
1.  ควา

สํานั
เศรษฐกจิ
อาสาธนา
นครราชสี
พ้ืนที่เป้า
ปัญหาขอ

2.  การด

 2.1 

 
51 คน ใ

เป็นที่ปรึ
ร่วมกับชุ
การเกษต
ชุมชน เป็

 
มหาสาร
ใหญ่เป็น
ทั่วไป ดัง

  ผลการขั

มเป็นมา 

นักยุทธศาสตร์
จพอเพียงสู่กา
าคารสมอง ซึ่ง
สีมา มหาสาร
หมายร่วมกันร
องชุมชนและท

ดําเนินงานขอ

 แนวทางการ

2.1.1 ลักษณ
นการดําเนินง

รึกษาให้กับชุม
ชุมชน เช่น ด้
ตร ร่วมกับเก
ป็นต้น 

2.1.2 การ
คามขึ้นอยู่กับ

นการให้คําปรึก
งนั้น การกําห

ขับเคลื่อน “โ
ปรชัญาข

…

ร์ด้านนโยบาย
รปฏิบัติโดยภ
งในปี พ.ศ. 25
คาม ราชบุรี ส
ระหว่างชุมชน
ทําให้คนในชุมช

องวุฒิอาสาธน

รทํางานของวุ

ณะการรวมกล
งานที่ผ่านมา 

มชน รวมทั้งห
านการศึกษา

กษตรตําบลส่ง

รกําหนดประ
บศักยภาพขอ
กษาแนะนํา ถ
นดประเด็นสํ

โครงการส่ง
ของเศรษฐกิ

…………………

ยสาธารณะ (ส
าคประชาชน 
554 มีพ้ืนที่เป้
สุราษฎร์ธานี 
น วุฒิอาสาฯ อ
ชนมีคุณภาพชี

นาคารสมองจั

วุฒิอาสาฯ จงั

ลุ่มของวุฒิอา
วุฒิอาสาฯ มี

หน่วยงานภาคี
า ได้ดําเนินกา
งเสริมให้ชุมช

ะเด็นสําหรับ
งวุฒิอาสาฯ ที
ถ่ายทอดองค์ค
าหรับการทําง

เสรมิบทบาท
กิจพอเพียง”

…………………

สนส.) ได้ดําเ
เอกชน รัฐ แล
าหมาย 4 ภูมิ
พัทลุงและเพช
อบต. และภาคี
ชีวิตที่ดีขึ้นบน

จงัหวัดมหาสา

งหวัดมหาสาร

าสาฯ ปัจจุบัน
การทํางานแบ

ประสบก
การสนับ
พ้ืนฐานป
รวมกลุ่ม
พ้ืนที่อยา่
อาภรณ์  
นายสมพ
ลักษณะข

การพัฒนาต่า
ารร่วมกับ กศ
ชนปลูกผักปล

บการดําเนิน
ที่เกิดจากประ
ความรู้ และป
งานของวุฒิอา

ทวุฒิอาสาธ
จังหวดัมหา

…………………

เนินโครงการข
ละองค์กรต่าง
มิภาค ใน 8 จั
ชรบุรี  โดยมีวั
คีเครือข่าย สรา้
นพ้ืนฐานปรัชญ

ารคาม 

รคาม   

นจังหวัดมหาส
บบปัจเจกบุค
การณ์รวมถึงค
บสนุนและเสริ
ปรัชญาของ
กันอย่างชัดเจ
างสม่ําเสมอ  ไ
รัตนศิลป์ 3)

พงษ์ มาจันทร์
ของการถ่ายท
างๆ  โดยดําเนิ
ศน. ในการสร้
อดสารเพื่อสร

นงาน การดํ
ะสบการณ์แล
ประสบการณ์แ
าสาฯ จึงเป็นง

ธนาคารสมอ
าสารคาม 

…………… 

ขับเคลื่อนแล
ๆ โดยใช้กลไก
ังหวัด ได้แก่ จ
วัตถุประสงค์เพ
างชุมชนที่มีกา
ญาของเศรษฐกิ

สารคาม มีวุฒิอ
คลเป็นส่วนให
วามสนใจที่วุฒ
ริมสร้างความ
เศรษฐกิจพอ
จน โดยมีวุฒิอ
ด้แก่ 1) นายป
นายศีลธรรม
 ซึ่งส่วนใหญ

