
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

สื่อสร้างสัมพันธ์    สรรค์สร้างสังคม

 จลุสาร

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศกับการพัฒนา
 และดูแลผู้สูงอายุ
  ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา : 
 ต้นแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ.นครราชสีมา

   พลังงานทดแทน เพ่ือความย่ังยืนในชุมชน
   การสง่เสรมิวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
   ดิเกร์ฮูลู...วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
   พัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำาวัน 
   หมู่บ้านยามชายแดน...ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา



 

บทบรรณาธิการ
 เนื่องในโอกาสวนัหยดุยาวเทศกาลสงกรานตแ์ละวนัขึ้นปใีหม่ไทย 
ทีผ่่านมา หลายครอบครัวได้มีโอกาสพบหน้าลูกหลานที่ทำางาน 
อยู่ต่างจังหวัด ที่กลับมาพักผ่อนและเยี่ยมเยียนครอบครัวและ 
ญาตพิี่นอ้ง บา้งกถ็อืโอกาสไปเยี่ยมลกูหลานหรอืพกัผอ่นในกรงุเทพฯ 
และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว  
อีกทั้งคนไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันทำาบุญ ตักบาตร ไหว้พระ รดนำ้า
ขอพรจากปู่ย่าตายาและญาติผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับ 
ชีวิตตลอดปี (จอ) 2561
 ขณะนี้ งานปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ยังคงดำาเนิน 
ตามไปขั้นตอน และมีความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 11 ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน 
ของทุกภาคสว่นทั่วประเทศ ทั้งน้ี ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศขึ้น เพื ่อทำาหน้าที ่ประสานระหว่างรัฐบาล 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ผลักดันกิจกรรม 
การปฏริปูประเทศท่ีสำาคัญและเรง่ดว่นภายใตแ้ผนการปฏริปูประเทศ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏริปูประเทศใหแ้กท่กุภาคสว่นโดยมรีฐัมนตรี
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน  
และรองเลขาธิการ สศช. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  ทั้งนี้ ได้มีการจัดกลุ่มสำาหรับการสร้างการรับรู้ (Theme) 
และขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศในกลุ่มเปา้หมายตา่งๆ เปน็ 6 กลุ่มหลกั  
ได้แก่ (1) แก้จน สร้างอนาคตคนไทย เพื่อปากท้องและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (2) แก้เหลื่อมลำ้า สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม  
(3) แก้โกง สร้างความโปร่งใส  (4) การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ  
(5) เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน และ (6) การสร้างอนาคตไทย  
นอกจากนี้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิ
มีมติเหน็ชอบรา่งยทุธศาสตรช์าตทิี่คณะกรรมการจัดทำายทุธศาสตรช์าต ิ
ทั้ง 6 คณะ ได้แก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการประชุม 
รบัฟงัความคดิเหน็แลว้ และ สศช. จดัสง่ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยคณะรฐัมนตรใีนการประชมุ เม่ือวนัท่ี  
22 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

รา่งยทุธศาสตรช์าตทิี่คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าตเิสนอ และมอบหมาย 
ให้ สศช. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเตมิใหร้า่งยทุธศาสตรช์าตมิคีวามครบถว้นสมบรูณย์ิ่งขึ้น และเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามขั้นตอน 
และกำาหนดระยะเวลาของกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
 จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงนำาเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏริปูประเทศ ตอ่จากฉบบัที่แลว้ โดยเชื่อมโยงกบัการพัฒนาและดแูล 
ผู้สูงอายุในการก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งรัฐบาล 
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในระดบัหนึ่งแลว้ จะเป็นอะไร อยา่งไรนั้น สามารถ 
ติดตามอ่านได้จากบทความวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และการปฏริปูประเทศ กับการพฒันาและดูแลผูส้งูอาย”ุ โดยมเีปา้หมาย 
ใหผู้้สงูอายมีุความสขุ มีคณุคา่ และเปน็พลงัของสงัคม ในการขบัเคลื่อน 
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีบทความ
ทีบ่อกเล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ที่เป็นรูปธรรม  
และสอดคล้องกับการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จ- 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต : ศูนย์ฝึกอบรม 
เกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา : ต้นแบบการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครราชสีมา  การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : พลังงานทดแทน เพื่อความ
ยัง่ยืนในชุมชน การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห ์ : การส่งเสริม 
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม : 
ดิเกร์ฮูลู...วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน และการพัฒนา
เพือ่ความมัน่คง : หมู่บ้านยามชายแดน...ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา 
รวมทั้งข่าวคราวในแวดวงสังคมของวุฒิอาสาฯ ในคอลัมน์ “เลียบเรียง
เคียงรั้ววุฒิอาสาฯ” 
 ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณวุฒิอาสาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลา 
ในการรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวน 
ผู้ที่สนใจจะรว่มเปน็ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและการพฒันาประเทศ  
สมัครเป็นวุฒิอาสาฯ  ได้ที่สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
โทรศพัท ์0-2282-9967 หรอื 0-2280-4085 ต่อ 3509 หรอืดาวนโ์หลด
ใบสมคัรไดท้ี่ http://brainbank.nesdb.go.th คณะผู้จดัทำาขอตอ้นรบั
ทุกท่านเข้าสู่บ้านธนาคารสมองด้วยความอบอุ่นและยินดีอย่างยิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นที่ฟื้นฟูและกล่อมเกลาเด็ก และขยาย 

เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อช่วยเหลือสาธารณะในรูปแบบของ จส. 100  

 กล่าวโดยสรุป ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ได้ให้ 

ความสำาคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีศักยภาพและสามารถ 

ดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม 

สูงวัยระดับสุดยอดในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  

และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการยกระดบัคณุภาพชวีติของผู้สูงอายุ 

ให้สูงขึ ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถเข้าสู ่

ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น การสร้างหลกัประกันความมั่นคงในชวีติ การได้รบั 

โอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐที่เป็นธรรมตามศักยภาพ และ 

การสร้างระบบการดแูลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัสงัคมสงูวยั 

รวมทั้งการให้ความรูใ้นการดแูลสขุภาพที่ด ีเพื่อให้ผูส้งูอายมุคีวามสขุ  

มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และสง่างามในการดำาเนินชีวิต รวมทั้งมีความ 

ภาคภูมิใจในการทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในฐานะ 

พลังของสังคม ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน” สืบไป

(ต่อจากหน้า 7)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการปฏิรูปประเทศ 
กับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ

ยทุธศาสตร์ชาตกิบัการพฒันาผูส้งูอายุ
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สงัคมแห่งชาต ิได้จดัทำาการคาดประมาณประชากร พ.ศ.  2553-

2583 แสดงถึงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่การเป็น “สังคม 

สูงวัย” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัย 

อย่างสมบรูณ์” และ “สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด” ในปี พ.ศ. 2561  

และปี พ.ศ. 2574 ที่มปีระชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป มสัีดส่วนสงูถงึ 

ร้อยละ 20และร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ตามลำาดบั 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากร

วัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง จะเป็นปัจจัยเสีย่งสำาคัญที่ทำาให้การพัฒนา 

ประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายต่อเสถียรภาพทางการเงิน 

การคลงัของประเทศ ในการจัดสวัสดกิารเพื่อดแูลผู้สูงอายท่ีุเพิ่มขึน้  

การลงทนุและการออม การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

และความมั่นคงทางสังคม ดงันั้น การเตรยีมความพร้อมของประชากร

ให้มคีณุภาพและการนำาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้ จงึเป็นสิ่งสำาคัญ

และจำาเป็นในการวางแผนการพฒันาที่รอบคอบและครอบคลมุ 

ในหลากหลายมิติ/ประเด็น 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะยาว ที่คำานึงถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึง 

การเป็นสงัคมสงูวยัของไทย เพ่ือเตรยีมความพร้อมในทกุๆ ด้าน  

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้กำาหนด 

เปน็ยุทธศาสตร ์6 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง  

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสงัคม 5) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้าง 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์

ที่เชื่อมโยงกบัการดแูลและพฒันาผูส้งูอายใุน 2 ยทุธศาสตร์หลกั 

ได้แก่

 1. ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพ

ทรพัยากรมนษุย์  มุง่เน้นการพฒันาคนในทกุมติแิละทุกช่วงวัย

เป็นคนทีม่ีคุณภาพ เพื่อให้เป็นคนดี มีศักยภาพสูง มีสุขภาพ 

และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

มคีวามสขุบนพื้นฐานของความพอเพยีง มคีวามมั่นคงปลอดภยั

ในชวีติและทรพัย์สนิ มงีานและรายได้ที่เพยีงพอต่อการดำารงชวีติ  

ธำารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย และมีความเป็นพลเมือง ใน 4 ประเด็น ดังนี้

