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บทบรรณาธิการ
“บอกกล่าวเล่าความจาก

ประธานฯ”

 สวัสดีครับ ท่านวุฒิอาสาธนาคารสมองทุกท่าน จุลสารฉบับนี้เป็น
ฉบับที่สองของปี 2560 ซ่ึงก็มีความเคลื่อนไหวในแวดวงการพัฒนาท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเคล่ือนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองในพื้นที่หลาย
เรื่อง ที่ผมจะขอถ่ายทอดให้ท่านได้รับทราบ
 เรื่องแรก ขณะนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งนับเป็น
ช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ที่จะนำาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะเดียวกัน สหประชาชาติก็ได้ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นานาประเทศดำาเนินการพัฒนาประเทศไปสู่ 
เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (SDGs) ในชว่งป ีพ.ศ. 2559-2573 และประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 17 มิติ  
ใน 5 กลุม่เปา้หมาย ครอบคลุมดา้นสังคม (People) เศรษฐกจิ (Prosperity)  
สิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม  
(Peace) และหุ้นส่วนการพฒันา (Partnership) ซึง่สอดคลอ้งกบัการพฒันา 
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 เรื่องที่สอง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้มีการประชุม
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบ 
แผนงานประจำาปี 2560 ประกอบดว้ย แผนงานเสริมสร้างวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และสร้างเครือข่ายและ 
เชื่อมโยงการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย แผนงานสร้างองค์ความรู้และ 
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธง์านธนาคารสมอง แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศ 
และแผนงานสดุทา้ย เปน็แผนงานใหมท่ี่จะเริม่ในป ี2560 คอื การขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืระดบัพืน้ที่
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นบทบาทของวุฒิอาสาฯ ในพื้นที่ ในการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขยายผลพัฒนา 
ตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และการพัฒนาสู่ความย่ังยืน ทั้งนี้  
สศช. และ มพท. จะพิจารณาพ้ืนทีท่ีจ่ะนำารอ่งในการเคลือ่นงาน โดยพจิารณา
ความพร้อมของวุฒิอาสาฯ และเครือข่ายภาคประชาสังคม โดย สศช. และ 
มพท. จะชว่ยเสริมสรา้งเครือขา่ยการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการประสานงาน 
ด้านวิชาการ/จัดการองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้งในระดับ
จังหวัดและประเทศ ขณะเดียวกัน วุฒิอาสาฯ จะทำาหน้าที่ประสาน 
เช่ือมโยงภาคเีครือขา่ยกลุม่ตา่งๆ ในจงัหวดั ในการรว่มขบัเคลือ่นการพฒันา
ในพื้นที่/จังหวัด/ท้องถิ่นชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ ถอดบทเรียน/ 
องคค์วามรู ้และหารปูแบบการขบัเคลือ่นงานการมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ 
ในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลไปยัง 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ ให้นำาไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
แต่ละจังหวัด และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งหากมีความชัดเจนและก้าวหน้าอย่างไร  
จะขอนำามาเรียนให้ท่านทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

 จุลสารฯ ฉบับปีใหม่ไทย เดือนเมษายน 2560 เป็นช่วงที ่
อากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวมาก บางแห่งมีอากาศแปรปรวน 
และฝนตกหนัก จึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
โดยเฉพาะผู้สูงวัย ทั้งนี้ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ  
ที่ลูกหลานและญาติพี่น้องเดินทางกลับสู่ภูมิลำาเนา เพื่อทำาบุญทำาทาน  
และรดนำ้าดำาหัวขอพรจากผู้ใหญ่/ผู้สูงวัยที่เคารพนับถือ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งมีการเล่นนำ้าสงกรานต์ตามประเพณี 
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ที่มีมาช้านานให้คงอยู่สืบไป 
 สำาหรบัเนือ้หาสาระทีน่ำามาเสนอในจลุสารฯ ฉบบันี ้โดยภาพรวม 
จะเปน็การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และสาระนา่รูเ้กีย่วกบัผู้สูงวยัทีม่ศัีกยภาพ
เปน็สำาคัญ เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัอยา่งเตม็รปูแบบในอนาคต  
และเปน็แนวทางในการขบัเคล่ือนงานและการดำารงชวีติอยา่งไมป่ระมาท 
ของผูส้งูวยั โดยมบีทความวชิาการทีน่า่สนใจหลายเรือ่ง ได้แก ่“แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 กบัสงัคมสงูวยั” “ผูส้งูอายุ...ฐานกำาลงัแรงงานและฐานพลัง 
ของสงัคมไทย” และ “บัญชีกระแสการโอนประชาชาตกิบัความมัน่คง
ทางการเงินของผู้สูงวัย” นอกจากนี้ ยังได้นำาสาระน่ารู้เรื่อง “สูงวัย 
ใจอาสา : เครือข่ายคลังสมองช่วยเหลือสังคม” และบทความจาก
วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพเรื่อง “สูงวัยสุขภาพดี” มาเป็นอาหารสมอง
ใหท้กุทา่นไดน้ำาไปใชป้ระโยชน์กบัตนเองและญาตสินทิมิตรสหายตอ่ไป 
ขณะเดียวกัน คณะผู้จัดทำาฯ ยังคงยึดมั่นและยืนหยัดการนำาเสนอ
ขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนความเคลือ่นไหวของวฒุอิาสาฯ และเครอืขา่ย 
ต่างๆ มาบอกกล่าวเล่าขานอย่างเข้มข้นเช่นเดิม โดยนำาเสนอเร่ือง 
“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตำาบลเขาขลุง 
ราชบรุ”ี “จนิตคณติลูกคดิจนิตนาการ” และ “ชาวนาปราดเปรือ่ง”  
ซ่ึงสามารถติดตามเนื้อหาสาระและรายละเอียดได้ในคอลัมน์  
“เรื่องเล่าจากวุฒิอาสาฯ” ที่ได้คัดสรรเรื่องราวดีๆ มาฝากกัน
 คณะผูจั้ดทำาฯ หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ จุลสารฯ ฉบบันี ้คงจะเป็น 
ประโยชน์กับท่านท้ังหลายไม่มากก็น้อย ท้ังในด้านข้อมูล ข่าวสาร  
ความรูท้ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิชวีติ และการขบัเคล่ือนงานกบัสังคม
โดยรวม หากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาและปรับปรุงจุลสารฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ 
นา่สนใจมากยิง่ขึน้ รวมทัง้หากต้องการเผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสาร ผลงาน
ของตนเองหรือกลุ่มหรือบทความที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สามารถ
ส่งมาที่คณะผู้จัดทำาฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับ
ประโยชน์และพึงพอใจมากที่สุด 
 สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านวุฒิอาสาฯ ตลอดจนภาคี
เครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร  
ในการจัดทำาจุลสารฯ ฉบับนี้จนเสร็จสมบูณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดไป ส่วนข้อมูลหรือบทความ 
ทีท่า่นไดส้ง่มาและยงัไมไ่ดน้ำาลงเผยแพรใ่นจลุสารฯ ฉบบันี ้คณะผูจ้ดัทำาฯ  
จะนำาเผยแพร่ตามความเหมาะสมต่อไป 
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  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
ใช้หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลำ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยใช้วิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยและเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และมุ่งนำาไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลอย่างจริงจังในระยะ 5 ปี ในการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จรยิธรรม มคีวามสขุ มีความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม รกัษาและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และคุณภาพส่ิงแวดล้อม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
และมีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง รวมทั้งการผลักดัน 
ให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เพื่อจะต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 ทิศทางการพัฒนาแผนฯ 12  
มุง่เตรยีมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดบัประเทศให้เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย 
10 ยุทธศาสตร์ โดย 6 ยุทธศาสตร์
แรก เป็นยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ 
6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยตรง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มลำา้ในสงัคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน และ  
6) การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย  
ประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน 
ให้การดำาเนนิยทุธศาสตร์ท้ัง 6 ด้านให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทย
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากร
ทั้งหมด 65.5 ล้านคน เป็นวัยเด็กร้อยละ 17.5 วัยแรงงานร้อยละ 65.3 และวัยสูงอายุร้อยละ 
17.1 ของประชากรทั้งประเทศ โดยที่อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) อยู่ที่ระดับ 1.59 และคาดว่า 
จะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12-15 (พ.ศ. 2560-2579) เหลือเพียง 1.35  
ในปี 2579 ส่งผลให้เมือ่สิน้สดุแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสงัคมสงูวยั
อย่างสมบรูณ์คอื วยัสงูอายจุะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ19.8 ขณะทีว่ยัเดก็และวัยแรงงาน ลดลงเหลอื 
ร้อยละ 16.6 และ 63.6 ตามลำาดับ ทั้งนี้ การที่วัยแรงงานลดน้อยลงจะส่งผลต่อศักยภาพ 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว และผูส้งูอายเุพิม่ข้ึน วยัแรงงานต้องรบัภาระ 
ในการดูแลผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนการเปน็ภาระของประชากรวัยแรงงาน 
ต่อผูส้งูอาย ุโดยในปี 2558 ประชากรวัยแรงงาน 4.2 คน จะต้องรบัภาระดแูลผูส้งูอายุ 1 คน คาดว่า 
จะลดลงเหลอื 3.2 คน ต่อผูส้งูอาย ุ1 คน ในปี 2564 ประกอบกบัประชากรวยัแรงงานส่วนใหญ่ 
ยงัขาดความมัน่คงทางการเงนิ การออมภาคครวัเรอืนยงัอยูใ่นระดบัตำา่ ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั 
การจัดสวัสดิการของประชากรตกอยู่กับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมิติการเป็นสังคมสูงวัย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 กับสังคมสูงวัย

ของประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วน ทัง้ผูส้งูอายเุพิม่ขึน้  
การลดลงของวยัเด็กทีใ่นอนาคตจะเป็นประชากรวยัแรงงานกจ็ะลดลง 

ตามไปด้วย และวยัแรงงานซึง่เป็นกลุ่มวยัเดยีว 
ท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศกจ็ะมีจำานวนลดลงด้วย  
ส่งผลต่อรายได้ของภาครัฐที่จะนำามาใช้จ่าย 
ในการพัฒนาประเทศและการจดัสวสัดกิารต่างๆ ในอนาคต
แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำาคัญกับการ 
พฒันาคนตลอดช่วงชวีติให้มีศกัยภาพและการเตรียมความพร้อม 
ในยุคที่ประเทศจะเป็นสังคมสูงวัย โดยมีแนวทางการพัฒนา
ผู้สูงอายุคือ การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) การจัดทำา
หลกัสตูรพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวยั 
สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้
ในการทางานร่วมกนัระหว่างรุน่  2) สนบัสนุนมาตรการจงูใจ 
ทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน 
ที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ  และ 3) สนับสนุนช่องทาง 
การตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเก่ียวกับโอกาส 
ในการประกอบอาชพีสาหรับผูส้งูอายใุนชมุชน โดยสนบัสนนุ

ให้ผูส้งูอายวุยัต้น (อาย ุ60-69 ปี) ทีม่คีวามสามารถทำางาน
ได้ มีงานทำาและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) จะต้องสุขภาวะที่ดีและ
สามารถดแูลตนเองได้ และผูสู้งอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป)  
จะต้องมีระบบการดูแลโดยครอบครัวและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ขณะเดยีวกนั กใ็ห้ความสำาคญักบัแนวทางการพฒันา
ระบบการดแูลและสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัสงัคม
สูงวัย  ได้แก่ 1) ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาว
สำาหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 2) พัฒนา 
ให้มรีะบบการดแูลระยะกลางทีจ่ะรองรบัผู้ทีจ่ำาเป็นต้องพกัฟ้ืน 
ก่อนกลบับ้าน ให้เชือ่มโยงกบัระบบการดแูลระยะยาว และส่งเสรมิ 
ธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสำาหรับผู้สูงอาย ุ
ทีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิในเขตเมือง รวมทัง้ศกึษารปูแบบการคลงั
ที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 3) วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำาวันที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย ์
ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบำาบัดรักษา และ  
4) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบ
ขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นท่ีสาธารณะ และที่อยู่
อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
 นอกจากนี ้ยงัมแีนวทางการลดปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ 
ด้วยการพัฒนาคนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำานึก
สุขภาพที่ดี และการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง  
การส่งเสรมิให้คนมกีจิกรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมกับวัย ทัง้รปูแบบ 
การออกกำาลังกายและโภชนาการที่เหมาะสม  และการผลัก
ดนัให้สถาบนัทางสงัคมมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ ด้วย
การให้ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำาเนินชีวิต 
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม สามารถทำาประโยชน์ 
ให้กบัประเทศชาต ิและเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ 
สืบไป
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 ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้นและมีรายได้ 

ไมเ่พยีงพอในการยงัชพี สดัสว่นผูส้งูอายอุาศยัอยู่ตามลำาพงัคนเดยีว 

เพิม่ข้ึน จากร้อยละ 6.3 ของผูส้งูอายทุัง้หมด ในป ี2545 เปน็รอ้ยละ 8.7  

ในปี 2557 และส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพทั้งทางจิตและ 

ทางกาย รวมถึงการขาดผู้ดูแล อีกทั้งผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขี้นไป

จะมีสภาวะติดเตียงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.6 จากช่วงอายุ 60 - 64 ปี  

ท่ีมเีพยีงร้อยละ 0.911 สำาหรบัสถานการณท์างเศรษฐกจิของผูส้งูอาย ุ 

พบว่า ปี 2557 ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงรายได้จากแหล่งอื่นสูงถึง 

ร้อยละ 55.8 ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีบุตรเป็นแหล่งรายได้หลักมีสัดส่วน

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 54 ในปี 2537 เหลือเพียงร้อยละ 

36.7 ในปี 2557 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้สูงอายุที่มีรายได ้

จากการทำางานทีร่อ้ยละ 37 และสอดคลอ้งกับผูส้งูอายทุีย่งัทำางานอยู่ท่ีมี 

สดัสว่นเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ผูส้งูอายไุทยยงัมปีญัหารายไดไ้มเ่พยีงพอ  

 เมือ่พิจารณาโครงสร้างการจา้งงานผู้สงูอายใุนประเทศ 

จากข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร และ

การสำารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557  พบว่า ปี 2559 

แรงงานสูงอายสุำาเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืตำา่กวา่ 

ร้อยละ 84 ขณะที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพียง 

ร้อยละ 3.3 เท่าน้ัน ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่

ทำางานในภาคการเกษตรมากกวา่รอ้ยละ 60 และเปน็แรงงาน 

นอกระบบมากถึงร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีงานทำาทั้งหมด 

รวมทั้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ร้อยละ 17.4  

ของผู้สูงอายุทั้งหมด

 ปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน 

ผูส้งูอาย ุโดยการออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวล 

รษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่639) มผีลบงัคบัใช้ 

เมื่อวันทื่ 3 มีนาคม 2560 ที่กำาหนดมาตรการทางภาษี 

เพือ่จงูใจสถานประกอบการในการจา้งงานผูส้งูอายท่ีุมอีาย ุ60 ป ี

ขึ้นไปเข้าทำางาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ของภาคเอกชนในการตอ่อายกุารทำางานหรอืขยายระยะเวลา

การทำางานให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุ และยังช่วยลดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานไดอ้กีดว้ย นอกจากนี ้กรมการจดัหางาน  

กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ 

(Employment Service Center for Elderly Workers)  

พร้อมท้ังจัดทำาเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ...ฐานกำาลังแรงงานและฐานพลังของสังคมไทย

1 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ, 2557. การสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ที่มา: บทความ "คนไทย จนตอนแก่ ปัญหาใหญ่ระดับชาติ" ธนาคารไทยพาณิชย์

ที่มา: สำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 2557 สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา :  สำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 2557 สำานักงานสถิติแห่งชาติ

17.616.315.9

โดยในปี 2557 ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 33 มีรายได้ตำ่ากว่าเส้นความยากจน (31,764 บาทต่อคนต่อปี) 
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มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ :  
 กระทรวงแรงงานนำามาตรการของกระทรวงการ
คลังมาสนับสนุน ในการจ้างงานผู้สูงอายุ ดังนี้
Ø	 นำาค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานผู้สูงอายุมาหัก

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำาหรับค่าจ้างไม่เกิน 
15,000 บาท/เดือน 

Ø	 กำาหนดโควตาในการลดภาษี บริษัทสามารถ
จ้างผู้สูงอายุได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพนักงาน
ที่มีอยู่ 

Ø	 กำาหนดค่าจ้างที่จ้างผู้สูงอายุรวมกัน จะต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของรายจ่ายค่าจ้างในบริษัท  

ที่มา: มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ข่าวกระทรวงการคลัง  
 ฉบับที่ 148/2559 กระทรวงการคลัง,วันที่ 9 พ.ย.59)

www.doe.go.th/elderly เพือ่ขยายโอกาสการจา้งงาน และเปน็ 

ฐานขอ้มลูผูส้งูอายใุหน้ายจา้งหรอืสถานประกอบการพจิารณา

คัดเลือกเขา้ทำางานซึง่เปดิใหบ้รกิารพรอ้มกนัทัว่ประเทศ 87 แหง่  

เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยที่ผ่านมาได้มีผู้สูงอายุขึ้น

ทะเบียน online แล้วถึง 1,111 คน2

 การสง่เสรมิการจา้งงานของผูส้งูอายจุะประสบผลสมัฤทธิไ์ด ้ 

สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยมอง  

“ผู้สูงอายุในฐานะพลังของสังคม” ที่จะเป็นกลไกหนึ่ง 

ในการร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ไทยทีดี่งามสง่ตอ่ไปยงัรุน่ลกูหลาน กลา่วไดว้า่ มาตรการสง่เสริม 