ทอดประสบก
นินงานร่วมกับ
ร้างความเข้ม
ร้างสุขภาพแ

าเนินงานขอ
ะความเชี่ยวช
แก่ชุมชน หน่
งานที่สอดคล้

องในการขับเ

ะขยายผลปรั
กการปฏิบัติงา
จังหวัดเชียงรา
พ่ือให้เกิดการ
ารพัฒนา สาม
กิจพอเพียง  

อาสาฯ ทั้งหม
หญ่ตามความ
ฒิอาสาฯแต่ล
มเข้มแข็งของช
อเพียง ยังไม
อาสาฯ ที่ดําเนิ
ประสาท  จัตุชั
  รอบวงจันท

ญ่เป็นการดําเนิ
การณ์ องค์คว
บภาคีเครือข่า
มแข็งให้กับชุม
ละอาหารปล

องวุฒิอาสาฯ
ชาญเป็นหลัก
นวยงาน และป
้องกับปัญหาแ

เคลื่อน

รัชญาของ
านของวุฒิ
าย ลําปาง 
รพัฒนาใน
มารถแก้ไข

ด จํานวน 
มถนัดและ
ละคนมีต่อ
ชุมชนบน
ม่เกิดการ
นินงานใน
ัย  2) นาง

ทร์ และ 4) 
นินงานใน
ามรู้ และ
าย พัฒนา
มชน ด้าน
อดภัยแก่

ฯ จังหวัด
 โดยส่วน
ประชาชน
และความ



  

ต้องการข
งานเดิมข

 2.2 
ดังนี้ 

 
ร่วมกับชุม
ของสถาน
หมู่บ้านที
และชาวบ
ในตัวเอง
รางวัลกํา
และภาคี

เป็นศูนย
เศรษฐกิ
เ น้ น ก า
สภาพแว
ขึ้น โดยว
การพัฒน
อ่ืนๆ เช่
มหาวิทย
การขยาย
อุดรธานี 

ของชุมชนหรื
ของวุฒิอาสาฯ

 การดําเนินง

2.2.1  พื้นที
มชน ผู้แทนสถ
นพินิจ โดยทํา
ที่มีขนาดเล็กที่
บ้านดําเนินชีวิ
ง โดยมีปัจจัย
านันแหนบทอ
การพัฒนา ดัง

1)  โ
ย์ เรียนรู้ ส่ง
จพอเพียงปร
ร ล ด  ล ะ  

วดล้อม ทําให้
วุฒิอาสาฯทํา
นา สถาบันก
ช่น นายอําเภ
ยาลัยราชภัฏม
ยเครือข่ายกา
อุบลราชธานี

2)  ศ

อหน่วยงาน/
ฯ ก่อนเกษียณ

งานโครงการใ

ที่บ้านดอนมัน
ถานพินิจและค
าหน้าที่เป็นวิท
ทีสุ่ดในตําบล มี
วิตบนหลักปรั
ยสนับสนุนที่สํ
องถึง 2 สมัย ว
งนี้ 
ครงการหมู่บ้
เสริมการใช้
ระยุกต์เข้ากับ
เ ลิ ก อ บ า ย

ห้ชีวิตความเป็
าหน้าที่ให้คําป
ารศึกษา แล
ภอ พช .  กศ
มหาสารคาม 
รดําเนินงานไ

นี   
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติ

/ภาคีการพัฒน
ณราชการ  

ในพื้นที่เป้าหม

น หมู่ที่ 13 ตํา
คุ้มครองเด็กแล
ทยากรร่วมใน
มีขนาด 46 ครั
ัชญาของเศรษ

สําคัญ คือ ผู้นํ
วุฒิอาสาฯ ได้

บ้านเศรษฐกิจ
ช้หลักปรัชญ
บวิถีชีวิตของ
มุ ข  แ ล ะ พั
นอยู่ของชาว
ปรึกษาร่วมกั
ะหน่วยงานภ
ศน . เกษตรต
 เป็นต้น ทั้งนี

