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	 ช่วยสร้างสรรค์	 สุขสว่าง	 พร่างพิสัย	
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¤	 ปัญโญภาส	 พระจรัส	 ประภัสสร์พร้อม	
	 ทวยราษฎร์น้อม	 ตรึกพระคุณ	 อุ่นเกศา	
	 ปัญญาชน	 ชราภาพ	 อาบวิชา	
	 ทรงเห็นค่า	 ให้ช่วยพัฒน์	 วิวัฒน์ไทย
¤	พระคุณฉาย	 พรายเพริศทรวง	 ซึ้งดวงจิต	
	 ขอพระองค์	 ทรงวิวิธ	 สราญใส	
	 ทรงทีฆา-	 ยุกาเลิศ	 ประเสริฐชัย	
	 พระเกียรติไกร	 กฤดาก้อง	 ซ้องนิรันดร์	

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้า	นายทศพร		ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
คณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(นางสาววันเพ็ญ		เซ็นตระกูล	ร้อยกรอง)



 

บทบรรณาธิการ
	 ในชว่งท่ีผา่นมา	นบัวา่เป็นเดอืนมหามงคลตอ่เนื่องกนัถงึ	 

๒	 เดือน	 โดยวันที	่ ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 เป็นวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดินทรเทพยวรางกูร	ที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่ทรง

พระราชประสงคทีจ่ะสืบสาน	 รักษา	 และต่อยอด	 โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริและแนวพระราชดำาริต่างๆ	 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	 

และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ในการบำาบัดทุกข์และบำารุงสุข 

ให้แก่ประชาชน	 และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	 

และวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	

ครบ	๘๖	พรรษา	คณะผู้จัดทำาฯ	ขอถวายพระพร	ขอพระองค์

ทรงพระเจรญิยิ่งยนืนาน มพีระสขุภาพพลานามยัที่แขง็แรง 

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

	 คณะผู้จัดทำาฯ	สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	๙	ที่ทรง

ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจินานัปการ	ตลอดระยะเวลากวา่	๖๐	ป	ี 

จึงขอนำาเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำาริ	 และ 

พระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน 

ของประชาชน	ตลอดจนโครงการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ	 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเห็น 

ไดช้ดั	ใน	๖	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นการสง่เสรมิอาชพี	รายได	้และพฒันา

คุณภาพชีวิต	 ด้านการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์	 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม	 ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	รวมทั้ง 

ผลการดำาเนนิงานของวุฒอิาสาธนาคารสมองตลอดระยะเวลากวา่	

๑๘	ป	ีที่พระองคท์า่นทรงมพีระราชดำารสัเกี่ยวกบัธนาคารสมอง	 

เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๔๓	และสำานักงานคณะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ(สศช.)	ไดร้บัมอบหมาย 

ใหเ้ปน็หนว่ยทะเบยีนกลางธนาคารสมอง	ตามมติคณะรฐัมนตร	ี

ทั้งนี้	สามารถติดตามรายละเอียดได้ในบทความ	“จากพระราช

ดำารัส...วุฒิอาสาธนาคารสมองน้อมนำาสู่การพัฒนาประเทศ”

	 จุลสารธนาคารสมอง	 ยังคงนำาเสนอบทความที่เกี่ยวกับ 

กิจกรรมของวุฒิอาสาฯ	 ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติฯ์	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ที่น่าสนใจทั้ง	 ๖	 ด้าน	 

บทความแรกเป็นเรื่อง	 “ผ้าทอบ้านทุ่งสุน มรดกวัฒนธรรม

สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน”	จงัหวัดนา่น	ซ่ึงวุฒอิาสาฯ	ไดศ้กึษา	 

เรียนรู้	 ทดลอง	 และพัฒนาการทอผ้าจนประสบผลสำาเร็จ	 

และเผยแพร่ไปยังเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนที่สนใจ	 ทั้งใน 

และต่างจังหวัด	 จนทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ต่อมาเป็น

บทความเกีย่วกับการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมนำ้าแล้งในพืน้ที ่ 

ของตนเอง	ด้วยหลักการทางภูมิศาสตร์และวิทยาศาตร์	ในเรื่อง	 

“หนีภัยแล้งและนำ้าท่วม...ด้วยธนาคารนำ้าใต้ดิน”	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ตามด้วย“หมอเมือง...ภูมิปัญญาล้านนา  

รักษาโรค”	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นการรักษาโรคที่สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิต	 ความเชือ่และศรัทธาตามแบบล้านนา	 ทีสื่บทอดกันมา 

สูค่นรุ่นหลัง	 และสามารถรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได้	 

นอกจากนั้น	วุฒิอาสาฯ	ยังได้ดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 

และประเพณีของชาวมอญ	 รวมทั้งสวนป่าเล็กๆ	 ที่ร่มรื่นและ

เงยีบสงบ	ใหป้ระชาชนมารว่มศกึษาเรยีนรู้ไปดว้ยกนั	ในบทความ	

“สวดเกร็ดพุทธ แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมบนเกาะเกร็ด”  

จงัหวดันนทบรุ ีอย่างไรก็ตาม การศึกษาเปน็สิง่สำาคัญทีจ่ะพฒันา 

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้	 

เป็นพื้นฐานสำาคัญของการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน	 ติดตามได้ใน  

“พฒันาการเรยีนรู้สู่เยาวชน ตามแนวทางพระยาศรสุีนทรโวหาร”  

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และบทความสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การสร้างคนเพื่อเป็นหูเป็นตาในการดูแลและป้องกันยาเสพติด 

ให้แก่ชุมชน	สังคม	แลประเทศ	ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

ของประเทศ	ใน	“ลกูเสอื...ความมั่นคงตอ่ทอ้งถิ่น ชมุชน และสังคม”  

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ท้ายสุดนี้	 ต้องไม่พลาดข่าวสารกิจกรรม 

เพื่อสังคมของวุฒิอาสาฯ	ทั่วประเทศ	 ในคอลัมน์	“เลียบเรียง

เคียงรั้ว”

	 คณะผู้จดัทำาฯ	ขอขอบพระคณุทกุทา่นที่ใหก้ารสนบัสนนุขอ้มลู

ขา่วสารเสมอมา	และมุ่งมั่นสรรหาเรื่องราวดีๆ 	ของสมาชิกวุฒอิาสาฯ	 

มาเผยแพรอ่ยา่งตอ่เนื่อง	หากมขีา่วสารหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ	สามารถ 

ส่งมาได้ที่สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	หรืออีเมล์	 :	 

brainbank@nesdb.go.th	ได้ตลอดเวลา
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

ไดโ้ดยเสด็จพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๙ ไปทรงเย่ียมเยียน

ราษฎรครั้งแรกเมื่อป ีพ.ศ. ๒๔๙๘ นบัจากนั้นมา ท้ังสองพระองคไ์ดท้รงงาน 

เคยีงขา้งกนัมาตลอด เปน็เวลายาวนานตอ่เนื่องกันหลายสบิป ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นการช่วยเหลือราษฎรให้สามารถ

ประกอบอาชพีหลกัอยา่งมคีณุภาพ อาท ิการเกษตร การจดัการดนิและนํ้า  

และการพฒันาชนบท และทรงมอบหมายใหส้มเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ ในรชักาลที่ ๙ ปฏบิตัพิระราชภารกจิในดา้นการประกอบอาชพี  

การดูแลทุกข์สุขและสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของราษฎร  

ซึ่งการดําเนินพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ทรงเกื้อหนุนซึ่งกัน 

และกนั ทั้งน้ี ในการเสด็จในพ้ืนทีช่นบทหา่งไกลและทรุกนัดารทั่วทกุภมูภิาค

ประเทศ ทรงพบเหน็สภาพความเปน็อยู่อนัยากจน ความอดอยาก เจบ็ไข ้ 

ขาดแคลน และปัญหานานัปการของราษฎร ทําให้ทรงทราบฐานะ

ความเป็นอยู่ ปัญหา และความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เอง  

และทรงค้นคว้าหาวิธีช่วยเหลือด้วยพระวิริยะอตุสาหะ จากนั้น 

จึงพระราชทานพระราชดําริในการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการ

ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ทีม่คีวามหลากหลาย ขึน้อยูก่บัลกัษณะและ

ระดบัความรนุแรงของปญัหา นบัตั้งแตก่ารสงเคราะหใ์นเบื้องตน้ เพื่อแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเร่งด่วน อาทิ การดูแลสุขภาพอนามัยและ

การรกัษาพยาบาล จนกระท่ังการอนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคน อันเป็นการ 

ชว่ยเหลอืระยะยาว เพื่อใหพ้สกนกิรพออยู่พอกนิ มรีายไดแ้ละความเปน็อยู่ 

ที่ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

จากพระราชดำจากพระราชดำจากพระราชดำาาารัส...รัส...รัส...
วุฒิอาสาธนาคารสมองวุฒิอาสาธนาคารสมองวุฒิอาสาธนาคารสมอง

น้อมนำน้อมนำน้อมนำาาาน้อมนำาน้อมนำน้อมนำน้อมนำาน้อมนำาน้อมนำาน้อมนำน้อมนำน้อมนำาน้อมนำ สู่การพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาประเทศ

	 ๑.	ด้านการส่งเสริมอาชีพ	รายได้	และพัฒนาคุณภาพชีวิต	

   ในการเสดจ็พระราชดําเนนิ

เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร

ที ่ได้รับความทุกข์ยาก 

จากภัยธรรมชาติต่างๆ ใน

พื้นที่ชนบทหา่งไกล สมเดจ็

พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๙ มพีระราชปรารภวา่ การแจกของ 

แก่ผู้ประสบภัยนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ไม่เพียงพอให้เขา 

 การทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที ่ ๙ เพือ่ช่วยเหลือพสกนิกรในโครงการอันเนือ่ง 

มาจากพระราชดําริจํานวนมากนั้น “ทรงทำาตามและยึดหลัก 

แนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”  

โดยตั้งอยู่บนหลักการที่สำาคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ประการแรก  

ทรงใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปญัหาในระดบัพื้นฐานของประเทศ 

อันได้แก่ “ชนบท” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ “เกษตรกร”  

ซ่ึงเปน็คนสว่นใหญข่องประเทศ ประการที่สอง ทรงใหค้วามสาํคญั

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี “คน”  

เป็นศูนย์กลาง ประการที่สาม ทรงใหค้วามสําคัญกบั “โอกาส” ของราษฎร

ที่จะไดร้บัการพฒันาหรอืมสีว่นรว่มในการพฒันา ไมว่า่จะเปน็ราษฎร 

ในภมูภิาคใดของประเทศ นบัถอืศาสนา หรือพดูภาษาใดกต็าม ไมท่รง 

แบ่งแยกหรือเน้นเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทรงเห็นว่าราษฎรนั้น 

มีศกัยภาพและความสามารถอยู่แลว้ เพยีงแต่ใหโ้อกาสเขากจ็ะสามารถ

แกไ้ขปญัหาของตนเองได ้ประการที่สี ่ทรงใหค้วามสาํคญักบัการ “พฒันา

ดา้นจติใจ” ของคนในชาตใิหม้คีณุธรรมและจรยิธรรม นาํสู่การพฒันา 

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และประการที่ห้า ทรงให้ความสําคัญกับ 

การทรงงานพฒันาเพื่อ “เสรมิและสนบัสนนุ” งานพฒันาของรฐับาล

จากพระราชดำจากพระราชดำจากพระราชดำ รัส...รัส...รัส...