การจ้างงานผู้สูงอายุและแนวทางหนุนเสริมการขยายโอกาส 

การทำางาน จะช่วยเพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับ 

ผู้สูงอายุ ที่ยังต้องการทำางานให้สามารถทำางานได้อย่าง 

ตอ่เนือ่ง เหมาะสมกบัวยั เปน็การสร้างหลกัประกนัทางรายได้ 

ที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชีวิต และเป็นพลังของสังคม

ในการขบัเคลือ่นประเทศใหก้า้วไปสูร่ะบบเศรษฐกจิฐานความรู ้

และเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำาความรู้ของตนเองมาใช้ในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อื่นและ 

สร้างประโยชน์ต่อสังคม  นับเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่อยู่อย่างมีคุณค่า สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมต่อไป

2  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2560. ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559.
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 ภาพที่ 1 ข แสดงมูลค่ารวม (Aggregate Values) ของรายได้และรายจ่ายเกิดจากการนำาค่าเฉลี่ยต่อคนคูณกับจำานวนประชากร 

ในแต่ละอายุ พบว่า ในช่วงวัยต้นของชีวิต (0-24 ปี) และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย เกิดการขาดดุลรายได้  

ขณะทีว่ยัแรงงานมรีายไดม้ากกวา่รายจา่ย (เกนิดลุ) แตเ่มือ่นำามลูคา่รวมรายไดแ้ละรายจา่ยมารวมกนัทัง้หมดแลว้ พบวา่ ภาพรวมของประเทศ

ยังคงขาดดุลรายได้ และในอนาคตหากรูปแบบการบริโภคและรายได้ของประชากรแต่ละอายุไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2556 จะทำาให้

ประเทศไทยประสบกับการขาดดุลรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยกำาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัย มีสัดส่วนรายจ่าย

เพื่อการบริโภคของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้โดยรวมของประเทศลดลง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แบบแผนการบริโภค และรายได้ของประชากรไทยปี 2556 และ 2583 (ล้านบาท)

ก. ปี 2556 ข. ปี 2583

ที่มา: บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ 2556  (สศช. ,2559)

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
กับความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงวัย

 บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ National Transfer Accounts (NTA) เป็นการนำามิติด้านอายุมาผนวกเข้ากับบัญชีรายได้

ประชาชาติ เพื่อให้ทราบถึงคนไทยแต่ละช่วงอายุมีรายได้ รายจ่ายเพื่อการบริโภคเท่าใด และมีการขาดดุลรายได้ในช่วงวัยใด ซึ่งเป็นเครื่องมือ

สำาคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำา NTA โดยใช้ข้อมูลปี 2556 พบว่า คนไทยเริ่มมีรายได้ 

เม่ืออาย ุ15 ป ีจากนัน้รายไดจ้ะเพิม่สงูขึน้ และคอ่ยๆ ลดลงเมือ่อายมุากข้ึน ในขณะทีร่ายจ่ายเพ่ือบรโิภคจะตำา่เม่ือแรกเกดิ และคอ่ยๆ เพิม่สงูขึน้  

โดยเฉพาะในชว่งวยัเรยีน (5-24 ป)ี จากนัน้จะลดลงและทรงตวัในช่วงวยัแรงงาน และกลบัมามีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึนอีกครัง้ในช่วงสงูอายุตอนปลาย  

กล่าวคือ คนไทยมีรายได้สูงกว่าการบริโภคในช่วงอายุประมาณ 26 - 56 ปี หลังจากนั้นจะกลับมาขาดดุลรายได้อีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 1 ก)

ภาพที่ 1 การบริโภคและรายได้จากแรงงานตามรายอายุ ปี 2556 

ก. ค่าเฉลี่ยต่อคน (บาท/ปี) ข. มูลค่ารวม (ล้านบาท)

ที่มา: บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ 2556  (สศช. ,2559)

 6



 ดังน้ัน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว 

จำาเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วน โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) เพิ่มรายได้ 

ให้กับประชากรวัยแรงงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานให้สอดคล้อง 

กับความต้องการที่เปลี่ยนไป และการขยายช่วงอายุการทำางาน ทั้งผู้สูงอายุและอายุ 15 – 24 ปี  

ด้วยการปรับระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ประชากรวัยเรียนสามารถทำางาน 

และเรียนควบคู่กัน (2) เพ่ิมช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 

ไดย้าวนานทีส่ดุ ผูส้งูอายมุคีา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพมากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่วยัอืน่ เนือ่งจาก

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว 

และ (3) ส่งเสริมการสะสมสินทรัพยแ์ละการออมในภาคครัวเรอืน พบว่า ผู้สงูอายุยังมบีทบาท 

ในการเกื้อหนุนครอบครัว และการจัดสรรด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะการออม และยังเป็น 

แหล่งรายได้สำาคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงควรสนับสนุนการสะสมความมั่งคั่งตั้งแต่วัยหนุ่มสาว  

เพื่อความยั่งยืนทางการคลังและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

$$

$$

$$
$$

$$

$$$

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงทางการเงินทุกช่วงวัย
 การกา้วเขา้สูส่งัคมสงูวยัในอนาคต

ของประเทศไทยจะเกิดปญัหาการขาดดลุ 

รายได้ ทุกคนจึงควรตระหนักและ

วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ทีจ่ะเกิดขึน้ตัง้แตวั่นน้ี เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนั

ในการดำาเนนิชวีติของตนเองใหม้ัน่คง และ

พรอ้มกา้วเข้าสูส่งัคมสงูวัยในอนาคตได้

อยา่งมคีณุภาพ  ดว้ยการนอ้มนำาปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด 

ในการดำาเนนิชวีติ และใช ้“บญัชคีรัวเรอืน” 

เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง 

ในทกุช่วงวยั โดยเริม่จาก (1) ปรบัความคดิ  

เพื่อเริ่มใช้ชีวิตพอเพียง  คือ การปรับ

ความคิดให้คดิแบบพอเพียง ด้วยการคดิ 

ให้รอบคอบ รอบด้าน และมองไกล 

ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำาให้ร่างการแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลยามชราได้  (2) คดิอย่างมเีหตแุละผล จะนำามาสู่ความพอประมาณ  ทกุคนมพีืน้ฐานทางครอบครวัและความจำาเปน็ทีแ่ตกตา่งกัน 

ทำาใหค้วามพอประมาณของแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั จงึควรคดิอยา่งมเีหตผุล ในความพอประมาณของตนเอง เชน่ ครอบครวัหนึง่ซ้ือรถกระบะ 

สำาหรับบรรทุกผลไม้ไปขายในตลาดหลายแห่ง ช่วยประหยัดค่าขนส่ง เพิ่มช่องทางและรายได้จากการค้าขาย ขณะที่อีกครอบครัวหนึ่ง 

ซือ้รถกระบะเพือ่ขบัไปทำางานละแวกบา้น หากเขาซือ้รถจกัรยานยนตม์าใช ้กจ็ะเหมาะสมและประหยดักว่า (3) บญัชคีรวัเรอืน เคร่ืองมอื

สู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยการจดบันทึกรายรับและค่าใช้จ่ายทุกวัน ทำาให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นหรือไม่จำาเป็นในแต่ละวัน/เดือน  

และนำามาวิเคราะหไ์ด ้เชน่ การไปจา่ยตลาดทกุวนักบัสปัดาหล์ะหนึง่วัน สามารถประหยดัคา่เดนิทางไปตลาดได ้เปน็ตน้  ดงันัน้ การทำาบญัชี

ครวัเรอืนจงึเปน็เครือ่งมอืในการวางแผนการใชจ้า่ย และ (4) ออมเงินสรา้งภมูคุ้ิมกันสู่อนาคตท่ีมัน่คง แบ่งเงนิจากรายได้หรือรายจ่ายทีส่ามารถ

ประหยดัไดส้ว่นหนึง่เกบ็สะสมเปน็เงนิออม โดยการวางวตัถปุระสงคต์า่งๆ ไวจ้งูใจ เชน่ ออมเพือ่สรา้งความฝนัใชใ้นสิง่ทีอ่ยากไดห้รอือยากทำา  

ออมเพื่อความสุขในวัยเกษียณ ออมเพ่ือการลงทุนให้งอกเงย เป็นต้น ยิ่งเราเริ่มออมไวเท่าไหร่จะสามารถสร้างเพิ่มความมั่นคง 

ให้ชีวิตได้ไวมากขึ้น โดยวิธีการออมเงินที่ง่ายและสะดวก มีหลายวิธี อาทิ การเก็บเงินที่ได้รับทอนมาไว้อีกกระเป๋าและนำาเงินนั้น 