  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย โดยใน 

ช่วงวยัผู้สงูอายุ จะส่งเสรมิให้ผู้สูงอายเุป็นพลังในการขบัเคลื่อน

ประเทศ ส่งเสรมิให้มกีารทำางานหลงัเกษยีณ ผ่านการเสรมิทกัษะ 

การดำารงชวีติ ทกัษะอาชพีในการหารายได้ มงีานทำาท่ีเหมาะสม 

กบัศกัยภาพ มกีารสร้างเสรมิสขุภาพ ฟ้ืนฟสูขุภาพ การป้องกนัโรค 

ให้แก่ผูส้งูอาย ุพร้อมกบัจดัสภาพแวดล้อมให้เป็นมติรกบัผู้สูงอาย ุ 

และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำาเป็นพื้นฐาน 

ในการดำารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม เช่น  

การเป็นอาสาสมัคร (Social Productivity) ส่งเสริมสินค้า 

และบริการสำาหรับผู้สูงอายุ (Silver Economy) 
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  1.2 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุม

ทัง้ด้านกาย ใจ สติ ปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 

การจัดการสขุภาวะในทกุรปูแบบ ทีน่ำาไปสูก่ารมศีกัยภาพในการจดัการ

สุขภาวะที่ดไีด้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม

ในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ 

ที่เหมาะสม ดังนี้ 

   1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  โดยพัฒนา

องค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวงัและจดัการกบัความรูด้้านสขุภาวะ

ที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มี

ความเหมาะสม และการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอในการดำารงชวีติ 

   2) การป้องกนัและควบคมุปัจจยัเสี่ยงทีค่กุคามสขุภาวะ   

โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบาย (Health in All 

Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 

ต่อสุขภาพของประชาชนทุกวัย อาหารที่ให้โทษต่อสุขภาพ และ 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) 

เป็นต้น 

   3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ 

ที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ป็นมิตร 

ต่อสุขภาพของคนทุกวัย และเอือ้ต่อการมีกิจกรรมสำาหรับยกระดับ

สุขภาวะของสงัคม และสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ที่ช่วยเสรมิการมสีขุภาวะ รวมทั้งกำาหนดให้มกีารประเมนิผลกระทบ 

ด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชน  

   4)	 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพทีทั่นสมยั	สนบัสนนุ

การสร้างสุขภาวะที่ดี โดยนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ่

มาใช้ในการสร้างความเป็นเลศิด้านบรกิารทางการแพทย์และสขุภาพ

แบบครบวงจรและทันสมัย รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 

 (Artificial Intelligence) ในการให้คำาปรึกษา วินจิฉยั และพยากรณ์

โรคล่วงหน้า และการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้าง

สุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง 

เป็นธรรม และยั่งยืน

   5) การส่งเสริมให้ชมุชนเป็นฐานในการสร้างสขุภาวะ 

ทีด่ใีนทกุพื้นที่	 โดยให้ชมุชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจติสำานกึการมสีขุภาพด ี

ของประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็น

ประโยชน์ และสนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การสร้างสขุภาวะ

ที่พงึประสงค์ระหว่างกัน โดยรฐัจะทำาหน้าที่เป็นผูอ้ำานวยความสะดวก

ให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ 

  1.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ 

เสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ (eco-systems)  มุง่เน้นการสร้าง 

ความอยูดี่มสุีขของครอบครวัไทย การส่งเสรมิบทบาทในการมส่ีวนร่วม 

ของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชน การปลูกฝัง 

และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูล โดย

   1) การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง 

ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกัน

ของคนทุกวัยในครอบครัว ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 

มาตรการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ภาคเอกชนจัดสวสัดกิารเกื้อกลู

และเสรมิพลงัลกูจ้างได้มเีวลาในการดแูลบตุรก่อนวยัเรยีนและ/

หรือพ่อแม่ที่อยู่ในภาวะพึ่งพา มาตรการทางการเงินสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่ลงทุน/จัดบริการเชิงสังคม และสนับสนุน

ครอบครวัในการเลี้ยงดบูตุรและการดแูลผูส้งูอาย ุเช่น สถานดแูล 

เดก็ปฐมวยัและผูส้งูอายรุปูแบบต่าง ๆ  เป็นต้น และการสนบัสนนุ

บทบาทของชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามา

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั รวมท้ังปรบัปรงุกฎหมาย 

กำาหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว 

   2) การพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์  ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ  

และอาชีพตลอดช่วงชีวิต (ตั้งแต่เกิดจนตาย) ที่เป็นฐานข้อมูล 

ในการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทย 

อย่างมทิีศทางและสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศไทยในอนาคต  

และข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อ

ความต้องการของตลาดงานในอนาคต รวมถึงข้อมูลธนาคาร 

คลงัสมอง ที่รวบรวมผูส้งูอายทุี่มคีวามรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ  

เพื่อถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ ที่ก่อให้เกดิ 

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ

  1.4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้าง

คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งส่งเสริมการใช้
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   1)	การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬา 

ขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป บคุคลกลุ่มพเิศษ ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส มคีวามรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น และการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต  

เพือ่พัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณ

และการเป็นพลเมืองดี 

   2)	การส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  โดยเน้นการจัดกิจกรรม

กีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 

อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา  

มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึง 

การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที ่

และสิ่งอำานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ 

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

 2. ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม  มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้า 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการดึงพลังของ 

ภาคส่วนต่าง ๆ  ท้ังภาคเอกชน ประชาสงัคม ชมุชนท้องถิ่น มาร่วมคดิ 

ร่วมทำาเพื่อส่วนรวม การกระจายอำานาจและความรับผิดชอบ 

ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม 

ความพร้อมประชากรไทย ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึง 

บริการและสวัสดิการทีม่ีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง  

โดยมีประเด็น ดังนี้

กิจกรรมนันทนาการและกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข

ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมคีุณภาพมาตรฐาน รวมทัง้

พัฒนาจิตใจ คุณภาพชีวิต และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  

  2.1 การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรม

ในทุกมิติ (Closing the Gap)  โดยสร้างหลักประกัน 

ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ

ภาวะ และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในบริบทของสงัคมสงูวัย และสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และทางสงัคมที่เอื้อต่อการดำารงชวีติและการมส่ีวนร่วมเป็นพลงั 

ในสังคมสำาหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอาย ุ 

ด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมลูสวสัดกิารรายบคุคล และการพฒันา

ระบบการให้บริการสวัสดิการระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ และองค์กรประชาสังคม  

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว  

เพื่อเพิม่ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชน

ทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่นๆ  

  2.2 การกระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ  

สังคม และเทคโนโลยี (Multiple Growth Poles)  

โดยการจัดระบบเมืองที่เอื้อต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม 

ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื ่อการบริหารจัดการเมืองและสิ ่งอำานวยความสะดวก 

ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำาหรับคนทุกกลุ่มวัย

อย่างทั่วถึงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  2.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมการ 

รองรับสังคมสูงวัย (Synergy Mobilization for Aging 

Society) โดย

   1)	สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน  

และมีคุณธรรม  โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง 

ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชือ่มพลังของคนสามวัย  

คือ เยาวชนคนรุ่นใหม ่ คนวัยทำางาน และผู้สูงอาย ุ ให้มาเป็น

กำาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลาง 

เป็นพื้นที่สาธารณะในการปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะ 

ของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำาเภอ จนถึงระดับ

จงัหวดั การสร้างผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสร้างกลไก 

การทำางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน 

ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดำาเนินงานของภาคประชาสังคม 

และการสร้างเครือข่ายในพื้นที่  

   2) เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย  โดยส่งเสริม 

การเตรียมความพร้อมในทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  

และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทนุระยะยาว

ตัง้แต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพือ่สนับสนุน 

การปรับตัวของกำาลังแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป  
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ให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมในยามสูงอายุ อาท ิ 

การปรับตัวสู ่การทำาการเกษตรแบบพอเพียง หรือการเป็น 

ผู้ประกอบการอิสระที่มีงานและรายได้เพียงพอแก่การดำารงชีพ  

อันจะเป็นการยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำางานเมื่อสูงอายุ 

เพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น โดยรัฐ 

มีมาตรการสนับสนุนด้านทุน เทคโนโลยี การจัดหาที่ดิน และ

การบริหารจัดการ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือ 

สถานประกอบการร่วมลงทนุในการเตรยีมความพร้อมของแรงงาน 

ก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒ ิ

ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ 

ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน 

เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขบัเคลื่อน 

การพฒันาสงัคม โดยส่งเสริมการถ่ายทอดภมิูปัญญาและประสบการณ์ 

และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ

การปฏิรูปประเทศกับประเด็นผู้สูงอายุ

 ปัจจบุนั ร่างยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ได้รบัความเหน็ชอบในหลักการ 

จากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

และมอบหมายให้ สศช. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ไปพิจารณา ปรับปรุงเพิ ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์  

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561  

ขณะเดียวกัน แผนการปฏิรูปประเทศได้ผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะรฐัมนตรตีั้งแต่วนัที่ 13 มนีาคม 2561 และได้รับการประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา ตั้งแต่วนัที่ 6 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นการดำาเนนิการ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 

และมาตรา 259 กำาหนดให้ทำาการปฏิรูปประเทศ เพื่อวางรากฐาน

การพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 

อย่างยั ่งยืนและสมดุล ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมท้ังมส่ีวนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้อง

ดำาเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปในแต่ละด้าน และเมื่อ 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ดำาเนินการแล้วเสร็จ และประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษาให้มผีลบงัคบัใช้แล้ว ต้องทบทวนแผนปฏริปูประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ แผนปฏิรูปประเทศที่ได้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษาที่เกี่ยวข้องกบัผูส้งูอายมุ ี2 ด้าน ได้แก่ 

 1. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  ได้กำาหนด 

เป้าพึงประสงค์คือ “ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้

ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ  
ได้รับโอกาสทีเ่ท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ที่จำาเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ  
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใต้ระบบสาธารณสขุ
ที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี” โดยมีประเด็น 
การปฏิรูป ดังนี้
  1.1	 ด้านระบบบริการสาธารณสุข  กำาหนดให ้
(1) ประชาชนไทยทกุคนมทีกัษะในการเข้าถงึและประมวลข้อมลู 
สขุภาพ (2) สงัคมไทยเป็นสงัคมรอบรูด้้านสขุภาพ คอื ประชาชน
ทุกคนเข้าใจ เข้าถึง และประยุกต์ใช้ข้อมูลและบริการสุขภาพ 
 และ (3) ประเทศไทยมรีะบบสาธารณสุข การศึกษา สวสัดกิารสงัคม  
และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง ประเมนิ และปรบัใช้ 
ข้อมูลและบริการต่างๆ ในสังคม เพื่อประกอบการตดัสนิใจดแูล

สุขภาพของตนเองและครอบครวัได้อย่างเหมาะสม

  1.2 ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงิน 
การคลังสุขภาพ  โดยเฉพาะด้านระบบหลักประกัน
สุขภาพ กำาหนดให้ (1) ประชาชนมีระดับความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และใช้บริการสุขภาพ 
ได้อย่างเหมาะสม (2) ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นอย่างมีคุณภาพ และ  
(3) มกีลไกหลักในการบริหารจดัการทางการคลังสุขภาพระดบัชาติ
 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้กำาหนด 
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกัน 
ทางรายได้ในวยัเกษยีณที่เพยีงพอต่อการดำารงชวีติอย่างมคีณุภาพ  
(2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐ 
มีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ (4) ชมุชน/ท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเองและทำางานร่วมกับ 
ภาคส่วนต่างๆ ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางปฏิรูปที่สำาคัญ 
ทั้งการสร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ 

คนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและ 
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ผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหาร 

จัดการตนเอง และการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อต่อ 

การพัฒนาประเทศ ดังนี้

  2.1	 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และ 

การลงทุนเพื่อสังคม  เน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม (socio-economic security) ให้แก่คนทุกกลุ่ม  

และสถาบนัทางสงัคมสามารถแบ่งเบาภาระการลงทุนทางสงัคม 

ของรัฐบาล การปรับปรุงระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ 

และภาคบังคับ เพือ่ให้คนไทยทุกคนมีรายได้เพียงพอหลังพ้น 

วัยทำางาน และการลดความเหลื่อมลำ้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

และบรกิารของรฐั โดยมแีนวทาง ดงันี ้(1) การปรบัปรงุรปูแบบ 

การตลาด ผลิตภัณฑ์ และการอำานวยความสะดวกแก่กลุ่ม 

เป้าหมาย เพื่อเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

(2) การศกึษาและออกกฎหมายว่าด้วยกองทนุบำาเหนจ็บำานาญ

ในรูปแบบการออมภาคบังคับ ภายใต้หลักการระดมการออม

ผูร้บัสวัสดกิารสงัคม เจ้าของกจิการ และรฐับาล เพื่อสร้างระบบ

ให้คนไทยมีบำาเหน็จบำานาญหลังพ้นวัยทำางาน (3) จัดสรรภาษี

มูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งคืนให้แก่ผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจำาตัว

ประชาชน เพ่ือเป็นเงนิออมของผูเ้สยีภาษี (4) ปรบัปรงุกฎหมาย 

ระบบสวสัดกิารที่มอียู/่ลดการให้สวสัดกิารระบบปิดเป็นระบบเปิด 

มากขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ  

มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และ (5) การลงทุนเพื่อสังคม  

โดยเร่งรัดการอนุญาตให้นิติบุคคลดำาเนินธุรกรรมสร้างเสริม 

กิจการเพื่อสังคมไปพลางก่อน และเร่งรัดการออกกฎหมาย 

วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังกองทนุ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางสงัคม ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชม เช่น สถานดูแลและให้บริการผู้สูงวัย สถานบริการ 

ผู้ป่วยไม่ติดเตียง เป็นต้น

  2.2	 การปฏรูิปกลุม่ผู้เสยีเปรียบในสงัคม  ดำาเนินการภายใต้ 

แนวคิด “ปฏิรูปเพื่อปลดอุปสรรค” โดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆ  

ในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยเน้นการสร้างโอกาสให้คน 

ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติและ 

กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญ เช่น เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  

คนยากจนคนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ  

ผูต้ดิเช้ือเอชไอว ีและผูบ้รโิภค เป็นต้น ภายใต้กลไกการทำางาน 3 ประการ 

คอื การสงัคมสงเคราะห์ (Social Work) การเสรมิพลงั (Strengthening  

and Empowerment) และการจัดสวัสดิการ (Welfare) การปฏิรูป

ระบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design  

for All) และการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวกบัการออกแบบที่เป็นสากล 

(Universal Design) รวมทั้งเสรมิสร้างศกัยภาพผูส้งูอายใุนการทำางาน 

โดยขยายอายุเกษียณราชการ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให ้

ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงานได้

   2.3	การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้  

และการส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคม  โดยให้ความสำาคญักบัการสร้าง 

จิตสำานึกสาธารณะของประชาชน ผ่านกิจกรรมทางสังคม 

บนพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำาศักยภาพของอาสาสมัคร 

และกลุม่พลงัต่างๆ มาช่วยขบัเคลื่อนสงัคมให้เป็นสงัคมคณุภาพ ดงันี้ 

(1) การสร้างพลังจิตอาสา ดำาเนินโครงการจิตอาสา “เราทำาความดี

ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาชุมชนในทุกจังหวัด (2) การสร้างพลังแผ่นดิน 

ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่ โดยจัดทำาฐานข้อมูลอาสาสมัคร/

กิจกรรมดำาเนินการในพื้นที่ต่างๆ เร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย และ

ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ 

ทั้งการศึกษา สุขภาพ กีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น และ (3) การสร้างพลัง

สร้างสรรค์ โดยสร้างและพฒันาพื้นท่ีศูนย์การเรยีนรูทั้กษะชวีติ จดัเวท ี

ให้ผู ้สูงอายุแลกเปลี่ยนในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ยกระดับ 