 จวบจนถึงปัจจุบัน พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการพระราชดําริ

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศกว่า ๔๐๐ โครงการ ในหลากหลายด้าน  

ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาพื้นฐาน ที่มุ่งไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

เกิดจิตสำานึกในการหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด และร่วมกันอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ รวม ๖ ด้าน ได้แก่ 

พระราชินีผู้ทรงงานของประชาชน
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ได้อยู่รอด ควรจะหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้ ด้วยเหตุนี้  

เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ แต่งตัวด้วย

ผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้และฝีมือในการทํางาน

ศิลปหัตถกรรม อาทิ การทอผ้าไหม การสานกระเป๋า การปักผ้า  

การทําเครื่องปั้นดนิเผา จงึทรงสง่เสรมิใหร้าษฎรไดทํ้างานฝมืีอที่คุ้นเคย

เป็นอาชีพเสริม โดยจัดทําเป็นโครงการศิลปาชีพ และจัดตั้ง “มูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ” 

รวมทั้งทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา และศูนย์ศิลปาชีพ 

ทั่วประเทศ นอกจากทรงส่งเสริมการผลิตแล้ว ยังทรงสนับสนุน

ทางด้านการตลาด โดยการเปิด “ร้านจิตรลดา” ขึ้น เป็นสถานที่ 

ขายสินค้า และทรงนําสินค้าศิลปาชีพผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวนาชาวไร ่

ไปสู่ห้องนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้พระราชทาน 

แนวพระราชดาํรใิหส้ว่นราชการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ดาํเนนิ “โครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มี 

ที่อยู่อาศยั และรูจ้กัใชท้ี่ดนิที่มอียู่อยา่งจาํกดัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และ

ได้พระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคใ์ห้สรา้ง “ฟาร์มตวัอยา่ง”  

ในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ตกงาน ชาวบ้านที่ยากจน 

หรอืผู้ที่เลกิยาเสพตดิ ไดม้งีานทํา ไมต่อ้งละทิ้งถิ่นฐานไปทํางานตา่งถิ่น  

ตลอดจนพระราชทาน “โครงการธนาคารอาหารชมุชน” หรอื Food Bank 

เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชมุชน ชว่ยใหร้าษฎรมรีายไดเ้สรมิที่มั่นคง มนีํ้าใจ 

รู้จักการให้ รกัใครส่ามคัค ีชว่ยเหลอืแบง่ปนัซึ่งกนัและกนั สง่ผลใหอ้ยู่ด ี

มีสุขอย่างพอเพียง นับเป็นการน้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน

ให้แก่คนไทย เพื่อนํามาใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต นําสู่ความสุข 

ความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๒. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  

ทรงเห็นความสําคัญของปัญหาความเสื่อมสภาพของดิน เนื่องจาก

การใช้ดินอย่างไม่ถูกวิธี อันนําไปสู่ปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งเป็นปัญหา 

ของราษฎรในทอ้งถิน่ชนบท พระองคจ์งึมพีระราชดาํรใิหด้าํเนนิโครงการ

ตา่งๆ ในหลายพื้นที่ เพื่อชว่ยบรรเทาความแหง้แลง้และสรา้งความชุ่มชื้น

คนืสู่ผนืดนิ เริ่มจากทรงใหด้าํเนนิ “โครงการปา่รกันำา้” โดยการปลกูฝงั 

ใหร้าษฎรรูส้กึรกั หวงแหน และเหน็ความสําคญัของปา่ไม ้ในการรกัษา

ต้นนํา้และนําความสมบูรณ์คืนสู่ผืนดินได้ และให้ปลูกป่าทดแทนเพื่อ  

“เสริมป่าธรรมชาติ” ในพื้นที่รอบพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์  

จงัหวดัสกลนคร รวมทั้งดําเนนิ “โครงการพระราชดำารหิาดทรายใหญ”่  

จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพื่อเปน็ตวัอยา่งใหร้าษฎรไดศ้กึษาและเหน็ถงึ 

การปลกูปา่อยา่งถกูวธิ ีนอกจากนี้ พระองคท์รงตระหนกัถงึความสําคญั

ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งลดน้อยลงทุกขณะ จึงมี

แนวพระราชดําริให้การอนุรักษ์ป่าเป็นไปอย่างเกื้อกูลกันระหว่างคน  

ปา่ และสตัวป์า่ สามารถอยู่รว่มกนัได ้ดว้ย “โครงการบา้นเลก็ในปา่ใหญ”่  

รวมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็นผู้ป้องกัน พิทักษ์ รักษา 

และดูแลป่าในชุมชนของตนเอง ภายใต้ “โครงการราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า” และทรงใช้หลักการ “ปลูกป่าในใจคน”  

คอื การปลกูจติสาํนกึในการรกัผนืปา่ใหแ้กค่นเสยีกอ่น รวมถงึทรงรบั  

“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ  

๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)” เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ ด้วยทรงเป็นห่วงว่า ป่าผืนใหญ่แห่งนี้กําลังขาด 

ความสมดุลทางธรรมชาติในข้ันวิกฤติ ซึ่งปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู 

กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง

 อกีทั้งยงัทรงเปน็หว่งสตัวป์า่และพรรณไมท้ีส่าํคญัของไทยกําลงั 

จะสญูหาย จงึมพีระราชดํารใิหร้วบรวม อนรุกัษ ์และฟื้นฟแูหลง่พรรณไม ้

และสัตว์ต่างๆ ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้ “โครงการคืนชีวิต 

สู่ธรรมชาต”ิ โดยรเิริ่มอนรุกัษ์สัตวห์ลากหลายพนัธุ์ เชน่ ชา้ง ปลาไทย  

เตา่ทะเล และหอยตา่งๆ และอนรุกัษพ์นัธุ์ไมไ้ทยและไมห้ายากใหเ้ปน็

แหล่งเรียนรู้ โดยจัดทําเป็น “สวนป่าสิริกิติ์” ตลอดจนทรงเล็งเห็น 

ความสําคัญชาวเขาที่อยู่ตามแนวชายแดนให้ร่วมปกป้องรักษา

ประเทศ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยและ

การพัฒนาอาชีพ อาทิ “โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ” “โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง 

ตามพระราชดำาร”ิ และ “โครงการพฒันาเพื่อความม่ันคงในพื้นที่ตา่ง ๆ ”  

นอกจากนี้ ยงัใหค้วามสําคญักบัการ “ฟื้นฟทูรพัยากรชายฝ่ังทะเล” 

เพื่อให้สัตว์นํ้าสามารถอยู่อาศัยและเติบโตในท้องทะเล เป็นแหล่ง

สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชาวประมง ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ให้ความรู ้

และปลูกจิตสํานึกแก่ราษฎร ในการร่วมกันฟื้นฟู บํารุง อนุรักษ์  

และรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิหค้งความสมบรูณถ์งึรุ่นลกูรุ่นหลานตอ่ไป

 ๓. ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ 

  จากการเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรง

เยี ่ยมเยียนราษฎรทั ่ว

ประเทศในทุกภูมิภาค 

ในระยะแรก พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำารใิห้ความช่วยเหลือ

ประชาชนในสิง่ที่จำาเป็นที่สุดก่อน คือ ดา้นการแพทย ์สาธารณสขุ 

และสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและ

ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงเป็น

ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านสาธารณสุขและ

สงัคมสงเคราะหเ์ป็นจํานวนมาก โดยดํารงตําแหนง่ “องคส์ภานายกิา

สภากาชาดไทย” และดแูลสภากาชาดไทย ซึ่งเปน็องคก์รสาธารณกศุล 

ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และผู้เจ็บป่วย 

ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน อีกทั้งทรงรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือ 

ตอ้งรบัการรกัษาอยา่งตอ่เนื่อง เขา้มารกัษาในกรงุเทพฯ เปน็ “คนไขใ้น

พระบรมราชานเุคราะห”์ เปน็จาํนวนมาก นอกจากนี้  

พระองค์ทรงก่อตั้ง “มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม 
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ราชปูถมัภ”์ ขึ้น เพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิ และสง่เสรมิ 

อาชีพแก่ทหารและอาสาสมัครผู้รับใช้ชาติที่บาดเจ็บ พิการ หรือ 

เสียชีวติ รวมถงึครอบครวั และทรงสานตอ่ “โครงการหมอหมู่บา้น”  

ที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๙ มพีระราชดาํรใิหจ้ดัตั้งขึ้น  

โดยคดัเลือกคนในหมูบ้่านท่ีสมคัรใจและมคีวามพรอ้มทีจ่ะทาํหนา้ที่

หมอหมู่บา้น เขา้อบรมและนาํความรู้กลบัไปชว่ยเหลอืคนในหมู่บา้น

ในเบ้ืองตน้ อกีทั้งไดพ้ระราชทานเงินจัดตั้งเป็นกองทนุอาหารกลางวนั 

เลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมทั้ง

ครอบครัว ภายใต้ “โครงการนำ้าพระทัยพระราชทาน”

 ๔. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

ทรงตระหนักถึงผ้าไทยที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์ควรแก่ 

การอนุรักษ์ พระองค์จึงทรงส่งเสริมและฟื ้นฟูการทอผ้า  

ทั้งผา้ไหมและผา้พื้นบา้นของภาคตา่งๆ ที่เปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะถิ่น  

จนเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีพระราชดําริให้

จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

ผา้ไทย และประวัติศาสตรเ์ครื่องแตง่กายของคนไทย และ “ชดุไทย 

พระราชนิยม” ซึ่งเป็นชุดประจําชาติไทยในปัจจุบัน อีกทั้ง 

ยังสนพระราชหฤทัยศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

โดยทรงเล็งเห็นว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะช่วยให้คนไทย