มาเป็นเงินออม การเก็บส่วนลดจากของที่ซื้อ เป็นต้น ดังนั้น คนทุกช่วงวัยควรตระหนักและให้ความสำาคัญกับการออมเพื่อความมั่นคง 

ทางการเงินของตนเองและนำาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป
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 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน 
และกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้ง 

คาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคม 
สูงวัยระดับสุดยอด (ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30  
ของประชากรทัง้หมด) ซึง่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ ทำาให้อัตราการเกิดน้อยลง ประชากร
มีอายยุนืยาวมากขึน้ แต่การเตรยีมความพร้อมเป็นสงัคมสงูวยัอย่างมี 
คุณภาพยังมีน้อย รวมถึงผู้สูงอายุยังมีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 
เช่นเดียวกัน หากไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือ อาจส่งผลกระทบ 
ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น จึงต้องเร่งดำาเนินการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ในการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกนัโรคให้ผูส้งูอายมีุสขุภาพแขง็แรง และชะลอการเกดิโรคเรือ้รงั  
และกลุ่มทีเ่จบ็ป่วยให้สามารถรกัษาตนเอง และบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
ให้ดีขึ้น โดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ  ดังนี้
 1. อาหาร  ผู้สูงอายุมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรม
ที่ลดลง จึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย สัดส่วนเพียงพออิ่ม 
ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารย่อยง่ายและสะอาด ลดอาหารประเภทแป้ง  
นำา้ตาล และไขมัน เน้นอาหารโปรตนีจากเนือ้สตัว์ โดยเฉพาะปลา และ
เพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมี
อยูใ่นนม ถัว่เหลอืง ผกั ผลไม้ ธญัพชืต่างๆ และควรกนิอาหารประเภท
ต้ม นึง่ อบ แทนประเภทผดั ทอด จะช่วยลดปรมิาณไขมันในอาหารได้   
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และด่ืมนำ้า
สะอาดอย่างน้อย 6 – 8 แก้วต่อวัน
 2. ออกกำาลังกาย  ผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหวออกกำาลังกาย 
ทุกส่วนสัดอย่างสมำ่าเสมอ เหมาะสม และหลากหลายวิธี เช่น ยืดเส้น
ยดืสาย ยืดเหยยีด ช่วยให้กล้ามเนือ้แขง็แรง เดนิเรว็ ขีจ่กัรยาน ว่ายนำา้  
เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ออกแรงเกินกำาลัง ความเร็วสูง  
เกร็ง เบ่ง ยกนำ้าหนัก การอยู่ในสถานที่ร้อนอบอ้าว อากาศไม่ถ่ายเท 
อยูก่ลางแดดจ้า  หากไม่มโีรคประจำาตวั ให้ออกกำาลงักายแบบแอโรบคิ
สัก 30 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจ
และหลอดเลือดอย่างมาก โดยจะต้องค่อยๆ เริ่มยืดเส้นยืดสายก่อน 
แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น จนถึงระดับที่ต้องการ ทำาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากนั้นค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ หยุด
 3. สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์  จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ 
อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆ บ้าน สถานทีท่่องเท่ียว หรอืการปรบัภมิูทศัน์ 
ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลกูต้นไม้  
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม 
 4. สร้างอนามัยที่ดี  ชีวีมีสุข นำาพาอายุยืนยาว สร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี หมั่นตรวจและรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตนให้ถูก
สุขลักษณะ ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ 
บุหรี่และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรค หรือลดความรุนแรง 
ของโรคได้ ท้ังลดค่าใช้จ่ายในการรกัษา และยงัช่วยป้องกนัปัญหาอบุติัเหตุ
 5. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  โดยเลือกกิจกรรมให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่เป็นอยู ่ ส่งเสริมสุขภาพ 
ให้กล้ามเนือ้มคีวามแขง็แรง ปรบัสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเส่ียง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม
 6. ควบคุมนำ้าหนักตัวหรือลดความอ้วน  โดยควบคุม
อาหารและออกกำาลังกายจะช่วยทำาให้เกิดความคล่องตัว ลดปัญหา
การหกล้ม และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคข้อเข่าเส่ือม และ 
โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

สูงวัยสุขภาพดี
	 โดย	วุฒิอาสาธนาคารสมอง	กลุ่มสุขภาพ

 7. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น การซื้อยากินเอง การใช้ยาเดิม 
ทีเ่กบ็ไว้มาใช้รกัษาอาการทีเ่กิดใหม่ หรอืรบัยาจากผูอ้ืน่มาใช้ เนือ่งจากวยันีป้ระสทิธิภาพ
การทำางานของตับและไตในการกำาจัดยาลดลง ทำาให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยา 
หรือผลข้างเคียง อาจมีแนวโน้มรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
ฉะนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดีที่สุด
 8. หมัน่สงัเกตอาการผดิปกตต่ิางๆ ของร่างกาย  เช่น คลำาได้ก้อน โดยเฉพาะ 
ก้อนโตเร็ว แผลเรื้อรัง มีปัญหาการกลืนอาหาร กลืนติด กลืนลำาบาก ท้องอืดเรื้อรัง  
เบื่ออาหาร นำ้าหนักลด ไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ถ่ายอุจจาระผิดปกติ 
มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย
 9. ตรวจสขุภาพประจำาปี  ควรตรวจสมำา่เสมอเป็นประจำาทกุปี เพือ่หาปัจจยั
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง 
ควรตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งลำาไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก  
ตามที่แพทย์แนะนำา และตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
 10. อารมณ์  คือ อารมณ์รื่นเริงยินดี ชีวีสดใสด้วยรอยยิ้ม จิตแจ่มใส  
มองโลกในแง่บวก ไม่เครียด ช่วยเหลือให้คำาแนะนำาแก่ลูกหลาน คนรอบข้าง รวมทั้ง
การสร้างอารมณ์ขัน เพราะเมื่อหัวเราะจะมีสารเอ็นโดรฟินที่เป็นสารแห่งความสุข 
หลั่งออกมา ทำาให้มีความสุข ช่วยคลายความกดดันลง เกิดความรู้สึกที่ดี จิตใจเบิกบาน 
ช่วยทำาให้อายุยืนยาว มีสัมพันธภาพท่ีดกัีบลูกหลานและคนใกล้ชดิ การหัวเราะจงึเป็นพลงั 
หรือยาวิเศษที่ช่วยให้คนมีความสุขและมีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน เช่น  
ดูภาพยนตร์/แสดงตลก อ่านหนังสือที่ทำาให้เกิดอารมณ์ขัน พูดคุยหรืออยู่ในกลุ่ม 
หรือสภาพแวดล้อมที่มีคนชอบพูดหรือเล่าเรื่องตลก และ/หรือพูดตลกด้วยตนเองด้วย
การใช้คำาพูดที่เล่นคำา เล่นคารม ล้อเลียน หรือเล่าเรื่องตลก ตลอดจนฝึกยิ้มและหัวเราะ
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแต่ต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และอยู่บนความพอดี
 11. งานอดิเรกหรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ด้วยการทำางาน
อดิเรกต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกายของตนเองกิจกรรมต่างๆ ที่ชื่นชอบ 
เพลิดเพลิน เพิ่มพูนคุณค่า เกื้อกูลสังคม และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น การอ่านหนังสือ
ธรรมะ สวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม พบปะสังสรรค์ ปลูกต้นไม้ ทำาดอกไม้ประดิษฐ์  
การเลีย้งสตัว์เลีย้ง การเล่นดนตร ีการฟังเพลง การเขยีนหนงัสอื การเล่นเกมคอมพวิเตอร์ 
การช่วยทำางานบ้านเลก็ๆ น้อยๆ การทำากจิกรรมต่างๆ ของสมาคมหรอืชมรม และ/หรอื
การประกอบอาชีพเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่ทำาได้ เช่น การทำาขนมขาย เป็นต้น
 12. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การดำาเนินชีวิตประจำาวันที่เรียบง่าย เป็นวิถีชีวิต 
ที่จะพาไปสู่ความสุข ด้วยการทำาตัวตามสบาย ไม่ผูกมัดตนเองด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ 
มากมาย กินง่าย อยู่ง่าย ดำารงชีวิตอยู่บนความพอเพียง อยู่บนทางสายกลาง ใช้จ่าย 
หรือทำากจิกรรมต่างๆ ตามแต่สถานภาพของแต่ละบคุคลท่ีมอียู ่ไม่ทำาให้ตนเองหรือคนอืน่ 
เดือดร้อน ไม่ทำาอะไรเกินตัวหรือเกินฐานะที่ตนเองมี และหาความสุขจากส่ิงใกล้ตัว  
ที่มีอยู่ หรือเป็นอยู่ ก็จะทำาให้ผู้สูงอายุมีความสุข
 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง สังคม 
จงึควรตระหนกัในคณุค่าของผูส้งูอาย ุ ซ่ึงการเป็นผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพนัน้  จะต้องทำาให้
ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาท 
“สูงวัยอย่างมีพลัง” (Active Ageing) ที่สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้  
ตามที่สภาพร่างกาย จิตใจ และเวลาที่เอื้ออำานวย ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรหมั่นดูแล
ตนเองอย่างดี และใช้ช่วงวัยอันทรงคุณค่าน้ี ทำาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว 
และสังคมอย่างดีที่สุด
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 สืบเนือ่งจากพระราชดำารสัในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ทีพ่ระราชทานไวเ้มือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2543 ซึง่มปีระเดน็รบัสัง่เกีย่วกบั 