ไปยังจังหวัดอ่ื

ติดยาเสพติด
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นา โดยส่วนให

มาย  วุฒิอาสา

าบลขามเรียง
ละเยาวชน สถ
นการอบรมจริ
รัวเรือน จํานว
ษฐกิจพอเพียง
นําชุมชนที่เข้ม
ด้เข้าร่วมดําเนิ

จพอเพียงบ้าน
าของ
ชุมชน 
ั ฒ น า
บ้านดี
ับภาคี
ภาครัฐ
ตําบล 
นี้ ได้มี
นของภาคตะ

การที่ชุมชนบ
และมีกิจกร
เศรษฐกิจพ
มหาสารคา
ดําเนินงาน
ความผิดที่
เยาวชน 
มหาสารคาม
มหาสารคาม

หญ่เป็นการขั

าฯ  ได้ดําเนินก

ง อําเภอกันท
ถานสงเคราะห์
ยธรรมให้แก่เ
วน ประชากร 
ง ซึ่งบ้านดอน
มแข็ง ได้แก่ ก
นินงานในช่วงแ

นดอนมัน เป็

ะวันออกเฉียงเ

บ้านดอนมันเป
รรมที่เกี่ยวข้อง
พอเพียงที่หลา
ม ได้เล็งเห็นถึ
นของชุมชนเ
รับโทษอยู่ใน

สถานสงเค
มและจังหวัดใ
มจึงได้ให้ชุมช

ับเคลื่อนในกิ

การร่วมกับชุม

ทรวิชัย วุฒิอา
เด็กและเยาวช
เยาวชนในพื้น
149 คน เป็น
มันถือว่าเป็นช
กํานันอดิศร เ
แรกเริ่มของก

นหมู่บ้านนําร

เหนือด้วย ได้

ป็นชุมชนที่เข้
งกับการประย
ากหลาย สํานั
ถึงความสามา
เข้ากับงานฟ้ื
นสถานพินิจ
ราะห์เด็กและ
ใกล้เคียง    สาํ
นบ้านดอนมัน

จกรรมที่เกี่ยว

มชนและภาคกี

สาฯ ได้ดําเนิน
ชน ที่อยู่ในควา
นที่บ้านดอนมั
หมู่บ้านปลอด
ชุมชนที่มีควา
เหล่าสะพาน 
ารดําเนินงาน

ร่องที่ได้รับกา

้แก่ ร้อยเอ็ด ศ

ข้มแข็ง ผู้นํามี
ยุกต์ใช้หลักปรั
นักคุมประพฤ
ารถในการประ
ฟ้นฟูเยาวชน
และคุ้มครอง
ะเยาวชนในเข
านักคุมประพฤ
น โดยกํานันอดิ

วเนื่องกับ

การพัฒนา 

นกิจกรรม
ามควบคุม
ัน ซึ่งเป็น
ดอบายมุข
มเข้มแข็ง
 ซึ่งได้รับ

นกับชุมชน

ารส่งเสริม

ศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์ 
รัชญาของ
ฤติจังหวัด
ะยุกต์การ
ผู้กระทํา
งเด็กและ
ขตจังหวัด
ฤติจังหวัด
ดิศร เหล่า



  

สะพานแ
อาภรณ์  
วิทยากรใ
กล่อมเกล
ของชุมชน
มาก่อน แ

 
 
9 คุ้ม  แ
อาชีพเสริ
เลี้ยงจิ้งห
ต้นโป๊ย
ผ้าขาวม้า
สามารถค้
ด้วยตนเอ
ต้องรับคํ
ผู้ใหญ่บ้า
ร่วมกับชุ
กิจกรรม
และพัฒน

2535 ทํา
การดํารง

และผู้นําชุมชน
รัตนศิลป์ แล
ในการอบรมจ ิ
ลาจิตใจของเย
น นอกจากนี้ 
แต่ได้สร้างสรร

2.2.2  พื้นที
  บ้าน

ต่ละคุ้มจะมีหั
ริมที่สําคัญ คอื
หรีด ซึ่งผลิตภั
เซียน เสื่อก
า เป็นชุมชนที
ค้นหาปัญหาแ
อง ดําเนินงาน
คําสั่งจากส่วน
านดีเด่นถึง 2
ชุมชนบ้านเหล
การพัฒนาขอ
นากร เป็นต้น 