(อ่านต่อหน้า 2)
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   นายจันทร์ที ประทุมภา วุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง จงัหวดันครราชสมีา ปราชญ ์
ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม และประธาน 
ศูนย์อบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นเกษตรกรที่ดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากเดิม 
ที่เคยมีหนี้สินจำานวนมาก ต้องขายทรัพย์สินและนำาที่ดินไปจำานอง  
แลว้ไปทำางานท่ีประเทศมาเลเซยี แตด่ว้ยความวริยิะ อตุสาหะ ทำางานหนกั 
และอดออม จงึมเีงนิเหลอืกลบัมาใชห้นี้และไถท่ี่นาคนืได ้ภายในเวลา 1 ป ี 
ทั้งน้ี ไดไ้ปศกึษาดงูานแปลงเกษตรผสมผสานของพอ่ผาย สรอ้ยสระกลาง  
ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ จึงได้แนวคิดการทำาเกษตรผสมผสาน 
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาเผยแพรใ่หแ้กส่มาชกิในครอบครวั
ได้รับทราบและปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 
 ป ีพ.ศ. 2534 เริ่มตน้ทำาเกษตร
ผสมผสานและดำาเนนิชวีติตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยทุนที่มี  
คือ สองมือและอปุกรณข์า้งกาย ไดแ้ก ่
จอบและบุง้กี ๋ โดยการขุดสระนำ้า 
ดว้ยแรงงานที่มใีนครวัเรอืน ใชเ้วลา  
3 เดอืน จงึเริ่มเกบ็กกันำา้ได ้จากปแีรก 
ทำาเพียง 2 งาน ปลูกผักทุกอย่างที่กิน ปีต่อมาขยายเพิ่มเป็น 2 ไร่ 
จนถึง 22 ไร่ ในเวลา 5 ปี แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 10 ไร่ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 10 ไร่ ที่อยู่อาศัย 2 ไร่ และสระนำ้ารวมกว่า 10 สระ โดยปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ พืชผักที่เคยซื้อกิน พืชสมุนไพร  
เพื่อใหเ้กดิการพึ่งพาอาศัยกนัเหมอืนตน้ไมใ้นปา่ธรรมชาต ิ เลี้ยงหม ูเปด็  
ไก่และปลา เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และ 
การแปรรปูผลไมแ้ละสมนุไพร เชน่ เคก้กลว้ยหอม ขา้วเกรยีบผกัหวานปา่  
นำ้าสมุนไพร และนำ้ามันหอมสมุนไพร เป็นต้น

ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา : 
ต้นแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครราชสีมา

อาหารปลาธรรมชาติ) การปรับปรุงบำารุงดิน เผาถ่าน ทำาแก๊สชีวภาพ 
จากมูลสัตว์ การเพาะถั่วงอกแบบตัดราก การทำานำ้ายาอเนกประสงค์  
และการแปรรูปสมุนไพร โดยมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณ 
และส่งคนมาอบรม เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการศึกษา 
เปน็ตน้  มผู้ีเข้ารบัการอบรมและเรยีนรู้ประมาณ 2,000 – 3,000 คน ตอ่ป ี 
 นายจันทร์ทีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การนำาใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเกษตรแบบผสมผสานและ
เกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำาความรู ้
ไปประกอบอาชพี สามารถพึ่งพาตนเองและชว่ยเหลอืกนัในชมุชน มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำาดับ จนกระทั่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
ในระดบัประเทศ และไดร้บัรางวลัจากหนว่ยงานตา่งๆ เปน็จำานวนมาก อาทิ  
ปราชญเ์กษตรของแผน่ดนิ สาขาปราชญเ์กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  ครูภูมิปัญญาไทย  
สาขาเกษตรกรรม (เทคนคิการปลกูผกัหวาน) ระดบัประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร  
และรางวลัอืน่ๆ เชน่ รางวลัเทคโนโลยเีกษตรอนิทรยี ์รางวลับรหิารจดัการ 
ทรัพยากรนำ้าและสิ่งแวดล้อม รางวัลครอบครัวพัฒนาดีเด่น และรางวัล 
ไรน่าสวนผสมดเีดน่ ใบประกาศเกยีรตคิณุผู้นำาดเีดน่ในการพฒันา เปน็ตน้ 
 ทั้งนี้ การดำาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง- 
บูรพานัน้ เป็นการดำาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการส่งเสริม
อาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อีกทั้งได้ดำาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่นำากลุ่มเยาวชน เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ มาฝึกอบรม เพิ่มพูน
ความรู้และขยายผลไปยังชุมชน/ท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
ซึง่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรของไทย 
ให้ก้าวไปสู่มหาอำานาจทางการเกษตร โดยให้ความสำาคัญกับเกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรอัจฉริยะ และ
เกษตรแปรรูป ด้วยการพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้และทักษะ
ที่สูงขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตผล และ
นำาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น การพัฒนาการปลูกและขยายพันธุ์ผักหวานป่า  
การปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพร เป็นต้น  และยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้าน 
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการลดและ 

เลิกใชส้ารเคม ีและสนับสนุนการผลิตและบรโิภคสนิคา้เกษตร 
ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ภายหลงัจากที่ไดท้ำาการเกษตรทฤษฎใีหมจ่นประสบความสำาเรจ็
และเปน็ที่ประจกัษแ์ล้ว ในป ีพ.ศ.2546 ไดจ้ดัตั้งศนูยฝ์กึอบรมเกษตร
ผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา ณ บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 
โดยเนน้การขจดัปญัหาความยากจนและสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน 
ด้วยการจัดอบรมหลกัสูตร “การปรับเปลี่ยนแนวคิดภายใต้หลกัสตูร
เศรษฐกจิพอเพียง (วปอ.) ภาคประชาชน” ใหแ้กห่นว่ยงานราชการ/
เอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  
รุ่นละประมาณ 50 คน ใชเ้วลา 5 วนั 4 คนื ประกอบดว้ย การปรบัเปลีย่น 
แนวคิดภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การทำาเกษตรตามแนว 
ทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านทฤษฎี 
และปฏิบตั ิอาท ิการศกึษาดงูานในแปลงเกษตรกรรม การทำาเกษตรอนิทรยี ์ 
การผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (พันธุ์พืชโดยเฉพาะ 
การเพาะและขยายพนัธุ์ผกัหวานปา่ พันธุ์ปลา ปุ๋ย/นำา้หมักชวีภาพ   8



 พลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นพลังงานไม่หมุนเวียนหรือพลังงานจากฟอสซิล  

อาทิ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือใช้ไปแล้วจะหมดไป ไม่สามารถผลิตทดแทนได้  

อีกท้ังมีจำานวนจำากัด หายาก ราคาแพง มผีลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และอาจเกดิปญัหาการขาดแคลน

พลังงานในอนาคต วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง นำาโดย นายเริ่ม เพชรศรี นายพร้อม 

มติรสวุรรณ นายธวชัชัย อดุมวงษ ์นายปรชีา รอดสดุ นายธรรมนญู ศริิพนัธ ์และนายสมชาต ิ 

นาควิโรจน์ เกษตรอำาเภอบางแก้ว มีแนวคิดที่จะนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในระดับชุมชน  

ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและไม่จำากัด โดยในปี 2552 ดำาเนินการนำาร่องโครงการ

พัฒนาพลังงานทดแทนที่บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

การพัฒนาในจังหวัด อาทิ สำานักงานพลังงานจังหวัด สำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

สำานักงานเกษตรอำาเภอบางแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 

จนปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนระดับอำาเภอ

 วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ขับเคลื่อนการนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน โดยการนำาสิ่งของ

ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริม่จากการผลิตเตาชีวมวล ด้วยการนำาวัสดุ 

ที่เหลือใช้ อาทิ เศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ ฟางข้าว มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน แทนการใช้ 

แกส๊หงุตม้ (LPG) และนำาป๊ีบหรอืถังเปลา่ท่ีสามารถหาได้ง่าย มาประกอบเปน็ตวัเตาตามหลกัวิชาการ  

และพัฒนาต่อยอดเตาชีวมวล ให้มีการเผาไหม้ได้เร็ว ไฟแรง และไร้ควัน ช่วยให้คนในชุมชน 

ลดค่าใช้จ่ายจากการซ้ือก๊าซ LPG และการนำาโซล่าเซลล์มาใช้ในภาคการเกษตร โดยการติดตั้ง 

แผงโซล่าเซลล์เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีป๊ัมนำา้ในการสูบนำา้บาดาลและแหล่งนำา้บนผิวดิน ไปสู ่

แปลงพืชผลทางการเกษตร ใช้ในครัวเรือนและเสาไฟส่องสว่าง ควบคู่กับการใช้ไฟฟ้าท่ัวไป  

รวมท้ังการนำาเคร่ืองตะบันน้ํา (Hydraulic Ram) มาใช้สำาหรับสบูนำา้เพื่อการเกษตร ซึ่งเปน็เทคโนโลยี

การสูบนำ้าอัตโนมัติท่ีทำางานได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานเชือ้เพลิงหรือไฟฟ้า  

และไมส่รา้งมลภาวะ เพยีงใช้พลังงานจากแรงไหลของนำา้จากแหล่งนำา้เปน็ตวัขบัเคลื่อนระบบสบูนำา้ 

สามารถผลติใชเ้องไดง้า่ย และซื้ออปุกรณใ์นการผลติจากร้านขายอุปกรณ์กอ่สรา้งทั่วไป เชน่ ทอ่พวีซี ี 