เรื่องธนาคารสมอง โดยทรงเห็นว่า ประเทศไทยมีผู้เกษียณอายุที่มี

ความรู้ความสามารถจำานวนมาก บุคคลเหล่านี้เปรียบประดุจเป็น 

มันสมองของประเทศ กระจดักระจายอยู่ตามที่ต่างๆ และน่าจะเข้ามา

ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ จึงควรมีแนวทางนำาบุคคลเหล่านี้มาช่วย 

งานส่วนรวมของประเทศชาติ

 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหส้ำานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง  

ทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และประสานกับ 

ภาคีเครอืขา่ย ในการนำาศกัยภาพของวุฒอิาสาธนาคารสมองมาชว่ยเหลอื 

ชุมชน/พืน้ที ่โดยเปน็วทิยากรหรือทีป่รกึษาใหค้ำาแนะนำา เป็นแกนกลาง 

ประสานภาคีเครือข่าย และทำางานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์  การอนุรักษ์

สูงวัยใจอาสา : เครือข่ายคลังสมองช่วยเหลือสังคม
 “...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาท่ีสมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อย เข้ามาได้ทำา

หน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำาหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง 
เรียกว่าเบรนแบงก์ (Brain Bank) ธนาคารสมอง   เรียกว่าคณะกลุ่มที่คอยจ้องดูเพื่อว่า
จะทำาประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างไรบ้างคล้ายๆ เป็นผู้ช่วยของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกำาลัง 

ของแผ่นดินเรา ถึงแม้ว่าเราจะหกสิบกว่าแต่เราก็ยังช่วยได้ เราจะคอยเพ่งพิจารณาทุกเรื่อง
ที่ต่อไปจะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยของประเทศ...”

และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

การพัฒนาเพื่อความมั่นคง  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เป็นต้น

 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชนที่ดำาเนินการส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุ และมี

ศักยภาพมาช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกับธนาคารสมอง อาทิ

 ชมรมคลังปญัญาผูสู้งอาย ุกรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์ รวบรวมผูสู้งอายุ 

ที่มีศักยภาพ ผู้ทรงภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ  

ขึน้ทะเบยีนเปน็คลังปญัญาผูส้งูอายใุนทกุจงัหวดั  จัดกจิกรรม

ถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ตามที่

กรมกจิการผูส้งูอายจุดัขึน้ หรอืตามทีห่นว่ยงาน/ชมุชนรอ้งขอ

เข้ามาที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือภูมิปัญญาจังหวัดได้รับ 

การตดิตอ่โดยตรง เชน่ การจดังานตลาดนดัภมูปิญัญา  กจิกรรม

ผู้สูงวัยสัญจร สอนภูมิปัญญา เป็นต้น

 คลังปัญญาประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ส่งเสรมิ

บุคลากรที่เกษียณอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรของกรม ให้คำาปรึกษาแนะนำา 

ร่วมปฏิบัติงานในรูปแบบของอาสาสมัคร/ผู้ช่วยงาน และ 

ผูป้ระสานงานในระดบัพืน้ที ่เชน่ โครงการคลงัปญัญาประชาบดี

ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์  เวทีเสวนา

คลังปัญญาประชาบดี ขับเคลื่อนงานสังคมสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน เป็นต้น 

 งานคลงัสมองอยัการ สำานกังานอยัการพิเศษฝา่ยบรหิาร

จัดการความรู้ (สฝบร.) สำานักงานอัยการสูงสุด  โดยเป็น 

ท่ีปรึกษาให้กับบุคลากรอัยการและสร้างองค์ความรู้ 

ทีเ่ปน็ตวัอกัษร การเปน็วทิยากร การใหค้ำาปรึกษาแก่ประชาชน

ทีม่าตดิตอ่เกีย่วกบัคดตีา่งๆ และใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงาน

พระราชด�ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2543
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ภาครัฐ และเอกชน ในประเด็นกฎหมาย/

กระบวนการยุติธรรม  

 ธนาคารสมองอาชีวศึกษา สำานัก

พฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.)  ทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลวุฒิอาสา

อาชีวศึกษา (วออศ.) ในการทำางานและ

แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้

ด้านอาชีวศึกษาและอาชีพให้กับสถาบัน

อาชีวศึกษา  โดยเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา

หรอืเปน็พีเ่ล้ียงใหค้ำาแนะนำา ทัง้ดา้นวิชาการ 

วชิาชพี และการบรหิารงาน เพือ่พฒันางาน 

ให้มีประสิทธิภาพ

 สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่ง

ประเทศไทย สำานกังาน ก.พ.  เปน็ศูนย์รวม 

ข้าราชการเกษียณอายุที่ มีความรู้   

ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิ

ราชการด้านต่างๆ และมีความประสงค์

จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ให้แก่ข้าราชการรุ่นหลัง เพื่อจะได้ร่วมกัน

ทำาประโยชนใ์หแ้กร่าชการและประเทศชาติ  

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ เช่น โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส 

เพื่อประสิทธิภาพในราชการ

 สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่ง

ประเทศไทย  เปน็องค์กรเอกชนของผูอ้าวโุส 

ที่มีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถและ 

จติอาสาทำาประโยชนใ์ห้สงัคมและประเทศชาต ิ 

โดยการถา่ยทอดภมูปิญัญา ประสบการณ์ 

จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย  

และประสานการจำาหนา่ยผลติภณัฑ ์รวมถงึ

การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรู้

และนวตักรรมเกีย่วกบัผูส้งูวยัผา่นสือ่ตา่งๆ  

 สมาคมสภาผู้สูงอายแุหง่ประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินท

ราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรประสาน

การดำาเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร

ที่ดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ส่งเสริม

และสนบัสนนุใหม้กีารจัดตัง้ชมรมผูส้งูอาย ุ

ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป  

การคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจำาปี  และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

 ชมรมคลังสมอง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ เปน็การรวมพลงั 

ศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการของสถาบันฯ ในการพัฒนาและทำาคุณประโยชน์

ให้กับสังคม และให้ข้อเสนอแนะการดำาเนินงานของสถาบัน เช่น การจัดหาทุน 

การศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

 ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการ  ดำาเนินการจัดกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย โดยการจัด

กิจกรรมและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย อภิปราย และให้ความรู ้

แกส่มาชิก รวมท้ังกจิกรรมทางสงัคมสงเคราะหอ์ืน่ๆ เชน่ การเสรมิสรา้งสขุภาพผูส้งูอาย ุ 

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น

 คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เป็นการรวมตัวกัน 

ของอดตีนกัศกึษา วปอ. ท้ังภาครัฐและเอกชน เพือ่ระดมสมองและศกึษาวจัิยในประเดน็ 

ปญัหาทีส่ำาคญัของชาตบิา้นเมอืง  และเสนอไปยงัรฐับาล หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และสือ่มวลชน เชน่ การศกึษาไทย การบรหิารจดัการธรุกจิพลงังานไทย เศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นต้น

 ดงัจะเหน็วา่ หลายหนว่ยงานไดส้บืสานพระราชดำารสัสมเดจ็พระนางเจา้ฯ ซึง่เปน็

กลไกหนึง่ในการส่งเสรมิการใชศ้กัยภาพผูสู้งอายหุลงัเกษยีณอยา่งมคีณุคา่ ทำาใหผู้ส้งูอาย ุ

เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ มีความสุขใจที่ได้อาสาเข้ามาช่วยงาน 

และภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการทำางานทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน ชมุชน 

สังคม และประเทศชาต ิ จงึขอเชญิชวนสงูวยัใจอาสาทกุทา่นเขา้มารว่มเปน็พลงัสำาคญั 

ที่จะออกมาทำาสิ่งดีๆ  เพื่อนำาพาประเทศไปสู่ความเจริญ มั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืน  

ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ สืบสานความรู้และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  