1) 

าให้ชุมชนเริ่ม
งชีวิต และจัด

นอีก 2-3 คน 
ละนายศีลธรรม
ริยธรรมร่วมกั
ยาวชนที่มีคว
ผู้นําชุมชนที่เป็
รค์วิธีบําบัดผูติ้

ที่บ้านเหล่าโพ
เหล่าโพธ์ิชัย มี
หัวหน้าคุ้มดูแ
อ การทอเสื่อก
ภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ
ก และผลิต

ที่มีความเข้มแข
และแนวทางแก้
นโดยอาศัยคว
นกลาง ทั้งนี้ 
2 ปีซ้อน ซึ่งวุฒ
ล่าโพธ์ิชัยอย่าง
องชุมชน และ
โดยมีการดําเ
หมู่บ้านเศร
จากการที่พ้ื

เข้าใจแนวคิด
กิจกรรมต่างๆ

ทําหน้าที่เป็น
ม  รอบวงจันท
กับ กศน.    โด
ามประพฤติดี
ป็นวิทยากรอบ
ติดยาโดยใช้แน

พธิ์ชัย หมู่ที่ 4
มีประชากร จาํ
ล  ลักษณะท
กก และทําผ้าข
ของพื้นที่ คือ
ภัณฑ์จากก
ข็ง มีความคิด
ก้ไขปัญหาของ
วามร่วมมือจา
ผู้ใหญ่บ้านได้
ฒิอาสาฯ ได้ด
งต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนการ
นินงาน ดังนี้
รษฐกิจพอเพยี
พ้ืนที่ดังกล่าวไ
ของเศรษฐกิจ
ๆ ที่ส่งเสริมแ
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นวิทยากรบรร
ทร์) เป็นผู้ให้คํ
ดยใช้บ้านกํานั
ดีและกําลังจะ
บรมนั้นไม่เคย
นวทางการดําเ

4 ต.หนองกุงส
านวน 327 คน

ทางภูมิศาสตร์
ขาวม้า การ
อ การเพาะ  
ก ผ้าฝ้ าย 

ดสร้างสรรค์ 
งหมู่บ้านได้
ากชุมชนไม่
ด้รับรางวัล
ดําเนินงาน
ยทําหน้าที่เป็น
รดําเนินกิจกร

ยงเฉลิมพระเกี
ด้รับรางวัลหมู
จพอเพียงและน
แนวคิดเศรษฐ

บริโภคใ
จัดต้ังส
ชุมชนใ
อาชีพ ฯ
โดยมีกา
ผลิตเพื่อ
เป็นผล
ได้จากก

รยาย โดยมีวุฒ
ําปรึกษา ช่วย

นันอดิศรฯเป็น
พ้นโทษ ถือเป็

ยไปศึกษาดูงาน
เนินชีวิตแบบพ

สวรรค์ อ.โกสมุ
น มีขนาด 77 
 เป็นพื้นที่ลุ่ม

นที่ปรึกษาให้
รรมร่วมกับภา

กียรติต้นแบบ
มู่บ้านพัฒนาดี
นําหลักปรัชญ
กิจพอเพียง อ
ในครัวเรือน จั
ถาบันการเงิน
ในด้านการออ
ฯ  เพื่อส่งเสริ
ารเรียนรู้การน
อเพิ่มรายได้ใน
พลอยได้จาก
การปลูกผักส

ฒิอาสาฯ  (นา
ยออกแบบหลัก
นสถานที่ฝึกอา
ป็นศูนย์ฟ้ืนฟูผ
นหรือวิธีการบํ
พอเพียงอย่างเ

มพิสัย 
ครัวเรือน แบ่

มสลับที่ดอน เ

คําแนะนํา ปล
คีการพัฒนาอื

บ  
ดีเด่น ของกรม
ญาของเศรษฐกิ
อาทิ การปลูก
จดัต้ังกลุ่มอาชี
นภายในชุมชน
อมและแหล่งก
มลดรายจ่าย 
นําทรัพยากรธ
นชุมชน เช่น ก
การเผาถ่าน เ
วนครัว ตลอด

ายประสาท จั
กสูตรการอบร
าชีพ บําบัด อ
ผู้ติดยาเสพติด

บําบัดผู้ติดยาเส
เป็นธรรมชาติ 

งการปกครอง
เหมาะแก่การ

ลูกฝังเยาวชนใ
อ่ืนๆ เช่น กศน

มการพัฒนาชุม
กิจพอเพียงมา
พืชสวนครัวรั้
พ จัดทําบัญชี
น เพื่อเป็นแห
กู้เงินเพื่อการ
เพิ่มรายได้ใน

ธรรมชาติมาต่อ
การทําน้ําส้มค
เป็นต้น ทั้งนี้ 
ดจนผลิตภัณฑ

ัตุชัย นาง
มและเป็น
บรม และ 
ดแห่งแรก
สพติดที่ใด
  

ง ออกเป็น 
รเลี้ยงสัตว์  

ในการทํา
น. เกษตร 

มชน ในปี 
ปรับใช้ใน

รั้วกินได้ไว้
ชีครัวเรือน 
ล่งบริการ
รประกอบ
นครัวเรือน  
อยอดการ
ควันไม้ ซึ่ง
ผลผลิตที่
ฑ์จากการ



  

ทอเสื่อกก
เพิ่มขึ้นอ

ครัวเรือน
ทุกเทศกา
ภาคีต่างๆ
ชัยกลาย
ศึกษาดูง
หมู่บ้านร

 
เศรษฐกิจ
ปรับใช้ใน
พอเพียงเ
ดําเนินงา
รางวัล “
ในเรื่องค
บ้านให้เกิ
แยกขยะ 
ใช้ประโย

ความเข้ม
มีการดําเ

มีความรู้
งานและ
เนื้อหาสา

กและทําผ้าขา
ย่างต่อเนื่อง 

นต้องมีการทํา
าลรื่นเริง ห้าม
ๆ เช่น เกษตร
เป็นหมู่บ้านเศ
านมากมาย แ
ระดับภาคในปี

2) 
   

จพอเพียงและ
นการดํารงชีวิ
เฉลิมพระเกียร
านอีกประการ
หมู่บ้านฝันที่เ
วามสะอาด  ท
กิดความสกปร
ขยะที่สามาร

ยชน์ในชุมชน  
กล่าว

มแข็ง ทั้งผู้นําช
เนินงานแบบป

2.2.3 การดํ
้ด้านธุรกิจชุม
เป็นวิทยากรอ
าระหลักๆ คือ 

• 
• 
• 
• 

าวม้านั้น มีตล

นอกจากนี้ 
บัญชีครัวเรือน
มเสพยาเสพตดิ
รตําบล สาธาร
ศรษฐกิจพอเพี
และยังได้รับรา
 2549 และหม
หมู่บ้านฝัน
สื บ เนื่ อ ง จ

ะนําหลักปรัชญ
ต จนได้รับจัด
รติต้นแบบ” บ้
ร ที่มีความภา
เป็นจริง” โดย
ทุกครัวเรือนไ
รก ขยะจะถูกเ
รถนําไปแปรสภ
  
วโดยสรุป บ้า
ชุมชนและสมา
ปรองดอง   

ดําเนินงานเปน็
ชนหรือเศรษฐ
อบรมให้กับกล

การดําเนินชีวิ
การทําการเก
การทําธุรกิจร
การแปรรูปผ

ลาดทั้งจากภา

ยังกําหนดข้อ
น เพื่อให้ทราบ
ด เพื่อให้หมู่บ้า
รณสุขตําบล ใ
พียงต้นแบบที
างวัลต่างๆ เพิ
มู่บ้านเศรษฐกิ
ที่เป็นจริง   
จากการนํ า
ญาของเศรษฐ
ดต้ังเป็น “หมู
บ้านเหล่าโพธ์ิชั
าคภูมิใจมาก คื
ยเป็นหมู่บ้านที
ไม่มีการนําขย
เก็บไว้หลังบ้าน
ภาพเป็นปุ๋ยชีว

นเหล่าโพธิ์ชัย
าชิกในชุมชน 

นเครือข่าย วุ
ษฐกิจชุมชน ได้
ลุ่มและองค์กร

วิตบนพื้นฐาน
กษตรผสมผสา
รับซื้อข้าวเปลื

ผลผลิตทางการ

44  

ายในจังหวัดแล

ปฏิบัติ/ ข้อห้
บรายรับรายจ
านเป็นหมู่บ้าน
ให้การสนับสนุ
ที่มีพ้ืนที่อ่ืนๆ 
พ่ิมเติม อาทิ ห
กิจพอเพียงอยู่

า แนวคิ ดขอ
ฐกิจพอเพียงม
มู่บ้านเศรษฐกิ
ชัย      ยังมีกา
คือ   การได้รั
ที่มีช่ือเสียงมา
ะมาวางทิ้งหน้
น และมีการคั
วภาพ จะถูกน

ยเป็นพื้นที่ที่มี
ชาวบ้านสามา

ฒิอาสาฯ โดย
ด้ดําเนินงาน 
รต่างๆ นอกจ

นปรัชญาของเศ
าน “เลี้ยงปลา
ลอืกแบบซื้อมา
รเกษตรเพื่อเพิ

ละจังหวัดใกล้

ห้ามที่มาจากก
จ่ายประจําวัน 
นที่น่าอยู่ และ
นุน การดําเนิน
ทั้งในจังหวัดเ
หมู่บ้านปลอดย
เย็นเป็นสุข ใน

อง
มา
กิจ
าร
รับ
าก
น้า
คัด
นําไปดําเนินกา

มีทุนทางสังคม
ารถพึ่งตนเองไ

ย นายสมพงษ์ 
“เครือข่ายอุ้ม
ากนี้ยังถ่ายทอ

ศรษฐกิจพอเพี
าในนาข้าว ปลู
าขายไปตามฤ
พ่ิมมูลค่า 

ล้เคียงรองรับ 

ารตกลงร่วมกั
การห้ามด่ืมสุ

ะปลอดจากอบ
นงานข้างต้นส่
เดียวกันและจั
ยาเสพติดในปี
นปี 2554 

ารภายในหมู่บ้

มค่อนข้างสมบู
ได้ และมีจิตสํ

  มาจันทร์ ซึ
มชูสารคาม”
อดความรู้ผ่าน

พียง 
ลกูไม้ผล ปลูกห
ดูกาล 

จึงทําให้ชุมช

กันของชุมชน 
สุราและเล่นกา
บายมุข นอกจ
สงเสริมให้บ้าน
จังหวัดอ่ืนๆ เดิ
ป 2542 สุดยอ

บ้านเพื่อจัดทํา

บูรณ์ โดยเป็น
สํานึก ที่รับผิด

ซึ่งมีความเชี่ยว
 ได้จัดกิจกรร
นคลื่นวิทยุชุม

หญ้าบนคันนา

นมีรายได้

ได้แก่ ทุก
ารพนันใน
จากนี้ ยังมี
นเหล่าโพธ์ิ
ดินทางมา
อดกองทุน

าเป็นปุ๋ยไว้

ชุมชนที่มี
ชอบ และ

วชาญและ
รมศึกษาดู
มชน โดยมี

า” 
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• การออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
• การทําธุรกิจเกษตรแบบครบวงจรเน้นการมีคุณธรรม 
• การจัดสวัสดิการชุมชนและฌาปนกิจศพของสมาชิก 
• การบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเรื่องตลาดชุมชน 
• การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
• กองทุนเพื่อสุขภาพของคณะกรรมการและสมาชิก 

3.  สรุปผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดมหาสารคาม 

 3.1  บทบาทของวุฒิอาสาฯจังหวัดมหาสารคาม จากการดําเนินงานที่ผ่านมาวุฒิอาสาฯ จังหวัด
มหาสารคาม ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพในการให้คําปรึกษาแนะนํา การเป็นวิทยากร การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่พ้ืนที่เป้าหมายและร่วมดําเนินงานกับพ้ืนที่ต่าง ๆ  โดยเน้นการ
ดําเนินงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก คือเป็นการทํางานที่ให้หน่วยงาน/ภาคีต่าง ๆ หรือชุมชนประสานขอมามากกว่า
ที่วุฒิอาสาฯจะเข้าไปเสนอตัวกับชุมชนหรือหน่วยงาน/ภาคีต่าง ๆ  และเป็นการทํางานระดับปัจเจกบุคคลเป็น
ส่วนใหญ่    

 3.2 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดมหาสารคาม สามารถขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในพื้นที่  

1)  วิธีการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ เป็นการดําเนินงานที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีการขับเคลื่อนงานโดยการใช้หลักเหตุและผลในการ
ตัดสินใจ      ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการคิดวิเคราะห์ สนับสนุนด้านหลักวิชาการ กระตุ้นเตือนให้เกิดการเรียนรู้
และคิดร่วมกันในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง   

2)  ผู้บริหารหรือผู้นําในพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชน มีความเข้มแข็ง   ผู้นําชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 
พ้ืนที่มีความเข้มแข็งที่มีความพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของตนเอง ทําให้การดําเนินงานของวุฒิ
อาสาฯที่จะทํางานร่วมกับชุมชน ไม่มีความยุ่งยาก ทั้งผู้นําชุมชนบ้านดอนมัน ที่แนวคิดในการพึ่งพาตนเองสร้าง
การเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากตนเอง ไปสู่ครอบครัวและสู่ชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวคิดไปสู่คนอื่นๆ  และผู้นําชุมชน บ้านเหล่าโพธ์ิชัยมีความคิดสร้างสรรค์  มีแนวคิดการพึ่งตนเอง และมีการ
สร้างเครือข่าย จะเห็นได้จากวุฒิอาสาฯ ประสบปัญหาขาดคนทํางานด้านข้อมูลหรืองานเอกสาร จึงได้ริเริ่ม
โครงการ “ยุวอาสา” ซึ่งเป็นการชักชวนให้ลูกหลานของวุฒิอาสาฯ ที่มีความสนใจทํางานร่วมกับวุฒิอาสาฯ เพื่อ
หล่อหลอมการทํางานร่วมกันของสมาชิกทุกวัยในชมุชน    และเป็นการปิดช่องว่างของการดําเนินงานแบบปัจเจก
บุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ ด้านการศึกษา จะเป็นกลุ่มแรกที่ทดลองการปฏิบัติงานของยุวอาสาฯ  

  3) การดําเนินงานแบบภาคีเครือข่ายการพัฒนา  วุฒิอาสาฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุน
การดําเนินงานจากภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กศน. เกษตร พัฒนาชุมชน เป็นต้น และ
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สถาบันการศึกษาเป็นอย่างดีในการดําเนินงานใดๆ โดยเฉพาะ งานด้านการอบรมให้ความรู้ คําปรึกษา ซึ่งต้องการ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก  และสถาบันการศึกษายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน 
หรือทําโครงการวิจัยในพื้นที่ โดยเลือกประเด็นในการทําวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่  เช่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษาวิจัยในพื้นที่บ้านดอนมัน ตําบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย เป็นต้น  

 3.3 ข้อเสนอแนะของวุฒิอาสาฯจังหวัดมหาสารคาม 

  1) สถานที่การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวุฒิอาสาฯในจังหวัด ควรใช้ศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนแทนการใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการ เนื่องจากสถานที่ของหน่วยงานราชการมีข้อจํากัด
ในเรื่องระยะเวลาและภารกิจของหน่วยงานที่มีอยู่อาจทําให้ไม่สะดวกต่อการขอใช้สถานที่ของวุฒิอาสาฯ หาก
ใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา มีความสะดวกในการหารือกัน และเป็นการดําเนินกิจกรรม
ที่ใกล้ชิดกับชุมชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นไปในตัว โดยการใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน 

  2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของวุฒิอาสาฯผ่านสื่อต่าง ๆ โดยให้ 
สศช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้ผลงานของวุฒิอาสาฯ ได้เป็นที่รู้จักและหน่วยงานหรือภาคีการพัฒนาใน
พ้ืนที่ได้รับรู้และรับทราบถึงผลงาน ประสบการณ์ หรือองค์ความรู้ที่วุฒิอาสาฯได้สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานหรือภาคีการพัฒนา รวมท้ังเพื่อเป็นทางเลือกให้
ชุมชน หน่วยงาน/ภาคีการพัฒนา สามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่วุฒิอาสาฯมีมาสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน/ภาคีการพัฒนานั้น ๆ 

....................................................................................................................  