วาล์วสำาหรับเปิด-ปิดนำ้า ปั๊มนำ้า เป็นต้น 

พลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนในชุมชน

 จากการดำาเนินงานด้านพลังงาน

ทดแทนของวฒุอิาสาฯ จ.พทัลงุ และภาคี

เครอืขา่ยการพฒันา สง่ผลให้คนในชุมชน

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดต้นทุน

ทางการเกษตร ด้วยการนำาสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และลด

มลภาวะจากการใช้พลงังานสะอาด อีกทั้ง

ยงัเปน็ตน้แบบในการศกึษาให้แก่ชุมชนอ่ืน

ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ได้

นำาตวัอยา่งพลงังานทดแทนไปประยกุต์ใช้

และเผยแพรต่อ่ไป อนัเปน็การดำาเนินงาน 

ตามแนวพระราชดำารขิองสมเดจ็พระนางเจา้- 

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ดา้นการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม และสนับสนนุการดำาเนนิ

การตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนา

ความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตร 

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม เนน้สง่เสรมิการใชพ้ลงังาน

สะอาดที่คำานงึถงึการพฒันาอยา่งเหมาะสม  

ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและ

การใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

 ผลของความสำาเร็จจากการจัดตั้ง 

ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานทดแทนบา้นทุ่งเศรษฐ ี 

ประจำาอำาเภอบางแก้ว ส่งผลให้เกิดการขยายผล 

การใช้พลังงานทดแทนไปยังอำาเภออื่นๆ  

ของจังหวัดพัทลุง เช่น ศูนย์เรียนรู้พลังงาน 

ทดแทน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ และ 

ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน เป็นต้น เพื่อใช้

เป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิต ทดลอง และ 

เป็นศูนย์เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 

พลงังานทดแทน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้

การใชพ้ลงังานทดแทนในภาคการเกษตรและ

ครัวเรือน นำาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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     นายพยนต์ โอภาษี วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ เติบโต 

ในครอบครัวเกษตรกรรม แต่คุณปู่และ 

คุณพ่อมีความรู้ทางการแพทย์แผนไทย  

จึงทำาการตรวจและรักษาโรคในเบื้องต้น 

ใหแ้กค่นในชมุชน เนือ่งจากบา้นอยูห่า่งไกล

จากแพทย์แผนปจัจบุนัอีกทั้งในวยัเด็กเคยรบั 

 การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยจนหายขาด 

  จากโรคที่เป็นอยู่หลายครั้ง จึงเกิดความประทับใจ  

ความศรัทธา และตระหนักถึงความสำาคัญของการแพทย์แผนไทย ที่ควรค่า 

ต่อการสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป 

 นายพยนต ์เขา้รบัราชการที่กองอาชวีอนามยั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ไดเ้ริ่มศกึษาวชิาแพทยแ์ผนไทย ณ สถาบนัการแพทย์แผนไทย  

กรมการแพทย์ เป็นเวลา 3 ปี จนสำาเร็จการศึกษาและได้รับใบประกาศนียบัตร

ประเภทเวชกรรมไทย และเภสชักรรมไทย จากนั้นไดส้อบขึ้นทะเบยีนรบัใบอนญุาต

ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย 4 ประเภท ไดแ้ก ่เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย  

การนวดไทย และผดงุครรภไ์ทย จากกองประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบรกิาร

สาธารณสุข เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เปิดร้าน “โอภาษีคลินิกการแพทย์

แผนไทย” เพ่ือรกัษาผู้ปว่ยโรคทั่วไป อาท ิไขพ้ษิ ภมูแิพ ้งสูวดั และโรคเฉพาะทาง 

ด้วยการนวดรักษา เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเข่า ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

การส่งเสริมวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย 

สุขภาพตามแนวธรรมชาติ ส่งเสริมสุขภาพ และผ่อนคลาย

จติใจ รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้า่ยในการรกัษาและงบประมาณ

ของประเทศในการจัดซื้อยาบำาบัดรักษาโรค 

   การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตรก์ารรักษาและดแูล

สขุภาพ ที่เปน็ภมูปิญัญาสบืทอดตอ่กนัมาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงควรยกฐานะการแพทย์แผนไทยให้มี 

ความเปน็วทิยาศาสตรแ์ละมหีลกัวชิาการรองรบั มคีวามนา่เชื่อถอื  

จนสามารถเปน็อกีทางเลอืกหนึง่ของผูป้ว่ยได ้ดว้ยการส่งเสริม

และการอนรุกัษค์วามรู้การแพทยแ์ผนไทยในดา้นตา่งๆ อาท ิ

การจัดทำาขอ้มูลภมิูปญัญาการแพทยแ์ผนไทย การเฝ้าระวงั

และคุ้มครองภูมิปัญญาไทยมิให้ต่างชาติละเมิด การพัฒนา

ระบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทย  

การพัฒนาและเพิ่มจำานวนบุคลากรทางการแพทย์

แผนไทย การสร้างความเชื ่อมั ่นให้คนไทยรักษาโรค 

ด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่งการดำาเนินงานของนายพยนต์ 

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นสากล 

ตามหลกัการของวทิยาศาสตร ์นา่เชื่อถอื และเปน็ที่ยอมรบั

ของนานาประเทศในการรกัษาดแูลสขุภาพดว้ยวถิธีรรมชาต ิ

นับเป็นการดำาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำาริของ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ดา้นการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห ์และสอดคลอ้งกบั

การพฒันาตามกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ียุทธศาสตรท์ี	่2	 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยผสาน “ศาสตร์” 

และความชำานาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย  

กับ “ศลิป”์ และความละเอยีดออ่นในการใหบ้รกิารแบบไทย  

เพื่อดึงดูดการทอ่งเที่ยวเชงิสขุภาพและการแพทย ์ยกระดบั

มาตรฐานธรุกจิบรกิารดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและการเสรมิ

ความงามสู่ตลาดระดับสูง อาทิ ธุรกิจสปาและบริการเสริม

ความงาม ธรุกจินวดแผนไทย ธรุกจิโยคะ ธรุกจิดูแลผู้สงูอาย ุ

และสถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 

และผลติบคุลากรดา้นแพทยแ์ผนไทยและบรกิารเชงิสขุภาพ

อื่นที่มีทักษะภาษา และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

ใหเ้พยีงพอตอ่ทศิทางของการทอ่งเที่ยวเชงิสขุภาพ ยทุธศาสตร ์

ที่	3	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัยสนับสนุน 

การสร้างสุขภาวะที่ดี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่	1	การเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 

ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยความรู้ด้านแพทย์แผนไทย 

เปน็ชอ่งทางหนึ่งที่สนบัสนนุใหค้นมคีวามรู้ในการดแูลสขุภาพ 

มีจิตสำานึกของสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรม

สุขภาพด้วยตนเอง 

 นอกจากการเปิดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยแล้ว นายพยนต์  

ยังมีส่วนในการสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์การรักษาและความรู้ทาง 

การแพทยแ์ผนไทย ดว้ยการทำาหนา้ที่เปน็อาจารยถ์า่ยทอดองคค์วามรู้ ใน 4 หลกัสตูร  

ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรม การนวดไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

และร่วมกำาหนดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน การแนะนำาการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้ง

พัฒนาวิชาชีพแพทย์แผนไทยให้เป็นสากล นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการ 

จัดทำาตำาราการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก คณะอนกุรรมาธกิารปฏริปูการแพทยแ์ผนไทย สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