เพื่อประโยชน์ต่ออนุชนคนรุ่นหลังสืบไป
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 นายเอีย่ม ศรพีนมวรรณ วฒุอิาสา
ธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี เกษตรกรผู้เคย
ดำาเนินชวีติตามวถิกีารผลิตแบบทนุนยิม ดว้ยการ
ทำาเกษตรเชงิเดีย่วเพ่ือการคา้และมรีายได้สงู โดยปลกู
ออ้ยชนดิเดยีวในพืน้ที ่30 ไร่ เม่ือได้กำาไรจากผลผลิตกน็ำา
ไปใชจ้า่ยในครอบครวั ทัง้คา่ใชจ้า่ยทีจ่ำาเปน็และฟุม่เฟอืย 
ตอ่มาประสบปญัหาจากการทำาเกษตรเชงิเดีย่ว เนือ่งจาก
ตอ้งอาศยัปจัจยัการผลติจำานวนมากในการเพิม่ผลผลติ อาท ิ
ปุ๋ยเคมี ยากำาจัดศัตรูพืช กำาไรที่เคยได้รับถูกนำาไปลงทุน 
กบัการซือ้ปุย๋และยากำาจดัศตัรูพชื เมือ่ใช้สารเคมจีำานวนมาก 
สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพตนเอง และเกดิปัญหาสารเคมตีกค้าง
ในอ้อย ไมป่ลอดภยักบัผูบ้รโิภค และดนิเสือ่มโทรม แม้ว่า 
จะให้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้  
รายได้ทีไ่ดร้บัจากการขายออ้ยลดลง ไม่เพียงพอกับคา่ใช้จา่ย 
ในครอบครัว จึงต้องกลับมาคิดทบทวนการทำาเกษตร 
ให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
 เมือ่การปลกูพชืเชงิเด่ียวไมต่อบโจทยค์วามมัน่คง
และยั่งยืนให้กับชีวิตและครอบครัว จึงหันมาสู่แนวทาง
การทำาเกษตรแบบใช้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติ ตามวิถี
พอเพียง ด้วยการเข้ารับการอบรมความรู้ทางการเกษตร 
จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมวชิาการเกษตร พรอ้มนำามาปรบัใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง 
จนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการเลิกใช้สารเคมี  
ลดพ้ืนทีก่ารปลกูออ้ยลงทลีะน้อย และทำาเกษตรผสมผสาน  
อนรุกัษแ์ละขยายพนัธุไ์มห้ายาก ปลกูพชืสมนุไพรใหก้ลบั
คืนสู่ถิ่น ปลูกพันธุ์ไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ  
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ค้นหาวิธีการการดูแลรักษาพันธุ์
ต้นไม้เพิ่มเติม และวิธีการเพาะปลูกโดยใช้ต้นทุนน้อย 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ธ.ก.ส. ตำ�บลเข�ขลงุ ร�ชบุรี

แต่ให้ผลผลิตมาก ปัจจุบันพื้นที่ 30 ไร่ ได้กลายเป็นผืนป่า 
ผสมผสาน ที่มีพันธ์ุไม้ต่างๆ มากมาย ให้ผลผลิตสลับกัน 
ตลอดทุกฤดูกาล เสมือนตลาดธรรมชาติที่สามารถ 
จับจ่ายได้ตลอดเวลา ทั้งความสดตามธรรมชาติและ 
ปลอดสารเคมี ทำาให้ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง 

 ความสำาเร็จจากการยึดวิถีพอเพียง ทำาการเกษตร 
แบบผสมผสาน ทำาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรของกรม

พัฒนาที่ดิน ในฐานะหมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ  
จังหวัด และได้รับรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นเขต 10 จังหวัดราชบุรี  

ทำาหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ในการทำาการเกษตรยั่งยืนให้กับชุมชน เช่น การปรับปรุง
บำารุงดินด้วยหญ้าแฝกและปอเทือง การทำาปุ๋ยอินทรีย์ การผสมดินเพื่อการเพาะปลูก  
เป็นต้น และเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังได้รวมกลุ่ม 
กบัคนในชมุชนทำาขา้วเกรยีบจากพชืสมนุไพรทีป่ลกูภายในบา้น เปน็สนิคา้ OTOP 3 ดาว  
เช่น ข้าวเกรียบหญ้าปักกิ่ง ข้าวเกรียบเห็ด ข้าวเกรียบว่านหางจระเข้ ข้าวเกรียบบุก 
เป็นต้น อีกทั้ง ในปี 2535 ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.” ท่ี ต.เขาขลุง  
อ.บ้านโป่ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานโครงการธนาคารต้นไม้ (ธ.ก.ส.) 
จังหวัดราชบุรี เป็นรองประธานโครงการธนาคารต้นไม้ (ธ.ก.ส.) ภาคกลาง และเป็น 
วิทยากรอบรมให้ความรู้ชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง การบริหารจัดการการเงินด้วยการทำาบัญชีครัวเรือน และสนับสนุนการปลูก
ต้นไม้เพื่อเป็นสินทรัพย์ที่สามารถถือครองได้ โดยเน้นปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์  
4 อย่าง ในที่ดินของตนเองและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้  
และเพิ่มการออม อีกทั้งได้ขยายเครือข่ายไปยังสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการเปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนอีกด้วย
 ปจัจบุนั ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
ต้นแบบ ธ.ก.ส. ยังคงเปิดให้ผู้สนใจ ทั้งเด็ก 
และเยาวชน แกนนำาชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของนายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ  
ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้รับประโยชน์ 
อยา่งมากมายและหลากหลายมิต ิเช่น ความรู้ 
ด้านการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย การออม การปรับตัว 
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น และ
สามารถนำาความรูไ้ปปรบัใช้ในการประกอบ
อาชีพ เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายของตนให้ดีขึ้น สร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร และแหล่งที่มาของรายได้อย่างยั่งยืน 
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เท่ากับ 2 สุดท้ายนิ้วโป้งอยู่ตรงเม็ด
ไหนอา่นคำาตอบตรงนัน้ คอื เทา่กบั 2
 ทัง้นี ้หลกัสตูรการสอนจินต
คณิตลูกคิดจินตนาการ มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ 1 การฝึกฝนทักษะ 
การบวกลบจากง่ายไปหายากบูร
ณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม และสอนควบคู่กับภาษาอังกฤษมุ่ง
ให้เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้อย่างมีข้ันตอน สอดแทรกการบริหาร
มือและนิ้วมือ และพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ระดับ 2 ทบทวนการบวก ลบ  
และการใช้สูตรเลขฐานสิบ ฝึกฝนจินตนาการตัวเลขจากง่ายและเพิ่มความยากขึ้น 
ฝึกฝนเทคนิคการจินตนาการ เพิ่มการบริหารมือและนิ้วมือ และระดับ 3 ทบทวน
การบวก ลบ ฝึกฝนการคูณและการหารให้คล่องแคล่ว จินตนาการได้รวดเร็ว  
รวมทัง้สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย ์เปน็คนดี และคนเกง่อยา่งมคุีณค่า 
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคือ เกิดความเข้าใจเรื่องจำานวนและตัวเลข สามารถคิดเลข 
ได้อย่างต่อเนื่องถูกต้อง แม่นยำา และรวดเร็ว ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร เด็กท่ี
เพิ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถท่องจำาได้อย่างแม่นยำา อันเป็นการพัฒนาสมอง
ของเด็กท้ังสองด้านให้เกิดดุลยภาพ ส่งผลให้เด็กมีสมาธิ มีความมั่นใจในตัวเอง  
และสามารถเรยีนรูว้ชิาอืน่ๆ ไดเ้รว็ยิง่ข้ึน ผูใ้หญม่สีมาธมิากขึน้ มพีฒันาการดา้นการคดิ 
วิเคราะห์ และสามารถนำาไปเผยแพร่ต่อไปได้ 

 วฒุอิาสาฯ จ.นครราชสีมาได้ดำาเนินการอบรมมาแล้วหลายรุน่/กลุม่เปา้หมาย  
และยังคงดำาเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้อบรมให้วุฒิอาสาฯ 
จ.นครราชสมีา ณ บ้านพกัเดก็และครอบครวันครราชสมีา การอบรมเชงิปฏบิติัการ 
ในหลักสูตร “จินตคณิต” ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50  
(ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น) อ.บ้านแฮด จำานวน 98 คน โรงเรียนบ้านจอหอ  
อ.เมือง จำานวน 90 คน และโรงเรียนบ้านดอนโก่ย อ.สีดา จำานวน 50 คน 
เป็นต้น และปี 2560 เช่น อบรมครู/นักเรียนเชิงปฏิบัติการ “ลูกคิดจินตนาการ”  
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ อ.คง ระหว่างวันที่ 28-30 ม.ค. 2560 จำานวน 40 คน 
และโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง ระว่างวันที่ 15-30 
ก.พ. 2560 จำานวน 70 คน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา  
รวมกลุ่มกันจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสาฯ จ.นครราชสีมา  
ตั้งแต่ปี 2551 โดยร่วมคิดและร่วมดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ กับหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ท่ีมาอยา่ง
ต่อเนื่อง อาทิ โรงพยาบาล วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
ชมุชน หนว่ยงานราชการ และเอกชน ทัง้นี ้วฒุอิาสาฯ  
เน้นการทำางานเชิงรุกตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ มบีทบาทในการหนนุเสรมิ ใหค้ำาแนะนำา 
และตดิตามผลความกา้วหน้ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีดำาเนินการมาอย่าง 
ตอ่เนือ่ง เชน่ การพฒันาคณุภาพชีวตินกัเรยีนโรงเรยีน
หนองนำ้าใส อำาเภอสีคิ้ว โครงการรู้ทันชีวิต (ผู้สูงวัย) 
ในยุคดิจิตอล เป็นต้น

 ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ นครราชสีมา โดย  
นายสงดั ชอบบวั และวฒุอิาสาฯ หลายทา่น ไดร้ว่มกนั 
ดำาเนนิ “โครงการสอนจินตคณติลกูคดิจนิตนาการ” 
ให้กับเด็กและเยาวชน ครู วุฒิอาสาฯ และผู้ที่สนใจ  
มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ลูกคิด
ญ่ีปุน่ หรอืทีเ่รยีกวา่ “Soroban Abacus” เปน็สือ่กลาง 
ในการพัฒนาศกัยภาพสมองทัง้สองซกี ลักษณะลกูคิดญีปุ่น่
จะมทีัง้หมด 13 แกน ในแตล่ะแกนมเีมด็ลกูคิด ดา้นบน  
1 ลูก มีค่าเท่ากับ 5 และด้านล่าง 4 ลูก แต่ละลูกมีค่า
เทา่กบั 1 แตล่ะแกนจะแทนคา่ประจำาหลกัในแตล่ะหลกั  
วิธีคดิจนิตคณติคือ การใชจิ้นตนาการในการคดิคำานวณ 
จำานวนเลขตา่ง ๆ  ดว้ยการสมมุติเป็นภาพลกูคดิ คำานวณ 
เป็นภาพเม็ดลูกคิดเคลื่อนไหว เช่น 2-1+1=? คือ 
จินตนาการว่าใช้นิ้วโป้งแตะขอบลูกคิดตรงตำาแหน่ง
เม็ดที่ 2 ดันลูกคิด 2 เม็ดขึ้นไป ได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 2 
ใช้นิว้ชีเ้ขีย่เม็ดที ่2 ตรงขอบรางลงไป แลว้เลือ่นนิว้โปง้ 
ไปแตะขอบรางตรงตำาแหน่งเม็ดที่ 1 ที่เหลือได้ค่า
ลูกคิดเท่ากับ 1 เลื่อนนิ้วโป้งแตะขอบรางลูกคิดตรง
ตำาแหน่งเม็ดที่ 2 ดันขึ้นมาอีก 1 เม็ด ได้ค่าลูกคิด
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จินตคณิตลูกคิดจินตนาการ ชาวนาปราดเปรื่อง
 

 ข้าวมีความสำาคัญและมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ สำาหรับชีวิต

คนไทยทกุคน ทัง้ในเรือ่งคตคิวามเชือ่ และวถิทีางวัฒนธรรม และสิง่ที่

เกิดมาควบคู่กับข้าว คือ ชาวนา ที่ประกอบอาชีพทำานามาตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำานาจากการบริโภค 

ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนในพื้นท่ี เป็นการทำาเกษตรแบบธุรกิจ 

ที่มุ่งเน้นผลกำาไรมากขึ้น ซึ่งการทำานาในปัจจุบันมีต้นทุนสูงกว่าอดีต  

ทัง้เมลด็พนัธุข้์าว ปุย๋ สารเคมี ยากำาจัดศัตรพืูช นำา้มันเช้ือเพลิง เป็นต้น 

อกีทัง้แรงงานทีเ่ป็นค่าจ้างในการจดัการงานต่างๆ และกระบวนการผลติ 

ที่เปลี่ยนไป ทำาให้ต้นทุนสูงขึ้นจนประสบกับภาวะขาดทุนในที่สุด

 จากปัญหาต้นทุนสูงจากการทำานาหว่านทั้งการใช้สารเคมี  

การใช้พันธุ์ข้าวต่อไร่ และค่าจ้างแรงงาน จ่าสิบเอกพิพัฒน์ จีนทั่ง  

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเกษตรจังหวัด 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ได้ศึกษาและทดลองการปลูกข้าว

อินทรีย์แบบนาโยน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี แรงงาน 

และทำานาได้ด้วยตนเอง แต่ก็พบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 

ในการผลิตต้นกล้าสูง จึงเปล่ียนมาใช้นวัตกรรมเครื่องบดดิน 

เครื่องโรยดิน และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ในการผลิต ทำาให้ลด

การใช้แรงงานในกา รผลิตต้นกล้าได้ แต่ยังคงใช้แรงงานมากถึง  

5-6 คน ขณะเดียวกัน ก็เกิดปัญหาการหยอดเมล็ดพันธุ์ไม่สมำ่าเสมอ 

มากบ้างน้อยบ้าง วุฒิอาสาฯ จึงร่วมกับภาคีการพัฒนาร่วมกันพัฒนา

ปรับปรุงเคร่ืองบดดิน เครื่องโรยดิน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใช้แรงงานลดลงเหลือเพียง 2-3 คน 

และลดการใช้พันธุ์ข้าวลงเหลือเพียง 7 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งประหยัดทั้ง

แรงงานและต้นทนุจากไร่ละ 5,000-6,000 บาท เหลอืเพยีง 1,800 บาท  

อีกทั้งผลผลิตที่ได้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ทำาให้เกษตรกรมี 

รายได้เพิ่มขึ้น

 ภายหลงัจากช่วยเหลือเกษตรกรจนประสบความสำาเรจ็ 

ในการปลูกข้าวอินทรีย์ จ่าสิบเอกพิพัฒน์ ได้นำาความรู้ 

ที่ได้ไปเผยแพร่ โดยการจัดอบรมทั้งด้านทฤษฎีและ 

การปฏบัิติจรงิให้แก่เกษตรกรในพ้ืนทีแ่ละเกษตรกรทีส่นใจ 

ในการทำาการเกษตร ทั้งเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นการทำา

เกษตรที่ใช้สารเคมี แต่ควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้าง 

ให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ว่าปลอดภยัต่อการบรโิภค และ

เกษตรอินทรีย์ทีค่รอบคลมุต้ังแต่แหล่งทีม่าของเมลด็พนัธุ์ 

และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและรักษาโรค  

วิธีการดูแลรักษาและป้องกันการปนเป้ือนจากสภาพแวดล้อม  

ที่รวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง ตลอดจน 

วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยก การทำาความสะอาด 

และการเก็บรักษาผลผลิต รวมถึงการแนะนำาสถานที่

จำาหน่ายผลผลิต ปัจจุบันวุฒิอาสาฯ ยังเป็นที่ปรึกษา

ให้กับเกษตรกรท่ีอบรมไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยาย 

แหล่งเรียนรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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 ประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2560 นายเริ่ม เพชรศรี ประธานวุฒิอาสาฯ และวุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ได้ร่วม 
เป็นเกียรติและให้กำาลังใจ นายทวี เสนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ในการ
ประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำาปี 2560  
ณ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว ซึ่งวุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ได้สนับสนุน
ให้เป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง และสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
ของชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดว้ยการใหค้ำาปรกึษาแนะนำา
เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
จัดทำาบัญชีครัวเรือน และประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถ่ิน  
สถาบนัการศกึษา และองคก์รภาคเอกชน จนไดรั้บการเสนอชือ่ให้ไดร้บัการคดัเลอืก 
หมู่บ้านดีเด่นในปีนี้ 

 แนะแนวสอบครูผู้ช่วย เน้น
วเิคราะห์ เมือ่วนัที ่18 – 19 เมษายน 
2560 นายนภดล ชูพูล ประธาน
วุฒิอาสาฯ จ.สงขลา ได้เปิดอบรม
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สมัครสอบ
แข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา ตำาแหนง่ครผููช้ว่ย ปี พ.ศ.2560  
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียน
สมานคุณวทิยาทาน อ.หาดใหญ ่ซึง่ม ี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำานวน 25 คน  
โดยเนน้การวเิคราะห์มากกวา่การทอ่งจำา 

 ประชมุพพิธิภณัฑธ์รรมชาติและเตรยีมจดังานวนัเตา่โลก  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายพงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์ 
วุฒิอาสาฯ จ.สตูล เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสตูล และคณะที่ปรึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สตูล เกี่ยวกับแนวทางและการพัฒนา ด้านพิพิธภัณฑ์ธรรม
ชาติถำ้าอุไรทอง และการเตรียมจัดงาน “วันเต่าโลก” ครั้งที่ 3  
(World Turtle Day 2017) ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 
19-23 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาแพง  
อ.ละงู และเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแหล่งโบราณคดี

ถำ้าอุไรทอง และสถานีประมงนำ้าจืดสตูล 

 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
นางนงชนก ตุม้ฉาย วฒุอิาสาฯ จ.นนทบุร ีเปน็
วทิยากรถา่ยทอดองคค์วามรู ้เรือ่ง “ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสำาหรบัเปน็แนวทางพืน้ฐาน 
ในการดำาเนนิชีวิตของเยาวชน และความรูเ้บือ้งต้น 
ด้านกฎหมายสำาหรับเด็ก” ให้กับสามเณรและ
เนกขมัมะ จำานวน 111 รปู เพ่ือใหส้ามารถนำาไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ณ วัดลาดเป้ง  
จ.สมทุรปราการ ระหวา่งวนัที ่20 - 21 เมษายน 
2560

 ประชุม ศว.นบ. และรดน้ําดําหัวผู้อาวุโส เมื่อวันจันทร์ที่ 10  
เมษายน 2560 วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี (ศว.นบ.) จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2559 ณ ห้องประชุมสุริยานุวัตร สำานักพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมภาคกลาง สศช. เพื่อสรุปรายงานผลการดำาเนินงานในรอบ  
1 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน และได้จัดพิธีรดนำ้าดำาหัวขอพร
จากประธานฯ ดร.จำาลอง มาเที่ยงและวุฒิอาสาฯ ศว.นบ. ที่อายุ 80 ปี  
ขึ้นไป รวม 7 คน เพื่อแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโสและสืบสาน
ประเพณี/วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงไว้ตลอดไป

 สาธิตเทคนิคกระตุ้น
กฤษณา นายปราโมทย์ 
ขับกล่อมส่ง วุฒิอาสาฯ  
จ.สงขลา ได้รับเชิญจาก 
นาย Zaw Min Htine นกัธรุกิจ 
ชาวเมยีนมา เพือ่เปน็วทิยากร 
ให้ความรู้และสาธิตเทคนิค

การเจาะลำาต้น โดยการฉดีสารชวีภาพกระตุน้ใหเ้กดินำา้มนัหอมระเหย 
หรือสารหอมของตน้กฤษณาใหก้บัเกษตรกรชาวเมยีนมา นอกจากนี ้ 
ยงัไดน้ำาตน้หมามุย่พนัธุอ์นิเดยี กลับมาส่งเสรมิให้ชาวบา้นในโครงการ
พฒันาสมนุไพรเพือ่ชวีติสูโ่รงเรยีนและชมุชนของวฒุอิาสาฯ จ.สงขลา 
ปลูกเพื่อทำายาสมุนไพรต่อไป ณ เมืองตามู (Tamu) ประเทศสหภาพ
เมียนมา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560

"เลียบเรียงเคียงรั้ว                วุฒิอาสาฯ"open

 14



  เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ขอแสดงความไว้อาลัย
และขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขคติ
 ผมได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ยึดตัวเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง แทนท่ีจะเอาการเกษตร 
เป็นสำาคัญ มากมายจากท่านตลอดเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 
ฉบับแรกที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ท่านได้สละเวลานำาประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงมาร่วมเรียนรู้และจัดทำาแผนฯ 8
  หลังจากที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้แผนฯ 8 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ สศช. 
ในขณะนั้น ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพ่ือช่วยขับเคล่ือนการแปลงแนวคิดการพัฒนาท่ีมีมนุษย์ 
เป็นศูนย์กลางออกสู่ภาคปฏิบัติ ผมรับหน้าที่เป็นเลขาธิการมูลนิธิคนแรก โดยมีท่านผู้ใหญ่วิบูลย์ร่วมเป็นกรรมการ
มูลนิธิมาโดยตลอด ระยะหลังๆ สุขภาพท่านไม่อำานวย ท่านส่งลูกชายมาร่วมประชุมแทนทุกครั้ง
 ทา่นผู้ใหญว่บิลูย์เปน็ปราชญ์ของชาวบา้น เปน็ตวัอย่างของผูน้ำาการเปลีย่นแปลง ถ้ายังคิดกันวา่แผนวางไวแ้ลว้น่ิง  
ไม่จริงเสมอไปหรอกครับ ท่านผู้ใหญ่วิบูลย์เป็นนักรบทางการเปลี่ยนแปลงความคิด กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ 
ออกสู่การปฏิบัติจริงและทำาจริง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนฐานล่าง
   มูลนิธิพัฒนาไทมีขนาดเล็ก ทุนรอนน้อย สนับสนุนการดำาเนินงานของธนาคารสมอง ที่รวบรวมผู้มีความรู้ 
ความสามารถทีม่จีติอาสา ออกไปทำางานรว่มกบัชมุชนพยายามปรบับทบาททา่นผูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ ใหเ้ปน็ผูน้ำา 
การเปล่ียนแปลงในชมุชน  และทำาหนา้ท่ีอำานวยความสะดวกในการเรยีนรู ้และเรยีนรูร้ว่มกบัชาวบ้านจากประสบการณ์ 
จริงๆ มิใช่ไปสอนชาวบ้านหรือช่วยชาวบ้านสร้างวัดสร้างโรงเรียน ในลักษณะถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว
  ผูน้ำาการเปล่ียนแปลงในชมุชนทีเ่กง่กลา้สามารถเยีย่งผูใ้หญว่บูิลยใ์นสงัคมเรา ทีผ่มรูจ้กัคุน้เคยมอียูม่ากมาย จาระไน 
ไมห่มด พวกท่านเหลา่น้ีคอืความหวงัของชาติทีแ่ทจ้รงิ ชมุชนเขม้แขง็มใิชอ่งคก์รชุมชนเขม้แขง็ (องคก์รชมุชน รวมตัง้แต่ 
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำาเภอ อบจ. อบต.) ด้วยวิธีกระจายอำานาจ

 เปิดเวทีประชาเข้าใจการสร้างฝายมีชีวิต นายสมเดช คงเกื้อ  
วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช และคณะครูฝาย ได้เปิดเวทีประชาเข้าใจ  
ในการประชมุเครอืขา่ยโครงการพฒันาคณุภาพชวีติชมุชนโดยรอบอทุยานแห่งชาต ิ
บูโด-สุไหงปาดี ประจำาปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  
“การสรา้งฝายมชีวีติ” ณ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค ์ศนูยอ์ำานวยการ 
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) จ.ยะลา เมือ่วนัพธุที ่26 เมษายน 2560

 แนวทางเพ่ือสันติสุขชายแดนใต้  
นายปรญิญา อดุมทรพัย์ วฒุอิาสาฯ  
จ.เพชรบุรี อดีตรองผู้อำานวยการ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
ภาคใต ้รว่มกบั นายนพินธ์  บญุญภทัโร 
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และนายยุติศักดิ์ เอกอัคร อดีตปลัดจังหวัดสิงห์บุรี  
เขยีนหนังสอื “ถอยมาหนึง่กา้ว เพือ่รกัษาชีวติผู้บรสิทุธ์ิ” 
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขชายแดนใต้  
จำานวน 19 ข้อ ที่จะนำามาซึ่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน

Small is really beautiful โดย  ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

 ประกวดเมืองสิ่งแวดล้อม
ย่ังยืน พันโทนิรันดร์ พึ่งนำ้า  
วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี 
และประธานชมรมผูส้งูอายุบ้าน 
ลือคำาหาญ ได้แสดงผลงานของ
ชมรมผู้สูงอายุ อ.วารินชำาราบ 
ต่อคณะกรรมการประเมิน 
การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนของประเทศไทย  

 วีดิ ทัศน์ธนาคารสมอง 
เวอร์ชั่นใหม ่ ขณะนี้สำานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำา 
วีดทัิศน์ธนาคารสมองเวอร์ชัน่ใหม ่ 
ทั้งแบบสั้นและแบบยาวเรื่อง 
“ธนาคารสมอง...พลังอาสา
ร่วมพัฒนาประเทศ” สามารถ
ตดิตามและรบัชมไดจ้ากเวบ็ไซต ์
ธนาคารสมอง (http://brainbank. 

nesdb.go.th) หรือ YouTube (https://www.youtube.com/ 
watch?v=zffOm4DYtXw) ทัง้นี ้ขอฝากใหว้ฒุอิาสาฯ ชว่ยประชาสมัพนัธ์
ไปยังภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้วยค่ะ

  ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆ มิใช่ 
พูดกันโก้ๆ เป็นชุมชนที่มีทุนสังคม 
คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ร่วมมือทำางาน
ดว้ยกนั ตา่งตอบแทนกนัสงู และมผีูน้ำา 
การเปลีย่นแปลงอยา่ง ผู้ใหญว่บูิลย์นีแ่หละ
  องค์กรชุมชนจะต้องมีบทบาท
สำาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชมุชน สรา้งทนุสงัคม ทำาใหชมุชน
เข้มแข็ง ทั้งแผ่นดิน "Decentralising 
without Empowering" เสียเวลา  
เสียเงินทอง และเปล่าประโยชน์
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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 เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 หรือ 

  brainbank@nesdb.go.th       0-2280-4085 ต่อ 2618, 2620, 2625 

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

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

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