เข้าใจและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษ 

ได้รกัษาไวใ้หอ้นชุนรุ่นหลงั จงึทรงสง่เสรมิใหค้นไทยรกัชาต ิดว้ยการ 

ประยุกต์ใช้บทเพลง ละคร และภาพยนตร์ ทรงสนับสนุน 

การบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ต่างๆ รวมถึงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ วีรบุรุษและ

วีรสตรีของไทย  เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงความกตัญญู  

และรําลึกถงึบญุคณุของบรรพบรุษุที่รกัษาแผน่ดนิไทยไวใ้หล้กูหลาน 

จนทกุวนัน้ี ตลอดจนทรงบรูณะ “พระที่นั่งวมิานเมฆ” สถาปตัยกรรม

อันทรงคณุคา่เพื่อจัดทาํเป็นพพิธิภณัฑเ์ฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ “พระที่นั่งอภิเศกดุสิต” เพื่อจัด

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวรแห่งแรกในประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ “โขน”  

ซึง่เป็นศิลปะชั้นสูงของไทยไว ้ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ 

เพื่อทรงสนับสนนุกรมศลิปากรในการจดัแสดงโขนตามแบบแผนในอดตี  

และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดแสดง “โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชนินีาถ”  และ “โขน ศาลาเฉลมิกรงุ” โดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมเ่ขา้มาประยกุตใ์ชกั้บการแสดงโขน ตลอดจนทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้จดัการแสดงโขน นาฏศลิป ์และดนตรไีทย พระราชทาน 

ในโอกาสเสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเยอืนตา่งประเทศอยา่งเปน็ทางการ  

หรือในโอกาสทรงรบัรองพระราชอาคนัตกุะ หรอืจดัเลีย้งในโอกาส

ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการแสดงโขน นาฏศิลป์ และดนตรีไทย ให้คงอยู่เป็นมรดก 

แก่ลูกหลานไทยสืบไป

๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ ๙ ทรงเลง็เหน็ถึง

ความสาํคัญของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ซึ่งก็คือ “ราษฎร” ของพระองค ์

ใหม้ศีกัยภาพในการประกอบอาชพีและสามารถพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

จงึทรงมุ่งมั่นสนบัสนนุใหค้นไทยทกุคนมคีวามรู้และมกีารศกึษาใหม้าก

ทีส่ดุ ดว้ยการสง่เสรมิการศกึษาทั้งในระบบโรงเรยีน อาท ิทรงสรา้งโรงเรยีน 

ใหแ้กเ่ดก็ดอ้ยโอกาสในถิ่นทรุกนัดาร พระราชทานทนุการศกึษาแกน่กัเรยีน 

ยากจนที่ขาดโอกาสทางการศกึษา โดยทรงรบัเปน็ “นักเรยีนในพระบรม 

ราชานุเคราะห์” รวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ  

ใหเ้ขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  และการศกึษานอกระบบ  

อาทิ ทรงสร้าง “ศาลารวมใจ” ให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ของชุมชน  

เพื่อใชศ้กึษาหาความรู้ในดา้นตา่งๆ ไดต้ลอดเวลา อกีทั้งทรงใหค้วามสำาคญั 

กับการ “พัฒนาด้านจิตใจ” ด้วยการส่งเสริมให้คนมีศาสนาเป็นเครื่อง 

ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติแต่คุณงามความดี มีศีลธรรม คุณธรรม และ

จรยิธรรม และทรงอปุถมัภศ์าสนาทกุศาสนา นอกจากนี้ ทรงเหน็ถึงคณุคา่ 

ของผู้ที่เกษยีณอาย ุจงึมพีระราชดาํรใิหจ้ดัตัง้ “ธนาคารสมอง” เปน็ศนูยร์วม 

ของผู้เกษยีณอาย ุใหไ้ดมี้โอกาสนําความรู้ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ 

ที่สั่งสมมายาวนาน มาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

๖. ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล 

ที่ ๙ ทรงเล็งเห็นถึงความ

สาํคญัของราษฎรชาวไทยภเูขา

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนว

ชายแดนว่า จะเป็นผู้มีส่วน

สําคัญยิ่งในการร่วมปกป้อง

แผ่นดินไทย จึงทรงสืบทอด

เจตนารมณ์ของพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในการพฒันาราษฎรในพื้นที ่โดยทรงรบัโครงการพฒันา

เพื่อความมั่นคงพื้นที่ ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาของกองทัพบก  

เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ๒ โครงการ คอื โครงการพฒันา

เพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย  

และโครงการพฒันาเพือ่ความมั่นคงพืน้ท่ีภขูดั ภเูมี่ยง ภสูอยดาว ซึ่งครอบคลมุ

จงัหวดัพษิณโุลก อตุรดติถ ์และเลย และมพีระราชดำารใิหจ้ดัตั้งโครงการ

หมู่บา้นยามชายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ จาํนวน ๕ แหง่ ไดแ้ก ่ 

บ้านมะโอะโคะ จังหวัดตาก บ้านปางคอง บ้านแม่ส่วยอู บ้านดอยผักกูด  

และบ้านอาโจ้ จังหวดัแม่ฮ่องสอน และโครงการสถานพีฒันาการเกษตร 

ท่ีสงูตามพระราชดำาริ จาํนวน ๑๗ โครงการ กระจาย
 

5



การมคีณุภาพชวีติที่ด ีเชน่ โครงการเพิ่มมลูคา่ผลผลติการเกษตร 

“ข้าวซ้อมมือและนํ้าบูดู” บ้านโคกอิฐ-โคกใน จ.นราธิวาส  

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มอินทรีย์ตัวอย่าง จ.สุรินทร์  

การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง โครงการชุมชนท้องถิ่นจัดการ 

ตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โครงการพัฒนา 

สมนุไพรเพื่อชวีติสู่โรงเรยีนและชมุชน จ.สงขลา ศนูย์การเรียนรู้ 

ธนาคารสมอง ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงชุมชนลานไผ่-ไสขนุน จ.นครศรีธรรมราช  ต.เขาขลุง  

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ศูนย์ปราชญ์บ้านโงกนํ้า จ.พัทลุง ชาวนา 

ปราดเปรื่อง จ.อุตรดิตถ์ การพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ 

ทับทิมสยาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช เปน็ตน้

๒. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
 บทบาทสําคัญของ 

วุฒิอาสาฯ คือ การร่วม 

เรียนรู้ วิเคราะห์สภาพ 

ปัญหา และให้ข้อเสนอ

แนะแนวทางการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ปลูกจิตสํานกึใหช้มุชนรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินโครงการ

ต่างๆ อาทิ โครงการปลูกสวนป่าสบู่ดําเพื่อพัฒนาพลังงาน

ทดแทน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรป่าไม้ควันตัน ประเทศ

เวียดนาม โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ.เลย 

โครงการบ้านถนอมโลก โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหาร

จัดการนํ้า จังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ : ธนาคาร 

นํ้าใต้ดิน โครงการฝายมีชีวิต จ.นครศรีธรรมราช โครงการ

ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านโคกพะยอม จ.สตูล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารี  จ.เชยีงราย 

และโครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม 

และต้นนํ้าลําธาร จ.เชียงใหม่ 

๓. ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
 วุฒิอาสาฯ ดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ 

ของคนในชมุชนและประชาชนทัว่ไป ใหม้รีา่งกายแขง็แรงและ 

มคีวามสขุ ซึ่งไดด้าํเนนิกจิกรรม/โครงการตา่งๆ เชน่ โครงการสร้าง 

เด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ โครงการ

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน 

โครงการร่วมพัฒนาชีวิตนักเรียนโรงเรียนหนองนํ ้าใส 

อยู่ใน ๖ จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

กาํแพงเพชร และนา่น ซึ่งแตล่ะโครงการจะดําเนนิโครงการย่อยหรอืกจิกรรม

ตา่งๆ อาท ิโครงการฟารม์ตวัอยา่ง การสง่เสรมิอาชีพ โครงการธนาคารอาหาร

ชมุชน การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพื่อความกินดอียู่ดขีอง

ราษฎร ปลกูจติสาํนกึความเปน็ไทย และร่วมสร้างความมัน่คงใหแ้ผน่ดนิไทย

ธนาคารสมองมุ่งมั่นตามรอยพระราชดำารัส
 สมเดจ็พระนางเจา้สิรกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ ๙ มพีระราชดํารสั 

เกี่ยวกับธนาคารสมอง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ และคณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง 

และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดย สศช. สนับสนุน

ให้วุฒิอาสาฯ นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาช่วยงาน 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร กรรมการ 

และผู้ประสานงานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

รวมทั้งริเริ่มและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ 

ท้องถิ่น/พื้นที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยน้อมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ และแนวทาง 

ในการดําเนินงาน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

และประเทศชาติมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 ปจัจบุนั เปน็เวลากว่า ๑๘ ป ีที่ธนาคารสมองจดัตั้งขึ้น วฒุอิาสาธนาคารสมอง

จาํนวนกวา่ ๕,๕๐๐ คน ทําหนา้ที่ขบัเคลื่อนงานทั่วประเทศ ทั้งแบบปจัเจกบคุคล

และรวมกลุ่มกันทาํงานกับภาคเีครอืขา่ย โดยดาํเนนิโครงการ/กจิกกรมที่เปน็ 

รูปธรรมในหลากหลายด้าน ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ใน ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วฒุอิาสาฯ ไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วมโดยการเปน็วทิยากรและท่ีปรึกษา เพื่อถา่ยทอด 

ความรู้และประสบการณใ์นการส่งเสรมิอาชพีและสรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชน ตลอด

จนการเป็นตน้แบบในการประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่นาํไปสู่
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อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยร่วมกับมูลนิธิ 

ธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

สุขภาวะเครือข่ายผู้สูงอายุ  การเสริมสร้างการออกกําลังกายรําวง 

ย้อนยุค  โครงการหมอชาวบ้าน  โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ขาดการพึ่งพงิ จ.อตุรดติถ ์โครงการดนตรไีทย 

จิตอาสา จ.บุรีรัมย์ การส่งเสริมการออกกําลังกายแบบจินกังกง 

จ.นนทบุรี และศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย จ.สุรินทร์ เป็นต้น

