 ๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
 คำ � กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงาน สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี

ของเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 พระราชดำ�รัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ๑๖ ตัวอย่าง บอร์ดนิทรรศการผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ฉบับที่ ๒๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๕
าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

บทบรรณาธิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ ารั บ เชิ ญ เสด็ จ ออก
ณ วังสระปทุม เป็นองค์ประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ
และทอดพระเนตรนิ ท รรศการเสมื อ นจริ ง (Virtual
Exhibition) ผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ในการประชุม “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้าง
สังคมที่เท่าเทียม” เพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำ�ริในการจัดตั้งธนาคารสมอง
และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ
สังคม และชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคารสมองตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี โดยการถ่ายทอดสด
ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom, Facebook Live
และ YouTube มีวฒ
ุ อิ าสาฯ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า ๑,๖๐๐ คน
จุลสารฉบับพิเศษนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดและ
บรรยากาศการจัดงานดังกล่าวมานำ�เสนออย่างครบถ้วน
ทั้งพระราชดำ�รัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ คำ�กล่าว
ถวายรายงานของเลขาธิการ สศช. นิทรรศการเสมือนจริง
ตัวอย่างผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาฯ การประชาสัมพันธ์
และผลการประเมินการจัดงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ทุกท่าน
สามารถรับชมวีดิทัศน์งานย้อนหลัง นิทรรศการธนาคารสมอง
และการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ รูปแบบใหม่ ที่สวยงาม
ทันสมัย และเข้าถึงง่าย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.20years
brainbank.com รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนภาคีเครือข่าย และผู้ที่สนใจ เข้าไปชมงาน
ย้อนหลังได้ท่ีเว็บไซต์ดังกล่าว และสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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๒๐ ปี ธนาคารส

“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรจะให้
ผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ยเข้ามาทำ�หน้าทีข่ องเขาบ้าง มีโอกาสทำ�หน้าที่
เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง...
เรียกว่า เบรนแบงก์ (Brainbank) ธนาคารมันสมอง...”
จากพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
อันเป็นที่มาของการจัดตั้งธนาคารสมอง ซึ่งได้ดำ�เนินงานครบ ๒๐ ปี
ในปี ๒๕๖๓
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท
(มพท.) จึ ง ได้ เ ลื่ อ นการจั ด งานมาในปี ๒๕๖๕ โดยกำ � หนดจั ด งาน
“๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลั ง อาสาร่ ว มสร้ า งสั ง คมที่ เ ท่ า เที ย ม”
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นระบบ Zoom,
Facebook Live และ YouTube ในวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๕
เพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ที่ ท รงมี พ ระราชดำ � ริ ใ นการจั ด ตั้ ง
ธนาคารสมอง และเผยแพร่ ผ ลการดำ � เนิ น งานธนาคารสมอง
ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าจากสมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เป็นองค์ประธาน
พระราชทานพระราชดำ � รั ส เปิ ด งานและทรงปาฐกถาพิ เ ศษ
และทอดพระเนตรนิ ท รรศการเสมื อ นจริ ง ผลการดำ � เนิ น งาน
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ทั้งนี้ มีวุฒิอาสาฯ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม ๑,๑๗๙ รายชื่อ (ทั้งระดับ
บุคคลและรวมกลุ่ม) กว่า ๑,๖๐๐ คน ได้แก่ ระบบ Zoom Meeting
จำ�นวน ๙๔๐ รายชื่อ YouTube จำ�นวน ๑๓๕ รายชื่อ และ Facebook
จำ�นวน ๑๐๔ รายชือ่ โดยวุฒอิ าสาฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมมากทีส่ ดุ ๕ จังหวัดแรก
ได้แก่ นนทบุรี กรุงเทพฯ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

มองพลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

ลำ�ดับต่อไปเป็นพิธีเปิดงาน พิธีกรขอพระราชทานพระราชานุญาต
กราบบั ง คมทู ล เบิ ก นายดนุ ช า พิ ช ยนั น ท์ เลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงานความเป็ น มา
และความก้าวหน้าการดำ�เนินงานธนาคารสมอง จากนั้นนำ�เสนอวีดิทัศน์
“๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” และสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำ�รัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
เสมือนจริง โดยพิธีกรกราบบังคมทูลถวายรายละเอียดนิทรรศการเสมือนจริง
ทั้ ง ๕ โซน พร้ อ มทั้ ง รั บ ชมวี ดิ ทั ศ น์ ผ ลงานของวุ ฒิ อ าสาฯ และปิ ด งาน
ซึ่งวุฒิอาสาฯ เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาจัดนิทรรศการ เฝ้าทูลละออง
พระบาทจากห้องอำ�นวยการจัดการประชุมออนไลน์ เพื่อถวายข้อมูลแบบ
Real Time ตลอดงานจนจบการประชุม

รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน
การจัดประชุมแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ส่วน คือ วังสระปทุม
เป็นสถานที่อำ�นวยการและดำ�เนินการเปิดประชุมออนไลน์
โดยสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน และสตูดิโอ
เป็ น สถานที่ อำ � นวยการถ่ า ยทอดสดผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวังสระปทุม โดยมีนางสาวสายสวรรค์
ขยันยิ่ง เป็นพิธีกรดำ�เนินรายการและนำ�ชมนิทรรศการตลอดงาน
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom
ที่รองรับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสมาร์ทโฟน
ทุกระบบ รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต
ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube มูลนิธิพัฒนาไท
และ สศช.

นิทรรศการเสมือนจริง ๓ มิติ ๓๖๐ องศา
นิ ท รรศการเสมื อ นจริ ง
ได้ จำ � ลองสวนเบญจกิ ติ ใ ห้ เ ป็ น
๓ มิ ติ ที่ ส ามารถรั บ ชมได้ แ บบ
๓๖๐ องศา เสมือนกับการเดินชม
นิ ท รรศการท่ า มกลางธรรมชาติ
ของสวนที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยพรรณไม้
นานาชนิด ที่ให้บรรยากาศที่ร่มรื่นของต้นไม้และดอกไม้ของสวนสาธารณะ
แห่ ง นี้ ประกอบด้ ว ย ภาพ ข้ อ ความ วี ดิ ทั ศ น์ ผลการดำ � เนิ น งานของ
ธนาคารสมองตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี และคลิปผลงานของวุฒิอาสาฯ
ที่เป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น ๕ โซน ได้แก่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชดำ�รัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ
เมื่ อ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ ออก ณ วั ง สระปทุ ม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ผู้บริหาร สศช. และ มพท. เข้าเฝ้าฯ โดยมี ดร.สุ เ มธ
ตั น ติ เ วชกุ ล ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท
และผู้แทนวุฒิอาสาธนาคารสมอง ทูลเกล้าฯ ถวายกำ�หนดการ
และเข็มที่ระลึก ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย
บั ต รวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และ ดร.ปรเมธี
วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธพิ ฒ
ั นาไท ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ
“๒๐ ปีธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”
จากนั้ น สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์

โซนต้อนรับ ประกอบด้วย
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ๒๐ ปี
ธนาคารสมอง พร้อมบอร์ด
ข้ อ มู ล นำ � เสนอภาพรวม
นิทรรศการ “ปลุกความคิด
ปั น ความรู้ เปิ ด ประตู สู่
ความเท่าเทียม” กว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ/กิจกรรม ของเหล่าวุฒิอาสาฯ ที่มุ่งมั่น
ตั้งใจ ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นในที่สุด
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โซนปรัชญาของแผ่นดิน เป็นการตกแต่งด้วยพรรณไม้สีเหลือง
พร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องราวของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ทีพ่ ระองค์ทรงมีพระราชดำ�รัสชีแ้ นะแนวทางการดำ�เนินชีวติ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๔๘ ปี เปรียบเสมือนเป็น “องค์ความรู้
คู่แผ่นดิน” เป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต มีชีวิตอย่าง
“พอเพียง คือ เพียงพอ” สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภาย
ใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งนำ�เสนอในรูปแบบ
บทความและแผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โซนสูก่ ารกำ�เนิดธนาคารสมองและวุฒอิ าสาฯ โซนนีอ้ ยูท่ า่ มกลาง
ธรรมชาติของสวนดอกไม้ พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชดำ�รัส
ของพระองค์ทแี่ สดงถึงสายพระเนตรอันยาวไกล ทีจ่ ะรวบรวมผูเ้ กษียณอายุ
มาเป็นพลังสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ของ สศช.
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมาย และตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท
สู่การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง
โซน ๒๐ ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน
เป็นอาคารนิทรรศการสถาปัตยกรรมอิฐแดงในรูปทรงสัญลักษณ์ ๒๐ ปี
ธนาคารสมอง เป็นเส้นทางการดำ�เนินงานของวุฒอิ าสาฯ ตลอดระยะเวลา
๒๐ ปี ที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงบทบาทของวุฒิอาสาฯ ที่ช่วยเสริม
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ โดยมูลนิธิพัฒนาไท และ สศช. แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น ๔ ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖) เป็นช่วง
ของการเร่งจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือตามคำ�ขอ ช่วงที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐) เน้ น การทำ � งานเชิ ง รุ ก และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การทำ�งานร่วมกัน ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา
สู่การปฏิบัติจริง และช่วงที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่
ขับเคลือ่ นงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โซนสร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน เป็นโซนที่สรรสร้างขึ้น
ภายใต้ซุ้มดอกไม้แห่งจินตนาการ ๔ รูปแบบ เพื่อนำ�เสนอตัวอย่างผลงาน
ของวุฒิอาสาฯ ใน ๔ ด้าน ๑๖ โครงการ
ทัง้ นี้ ผู้ทสี่ นใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริงได้ที่ Website :
https://www.20yearsbrainbank.com

ประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนให้ความสนใจ
นำ�เสนอข่าวทั้งก่อนและหลังการประชุม
ก่อนจัดการประชุม สศช. และ มพท. ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์
การจัดงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดทำ�แผ่นพับงาน แบนเนอร์ สปอ
ตโฆษณา และข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งไปยังอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
และสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และออนไลน์
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ตั ว อย่ า งการดำ � เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ สื่ อ วิ ท ยุ อาทิ
การสัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี   วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ในรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FM 92.5 MHz ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การเผยแพร่สปอต
ทางวิ ท ยุ ชุ ม ชน รายการดนตรี สี สั น หาดใหญ่ FM 107.75 MHz
และเชียงใหม่ เรดิโอ FM 93.75 MHz จำ�นวน ๖๐ ครั้ง ตลอดจน
การขอให้ดีเจช่วยพูดประชาสัมพันธ์งานสื่อโทรทัศน์ สัมภาษณ์ นายดนุชา  
พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ออกอากาศ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ ไทยรัฐ คอลัมน์ ซูม
ซอกแซก มติชน คอลัมน์แวดวงการศึกษา สื่อออนไลน์ อาทิ MCOT ออนไลน์
RYT9 กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ บ้านเมือง ThaiPR.NET เว็บไซต์ สศช.
มพท. Brainbank เฟซบุ๊กและยูทูป : มูลนิธิพัฒนาไทและสภาพัฒน์
Instagram ของศิลปินในสังกัดกันตนา และ Line กลุ่มต่าง ๆ
ภายหลั ง งานสื่ อ มวลชนได้ นำ � เสนอข่ า วในพระราชสำ� นั ก
และทางสื่อต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์
Thai PBS ได้จัดทำ�สกู๊ปพิเศษ โดยการลงพื้นที่รายงานและสัมภาษณ์
การขั บ เคลื่ อ นงานของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง จั ง หวั ด นนทบุ รี
“ธนาคารสมองขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : การพัฒนา
แบบองค์ ร วม ศู น ย์ ชี ว วิ ถี วั ด โตนด” ออกอากาศในข่ า วภาคเที่ ย ง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจมาก
สศช. ได้ จั ด ทำ � แบบสอบถามสำ � รวจความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า
ร่ ว มงาน “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลั ง อาสาร่ ว มสร้ า งสั ง คม
ที่เท่าเทียม” แบบ online มีวุฒิอาสาฯ ภาคีเครือข่าย และภาคส่วน
ต่ า ง ๆ ตอบแบบสอบถาม จำ � นวน ๑๖๐ คน พบว่ า มี ค วาม
พึ ง พอใจต่ อ การจั ด งานในภาพรวม ระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย
๔.๖๖ จากคะแนนเต็ม ๕) เมื่อจำ�แนกในแต่ละด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมงาน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มงานเรี ย งลำ � ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย
ดังนี้ หนึ่ง การจัดหมวดหมู่ ข้อมูล เรียงลำ�ดับของนิทรรศการมีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย (๔.๗๓) สอง การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน
ล่วงหน้าก่อนการจัดงาน (๔.๗๐) สาม การออกแบบนิทรรศการมีความสวยงาม
ทันสมัย น่าสนใจ (๔.๖๙) สี่ ความคุ้มค่าของการเข้าร่วมงาน ห้า ข้อมูล
นิทรรศการมีปริมาณเพียงพอต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานธนาคารสมอง หก ระบบการเข้าร่วมงาน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
รวดเร็ว และระยะเวลาของการจัดงานมีความเหมาะสม เจ็ด รูปแบบ
การจั ด งานสามารถเผยแพร่ บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละ
(อ่านต่อหน้า ๒๐)

คำ�กราบบังคมทูลถวายรายงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในนามของสำ�นักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท ล้วนมีความปีติ
และน้ อ มสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ปกเกล้ า ปกกระหม่ อ ม
ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเป็น
ประธานในงาน “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคม
ที่เท่าเทียม” ยังความปลาบปลื้ม และเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท วุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ตลอดจนพสกนิกรที่เฝ้าทูลละอองพระบาท
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้
สื บ เนื่ อ งจากสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
กระแสพระราชดำ�รัส ในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องในมงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับ “ธนาคารสมอง”
โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ กษียณอายุแล้ว ทีไ่ ด้สงั่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ในด้านต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนาน มาช่วยงานเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศ
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ มอบหมาย
ให้ สำ � นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสา
ธนาคารสมองได้ร่วมทำ�งานพัฒนาประเทศต่อไป
ปัจจุบัน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ จำ�นวน ๕,๘๙๗ คน
เป็นชายร้อยละ ๖๔ และหญิงร้อยละ ๓๖ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ๗๕ ปี
ขึ้นไป จำ�แนกตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขา
การพัฒนา จำ�นวน ๒๑ ด้าน โดยด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านสังคม ชุมชน แรงงาน และด้านการเกษตร ตามลำ�ดับ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง มีการทำ�งานทั้งแบบปัจเจกและรวมกลุ่ม
ทำ�งาน โดยการช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ตามคำ�ร้องขอของหน่วยงานหรือชุมชน
หรื อ ริ เริ่ ม กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ
โดยเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง วิทยากร ตลอดจนจัดการสาธิต ฝึกอบรม
ติดตามดูงาน การวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน และเป็น
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แกนกลางในการประสาน ขับเคลื่อน และเชื่อมโยงการทำ�งาน
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์สสู่ าธารณชน ผ่านช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย
ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี วุฒิอาสาฯ ได้มีการรวมกลุ่มกัน
ทำ�งานเชิงรุก และขับเคลือ่ นงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติ
ตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานและชุ ม ชนทั่ ว ทุ ก ภาค
ของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต่าง ๆ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่
มีผลการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมกว่า ๑๙,๐๐๐ กิจกรรม/โครงการ
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลนิธิพัฒนาไท และเหล่าวุฒิอาสาธนาคารสมอง ต่างสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้
จึ ง ได้ พ ร้ อ มใจกั น จั ด งานครั้ ง นี้ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ที่มีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงริเริ่มแนวพระราชดำ�ริ
ธนาคารสมอง และเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของธนาคารสมอง
ในรอบ ๒๐ ปี ให้แก่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
และสาธารณชน ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
การจัดงานครัง้ นี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และการจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)
มี ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบซู ม (Zoom) เฟซบุ๊ ก ไลฟ์
(Facebook Live) และยูทูบ (Youtube) จำ�นวนประมาณ
๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผู้แทนภาครัฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม ชุมชน สาธารณชน และสื่อมวลชน
ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม
ทูลเชิญทอดพระเนตรวีดิทัศน์ มีพระราชดำ�รัสเปิดงาน และ
ทรงปาฐกถาพิเศษ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง
การดำ�เนินงานของธนาคารสมอง ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีทผี่ า่ นมา
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชดำ�รัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งาน “๒๐ ปีธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”
วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ
ข้าพเจ้ายินดีที่สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดงาน “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคม
ที่เท่าเทียม” ในวันนี้ เพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และเพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่ และผลการดำ�เนินงานของธนาคารสมอง ให้สาธารณชนได้ทราบ
ธนาคารสมอง ก่อเกิดมาจากพระราชดำ�ริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๓ ด้วยทรงเล็งเห็นความสำ�คัญของการให้ผสู้ งู อายุทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ท�ำ ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง จึงได้กราบบังคมทูลปรึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ว่าน่าจะรวบรวมบุคคลกลุม่ นีใ้ ห้มาช่วยกันพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ช่วยกันดูแลบ้านเมือง เพราะทุกคนทีเ่ กษียณอายุแล้ว
เป็นคนที่มีคุณค่าสูง การช่วยเหลือประชาชนและชาติบ้านเมืองนี้ เป็นหลักการทรงงานของทั้งสองพระองค์มาตลอด
ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำ�ความได้
ตามรายงานของท่านเลขาธิการฯ ขณะนี้มีวุฒิอาสาธนาคารสมองที่อาสามาช่วยประเทศชาติถึง ๕,๘๙๗ คน
และมีโครงการพัฒนาทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ ดำ�เนินการกว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ เห็นได้วา่ ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
อย่างมาก หากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
คงจะทรงปลาบปลื้มปีติ นับเป็นของขวัญชิ้นสำ�คัญในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้
ประเทศไทยขณะนี้กำ�ลังเข้าสู่สังคมสูงวัย วุฒิอาสาธนาคารสมองทุกท่านก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ ทุกท่านเปรียบเสมือนขุมทรัพย์
ทางปัญญา ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา เป็นกำ�ลังสำ�คัญอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี
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แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัย
เป็นหลักชัยของสังคม โดยประชากรผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
คือสุขภาพดีทั้งกายและจิต มีครอบครัวอบอุ่น มีสังคมที่ดี
อยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสม มี ห ลั ก ประกั น ที่ มั่ น คง
ได้รับสวัสดิการและบริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า
มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของครอบครัว ชุมชน และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง” ชีใ้ ห้เห็นถึงการดูแลผูส้ งู อายุในเชิงรุก
ทัง้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม ชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกได้
ผูส้ งู อายุวยั ต้น หรืออายุ ๖๐-๖๙ ปี และผูส้ งู อายุวยั กลาง
หรืออายุ ๗๐-๗๙ ปี ยังเป็นกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่น ยังสามารถใช้พลัง ใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์การทำ�งาน สร้างประโยชน์
ให้แก่ตนเองและสังคม เช่นเดียวกับวุฒิอาสาฯ ทุกท่าน
ที่ มี จิ ต ใจและความพร้ อ มที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน สั ง คม
และประเทศชาติ
การเป็นผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง หรือมีศกั ยภาพ (Active Ageing)
คือการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่บ่งบอกความเป็น
ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ได้แก่ การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ ปัญญา สังคม และจิตวิญญาณ ดูแลตนเองได้ พึงพอใจ
ในชี วิ ต ตนเอง การมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม มี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถทางสั ง คม ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ อ่ื น
และสังคมได้ตามศักยภาพของตน และการมีหลักประกัน
ที่มั่นคง คือ พึ่งตนเองได้พอควรเรื่องการยังชีพ หรือมีการ
พัฒนาความสามารถทางเศรษฐกิจ
นอกจากเรื่องคุณภาพ ยังมีเรื่องคุณค่า จะเป็นผู้สูงวัย
อย่างมีคุณค่า สิ่งสำ�คัญคือต้องมองเห็นคุณค่าของตนเอง
รู้ จั ก ปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองทั้ ง ในแง่ มุ ม มองและทั ศ นคติ
การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าควรประกอบด้วย ๔ ดี คือ
คิดดี ปัญญาดี สุขภาพดี สังคมดี
คิดดี คือ ต้องเปลีย่ นทัศนคติการมองตนเอง จากทีค่ ดิ ว่า
เมื่อสูงวัยแล้วต้องพึ่งพิงคนรอบข้าง ไร้ค่า เป็นการมองสิ่งดี
ที่มีในตนเอง สร้างความเชื่อมั่นว่าตนยังสามารถเป็นผู้ให้
สิ่งที่ดีแก่สังคมได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่
ปัญญาดี เป็นผูม้ โี ลกทัศน์เปิดกว้าง ปรับเปลีย่ นมุมมอง
และเปิดใจให้กว้าง กล้าทีจ่ ะเรียนรูน้ วัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้รู้เท่าทันโลก เท่าทันเทคโนโลยี
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สุขภาพดี ต้องให้ความสำ�คัญในเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาโรคภัยรุมเร้า
สั ง คมดี ไม่ ปิ ด กั้ น ตั ว เองจากสั ง คม ใช้ สิ่ ง ดี ที่ มี
ในตนทำ � ประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม สั ง คมก็ ต้ อ งเปิ ด โอกาส
ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เพราะผู้สูงอายุหลายท่านเป็นผู้มี
ภูมคิ วามรูส้ งู ความคิดดี หลายท่านเคยทำ�งานรับใช้ประเทศชาติ
ด้วยดีมาตลอด
ท้ายทีส่ ดุ ขอสรุปว่า ผูส้ งู อายุ รวมทัง้ วุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ทุกท่าน สามารถทำ�ตนเองให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีคุณภาพ
มีคุณค่า ความรู้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมได้ ผู้สูงวัยหลังเกษียณ
จะมีเวลามากขึ้น สามารถหาความรู้ทุกด้านได้จากสื่อต่าง ๆ
ที่มีในปัจจุบัน และต้องรู้จักพัฒนาการใช้ชีวิต เพื่อจะอยู่ได้
อย่างมีสุขภาวะในทุกด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพ เน้นการป้องกัน
มากกว่ารักษา ออกกำ�ลังกายพอควร รับประทานอาหาร
เหมาะกับวัยตามหลักโภชนาการ ระวังตนเองเรื่องอุบัติเหตุ
ด้านจิตใจและอารมณ์ มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี
เป็นมิตร ทำ�กิจกรรมที่ทำ�ให้มีความสุข ภูมิใจในตนเอง
ด้านสังคม เปิดใจให้กว้าง เข้าร่วมกิจกรรมสังคม
หรือบำ�เพ็ญประโยชน์ตามกำ�ลัง ทำ�ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สนใจการเปลี่ยนแปลงในสังคม พบปะมิตรสหายบ้าง
ในบางโอกาส
ด้านสติปัญญาและการรู้คิด กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง สนใจข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
อ่านหนังสือ หัดใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำ�เป็น
ด้านจิตวิญญาณ ทำ�จิตใจให้สงบเยือกเย็น อาจใช้
คำ�สอนทางศาสนาเป็นแนวทาง รู้จักควบคุมและจัดการ
กับสภาวะอารมณ์ ปล่อยวาง ปรับตัว ยอมรับสภาพ
ความเป็นจริง
ข้ า พเจ้ า ขอยกย่ อ งและขอขอบคุ ณ วุ ฒิ อ าสา
ธนาคารสมองทุ ก ท่ า น ที่ มี ค วามตั้ ง ใจดี เสี ย สละ
เพื่อจะช่วยเหลือกิจการของชาติบ้านเมืองด้วยความเต็มใจ
ทั้งขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยดี มีพลังกาย
พลังใจดีเช่นนี้ไปอีกนานเท่านาน
ได้ เวลาอั น ควร ข้ า พเจ้ า ขอเปิ ด งาน “๒๐ ปี
ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”
ณ บัดนี้ ขอให้งานประสบผลสำ�เร็จสมดังเจตนารมณ์
ทุกประการ

“๑๖ ตัวอย่างบอร์ดนิทรรศการ
ผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง”
จากความคิดต่าง ๆ ที่มากด้วยประสบการณ์ วันนี้ วุฒิอาสาฯ ได้เปลี่ยนความคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นโครงการที่เป็น
รูปธรรม เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่นำ�เสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก ๑๙,๐๐๐ โครงการ
ที่วุฒิอาสาฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา

การทำ�ขนมไทยโบราณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“อนุรักษ์ สืบสาน มรดกขนมไทย สร้างชื่อไกลระดับโลก”
นายเฉลิม อภิวาท ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีเก่าที่สำ�คัญ
ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศไทย
และยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”
อีกทั้งมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่ดีมาก โดยเฉพาะละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาส ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ยิ่งทำ�ให้จังหวัดได้รับความนิยม
ในการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก เกิ ด กระแสการแต่ ง กาย
ด้ ว ยชุ ด ไทยและบริ โ ภคอาหารไทย ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
ความเป็นไทยที่ได้รับความนิยมในระดับโลก
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วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�ขนมไทยโบราณ จึงเป็นแกนนำ�ในการสาธิต
การทำ�ขนมไทยสูตรโบราณ พร้อมกับเล่าประวัติการทำ�ขนม
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีท้าวทองกีบม้าเป็นผู้เริ่มต้น ให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเลือกซื้อเป็น
ของฝาก โดยเฉพาะขนมไทยตระกูลทอง ๗ อย่าง ได้แก่ ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองเอก จ่ามงกุฎ และเสน่ห์จันทร์
ต่อมา มีภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ เข้ามาช่วยหนุนเสริม เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญวุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรสาธิต
การทำ�ขนมไทยโบราณให้กับนักศึกษา และสำ�นักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ทำ�แผ่นพับ ป้ายประวัติ
ท้าวทองกีบม้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ดูสวยงาม ทันสมัย
และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ชะลอม กระจาด ตะกร้า
เป็นต้น และรับออกงานในโอกาสสำ�คัญต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน
งานบวช การประชุ ม จึ ง เป็ น จุ ด ขายและเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ขนมไทยโบราณและการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับ
ชุ ม ชนและเป็ น การอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดมรดกการทำ � ขนมไทย
โบราณมิ ใ ห้ สู ญ หาย จนกลายเป็ น สิ น ค้ า เด่ น /ยอดนิ ย มของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยป้ามะลิใน ต.เกาะเรียน และได้รับ
การต่อยอดเป็นสินค้า OTOP ประจำ�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการหุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด
“จากอุดมการณ์ “เด็กเสมือนผ้าขาวที่รอวันแต่งเติมสีสัน”
สู่ปณิธานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคม”
นายองอาจ พรมประไพ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดทำ�โครงการ “หุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น
โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ค วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา–
ถํ้าฉลอง และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ครอบครัว และ
ชุมชน นอกจากนี้ ยังได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์สำ�หรับ
เด็กและเยาวชน ๓ ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ต่อสู้
หุ่นยนต์ขนของ และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล รวมถึง
ส่งเสริมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