ซึ่งการดำาเนินงานของนายพยนต ์สง่ผลใหป้ระชาชนมคีวามรู้

ความเขา้ใจทางการแพทยแ์ผนไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการดแูล  10
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 ดิเกร์ฮูลู เป็นศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิม ประเภทกลอนสด 
โตต้อบระหว่างกันคล้ายลำาตดัหรอืรอ้งเดี่ยว โดยใชป้ฏภิาณไหวพริบในการคดิ  
การใชถ้อ้ยคำาขึ้นตน้และโตต้อบกนั นยิมเลน่กนัเปน็กลุ่มหรอืเปน็คณะ ประกอบดว้ย  
ผู้ขบัดเิกร ์2-3 คน สำาหรบัการตอ่กลอนสลบัไปมา และลกูคู่ 1-7 คน นั่งลอ้มวง
คอยร้องรับ และเลน่เครื่องตจีำาพวกฆอ้งโหมง่ กลองรำามะนา และลกูแซก็ ฯลฯ 
หรือปรบมือให้จังหวะพร้อมกับโยกตัวไปมาด้วยท่าทางฮึกเหิม บรรยากาศ
คึกคักเร้าใจ แต่เดิมนิยมแสดงในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน พิธีเข้าสุนัต 
งานฮารีรายอ และแสดงแก้บน เพือ่ขอพรจากพระอัลลอฮ์ เป็นต้น ปัจจุบัน  
ดิเกร์ฮูลูได้แสดงร่วมกับมหรสพอื่นๆ ในงานเทศกาลสำาคัญ โดยเนื้อหาและ 
การแสดงมักเอ่ยถึงวิถีชีวิตของชุมชน การประกอบอาชีพ ปัญหาต่างๆ  
เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน และเป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นและผู้ชม
 นายหะมะ แบลือแบ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยะลา และศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 
ประเภทการแสดงพื้นบ้าน-ดิเกร์ฮูลู เล่าว่า  
ตอนเด็กเห็นคุณปู่แสดงดิเกร์ฮูลูเป็นประจำา 
เมื่ออายุย่าง 16 ปี เริ่มสนใจและติดตามคุณปู่
ไปศึกษาเรียนรู้ทุกครั้ง และได้รับการสนับสนุน
และถ่ายทอดจนสามารถแสดงดิเกร์ฮูลูได้  
เมื่ออาย ุ21 ป ีจงึชวนเพื่อนๆ ในหมู่บา้นที่สนใจจดัตัง้
คณะดเิกรฮ์ลูรูุ่นใหมช่ื่อ “คณะมะลกูทุง่” และเปน็หวัหน้าคณะท่ีมอีายนุอ้ยที่สดุ
ที่แสดงบนเวทีเป็นครั้งแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะมะ ยะหา” เพื่อให้
คนรู้จกั อ.ยะหา ซึ่งการแสดงดิเกร์ฮลููของครูหะมะมคีวามโดดเด่นและแปลกไป
จากการแสดงของคณะอื่นๆ คอื การนำาเพลงไทยลกูทุ่งมาขบัรอ้งในทำานองเพลง 
พื้นเมืองมลายู ด้วยจังหวะที่รวดเร็วทันสมัย และสอดแทรกสาระความรู้ที่แฝง 
ไปดว้ยคต ิคำาสอน และแงค่ดิตา่งๆ ตามสภาพสงัคม กลุ่มเปา้หมาย และกาลเวลา 
เชน่ คา่นิยม 12 ประการ ความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์การสง่เสรมิความสามคัค ี
ในครอบครวัและคนตา่งศาสนา บาปบญุ คณุธรรมจรยิธรรม การยดึอลักรุอาน
เป็นธรรมนูญชีวิต การรำาลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์และสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และ 
ทรงห้าม การเชญิชวนให้เด็กๆ รกัการศกึษาและเรยีนตาดกีา มารยาทที่ดงีามและ
การวางตวัในสงัคม การพดูดกีบัพอ่แม ่ครบูาอาจารย ์และคนทั่วไป วธิกีารเลี้ยงลกู
ใหด้ ีปญัหาสงัคม ยาเสพติด การเลอืกตั้ง เศรษฐกจิพอเพยีง การแบง่ปนั การไม่
ทะเลาะกนั การตกัเตอืนและชว่ยเหลอืกนั และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตา่งๆ 
เปน็ตน้ อีกทั้งมทีว่งทำานองการร้องเพลงและท่าทางท่ีเปน็เอกลกัษณ์เฉพาะตัว  
ด้วยการผสมผสานภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่นในการขับร้อง สามารถ
สร้างความเข้าใจและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซีย และ
ความพิถีพิถันการแต่งกายของผู้แสดง ทำาให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละจงัหวัดใกลเ้คยีง จนไดบ้รรจกุารแสดงดเิกรฮ์ลูู
ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังให้นิสิตนักศึกษาในโรงเรียน
และสถานศึกษา ได้เขียนเรือ่งราวของดิเกร์ฮูลูเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ให้
น้องๆ รุ่นต่อไป เพื่อให้คงอยู่และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
 เมือ่คณะดิเกร์ฮูลูของครูหะมะมีชือ่เสียงโด่งดัง มีผูม้าฝากตัวเป็นศิษย์
จำานวนมาก จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ดิเกร์ฮูลู” ขึ้น บริเวณบ้านพักที่ ต.บาโร๊ะ  
อ.ยะหา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ 
ที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดเป็นหลักสูตร
อบรมแบบครบวงจร จำานวน 12 ชัว่โมง เริม่จากประวัติความเป็นมา  

นายหะมะ แบลือแบ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยะลา และศิลปินแห่งชาติ ปี 2559
ประเภทการแสดงพื้นบ้าน-ดิเกร์ฮูลู เล่าว่า 

และถ่ายทอดจนสามารถแสดงดิเกร์ฮูลูได้ 
เมื่ออาย ุ21 ป ีจงึชวนเพื่อนๆ ในหมู่บา้นที่สนใจจดัตัง้

จิตวิญญาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย  
และบทบาทของดิเกร์ฮูลูในการทำาหน้าที ่เป็นสื ่อนำาเสนอปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มาฝึกฝนเป็นศิลปิน 
นกัแสดง เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเขา้ถงึศาสตรแ์ละพลงัของสือ่พืน้บา้น และเกดิ 
ความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของสื่อ นอกจากนี้ ยังเป็นแกนนำา 
ในการจัดตั้ง “ชมรมดิเกร์ฮูลูจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้น เมื่อปี  
พ.ศ. 2543 และได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรม เพื่อส่งเสริมและ 
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สร้างความมั่นคงในอาชีพการแสดงของ
ศลิปนิ และพฒันาการแสดงดเิกรฮ์ลูใูหไ้ดร้บัความนยิมและเป็นท่ียอมรับ 
ของสังคมในทุกวงการ
 ครหูะมะ สมคัรเปน็วฒุอิาสาฯ เมื่อป ี๒๕๕๓ ดว้ยเหน็วา่องคก์รนี้เปน็ 
ท่ีรวมของผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์และใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือสังคม ประกอบ 
กบัแกนนำาวฒุอิาสาฯ ที่ จ.ยะลาหลายคนเปน็ผู้ที่มจีติอาสา ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวทางของตนเอง ปจัจุบนั ครหูะมะยงัคงสรา้งลกูศษิยร์ุน่เยาวจ์ำานวนมาก  
ด้วยการสอนกลเม็ดการแสดงทุกอย่าง ตั้งแต่เล่นเครื่องดนตรีประกอบ
การร้องโหมโรง การร้องเพลงประกอบกลอนสด และท่าทาง และร่วม
ฝึกซ้อมกับคณะดิเกร์ฮูลูของโรงเรียนบ้านคลองนำ้าใส อ.กาบัง เพื่อเป็น
สะพานเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสันติสุขระหว่างคนในชุมชน รวมทั้ง
ไดม้กีารบรรจดุเิกรฮ์ลูไูวใ้นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของโรงเรยีน เพ่ือรกัษาศลิป- 
วัฒนธรรมให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ซึ่งเป็นการดำาเนินงาน 
ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย ์และการพฒันาเพื่อความมั่นคง สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั่นคง ทีมี่เป้าหมายการพัฒนาและ 
เสรมิสรา้งความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนัหลกัของชาต ิและเสรมิสรา้งความรกั  
ความสามัคคีของคนในชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายเรื่องการธำารงรักษา 
ไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและความเปน็ไทย ตลอดจน 
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  
การสรา้งความอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย เสรมิสรา้งบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ 
 ตลอดระยะเวลากวา่ 40 ป ีที่ครูหะมะสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง  
และเผยแพร่ไปยังประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด 
ใกล้เคียง และประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้คนไทยต่างศาสนามีความรัก 
ความสามคัค ีสำานกึรกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์เยาวชนรู้จกัและหนัมาใหค้วาม
สนใจในศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น ลกูศิษยห์ลายคนสามารถเปดิการแสดง 
เป็นอาชีพเสริม และร่วมกันรักษา อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลป-
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการแสดงดิเกร์ฮูลูนับว่าเป็น
ทูตสันถวไมตรีในดินแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียให้มีความสัมพันธ ์
      ที่ดีต่อกันสืบไป 
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 อุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีสถานที่ท่องเที่ยวประจำาจังหวัดที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุทยาน 
แหง่ชาตผิาแตม้ นำา้ตกหว้ยทรายใหญ่ ปราสาทบา้นเบญ็ ซึ่งไดร้บัความนยิม 
อย่างมากจากนักท่องเที ่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พากัน 
หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย ทำาให้ 
การตดิตอ่ส่ือสารระหว่างประชาชนในจงัหวดักบัชาวต่างชาติ เปน็สิ่งจำาเปน็
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชน 
หรือผู้ใหญ่ที่ผ่านการเรียนมาแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารเท่าใดนัก จึงจำาเป็นต้องพัฒนาความรู้และฟื้นฟูทักษะ 
การใชภ้าษา เพื่อใหส้ามารถสื่อสารกบัชาวตา่งชาตไิด ้และไมพ่ลาดโอกาส
การทำาธุรกิจหรือการซื้อขายสินค้า รวมทั้งเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับ 
ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ 

 นางอรทัย วัฒนะสมศรี  
วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัด
อุบลราชธานี ได้ตระหนักและ 
เห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว  
จงึรว่มกบัอาสาสมคัรเจา้ของภาษา
ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจัดการเรียน
การสอน/อบรมให้แก่หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน องค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มคนวัยทำางาน 
ชุมชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

ทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่คิดมูลค่า มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน โดยจัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 
ในชวีติประจำาวนั เชน่ โครงการฟื้นฟคูวามรู้ภาษาองักฤษ สำาหรบัข้าราชการ
ตำารวจในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการจัดอบรมแต่ละครั้งใช้เวลา 3 วัน  
วันละ 5-6 ชั่วโมง ประกอบด้วย การสนทนาประจำาวัน การทักทาย 
การกล่าวลา การถามเวลา การบอกทิศถามทาง การแนะนำาตัว เป็นต้น 
นอกจากนี ้ วุฒิอาสาฯ ยังได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวุฒิอาสาฯ 
และการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางรายการกลุ่มรวมใจไทอุบล สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 98.5 MHz จังหวัดอุบลราชธานี  
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ทุกวันจันทร์แรกและจันทร์สุดท้ายของเดือน

ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ 

 การจัดอบรมภาษาอังกฤษของวุฒิอาสาฯ นั้น ผู้เข้ารับ 
การอบรมในแตล่ะชว่งวยั และอาชพีตา่งๆ ไดร้บัประโยชนเ์ปน็อยา่งมาก  
อาทิ ผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกับ 
ชาวต่างชาติในการทำางานและชีวิตประจำาวันได้ อันเป็นการส่งเสริม 
การประกอบอาชพี และประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเที่ยว ทำาให้นกัท่องเท่ียว 
ชาวไทยและชาวตา่งประเทศรู้สกึอบอุ่น ประทบัใจ และเดนิทางมาทอ่งเที่ยว 
เพิม่ขึน้ ซึง่เป็นการพัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับพระราชดำาริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเป็นกิจกรรม/โครงการ
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 ดา้นการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ที่มเีปา้หมาย 
การพัฒนาที่สำาคัญคือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ
ปัญญา มพัีฒนาการท่ีดีรอบด้านและมสีขุภาวะท่ีดีในทกุชว่งวยั มจีติ
สาธารณะ รับผดิชอบตอ่สงัคมและผู้อืน่ มัธยัสถ์ อดออม โอบออ้มอาร ี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนรุกัษภ์าษาทอ้งถิ่น มนีสิยัรกัการเรยีนรู้และการพฒันา
ตนเองอย่างตอ่เนื่องตลอดชวีติ สู่การเป็นคนไทยที่มทีกัษะสงู เปน็นวตักร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทนุมนษุย ์เป็นการวางรากฐานการพฒันาคน ให้มีความสมบรูณ ์เริ่มตั้งแต่ 
กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ 
ทางสมอง ทกัษะการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ เพื่อใหเ้ตบิโตอยา่งมคีณุภาพ 
ควบคูก่ับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะทีด่ี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  
มทีกัษะความรู้ และความสามารถปรบัตวัเทา่ทนักบัการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง 
ทั้งสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา สถาบนัชมุชน  
และภาคเอกชน ทีร่่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้ง
ยังเป็นทุนทางสังคมสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ต่อไป

พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน
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 ในอดีตพืน้ทีบ่ริเวณตะเข็บชายแดนของไทยมีความตึงเครียด 

อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือ ที่มีปัญหาการรุกลำ้าพื้นที่ป่า  

ยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำาให้ประชาชน 

ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจนต้องอพยพลี้ภัย ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน และ 

ชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในพื้นที่ ส่งผลให้การดูแล 

ความเรียบร้อยและสงบสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำาบาก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ

พระราชดำาเนนิไปพระราชทานกำาลงัใจใหแ้กท่หารและตำารวจ ที่ปฏบิตัหินา้ที ่

รกัษาอธปิไตยของประเทศบอ่ยครั้ง และทรงทอดพระเนตรเหน็ความทกุขย์าก 

ของราษฎร จึงพระราชทานแนวทางและวางรากฐานในศาสตร์การพัฒนา

แบบองคร์วม เพ่ือสรา้งความมั่นคงในพื้นที่บรเิวณแนวชายแดน ควบคู่ไปกบั 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โดยให้กองทัพภาคที่ 3 

ดำาเนินการนำาชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายบริเวณ 

เชิงดอยต่างๆ มารวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า “หมู่บ้านยามชายแดน  

ภายใต้โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

เช่น บ้านมะโอโค๊ะ ตำาบลแม่จัน อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก บ้านปางคอง  

ตำาบลนาปู่ป้อม อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

 พล.อ.วนิยั ทนัศร ีวฒิุอาสาธนาคารสมอง จงัหวัดลาํพูน ไดเ้ขา้รว่มเปน็ 

ส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดศาสตร์ของพระราชา และการพัฒนาพื้นที่ป่า 

เส่ือมโทรมในหมู่บ้านยามชายแดนในจงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย แม่ฮอ่งสอน 

ตาก น่าน และอุตรดิตถ์ โดยในช่วงแรกร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานทหาร 

และวุฒิอาสาฯ ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอนำ้า เพื่อสร้างความชุ่มชื้น 

ในพื้นที่ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งนำ้าในการอุปโภค บริโภค และส่งเสริม 

การประกอบอาชีพ ด้วยการน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งการพัฒนาเป็น ๒ ด้านคือ  

การพัฒนาพื้นที่ เป็นการพัฒนาคนแบบค่อยเป็นค่อยไป มุ่งเน้นให้สมาชิก 

ในชมุชน พออยู่ พอกนิ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมท้ังการฝกึอบรมการเฝ้า 

ระวงัและปอ้งกนัเหตกุารณท์ี่ไมป่กตใินพ้ืนที่ชายแดนของทกุภาคสว่น เพื่อแจ้ง

เตือนภยัใหก้บัหมู่บา้นเครอืขา่ย และยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

หมู่บ้านยามชายแดน...ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

จัดพื้นที่ให้ทหารที่ปลดประจำาการและทหารกองต่างๆ สามารถ 

ทำามาหากินในพ้ืนทีช่ายแดนได้ ในลักษณะหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง

และปลอดภัย ทำาให้ชุมชนเกิดความรักและสามัคคี มีความเป็น

ปึกแผ่น มั่นคง และเข้มแข็ง

 การขับเคลื่อนหมู่บ้านยามชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ  

ส่งผลให้ป่าไม้ได้รับการดูแลและพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ชุมชนอยู่ร่วม

กับธรรมชาติ มีนำ้าในการอุปโภคบริโภคและมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานทหารและตำารวจตระเวนชายแดน ได้นำาไป

เป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และสอดสอ่งดแูล

ความปลอดภัยในพื้นที่ นับเป็นการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 ด้านความมั่นคง ด้วยการสร้างจิตสำานึก 

ให้มีความรักชาติและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ 

ภยัคกุคามจากภายนอก โดยอาศยัชมุชนในเขตชายแดนใหไ้ด้รบั

การส่งเสริมอาชีพ มีรายได้ที่พอเพียง มีจิตสาธารณะที่เห็นแก่

ประโยชนส์ว่นรวม เขา้ใจปญัหา และพรอ้มมสีว่นร่วมในการแกไ้ข

และพัฒนาประเทศ ป้องกันปัญหาภัยคุกคามจากภายนอก และ

ยุทธศาสตร์ที่	5	ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีติที่เปน็ 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน 

การทำาลายทรพัยากรธรรมชาต ิสง่เสรมิการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ตน้นำา้ 

ที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกำาหนดสิทธิชุมชนที่

เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน 

เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปลูกป่าเพิ่มขึ้น สอดคล้อง 

กบัพระราชดำารขิองสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรชักาลท่ี 9  ดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาเพื่อความม่ันคง สง่ผลใหท้รพัยากรปา่ไม้ 

ในพื้นที่มคีวามอดุมสมบรูณ ์สามารถเปน็แหลง่นำา้ แหลง่อาหาร และ

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

เกิดความรัก หวงแหน ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ลดปัญหาการรุกลำ้าพื้นที่ป่า การลักลอบนำาเข้ายาเสพติด และ

ชมุชนใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานทหาร รวมทัง้เทดิทนูสถาบนั 

พระมหากษัตริย์สืบไป
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ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

"เลียบเรียงเคียงรั้ว                วุฒิอาสาฯ""เลียบเรียงเคียงรั้ว                วุฒิอาสาฯ"open

 ประชมุสง่เสรมิเครอืขา่ยผู้สงูอาย ุวฒุอิาสาฯ จ.สระบรุี รว่มกบั 
สำานกังานพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยจ์งัหวดัสระบรีุ จดัประชมุ
เชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 
ในการขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
(ศพอส.) ระหวา่งวนัที่ 17-18 ม.ีค. 2561 ณ บา้นไรส่มเกยีรติ์ ต.หนองยา่งเสอื  
อ.มวกเหล็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำาภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุจังหวัดสระบุรี  
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หนนุเสรมิการดแูลผู้สงูอายอุยา่งเปน็องคร์วมและตอ่เนื่อง โดยมนีางสาวศร ี 
ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช.  
บรรยายเรื่อง “บทบาทวฒุอิาสาธนาคารสมองกบัการขบัเคลื่อนการพฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(SDGs)” เพื่อใชเ้ปน็กรอบแนวทางการขบัเคลื่อนงานของวฒุอิาสาฯ ตอ่ไป

 รว่มติดตามการบรหิารจดัการน้ํา  วฒุอิาสาฯ จ.นครราชสมีา ร่วมกบั  
สศช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน 
เกี่ยวกับธนาคารนำ้าใต้ดิน ณ สถาบันนำ้านิเทศศาสนคุณ ต.โป่งแดง  
อ.ขามทะเลสอ และฝายมีชีวิตไทรทอง วัดป่าอำานวยผล ต.หนองนำ้าแดง 
อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช 
และครฝูายมชีีวติได้มาร่วมกนัสร้างฝายแห่งนี้ด้วย ซึ่งการแก้ไขปัญหาเร่ืองนำา้
มีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่สามารถแก้ไขปัญหานำ้าแล้ง นำ้าท่วม และนำ้าหลาก 
ได้เช่นเดียวกัน 

 ระดมความเหน็แกไ้ขมลพษิทางอากาศ  เมื่อวนัที่ 20 เม.ย. 2561  
วุฒิอาสาฯ จ.สมุทรปราการ ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการ 
ส่ิงแวดลอ้มจังหวดั ในการแก้ไขปญัหาฝุ่นละอองมลพษิในอากาศ โดยเสนอให ้
ครัวเรือนและชุมชนลดมลพิษต่างๆ ของตนเอง รักษาสภาพแวดล้อม 
ใหส้ะอาด และแนะนำาใหร้บัประทานอาหารที่มปีระโยชนป์ลอดภยั เพื่อสรา้ง
ภูมิคุ้มกันจากโรคภัยไข้เจ็บ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

   จดัทาํสารคดีหมอดินอาสา นายภญิโญ 
สวุรรณชนะ ผู้อำานวยการสำานักงานพฒันา 
ที่ดนิเขต 10 นายวริลั มกคล้าย นกัวชิาการ
ชำานาญการ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  
และนายเชย ศรีพนมวรรณ วุฒิอาสาฯ 
จ.ราชบุรี และหมอดินตำาบลเขาขลุง  
นำาผู้สื ่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

(Thai PBS) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสี ช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ลงพื้นที่ถ่ายทำาสารคดีเรื่อง
หมอดินอาสา ณ บ้านหมอดินอาสาประจำาหมู่บ้าน หมู่ 17 ต.เขาขลุง 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

  ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า  

นายสมชาติ เจริญวิลาศพงษ์  
วุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี ร่วมกับ 
รองผู้อำานวยการสำานกังานปอ้งกนั 
ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ให้ความรู้
เรื่อง โรคพิษสุนขับา้ ทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

 ถา่ยทอดความรู้ดนตรไีทยประเภทขมิ  นายอปุถัมภ ์จนีสลุต  

วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ และครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม ให้ความรู้ 

และสอนการเล่นดนตรีไทยประเภทขิม แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่

สนใจ ทุกวนัเสารแ์ละอาทิตย ์เพื่อสง่เสรมิการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์

มีรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีไทย ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด 

และอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป ณ ชมรมดนตรีไทยบ้านครูอุปถัมภ์ 

หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ประชมุเครือข่ายวฒิุอาสาฯ และรดนํ้าขอพรผ ูอ้าวโุส  
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 วุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมประจำาเดือน 
มีนาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเสนอแผนพัฒนาจังหวัด  
และจัดพิธีรดนำ้าขอพรจากนายสมบูรณ์ พรหมเมศร์ ประธานวุฒิอาสาฯ  
และนายเสฐยีรพงศ์ มากศริิ ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ประจำาปี 2561 ณ ห้องประชุมวุฒิอาสาฯ ศาลากลางจังหวัด 
อุตรดิตถ์

   ร่วมทํานุบํารุงศาสนา  
รศ. เพ็ญศรี ภู่อุทัย วุฒิอาสาฯ 
จ.เชยีงใหม ่ได้ดำาเนินการตดิตาม
ความก้าวหน้าและร่วมบริจาค
เงนิในการกอ่สรา้งวหิารหลงัใหม่  

ณ วัดแม่ตุงติง อ.สะเมิง เพื่อทดแทนวิหารหลังเดิมที่ชำารุดทรุดโทรม  
ทัง้นี ้ เพื่อให้วิหารดังกล่าวเป็นที่บำาเพ็ญสมณธรรมของพระสงฆ์  
เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ธรรมะ 
ใน ต.แมส่าบ และเป็นสถานที่สำาหรบัจดักจิกรรมทางพทุธศาสนา รวมท้ัง
ถวายเปน็พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ  
ในรัชกาลที่ 9

 รว่มประชมุจดัทําหลกัสตูรทอ้งถ่ิน วฒิุอาสาฯ จ.อบุลราชธานี 
เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย 
ด้านการศึกษา เพื่อจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น (อนุสาวรีย์แห่งความดี)  
ในโครงการศกึษาประวตัศิาสตร์สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกีย่วข้องกบัประเทศไทย
และจงัหวัดอบุลราชธาน ีณ ห้องประชมุสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เมื่อวนัที่ 17 พ.ค. 2561 ซึ่งในเบื้องต้นจะบรรจใุนหลกัสตูรสำาหรบันกัเรียน 
ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนในกำากบัของเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
ก่อนจะขยายไปยังชั้นเรียนอื่นๆ ต่อไป

 อบรมเยาวชนท่ีกระทําผิดและไกลเ่กล่ียคดีทางกฎหมาย  
ว่าที่ร้อยตรีสนั่น  โภไคยารักษ์ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากร 
อบรมเดก็และเยาวชนท่ีกระทำาความผิดคดอีาญา เพื่อบำาบดั ฟ้ืนฟ ูและ
ป้องกนัไม่ให้เยาวชนกระทำาความผดิซำา้ และเป็นผูป้ระนปีระนอมไกล่เกลี่ย 
คดีครอบครัวและคดีแรงงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
และศาลแรงงานกลาง 

 อบรมธรรมะ และบรรยายการใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง  สมณะเสยีงศลี ชาตวโร วุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม 
จดัอบรมธรรมะ และบรรยายการนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน แก่คนในชุมชนปฐมอโศก ต.พระประโทน 
อ.เมือง และบุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงานในชุมชน รวมทั้งจัด
รายการ “ธรรมะกับคนรุ่นใหม”่ ทางช่องบญุนยิมทวี ีทกุวนัจนัทร-์พธุ  
เวลา 16.30-17.00 น. ณ พุทธสถานปฐมอโศก

 รบัรางวัลอาสาสมคัรดเีดน่แหง่ชาติ  ขอแสดงความยินดกีบั  
พล.อ.วินัย  ทันศรี วุฒิอาสาฯ จ.ลำาพูน นายสมพงษ์ นิยมตรง  
วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ และนางเพชรสี  เก็บสมบัติ วุฒิอาสาฯ 
จ.พังงา ที่ทุ่มเทการทำางานเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง  
จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 
ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในฐานะอาสาสมัครดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ 
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านอื่นๆ
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 14/2521

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  1. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  2. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  3. ไม่ยอมรับ

❑  4. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  5. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  6. เลิกกิจก�ร

❑  7. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  8. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962  ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม.  10100  หรือ 

 brainbank@nesdb.go.th  0-2280-4085 ต่อ 3509  3512  3519

 0-2282-9158   0-2281-6127  Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์  http://brainbank.nesdb.go.th 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท์ 0-2628-2849 โทรสาร 0-2282-9158  0-2628-2875   เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th