๔. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 วุฒิอาสาฯ เป็นที่ปรึกษา 

วิทยากร คณะกรรมการ 

และคณะทํางาน รวมทั้ง

เป็นผู้ประสานเครือข่าย 

ในการเผยแพรค่วามรู้ ฟื้นฟ ู

และอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม 

ให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โครงการวุฒิอาสา

ธนาคารสมอง ร่วมทําความดี เนือ่งในปีแห่งพุทธชยันตี กิจกรรม 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  

โครงการเยาวชน (ถํ้ารงค)์ สืบคน้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการสายใย

วฒันธรรมชมุชนวดัยางทอง การนาํเสนอวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร 

เป็นมรดกโลก จ.นครศรธีรรมราช การอนรุกัษแ์ละฟื้นฟศูลิปวฒันธรรม 

ท้องถิ่นไทยวน บ้านคูบัว จ.ราชบุรี โครงการทอผ้าซิ่นตีนแดง  

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิ่น จ.ยะลา  

การสืบสานศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และการสอน/สาธิตการนํา

รูปภาพใส่ในขวดรูปแบบต่างๆ จ.สมุทรสงคราม

๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วฒุอิาสาฯ ดาํเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั เอกชน สถาบนั 

การศกึษา และโรงเรยีน ในการถา่ยทอดประสบการณแ์ละภมูปิญัญา 

ทอ้งถิ่นใหแ้กนั่กเรยีน  นักศกึษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม  

โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะ 

การคิดเพื่อชีวิตที่สดใส โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้อาวุโส 

รูปแบบตายายสอนหลาน กรุงเทพฯ โครงการพัฒนาสื่อการสอน

วิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุในธรรมชาติ  โครงการ 

ขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นกระบวนการแผนชมุชน  

ใน ๔๐ หมู่บ้าน ๑๘ จังหวัด การพัฒนาเยาวชนบ้านสามขา 

ด้วยทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนําชีววิถีมาประยุกต์ใช้ 

เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน โครงการลด ละ เลิกอบายมุข  

เป็นผู้ประสานเครือข่าย

ในการเผยแพรค่วามรู้ ฟื้นฟ ู

และอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม

ให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โครงการวุฒิอาสา

เพือ่ความอบอุน่ในครอบครวั พฒันาครวัเรอืนเปน็แหลง่เรยีนรู้การประยกุต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างสายใยรักระหว่างวัย 

ด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการลูกคิดจินตนาการ จ.นครราชสีมา  

การสอนภาษาอังกฤษ/เขมร เพื่อการอาชีพและสื่อสาร จ.สุรินทร์  

โครงการวุฒิอาสาฯ จังหวัดอุบลราชธานี กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ยคุอาเซยีน โครงการธรรมนญูหมู่บา้นสนัตสิขุ ๙ ด ีคนบรุรีมัย ์ครอบครวั

เดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ โรงเรียนผู้สูงอายุ 

โครงการ “แหล่งเรียนรูป้ระวัติและผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร  

(นอ้ย อาจารยางกูร)” และโครงการมัคคเุทศก์นอ้ย โครงการหมอภาษา/

คลินิกภาษาไทยจ.ยะลา เป็นต้น

๖. ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
 วุฒิอาสาฯ ร่วมกับผู้นําท้องถิ่น ทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน  

กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงของชาต ิกรมป่าไม ้องคก์ารบรหิารส่วนตําบล/ 

จงัหวดั สถาบนัทางศาสนา และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง มุ่งเนน้การใหค้วามรู ้

และพฒันาการประกอบอาชพี โดยการนาํปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ไปใชใ้นวถิชีวีติ การดแูล อนรุกัษ ์และพฒันาทรพัยากรปา่ไมแ้ละปา่ตน้นํา้  

การป้องกันปัญหายาเสพติด และปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน 

พระมหากษตัรยิ ์ใหแ้กช่นชาตพินัธุ์ตามแนวชายแดน เชน่ การขบัเคล่ือน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและราชบุรี โครงการ

ความมั่นคงตามแนวชายแดนชาติพันธุ์ โครงการแก้ปัญหาการบุกรุก

พื้นที่ป่าใน อ.แม่แจ่ม อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โครงการ

พัฒนาพื้นที่ที่ให้ชาวไทยภูเขาเข้ามาดูแลรักษาและพัฒนาป่า การดูแล

ปอ้งกนัไฟปา่ การปอ้งกนัการเข้ามาของยาเสพติด และการขยายเครอืขา่ย 

พื้นที่โดยรอบ เป็นต้น

 ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ 

เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงดําเนินการ 

ทกุวถิทีาง เพื่อนําพาประเทศไทยใหเ้จรญิกา้วหน้าและประชาชนมคีวาม

ผาสุก ร่มเย็น และทรงรักและห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเหมือน  

“แม่ที ่รักและห่วงใยลูกอยู ่ตลอดเวลา” ดังนั ้น เพื ่อสืบสาน 

ตอ่พระราชปณธิานสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ ๙   

วฒุอิาสาฯ จะยงัคงมุ่งมั่นและทุ่มเทกาํลงัความสามารถในการขบัเคลื่อน 

แผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติแบบองค์รวม  

ที่ยึดโยงกับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และประเด็นการพัฒนา 

ที่หลากหลาย โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและ

หลกัปฏบิตั ิในการพฒันาและยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติของคนไทย 

ให้ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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การผสมผสานจินตนาการผ้าลายโบราณและลวดลายที่คิดขึ ้น 
มาใหม่	ทำาให้ผลงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งสุน	 ได้รับการคัดสรร 
ให้เป็นสินค้าหนึ ่งตำาบล	 หนึ ่งผลิตภัณฑ์	 เป็นที ่เชิดหน้าชูตา	 
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
	 นอกจากนี้	 ยังได้เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย	
เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรูสู้่คนในชุมชน	 โดยจัดเป็นกลุม่
สอนการทอผ้าให้แก่แม่บ้าน	 สามารถนำาไปประกอบเป็นอาชีพเสริม	
สร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ครอบครัว	 และจัดอบรมการทอผ้า 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 ๙๘	 (บ้านงอบ)	 โรงเรียนทุง่ช้าง	
และโรงเรียนปัว	 ใน	“โครงการอบรมการทอผ้าสู่เยาวชน”	อันเป็น 
การส่งต่องานทอผ้าแก่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป	 รวมทั้งเป็นวิทยากร 
ให้แก่ผู้สนใจท่ีมาฝึกทอผ้า	และหน่วยงานต่างๆ	ใน	๑๗	จังหวัดภาคเหนือ

	 การทอผ้าพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาแต่โบราณ	 กระจายอยู่ทั่ว 
ทุกภูมิภาคของประเทศ	ซึ่งผ้าทอพื้นเมืองมีกรรมวิธี	รูปแบบ	และลวดลายที่แตกต่าง
กันตามวัฒนธรรม	 ประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชน	 และถ่ายทอดความรู้	
ประสบการณ์	 วิธีการทอผ้าจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 เช่นเดียวกับผ้าทอไทลื้อ	 ที่เป็น
มรดกและภูมิปัญญาที่ชาวไทลื้อยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น	แต่เดิมนิยมใช้ผ้าฝ้าย
ทอลวดลายที่เรียกว่า	“ลายเกาะ”	 ด้วยเทคนิคการล้วงเส้นด้ายสลับไปมาสร้างเป็น
ลวดลาย	โดยผ้าทอไทลื้อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมคือ	“ลายนำ้าไหล จังหวัดน่าน”
 ครูศรีสวลัย คำารังษี วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดน่าน 

ครูภูมิปัญญาปัญญาไทย	 รุ่นที่	 ๑	 ด้านอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม	 ภาคเหนือ	 สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศกึษา	และครชูา่งศลิปหตัถกรรม	ศนูยส์ง่เสรมิ 
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 มีความ
มุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 และทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ผ้าทอมรดก

วฒันธรรมของชมุชนไทลื้อ	โดยไดร้บัการถา่ยทอดการทอผ้า 
ไทลื้อแบบตา่งๆ	จากครอบครัวและผู้เฒา่ผู้แกใ่นหมู่บา้น	และ

ในปี	๒๕๑๘	ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนของจงัหวดันา่นในการเขา้อบรมหลกัสตูร
การทอผ้าพื้นเมือง	ทำาให้จดุประกายความคดิในการรวมกลุ่มทอผา้ขึ้น	แตก่ารดำาเนนิงาน
ของกลุม่ทอผา้ตอ้งหยุดไปถงึ	๒	ครั้ง	หลังประสบปญัหาไมส่ามารถขายผา้ทอของกลุ่มได	้ 
เนื่องจากสีสันของผ้าที่ฉูดฉาด	 ไม่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด	 แต่ครูศรีสวลัย 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	 จึงติดต่อศูนย์อุตสาหกรรมเทคนิคการให้สี	 มาให้ความรู้ 
เพิ่มเตมิและปลกูพชืที่สามารถนำามายอ้มผ้าได	้เชน่	ตน้เพกา	ขมิ้น	ครั่ง	มะพรา้วไฟ	เปน็ตน้	 
เพื่อนำามาทดลองยอ้มสธีรรมชาต	ิการผสมส	ีและศกึษาการใสส่ารที่ช่วยให้การย้อมผา้ 
ด้วยสีธรรมชาติติดทนนาน	 รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพสี	 อีกทั้งได้ออกแบบผ้าลาย 
นำ้าไหลและสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ	ที่มาจากจินตนาการของผู้ทอ	ผ่านกระบวนการ 
ทอผา้แบบดั้งเดมิ	และพฒันาขึ้นจนเกดิเปน็ลายผา้ที่สวยงามถงึ	๑๙	ลาย	เช่น	ลายนำา้ไหล 
สีใสใจเยน็สายนำ้าน่าน	 ลายดวงตะวัน	 ลายตะวันฉายแสง	 ลายนำ้าไหลตกดอย	 
ลายดาวลอ้มเดอืน	เปน็ตน้	ทัง้นี	้ผา้ทอลายนำา้ไหลไดจ้ดสทิธบิตัรลวดลายผา้ถงึ	๑๑	ลาย

ผ้าทอบ้านทุ่งสุน มรดกวัฒนธรรมผ้าทอบ้านทุ่งสุน มรดกวัฒนธรรมผ้าทอบ้านทุ่งสุน มรดกวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน

 ลายนํ้าไหลเทพธิดาน้อย ลายนํ้าไหลเทพธิดาน้อย
 ลายนํ้าไหลตะวันฉายแสง

 ลายนํ้าไหลดาวล้อมเดือน

	 ครศูรสีวลยัได้คิดค้นและประดษิฐเ์ครื่องทอผ้า	(กี่)	ดว้ยตนเอง 
ในรูปแบบต่างๆ	เพื่อให้ได้ผ้าทอขนาดมาตรฐาน	สามารถ 
ทอผา้หนา้กวา้งขนาด	๑๐๐	นิว้	ตลอดจนพฒันาและสรา้งสรรค์
ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย	สวยงาม	
เนื้อผ้าแน่นหนาไม่ย่น	สีไม่ตก	เข้ากับรสนิยมและวิถีชีวิต 
คนปจัจบุนัได้อย่างลงตัว	เชน่	ผา้ปโูตะ๊	ผา้รองจาน	ผา้พนัคอ	 
ผ้าคลุมไหล่	ผา้คลุมเตยีง	ผ้าปท่ีูนอน	ผ้ามา่น	พรม	ผ้าบเุครื่องเรอืน	ยา่ม	 
ผ้าซิ่น	(ลายนำา้ไหล)	เปน็ตน้	ทำาให้ผลติไมท่นักบัความตอ้งการ	จงึเกดิเปน็	“กลุ่มอาชพี
สตรีทอผ้าบา้นทุ่งสนุ”	อย่างเปน็รปูธรรม	ในป	ี๒๕๔๓	ปจัจบุนั	ดำารงตำาแหนง่ประธาน 
กลุ่มสตรทีอผา้บา้นทุ่งสนุ	อำาเภอทุ่งชา้ง	มสีมาชกิ	๒๐	หมู่บา้น	จำานวนกวา่	๒๐๐	คน	 
ในอำาเภอทุง่ชา้ง	เชยีงกลาง	และปวั	และจดัตั้งกลุ่มทอผา้ในจงัหวดันา่นและจงัหวดัใกลเ้คยีง
กวา่	๑๖	กลุ่ม	ทัง้นี	้ดว้ยลวดลายผา้ที่หลากหลาย	มีเอกลกัษณ์โดดเดน่	 
สวยงาม	 สะดุดตา	 มีการไล่โทนสีเพื่อเพิ่มมิติด้วยลวดลายผ้า	 

	 ครูศรีสวลัย	 คำารังษี	 ได้พัฒนารูปแบบการทอผ้าและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ	และจัดตั้งกลุ่มทอผ้า
ขึ้นกว่า	๑๖	กลุ่ม	ทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง	นับเป็นการ
สรา้งอาชพีเสรมิ	เพิ่มรายไดใ้หแ้กค่รอบครวั	ใหส้ามารถเลี้ยงตนเองได้	
และสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิในชุมชน	นับวา่เปน็การดำาเนนิงาน
ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชนินีาถ	
ในรัชกาลที่	๙	ด้านการส่งเสริมอาชีพ	รายได้	และพฒันาคุณภาพชีวิต	
และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน	 สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตรท์ี่ ๒ การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  
ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่	ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ
การรายใหญ	่กลาง	เลก็	วิสาหกจิเริ่มต้น	วิสาหกจิชมุชน	หรอืวสิาหกจิ
เพื่อสงัคม	รวมทั้งเกษตรกร	ใหเ้ปน็ผู้ประกอบการยคุใหมท่ี่มทีกัษะและ
จติวญิญาณของการเปน็ผู้ประกอบการ	ที่มคีวามสามารถในการแขง่ขนั
และมอีตัลกัษณช์ดัเจน	โดยมนีวตักรรมใน	๓	ดา้น	คอื	นวตักรรมในการ 
สร้างโมเดลธุรกิจ	 นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ	 และนวัตกรรม 
ในเชงิกระบวนการผลิตและบรกิาร	เชน่	การพัฒนาปรบัปรงุสแีละขนาด 
ของผ้าทอ	การรังสรรค์ลายผ้าใหม่ๆ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการของตลาด	 เป็นต้น	 และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและ 
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย	์ที่มเีปา้หมายยกระดบัศกัยภาพ	ทกัษะ	 
และสมรรถนะแรงงานอยา่งตอ่เนื่อง	สอดคลอ้งกบัความสามารถเฉพาะ
บคุคล	และความตอ้งการของตลาดแรงงาน	มกีารทำางานตามหลกัการ
ทำางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ	ในการพัฒนา
ความรู้	แรงงานฝีมือ	ความชำานาญพิเศษ	การเป็นผู้ประกอบการใหม่	
และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
	 ความสำาเร็จของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุนในวันนี้	 มาจาก
ความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองตลอดเวลาของครูศรีสวลัย	 ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
รูปธรรม	 ทำาให้เห็นถึงคุณค่าของคนในชุมชนที่แฝงไปด้วยทักษะ	
ความสามารถ	 และฝีมือ	 ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
ของชาติให้ดำารงอยู่ต่อไป	 อีกทั้งยังเป็นกำาลังขับเคลื่อนให้คน 

ในชุมชนมีอาชีพหรือธุรกิจที่มั่นคง	 พอที่จะเลี้ยงตนเองและ
ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน 
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	 ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำาและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกคน	โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แม้ว่าได้รับปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย
ทั้งปีสูงกว่าภาคเหนือหรือภาคกลาง	 แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือ 
ดินทรายที่ไม่อุ้มนำ้า	 ไม่สามารถกักเก็บนำ้าได้	 และประสบปัญหาดินเค็มและอัตรา
การระเหยของนำ้าที่ค่อนข้างสูง	 ทำาให้การเก็บนำ้าบนผิวดินในลักษณะอ่างเก็บนำ้า
หรือเขื่อน	ไม่ค่อยประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร
 นายเฉลิมชัย - นางอัครภา เลิศธรรม	และนางฎีกาวดี ปะวิสุทธิ์ วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา	 สนใจวิธีการกักเก็บนำ้าใต้ดินด้วยรูปแบบ	
“ธนาคารนำ้าใต้ดิน” (Groundwater Bank)	ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก 
พระนเิทศศาสนคณุ	สถาบนัวจัิยนิเทศศาสนคุณ	ปราชญท้์องถิ่น	จงัหวัดอบุลราชธาน	ี
ท่ีเปน็ผู้รเิริ่มการเกบ็นำา้ไวใ้ตด้นิตั้งแตป่	ีพ.ศ.	๒๕๓๗	และนำารปูแบบธนาคารนำา้ใตด้นิ 
มาทดลองใช้ในพื้นที่ของวดัตา่งๆ	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จนเปน็ท่ีประจักษว์า่
สามารถแก้ไขปัญหานำ้าแล้งได้จริง	 โดยทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

ภาพชั้นดินและความลึกของบ่อขุดถึงชั้นหิน 

อุ้มนํ้า เอกสารเผยแพร่,ธนาคารนํ้าใต้ดิน, 

สถาบันวิเทศน์ศาสนคุณ.

หนภียัแลง้และน้ําท่วม...ดว้ยธนาคารนํ้าใตด้นิ

และปดิทบัด้วยดินถม	พรอ้มทั้งปลกูพชืคลมุดนิประเภทหญา้	 
เพื่อลดการระเหยของนำา้	เม่ือฝนตก	บอ่ดงักลา่วจะทำาหนา้ที่ 
รับนำ้าฝนในพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน 
ได้เป็นอย่างดี	ธนาคารนำ้าใต้ดินระบบปิดจึงเหมาะแก่การ
แกไ้ขปญัหานำา้ทว่มขงัและใหค้วามชุ่มชื้นกบัช้ันดนิในพื้นที่
ไม่ใหญ่นัก	
	 วุฒิอาสาฯ	 ได้ทำาลองขุดบ่อในพื้นที่	 ต.โป่งแดง	
อ.ขามทะเลสอ	ซึ่งเปน็พื้นที่ปลกูมันสำาปะหลงั	โดยดำาเนนิการ 
ปรับปรุงบ่อลมขนาดกว้าง	 ๓๐x๔๐	 เมตร	 ที่ไม่เคยมีนำ้า 
ตลอดระยะเวลา	๓	ปี	 ให้เป็นธนาคารนำ้าใต้ดินระบบเปิด	
หลงัจากนัน้หน่ึงปี	 พบว่ามีนำ้าเอ่อขึ้นมาจากหลุมบาดาล 
ที่ระดับความลึก	๕-๖	เมตร	ส่งผลให้ผลผลิตมันสำาปะหลัง
ต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก	 ๒.๕-๓	 ตัน	 เป็น	 ๕-๖	 ตัน	 ในปีแรก	 
และ	๘-๙	ตัน	 ในปีถัดมา	ปัจจุบัน	 วุฒิอาสาฯ	 ได้พัฒนา
พืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนรูธ้นาคารนำ้าใต้ดินแก่ผูท้ีส่นใจ	 
ทั้งภายในจงัหวดัและจงัหวดัอื่นๆ	ทัง้นี	้ไดม้กีารดำาเนินงาน
ธนาคารนำ้าใต้ดินในหลายพื้นที่	 เช่น	 จังหวัดกำาแพงเพชร	
หนองบัวลำาภู	อุบลราชธานี	ชัยนาท	และอีกหลายจังหวัด	
เป็นต้น	ได้ผลผลิตทางการเกษตรต่อไรเ่พิ่มขึ้นเชน่เดยีวกนั	
	 ธนาคารนำา้ใตด้นินบัอกีหนึ่งเปน็องคค์วามรู้ที่สามารถ 
ชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นจากภยัแลง้และนำา้ทว่ม	สอดคลอ้งกบั 
พระราชดำาริในสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์	พระบรมราชนินีาถ	
ทีท่รงหว่งใยปญัหานำา้ทว่มและภยัแลง้	ทัง้ยงัตอบสนองต่อ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการวาง
ระบบบรหิารจดัการนำา้และปอ้งกนัอทุกภยัให้มีประสทิธิภาพ
อยา่งบรูณาการ	โดยเพิ่มประสทิธภิาพการกกัเกบ็นำา้	ระบายนำา้	
และผนันำา้ที่ชมุชนมสีว่นร่วมในการบริหารจดัการ	ซึ่งจะเปน็ 
ส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรนำ้า 
ของประเทศต่อไป

 ธนาคารนำ้าใต้ดิน	 คือ
รปูแบบการเตมินำา้จากผวิดนิ 
ไปกักเก็บไว้ใต้ดินในช่วง 
ฤดฝูน	และนำามาใชใ้นฤดแูลง้	
ผา่นระบบบอ่กกัเกบ็นำา้ที่ลกึพอ 
หรือต่อท่อลงไปในชั้นหิน 
อุ้มนํ้า (Confined Layer)  
ที่วางตัวอยู่เหนอืชั้นนํ้าบาดาล 
(Confined Aquifer) โดยปกต ิ
การซึมของนำ้าผิวดินลงไป 
ชั้นนำา้บาดาลตามแรงโนม้ถว่ง
จะใชเ้วลาหลายสบิปจีนถงึพนัป	ี 