โครงการ “หุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด” จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
ถึงความสำ�คัญของเทคโนโลยีการประกอบหุ่นยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยให้เด็ก
มีความรู้ สร้างจิตสำ�นึกให้กับเยาวชน และสามารถต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคตที่มีหลากหลายช่องทาง
และสามารถเตรียมพร้อมได้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน โดยวุฒิอาสาฯ ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�
ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การดำ�เนินชีวิต พิษภัยอันตรายของยาเสพติด ผ่านการสร้าง
หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน และจุดประกายทางการศึกษา
ผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์ ทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงความสามารถ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการคิด วิเคราะห์
สั ง เคราะห์ และนำ � หลั ก การและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนการศึกษา
ในอนาคต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจำ�วัน ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด
เกิดการเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืน และมีแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ต่อยอดความรู้สู่ความสำ�เร็จในอนาคตต่อไป

การจัดรายการวิทยุ “เสียงคนสุรินทร์”
“เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและส่งต่อองค์ความรู้ที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
สาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ และนโยบายที่สำ�คัญของภาครัฐสู่สาธารณชน
ทำ�ให้ประชาชนมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้เป็นอย่างดี”
นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์จัดรายการวิทยุ “เสียงคนสุรินทร์”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ คลื่น FM 97.50 MHz ทุกวันศุกร์
เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. และรายการ “ร่วมคิด ร่วมทำ� จากวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์”
คลื่น FM 93.50 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. และเป็นผู้แปลบทวิทยุ
จากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา เพื่อออกอากาศในรายการ “สื่อสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา”
(Twin Radio) ซึ่งออกอากาศพร้อมกันทั้งสองประเทศ โดยเชื่อมสัญญาณเสียง
ร่วมกันระหว่าง สวท.สุรินทร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา ตามโครงการผลิตรายการวิทยุคแู่ ฝดชายแดนไทย-กัมพูชา
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เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและส่งต่อองค์ความรู้ที่สำ�คัญและ

จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต สาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการต่าง ๆ และนโยบายที่สำ�คัญของภาครัฐ
สูส่ าธารณชน อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทิศทาง
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ การสร้าง
รายได้ ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ และผลการดำ�เนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนข่าวสารบ้านเมือง เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์
ผลการจัดรายการวิทยุช่วยให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ�วันได้เป็นอย่างดี และยังได้รู้จัก “ธนาคารสมอง
และบทบาทของวุฒอิ าสาฯ” รวมทัง้ เป็นการสร้างเครือข่าย
การทำ�งานของวุฒิอาสาฯ และประชาสัมพันธ์งานของ
วุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รู้จัก ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้รับ
ความร่วมมือ การยอมรับ และเคารพนับถือเป็นอย่างดียงิ่
จากประชาชน

การใช้ปัญญาพัฒนาชุมชนบ้านสามขา
“ให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรูแ้ ละจัดการชุมชนด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน ผ่านการแสวงหา
ความรูห้ ลากหลายวิธี ทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การศึกษาดูงาน และภาคีการพัฒนา ร่วมบูรณาการองค์ความรู้
จนเกิดเป็นปัญญาที่สามารถนำ�ไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้ คนในชุมชนบ้านสามขาสามารถจัดการชีวิตของตนเองและชุมชน
จนเกิดเป็นวิถีชีวิตและวิถีแห่งการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”
นายทวีศักดิ์ ไชยองค์การ และ ร.ต.ชัย วงศ์ตระกูล วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดลำ�ปาง

ในอดีตบ้านสามขา จังหวัดลำ�ปาง มีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาในปี ๒๕๐๑-๒๕๐๓ มีการเปิดสัมปทานป่าไม้
ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าต้นนํ้าเพื่อทำ�ไร่เลื่อนลอย เกิดความแห้งแล้ง
และทำ�การเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี และชาวบ้านมีหนี้สินจำ�นวนมาก
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในชุมชน
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ชุมชนบ้านสามขาได้ประชุมหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรม “สร้างปัญญา” ให้แก่เด็กและเ
ยาวชน โดยนายทวีศักดิ์ ไชยองค์การ และนางภาวนา วงศ์โสม
วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดลำ�ปาง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เรื่อง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) มาเป็น
ที่ ป รึ ก ษาและร่ ว มดำ � เนิ น การตั้ ง แต่ เริ่ ม แรก และน้ อ มนำ � ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการชุมชน อาทิ ปัญหา
หนี้สิน การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และการพัฒนา
ชุมชน โดยเริ่มจากด้านการศึกษา ซึ่งวุฒิอาสาฯ ร่วมกับผู้นำ�ชุมชน
และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ดำ � เนิ น การภายใต้ แ นวคิ ด การสร้ า งและพั ฒ นา

ปั ญ ญาให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ภายใต้ ห ลั ก คิ ด ที่ ว่ า
“สร้างคนให้มีปัญญา แล้วคนจะสร้างโลก” ตามทฤษฎี
Constructionism โดยใช้ วิ ธี Learning by Doing
ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็กนักเรียน โดยมี
ครูช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด จัดรูปแบบการเรียนรู้
แบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ทำ�ให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก
และสร้างองค์ความรู้และต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์
สิ่ ง ใหม่ ๆ ขยายไปสู่ ชุ ม ชน โดยให้ ชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในการเรียนรู้และจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไข
วิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นให้ชุมชน คิด ทำ� ทบทวน
เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บัญชีครัวเรือน
โปรแกรมบัญชีร้านค้าและครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคด้วยการประหยัด ปรับระบบโครงสร้างหนี้ จัดตั้ง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละสามขา และสวัสดิการชุมชน
รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
วุฒิอาสาฯ ได้มีบทบาทสำ�คัญในการร่วมบูรณาการ
องค์ความรู้จนเกิดเป็นปัญญาที่สามารถนำ�ไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆ
จนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนบ้านสามขา
สามารถจั ด การชี วิ ต ของตนเองและชุ ม ชนได้ จนเป็ น วิ ถี
แห่งการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง)
“สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และปลูกฝังให้คนในชุมชนอนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองให้คงอยู่ตลอดไป”
นางวาสนา ขันธวุฒิกุล วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดบุรีรัมย์
วุฒอิ าสาธนาคารสมอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการหารือร่วมกันและพบว่า บุรรี ัมย์ยงั ไม่มีผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมที่หลากหลาย และรูปแบบไม่ทันสมัย จึงเข้าไปที่ชุมชนบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง
อ.พุทธไธสง ที่มีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และได้ประชุม
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำ�แนะนำ�มา
เป็นระยะ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ชุมชนมีการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง
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(อ่านต่อหน้า ๑๑)

การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม
“พัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม ประสานเชื่อมโยงระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในที่สุด”
นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี

วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง จั ง หวั ด นนทบุ รี
มีการดำ�เนินงานมายาวนาน และมีการส่งต่อกิจกรรม
สู่รุ่นปัจจุบันคือ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ที่เรียกว่า
“ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต วัดโตนด หลวงพ่อสำ�เร็จ”
ซึ่ ง เป็ น ผลงานที่ โ ดดเด่ น ของวุ ฒิ อ าสาฯ จ.นนทบุ รี
กลุ่มบางกรวย-กฟผ. ที่วุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เกษียณอายุ
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำ�
เป็นตัวอย่างการขับเคลือ่ นงานในลักษณะการพัฒนาพืน้ ที่
แบบองค์รวม ที่พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดยวุฒิอาสาฯ ประสาน เชื่อมโยง
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและสถาบันทางสังคม
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน วั ด โรงเรี ย น อย่ า งเป็ น เอกภาพ

มี ก ารทำ � งานร่ ว มกั บ ผู้ ท รงภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในชุ ม ชน และใช้ วั ด
เป็นศูนย์กลางในการดูแลคนในชุมชนโดยรอบ ทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในประเด็นการพัฒนาพืน้ ทีด่ ว้ ยการมีสว่ นร่วม และนำ�พระราชดำ�รัส
เกี่ยวกับธนาคารสมอง ที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุที่มีกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และมีความพร้อม
มาเป็นกำ�ลังในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง
ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต วัดโตนด มีศูนย์เรียนรู้ย่อยที่สำ�คัญ เช่น ศูนย์เรียนรู้
ชีววิถีวัดโตนด ที่ให้ความรู้ชุมชนในรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์สาธิต และขยายผล
เป็ น ธนาคารจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละธนาคารเมล็ ด พั น ธุ์ แ ท้ เน้ น การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ศูนย์คัดแยกขยะ เป็นแหล่งเรียนรู้
การคัดแยกขยะต้นทางและกำ�จัดขยะในครัวเรือน ศูนย์เรียนรูต้ น้ ไม้มงคลพระราชทาน
ประจำ�จังหวัดวัดโตนด เป็นศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้พระราชทานประจำ�จังหวัด
ที่สำ�คัญ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ผู้พิการและผู้สูงอายุวัดโตนด
ดูแลด้านกายภาพ บำ�บัด และการเยียวยาเบื้องต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ
ต่าง ๆ ให้ผรู้ บั การบำ�บัดมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ กายและใจ ศูนย์การเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาวัดโตนด เป็นศูนย์ฝึกอาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย
ด้วยการสอนทำ�อาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน
การทำ�งานของวุฒิอาสาฯ ใช้หลักการบูรณาการทำ�งานแบบองค์รวม
โดยวุฒิอาสาฯ และเจ้าอาวาสวัดโตนด ซึ่งเป็นวุฒิอาสาฯ ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสาน
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
เช่น ส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี อาทิ เกษตรจังหวัด กฟผ. บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) เอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มาร่วมดำ�เนินงาน อีกทั้ง วุฒิอาสาฯ
ยังเป็นทีป่ รึกษาโครงการ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรูร้ ว่ มกับหน่วยงาน และเป็นแกนนำ�
หรือผู้กระตุ้นให้เกิดการดำ�เนินงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสารตั้งต้นในการดำ�เนินงาน
ด้วยการทำ�เป็นแบบอย่างด้วยตนเอง

ต่อจากหน้า ๑๐

ผ้ามัดหมีเ่ ชิงแดง การแปรรูปผ้าไหมเป็นหมอนสมุนไพรหมอนสามเหลีย่ ม
และกระเป๋า เป็นต้น
อีกทั้งกลุ่มวุฒิอาสาฯ ยังได้ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ
การผลิตผ้า การตลาด เทคโนโลยี และการปรับปรุงคุณภาพสินค้า รวมทัง้
ได้จัดทำ�และนำ�เสนอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
ส่วนราชการ ถึงประเด็น/เรือ่ งทีค่ วรนำ�ไปแก้ไข/พัฒนา การรณรงค์เชิญชวน
ให้ขา้ ราชการและประชาชนสวมใส่ผา้ ไหมตามความเหมาะสม ด้วยการสร้าง
ความรับรูใ้ ห้ประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การเดินแบบ
การกุศล งานวัฒนธรรมและประเพณีในทุกองค์กร รณรงค์ให้สวมใส่
ผ้าไทยในวันเทศกาลต่าง ๆ หรือในวันที่หน่วยงานกำ�หนด เป็นต้น
เพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของคนในชุมชน
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วุฒอิ าสาฯ ทำ�งานร่วมกับและภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ อาทิ
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์อำ�เภอพุทไธสง พัฒนาชุมชน
และสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย(กศน.) ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
มองหาโอกาสในการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
ผลจากการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาฯ ช่วยหนุนเสริม
เติมเต็มความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และในจังหวัด
ให้มกี ารทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และมีรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการและคนในชุมชน
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนอนุรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมพืน้ เมืองให้คงอยูต่ ลอดไป

กลุ่มสุขภาพ
“พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นเด็กที่แข็งแรง เก่ง ดี และมีความสุ ข
เพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นก�ำลังส� ำคัญของชาติ”
ศ.นพ.มนตรี ตู้จินดา ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ กรุงเทพฯ

เมือ่ ปี ๒๕๔๖ ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญทางการแพทย์
สาธารณสุข และด้านอื่น ๆ อาทิ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง
คุณสาคร ธนมิตต์ ศ.นพ.มนตรี ตู้จินดา อาจารย์ปรีชา
สุสันทัด อาจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม อาจารย์วีระ ประเสริฐศิลป์
อาจารย์ทรวง เหลี่ยมรังสี และท่านอื่น ๆ ประมาณ ๖๐ ท่าน
รวมกลุ่มกันเรียกว่า วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ กรุงเทพฯ
ก้ า วแรกของวุ ฒิ อ าสาฯ กลุ่ ม สุ ข ภาพ ได้ ดำ � เนิ น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหาร
ในสถานศึกษา เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารดำ�เนินการด้านอาหาร
และโภชนาการ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนไทย จั ด ทำ �
“เกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร”
ในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ โดยวิ จั ย และพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐาน
ด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพอาหารในสถานศึกษา “โครงการ
พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ”
โดยร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ใน ๔ ภูมิภาค ๗ พื้นที่ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย รูปแบบ
การดำ�เนินงานในการสร้างเสริมสุขภาพ “โครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร” ดำ�เนินงานระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕
เพือ่ สาธิตรูปแบบการบริหารโรงอาหารตามข้อกำ�หนดมาตรฐานงาน
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอืน่
นำ�ไปประยุกต์ใช้ ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินงานทุกโครงการได้รบั ความร่วมมือ
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จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ�ชุดองค์ความรู้เ กี่ยวกับ
สุขภาพ ประกอบด้วย หนังสือ “ธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ”
เล่ม ๑ และ ๒” หนังสือ “สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ
ด้ ว ยการออกกำ � ลั ง กาย” หนั ง สื อ “ลายครามตามดู
อาหารโรงเรียน” เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนและ
ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ
ผลจากการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ของวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ และภาคีเครือข่ายจากองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทำ�ให้ให้เด็กและเยาวชนรูจ้ กั คิด วิเคราะห์
ถึงสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารที่ดี และมีการออกกำ�ลังกาย
อย่า งเหมาะสม โดยเน้ น การป้ อ งกั น มากกว่ า การรั ก ษา
อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้เติบโต
เป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง สุ ข ภาพจิ ต
และสติปัญญาดี มีคุณธรรม ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นประชากร
ที่มีคุณภาพในอนาคต และนำ�ไปสู่การสร้างรากฐานของคน
และชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ยังคง
ดำ�เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะการแทงหยวกกล้วย
“ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชน ตระหนักและเห็นความสำ�คัญในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบสานศิลปะการแทงหยวกกล้วยอันทรงคุณค่า ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป”
พันจ่าอากาศเอก สุรเดช เดชคง วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอ่างทอง

พันจ่าอากาศเอก สุรเดช เดชคง เริ่มเป็นช่างแทงหยวก
ตั้ ง แต่ ยั ง เรี ย นชั้ น ประถม โดยสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ จ ากปู่ แ ละพ่ อ
ด้วยการเดินทางติดตามไปช่วยงานแทงหยวกในงานพิธีศพต่าง ๆ
จนกระทั่งเข้ารับราชการทหารและโอนมารับราชการครูที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเป็นบ้านเกิด และต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแทงหยวกกล้วย
ไว้ มิ ใ ห้ สู ญ หาย จึ ง จั ด ทำ � หลั ก สู ต รวิ ช าแทงหยวก เป็ น วิ ช าเลื อ ก
ในโรงเรียน และเริ่มถ่ายทอดวิชาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงเกษียณอายุ
ราชการในปี ๒๕๕๒ ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ช่วยงาน
แทงหยวกในงานของชุมชนควบคู่กับการสอนให้ผู้ที่สนใจทั้งส่วนบุคคล
และรวมกันเป็นกลุม่ โรงเรียนประถมและมัธยม รวมถึงมหาวิชชาลัยต่าง ๆ
โดยได้อนุรักษ์ลายดั้งเดิม เช่น ลายปิดมุม การเล่นลาย ล้อลาย การลงสี
บนลายต่าง ๆ เป็นต้น และมีลายทีภ่ าคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ คือ “ลายพัฒนา”
ซึง่ เป็นลายทีส่ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามให้เมือ่ คราวได้เฝ้าถวายงาน
ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี ๒๕๕๘
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ปัจจุบัน ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหลายหน่วยงาน
อาทิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ศาลายา จ.นครปฐม “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” จ.อุทัยธานี
ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ฝึ ก อาชี พ เพื่ อ การมี ง านทำ � ตามแนวพระราชดำ � ริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ สิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากคือ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ให้ ค ณะวุ ฒิ อ าสาฯ ไปเผยแพร่ ค วามรู้ ก ารแทงหยวก
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี ๒๕๖๑
จังหวัดอ่างทองมีวุฒิอาสาฯ จำ�นวน ๖ ท่าน ที่สามารถ
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกได้ โดยทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึกอบรม
เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะ
การแทงหยวกกล้ ว ยให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แก่ ส าธารณชน และสามารถ
ขยายผลการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ศิ ล ปะการแทงหยวกกล้ ว ย
ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
การแทงหยวกกล้ ว ยไปประกอบอาชี พ และนำ � ไปประดั บ ตกแต่ ง
ในงานพิ ธี สำ � คั ญ ต่ า ง ๆ อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
คนรุ่นใหม่ และประชาชน ตระหนักและเห็นความสำ�คัญในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบสานศิลปะการแทงหยวกกล้วยอันทรง
คุณค่าให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร
“สร้างโอกาส สร้างความรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชน และสืบสานอนุรักษ์งานปูนปั้น
ให้เป็นมรดกที่อยู่เคียงคู่จังหวัดเพชรบุรีตลอดไป”
นายทองร่วง เอมโอษฐ์ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเพชรบุรี
งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เป็นมรดกและภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเพชรบุรี
และจัดอยู่ในสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งกรรมวิธีการผลิตปูน ความพิถีพิถัน
ในการปั้น และการออกแบบลวดลายที่มีการสอดแทรกแนวคิด
และแรงบันดาลใจของช่างปูนปั้นลงไปในผลงาน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา วุฒอิ าสาธนาคารสมอง จ.เพชรบุรี
และเครือข่าย ได้พัฒนางานปูนปั้นมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
จำ�นวนมาก ทั้งใน จ.เพชรบุรี และจังหวัดอื่น เช่น พระอุโบสถ
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพลับพลาชัย ฐานพระพุทธชินราช และ
ได้รบั เชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นผูอ้ อกแบบและควบคุมช่างกว่า
๑๐๐ คน ในโครงการ “บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรีรตั นศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเตรียมการฉลอง ๒๐๐ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์” เป็นต้น โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปัน้ ) ในปี ๒๕๕๔

ทั้งนี้ การทำ�งานในฐานะวุฒิอาสาฯ นับเป็นช่องทางสำ�คัญในการเผยแพร่
ผลงานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการปั้นแบบโบราณให้คนรุ่นใหม่ ผ่านศูนย์
การเรียนรู้งานปูนปั้น อ.ทองร่วง เอมโอษฐ์ โดยจะ ฝึกเด็กครั้งละ ๔-๕ คน เริ่มต้น
จากลายพื้นฐานง่าย ๆ ไปจนถึงลวดลายที่ต้องใช้ความประณีตมาก และเปิดโอกาส
ให้ลูกศิษย์ทุกคนสามารถรับงานได้เอง เพื่อให้มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวต่อไป แม้ว่าวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่จะมีอายุมากและไม่ได้ทำ�งานปั้น
ด้วยตนเองแล้ว แต่กม็ คี วามภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการมอบวิชาความรู้ เพือ่ อนุรกั ษ์
งานปูนปั้นมิให้สูญหายและยังคงอยู่เคียงคู่จังหวัดเพชรบุรีตลอดไป

การประสานและเชื่อมโยงการทำ�งานกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
“เป็นตัวกลางประสาน เชื่อมโยงความต้องการของชุมชนกับหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ นำ�ปัญญา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการทำ�งานมาช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้ดีขึ้นสืบไป”
นายนคร คำ�ธิตา ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเชียงราย

นายนคร คำ�ธิตา ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดเป็นหลัก ด้วยการ
เป็นตัวกลางประสาน เชื่อมโยงความต้องการของชุมชนกับหน่วยงานทั้งใน
และนอกพื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยประสาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายเบื้ อ งต้ น แก่
แกนนำ�ชุมชนและประชาชนทั่วไป และจุดประกายให้ชุมชนเห็นความสำ�คัญ
ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน ต่อยอดสู่การจัดตั้งต้นแบบเครือข่ายยุติธรรม 14

ชุมชน และขยายการทำ�งานเป็นสวัสดิการชุมชน ที่มีการจัดการ
อย่างเป็นระบบและบริหารจัดการตนเองได้ สร้างความเชื่อมั่น
แก่คนในชุมชน การส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยศิลปะ วัฒนธรรม
และภาษาที่ ห ลากหลายและเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น
และการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ของครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม
โดยประสานงานกับสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ สนับสนุน
การพัฒนาและสร้างหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเสริมและความรู้
ด้านภาษา รวมถึงส่งเสริมโครงการหรือหลักสูตรอบรมต่าง ๆ
เพื่อเป็นการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งราย คื อ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย ทั้งนี้ ได้ประสาน
กับหอการค้าจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตำ�บล และแกนนำ�ชุมชน ให้เกิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
และกำ�หนดทิศทางการทำ�งานร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ

ฝายมี
ช
ว
ี
ต
ิ
“คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ คืนชีวิตสู่ชุมชน สร้างสัมพันธ์ของครอบครัวให้แข็งแรง
กลับคืนสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นอีกครั้ง”

นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วุฒอิ าสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตระหนักถึงปัญหานํ้าท่วมอย่างหนักในฤดูนํ้าหลากและ
แห้งเหือดในฤดูแล้ง ที่เป็นผลมาจาก “การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ” และสภาพทางภูมศิ าสตร์ทไี่ ม่สามารถ
สร้างเขื่อนใหญ่หรืออ่างเก็บนํ้าได้ จึงต้องหาวิธีบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า พัฒนาและฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ และระบบนิเวศคลองให้กลับคืนมา
โดยในปี ๒๕๕๔ สมาชิกวุฒอิ าสาฯ ๓ ท่าน ประกอบด้วย
นายสมเดช คงเกื้อ อดีตนักป่าไม้ ได้คิดค้นการสร้าง
ฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำ�ริ “รักษาธรรมชาติ
โดยใช้ธรรมชาติ” ดร.ดำ�รง โยธารักษ์ และนายศักดิพ์ งษ์
นิลไพรัช คิดหาวิธีการทำ�ประชาเข้าใจในการปลุก
จิตสำ�นึกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ตามแนว
พระราชดำ�ริ “การระเบิดจากภายใน” โดยสร้างฝาย
มีชีวิตตัวแรกที่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการแก้ ปั ญ หานํ้ า แล้ ง นํ้ า ท่ ว ม
และปลุกจิตสำ�นึกในการจัดการตนเองของชุมชน
เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
กลุม่ วุฒอิ าสาฯ ได้รว่ มกับชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า
และภัยพิบัติ อาทิ กองทัพภาค ๔ สโมสรไลออนส์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ภาคประชาชน จัดทำ�ประชาพิจารณ์โดยใช้เทคนิคกระบวนการเวทีประชา
เข้าใจ ในการสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ะบบนิเวศ โดยให้ชมุ ชนร่วมกันตัดสินใจ
ในการสร้างฝายหรือไม่ ผลักดันให้ชุมชนสร้างฝายโดยไม่ใช้งบประมาณ
จากภาครัฐ เมือ่ ชุมชนตกลงสร้างฝาย วุฒอิ าสาฯ จะร่วมกับชุมชนคัดเลือกพืน้ ที่
และจุดสร้างฝาย วางโครงสร้างและออกแบบ คำ�นวณวัสดุอปุ กรณ์ การวัดความกว้าง
และความสูงของลำ�ห้วย และคำ�นวณขนาดของฝาย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
นำ�วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานมาดำ�เนินการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และความรู้สึกเป็นเจ้าของฝาย หากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ ก็จะจัดกิจกรรม
ระดมทุนบริจาค เพือ่ หางบประมาณมาสนับสนุนการสร้างฝาย โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดรายการวิทยุ “ฝายมีชีวิตทั่วไทย” ทางสถานีวิทยุ
สวท.นครศรีธรรมราช คลื่น FM 93.50 MHz ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
ตัง้ แต่เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. และจัดพิมพ์หนังสือ “ทรัพยากรนํา้ ฝายมีชวี ติ ”
และ “เรื่องเล่าจากคนบ้าสร้างนํ้า” เมื่อสร้างฝายแล้ว ชุมชนจะตั้งคณะทำ�งาน
ดูแลและกำ�หนดแผนการบำ�รุงรักษา ซึ่งมีการติดตามการดำ�เนินงานและ
ให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ความสำ�เร็จของฝายมีชีวิต คือ พื้นดินมีความชุ่มชื้น เรือกสวนไร่นา
มีนํ้าตลอดทั้งปี สัตว์นํ้าเพิ่มขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คนมีนํ้าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค ครอบครัวมีกิจกรรมสัมพันธ์บริเวณฝาย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน ชุมชนกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้ง
ระบบนิเวศคลองมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อี ก ทั้ ง บุ ค คลภายนอกและหน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น เริ่ ม ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การสร้างฝายมีชวี ติ มากขึน้ และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน เกิดเครือข่าย
ครูฝายทีท่ �ำ หน้าทีถ่ า่ ยทอดความรูเ้ รือ่ งฝายมีชวี ติ โดยมีจงั หวัดนครศรีธรรมราช
เป็นต้นแบบความสำ�เร็จการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นรูปธรรม นำ�ไปสู่
การขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ กว่า ๔๕ จังหวัด จำ�นวน ๙๙๕ ฝาย
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สงขลาเมืองสมุนไพร

“ชาวบ้านรื้อฟื้นองค์ความรู้ตำ�รับยาโบราณ อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
และแพทย์แผนไทย รู้จักคุณค่าของป่า และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เกิดเป็นคลังสมุนไพร
ในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป”
นายปราโมทย์ ขับกล่อมส่ง วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสงขลา

นายปราโมทย์ ขั บ กล่ อ มส่ ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแพทย์แผนไทย มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนา
สมุนไพรไทย ด้วยการปลูกและขยายพันธุ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษา
ของชุมชนมากขึ้น และตระหนักในคุณค่า ความสำ�คัญ
และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาภาคใต้ให้คงอยู่ในท้องถิ่น
สืบไป โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่วมกับกลุ่มวุฒิอาสาฯ
จัดทำ� “โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่โรงเรียน
และชุ ม ชน” ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ

จากกองทุ น ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดำ�เนินการในโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว
พื้นที่ ๑๒.๓ ไร่ ในการให้ความรู้ ปลูกสมุนไพรต่าง ๆ แก่เกษตรกรที่สนใจ และแปรรูป
ทำ�ยาสมุนไพร มีเครือข่ายร่วมดำ�เนินงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สมาพั น ธ์ แ พทย์ แ ผนไทยภาคใต้ สมาคมเภสั ช และอายุ ร เวชแผนโบราณ
จังหวัดสงขลา เกษตรอำ�เภอเมืองสงขลา และชุมชน เป็นต้น
ต่อมา ในปี ๒๕๕๗ ได้ย้ายพื้นที่ดำ�เนินการไปที่สถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ต.เขารูปช้าง จำ�นวน ๙.๖ ไร่
บริเวณเขาเทียมดา ปลูกสมุนไพรหายากมากกว่า ๒๐๐ ชนิด สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ า นสมุ น ไพร โดยกลุ่ ม วุ ฒิ อ าสาฯ ได้ ป ระสานและบู ร ณาการโครงการกั บ
แผนพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากจั ง หวั ด
เกิดผลการดำ�เนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์สมุนไพรเขาเทียมดา การส่งเสริม
ระบบนิเวศ เป็นต้น และเผยแพร่ผลงานในเว็ปไซต์ ปัจจุบันมีการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนมัลเบอร์รี่ เพื่อสุขภาพชุมชนเชิงเขาเทียมดา
การขั บ เคลื่ อ นงานของวุ ฒิ อ าสาฯ ส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นเกิ ด การรื้ อ ฟื้ น
องค์ความรู้ตำ�รับยาโบราณ อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ส่งเสริม
การปลู ก /การใช้ จ นเกิ ด เป็ น คลั ง สมุ น ไพรในชุ ม ชน เพื่ อ การพึ่ ง พาตนเอง
ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นในชุ ม ชน
ตลอดจนพัฒนาแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันเป็นการกระจายโอกาสการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

“ผลที่ ได้รับจากการทำ�ธนาคารนํ้าใต้ดิน คือ ทำ�ให้พื้นที่รอบด้านมีความชุ่มชื้น
อุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อการแก้ ไขปัญหา และพัฒนาในหลายด้าน อาทิ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ครบวงจรในเรื่องของธนาคารนํ้าใต้ดินอีกด้วย”

ธนาคารนํ้าใต้ดิน

ผศ.อาคม วามะลุน วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุบลราชธานี
วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.อุบลราชธานี ได้รวมกลุ่มกันดำ�เนินโครงการ
ธนาคารนํ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามทฤษฎีของพระนิเทศศาสนคุณ
(หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสุวรรณาราม และเผยแพร่
แนวคิดและให้การอบรมแก่ผทู้ สี่ นใจ โดยนำ�หลักการเติมนํา้ เข้าสูร่ ะบบนํา้ ใต้ดนิ
อันเป็นการเพิ่มปริมาณนํ้าใต้ดินและความชุ่มชื้นบริเวณโดยรอบ และบริหาร
จัดการนํ้ามาใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค และ แก้ไขปัญหานํ้าท่วม
และภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ ดำ�เนินการศึกษาและ
วิจยั เทคโนโลยีการทำ�ธนาคารนํา้ ใต้ดนิ แห่งแรกใน ต.เก่าขาม อ.นํา้ ยืน จ.อุบลราชธานี
และขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทั่วประเทศ ที่มีปัญหานํ้าแล้งและนํ้าท่วมมายาวนาน 16

โดยบูรณาการงานร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน
สิ่งที่สำ�คัญคือการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างบ่อส่งนํ้าและ
ดักนํ้าให้ไหลลงสู่ใต้ดินในทิศทางที่รับนํ้าจากนํ้าฝน และคำ�นึงถึง
หลักธรรมชาติในการเดินทางของนํ้าใต้ดินภายใต้แรงโน้มถ่วง
ของโลก ที่ มี ลั ก ษณะกระจายออกเป็ น รั ศ มี ว งกลม
(อ่านต่อหน้า ๑๗)

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
“การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
และรวมกลุ่มขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้และขยายผลไปยังชุมชนอื่น”
นายทวี เสนแก้ว วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพัทลุง

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพัทลุง เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนา
บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ ๘ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว ให้เป็นชุมชนจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนำ�ความรู้เรื่องชุมชนจัดการตนเอง
มาหารื อ กั บ เกษตรอำ � เภอบางแก้ ว เพื่ อ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ ป้ า หมายและ
ดำ�เนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย จากนั้นวุฒิอาสาฯ ลงพื้นที่ร่วมประเมิน
ความพร้อมของผู้นำ�ชุมชนและชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ
ตนเองให้ชุมชน และจุดประกายความคิดให้กับชุมชน ด้วยการจัดประชุม/
เวทีรว่ มกับผูน้ �ำ ชุมชน และหารือและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เกษตรอำ�เภอบางแก้ว
เช่น การนำ�เสนอและวิธีการดำ�เนินโครงการ ผลดีผลเสีย การมีส่วนร่วมของคน
ในชุ ม ชน บทบาทของภาคี เ ครื อ ข่ า ย เป็ น ต้ น ต่ อ มาผู้ ใ หญ่ บ้ า นได้ แจ้ ง
เรื่องดังกล่าวให้ชาวบ้านได้รับทราบในการประชุมประจำ�เดือนของหมู่บ้าน
และที่ประชุมเห็นควรเข้าร่วมขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
วุฒิอาสาฯ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และประสานภาคีเครือข่าย
เริ่มตั้งแต่การให้ชุมชนรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด แล้วนำ�วิเคราะห์
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ด้วยการทำ� SWOT Analysis
การเสนอและจัดทำ�กิจกรรมต่าง ๆ และจัดทำ�แผน/ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งการจัดทำ�ธรรมนูญชุมชน เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในชุมชน เช่น การห้ามยิงปืน ห้ามจับสัตว์นาํ้
ห้ามเล่นการพนัน ชาวบ้านต้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องสำ�คัญของชุมชน

เป็ น ต้ น ซึ่ ง วุ ฒิ อ าสาฯ จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการแก้ ไข
ปัญหาและประสานกับภาคีเครือข่าย อาทิ พัฒนาชุมชนอำ�เภอ
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ในการให้ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม ในการประกอบอาชี พ และ
ด้านอื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน อาทิ การเลี้ยงผึ้งโพรง
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสัมมาชีพ การบูรณาการทุนสู่ครัวเรือน
หนึ่งสัญญา ภาษาอังกฤษ จักสาน และสมาร์ทฟาร์เมอร์ โดยการ
จัดเสวนา “กินนํ้าชาให้ได้เรื่อง” ร่วมกับเครือข่ายคนพอเพียง
อำ�เภอบางแก้ว และแกนนำ�ชุมชน ขับเคลือ่ นการพัฒนาบ้านทุง่ โต๊ะหย๊ะ
จนเกิดคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาผู้นำ� ทำ�หน้าที่บูรณาการ
จัดทำ�แผนพัฒนาหมู่บ้าน บริหารกิจกรรมที่ดำ�เนินการในหมู่บ้าน
ร่วมกับองค์กรอื่น และขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบนั วุฒอิ าสาฯ ลงพืน้ ทีค่ รัง้ ละ ๒-๓ คน เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และได้รับรางวัล
ต่าง ๆ จำ�นวนมาก เช่น รางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนประจำ�ปี ๒๕๖๑
ระดับจังหวัด ของสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษางานนอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รางวั ล ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ดี เ ด่ น ประจำ � ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เขตตรวจราชการกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

ต่อจากหน้า ๑๖

ตามแรงเหวี่ยงของโลก โดยการขุดบ่อบาดาลเพื่อให้นํ้าฝนไหลลงบ่อใต้ดิน
ที่เก็บอยู่ในชั้นหินอุ้มนํ้า และมีนํ้าสะสมอยู่ใต้ดิน หมุนเวียน และเคลื่อนที่
ตลอดเวลาตามเส้นทางเดินนํ้าใต้ดิน เกิดเป็นธนาคารนํ้าใต้ดิน
สำ�หรับการขุดบ่อธนาคารนํ้าใต้ดินมี ๒ แบบ คือ แบบเปิด ขุดบ่อ
ขนาดประมาณ ๒๐x๔๐ เมตร ขุดผ่านชั้นดินเหนียวไปถึงระดับชั้นหินอุ้มนํ้า
ที่ระดับประมาณ ๗-๑๐ เมตร ความลาดชัน ๔๕ องศา บรรจุนํ้าได้
๓,๓๐๐ ลบ.ม. และแบบปิด โดยการขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม
กว้าง ๓๐-๑๐๐ ซม. ลึก ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสม
ตั้งท่ออากาศตรงกลางบ่อ พร้อมนำ�วัสดุ เศษอิฐ หิน ทราย หรือเศษวัสดุ
ที่ไม่ย่อยสลายใส่ลงในบ่อ แล้วนำ�หินโรยทับจนเสมอปากบ่อ
ผลที่ได้รับจากการทำ�ธนาคารนํ้าใต้ดิน คือ ป้องกัน
ปัญหานํ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 17

ดินบริเวณที่ทำ�ธนาคารนํ้าใต้ดินเกิดตานํ้า มีความชุ่มนํ้าและ
อุ้มนํ้า และพื้นที่โดยรอบมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธนาคารนํ้าใต้ดินแบบ
ครบวงจร

หมู่บ้านยามชายแดนประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
“ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา และพัฒนาพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมในหมู่บ้านยามชายแดนในหลายจังหวัด
น้ อ มนำ � ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก
ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชน พออยู่ พอกิน และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งฝึกอบรมการเฝ้าระวัง
และป้องกันเหตุการณ์ที่ ไม่ปกติ ในพื้นที่ชายแดนของทุกภาคส่วน เพื่อแจ้งเตือนภัยให้กับหมู่บ้านเครือข่าย
ทำ�ให้ชุมชนเกิดความรัก สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และเข้มแข็ง”
พล.อ.วินัย ทันศรี วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดลำ�พูน

พล.อ.วินัย ทันศรี ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในการเสด็จพระราชดำ�เนิน
พระราชทานกำ�ลังใจแก่ทหารและตำ�รวจ และทรง
ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎร จึงพระราชทาน
แนวทางและวางรากฐานศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวม
เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน ควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูง
โดยให้กองทัพภาคที่ ๓ นำ�ชาวไทยภูเขาทีอ่ าศัยอยูก่ ระจัด
กระจายบริเวณเชิงดอยต่าง ๆ มารวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน
เรียกว่า “หมูบ่ า้ นยามชายแดน ภายใต้โครงการหมูบ่ า้ น
ยามชายแดนอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ ” เช่น

บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก บ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
ภายหลังจากเกษียณการทำ�งานแล้ว ตั้งใจและอุทิศตนที่จะทำ�งาน
ตอบแทนพระองค์ท่าน โดยการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา และพัฒนา
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในหมู่บ้านยามชายแดนในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และอุตรดิตถ์ เป็นต้น โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาปากท้องในอันดับแรก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอนํ้า เพื่อสร้าง
ความชุ่มชื้นในพื้นที่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำ�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ดำ�เนินการพัฒนาใน ๒ ด้าน คือ
การพัฒนาพื้นที่ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
ฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อแจ้งเตือนภัย
ให้กับหมู่บ้านเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจัดพื้นที่
ในลักษณะหมู่บ้าน ให้ทหารที่ปลดประจำ�การและทหารกองต่าง ๆ
ทำ�มาหากินในพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่
ซึ่งได้ทำ�งานร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานทหาร และวุฒิอาสาฯ จ.เชียงใหม่
เชียงราย และลำ�พูน
ต่อมาได้ขยายผลจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ชาติพันธุ์ไทย
ภาคเหนือตอนบน โดยสรรหาปราชญ์ชาวบ้านของชนเผ่า นำ�ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยกันดูแลและรักษาป่าต้นนํ้า ตามแนวทางของศาสตร์
พระราชา อาทิ ชมรมอาสาสมัครปลูกป่าและป้องกันไฟป่าภาคเหนือ
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านยาม
ชายแดน ทำ�ให้การทำ�งานมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์
กับคนในพื้นที่ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่ อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านอรุโณทัย เป็นที่เรียนรู้
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกันให้แก่ชุมชนอื่น รวมถึงช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถของกลุม่ วุฒอิ าสาฯ ในบทบาท
เป็นผู้หนุนเสริมและเติมเต็มงานของจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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SDG Lab การขับเคลื่อนปฏิบัติการภาคีเครือข่ายฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน
สู่ภาคตะวันออกยั่งยืน
“สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้คนในกลุ่มลุ่มนํ้าบางปะกงให้เข้มแข็ง
ขยายจากฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน สู่ภาคตะวันออกยั่งยืนต่อไป”
นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำ�คัญ
กับการขับเคลื่อนงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายการพัฒนา พร้อมจัดทำ�
ข้อตกลงและแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในการขับเคลื่อน/ปฏิบัติงาน
ของชมรมวุฒิอาสาฯ และพัฒนาแนวทางการทำ�งาน โดยในปี ๒๕๖๑
ได้ เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาของประเทศและวาระการพั ฒ นา
ของโลกคือ ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยร่ ว มกั บ สศช. และ มพท. ขั บ เคลื่ อ นปฏิ บั ติ ก ารภาคี เ ครื อ ข่ า ย
“ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” (SDG Lab) ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs และความเชื่อมโยงระหว่าง
SDGs กับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ให้วุฒิอาสาฯ และเครือข่ายการทำ�งาน
รวมทั้งร่วมกันกำ�หนดเป้าหมายและจัดทำ�แผนปฏิบัติการ “ฉะเชิงเทรา
เมืองยั่งยืน” โดยพิจารณาจากประเด็นสำ�คัญในการพัฒนา (Pain point)
และวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ทรั พ ยากร วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต
รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วุฒิอาสาฯ ทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงาน
ทรัพยากรนํ้า สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สำ�นักงานการประสานสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับ
สังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต
สภาองค์ ก รชุ ม ชน สมั ช ชาแปดริ้ ว เมื อ งยั่ ง ยื น เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค ร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ชมรมลำ�พูบ้านโพธิ์ มูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์
เครือข่ายการปลูกป่าและผู้นำ�ชุมชนจาก ๖ จังหวัดภาคตะวันออก โรงเรียน
เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหารฯ มีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ได้แก่
จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ “ธรรมนูญตำ�บล ๘ ริ้ว” ผลักดันนโยบายด้านสังคม
สูงวัยเข้าสู่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับจังหวัด และสื่อสารให้สังคม
ตระหนักเรื่องสังคมสูงวัยที่คนทุกวัยต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบสังคม
ร่วมกัน การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยหลักการสอนของพระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) การอนุรักษ์ลุ่มนํ้าบางปะกง โรงเรียนธนาคารต้นไม้
รณรงค์ ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า วิ ถี เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การทำ�เกษตรอินทรีย์ครบวงจร การท่องเที่ยวชุมชนวิถีตะวันออก “โครงการ
ตะวันยิ้มสืบสานชุมชนตะวันออก หยั่งรากบางปะกง” พื้นที่อำ�เภอบ้านโพธิ์
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อีกทั้งวุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา ได้เชื่อมโยงการทำ�งาน
กับวุฒิอาสาฯ ๗ จังหวัดภาคตะวันออก และภาคีเครือข่าย
๘ จังหวัดภาคตะวันออกได้ยกระดับการขับเคลื่อนงาน
ในระดั บ จั ง หวั ด มาสู่ ก ารบู ร ณาการการทำ � งานร่ ว มกั น
ในระดับภาค โดยร่วมจัดทำ�แผนปฏิบัติการ “ภาคตะวันออก
ยั่งยืน” ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาบนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อสร้างรากฐานที่สมดุลและยั่งยืน (๒) การก้าวสู่
การเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมกับการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารที่ยั่งยืน (๓) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(๔) การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีใหม่ และ (๕) ยกระดับ
การเรียนรู้บนฐานชุมชน และทำ�งานในลักษณะองคาพยพ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
ตามยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาคตะวั น ออก
แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับ
SDGs เพื่อให้ขบวนการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน ชุมชน
และคนในพื้นที่มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ดังนั้น บทบาทที่สำ�คัญของวุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออก
คื อ การสร้ า งผู้ นำ � ร่ ว ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ในระยะยาว และเชื่อมร้อยการทำ�งานในระดับภาค ร่วมกับ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภายในและภายนอกพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายการขับเคลื่อนงาน “ภาคตะวันออก
ยั่งยืน”

ต่อจากหน้า ๔
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารสมองให้สาธารณชนรับทราบ
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น และแปด ความรู้
ที่ได้รับจากนิทรรศการสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ (๔.๔๘)
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. ผลงานวุฒอิ าสาฯ ควรนำ�เสนอผลงานของวุฒอิ าสาฯ
ในระดับภาค และผลงานที่เด่นทั้ง ๒๑ ด้าน ๆ ละ ๑ แห่ง
พร้อมทั้งมีผู้แทนวุฒิอาสาฯ นำ�เสนอนิทรรศการจากพื้นที่
๒. การประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อม
ควรประชาสัมพันธ์งานของวุฒอิ าสาฯ ให้มากขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจ
สามารถสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ และควรส่งหนังสือเชิญล่วงหน้า
ให้นานขึ้น มีการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมแบบ
Online มากขึ้น และให้มีการบรรยายผลงานของวุฒิอาสาฯ
ที่เป็นตัวอย่างก่อนเริ่มงาน
๓. การจัดงาน ควรจัดงานในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ ๆ ในทุกปี หรือทุก ๒ ปี และจัดแบบ Onsite
เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งมีการจัดงานยกย่อง
ชมเชยวุฒิอาสาฯ ที่ดีเด่น และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

๔. การจัดการ สศช. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้วันที่ ๑๑ สิงหาคม
เป็น “วันธนาคารสมองแห่งชาติ” และมูลนิธิพัฒนาไทควรสนับสนุนงบประมาณ
ให้ธนาคารสมองแต่ละจังหวัดจัดงานในวันดังกล่าว เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่
นับได้ว่า การจัดประชุม “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคม
ที่เท่าเทียม” ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนของประเทศตระหนัก
และเห็นถึงความสำ�คัญของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นพลัง
ทางสังคมของประเทศ ทีอ่ ทุ ศิ แรงกายแรงใจ นำ�ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และประชาชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งจะมุ่งมั่น
สนองพระราชดำ�ริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถและสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระองค์สืบต่อไปตราบนานเท่านาน

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบาล
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำ�หนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