แตห่ลกัการของธนาคารนำา้ใตด้นิจะเปน็การลดระยะเวลาการเติมนำา้ใต้ดินใหเ้หลอื
เพียงไม่กี่เดือน ซึ่งความเร็วและปริมาณนำ้าในการซึมผ่านนั้น	 ขึ้นอยู่กับแรงดันนำ้า 
ในชั้นนำ้าบาดาลและความพรุนของชั้นหินอุ้มนำ้า	 ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณใกล้ลำานำ้าชี-มูล	ชั้นหินอุ้มนำ้าจะเป็นหินกรวด	ทราย	หรือดินเหนียวที่ปิดกั้น 
ชั้นนำา้บาดาล	โดยในฤดฝูนที่มปีรมิาณนำา้มาก	บอ่ในระบบธนาคารนำา้ใต้ดินจะทำาหน้าท่ี 
กักเก็บนำ้าส่วนเกินให้ไหลลงสู่ชั้นใต้ดินสำาหรับใช้ในฤดูแล้ง	 และลดการสูญเสียนำ้า 
จากการระเหย	สง่ผลใหล้ดปญัหานำา้ทว่มในฤดฝูน	และปญัหานำา้เคม็และการขาดแคลนนำา้	 
เนื่องจากนำ้าที่นำามากักเก็บเป็นนำ้าฝนตามธรรมชาติ
	 ทั้งนี้	รูปแบบของธนาคารนำ้าใต้ดินมี	๒	ประเภท	คือ	ระบบเปิดและระบบปิด	 
โดยระบบเปิด	 เป็นการขุดบ่อขนาดใหญ่	 ซึ่งการจุดเจาะบ่อต้องคำานึงถึงสภาพ
ธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่	 เช่น	 การลาดเอียง	 การยกตัว	 หรือเป็นแอ่งของ 
ชั้นนำ้าบาดาล	 เป็นต้น	 ผนังบ่อมีความลาดเอียง	๔๕	 องศา	 และมีความลึกจนถึง 
ชั้นหินอุ้มนำ้า	 หรืออาจเจาะพื้นดินแล้วใส่ท่อต่อลงไปก็ได้	 เพื่อให้นำ้าไหลลงไปถึง 
ชั้นหินอุ้มนำ้า	 และระบบปิด	 โดยการขุดบ่อขนาดเล็ก	 อาทิ	 ขนาด	 ๑x๑	 เมตร	 
และลึก	 ๑-๒	 เมตร	 และเติมเศษวัสดุที่ทำาให้เกิดโพรงช่องว่างจนเต็มบ่อ	 เช่น	 
เศษต้นไม้หินกรวดมน	 ขวดพลาสติก	 ยางรถยนต์	 เป็นต้น	 
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 สงัคมไทยในปจัจบุนัได้ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลรกัษาสขุภาพ  
ด้วยการแสวงหาแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพท่ีหลากหลายควบคู่ไปกับการแพทย์ 
แผนปจัจบุนั เชน่ แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนจนี และแพทยท์างเลอืกอื่นๆ 
เชน่ ดนตรบีาํบดั ธาราบาํบดั เปน็ตน้ เนื่องจากแพทยแ์ผนปจัจบุนัไม่สามารถ
รกัษาอาการเจ็บปว่ยของชาวบา้นไดอ้ยา่งทั่วถงึ ประกอบกบัระยะทางไกล 
การเดนิทางลาํบากและไม่สะดวก และความยากจนขาดทรพัยใ์นการรกัษา
โรค รวมทั้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณพีื้นบา้น และความเชื่อ ทาํให ้
คนจํานวนไม่น้อยเลือกใช้วิธีการรักษาแบบแผนโบราณหรือแบบพื้นบ้าน 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับแผนปัจจุบัน 
และยังคงมีบทบาทในการรักษาสุขภาพของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
 แพทย์แผนไทย เป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ของชาวบา้นในชนบทมาโดยตลอด ดว้ยความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ดิกบัชาวบา้น 
ทั้งขนบธรรมเนยีม วถิชีวีติ ความเช่ือ จติสาํนกึ และความศรทัธาที่สบืทอด
มาจากบรรพบุรุษ ทําให้ครูบุญชู จันทรบุตร วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดเชียงใหม่ และครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย สนใจ
และเริ่มเรียนรู้การใช้สมุนไพรบําบัดโรค เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยให้คน 
ในครอบครัวก่อน ต่อมาได้ศึกษาหาความรูด้้านการแพทย์แบบล้านนา 
ในการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมในศาสตรแ์ขนงต่างๆ ท้ังการนวด โดยใชม้อื  
ศอก เขา่ เทา้ ในรปูแบบที่แตกต่างกันตามอาการของแต่ละคน การตอกเสน้  
เป็นการนวดโดยใช้ไม้ลิ่มและค้อนไม้ตอกกระตุกเส้น และใช้สมุนไพร
ประคบ ในการรักษาโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ โรคทางเส้น  
ยำ่าขางคือการนําเท้าชุบนํ้ามันสมุนไพร แล้วยํ่าบนขางร้อน  

ซึ่งเป็นเหล็กของหัวไถนาที่เชื่อว่ามีความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และแร่ธาตุ
บางชนดิท่ีเปน็ตวัยา สามารถใชร้กัษาโรคได ้แลว้เหยยีบยํ่าบนรา่งกาย
บรเิวณที่ปวด พรอ้มทั้งเสกคาถาอาคมกาํกบัดว้ย เชด็คอืการใชใ้บไม ้ 
เสกคาถาอาคม ลูบไปตามผิวหนังบริเวณที่มีการเจ็บป่วย และแหก
เป็นการใช้มีดหมอ กรีด แหก หรือขูดผิวหนังบริเวณที่มีอาการ  
เพื่อรกัษาอาการภายหลงัจากการเชด็ไมไ่ดผ้ล รวมถงึอาคมเวทยม์นต ์
ตา่งๆ จากตํารายาโบราณและความเชื่อของคนลา้นนา ทําใหช้าวบา้น 
หายป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิด
เป็นสถานพยาบาลแพทย์แผนโบราณล้านนา มีชาวบ้านมารักษา
เป็นจํานวนมาก
 ภายหลังจากเปิดสถานพยาบาลจนเป็นที ่ยอมรับ 
ของชาวบ้านแล้ว ได้ก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยล้านนาหางดงขึ้น 
เพื่อรวบรวม อนรัุกษ ์สบืสาน ถ่ายทอดภมิูปัญญาท้องถิ่นลา้นนา และ
เผยแพรอ่งคค์วามรู้ดา้นการแพทยล์า้นนาใหแ้กค่นรุ่นหลงั ด้วยการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การแพทย์แผนไทยล้านนาแบบ 
องคร์วม การนวดแบบไทย เภสชักรรม การผดงุครรภแ์ผนไทย เวชกรรม 
แผนไทย และการสอนภาษาล้านนา เป็นต้น และการสาธิต ปฏิบัติ 
และทดสอบความรู ้ นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ 
และรว่มเปน็กรรมการพฒันาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทย วทิยาลยั
การแพทย์พื้นบ้าน ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตการแพทย์แผนไทย 
 จากการทาํงานมาอยา่งตอ่เนื่อง ครบูญุชไูดด้แูลรกัษาและ
ชว่ยเหลอืชาวบา้นที่ขาดโอกาสในการรกัษาโรคตา่งๆ และการอบรม
ถา่ยทอดองคค์วามรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทย ซึ่งเปน็ภูมปัิญญาพ้ืนบ้าน 
ล้านนาให้แก่คนรุ่นหลัง รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็น 
ความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป อันเป็นการดําเนิน 
กิจกรรมตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้านการสาธารณสุขและ
สังคมสงเคราะห ์และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร
มนษุย์ การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีขุภาวะท่ีด ีมุ่งเนน้การเสรมิสรา้ง 

การจดัการสขุภาวะในทุกรปูแบบ ท่ีนําไปสู่การมศีกัยภาพ 
ในการจัดการสุขภาพที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม 

หมอเมือง...ภูมิปัญญาล้านนา รักษาโรค
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 จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจที ่ขยายตัวออกมาจากกรุงเทพฯ สังคม  
และการคมนาคมที่มรีะบบขนสง่สาธารณะเชื่อมโยงถงึกนั รวมท้ัง 
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เพื ่อรองรับการขยายตัว 
ของกําลังแรงงานในเมืองหลวง แต่ท่ามกลางความเจริญ 
ของสังคมเมืองในจังหวัดนนทบุรี ได้มีชุมชนแห่งหนึ่งที่ยังคง 
อนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแบบดั้งเดิม  
นัน่คือ “ชุมชนชาวเกาะเกร็ด” ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ 
ที่ยงัคงดาํเนนิวถิชีวีติความเปน็อยู่แบบเรยีบงา่ย มศีลิปวฒันธรรม 
และประเพณทีี่เปน็เอกลกัษณ์ของชมุชนท่ีสบืทอดกนัมาต้ังแตอ่ดตี 
ทาํใหเ้กาะเกรด็เปน็แหลง่ทอ่งเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่มีนกัทอ่งเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุนี ้นางสุมาลี แสงคำาคม  
วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชาวเกาะเกร็ดแต่กําเนิด ที่มี 
ความรักในธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวคิด 
ท่ีจะพฒันาพืน้ทีข่องตนเองบนเกาะเกรด็ ใหเ้ปน็พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 
ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนเกาะเกร็ดให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไป
   นางสุมาลี ร่วมกับเครือข่าย 

และปราชญ์ชาวบา้นในชมุชน รวมทั้ง 
วฒุอิาสาฯ จ.นนทบรีุ ไดพ้ลกิฟื้นท่ีดิน 
รกรา้งบนเกาะเกรด็ประมาณ ๘ ไร ่ 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
สถานทีอ่บรมธรรมะ และแหล่ง 

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม โดยต้ังชื่อว่า  
“สวนเกรด็พุทธ” คาํวา่ “เกรด็” หมาย

ถึง เกาะเกร็ด ส่วนคําว่า “พุทธ” หมายถึง  
พระพุทธศาสนา ภายในสวนเกร็ดพุทธ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้  
พชืสมนุไพร และไมด้อกไมป้ระดบันานาชนดิที่ประชาชนไมค่อ่ย 
รู้จกั อาท ิตน้มะตาด สมอเทศ ทองหลาง และลกูหวา้ การจดัแสดง 
นทิรรศการและเครือ่งใชท้ีบ่อกเล่าเรือ่งราวชาวไทยเชื้อสายมอญ 
ในสมัยก่อนทีห่าชมได้ยาก รวมทัง้มีป้ายข้อความทีใ่ห้แง่คิด 
และคติเตือนใจ นอกจากนี ้ ยังเป็นสถานทีใ่นการศึกษาธรรมะ 
และฝึกสมาธิควบคู่กับธรรมชาติ และการจัดแสดงกิจกรรม 
ทางวฒันธรรมและประเพณทีอ้งถ่ินในโอกาสต่างๆ ด้วย โดยกจิกรรม
เชงิวฒันธรรมในสวนเกรด็พุทธ ประกอบดว้ย การทำาพวงมโหตร  
ซึง่เปน็เครือ่งแขวนโบราณทีท่าํจากกระดาษสตีา่งๆ นาํมาพบัและ 
ตัดเป็นรูปต่างๆ สําหรับประดับในงานมงคล อาทิ การแต่งงาน  
งานบวช งานสงกรานต์ และงานบุญต่างๆ ทอดมันหน่อกะลา  
โดยการนําหน่อกะลามาผสมกับเครือ่งพริกแกงทอดมัน 
ซึ่งเป็นอาหารเอกลักษณ์ของชาวมอญเกาะเกร็ด ขนมฝอยทอง  
การสานเขง่ปลาทู โดยสาธติวธิกีารทาํและขายเปน็ครั้งคราว 

สวนเกร็ดพุทธ...แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมบนเกาะเกร็ด

นำา้สมนุไพร โดยใชพ้ชืสมนุไพร 
ในท้องถิ ่น กระทงใบตอง  
สําหรับบรรจุอาหารแทน 
การใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 
และเครื่องปั้นดินเผา ที่เน้น

กระบวนการผลติที่เปน็ธรรมชาต ิไมม่กีารเคลอืบนํ้ายา และมลีวดลาย 
จากการกดแม่พิมพ์หรือใช้มีด 
แกะสลัก ซึ ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
 ตลอดระยะเวลา ๑๗ ปี
ในการดําเนินงานของนางสุมาลี 
และเครือข่ายสวนเกร็ดพุทธ  
มนีกัทอ่งเที่ยวทั้งในและตา่งประเทศ นกัศกึษาจากสถาบันการศกึษา 
และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานและพักแรมเป็นจํานวนมาก  
เกิดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ในทอ้งถิน่ และวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยของคนในชมุชนเกาะเกรด็ นบัเปน็
ตวัอยา่งการบรหิารจดัการแหลง่ทอ่เทีย่วและเรยีนรู้เชงิอนรุกัษศ์ลิป-
วฒันธรรมทอ้งถิ่นในชมุชน อนัเปน็การดําเนนิงานตามแนวพระราชดําร ิ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่ ๙  
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับ 
ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์ ที่มเีปา้หมายในการธํารงรกัษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย  
เพื่อใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ถงึวถิชีวีติ คณุคา่ และประวตัคิวามเปน็มา  
เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

 ปัจจุบัน นางสุมาลี แสงคําคม และเครือข่ายสวนเกร็ดพุทธ 
ยังคงดําเนินกิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลป-

วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในสวนเกร็ดพุทธ 
โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

และเครือข่ายสวนเกร็ดพุทธ 

ขนมฝอยทอง 
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 วุฒิอาสาธนาคารสมอง	 จ.ฉะเชิงเทรา	 ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล	 ๒	 

พระยาศรีสนุทรโวหารฯ	 จัดทำาโครงการ “แหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงานของ 

พระยาศรีสนุทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร)”	เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้	รวบรวมประวตั	ิ 

และเผยแพร่ผลงานต่างๆ	 ของพระยาศรีสุนทรโวหาร	 ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ	

พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการสอนภาษาไทย	 ตามแนวทาง 

การสอนของพระยาศรีสุนทรโวหาร	 ร่วมกับหลักสูตรปัจจุบัน	 เพื่อแก้ไขปัญหา

นักเรียนอ่านไม่ออก	ไม่แตกฉาน	เขียนไม่ได้	ในทุกระดับชั้น	

 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มอบหมาย 

ให้คณะทำางานด้านการศึกษา	ประกอบด้วย	นายสมนึก เมธาวศิน นางเปี่ยมจิต  

เมธาวศิน และนางอมร ตันสุตะพานิช	 เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน 

ดังกล่าว	 โดยเริ่มจากการจัดประชุมหารือ	 เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผน 

การปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครูผูส้อนวิชาภาษาไทย	 และเป็นที่ปรึกษา

ให้แก่คณะครูภาษาไทยที่อยู่ระหว่างดำาเนินการศึกษาและพัฒนาการสอน

ภาษาไทยแบบบูรณาการ	 รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ	 และจัดหาหนังสือ 

แบบเรียนเร็วทีม่ีหลักการสอนตามหนังสือแบบเรียนหลวง	 “มูลบทบรรพกิจ”	 

มาเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเด็กอ่านไม่ออก	 ไม่แตกฉาน	 เขียนไม่ได้ 

ในชั้นประถมศึกษาปีที	่ ๒	 –	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	 ที่มีผลการเรียนเฉลีย่	 

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล

ไม่ถึง	 ๒.๐๐	 เพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนให้ดีขึ ้น	 

และสำาเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึง่โรงเรียน

เทศบาล	 ๒	 ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 

และจัดแสดงประวัติและผลงานของพระยาศรีสุนทร 

โวหาร	 พร้อมทั้งจัดทำาข้อมูลและผลิตสื่อการเรียน 

การสอนให้ครู	 และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

อีกด้วย

	 การดำาเนินโครงการ	 “แหล่งเรียนรู ้ประวัติ 

และผลงานของพระยาศรีสนุทรโวหาร	(นอ้ย	อาจารยางกรู)”	 

ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติผู ้มีคุณูปการทาง 

ด้านการศึกษา	 และผลงานอันทรงคุณค่าที่สามารถ

เป็นต้นแบบและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย	

ทำาใหน้กัเรยีนรกัการอา่น	ใฝเ่รยีนใฝรู่้	และศึกษาค้นควา้ 

หาคำาตอบดว้ยตนเอง	อนัเปน็คณุสมบตัสิำาคัญของเยาวชน 

ในยุคไทยแลนด์	 ๔.๐	 นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถฯ	 ในรัชกาลที่	 ๙	ด้านการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ และสนบัสนนุสง่เสรมิการพฒันาตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 

การพฒันาที่สำาคญั	คอื	พฒันาคนในทกุมิตแิละในทกุชว่งวยั 

ให้เป็นคนดี	 เก่ง	 และมีคุณภาพ	 เพื่อสร้างทรัพยากร

มนษุยท์ี่มทีกัษะความรู	้พฒันาความสามารถการเรยีนรู้ 

ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที	่ ๒๑	 พัฒนาและ 

ปรับบทบาทจาก	 “ครูสอน”	 เป็น	 “โค้ช”	 ทำาหน้าที่

กระตุน้	 สร้างแรงบันดาลใจ	 แนะนำาวิธีเรียนรูแ้ละ 

วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้	 ออกแบบกิจกรรม 

และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน	 ปรับปรุง 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	 

รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน	 ได้แก่	 

การอ่านออก	เขียนได้	คิดเลขเป็น	โดยระดมทรัพยากร

จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา	 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพให้เป็น 

กำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และ 

ประเทศชาติต่อไป

พัฒนาการเรียนรู้ 
สู่เยาวชน ตามแนวทาง
พระยาศรีสุนทรโวหาร
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	 การลูกเสือก่อกำาเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ	 
โดย	ลอร์ด	 เบเดน	 โพเอลล์	 (Lord	Baden	Powell)	 ได้ตั้ง 
กองทหารเดก็เปน็หนว่ยสอดแนมชว่ยการรบกบัพวกบวัร	์(Boar)	 
จนประสบผลสำาเรจ็	จึงไดต้ั้งกองลกูเสอืข้ึนเปน็คร้ังแรกของโลก	 
เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 สำาหรับประเทศไทย	 พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั	ขณะที่ทรงศกึษาอยู่	ณ	ประเทศองักฤษ	
ได้ทราบเรือ่งการตัง้กองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบ
เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง	(Mafeking)	เมื่อเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย	
ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า	 (Wild	 Tiger	 Corps)	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 
๖	พฤษภาคม	๒๔๕๔	เพื่อฝกึหดัขา้ราชการและพลเรอืนให้เรียนรู้ 
วิชาทหาร	 รู้จักระเบียบวินัย	 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	
ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	และทำาคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง	 
ซึง่ต่อมาได้พระราชทานกำาเนิดลูกเสือไทย	 เมื่อวันที่	 ๑	 
กรกฎาคม	๒๔๕๔
 นางสาวสวุรรณา ฉมิพบิลูย ์ 
วฒุอิาสาฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 
อดีตข้าราชการครูโรงเรียน 
เมอืงสมทุรสงคราม	ที่รบัผดิชอบ
การฝึกอบรมลูกเสือ	 เนตรนารี	 
และยวุกาชาด	ทั้งระดบัสำารอง	สามญั	 
และวิสามัญ	 ภายหลังเกษียณอายุ 
ราชการแล้ว	ยังคงทำาหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมลูกเสือ	เนตรนารี	 
และยุวกาชาด	 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของจังหวัด	 ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล	 อาทิ	 
ผู้อำานวยการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญของอาชีวศึกษา	 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	
วิทยาลัยสารพัดช่างและการอาชีพอัมพวา	 เพือ่พัฒนาเด็ก 
และเยาวชนตามความเหมาะสมกับอายุ	 เช่น	 ความรับผิดชอบ	 
การใช้ชีวิตกลางแจ้งและการผจญภัย	 การทำางานเป็นทีม	 
การเปน็ผู้นำาในระบอบประชาธปิไตย	ความรู้พื้นฐานทางวชิาชพี 
ตามที่ถนัด	และการบำาเพญ็ประโยชนต่์อชมุชนและสังคม	เปน็ตน้	 
อกีทั้งยงัฝกึอบรมลกูเสอืหลักสูตรตา้นภัยยาเสพตดิ	ของกระทรวง 
ศึกษาธิการเพื่อป้องกันนักเรียนอายุ	๑๓	–	๑๙	ปี	ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ให้เป็นผู้เฝ้าระวัง 
ยาเสพติด	 โดยเน้นกิจกรรมทีใ่ห้ความรู้	 การสร้างอุดมการณ์	 
และทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด	
	 นอกจากนี้	 ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
ในโครงการฝกึอบรมลกูเสอืชาวบา้น	เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว	 มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๖๕	พรรษา	 ให้แก่สำานักงานลูกเสือ
จงัหวดั		และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมทุรสงคราม	หมวดวชิา 
เอกลักษณ์	 วัฒนธรรม	 ประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาติ	 
ธงประจำาพระองค	์ประวัตคิวามสำาคญัของธงชาตไิทย	ความม่ันคง 
ของชาต	ิการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ความสามคัคปีรองดอง	 
การพฒันาอาชพี	การปฐมพยาบาล	และนันทนาการ	เพื่อพฒันาตนเอง	 
ครอบครวั	และสงัคม	ใหมี้จติสำานกึรกัและหวงแหนมรดกทางวฒันธรรม 
ของชาติ	มีความจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 การฝึกอบรมลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และลูกเสือ
ชาวบ้าน	 ส่งผลให้เด็ก	
เยาวชน	 และคนในชุมชน/
สังคมมีคุณธรรม	จริยธรรม	
ปัญหายาเสพติดลดลง	 
มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน	มีความรับผิดชอบ 
และรว่มสรา้งสรรคก์จิกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ	 นับเป็น 
การดำาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ในด้านความมั่นคง 
และด้านการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิ 
ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ ดา้นความมัน่คง	ในประเดน็การรกัษาความสงบ 
ภายในประเทศ	 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มี 
ความเข้มแข็ง	 มีความพร้อม	 ตระหนักในเรื ่องความมัน่คง	 
และมีส่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหา	เพ่ือใหค้นไทยทกุคนในทกุภาคสว่น	 
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 มีอาชีพการงาน 
และรายได้ท่ีเพียงพอ	ได้รบัโอกาสและความเสมอภาคอยา่งเทา่เทยีม	 
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ	 มีจิตสาธารณะ	 
เหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวม	เขา้ใจปญัหาสำาคญัของสงัคม	มคีวามรกั
ความสามคัค	ีตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบัความมั่นคงของชาต	ิ 
และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ประเทศ	

ลูกเสือ...ความมั่นคงต่อท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
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ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

"เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ""เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ""เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ""เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ"open

 เลี้ยงผึ้งโพรงท่ีเมืองพัทลงุ วฒุอิาสาฯ จ.พทัลงุ รว่มกบัสํานกังานเกษตร 
จังหวัดพัทลุง สวนมังกรทอง และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งโพรง 
แบบครบวงจร” โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 
๑๐๐ คน ณ ศนูยเ์รยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ตามรอยพอ่ ต.ทา่แค อ.เมอืงพทัลงุ  
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑

 รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
 เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางลำาเจียก บุรณศิริ  
วุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุรี กลุ่มบานไม่รู้โรย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  
ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี เพ่ือถวาย

เป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 อบรมการทำายาหม่อง/ยาดม ว่าท่ี พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์  
สิทธิบุศย์ รองประธานฯ และนายหนุ้ย ทิพย์ช่ืน วุฒิอาสาฯ จ.สตูล  
ร่วมเป็นวิทยากรการทํายาหม่อง/ยาดมสมุนไพรในโครงการ “สนับสนุน
การแก้ไข บำาบัด ฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมครอบครัว 
อุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน รุ่นท่ี ๒” โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีเข้า
มาตรการแทนการพิพากษาคดี (มาตรา ๑๓๒) และผู้ปกครอง เข้าร่วม 
โครงการจํานวน ๑๐๐ คน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบ 
ท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๕ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล เม่ือวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ วุฒิอาสาฯ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดโครงการประเมิน  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา โดยมีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย อาทิ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายด้วยการฝึกสมาธิบําบัด 
ณ วัดประชานิยม อ.เมือง โดยวุฒิอาสาฯ ได้ให้คําแนะนําปัญหาสุขภาพและ 
การปฏิบัติตนแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

 รวมพลคนรักษ์โขน 
ผศ.อำาไพ วิทยวิโรจน์ วุฒิอาสาฯ  
กรุงเทพฯ และประธาน 
สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน 
ร่วมกับสํานักงานเขตบางขุนเทียน 
และกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน  
“มหกรรมรวมพลคนรักษ์โขน 
และดนตรี พระราม ๒ สีดาแฟร์” โดยชมรมศิษย์โขนวัดกกเป็นผู้จัดแสดง  
เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนสู่เยาวชนรุ่นใหม่ รวมท้ังสนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก่ทายาทผู้สืบทอดโขน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒  

ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

	 คืนปูที่แหลมตะลุมพุก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ วุฒิอาสาฯ 
จ.นครศรธีรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคืนปูสู่ทะเล” เพื่อเพิ่มปรมิาณ 
สัตวน้ํ์าในทะเล แก้ปัญหาห่วงโซ่อาหารทีก่าํลงัจะหมดไป และรกัษาระบบนเิวศ  
มกีจิกรรมเสวนาการบรหิารจดัการขยะทะเลโดยชุมชน ปลอ่ยลกูป ู๕ ล้านตัว 
ลงสู่ทะเลอ่าวไทย และการเก็บขยะบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตลอดปลายแหลม 
ตะลุมพุก ซึ่งศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูหัวเขา จ.สงขลา สนับสนุนลูกปู  
จัดโดยสมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย  
อาทิ โรงเรียนราชประชานเุคราะหบ์า้นปลายแหลม โรงเรยีนปากพนัง มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และประชาชนชาวปากพนัง 

	 ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตริว่มกบัภาคเีครอืขา่ย นายเชย ศรพีนมวรรณ  
วุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับองค์การบริหาร 
สว่นตาํบลเขาขลงุ เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ณ พ้ืนที่ป่าชุมชน อ.เขาขลงุ และวฒุอิาสาฯ  
จ.ลำาพูน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับเครือข่ายราษฎรและอาสาสมัครพิทักษ์ป่าทาขุมเงิน  
ณ ป่าจําห้า บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
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 รางวลับคุคลต้นแบบคุณธรรม ขอแสดงความยนิดกีบั นายคำาเดื่อง  

ภาษี วุฒิอาสาฯ จ.บุรีรัมย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ 

และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงสุนันทา พลปัถพี วุฒิอาสาฯ 

กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม “ทําดีตามรอยพ่อ สานต่องาน 

ที่พ่อทํา” ปี ๒๕๖๑ โดยมีคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ (๑) พอเพียง (๒) วินัย  

(๓) สจุรติ และ (๔) จติอาสา และนําคุณธรรมมาใช้ในการทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

บ้านเมือง ประเทศชาติ และประชาชน ตลอดจนการดําเนินชีวิตจนประสบ 

ผลสําเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการน้อมนําหลักการทรงงานของพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้

ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกาะเกร็ด วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี นําโดย  

นางสุมาลี แสงคำาคม นายไพศาล ไหลพานิช นายวิจิตร สุวรรณมาตร์  

และนางฉันทนา เศารยะพงศ ์ใหก้ารตอ้นรบัและนําคณะเจา้หนา้ที่ สศช. เย่ียมชม 

และศกึษาดงูานดา้นการบรหิารจดัการแหลง่เรยีนรู้เชงิวัฒนธรรม ณ สวนเกรด็พทุธ  

อ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์ ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลป-

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะเกร็ด สู่คนรุ่นหลัง 

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

 ดงูานสมนุไพร วุฒิอาสาฯ จ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ระหว่าง

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลท่าฉาง อ.ท่าฉาง โรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพตาํบลเชี่ยวหลาน-ไกรสร อ.บา้นตาขุน และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุข

ภาพตําบลบางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ บริษัท  

บวรเวชสมุนไพร จํากัด อ.เมืองพัทลุง เพื่อนํามาพัฒนาโครงการพัฒนาสมุนไพร

เพื่อชีวิตสู่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

ภมิูปญัญาการแพทยแ์ผนไทย กรมแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ต้ังแต่

เมื่อปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 

	 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธง์านวฒุอิาสาฯ	วฒุอิาสาฯ จ.ชมุพร นาํโดย นายวโิรจน ์ 

แสงบางกา ร่วมจัดนิทรรศการ “คลังสมองสูงวัย เทิดไท้องค์ราชินี” เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในงาน “โครงการรณรงคผ์ู้สงูวยัใสใ่จ

สุขภาพ เทดิพระเกยีรตวินัแมข่องแผน่ดิน ป ี๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 

๘๐๐ คน ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสว ีอ.สว ีจ.ชมุพร เมื่อวนัที ่๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑

 อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน ์

เมื ่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑  

นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธาน และ 

วฒุอิาสาฯ จ.สรุนิทร ์เขา้ร่วมการอบรม 

การใช้สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ตและ 

โซเชยีลมีเดยี อาท ิLine และ Messenger เพื่อการส่ือสารและเสริมสร้างศกัยภาพ 

โดย ดร.ประชิต อินทะกนก เป็นผู้บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ซึ่งภายหลังการอบรมได้ร่วมกันจัดทําเฟสบุ๊คกลุ่มปิดและแฟนเพจวุฒิอาสาฯ 

จ.สุรินทร์ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์

 บรรยายกฎหมายตรวจสอบการทุจริต เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ 

นางมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช และกรรมการ ปปจ. 

นครศรธีรรมราช เปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “กฎหมายที่สาํคญัและประสบการณ์

ในการตรวจสอบการทจุริต” ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการปลกูฝงัวิธีคดิแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 

ประจําปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม

ด้านอื่นๆ

 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 วุฒิอาสาฯ 

จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา บุรีรัมย์ และนนทบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน ์

ถวายพระพร เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์  

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ ๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ 

ของแต่ละจังหวัด นายธรรมนูญ เศวตเวช วุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร และประธานชมรม 

คนรักในหลวงจังหวัดชุมพร และนายเชาวน์วัศ วรเชษฐ์ ประธานวุฒิอาสาฯ  

จ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครือ่งราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  ๓. ไม่ยอมรับ

❑  ๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  ๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  ๖. เลิกกิจก�ร

❑  ๗. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  ๘. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ 

 brainbank@nesdb.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๑๙

 ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์  http://brainbank.nesdb.go.th 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th

โครงการพระราชดำาริ ๖ ด้าน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙




