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สารบญั 
   
  หนา 
          

สรุปผูบริหาร         ก-ฉ 

สวนที่ ๑ สรุปผลการสัมมนาฯ หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง... ๑ 
  รวมพลังพัฒนาประเทศ 

สวนที่ ๒ รายละเอียดการสัมมนาภาคเชา   
  คํากลาวรายงาน        ๑๕ 
  คํากลาวเปด        ๑๖ 
  การบรรยาย เรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับ   ๑๘ 
  การพัฒนาประเทศ โดย นางสุวรรณี คํามั่น 
  การบรรยาย เรื่องวฒุิอาสาธนาคารสมองกับ    ๒๐ 
  การสรางเครือขายเอกชน โดย ดร.อาชว เตาลานนท 
  การบรรยาย เรื่องการสรางเครือขายการทํางาน   ๒๔ 
  รวมกับชุมชน โดย นายประยงค รณรงค 
  การบรรยาย เรื่องธนาคารสมองกับการพัฒนา   ๓๐ 
  เยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต โดย ดร.รุง แกวแดง 

สวนที่ ๓ รายละเอียดการสัมมนาภาคบาย กิจกรรมตลาดนัด                          
  วุฒิอาสาฯเสวนากลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู              
  ประสบการณที่หลากหลาย 

กลุมยอย ๑ เสริมสรางความรูสูการพัฒนาคน    ๓๔  
กลุมยอย ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพยีง  ๔๒ 
กลุมยอย ๓ เสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษา   ๔๗ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                   

   ใหย่ังยืน  
กลุมยอย ๔ สืบสาน เผยแพร ศิลปวฒันธรรม   ๕๖ 
  สูเด็กและเยาวชน   

สวนที่ ๔ ภาคผนวก 
  โครงการสัมมนาฯ       ๖๖ 
  กําหนดการสัมมนาฯ       ๖๙  
  เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ      
   



 

ก 
 

สรุปผูบริหาร 
การสัมมนาเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

เรื่อง  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
                              
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท 
(มพท.) ไดรวมกันจัดประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หน่ึงทศวรรษธนาคารสมอง...          
รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
พรอมทั้งเผยแพรผลงานของวุฒิอาสาฯ ใหเปนที่รูจักของสาธารณชนอยางแพรหลายกวางขวาง สงเสริม 
การสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือขายตางๆ ตลอดจนใหแกนนํา           
วุฒิอาสาฯ จากจังหวัดตางๆ ไดมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานซึ่งกันและกัน โดยผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผูแทนภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการ
อํานวยการธนาคารสมอง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เจาหนาที่ มพท. และเจาหนาที่ สศช. รวม
ประมาณ ๓๓๐ คน  

        รูปแบบการประชุม  ชวงเชา การเยี่ยมชมนิทรรศการ “หน่ึงทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลัง
พัฒนาประเทศ” โดยพลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท องคมนตรี ผูบริหาร สศช. คณะกรรมการ มพท. 
อนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง และผูทรงคุณวุฒิ การฉายวีดิทัศนเร่ือง “ธนาคารสมองรวมพลัง
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกลาวรายงาน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถวายพระพร และกลาวเปดการประชุม โดย 
พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท องคมนตรี และการบรรยาย ๑) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนา
ประเทศ โดย นางสุวรรณี คําม่ัน รองเลขาธิการ สศช. ๒) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขาย
ภาคเอกชน โดย ดร.อาชว เตาลานนท รองประธานกรรมการเครือโภคภัณฑ และทรูคอรเปอเรชั่น                
๓) การสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน โดยนายประยงค  รณรงค กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ๔) ธนาคารสมอง กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต โดย ดร.รุง แกวแดง 
ประธานมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา ชวงบาย เปนกิจกรรมตลาดนัด
วุฒิอาสาฯ นําเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมาและเสวนากลุมยอย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ             
ที่หลากหลาย จํานวน ๔ กลุม คือ กลุมยอยที่ ๑ เสริมความรูสูการพัฒนาคน กลุมยอยที่ ๒ ชุมชนจัดการ
ตนเองบนความพอเพียง กลุมยอยที่ ๓ เสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน และกลุมยอยที่ ๔  สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน  
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 สาระสําคัญของการประชุม 

๑.  ความเปนมาและบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

 ธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ เร่ิมจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ความวา “...การนําผูที่เกษียณอายุแลวมาใชความรู 
ความสามารถเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ...” และ ครม. มีมติ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
มอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ทําหนาที่เปน
หนวยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง ทําหนาที่รวบรวมขอมูล จัดทําทําเนียบวุฒิอาสาฯ จําแนกตาม
ความเชี่ยวชาญและประสบการณแตละดาน โดยใหมีบทบาทเปนที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง สรางเครือขาย 
รวมคิด รวมทํา รวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ/ชุมชน ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือขายกับองคกร
ใหกับหนวยงานองคกรตางๆ ปจจุบันวุฒิอาสาฯ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ กวาคน 

๒.  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายตางๆ 

  ๒.๑  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายภาคเอกชน 
           ธนาคารสมองควรจัดองคกรใหสามารถบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะ
ศึกษาแนวทางการดําเนินงานจากตางประเทศ อาทิ องคกร IESC (International Executive Service 
Corps) ของประเทศสหรัฐอเมริกา องคกร CESO (Canadian Executive Service Organization) ของ
แคนาดา องคกร JVC (Japan International Volunteer Center) ของญี่ปุน พรอมทั้งขยายการดําเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ สูดานการพัฒนาอาชีพ ซ่ึงภาคเอกชน โดยเฉพาะผูเกษียณจากภาคธุรกิจเอกชนมีจํานวน
มาก สามารถชวยเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ ได นอกจากนั้นวุฒิอาสาฯ อาจขยายงานสูประเทศเพื่อนบานเพ่ือ
ชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ตามขอตกลงความรวมมือภายใต
ประชาคมอาเซียน บทบาทของธนาคารสมองควรเปนผูสนับสนุนที่เขมแข็ง สามารถใหบริการอํานวย
ความสะดวก จัดใหมีการประชุม ฝกอบรมวุฒิอาสาฯ ในภารกิจที่มอบหมาย และทําหนาที่ประสาน
ระหวางความตองการกับวุฒิอาสาฯ ที่มีมีความรูมีประสบการณเร่ืองน้ันๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธ          
เชิญชวนใหผูมีคุณสมบัติเขาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น  

 ๒.๒  การสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน 
  มีแนวทางการทํางานของวุฒิอาสาฯ กับชุมชนใหประสบความสําเร็จ คือ ๑) สราง
กระบวนการเรียนรูใหกับคนในชุมชนผาน“ศูนยเรียนรูชุมชน” ใหรูจริง ปฏิบัติได จะชวยลดความเสี่ยง 
ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ๒) สรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่ถูกตองและชัดเจนแกชุมชนและภาครัฐ ควรทบทวนการพัฒนาที่ตองไมเนนเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียว แตคํานึงความสุขมวลรวม ๓) เตรียมความพรอมใหชุมชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
อาทิ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘  ดวยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช ใหมีภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การสรางตัวอยางการดําเนินงานผาน             
วุฒิอาสาฯเพื่อใหคนรุนใหมมีความมั่นใจ ไมมุงหวังความร่ํารวยเปนหลัก แตตองมีความมั่นคง ตองพ่ึงตนเอง



 

ค 
 

ใหได และทําประโยชนใหสวนรวม ๔) ยึดหลักใหคนในชุมชนคิดเอง ทําเอง บริหารจัดการเอง ซ่ึงจะ
สงเสริมใหคนเขมแข็งมากขึ้น  

      ๒.๓  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสขุชายแดนใต 
  การทํางานของวุฒิอาสาฯ ไดสรางเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงาน องคกร มูลนิธิ 
ฯลฯ ภายในทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมวุฒิอาสาฯ ของจังหวัดยะลาไดรวมกับ มูลนิธิสุข-แกว แกวแดง เขาไป
พัฒนาชุมชนเพ่ือหวังใหพ้ืนที่ชายแดนภาคใตเกิดสันติสุข โดยดําเนินกิจกรรม อาทิ การถายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเยาวชน
ชายแดนใต ผานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่วุฒิอาสาฯ กําหนดบทบาทตัวเองใหเปนเพียงที่ปรึกษา          
สวนกิจกรรมทั้งหมดเยาวชนดําเนินการเอง ซ่ึงเยาวชนไดพิสูจนดวยผลงานที่หลากหลายตอเน่ือง            
ในระยะตอไป วุฒิอาสาฯ ควรเพิ่มบทบาทเกี่ยวกับการทําวิ จัยเชิงพัฒนาเล็กๆ งายๆ ในพ้ืนที่                 
การประเมินผลโครงการพัฒนาในทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และรวมกับธุรกิจเอกชน
มากขึ้น รวมทั้งรณรงคเชิญชวนนักธุรกิจเขามาเปนวุฒิอาสาฯ เพ่ิมขึ้น 

๓.  กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาธนาคารสมอง เสวนากลุมยอย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณที่หลากหลายของวุฒิอาสาฯ และผูเขารวมกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ ผานรูปแบบการ
เสวนาใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังน้ี 

  ๓.๑  กลุมยอยที่ ๑ เสริมสรางความรูสูการพัฒนาคน  โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดลําปาง จังหวัดยะลา และวุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ นําเสนอการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ที่ยึด
หลักการนําปญญาความรู ประสบการณของวุฒิอาสาฯไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน 
หนวยงาน องคกรตาง ๆ เปนการดําเนินงานเชิงรุกที่เนนการพัฒนาคนดวยการเสริมสรางความรูใน          
เร่ืองตางๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใช          
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน การนําทฤษฎี Constructionism (การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา) ไปใช
ในสถานศึกษา การพัฒนาองคกรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตําบลชายแดนใตดวยการใหเยาวชนสอนการ
ออกเสียงภาษาไทยใหถูกตองกับชุมชน การสืบทอดทางวัฒนธรรมใหเยาวชนเรียนรู เขาใจ และสืบทอด
ศิลปะพ้ืนบาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมระหวางกลุมเยาวชน ใน ๓ จังหวัดชายแดน 
ตลอดจนการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ ดวยการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
ดานสุขาภิบาลอาหาร สงเสริมความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมผูที่เกี่ยวของกับงานดานสุขาภิบาลอาหาร 
เพ่ือเปนตัวอยางแกสถานศึกษา  

  ๓.๒  กลุมยอยที่ ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา และเครือขายทํางานวุฒิอาสาฯ คือ เทศบาลตําบลอุโมงค จังหวัด
ลําพูน นําเสนอการสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการมีสวนรวมของชุมชน ผานกระบวนการคนหา
ปญหา ความตองการของชุมชน การกําหนด จัดลําดับและดําเนินกิจกรรม ที่เชื่อมโยงเครือขายในพื้นที่            
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ในการประกอบ
อาชีพ ลดรายจาย เพ่ิมรายได เชน การตอยอดสรางผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย  



 

ง 
 

การทําเตาแกสชีวมวล การประสานการทํางานในพื้นที่ และการประสานเครือขายการแกปญหา            
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ดวยการใหความรูกับชุมชนในกระบวนการ วิธีการไกลเกลี่ยปญหาความขัดแยง
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นระหวางชุมชนกับภาครัฐ และชุมชนกับชุมชนดวยกันเอง การยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอยางชัดเจน เชน การทําไร นา สวนผสม เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ๑ ไร ได ๑ แสน 

  ๓.๓  กลุมยอยที่ ๓ เสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแวดลอมให
ยั่งยืน โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง และเครือขายโรงเรียนรุงอรุณ 
กรุงเทพมหานคร นําเสนอการสนับสนุนใหเกษตรกรรูจักการใชและบริหารจัดการตนทุนธรรมชาติ 
เปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนทําเกษตรผสมผสาน โดยให “ชาวบานสอนชาวบาน” และนํา
ประสบการณตางๆ ที่เคยไดรับมาถายทอดตอกันไป การสงเสริมการปลูกตนไม เพ่ือใหมีธรรมชาติอยูใน
จิตใจ การจัดทําเตาชีวมวล เพ่ือกําจัดของเสียใหเหลือศูนย ดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนมิตร               
กับสิ่งแวดลอม เปนกิจวัตรประจําวัน เพ่ือลดปริมาณ "ขยะ" ที่ทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกใหลดลง  

  ๓.๔  กลุมยอยที่ ๔ สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน โดยวุฒิอาสาฯ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุพรรณบุรี นําเสนอการปลูกฝง
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนคุณธรรม ศีลธรรม ที่เนนกลุมเปาหมายเยาวชนเด็กเล็ก และ
ระดับประถม  

๔.  บทเรียนจากการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ จากการนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ พบวา 
การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ มีพัฒนาการมาโดยลําดับ ดังน้ี 

  ๔.๑  รูปแบบการรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ เร่ิมจากแกนนํากลุมเล็กๆที่รวมตัวกันทํางาน
ดานการพัฒนาใหกับชุมชน และตอมามีการชักชวนผูเกษียณอายุแตมีใจที่จะพัฒนาสังคมใหเขารวม จึงมี
สมาชิกมากขึ้น หลากหลายกลุมอาชีพมากขึ้น มีการบริหารจัดการดวยการจัดองคกรรองรับในรูปแบบ
คณะกรรมการ และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานหลายชุด หรือขับเคลื่อนงานดวยการรวมกันเปนกลุมตาม
ความสามารถ ความชํานาญหรือประสบการณ  

  ๔.๒ ปจจัยความสําเร็จในการทํางานอยูที่ความเปนเอกภาพและความตอเน่ือง
สม่ําเสมอ จากความสําเร็จของวุฒิอาสาฯ ในหลายจังหวัด พบวามีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือ การ
สรางกลุมใหเขมแข็งมีการประสานงานและพบปะ ประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหวุฒิอาสาฯ เปนที่รูจักแพรหลายผานสื่อสาธารณะตางๆ นําเสนอผลงานสม่ําเสมอ
เพ่ือใหสังคมเขาใจบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯที่จะเขาไปชวยกลุมตางๆทํางาน  

   ๔.๓  การเชื่อมโยงเครือขายเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนการทํางานของวุฒิอาสาฯให
บรรลุจุดหมาย วุฒิอาสาฯ สวนใหญ เริ่มตนขับเคลื่อนงานดวยการสรางความรับรูในเรื่องธนาคารสมอง
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด แสดงเจตนารมณที่จะมีสวนรวมในการชวยพัฒนา รับฟงความคิดเห็น 
และภารกิจที่จะใหวุฒิอาสาฯ เขาไปชวยหนุนเสริมการทํางาน และมีกระบวนการและวิธีการทํางานโดยใช



 

จ 
 

โครงงาน/โครงการของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น ธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ในแตละภูมิภาค ใหเปนฐานการขับเคลื่อน  

   อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานโดยวุฒิอาสาฯ ยังมีอุปสรรคที่สําคัญ คือ ปญหาสุขภาพ 
การขาดการประชาสัมพันธ และการขาดความหลากหลายของวิชาชีพ แมวาวุฒิอาสาฯจะมี           
จิตอาสาในการทํางานอยางเต็มที่แตการทํางานยังเปนแบบคอยเปนคอยไป เน่ืองจากปญหาสุขภาพ 
จากความสูงวัย นอกจากนั้นการประชาสัมพันธใหวุฒิอาสาฯ เปนที่รูจักของหนวยงาน องคกร ชุมชน           
ในพ้ืนที่ ยังไมแพรหลายรวมทั้งวุฒิอาสาฯ มีจํานวนนอย และการขาดวุฒิอาสาฯที่มีความรูเฉพาะดาน  

 ๕.  ความคิดเห็นตอการจัดประชุม  

           สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมประชุมตอการ
จัดประชุมในครั้งน้ี รวมทั้ง สศช. ไดมอบหมายใหมีเจาหนาที่ประจํากลุมเพ่ืออํานวยความสะดวกและ 
สังเกตการณประชุมกลุมยอยทั้ง ๔ กลุมยอย สรุปขอคิดเห็น ไดดังน้ี 

  ๕.๑  ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมจากแบบสอบถาม พบวา ผูเขารวมประชุมไดรับ
ความรูในการปาฐกถาพิเศษในภาคเชามาก สวนกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ การเสวนากลุมยอยของ         
ทั้ง ๔ กลุม ไดรับความรูและสามารถนําไปประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง และเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมแลว 
สามารถสรางเครือขายไดเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุม วาควรจัดตอเน่ืองทุกป และ
หมุนเวียนไปทุกภูมิภาค โดยควรเปดโอกาสใหวุฒิอาสาฯ ทุกทานไดเขารวมประชุมพรอมกันทุกครั้ง และ
การจัดประชุมกลุมยอยรูปแบบ “กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ” ควรจะรวมกันในกลุมใหญ เพ่ือใหการ
เรียนรูทั่วกัน ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลหลังการประชุม รวมทั้งคนหาวุฒิอาสาฯ ที่มีศักยภาพและ
ผลงานดี เพ่ือเปนบุคลากรมาบรรยายในโอกาสตางๆ 

  ๕.๒  การสังเกตการณโดยเจาหนาที่ สศช.  การจัดประชุมกลุมยอยทั้ง ๔ กลุม วุฒิอาสาฯ 
เปนผูกําหนดกระบวนการและบริหารจัดการจัดประชุมเอง ทําใหการประชุมเปนไปอยางเหมาะสม           
กับความถนัดของกลุมของตนเอง ทั้งนี้รูปแบบดําเนินการเปนการใหความรูเพ่ิมเติมทั้งในลักษณะ           
การบรรยายและการเสวนา และพูดคุยซักถามในประเด็นที่สนใจ รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการในหอง 
อีกครั้ง ทําใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวุฒิอาสาฯ สวนกลุมที่จัดเปนฐานเรียนรู  ผูเขา
ประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจ เน่ืองจากสนุกสนาน จากการเปลี่ยนการเรียนรูตามฐานความรู  มีการ
เปลี่ยนอิริยาบถสามารถซักถาม โตตอบกับวิทยากรไดอยางใกลชิด  

๖.  แนวทางการขยายผลตอยอดในระยะตอไป 

 จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และความเห็นของวุฒิอาสาฯ ที่เขารวมสัมมนา สศช. และ 
มพท. ไดวิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางการขยายผลการดําเนินงานธนาคารสมองในระยะตอไป 
ดังน้ี 



 

ฉ 
 

  ๖.๑  ทบทวนบทบาทและผลงานของธนาคารสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ดังน้ี  ๑) สราง
เครือขายการทํางานมากขึ้น เ น่ืองจากวุฒิอาสาฯ มีจุดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม มีความรู                    
มีประสบการณ การดําเนินงานดานตางๆ เปนที่รูจัก จึงควรทํางานรวมกับหนวยงาน องคกร มูลนิธิ 
ภาคเอกชน ฯลฯ ภายในทองถิ่น ๒) สนับสนุนใหวุฒิอาสาฯ มีบทบาทเกี่ยวกับการทําวิจัยเชิงพัฒนาระดับใน
พ้ืนที่ การประเมินผลโครงการพัฒนาในทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และ ๓) รณรงค
เชิญชวนนักธุรกิจเขามาเปนวุฒิอาสาฯ เพ่ิมขึ้น 

  ๖.๒  จัดองคกรธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ มีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) เพ่ือเปนการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนพัฒนาฯใหเกิดขึ้นและขยายผลอยางมีพลัง โดยศึกษา
ประสบการณจากหนวยงานที่มีบทบาทใกลเคียงกันในตางประเทศ การขยายงานสูประเทศเพื่อนบาน
เพ่ือชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตามขอตกลงความรวมมือภายใต
ประชาคมอาเซียน พรอมทั้งขยายการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ใหขับเคลื่อนรวมกับภาคเอกชนในดาน
การพัฒนาอาชีพ นอกจากนั้น สศช. จะเพ่ิมบทบาทการเปนผูสนับสนุนใหบริการอํานวยความสะดวก 
ฝกอบรมวุฒิอาสาฯ ในภารกิจที่มอบหมาย และทําหนาที่ประสานระหวางหนวยงานที่ตองการองคความรู
กับวุฒิอาสาฯ ผูมีความรูมีประสบการณเร่ืองน้ันๆ พรอมทั้งจัดประชาสัมพันธ เพ่ือชักชวนใหกลุมเปาหมาย
มาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น  

            ๖.๓  การจัดประชุมวุฒิอาสาฯจากทั่วประเทศตอเน่ืองทุกป  และหมุนเวียนไปทุกภูมิภาค 
และจัดพิมพผลงานและทําเนียบวุฒิอาสาฯ เผยแพรใหภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่สนใจในการ
รวมทํางานกับวุฒิอาสาฯ พรอมทั้งคนหาวุฒิอาสาฯ ที่มีศักยภาพและผลงานดี เพ่ือเปนบุคลากรมาบรรยาย             
ในโอกาสตางๆ 

 

 
 
 
 
 



๑ 
 

สรุปผล 
การสัมมนาเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

เรื่อง  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

  
         ๑.๑   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท 
(มพท.) ไดจัดประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง ...
รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ พรอมทั้งเผยแพร
ผลงาน ความกาวหนาในการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองใหเปนที่รูจักของสาธารณชนอยาง
แพรหลายกวางขวาง สงเสริมการสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือขายตางๆ
ตลอดจนใหแกนนําวุฒิอาสาฯ จากจังหวัดตางๆ ไดมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานซึ่งกันและกัน 
โดยผูเขารวมประชุมมีจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๐ คน ประกอบดวย วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผูแทนภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน         
และชุมชน เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง คณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท เจาหนาที่ มพท. และเจาหนาที่ สศช. 

        ๑.๒  การประชุมในชวงเชาเริ่มดวย ประธานการประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการพรอมผูบริหาร สศช. 
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท อนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง และผูทรงคุณวุฒิ การฉายวีดิทัศน
เรื่อง “ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การกลาว
รายงาน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ถวายพระพร และกลาวเปดการประชุม โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท องคมนตรี และ                
การบรรยายเรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ โดย นางสุวรรณี  คําม่ัน             
รองเลขาธิการ สศช. ตอจากนั้นเปนการบรรยายพิเศษ เรื่องวุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสราง
เครือขายภาคเอกชน โดย ดร.อาชว เตาลานนท รองประธานกรรมการเครือโภคภัณฑ และทรู             
คอรเปอเรชั่น การบรรยายเรื่อง การสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน โดยนายประยงค  
รณรงค กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการบรรยายเรื่อง ธนาคารสมองกับ
การพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต โดย ดร.รุง แกวแดง ประธานมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง 
และวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา สําหรับในชวงบายเปนกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ เสวนา         

๑ ขอเท็จจริง 



๒ 
 

กลุมยอย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่หลากหลาย จํานวน ๔ กลุม คือ กลุมยอยที่ ๑ เสริมความรูสู
การพัฒนาคน กลุมยอยที่ ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง กลุมยอยที่ ๓ เสริมสราง ฟนฟู ดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมใหยั่ งยืน และกลุมยอยที่ ๔ สืบสาน  เผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน โดยแตละกลุมมีวุฒิอาสาฯ จากจังหวัดตัวแทนประมาณกลุมละ ๘ - 
๑๐ ทาน นําเสนอผลการดําเนินงานและเปดประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับวุฒิอาสาฯ
จากจังหวัดตางๆที่เขารวมประชุมในแตละกลุมอยางกวางขวางและเปนกันเอง  

 ๑.๓ การจัดแสดงนิทรรศการ แบงเปน ๔ สวน คือ สวนที่หนึ่ง การเสริมความรูสูการพัฒนาคน 
ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใช เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานการเรียนและเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
โดยชุมชนเปนฐาน การพัฒนาองคกรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตําบลชายแดนใต และการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนดวยอาหาร โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร สวนที่สอง ชุมชนจัดการตนเองบน     
ความพอเพียง ไดแก การประสานเครือขายไดความยั่งยืนสูชุมชน การสรางความเปนธรรมสูชุมชน สรางคน
ใหมีความสุข เทศบาลตําบลอุโมงค...ชุมชนจัดการตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีวิต  สวนที่สาม  
การเสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ไดแก ตนไมประณีต 
การรณรงคใหองคความรูและกิจกรรมปลูกปาชุมชน พลังเตาชีวมวล และของเสียเหลือศูนย สวนที่สี่ 
การสืบสานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูเด็กและเยาวชน ไดแก การอนุรักษวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสาน สายใยรักษวัฒนธรรม ผูกพันผูสูงอายุ  
และการพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวม ๑๖ เรื่อง 

  
ผลการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เร่ือง หน่ึงทศวรรษ...ธนาคารสมอง รวมพลัง
พัฒนาประเทศ มีสาระสําคัญดังน้ี   

๒.๑  ความเปนมาและบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
 ธนาคารสมองกับการประเทศเริ่มจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ความวา “...การนําผูที่เกษียณอายุแลวมาใชความรู ความสามารถเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของประเทศ...” และ ครม. มีมติ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ มอบหมายให 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ทําหนาที่เปนหนวยทะเบียน
กลางของธนาคารสมอง ทําหนาที่รวบรวมขอมูล จัดทําทําเนียบวุฒิอาสาฯ จําแนกตามความเชี่ยวชาญ
และประสบการณแตละดาน โดยใหมีบทบาทเปนที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง สรางเครือขาย รวมคิด รวมทํา 
รวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ/ชุมชน ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือขายกับองคกรใหกับหนวยงานองคกร
ตางๆ ปจจุบันวุฒิอาสาฯ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ กวาทาน ทั้งนี้  สศช.  จะมีหนังสือแจงใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นไดทราบถึงทะเบียนวุฒิอาสาฯ ทุกป ซ่ึงเปนฐานขอมูลวุฒิอาสาฯ ที่ระบุ

๒ ผลการประชุม 



๓ 
 

รายละเอียดชื่อ ที่อยู และองคความรูของวุฒิอาสาฯ  รวมทั้งขอใหนําวุฒิอาสาฯ เขารวมเปนภาคีขับเคลื่อน
ในพ้ืนที่ นอกจากนั้น สศช. ไดนําวุฒิอาสาฯ เขารวมขับเคลื่อนการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยการสรางความรูความเขาใจและ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงมีวิสัยทัศนที่มุงนําสังคมสูความเปนสุข ความเสมอภาคเปน
ธรรม  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  และยังคงยึด”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และ “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา”รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา”ในทุกมิติและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
โดยมีแนวทางสําคัญ ๓ แนวทาง คือ ๑) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ ๒) การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจสูเศรษฐกิจฐานความรู เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดจนมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และ 
๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมทั้งกําหนดแนวทางความเชื่อมโยงกับ
แผนทุกระดับ ตั้งแตแผนชุมชน แผนทองถิ่น แผนจังหวัด  จนถึงแผนชาติ  ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ สามารถมีบทบาท
ขับเคลื่อนไดในพื้นที่ชุมชนโดยรวมกับองคชุมชน ทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  

๒.๒  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายตางๆ  

  ๒.๒.๑  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายภาคเอกชน 
          โครงการวุฒิอาสาฯในประเทศไทยเปนภารกิจที่มีเกียรติ เน่ืองจากเปนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของประเทศ  ชวยเหลือทดแทนบุญคุณแผนดินใหแกประเทศชาติ  ตาม                     
พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรง
เล็งเห็นวาประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมของผูสูงวัย ดังน้ันการสงเสริมภารกิจของวุฒิอาสาฯใหมีการ
นําเอาความรู ประสบการณของทานผูสูงอายุที่เปนคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ
ชาวบาน ผูนําชุมชน มาพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ประเทศ ถือไดวาเปนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ดวย เน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีแนวทางพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และใหมีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงและเปนพลังในการพัฒนาสังคม            
ในปจจุบันมีวุฒิอาสาฯ ทํางานในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ ในหลายสาขาวิชาชีพ เครือขายของวุฒิอาสาฯ 
เหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากกับประเทศชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดย สศช.
ตองจัดองคกรธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ มีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดย
พัฒนาการทํางานของวุฒิอาสาฯ ใหครบกระบวนการและบูรณาการรวมกับองคกรชุมชน องคกรทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ขาราชการตางๆ อาทิ ภารกิจการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ วุฒิอาสาฯ 
ตองมีบทบาทตั้งแตสื่อสารทําความเขาใจในเรื่องแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๑ แกชุมชนและประชาชน ในการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา การนําขอมูลหรือความตองการของประชาชนที่ไดรับจากการลงไปสัมผัสตามชุมชน
อยางใกลชิดแจงกับเจาหนาที่ ขาราชการ อปท. อบต. เพ่ือการปรับปรุงแผน นําเอาตนแบบที่ทําไว            
ไปประยุกตใชในชุมชนอ่ืนๆ ใหกระจายไปตามหมูบานตางๆจนครบ สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชน จะเปน
การขับเคลื่อนเปาหมายของแผนพัฒนาฯใหเกิดขึ้นและขยายผลอยางมีพลัง อยางไรก็ตาม การจะ
ดําเนินการไดดังน้ี จะตองมีการจัดองคกรของธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะศึกษา
ประสบการณจากตางประเทศ อาทิ โครงการ IESC (International Executive Service Corps) ของประเทศ



๔ 
 

สหรัฐอเมริกา องคกร CESO ของแคนาดา (Canadian Executive Service Organization)  องคกร JVC 
ของญี่ปุน  (Japan International Volunteer Center) พรอมทั้งขยายการดําเนินงานของวุฒิอาสาสูดานการ
พัฒนาอาชีพ การทํามาหากิน ซ่ึงภาคเอกชนจะสามารถสนับสนุนไดมากขึ้น ผูเกษียณธุรกิจเอกชนมี
จํานวนมาก สามารถชวยในเรื่องการบริหารโครงการ  การบริหารองคกร การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งการขยายงานสูประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภูมิภาคตามขอตกลงความรวมมือภายใตประชาคมอาเซียน นอกจากนั้น สศช. ควรจัดการบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพเปนผูสนับสนุนที่เขมแข็ง สามารถใหบริการอํานวยความสะดวก จัดใหมีการ
ประชุม ฝกอบรมวุฒิอาสาฯ ในภารกิจที่มอบหมาย และทําหนาที่ประสานระหวางความตองการของ
ชุมชนกับวุฒิอาสาฯ ผูที่มีความรูมีประสบการณเร่ืองน้ันๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูมี
คุณสมบัติ เขาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น ซ่ึงถาดําเนินการตามนี้งานวุฒิอาสาฯจะมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

 ๒.๒.๒  การสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน 
 จากตัวอยางความสําเร็จของการสรางเครือขายของนายประยงค รณรงค แหงชุมชนไมเรียง 
ไดสะทอนวิธีคิด วิธีทํา กระบวนการ และขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตน ขยายผล และดําเนินการตอเน่ืองยั่งยืน ดังนี้ 
 ๑) ประสบการณการทํางานกับชุมชน  การรวมกลุมในชุมชนระยะแรกเปนกลุม
เกษตรกรสวนยางตามนโยบายรัฐเพื่อรับความชวยเหลือจากรัฐบาล ซ่ึงทําใหชุมชนและประชาชน            
ไมสามารถพึ่งตนเองได จึงไดรวมกันทบทวนหาวิธีที่ชุมชนไมตองรอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐ
เพียงอยางเดียว ระยะตอมาจึงรวมตัวเปนองคกร เพ่ือทํากิจกรรมรวมกันใหกลุมมีการพัฒนาตนเอง 
และเปนประโยชนแกสมาชิก  แตผานไประยะหนึ่งพบวาการดําเนินงานในลักษณะกลุมหรือองคกรโดดๆ
มีความเสี่ยงในเร่ืองผลผลิต และราคาที่อาจตกต่ําลงจึงตองสรางภูมิคุมกันโดยสรางเครือขายกับกลุม
อ่ืนๆ อาทิ เครือขาย “ยาง” เครือขาย “ไม” และเครือขาย “นา”รวมเรียกวา “เครือขายยมนา” ซ่ึงทั้งสาม
เครือขายจะมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ แตมีการพึ่งพากันหลายดานและมีกิจกรรมรวมกันตอเน่ืองเพ่ือ
สรางความเชื่อมโยง ความสัมพันธใหใกลชิดกัน อาทิ การรวมกันคิดคนวิธีการแกปญหาราคาขาวตกต่ํา 
โดยการทดลองจนไดขอสรุปรวมกันวา “การนําขาวที่ไดมาแปรรูปเปนขาวสารและแปงขนมจีน ซ่ึงจะทําให
ขายไดราคามากกวาการขายเปนขาวเปลือก” ชุมชนจึงไดรวมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเปนบริษัท            
ทําธุรกิจการแปรรูปขาวสารเปนแปงขนมจีนขายใหกลุมทําขนมจีนเพ่ือแกปญหาใหชาวนา ตอมาในป ๒๕๔๐ 
ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เกิด “เครือขายการสรางงาน”โดยการนําแปงขนมจีนไปขายใหแมคาขนมจีนรายยอย
เพ่ือแกปญหาการวางงานงาน นอกจากนั้นยังรวมมือกับจังหวัดจัดทําขอตกลงรวมมือกัน (MOU) สราง
เครือขายการพึ่งตนเอง พ่ึงพาอาศัยกันและกันดวยการจัดการทรัพยากรของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือลดผลกระทบที่จะมีตอเกษตรกรรายยอยจากการกอตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ในป 
๒๕๕๘  

 ๒) ขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการสรางเครือขายกับชุมชน เครือขายการทํางาน
เปนพลังที่เขมแข็งสามารถทําใหชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการยึด “แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จะชวยใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดตลอดไป โดยแนวทางการทํางานของวุฒิอาสาฯ กับ
ชุมชนใหประสบความสําเร็จ คือ๑) สรางกระบวนการเรียนรูใหกับคนในชุมชนผาน “ศูนยเรียนรูชุมชน”           
ใหรูจริง ปฏิบัติได จะชวยลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ๒) สรางความเขาใจในแนวทาง            



๕ 
 

การดําเนินงาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ถูกตองและชัดเจนแกชุมชนและภาครัฐควรทบทวน
การพัฒนาที่ตองไมเนนเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตคํานึงความสุขมวลรวม ๓) เตรียมความพรอมให
ชุมชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘  ดวย
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ใหมีภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
การสรางตัวอยางการดําเนินงานผานวุฒิอาสาธนาคารสมองเพื่อใหคนรุนใหมมีความมั่นใจ ไมมุงหวัง
ความร่ํารวยเปนหลัก แตตองมีความมั่นคง ตองพ่ึงตนเองใหได และทําประโยชนใหสวนรวม ๔) ยึดหลัก
ใหคนในชุมชนคิดเอง ทําเอง บริหารจัดการเอง ซ่ึงจะสงเสริมใหคนเขมแข็งมากขึ้น  

      ๒.๒.๓  ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต 
 จากประสบการณการพัฒนาเยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของ ดร.รุง แกวแดง 
วุฒิอาสาธนาคารสมอง ไดสะทอนวิธีคิด กระบวนการทํางาน และขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนขยายผล ดังน้ี 

 ๑) ประสบการณจากการทํางานวุฒิอาสาฯในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมี        
ความหลากหลายและมีอัตราการเกิดสูงเฉลี่ยที่รอยละ ๔ เยาวชนสวนใหญไมเรียนตอซ่ึงมีอยูกวา ๓ 
แสนคน ที่เสี่ยงตอการกระทําที่ไมถูกตองดีงาม ปจจุบันคนกลุมน้ีสวนใหญไมทํางาน ใชยาเสพติด  กลุมวุฒิ
อาสาธนาคารสมองของจังหวัดยะลา จึงรวมกับ มูลนิธิสุข-แกว แกวแดง เขาไปพัฒนาชุมชนเพื่อหวังใหเกิด
สันติสุขเหมือนเชนในอดีต โดยทํากิจกรรมหลายเรื่อง ที่สําคัญคือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรเยาวชนชายแดนใต นํากิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงที่เยาวชนชอบมา สรางองคกร
เยาวชนใหเขมแข็ง อาทิ ลิเกฮูลู โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จนกระทั่งเม่ือองคกรเขมแข็ง
จึงเสริมดวยเรื่องอาชีพ การเปนพ่ีเลี้ยง ดูแลเด็กกําพราจากเหตุการณรุนแรงและอ่ืนๆ  โครงการฯประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก เน่ืองจากวุฒิอาสาฯ กําหนดบทบาทตัวเองใหเปนเพียงที่ปรึกษาสวนกิจกรรม
ทั้งหมดเยาวชนดําเนินการเอง จากการใหความเชื่อม่ันในศักยภาพและใหโอกาสแกเยาวชน ไดพิสูจน
ดวยผลงานที่หลากหลายตอเน่ือง ในขั้นตอนนี้ไดมีการถอดบทเรียนความสําเร็จและนําเสนอในระดับ
นโยบายตอไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  รูปแบบการทํางานรวมกันของวุฒิอาสาธนาคารสมองยะลาที่ทําโครงการเชื่อมกับ
มูลนิธิสุข-แกว แกวแดง ทําใหวุฒิอาสาฯ มีเจาหนาที่ชวยทํางาน ทําใหการทํางานของวุฒิอาสาฯ สะดวก
และไดผลดี 
 ๒) ขอเสนอแนะตอการทํางานของวุฒิอาสาฯ ในระยะตอไป ในโอกาสครบ ๑๐ ป         
ของธนาคารสมองและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ควรจะถือโอกาสทบทวนบทบาทและผลงานของธนาคารสมองเพื่อจะทําประโยชนไดมากขึ้น โดยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ๑) ควรสรางเครือขายการทํางาน เน่ืองวุฒิอาสามีจุดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม  
มีความรู  มีประสบการณ เปนที่รูจัก อยางไรก็ตามเน่ืองจากเปนผูสูงอายุ การทํางานดวยตัวเองทั้งหมด
เปนเรื่องยากลําบาก จึงควรทํางานรวมกับหนวยงาน องคกร มูลนิธิ ฯลฯ ภายในทองถิ่น เพ่ือใหมีผูชวยงาน           
๒) ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการทําวิจัยเชิงพัฒนาเล็กๆงายๆในพื้นที่ การประเมินผลโครงการพัฒนา              
ในทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และรวมกับธุรกิจเอกชนมากขึ้น ๓) รณรงคเชิญชวน          
นักธุรกิจเขามาเปนวุฒิอาสาฯ เพ่ิมขึ้น และ ๔) เพ่ิมบทบาทมูลนิธิพัฒนาไทขับเคลื่อนงานวุฒิอาสา
ธนาคารสมองมากขึ้น เพ่ือลดทอนเงื่อนไขความเปนภาคราชการใหการดําเนินงานคลองตัวมากขึ้น 



๖ 
 

  
                  ในการประชุมภาคบายเปนการประชุมกลุมยอย ๔ กลุม โดยแตละกลุมมีรูปแบบการ

ประชุมแตกตางตามขอตกลงรวมกันของสมาชิกในกลุม อาทิกลุมที่ ๑ จัดในรูปแบบการเสวนา กลุมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมในลักษณะเปน “ฐานการเรียนรู” กลุมที่ ๓ และ ๔ จัดในรูปแบบการบรรยายในชวงแรกและมี
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชวงหลัง ทั้งน้ีสาระการนําเสนอและผลการประชุมมีไดดังน้ี 

 ๓.๑  กลุมยอยที่ ๑ เสริมสรางความรูสูการพัฒนาคน  
          ๓.๑.๑  ภาพรวม ในการประชุมวุฒิอาสาฯ กลุมยอยที่ ๑ : เสริมความรูสูการพัฒนาคน 
รูปแบบการประชุมเปนการเสวนา มีผูดําเนินรายการ ๑ ทาน และผูนําเสนอผลงานและนําการเสวนา ๔ ทาน 
เปนวุฒิอาสาฯ ตัวแทนจาก ๔ จังหวัด คือ วุฒิอาสาฯ จากจังหวัดนนทบุรีนําเสนอ เร่ืองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
จังหวัดลําปาง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐานการเรียน และเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูโดยชุมชนเปนฐาน จังหวัดยะลา เร่ือง การพัฒนาองคกรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตําบลชายแดนใต  
และวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดวยอาหาร 
โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร  โดยมีวุฒิอาสาจากธนาคารสมองของจังหวัดตางๆทั่วประเทศให 
ความสนใจเขารวมประชุมจํานวน ๗๐ ทาน  
                 ๓.๑.๒ สาระสําคัญในการนําเสนอ การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ ผูแทนจากทั้ง             
๔ จังหวัด แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ที่ยึดหลักการนําปญญาความรู ประสบการณ
ของวุฒิอาสาฯไปชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ ดวยการเปน          
ที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ตลอดจนเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับองคกรและ
หนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงที่ผานมา เปนการดําเนินงานที่เปนเชิงรุกที่เนนการพัฒนาคนดวยการเสริมสราง
ความรูในเร่ืองตางๆ ดังนี้  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถี          
มาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนโดย วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี ที่มีสวนรวมกับชุมชนในการ
จัดทําแผนชุมชน การนําทฤษฎี Constructionism (การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา) ไปใชใน
สถานศึกษา โดยวุฒิอาสาฯ  จังหวัดลําปาง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน           
การเรียนและเสริมสรางกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐาน ๓ แหง การพัฒนาองคกรเยาวชนจิต
สาธารณะระดับตําบลชายแดนใต โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา ดวยโครงการหมอภาษา เปนการใหเยาวชน
ไปสอนการออกเสียงภาษาไทยใหถูกตองกับชุมชน โครงการฝก/สรางนักอาน โครงการชมรมภาษา
มลายูสําหรับเด็กพุทธ กิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา กิจกรรมสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเปนกิจกรรมให
เยาวชนเรียนรู เขาใจ และสืบทอดศิลปะพื้นบาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมระหวางกลุม
เยาวชน ใน ๓ จังหวัดชายแดน โครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนตนแบบดานสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหาร ดวยการสงเสริมความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมผูที่เกี่ยวของกับงานดานสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือเปนตัวอยางแกสถานศึกษา  

๓ สรุปสาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย  



๗ 
 

 ๓.๒  กลุมยอยที่ ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง  
 ๓.๒.๑ ภาพรวม ในการประชุมวุฒิอาสาฯ กลุมยอยที่ ๒ : ชุมชนจัดการตนเองบนความ
พอเพียง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะเปน “ฐานการเรียนรู” จํานวน ๔ ฐาน โดยใหผูเขารวม
กิจกรรมกระจายเขาในแตละฐานพรอมกัน และเม่ือไดเขารวมกิจกรรมในฐานแรกจบแลวใหเปลี่ยนฐาน
เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูครบทุกฐาน ในแตละรอบของแตละฐานการเรียนรู 
ใชเวลานําเสนอ รอบละ ๒๐-๓๐ นาที มีวิทยากรประจําฐานเรียนรู นําเสนอผลงาน ตอบขอซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูเขารวมกิจกรรม ดังนี้ ฐานเรียนรู ประสานเครือขาย ไดความยั่งยืนสู
ชุมชน โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง ฐานเรียนรู สรางความเปนธรรมสูชุมชน สรางคนใหมีความสุข              
โดย  วุฒิอาสาฯ จังหวัดเชียงราย ฐานเรียนรู เทศบาลตําบลอุโมงค...ชุมชนจัดการตนเอง โดย ผูแทนชุมชน
เทศบาลตําบลอุโมงค และ ฐานเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต  โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดนครราชสีมา
และเครือขายวุฒิอาสาฯ จากไรสุขนิรันดร โดยมีวุฒิอาสาจากธนาคารสมองของจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
ใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวน ๗๐ ทาน  
 ๓.๒.๒ สาระในการนําเสนอ  มีดังน้ี ฐานเรียนรูประสานเครือขาย ไดความยั่งยืนสูชุมชน โดย
วุฒิอาสา ฯ จังหวัดพัทลุง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการมีสวนรวม
ของชุมชน ดวยกระบวนการคนหาปญหา ความตองการของชุมชน การกําหนด จัดลําดับและดําเนิน
กิจกรรม โดยการเชื่อมโยงเครือขายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาคประชาสังคม 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ในเรื่องการประกอบอาชีพ การลดรายจาย  เพ่ิมรายได เชน การทํา         
เตาแกสชีวมวล การตอยอดสรางผลิตภัณฑชุมชน และการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ฯลฯ ฐานเรียนรู 
สรางความเปนธรรมสูชุมชน สรางคนใหมีความสุข โดย  วุฒิอาสาฯ จังหวัดเชียงราย  เปนการทํางาน
ของวุฒิอาสาฯ จังหวัดเชียงราย ที่มีวิธีการประสานการทํางานในพื้นที่ และการประสานเครือขายเพ่ือ
รวมกันแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม เชน กระบวนการ วิธีการไกลเกลี่ยปญหาเรื่องการใชที่ดินในพื้นที่ 
ไกลเกลี่ยปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน พ้ืนที่ตนนํ้า และปาไม ที่เกิดขึ้นระหวาง
ชุมชนกับภาครัฐ และชุมชนกับชุมชนดวยกันเอง จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนขึ้น โดยความรวมมือจาก
หลายภาคสวน อาทิ สํานักงานอัยการจังหวัด แกนนําชุมชน หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ และเกิดการ 
บูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับจังหวัด ฐานเรียนรู เทศบาลตําบลอุโมงค...
ชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต มีการพัฒนาชุมชน 
จนมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดและเปนตนแบบในการพัฒนาแกชุมชนอื่น  ไดแก ชุมชนอุโมงค         
ซ่ึงมีความโดดเดน ในเร่ืองการสรางครัวเรือนตนแบบในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต และการตั้งกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค ซ่ึงครอบคลุมสวัสดิการ            
ทุกชวงวัยชีวิต เกิด แก เจ็บ ตาย และมีศูนยอุโมงคลดโลกรอน ที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญระดับประเทศ 
รวมทั้ง วุฒิอาสาฯ จังหวัดนครราชสีมา ที่แสดงการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตที่สามารถปฏิบัติจนเห็นเปนรูปธรรมในการทําการเกษตร และนําเสนอตัวอยางการประยุกตใช
หลักปรัชญาฯ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน เชน การทําไร นาสวนผสม เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ๑ ไร          
ได  ๑ แสน จากไรสุขนิรันดร ซ่ึงมีการขยายการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  



๘ 
 

 ๓.๓  กลุมยอยที่ ๓ เสรมิสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน  
  ๓.๓.๑  ภาพรวม การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ กลุมยอยที่ ๓ “เสริมสราง ฟนฟู ดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน” โดยชวงแรก เปนการนําเสนอจากตัวแทนของ 
แตละกลุมเกี่ยวกับความเปนมาและการดําเนินกิจกรรม/โครงการ รวม ๔ ประเด็นๆ  และชวงที่สอง เปนการ
ใหผูเขารวมประชุมไดเสวนาและซักถามรายละเอียดในแตละประเด็นที่สนใจ อยางกวางขวางจาก
วิทยากร รวมทั้งการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ของวุฒิอาสาฯ จังหวัดบุรีรัมย เร่ืองตนไมปราณีต  วุฒิอาสาฯจังหวัดราชบุรี เร่ืองการ
รณรงคใหองคความรูและกิจกรรมปลูกปาชุมชน  วุฒิอาสาฯจังหวัดพัทลุง เร่ืองพลังเตาชีวมวล และ
ผูแทนโรงเรียนรุงอรุณ กทม. ซ่ึงเปนสถานศึกษาที่มีผลงานดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เรื่องของเสียเหลือศูนย  มีผูแทนวุฒิอาสาจากธนาคารสมองของจังหวัดตางๆ          
ทั่วประเทศใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวนมากกวา ๖๐ ทาน    
 ๓.๓.๒  สาระสําคัญในการนําเสนอ การนําเสนอผลงานของทั้ง ๔ จังหวัดแสดงใหเห็นถึง
การเสริมสรางการอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ดังน้ี ตนไมประณีต สนับสนุนให
เกษตรกรรูจักการใชและบริหารจัดการตนทุนธรรมชาติ โดยมีหลักการคือ ดิน นํ้า ตนไม และเปลี่ยนวิธีคิด
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนทําเกษตรผสมผสาน โดยให “ชาวบานสอนชาวบาน” และนําประสบการณตางๆ 
ที่เคยไดรับมาถายทอดตอกันไป ทําใหเกษตรกรจํานวนมากปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร สงผลใหมีความ
เปนอยู ดีขึ้น สามารถปลดหนี้ได มีแนวทางและวิธีแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ  เห็นผล                
เปนรูปธรรมงายตอการนําไปประยุกตใช เปนการแกไขปญหาโดยเนนปรับเปลี่ยนแนวความคิด ความ
เชื่อในการดําเนินชีวิต ใหเกษตรกรมีความเปนอยูอยางพอเพียง พ่ึงพาตนเองได และมีความสุขอยาง
ยั่งยืน และยังสงผลใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา พรอมกับปรับปรุงธรรมชาติใหคงอยูเพ่ือ
ลูกหลาน รุนตอไป การสงเสริมการปลูกตนไม เพ่ือใหมีธรรมชาติอยูในจิตใจ ชีวิตก็จะมีความสุข รวมทั้ง
โครงการจัดทําเตาชีวมวลเพื่อชุมชน เพ่ือลดภาวะโลกรอน กําจัดขยะ และชวยลดคาใชจายในครัวเรือน 
ตลอดจนกําจัดของเสียใหเหลือศูนย ดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนกิจวัตร
ประจําวัน สามารถลดปริมาณ “ขยะ” ที่โรงเรียนตองทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก (กทม.) ใหลดลงไดอยาง
เปนรูปธรรม  

 ๓.๔  กลุมยอยที่ ๔ สืบสาน เผยแพร ศลิปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน  
  ๓.๔.๑  ภาพรวม ในการประชุมวุฒิอาสาฯ กลุมยอยที่ ๔ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน ดานการสืบสานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูเด็กและเยาวชน โดย
ชวงแรกมีผูแทนวุฒิอาสาฯจาก ๔ จังหวัดคือ วุฒิอาสาฯจังหวัดเพชรบุรี นําเสนอเร่ืองการอนุรักษ
วัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น วุฒิอาสาฯจังหวัดอุบลราชธานี เร่ืองการอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสาน วุฒิอาสาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสายใยรักษวัฒนธรรม ผูกพัน
ผูสูงอายุ  และวุฒิอาสาฯจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ืองการพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา           
ในประเด็นเกี่ยวกับ รูปแบบการรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ การเชื่อมโยงภาคีเครือขายกับใครอยางไร 
ตลอดจนบทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อนงาน ปญหา อุปสรรค ปจจัยความสําเร็จ และแนวทางการขยายผล         



๙ 
 

ตอยอดในระยะตอไป พรอมทั้งมีเอกสารและสื่อประกอบการอภิปราย และชวงหลังเปนการเปดเวทีให
ผูเขารวมทุกทานไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยมีวิทยากรทั้งหมดรวมกันตอบขอซักถาม มีผูแทน
วุฒิอาสาฯของจังหวัดตางๆทั่วประเทศใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวนมากกวา ๖๐ ทาน   
  ๓.๔.๒  สาระสําคัญในการนําเสนอ ในตลอดการดําเนินงานกวา ๑ ทศวรรษที่ผานมา
วุฒิอาสาฯ มีการดําเนินงานกาวหนาหลายดาน โดยเฉพาะในดานการปลูกฝงในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ตลอดจนคุณธรรม ศีลธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากวุฒิอาสาฯ สวนใหญมาจากครูจึงสามารถใหความรูกับเยาวชนได 
โดยเนนเยาวชนเด็กเล็ก และระดับประถมเปนสวนใหญ เพ่ือเปนการปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก มีกระบวนการ
ทํางานแบบกลุมและสรางเครือขาย โดยการรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ เริ่มจากสมาชิกกลุมเล็กๆ แลวคอย
ขยายเพิ่มเติมโดยการประสานพูดคุยกัน ชักชวนกันใหเขามาทํางานขับเคลื่อนความรูความสามารถ            
ที่วุฒิอาสาฯ มีอยูเขาไปชวยเหลือประชาชนเทาที่จะทําได โดยประธานวุฒิอาสาฯของจังหวัดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามวาระที่กําหนด เพ่ือใหวุฒิอาสาฯทุกคนไดเขามาทํางาน ทําใหมีพลังการทํางาน
แบบตอเน่ือง ขณะที่การทํางานของกลุม จะใชวิธีการแบบถอยทีถอยอาศัยกัน เคารพนับถือกันตาม
อาวุโส โดยวุฒิอาสาฯ ทั้ง ๔ จังหวัดตัวอยางมีการรวมกลุมกันเปนประจํา เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกันอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยบางจังหวัดมีการจัดทําเปนเอกสารรายไตรมาสเพื่อชี้แจง
ผลงานที่ผานมาและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมสมาชิก สวนการสรางเครือขาย วุฒิอาสาฯในทุก
จังหวัดมุงสรางเครือขายกับภาคีตางๆในทองถิ่น โดยวุฒิอาสาฯ บางจังหวัดมีการเดินสายไปประชุม
สัญจรตามสถานที่ของหนวยงานตางๆที่เปนภาคีเครือขาย และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการจัดงาน
สําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปนการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม เชน การแหเทียนพรรษา การจัดทําปูนปน ซ่ึงการทํางานแบบภาคีเครือขายสงผลให
วุฒิอาสาฯ ไดรับการยอมรับจากสังคมทําใหมีกลไกและพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขยายวงกวาง         
สูสาธารณมากขึ้น  

 

 ๔.๑  รูปแบบการรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ มีจุดเริ่มตนที่คลายคลึงกัน แตขยายตัวแตกตาง
กันไปตามจํานวนและภารกิจที่ดําเนินงาน กลาวคือ จากแกนนํากลุมเล็กๆ ที่รวมตัวกันทํางานดานการ
พัฒนาใหกับชุมชน ตอมามีการชักชวนผูเกษียณอายุแตมีใจที่จะพัฒนาสังคมใหเขารวม จึงมีสมาชิกมากขึ้น 
หลากหลายกลุมอาชีพมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีวุฒิอาสาฯ จํานวนมาก เชน จังหวัดนนทบุรี จะมีการจัด
องคกรรองรับในรูปแบบคณะกรรมการ และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานหลายชุด สําหรับจังหวัดที่มี          
วุฒิอาสาฯ ไมมากก็จะขับเคลื่อนโดยการจัดเปนกลุมเล็กๆตามความสามารถ ความชํานาญหรือประสบการณ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตยังขยายเปนการรวมกลุมของ ๓ จังหวัดยะลา ปตตานีและ
นราธิวาสเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกัน นอกจากนั้นยังจัดใหมีโครงการฝกอบรม และจัดประชุม        
วุฒิอาสาฯ อยางตอเน่ือง มีการเยี่ยมพ้ืนที่โครงการดูงานรวมกัน รวมทั้งพบปะสังสรรครวมกันอยางตอเน่ือง 
และเขารวมการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานสม่ําเสมอ เพ่ือใหการรวมกลุมแนนแฟนใกลชิดกัน 

๔ บทเรียนจากการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ  



๑๐ 
 

 ๔.๒ ปจจัยความสําเร็จในการทํางานอยูที่ความเปนเอกภาพและความตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
จากความสําเร็จของวุฒิอาสาฯ ในหลายจังหวัด พบวามีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือ การสรางกลุมให
เขมแข็งมีการประสานงานและพบปะ ประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ มีการเผยแพรประชาสัมพันธให         
วุฒิอาสาฯ เปนที่รูจักแพรหลายผานสื่อสาธารณะตางๆ นําเสนอผลงานสม่ําเสมอเพื่อใหสังคมเขาใจ
บทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ที่จะเขาไปชวยกลุมตางๆทํางานโดยไมไดเปนการมากาวกาย รูจักและ
ทํางานรวมกับภาคีทุกกลุมอยางใกลชิด โดยเฉพาะกลุมที่ทํางานดานการพัฒนาที่มีงบประมาณสนับสนุน          
วุฒิอาสาฯ ไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงตัวอยางความสําเร็จของการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ เห็นชัดเจน อาทิ  
การทํางานรวมกับชุมชน  จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานของวุฒิอาสาฯที่เปนระบบ มีการบริหารงาน           
ที่ชัดเจน กําหนดกิจกรรมตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและเหมาะสมกับตามประสบการณ
ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด ทํางานดวยการมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงาน/องคกร         
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด มีการและปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ นําทุนทางสังคมของ 
วุฒิอาสาฯ มาใชในการสรางเครือขายการทํางาน  นําทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ เชน ปราชญชาวบานมารวมในโครงการและมีการประชุมวุฒิอาสาฯ รวมกันอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนั้น  การสรางการทํางานของวุฒิอาสาฯใหยั่งยืนมากขึ้นจําเปนตองขยายผลตอยอดทั้งในเรื่อง
จํานวนสมาชิกวุฒิอาสาฯ ความหลากหลายของวิชาชีพตางๆ อาทิ วิศวกร สถาปนิก ชาง  

 ๔.๓  การเชื่อมโยงเครือขายเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนการทํางานของวุฒิอาสาฯให
บรรลุจุดหมาย วุฒิอาสาฯ สวนใหญ เริ่มตนขับเคลื่อนงานดวยการสรางความรับรูในเรื่องธนาคารสมอง
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด แนะนําวุฒิอาสาฯ ใหวุฒิอาสาฯ และแสดงเจตนารมณที่จะมีสวนรวม
ในการชวยพัฒนา รับฟงความคิดเห็นและภารกิจที่จะใหวุฒิอาสาฯเขาไปชวยหนุนเสริมการทํางาน และ  
มีกระบวนการและวิธีการทํางานโดยใชโครงงาน/โครงการของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานธุรกิจเอกชน 
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในแตละภูมิภาค ใหเปนฐานการขับเคลื่อน อาทิ วุฒิอาสาฯ จังหวัดลําปาง
ขับเคลื่อนการรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน ในรูปแบบไตรภาคี ประกอบดวย วุฒิอาสาฯ จังหวัด
ลําปาง สํานักงาน กศน.และบริษัท ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด เปนตน หรือวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา
รวมเปนเครือขายกับมูลนิธิสุข – แกว แกวแดงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตเชื่อมโยงกับหนวยงาน เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หนวยงาน
ทหารในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 ๔.๔  ปญหาสุขภาพ การขาดการประชาสัมพันธ และการขาดความหลากหลายของ
วิชาชีพเปนอุปสรรคการทํางาน แมวาวุฒิอาสาฯจะมีจิตอาสาในการทํางานอยางเต็มที่แตปญหา
อุปสรรคสําคัญของวุฒิอาสาฯ คือ ปญหาสุขภาพจากความสูงวัย การขาดความคลองตัวในการเดินทาง 
และในระยะแรกมีปญหาการประชาสัมพันธ ทําใหวุฒิอาสาฯยังไมเปนที่รูจักของหนวยงาน องคกร 
ชุมชนในพื้นที่ วุฒิอาสาฯตองสรางการรับรู ประชาสัมพันธตัวเอง โดยการแนะนําตัวกับหนวยงานภาครัฐ 
การเขาไปรวมกิจกรรมกับชุมชน รวมทั้งการจัดประชุมแนะนําตัวกับชุมชนและหนวยงาน นอกจากนั้น 
ยังมีปญหาขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน เน่ืองจาก สศช. จะมีงบประมาณใหในลักษณะ



๑๑ 
 

สนับสนุนเชิงริเริ่ม / งบประมาณอํานวยความสะดวกเทานั้น รวมทั้งปญหาวุฒิอาสาฯ มีจํานวนนอย ไมมี
เจาหนาที่ประจํา และการขาดวุฒิอาสาฯที่มีความรูเฉพาะดาน เชน วิศวะ สถาปนิก และชาง จึงตองมี
การเชิญชวนใหผูสูงวัยทั้งหลายที่มีความรูความสามารถสนใจมารวมกันเปนวุฒิอาสาเพื่อขยายผลตอยอดสิ่งที่
ทําไวดีแลว และเครื่องมือที่สําคัญ เพ่ือใหงานที่ทํามีความตอเน่ือง การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ การเผยแพร
ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน หนังสือพิมพทองถิ่น จัดรายการ
เสวนา จัดการบรรยายเพื่อใหความรูตางๆ  

 

 สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมประชุมตอการจัด
ประชุม รวมทั้ง เจาหนาที่ สศช. ไดสังเกตการณประชุมกลุมยอยทั้ง ๔ กลุมยอย โดยมีขอคิดเห็น ดังน้ี 

 ๕.๑  ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
        ในระหวางการประชุม สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ไดจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม เกี่ยวกับความเหมาะสม การไดรับประโยชน และความคุมคา ตลอดจน
ความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ในการจัดประชุม ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
๑๐๙ ราย จาก ๓๓๐ ราย คิดเปนรอยละ ๓๓.๐ ของผูเขารวมประชุมทั้งหมด โดยผลการสํารวจความคิดเห็น
ในภาพรวม ผูเขารวมสัมมนารอยละ ๔๕.๙ มีความเห็นวาไดรับความรู/ประโยชนจากการประชุม 
รองลงมาเปนระดับปานกลาง รอยละ ๓๘.๕๐ และควรปรับปรุง รอยละ ๐.๙๐ โดยมีรายละเอียดในแตละ
กิจกรรมดังน้ี 

         ๕.๑.๑  การปาฐกถาพิเศษในภาคเชา  ผูเขารวมประชุมตอบวาไดรับความรูในระดับ
มากมีเกินกวาครึ่งหนึ่งคืออยูระหวาง รอยละ ๕๘.๗ - ๖๘.๘ ระดับปานกลาง รอยละ ๓๗.๖-๓๙.๔ ระดับนอย         
มีเพียงรอยละ ๐.๙-๑.๘ โดยไมมีผูใดเห็นควรปรบัปรุง 
  ๕.๑.๒  กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ การเสวนากลุมยอยของทั้ง ๔ กลุม ผูเขารวม
ประชุมตอบวาไดรับความรูและสามารถนําไปประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง รอยละ ๒๑.๑-๒๕.๗ 
รองลงมาเปนระดับมากอยูที่รอยละ ๑๑.๐-๒๐.๒ และระดับนอยรอยละ ๐.๙ - ๓.๗ โดยมีประเด็น             
ที่วุฒิอาสาฯ ตอบวาใหความรูมากที่สุด ในกลุมที่ ๑ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐานการเรียน และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน กลุมที่ ๒ คือ เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีวิต กลุมที่ ๓ คือเร่ืองตนไมปราณีต และเรื่องพลังเตาชีวมวล และกลุมที่ ๔ คือเร่ือง          
การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสาน 

 ๕.๑.๓  การสรางเครือขาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ ๗๕.๒ เห็นวา เม่ือเสร็จสิ้น
การประชุมแลว สามารถสรางเครือขายไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากวุฒิอาสาฯ ไดมาทําความรูจักกันในเวที
ประชุม และมีความมุงม่ันที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา อยางไรก็ตาม
รอยละ ๖.๔ ยังไมม่ันใจวาจะสามารถสรางเครือขายได            

๕ ความคิดเหน็ตอการจัดประชุม  



๑๒ 
 

 ๕.๑.๔  รูปแบบการจัดกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ และการเสวนากลุมยอย  โดย
ภาพรวม ผูเขารวมประชุมรอยละ ๓๐.๒๖  เห็นดวยมาก รองลงมาเปน ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 
๒๕.๔๘ และระดับนอยรอยละ ๒.๕๕ โดยไมมีผูใดเห็นควรปรับปรุง โดยในแตละกลุมยอย พบวา
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจระดับมาก อยูระหวางรอยละ๒๗.๕๐-๓๓.๐๐ รองลงมาเปน ปานกลาง
ระหวางรอยละ๒๓.๙๐-๒๗.๕๐ และระดับนอยรอยละ๑.๘๐-๒.๘๐  
           ๕.๑.๕  การบริหารจัดการ  ในการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ พบวา ผูเขารวมประชุม
สวนใหญรอยละ ๕๒.๓๐ พึงพอใจในรูปแบบการประชุมที่มีการบรรยายและปาฐกถาพิเศษ อีกรอยละ 
๖๔.๒๐มีความพึงพอใจสถานที่จัดการสัมมนาในระดับมาก และอีกรอยละ ๖๕.๑๐ มีความพึงพอใจ ใน
ระดับมากในการตอนรับผูเขารวมสัมมนาของเจาหนาที่  รวมทั้งวุฒิอาสาฯทื่ตอบแบบสอบถาม         
รอยละ ๕๗.๘ พึงพอใจในระดับมากในบริการอาหารและเครื่องด่ืม อยางไรก็ตามในเรื่องการไดรับทราบ
ขอมูล/การชี้แจงระหวางการประชุม มีวุฒิอาสาฯ ที่เขารวมประชุมและตอบวาพึงพอใจในระดับมาก         
มีเพียง รอยละ ๔๕.๙๐  ซ่ึงใกลเคียงกับผูเขารวมประชุมที่มีความพึงพอใจปานกลาง (รอยละ ๔๑.๓๐) 
  ๕.๑.๖  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดประชุม ผูเขารวมประชุมเห็นวาควรจัดตอเน่ือง 
ทุกป และหมุนเวียน ไปทุกภูมิภาค โดยควรเปดโอกาสใหวุฒิอาสาฯทุกทานไดเขารวมประชุมพรอมๆ 
กันทุกครั้ง พิธีเปดควรมีการอานบทกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
รวมทั้งรวมกันรองเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดประชุมกลุมยอยรูปแบบ “กิจกรรม
ตลาดนัดวุฒิอาสาฯ” ควรจะรวมกันในกลุมใหญ เพ่ือใหการเรียนรูทั่วกัน ถอดเทปขององคปาฐกทั้ง ๔ สงไป
ใหวุฒิอาสาฯ ทุกทานเพื่อนําไปเผยแพร และเปนแนวทางในการทํางานการถอดเทปคําบรรยายพิเศษ
ขององคปาฐกทั้ง ๔ ทาน และสาระสําคัญจากการประชุมทั้งหมด ควรสงไปใหวุฒิอาสาฯ ทุกทานเพ่ือ
นําไปเผยแพร และเปนแนวทางในการทํางาน ทบทวนวันประชุมแตละครั้งขอใหมีความเหมาะสม และควร
จัดที่พักที่โรงแรมเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งจัดพิมพผลงานและทําเนียบวุฒิอาสาฯ แจกจายใหผูเขารวม
สัมมนาทุกทาน เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน รวมทั้งเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ 
ใหรูจักวุฒิอาสาฯ มากขึ้น ตลอดจน ใหมีการติดตามประเมินผลหลังการประชุม รวมทั้งคนหาวุฒิอาสาฯ 
ที่มีศักยภาพและผลงานดี เพ่ือเปนบุคลากรมาบรรยายในโอกาสตางๆ 

 ๕.๒  การสังเกตการณประชุมกลุมยอย 
 จากการสังเกตการณการประชุมกลุมยอย เพ่ือพิจารณากระบวนการ วิธีการ/รูปแบบการ

ประชุมที่ไดดําเนินการ และจุดออนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแกไขการประชุมใหมีประสิทธิผลในโอกาสตอไป        
มีขอสังเกต ดังนี้  

  ๕.๒.๑ กระบวนการและรูปแบบการประชุม การจัดประชุมกลุมยอยทั้ง ๔ กลุม วุฒิอาสาฯ 
เปนผูกําหนดกระบวนการและบริหารจัดการจัดประชุมเอง ทําใหการประชุมเปนไปตามความตองการ
ของวุฒิอาสาฯ ที่อยากจะเห็นการประชุมที่เหมาะสมกับกลุมของตนเอง โดยกลุมที่ ๑ ๓ และ ๔ จะเปน
การใหความรูเพ่ิมเติมทั้งในลักษณะการบรรยายและการเสวนา และพูดคุยซักถามในประเด็นที่สนใจ         
ทําใหมีบรรยากาศไมเปนวิชาการจนเกินไป รวมทั้งมีการแสดงบูธนิทรรศการในหองอีกครั้ง ทําให
ผูเขารวมประชุมใหความสนใจเปนอยางดี เพราะไดทั้งสาระที่มาจากการเสวนา และไดพูดคุยในประเด็น



๑๓ 
 

ที่ตนเองสนใจจากบูธนิทรรศการ สวนกลุมที่ ๒ จัดเปนฐานเรียนรู ซ่ึงผูเขาประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจ
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปนฐานการเรียนรู เน่ืองจาก สนุกสนาน จากการเปลี่ยนฐานไป
เรื่อยๆ ไมเบื่อ มีการเปลี่ยนอิริยาบถสามารถซักถาม โตตอบกับวิทยากรไดอยางใกลชิด  
  ๕.๒.๒ จุดออน/อุปสรรค สําหรับกลุม ๑ ๓ และ ๔ ขอจํากัดของหองจัดเสวนากลุมยอย
ที่มีขนาดพื้นที่คอนขางเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมเสวนาและการจัดนิทรรศการในหอง          
จึงทําใหรองรับผูรวมกิจกรรมกลุมแตละกลุมซึ่งมีประมาณ ๗๐ คนนั้นไมเพียงพอ ประกอบกับไมมีพ้ืนที่
เพียงพอในการเดินชมนิทรรศการในระหวางการเสวนาดําเนินอยู ทําใหผูที่ตองการเขามาชมนิทรรศการ
ในชวงดังกลาวไมสามารถเดินชมได นอกจากนี้ ยังทําใหการนําเสนอผลงานของบูธตางๆ ทําไดไมเต็มที่
เพราะจะกระทบการเสวนา และการเลือกผูเขาประชุมแตละหองยอยที่ สศช. จัดใหโดยพิจารณาจาก         
ภูมิหลังและประวัติที่อยูในฐานขอมูล อาจทําใหไดผูเขารวมที่ไมตรงกับความสนใจของวุฒิอาสาฯ ดังน้ัน 
ควรเปดโอกาสใหวุฒิอาสาฯ ไดเลือกกลุมตามความสนใจ  จะทําใหวุฒิอาสาฯ ไดตอยอดความรูและ
สามารถขยายผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเองได ขณะที่กลุม ๒ ที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของ
ฐานการเรียนรู ในแตละฐานควรมีพ้ืนที่อยูหางกันพอสมควรเพ่ือปองกันเสียงรบกวนซึ่งกันและกัน และ
การเปดใหผูเขารวมกิจกรรมเขาสูฐานการเรียนรู ทุกฐานจะตองมีความพรอมในการใหผูเขารวมกิจกรรม
เขาสูฐานพรอมกัน เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมกระจายอยูในทุกฐาน หากมีฐานใดไมพรอมผูเขารวม
กิจกรรมจะยายไปเขารวมที่ฐานอ่ืนกอน ทําใหมีบางฐานตองรับผูเขารวมกิจกรรมมาก และฐานที่            
ไมพรอมก็จะไมมีผูเขารวมกิจกรรมในรอบแรก นอกจากนั้นการนําเสนอหรืออุปกรณที่ใชประกอบฐาน
การเรียนรูที่มีภาพกิจกรรมประกอบและมีตัวอยางผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่เปนรูปธรรมใหเห็นจะสราง 
ความสนใจใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดมากกวาการนําเสนอที่เปนการบรรยายดวยตัวอักษร ซ่ึงหากมี
ตัวหนังสือมากเกินไปผูเขารวมกิจกรรมจะไมใหความสนใจเทาที่ควร  

 

 ๖.๑  การทบทวนบทบาทและผลงานของธนาคารสมองเพื่อจะทําประโยชนไดมากข้ึน จาก
พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จนถึง
ปจจุบัน เปนเวลากวาหนึ่งทศวรรษ วุฒิอาสาฯ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ กวาทาน กระจายอยูในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ซ่ึงตลอดระยะเวลาการดําเนินกวา ๑๒ ป พบวา วุฒิอาสาฯ ไดดําเนินงานที่เปนประโยชนตอ
สวนรวมมาโดยตลอดแตเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป ยังขาดพลังที่สรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมได 
เน่ืองจากปญหาอุปสรรคสําคัญของวุฒิอาสาฯ คือ ปญหาสุขภาพ และการขาดความหลากหลายของ
วิชาชีพเปนอุปสรรคการทํางาน รวมถึงขาดการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานผานชองทางตางๆที่ทําให
สาธารณชนรับรูความสําคัญของวุฒิอาสาฯ การดําเนินการขยายผลในระยะตอไปจะคํานึงถึง การสราง
เครือขายการทํางาน เน่ืองวุฒิอาสาฯ มีจุดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม  มีความรู มีประสบการณ เปนที่
รูจัก อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนผูสูงอายุ การทํางานดวยตัวเองทั้งหมดเปนเรื่องยากลําบาก จึงควร
ทํางานรวมกับหนวยงาน องคกร มูลนิธิ ฯลฯ ภายในทองถิ่น เพ่ือใหมีผูชวยงาน สงเสริมใหวุฒิอาสาฯ         

๖ แนวทางการขยายผลตอยอดในระยะตอไป  



๑๔ 
 

มีบทบาทเกี่ยวกับการทําวิจัยเชิงพัฒนาเล็กๆงายๆในพื้นที่ การประเมินผลโครงการพัฒนาในทองถิ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และรวมกับธุรกิจเอกชนมากขึ้น  ธนาคารสมองรณรงคเชิญชวน 
นักธุรกิจ เขามาเปนวุฒิอาสาเพิ่มขึ้น และเพ่ิมบทบาทมูลนิธิพัฒนาไทขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคาร
สมองมากขึ้น เพ่ือลดทอนเงื่อนไขความเปนภาคราชการใหการดําเนินงานคลองตัวมากขึ้น 

 ๖.๒  การจัดองคกรธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ มีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
โดยพัฒนาการทํางานของวุฒิอาสาฯ ใหครบกระบวนการและบูรณาการรวมกับองคกรชุมชน องคกร
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ขาราชการตางๆ ใหสามารถจัดทํากิจกรรมไดสอดคลองและ
เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเปนพลังในการพัฒนาสังคมภารกิจ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยวุฒิอาสาฯ มีบทบาทตั้งแตสื่อสารทําความเขาใจในเรื่อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แกชุมชนและประชาชน ในการใหคําปรึกษาแนะนํา การนําขอมูลหรือความ
ตองการของประชาชนที่ไดรับจากการลงไปสัมผัสตามชุมชนอยางใกลชิดแจงกับเจาหนาที่ ขาราชการ 
อปท. อบต.เพ่ือการปรับปรุงแผน นําเอาตนแบบที่ทําไวไปประยุกตใชในชุมชนอ่ืนๆ  ใหกระจายไปตาม
หมูบานตางๆจนครบ สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชน จะเปนการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนพัฒนาฯ             
ใหเกิดขึ้นและขยายผลอยางมีพลัง 
 การจัดองคกรของธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาประสบการณจากตางประเทศ พรอมทั้ง
ขยายการดําเนินงานของวุฒิอาสาสูดานการพัฒนาอาชีพ การทํามาหากิน ซ่ึงภาคเอกชนจะสามารถ
สนับสนุนไดมากขึ้น ผูเกษียณธุรกิจเอกชนมีจํานวนมาก สามารถชวยในเรื่องการบริหารโครงการ การบริหาร
องคกร การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน รวมทั้งการขยายงานสูประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยเหลือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตามขอตกลงความรวมมือภายใตประชาคมอาเซียน 
 สศช. เปนผูสนับสนุนที่เขมแข็ง สามารถใหบริการอํานวยความสะดวก จัดใหมีการประชุม ฝกอบรม
วุฒิอาสาฯ ในภารกิจที่มอบหมาย และทําหนาที่ประสานระหวางความตองการของชุมชนกับผูมีความรู   
มีประสบการณเรื่องน้ันๆ (matching) พรอมทั้งควรจัดประชาสัมพันธ เชิญชวนใหจํานวนสมาชิกขยายตัว
เพ่ิมขึ้น  

           ๖.๓  การจัดประชุมวุฒิอาสาฯทั่วประเทศตอเน่ืองทุกป และหมุนเวียนไปทุกภูมิภาค โดย
ใหวุฒิอาสาฯ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานอยางตอเน่ือง และจะจัดพิมพผลงานและทําเนียบ       
วุฒิอาสาฯ แจกจายใหภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่สนใจในการรวมทํางานกับวุฒิอาสาฯ พรอม
ทั้งคนหาวุฒิอาสาฯ ที่มีศักยภาพและผลงานดี เพ่ือเปนบุคลากรมาบรรยายในโอกาสตางๆ 
 

 

  

 

 
 



บรรยากาศการประชุม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

คํากลาวรายงาน 
โดย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนากรเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

เรียน  ทานองคมนตรี  พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท 

ในนามของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท 
ขอขอบพระคุณทานที่ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕            
“หน่ึงทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” ในวันน้ี  

 การประชุมในครั้งน้ี สํานักงานฯ และมูลนิธิพัฒนาไทมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอธนาคารสมองและพสกนิกรชาวไทย 
และเผยแพรบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและผลการดําเนินงานของธนาคารสมองตลอดหนึ่ง
ทศวรรษที่ผานมา  รวมทั้งเปนการสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือขายอ่ืนๆ  
ในวันนี้มีผูเขารวมสัมมนาประมาณ ๓๐๐ ทาน ประกอบดวย ผูแทนวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ  
ผูแทนหนวยงาน ผูนําชุมชน รวมไปถึงสื่อมวลชน การประชุมในวันน้ี  ใน ภาคเชา เปนการนําเสนอวีดิทัศน
เรื่อง “ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จากนั้น                 

ทานองคมนตรีเปดประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ การบรรยายเรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับ          
การสรางเครือขายภาคประชาชน  โดย ดร.อาชว เตาลานนท รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ
และ ทรูคอรปอเรชั่น  การบรรยายเรื่องการสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน โดย นายประยงค 
รณรงค กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  การบรรยายเรื่อง ธนาคารสมองกับ                  
การพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต โดย ดร.รุง แกวแดง ประธานมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง และ 
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา และ ใน ภาคบาย เปนการเสวนากลุมยอยเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากประสบการณที่หลากหลายของวุฒิอาสาฯ ในลักษณะตลาดนัดวุฒิอาสาฯ โดยแบงเปน ๔ กลุมยอย 
ไดแก  กลุมยอยที่ ๑  เรื่องเสริมความรูสูการพัฒนาคน กลุมยอยที่ ๒ เร่ืองชุมชนจัดการตนเองบน
ความพอเพียง กลุมยอยที่ ๓  เร่ืองรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  และกลุมยอยที่ ๔  เรื่อง            
สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมสูเด็กและเยาวชน 

 บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว ใครขอเรียนเชิญทานองคมนตรีพลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท 
 ไดกรุณากลาวเปดการประชุม เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร
บทบาทและผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ  

          ขอกราบเรียนเชิญ 

 



๑๖ 
 

คํากลาวเปด 
โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท   องคมนตรี   

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

เรียน  ทุกทาน 

ผมมีความยินดียิ่ งที่ ไดมา เปดการสัมมนาเฉลิมพระ เ กียรติสมเด็ จพระนางเจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หน่ึงทศวรรษ
ธนาคารสมอง... รวมพลังพัฒนาประเทศ”  

ขอเรียนวา เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดมีพระราช
ดํารัสในที่ประชุม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน โดยนําผู เกษียณที่ มีความรู 
ความสามารถและประสบการณในการทํางานดานตางๆ จากภาครัฐ และภาคเอกชนมาชวยงานสวนรวม
ของประเทศ นับเปนพระอัจฉริยภาพของพระองคทานและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหวงใยตอพสกนิกร
ชาวไทยตลอดเวลา แนวพระราชดําริที่ทรงใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณใหเกิดประโยชนกับบานเมืองมากที่สุด เปนแนวพระราชดําริที่มี          
ความสอดคลองกับสถานการณสังคมไทย ที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุซ่ึงจะเปนภาระกับผูที่อยูใน               
วัยแรงงานเพราะวาผูที่มีอายุครบ ๖๐ ป ซ่ึงหมายถึงวาเกษียณจากการทํางาน ขณะที่ผูเกษียณสวนใหญ
ยังคงมีสุขภาพดีมาก เน่ืองจากปจจุบันมีการพัฒนาทางดานสาธารณสุขดี และยังสามารถทํางานไดอีกนาน
จนถึงอายุ ๗๐-๘๐ ปก็ยังทํางานไดอยู ประกอบกับทานเหลานี้เปนผูที่มีคุณวุฒิและสั่งสมประสบการณ
มานาน จึงเปนที่นาเสียดาย หากไมไดใชความรูและประสบการณมาสรางประโยชนใหแกสังคม  

วุฒิอาสาฯ จึงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เปยมลนดวยความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณการทํางานตางๆมากมาย มาชวยเชื่อมรอยตอของการเปลี่ยนแปลงประเทศ รวมทั้ง
สามารถที่จะถายทอดภูมิปญญาความรูใหแกอนุชนรุนหลังเพ่ือสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกสังคมและ
ประเทศชาติตอไป ดังน้ันการที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดําริใหรวบรวม
ผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณแลว มารวมตัวกันเสมือนเปนธนาคารสมองจะชวยใหการพัฒนาบานเมืองเราดีขึ้น
และรวดเร็วขึ้น โดยไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกตอไป และนับวาเปนความโชคดีของทานทั้งหลาย 
ที่มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สศช. ซ่ึงเปนหนวยงานที่มี
หนาที่วางแผนระดับประเทศมาทําหนาที่เปนหนวยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง เพราะ สศช. จะ
ทราบเรื่องเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และการวางแผนของประเทศทั้งหมด รวมทั้งมีการแบงหมวดหมู
ของวุฒิอาสาฯ ตาม ความชํานาญ เพ่ือใหความชวยเหลือในแตละทองที่ไดอยางเต็มความสามารถ สรุปไดวา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีกําลังเจาหนาที่เขามาชวยเหลืองาน
เปนอยางมาก ซ่ึงลวนแลวแตเปนผูที่มีความรู และมีประสบการณ ซ่ึงอันน้ีถือวาเปนสิ่งสําคัญในการเขามา
ชวยเหลือพวกทานเพื่อทํางานในระดับประเทศ  



๑๗ 
 

สําหรับวุฒิอาสาฯ น้ัน ทานจะตองปรับตัวเล็กนอยเม่ือครั้งที่ทานยังรับราชการหรือทํางานอยูน้ัน  
อาจจะมีหนาที่เต็มที่ในเรื่องการบริหาร ไมวาจะเปนเรื่องนโยบาย เรื่องเงินทองและเรื่องอ่ืนๆแตเม่ือมา
ทํางานที่น่ีแลว ทานจะตองขยายความคิดของทานใหกวางขวางออก รูวิธีที่จะประสานและตองเขาใจวา
งานวุฒิอาสาฯนั้นไมไดประกอบไปดวยความรูพียงอยางเดียว แตตองประกอบไปดวยความรูหลายๆ
สาขา มาประสานกัน บวกกับประสบการณเพ่ือทําใหเกิดการบรรลุทางปฏิบัติ จากสิ่งน้ีถาทานประจักษ
ดวยตนเองแลว จะเปนเรื่องที่ สศช. ไดทําใหหนาที่ของทานสมบูรณขึ้น ไมใชแตเพียงวาจะวางแผน
พัฒนา ในเรื่องตางๆของประเทศแตทานจะไดคนมาชวยเหลือ นอกจากนั้นเม่ือแผนงานไปสูการปฏิบัติ
แลวก็เปนเรื่องปกติที่ปญหาตางๆยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ในการทํางานทุกๆดานถาหากใชวุฒิอาสาไปชวย
ดูงานและแกปญหาจะทําใหการวางแผนของทานบรรลุผลตามเปาประสงคทุกประการ  

บัดนี้ไดเวลาสมควรแลว ผมขอเปดการสัมมนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “ หน่ึงทศวรรษธนาคาร
สมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ ”  

ขออวยพรใหการจัดงานดําเนินดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว                   
ทุกประการ 

  
 
                              
         
 



๑๘ 
 

การบรรยาย  
เรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ  
โดย นางสุวรรณี  คํามั่น   
รองเลขาธิการคณะกรรการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

เรียนทานองคมนตรี ทานเลขาธิการฯ  วุฒิอาสาฯ ทุกทาน ทุกจังหวัดที่ไดมารวมในวันน้ี  

ดิฉันขออนุญาตใชเวลา ๑๐ นาที พูดถึงความเปนมาของมูลนิธิพัฒนาไท มูลนิธิฯตั้งอยูที่ สศช. 
ทําหนาที่เปนกองทุน อุดหนุน อํานวยความสะดวกใหทานทานวุฒิอาสาทั้งหลายเพื่อความคลองตัว แตไมใช
การสนับสนุนเงินตามโครงการที่ทานเสนอมา เพราะเราไมมีหนาที่จัดทําโครงการโดยตรง เปนเรื่องที่ตอง
เสนอมาจากหนวยงาน   

พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จุดเริ่มตนธนาคารสมอง 
ธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศนั้น ไดเริ่มจากสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชดํารัสเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถึงการนําผูที่เกษียณอายุมาใหได
ใชความรูความสามารถเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ และมีมติ ครม. เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๓ มอบหมายให สศช. ทําหนาที่เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมขอมูล จัดทํา
ทําเนียบวุฒิอาสาฯแยกตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ สําหรับบทบาทของธนาคารสมอง             
ทานทั้งหลายทราบดีอยูแลว เพียงแตวามานําเรียนอีกครั้งวาควรทําเปนเครือขาย เพราะลําพังเรา             
คนเดียวคงไมมีกําลังเพียงพอทํางานใหเสร็จลุลวงได ฉะน้ันเราจึงตองสรางเครือขาย รวมคิด รวมทํา 
รวมขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ที่สําคัญเรามิใชผูปฏิบัติแทนหนวยงานองคกรตางๆ บทบาท            
วุฒิอาสาฯ คือ การนําความรู ความสามารถ มาเสริมในการทํางานใหกับหนวยงาน องคกร เพราะทาน
ทั้งหลายตางมีประสบการณ ความชํานาญ จากนิทรรศการทานจะเห็นไดวาสังคมชุมชนมีปญหามากมาย
หลายเรื่อง ทานสามารถเปนที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง หรือเชื่อมโยงเครือขายกับองคกร ที่สําคัญทานมองเห็น
ปญหาสามารถวิเคราะหสาเหตุ ตนเหตุ แบบองครวม  

สศช.มีฐานขอมูล ผูสูงอายุ ผูมีคุณวุฒิมีความสามารถและประสบการณ 

สศช. โชคดีที่มีภาคีในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเราอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ เม่ือปที่แลวมีวุฒิอาสา ๓,๐๐๐ กวาทาน ปน้ี ๔,๐๐๐ กวาทาน เราพยายามใหเปนปจจุบัน          
ทุกป มีเขา มีออกจากทั่วประเทศ ในฐานะที่ สศช. เปนทะเบียนกลางเชื่อมโยงเครือขาย เพ่ือใหไดใช
ความสามารถของทาน ซ่ึงทุกๆปงบประมาณ สศช.จะมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรพัฒนาสวนทองถิ่น ใหไดทราบวา สศช. มีฐานขอมูล 
ผูสูงอายุ ผูมีคุณวุฒิมีความสามารถและประสบการณเร่ืองอะไรบาง เชน เร่ืองการศึกษา สิ่งแวดลอม 
ความยุติธรรม นอกจากนั้น สศช. มองวาทานมีประสบการณเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          



๑๙ 
 

ซ่ึงเปนปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทําใหประเทศไทยเรารอดจากสถานการณวิกฤต          
หลายครั้ง และเปนอีกมิติหน่ึงที่เราไดรวมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปนภาคีเครือขาย
นําแผนชาติไปปฏิบัติ  

วุฒิอาสาธนาคารสมองจะมีสวนชวยขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯบับที่ ๑๑ ไปสูการปฏิบัติ  

 ไดนําเรียนหลายๆ เวทีแลววา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ น้ัน มุงนําสังคมสูความเปนสุข เสมอภาค
เปนธรรม  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้การที่จะไปสูวิสัยทัศนดังกลาวไดตองอาศัยการปฏิบัติ
ชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมาย ๓ กลุม ที่หวังวาวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จะมีสวนชวยกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ คือ กลุมที่ ๑ การพัฒนาคน สรางสังคมที่มีคุณภาพ ใหเขมแข็ง          
มีความรู สอดรับกับโครงสรางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปใชความรูเปนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ           
กลุมที่ ๒ การสรางความเขมแข็งทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ตรงนี้เปนจุดที่ตองอาศัย
ประสบการณความรูในภาคเกษตรพรอมกับการเชื่อมโยงทางภูมิภาคการที่เราจะเขาสูประชาคมอาเซียน
ไมแคจังหวัดรอบตะเข็บชายแดนเทานั้น คงตองสรางความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลุมที่ ๓ 
กลุมสุดทายคือ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยาง ฉะน้ันตั้งแตป ๒๕๕๕ ถึงป ๒๕๔๙ เปนเวลา ๕ ป
ตอเน่ือง ทานมีบทบาทที่จะชวยทําสิ่งเหลานี้ในพ้ืนที่ชุมชน เพราะวา สศช. ไมสามารถทําทุกอยางได 
โดยเฉพาะในสวนที่มีความเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ แผนชุมชน  แผนทองถิ่น  แผนจังหวัด  จนถึงแผนชาติ 
ก็คงจะไดเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสากับโครงการฯ สําคัญๆได รวมทั้งการติดตามประเมินผลคงตองอาศัย
ใหทานชวยเปนหู เปนตาใหแผนขับเคลื่อนไปสูเปาหมายรวมกัน 

พระราชเสาวนีย : ทานทั้งหลายลวนแตเปนผูที่มีความสามารถสูง  

ดิฉันขออนุญาตอัญเชิญพระราชดํารัสสมเด็จนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีตอนหนึ่งวา  “ ทาน
ทั้งหลายลวนแตเปนผูที่มีความสามารถสูงและอุตสาหมารวมชุมนุมกัน จะไดชวยกันคิดชวยกันปกปอง
บานเมือง เพราะ ๖๐ แตยังไมไดหลงใหลอะไรสมองก็ยังใชได นาจะเปนการสูญเสียประโยชน สิ้นเปลือง
ประเทศชาติมากกวาปลอยใหทานทั้งหลายไปโดยที่ไมไดเหลียวแล และไมตองการเงินเดือนอะไร           
อยางนอยเขาเหลานี้เคยผานงานสําคัญๆและยังแข็งแรง เปนที่ปรึกษาเคยปกปองบานเมืองได” ทั้งหมดนี้เปน
พระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

           ขอบคุณคะ 
 
 



๒๐ 
 

การบรรยาย  
เรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายภาคเอกชน 
โดย ดร.อาชว เตาลานนท 
รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ และทรูคอปอเรชั่น 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธาน อนุกรรมการ
อํานวยการธนาคารสมอง กราบเรียนทานผูเจริญดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ  

 ผมมีรุนพ่ีและรุนนองในที่น้ีเยอะทีเดียว ผมก็เปนวุฒิอาสาฯคนหนึ่ง วันนี้ดีใจที่ไดพบปะเห็น              
วุฒิอาสาฯ จากทั่วประเทศมาชุมนุมกันในวันน้ี ซ่ึงธนาคารสมองก็ไดดําเนินงานมากวา ๑๐ ป จาก
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่ประทานใหพวกเรา ซ่ึงนับวาเปนพระมหา
กรุณาธิคุณแกประชาชนชาวไทยอยางสูง เวลานี้ธนาคารสมองก็มีวุฒิอาสาฯ ทํางานอยูในทุกสาขา             
ทุกภาคสวนทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการศึกษา การแพทย เร่ืองของสังคม และอ่ืนๆ ซ่ึงไดดําเนินการ         
มาอยางตอเน่ือง มีโครงการหลายโครงการที่มีความโดดเดนมากทีเดียว เชน โครงการที่นํามาจัด
นิทรรศการในวันนี้ 

หลายประเทศมีโครงการคลายๆ ธนาคารสมอง  

 ความจริงงานในลักษณะที่พวกเราทําอยูเชนน้ีก็ไดมีการดําเนินงานในตางประเทศหลายๆประเทศ 
เชน โครงการ IESC (International Executive Service Corps) ของประเทศสหรัฐอเมริกา   ที่ดําเนินงาน 
๕๐ ปมาแลว ในสมัยประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคเนดี เปนผูริเริ่มและเปนโครงการที่ไมไดแสวงหากําไร 
คือ มีรายรับ มีกําไรได แตไมไดแสวงหากําไร โครงการ IESC มีความแตกตางกับของไทยในแงที่เขามุงเนน
ในการชวยเหลือทางดานภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางทั่วประเทศ โดยใช ผูบริหารธุรกิจของอเมริกาที่
เกษียณอายุมาชวยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางทั่วโลก ผมก็ไดมีโอกาสใชบริการของ IESC อยูหลายป 
จําไดวาเราไดติดตอขอเชิญผูบริหารจากธุรกิจคาปลีกมาชวยพิจารณาโอกาสความเปนไปได แนวทางจะ
ทําไดอยางไร ทางสํานักงาน IESC ก็สงรายชื่อและขอมูลบุคคลที่มีสมรรถภาพเปนที่ปรึกษา มาใหดู ให
เราเลือก มา matching กัน เราพอใจคนไหน แลวคนที่จะมาเปนที่ปรึกษาก็ตองพอใจดวย เขามาก็ไมไดเงิน         
ไดทองอะไร เพียงแตวาเราตองเสียคาใชจายคาเครื่องบิน คากินอยู และอ่ืนๆ ซ่ึงที่ปรึกษาเหลานี้มี
ประสิทธิภาพมาก มีประสบการณจริงๆ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน เรียกวารูจริง มีประสบการณจริง 
ทํางานจริง แตวาสิ่งที่ดีที่สุดที่ประทับใจมากๆคือ เขากลับไปเขารักเมืองไทยอยางยิ่ง ไมใชแตเพียงมา
ชวยธุรกิจเทานั้น พอมีเร่ืองอะไร มีขาวคราวเกี่ยวกับเมืองไทย เขาติดตาม มีเร่ืองอะไรกระทบกับ
เมืองไทย เขาก็เปนปากเสียงใหกับคนไทย อยางนี้เปนตน ซ่ึงเปนประสบการณที่ยังจดจํา องคกรในลักษณะ
เชนนี้ที่แคนาดาก็มี เรียกวา CESO คือ Canadian Executive Service Organization  คลายๆกับ  IESC 
แตวาขอบขายงานกวางกวาคือไมดูแลแคธุรกิจอยางเดียว แตดูแลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ ก็เปน
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องคกรการกุศล และนอกจากนั้นยังมีประเทศญี่ปุน มีองคกร JVC คือ Japan International Volunteer Center 
ดําเนินงานมา ๓๐ ปแลว โดยเริ่มตนโครงการในประเทศไทย ซ่ึงสมัย ๓๐ ปที่แลวไทยมีปญหาผูลี้ภัย
อพยพมาจากประเทศเพื่อนบาน สมัยน้ันก็มีอาสาสมัครจากญี่ปุนที่เปนผูใหญและเกษียณอายุมาเปน
อาสาที่จะมาชวยงานเรื่องคนอพยพ และจากงานนี้ก็เลยขยายออกไปชวยเรื่องชนบท ไปชวยเรื่อง
พัฒนาการเกษตร แหลงน้ํา การพัฒนาชนบท เปนตน โดยทําจนถึงทุกวันนี้  

โครงการวุฒิอาสาฯเปนภารกิจที่มีเกียรติมาก เปนการทดแทนคุณแผนดิน 

 และเม่ือกลับมามองเมืองไทยบานของเราบาง ความจริงเราก็มีวุฒิอาสาฯ เปนจํานวนมาก            
ถึง ๔,๐๐๐ กวา แตผมวาก็ยังนอยเกินไป ถาเทียบกับจํานวนผูทรงคุณวุฒิ ผูที่มีความรู ผูที่เกษียณ และ
ทานอยูบานเฉยๆ ผมคิดวาเรายังมีศักยภาพมากมาย ผมกลับมีความภาคภูมิใจในโครงการวุฒิอาสาฯ
มากกวาโครงการที่ตางประเทศทํา เน่ืองจากภารกิจที่ทานทําเปนภารกิจที่มีเกียรติมากซึ่งตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ไดทรงตรัสเอาไว ก็คือ การชวยงานเพื่อประโยชน
สวนรวมของประเทศ ไมไดชวยใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนงานที่ชวยเหลือทดแทนบุญคุณ
แผนดินใหแกประเทศชาติ และผมคิดวาพระองคทานทรงมีสายพระเนตร อันยาวไกล ทรงเล็งเห็นตั้งแต
เม่ือ ๑๐ ปที่แลววาประเทศไทยเรากําลังจะเขาสูสังคมของผูสูงวัยแลว ประเด็นคือวาเราจะดูแลปญหานี้
ตอไปยังไง ซ่ึง สศช. เองก็ขบคิดอยูวาจะทําอยางไรใหผูสูงวัยรูสึกวา ชีวิตยังมีคุณคา มีประโยชนตอ
ประเทศชาติ ตอสังคม ไมเปนภาระลูกหลาน ทานเหลาเปนผูที่ผานประสบการณ ผานรอนผานหนาวมาเยอะ        
มีความรู และสวนใหญสุขภาพแข็งแรง เพราะเกณฑอายุเฉลี่ยคนไทยเพิ่มขึ้นจากการดูแลสุขภาพ 
บริหารรางกาย โภชนาการจนเวลานี้ ตามสถิติของ สศช.คนไทยที่มีอายุเกิน ๖๐ ปขึ้นไป มีเกือบรอยละ ๑๒ 
หรือประมาณ ๗ ลานกวาคน และคาดวาในอีก ๑๐ ปขางหนา จะขยายตัวเปนกวารอยละ ๑๔ ซ่ึงก็จะ
เปนสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผูสูงอายุ ๑ ใน ๓ ของผูสูงอายุ
ทั้งประเทศ 

สศช. ตองจัดใหมีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

 นอกจากนั้น เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประการหนึ่งคือ การพัฒนาผูสูงอายุใหมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และใหมีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
เปนพลังในการพัฒนาสังคมได โดยกําหนดใหวุฒิอาสาฯเปนคําตอบหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งเหลานี้ 
เพราะฉะนั้น สศช. ก็จะเนนสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําเอาความรู ประสบการณของทานผูสูงอายุที่
เปนคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ใหมาพัฒนาชุมชน พัฒนา
ทองถิ่น พัฒนาประเทศ ขณะน้ีผูนําชุมชนในประเทศไทยเรามีถึงลานกวาทาน ที่กระจัดกระจายอยูตาม
หมูบานหรือตามชุมชนตางๆ ถาสามารถผนึกกําลังเครือขายของทานผูนําเหลานั้นได ผมคิดวาจะเปน
ประโยชนอเนกอนันตกับประเทศชาติ ประเด็นก็คือวา จะใหทานเหลานั้นมาทําประโยชนใหแกบานเมือง 
ใหแกสังคมอยางไร ผมก็คิดวางานที่วุฒิอาสาฯ ทําอยูในปจจุบันนี้เปนที่ประจักษในเรื่องของโภชนาการ 
การแพทยซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็คือตนแบบ แตจะทําอยางไรใหกระจายออกไปทั่วทุกหนแหง ทําใหหมูบานอ่ืน 
ชุมชนอ่ืนสามารถที่จะเลียนแบบเอาไปทํา เอาไปดําเนินการ ผมคิดวาสวนหนึ่ง สศช. จะตองทําคือ การ
จัดใหมี ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือที่จะเปดโอกาสดึงเอาความรูและประสบการณ



๒๒ 
 

ของผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายไปใช ทานคงไมตองไปทําเองแตทานไปใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา เปนพ่ีเลี้ยง 
แตผมคิดวาเราตองมีการจัดองคกร มี Change Agent ตองทําใหครบเปนกระบวนการและเปนบูรณาการ 
เร่ืองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ปรารภวาจะทําอยางไรใหประชาชนอานไดเขาใจ          
เพราะแผนพัฒนาฯ เขียนไวเปนสิ่งที่ประชาชนเขาใจยาก ผมคิดวาวุฒิอาสาฯก็อาจจะเปนตัวแทน เปนผูที่
จะสื่อในดานความหมาย ความเขาใจใหแกชุมชน แตที่สําคัญผมคิดวาบทบาทของทานชวยขับเคลื่อน 
รวมมือกับทางทองถิ่น ทางเจาหนาที่ ขาราชการ อปท. อบต. ไดแนนอน ในฐานะที่ทานเปนผูมีประสบการณ 
เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา จะชวยขับเคลื่อนและเอาตนแบบที่ไดทําไวในที่ตางๆเอาไปกระจาย ไปประยุกต 
อันนี้จะเปนบทบาทที่สําคัญ ในสวนสุดทายถาทานไดลงไปสัมผัสตามชุมชนอยูบางทานก็จะเห็นวาขาด
ตกบกพรองอะไร อะไรเปนสิ่งที่ชาวบานตองการ อะไรที่เปนสิ่งที่ขาดไมสอดคลองตามแผนฯ ทานก็จะ
ทําหนาที่เปนผูที่จะสื่อสิ่งเหลานี้กลับมา มันก็จะไดสามารถแกไขปรับปรุง ซ่ึงผมคิดวาความเขมแข็ง         
ของชุมชนก็จะเกิดขึ้นได แลวก็จะเปนไปตามแผนฯ ตามปณิธานที่พวกเราอยากเห็น เรียกวา ชุมชนของ
เรามีความเขมแข็งจากการที่เราทํางานเปนกระบวนการ ทํางานเปนบูรณาการ เริ่มจากชาวบานไดระบุ
ความตองการ มีการวางแผนใหเปนรูปธรรม ใหวุฒิอาสาฯมีโอกาสไดเขามาเปนสวนรวม กับปราชญ
ชาวบาน ผูนําชุมชน ขาราชการตางๆ ดําเนินการกระจายไปตามหมูบานตางๆจนครบ สิ่งเหลานี้จะเปน
ประโยชน จะเปนการขับเคลื่อนเปาหมายของแผนพัฒนาฯใหเกิดขึ้นและขยายผลตอไป อยางไรก็ตาม         
ผมคิดวาการจะทําไดอยางนี้จะตองจัดองคกรของธนาคารสมองใหมีประสิทธิภาพ  

การจัดฝกอบรม Matching ชวยใหงานวุฒิอาสาฯ มีประสิทธิภาพ 

 กราบเรียนทานประธานคณะอนุกรรมการฯ ผมคิดวามีความจําเปน แลวเราก็ Benchmark           
ดูตนแบบ จาก IESC JVC หรือ CESO กไ็ด ดูวามีการจัดการบริหารองคกรอยางไรจึงสามารถใหบริการ
วุฒิอาสาฯ ได แมวาวุฒิอาสาฯ แตละทานเต็มไปดวยความรู ประสบการณ แตวาบางทีธนาคารสมอง
อาจจะตองมีการประชุม อบรม  ในการที่ทานจะลงไปเปนที่ปรึกษา ไปเปนโคช ไปแนะนําไดอยางไร         
ซ่ึงแตละเรื่องบางทีก็มีเทคนิคในตัวของมันเอง ผมคิดวาถาทําแบบนี้ไดในตัวของวุฒิอาสาฯก็จะสามารถ
ทําตัวเปนประโยชน แลวก็จะนําความรูประสบการณของทานไปใชไดเต็มที่ ในการที่ทานจะเขาไปชวย 
การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพ อยางที่กราบเรียน เวลานี้เรามีวุฒิอาสาฯประมาณ ๔-๕ พันคน เรามี
ศักยภาพที่จะขยายเพิ่มมากกวานี้เยอะ ก็คงจะตองมีการประชาสัมพันธ มีการเชิญชวนและสิ่งที่สําคัญ
ตองดูวาแตละหมูบาน แตละชุมชนมีความโดดเดนอยางไร มีโครงการอะไร ก็ตองมี Change Agent  มา
ดู แลวก็ระบุทําหนาที่ matching ระหวางความตองการของชุมชนกับผูมีความรูมีประสบการณเร่ืองน้ันๆ 
โดยผมเห็นวาธนาคารสมองตองมีทีมงานสนับสนุนที่เขมแข็ง ชวยสนับสนุน (support) งานของทาน        
วุฒิอาสาฯ เพราะทานตองการมือตองการไม ตองการการอํานวยความสะดวก เพราะฉะนั้นผมคิดวา         
สิ่งเหลานี้สําคัญที่จะชวยทาน ผมนึกวาถาทําไดอยางนี้งานวุฒิอาสาฯจะมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

สรางเครือขายภาคเอกชนรวมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 ผมเห็นวาที่เราทําเยอะคือทางดานการศึกษา การแพทย แตผมคิดวาโอกาสที่นาจะทําอีกดานหนึ่ง
คือดานอาชีพ ทางดานเศรษฐกิจของชุมชน จะชวยเขาพัฒนาการทํามาหากิน ตรงน้ีภาคเอกชน
สนับสนุนไดมาก เพราะ ผมเห็นผูสูงอายุเพ่ือนๆ ผมภาคเอกชนไมมีอะไรทํา พอเกษียณแลวก็ไมมี
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โอกาสทําอะไรใหเปนคุณประโยชน ทานเหลานี้ยังมีจํานวนมาก ผมเห็นวาเขาอาสา มีใจอยากที่จะมา
ชวยในเรื่องของการบริหาร การบริหารโครงการ การบริหารองคกร การจัดเรื่องอาชีพ การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน สิ่งเหลานี้ถาเขาถึงไดและมีการดําเนินงาน จะเปนโอกาสและเปนศักยภาพอยาง
มากของธนาคารสมอง อาทิ โครงการโภชนาการกับการพัฒนาชีวิตชนบท ซ่ึงทานองคมนตรีเปน
ประธาน ทําโครงการเลี้ยงไกไขเปนอาหารกลางวันกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตทุรกันดารทั่ว
ประเทศ ๒๐๐ กวาแหง เวลานี้เม่ือเขามีอาหารบริโภค เขาก็ควรรูเร่ืองโภชนาการ ผมคิดวาโครงการ
เหลานี้มีโอกาสที่จะเชื่อมโยงตอเน่ือง และมีโอกาสพัฒนาตอยอดได ผมคิดวาการที่มีโอกาสใหเครือขาย
(network) พบปะกัน เปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมาก 

ทศวรรษที่ ๒ ขยายงานสูประเทศเพื่อนบาน 

 ประเด็นสุดทายเวลานี้วุฒิอาสาฯเขามาในทศวรรษที่ ๒ แลว ผมมีความมั่นใจอยางยิ่งวางานของ
วุฒิอาสาฯในประเทศไทย จะดําเนินการตอไป จะขยายและสนองพระราชดําริไดอยางเปนรูปธรรม
กวางขวาง ขณะที่อีกดานหนึ่งในอีก ๓ ปขางหนา เราจะรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอีก         
๘ ป (พ.ศ.๒๕๖๓) เราก็จะรวมเปนประชาคมอาเซียนทางดานความมั่นคง และทางดานสังคม ผมมี
ความคิดวา IESC ไปชวยเหลือประเทศตางๆทั่วโลก CESOและ JVC ก็ไปชวย ทําไมThailand เราไม
ยื่นมือไปชวยประเทศเพื่อนบานของเรา ซ่ึงเขาก็ตองการ ความชวยเหลือ ตองการความรู ตองการคน 
ไปชวยทํางาน ผมนึกวานอกจากเราจะทําในบานเรา ผมอยากจะเสนอถาเราสามารถยื่นมือเขาไปชวยใน
ประเทศเพื่อนบาน ผมคิดวาจะเปนการสรางสัมพันธภาพ สรางความรูสึกที่ดีและก็เปนการสนับสนุน
ประเทศของเราในภูมิภาคประชาคมอาเซียน ทําใหสามารถที่จะเดินไปดวยกัน สามารถที่จะพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนเหมือนกัน ผมคิดวาเปนคุณูปการอยางมหาศาลตอไป  

           ขอกราบเรียนประชาคมเทาน้ี กราบขอบพระคุณ  สวัสดีครับ 
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การบรรยาย  
เรื่อง การสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน 
โดย นายประยงค รณรงค 
กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 

เรียน ทุกทาน 

กอนอ่ืนขอเรียนใหทานทราบกอนวาผมไมใชนักวิชาการ ผมเปนชาวบานธรรมดาๆ คนหนึ่งแตมี
ประสบการณจากการมีโอกาสไดทํางานรวมกับชุมชนในหลายๆ เร่ืองมาเปนเวลาพอสมควร วันนี้ผม
ปลื้มใจมากและยินดีที่จะรวมนําประสบการณ แนวคิดตางๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติของผม มาเลาสูกันฟง
เพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนกัน  

จุดเริ่มจากการพัฒนากลุมรองรับนโยบายราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความจริงแลว สศช. ขอใหผมมาเลาเรื่องการสรางเครือขาย เร่ิมตนผมไมไดคิดวาเราจะเปด
เครือขายงานของผมที่ทํารวมกับชุมชนทําตามแผนงานนโยบายของทางราชการมาตลอด แตเน่ืองจากวา            
มีหลายๆ เรื่องที่เราไดทํามาแลวเห็นวาควรจะมีการปรับปรุง พัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะให
เกิดประโยชนสูงสุด อาทิ เรื่อง การจัดตั้งกลุม ที่ทางหนวยงานราชการเขาไปแนะนํา จะเนนเกี่ยวกับ
ประเด็นใหคนมารวมกันและใหไดรับความชวยเหลือ  เพราะฉะนั้นการตั้งกลุมจึงเกิดขึ้นเม่ือตองการ
ความชวยเหลือ ซ่ึงกลุมลักษณะนี้ไมนาจะกาวหนา ไมนาจะเจริญ เน่ืองจากตองรอความชวยเหลือตลอดมา 
และถางดความชวยเหลือเราก็ทําอะไรไมได เพราะฉะนั้นจากแนวคิดนี้ ผมจึงไปหาวิธีจัดการวาจะตอง
พัฒนาขึ้นมาเปนองคกร โดยใหกลุมไปเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ที่เขาจัดตั้งขึ้นมา แตผมก็คิดที่จะให
กลุมสามารถชวยเหลือตัวเองได อยูรอดไดน้ัน จะตองพัฒนาจากทรัพยากร จากทุนของชุมชนเพื่อให
เกิดผลประโยชนตอสมาชิก แตพอมาสักระยะหนึ่งพบวาองคกรที่เกิดขึ้น มีองคกรอ่ืนๆที่มีแนวทาง
คลายๆกัน หรือมีคูแขงซ่ึงเปนนักธุรกิจที่เปนมืออาชีพ และพอเราไปทําแบบเดียวกัน เราก็ไปเจอคูแขง 
ที่เราไมสามารถแขงกับเขาได น้ันคือประเด็นปญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น ก็มีการคิดตอไปวาจะตองทําให
องคกรหรือชุมชนของชาวบานกาวไปสูความรวมมือที่มากขึ้น กาวหนาขึ้น ซ่ึงก็ลองผิดลองถูกกัน
พอสมควร และไดขอสรุปวา ถาเราสรางความรวมมือ และสรางเครือขายใหกวางขวาง ก็จะทําใหเกิดพลัง 
และไดรูปแบบเปนเครือขายของชาวบาน 

เร่ิมจากการรวมตวัเปนกลุม เปนองคกรและเปนเครือขาย 

 เปนที่เขาใจรวมกันวาเครือขาย คือการประสานความรวมมือกันระหวางองคกรตั้งแต ๒ องคกร 
ขึ้นไป คิดวาตรงนั้นเปนความสัมพันธภายนอก  แตกอนเราคิดวากลุมตองพ่ึงพาอาศัยตนเอง แตพอถึง
ระยะหนึ่งก็มีความจําเปนที่จะตองรวมมือกันกวางขวางมากขึ้นเพ่ือความเขมแข็ง จากที่ไดดําเนินการ 
กันมาจนถึงปจจุบันนี้ไดขอสรุปวา “เครือขาย”ทําใหกลุม องคกรเขมแข็งและพัฒนาตัวเองไดพอสมควร 
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ขอยกตัวอยาง เครือขายยมนา ซ่ึงเปนเครือขายทางดานทรัพยากร มีที่มาเร่ิมจากความรวมมือของ
ชาวสวนยางที่ไดรวมตัวเปนกลุม และไดรับความชวยเหลือจากทางราชการแลวก็พัฒนามาเปนองคกร
ชาวสวนยางที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การแปรรูปเบื้องตน การจัดการทางดานการตลาด 
ตอมามีความคิดวาองคกรแตละองคกร มีความจําเปนที่จะตองชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ก็รวมกัน
เปนเครือขายองคกรชาวสวนยาง ตอมาก็พัฒนาความคิดที่วา เราปลูกยางอยางเดียวมันก็เสี่ยงอยู 
เพราะมันกินไมไดผลผลิตที่ไดมันขึ้นอยูกับดินฟาอากาศ ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล ขึ้นอยูกับตลาดโลก
บางเราไมสามารถพึ่งยางไดอยางเดียว  เราก็ไปสรางแนวทางสํารองเพ่ือใหเรามีกินมีใช ก็โดยไป
สัมพันธกับเครือขายไมผลที่เขาทําเปนสวนผลไมตางๆ ซ่ึงมีสวนผลไมขนาดใหญแตเราทําเปนสวนเล็กๆ
ทําแตนอยเทาที่จําเปน เราก็มีการจัดการมีการขายดวย ไปสัมพันธกับเครือขายก็ไดกรอบรอบกลุมขึ้นมา 
ทําใหเกาะกลุมไดมาก พอรวมกลุมแลวเราก็ยังวิตกวาพวกเราที่ทําอยูน้ีถึงจะแมจะอาชีพทําสวนยาง 
อาชีพทําสวนผลไม แตก็กินแทนขาวไมได มีความจําเปนที่จะตองเกี่ยวของกับชาวนา ก็เกิดการ
เชื่อมโยงสัมพันธกับเครือขายของชาวนาที่กลายมาเปนสามสาขาอาชีพที่เราเรียกวาเครือขาย “ยมนา” 

เครือขาย พึ่งพากันไดหลายเรื่อง 

 สําหรับความสัมพันธระหวางองคกรเครือขายยมนา ไมไดมีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน               
แตรวมตัวกันแบบหลวมๆ สามารถจะเชื่อมโยง พ่ึงพาอาศัยกันไดหลายเรื่องหลายดานเพราะวิถีชีวิตของ
คนเราทุกคนไมไดทําเพียงเร่ืองเดียว ตองมีความรวมมือกันในหลายๆ เรื่อง หลายๆดาน อยางไรก็ตาม
ไมวากลุม องคกร ทั้งภายในเขต หรือในเครือขาย  ถาไมมีกิจกรรมรวมกัน สักวันหนึ่งก็จะหางเหินกันไป  
พวกเราก็มาคิดวิเคราะหวาในขณะที่องคกรชาวสวนยางและองคกรชาวสวนไมผลมีความสามารถในการ
บริหารจัดการพอสมควร แตสมาชิกองคกรเครือขายชาวนาในแถบลุมนํ้าลําพนังออนแอ ไมคอยถนัด 
การจัดการ การตลาด จึงคิดที่จะไดชวยกันก็เร่ิมจากการรวบรวมขอมูล ผลผลิตขาวที่ปลูกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวาปริมาณผลผลิตไมเพียงพอที่จะเลี้ยงชาวนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัด แตขาวของ
ชาวนาลุมนํ้าลําพนังกลับมีปญหาการตลาด เพวกราเลยรวมมือกันใหผลผลิตขาวตรงความตองการ 
ชวยกันทําการตลาดโดยไมตองไปผานหลายขั้นตอน แมวาเราไมคอยถนัดนักแตเร่ิมประมาณป ๒๕๓๙ 
โดยผมเริ่มทดลองดวยตนเอง โดยปลูกขาวในที่นาตนเอง(ไดผลผลิตขาวเปลือกประมาณ ๕ ตัน/ไร )และ
ไดนําผลผลิตขาวเปลือก ๑ ตันหรือ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (ถาขายขาวเปลือกได ๓,๐๐๐ บาท หรือ ๓ บาท/
กิโลกรัม ซ่ึงขาดทุน) มาสีเปนขาวสารไดปริมาณ ๑๒๐ กิโลกรัม ขายไดประมาณ ๑,๐๘๐ บาท หรือ ๙ 
บาท/กิโลกรัม (จากขาวเปลือก ๕๒๐๐ กิโลกรัม/ไร เปนขาวสารประมาณ ๖๒๐ กิโลกรัม/ไร ราคา ๕,๕๘๐ บาท
ซ่ึงพอมีกําไรอยูบาง และตอมาไดใชเปนวงเงินการรับประกันราคาขาวใหกับชาวนาที่นําขาวเปลือกมาสี
เปนขาวสาร) ตอจากนั้นไดทดลองนําขาวสาร ๑๒๐ กิโลกรัมมาทําเปนแปงขนมจีน ไดถึง ๑๙๔ กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ ๙ บาท ราคา ๑,๗๔๖ บาท( หรือไดขนมจีน ๘๔๓ กิโลกรัม/ไร ราคาขายเกือบ ๘,๐๐๐ บาท ) 
ซ่ึงมีกําไรสามารถทําเปนธุรกิจไดและพอนําไปทําเปนธุรกิจจริงกลับปรากฏวาไดขนมจีนเพ่ิมขึ้นอีกเปน
๑,๑๗๒ กิโลกรัม ซ่ึงเทากับวาถาเราขายขนมจีนได ๙ บาท/ กิโลกรัม จะไดเงิน๑๐,๕๔๘ บาท  ทั้งหมด
คือตัวเลขที่เรารวมกันวิเคราะห รวมกันคิดตรงนี้  ทําใหเราสรางความสัมพันธที่ตองจับมือกันกับคนที่ทํา
ขาวเปลือกใหเปนขาวสาร แลวคนที่เอาขาวสารไปทําเปนแปง แลวคนที่เอาแปงไปทําเปนขนมจีน เม่ือมี
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ความรูและการจัดการแลวก็นําไปจดทะเบียนเปนบริษัท และบริษัทนี้ไดทําการบริหารจัดการโดยเอา
ขาวสารมาแปรรูปเปนแปงเพ่ือจัดทําขนมจีน ขายใหกับกลุมที่ทําเสนขนมจีน แสดงวาความรวมมือกัน
ตรงนี้ชวยแกปญหา เกี่ยวกับขาวของชาวนา ถาขายไมไดตองมีการขายไดในราคาที่คงทุน แลวไปสรางงาน 
สรางทุนใหกับคนที่ไมมีงานทํา ตอนน้ันในป ๒๕๔๐-๒๕๔๑ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและลดการจางชาวบาน  
เราก็ไปชวยกันสรางงานใหเขาทํา กลายเปนเครือขายเพิ่มขึ้นอีก คือ เครือขายรวมมือกันสรางงาน จดทะเบียน
ทําโรงแปงขนมจีนแลวสงแปงใหกับชาวบานไปทําเสนขนมจีนรายยอย เรียกขนมจีนเสน เรียกวา การสรางงาน
ใหกับชาวนาได  

ประสานสรางความเชื่อมโยงสูหนวยงานราชการ 

 จนถึงปจจุบันนี้คิดวามีแนวโนมที่เกิดปญหาใหมที่ทานอาชว (ดร.อาชว เตาลานนท รองประธาน
กรรมการเครือเจริญโภคภัณฑและทรู คอรปอเรชั่น และอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง) บอกวา 
ป ๒๕๕๘ ที่จะเกิดประชาคม ASEAN ซ่ึงนาเปนหวงเหมือนกันวาเกษตรกรรายยอยจะอยูรอดไดอยางไร 
ตอนนี้ในเครือขายยมนาซึ่งไดปรึกษากันแลววามีความรวมมือ ที่เรียกวา MOU ในการที่จะสราง
เครือขายการพึ่งตนเอง การพึ่งพาอาศัยกันการจัดการทรัพยากรของชุมชนรวมกัน เพ่ือใหเราสามารถพึง
ตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยังไดทําความเขาใจและไดรับความรวมมือ 
จากผูวาราชการจังหวัดฯ โดยไดชวยเหลือดานงบประมาณจากจังหวัดบาง การที่เครือขายยมนา
เชื่อมโยงกับหนวยงานราชการ เพ่ือสรางแนวทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากร
ที่มีอยูใหเกิดมูลคาเพิ่ม และสรางโอกาสเขาสูประชาคมคมเศรษฐกิจอาเซียนได ดังน้ัน คําวา    ”เครือขาย”  
ก็คิดวานาจะเปนพลังสวนหนึ่งที่จะนําไปใชประโยชนไดในหลายๆ ดาน  

สศช. ตองทาํความเขาใจ “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหถูกตอง ใหมุงสูการปฏิบตัิ 

 แตตอนนี้คิดวาตองทําความเขาใจคําวา เศรษฐกิจพอเพียง ใหถูกตอง ขณะน้ีหนวยงานแตละแหง
เขาใจไปกันคนละทิศทาง พวกเราชาวบานก็เขาใจไปในอีกทิศทางหนึ่ง แนวทางที่จะทําใหเกิดความชัดเจน 
ผมคิดวาตองอาศัย สศช. ดวยครับ ที่จะทําเปนในรูปแบบหรือทิศทางที่ถูกตอง ที่ไมคอยสบายใจคือ         
พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงตองออกมาปลูกขาว ตองอยูกระทอม ตองใสเสื้อหมอหอม ปลูกผักขางๆรั้ว          
ซ่ึงผมคิดวาผิดทั้งน้ัน ถาเปนเชนน้ีคิดวาคนรุนใหมจะไมหันมามองเลย ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง          
ผมม่ันใจวา ผมประสบความสําเร็จเพราะผมเปนครบ “ความพอเพียง” ผมมีความรู ความตั้งใจ ตั้งแต            
ไดยินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตรัส ผมไดติดตามทานมา ผมม่ันใจวาถาทุกคนมีความสามารถที่จะ
พ่ึงตนเองไดยิ่งมากขึ้นเทาไหรก็ยิ่งประสบความสําเร็จไดมาก ในชีวิตผมตั้งใจวาผมจะเกษียณเม่ืออายุ 
๕๕ ป เพราะผมเริ่มทําเกษตรตั้งแตอายุ ๒๕ ป และในที่สุดเม่ืออายุได ๕๕ ปผมประกาศเลยวา 
ระยะเวลาการทํางานที่ผานมา ๓๐ ป ทําใหผมสามารถจะอยูรอดไดแลวโดยที่ไมตองทําอะไรอีก ผมก็มี
กินมีใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีความจําเปนที่จะตองร่ํารวย แตมีความมั่นคง พ่ึงตนเองได 
ประสบการณเหลานี้ที่ผมเอามาแลกเปลี่ยน ผมประสบผลสําเร็จในชีวิตจากการปฏิบัติ ไมใชแครูอยางเดียว 
เพราะฉะนั้นขอที่เราไดนํามาเลาสูเปนตัวอยางคือ การปฏิบัติ แนวทางที่ทําใหคนทําตามไดตองสราง
ความมั่นใจวาทําแลวจะไปรอด จะอยูรอด แลวเห็นผลที่ดีกวาเดิม ฉะน้ันนโยบาย แนวทางที่ผมไดมี
โอกาสไดเขามาเกี่ยวของ มารวมกันแกไขนั้นตองชวยกันใหเกิดการสรางแนวทางการปฏิบัติใหได  



๒๗ 
 

พัฒนาชุมชนเนนสรางความมั่นคง พึง่ตนเองใหไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผมชอบใจอุดมการณของประเทศฝรั่งเศสที่วา “เราไมสามารถจะชวยทานได แตเราสามารถชวย
ใหทานชวยตัวเองได” ผมคิดวาตอไปน้ีมันตองเนนเรื่องใหคนสามารถชวยตัวเองได ถาคนชวยตัวเองได
และก็ชวยเหลือเกื้อกูลกันไดความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น แตที่ผานมารูสึกวาไปสงเสริมสนับสนุน          
เรื่องการมีรายไดเพ่ิมทําใหคนร่ํารวย คนปกใจแลวที่จะทําเพื่อความร่ํารวย ทั้งๆ ที่ไมจําเปนตองร่ํารวย 
แตตองมีความมั่นคง ตองพ่ึงตนเองใหได แลวเราจะสามารถอยูรอดไดในทุกสถานการณ ผมก็แกลงพูด
กับเด็กๆ รุนใหมวาถาตั้งใจที่จะสรางความร่ํารวย เราก็เห็นตัวอยางจากประเทศในยุโรปหลายประเทศ         
ที่เนนความร่ํารวย แยงชิงกัน แขงขันกันดุเดือด มาถึงตอนนี้เราก็รูวาอะไรมันเกิดขึ้น เราคิดวาเขา
เขมแข็ง เปนมหาอํานาจ แตในที่สุดก็ไปไมรอดเหมือนกัน แนวทางที่เรากําลังเดินอยูก็เชนกัน ถาไมรีบ
ชวยกันคิดวิเคราะห สักวันหนึ่งมันอาจจะสายเกินไปก็ได ตอนนี้เรายังเห็นคนในชนบทเปนผูครอบครอง
ทรัพยากรอยูคอนขางเยอะ ถาเราไมรีบที่จะทําใหเขาสามารถปกปองคุมครองทรัพยากรใหอยูเกิด
ประโยชนไดชั่วลูกชั่วหลาน และคิดถึงแตความร่ํารวย สักวันหนึ่งก็จะลําบาก การจัดการทรัพยากรตอนนี้
ผมคิดวานาจะเปนเรื่องที่จําเปนที่สุด เปนเรื่องสําคัญที่สุดที่จะทําใหสามารถเปนที่พ่ึงของเราแลว               
ยังชวยกันในการรักษาสิ่งแวดลอมตางๆ ไดคอนขางเยอะ ถาหวังร่ํารวยอยางเดียว สิ่งแวดลอมอะไร
ตางๆก็เสียหายยับเยิน ตอนนี้คนที่อยากจะรวยและก็มีคนชี้ใหเห็นชองทาง และไปเปลี่ยนที่นามาเปน
สวนยางบาง เปนสวนปาลมบาง และความเสียหายใหญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน ผมแอบไดยินไดฟงขอมูล
ตางๆ ที่ออกมาจากเกษตรกรรายยอย ปจจุบันนี้ เขาเสียหายมากพอสมควรแลว คือทํานาทําสวนในที่
ของตัวเอง อยูบานของตัวเอง แตผลผลิตไมใชของตัวเอง เพราะเปนลูกจางที่นาหลุดไปเปนของคนอื่นแลว 
ขณะน้ียังมีขาวแววๆ ไมทราบจริงเท็จแคไหนวามีนายทุนที่เตรียมที่จะยึดที่นาเหลานี้ไปเร่ือยๆ พอได          
วงกวางก็จะไลที่ ปญหาวาเจาของเดิมจะไปอยูที่ไหน ก็นาเปนหวงพอสมควร คนเราถาหวังความร่ํารวย
โดยไมคิดถึงความมั่นคง ความพอเพียง ก็จะไปเจอปญหาในอนาคต แลวในอนาคตถาคิดแควาประชาคม
อาเซียนหรือเศรษฐกิจอาเซียนจะมีแตผลดีกับเราแลว เราอาจจะหลงทาง และเกิดปญหาใหมตามมา 
ประชาคมอาเซียนเปนเรื่องการแขงขันระหวางเพ่ือนบาน และทําใหมีขอไดเปรียบเสียเปรียบกัน               
ในหลายๆเรื่อง ผมคิดวาเราจะตองทบทวน 

วุฒิอาสาฯ เปนที่ปรึกษาชวยคนรุนใหม คิด วิเคราะห ดูแลใหสมบูรณเกิดประโยชน 

 ตามหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่เพ่ิงเริ่มใช และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนําทางในการพัฒนา การวัดความเจริญกาวหนาไมไดเนนเรื่อง GDP อยางเดียว แตเนน
เรื่องความสุขมวลรวมดวยเปนเรื่องที่ดีมาก แตการที่จะทําใหคนเขาใจและเห็นดวย มันตองมีอะไร             
ที่มากกวานี้ แนวทางการปฏิบัติก็ยังไมคอยชัด เพราะฉะนั้นการสรางตัวอยางตางๆ จากทานทั้งหลาย           
ที่อยูที่น่ี ผมคิดวาเปนผูที่มีประสบการณและเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ มีภูมิปญญา และมีจํานวนมาก
พอสมควร ถาเราชวยกันที่จะหาแนวทาง สรางตัวอยาง สรางความเขมแข็งขึ้นมา แลวก็ประสาน            
ความรวมมือกับคนรุนใหม ซ่ึงผมวาจําเปนมากตอนนี้เพราะคนรุนใหมมีแตวิชาการ มีเทคโนโลยี แตขาด
ประสบการณ ขาดภูมิปญญา ขณะที่ทานทั้งหลายเปนทั้งนักวิชาการและมีภูมิปญญามีประสบการณ
พรอม และอยูในพ้ืนที่ที่ทานไมตองไปรับผิดชอบงานหลักที่เคยทํา ถามีการรวมตัวรวมมือกันเปนกลุม



๒๘ 
 

และพัฒนากลุมใหเปนองคกร ที่จริงในระดับอายุพวกผมไมจําเปนตองทําก็ได แตเปนที่ปรึกษาและเปน 
ผูที่ทําใหเกิดความมั่นใจ ปจจุบันนี้ผมรูสึกวา คนรุนใหมยังขาดประสบการณ ขาดความมั่นใจดวย ไมกลาที่
จะตัดสินใจ ถึงแมจะมีความรูแตก็ไมแนใจวาตัดสินใจไปแลวจะไปรอดหรือไม พวกผมที่จริงผมก็ไมได
เปนนักวิชาการอะไรเลย แตเปนผูที่มีประสบการณ และทดลองทําอะไรมาคอนขางเยอะ และก็สามารถ
จะบอกไดวาคิดอยางไร ทําอยางไร และผลจะเกิดอยางไร  แลวก็ไปชวยเวลาลงมือทําก็เปนที่ปรึกษา 
เปนผูที่ ชวยคิด ชวยวิเคราะห ชวยดูแล เพ่ือใหสมบูรณ ก็ทําใหกิจกรรมที่เร่ิมไปทดลองทําตรงนั้นจะเกิด
ประโยชนขึ้นมา และก็เปนการขยายผลตอเน่ืองไปไดเร่ือยๆ  

สรางความสมัพันธ การเรียนรูของชมุชนใหเขมแข็งรองรับ AEC 

 การสรางความสัมพันธเปนเครือขายมีอยูหลายรูปแบบ แตที่เปนแนวทางเปนตัวอยางไดผม       
ก็พยายามที่จะใหทางสภาการศึกษาที่ผมเปนคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ใน
อนุกรรมการเพิ่มโอกาสการเรียนรูเพ่ิมโอกาสในระดับเหลานี้ในชุมชุม การสรางกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนยังมีความจําเปนมากสําหรับผูที่ตองไปปฏิบัติ ที่ผานมาปญหาที่พบคือ การตัดสินใจดําเนินงาน
โดยที่ไมมีความรู ปญหาก็เกิดขึ้นและแกไมได ตองไปเรียกรองใหคนอ่ืนมาชวยตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
การที่จะทําใหเกิดศูนยเรียนรูสําหรับคนที่เขาอยากจะไดความรู เพราะเขาตองมีความรูกอนลงมือทํา 
และใหทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองรูจริง จะชวยลดความเสี่ยงไดมาก กลุมภูมิปญญาไทยที่สภาการศึกษา
กําลังดําเนินการพัฒนา ใหเปนศูนยเรียนรูที่เกิดการรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา กลุมภูมิปญญา
ที่มีประสบการณ ภูมิปญญาก็ไปผนวกกับหลักวิชาการ เทคโนโลยี หรือทฤษฎีอะไรตางๆ จะทําใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและจะทําใหการตัดสินใจดําเนินการตางๆนั้นลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาดลงมา
ไดหลายเรื่อง ปจจุบันคนที่ขาดความรูและที่อยูนอกระบบการศึกษายังเปนคนสวนใหญของประเทศ 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ระบุไวชัดเจนวาคนไทยจะตองไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ ก็ยังไมเห็นวาหนวยงานไหนที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงที่จะทําใหคนที่อยูนอกระบบการศึกษา
ไดมีโอกาส ไดเรียนรูตลอดชีวิต เพราะถาไมเรียนรูอยางตอเน่ือง ก็ไมสามารถรูเทาทันสถานการณที่มัน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได มาถึงปจจุบันนี้หลายที่ที่มีการเกิดศูนยเรียนรูชุมชนขึ้นมาจะมีคนเขาไปใช
ประโยชนตรงนั้นมากเรื่อยๆ ผมก็มีโอกาสไดไปพบปะพูดคุยกับศูนยเรียนรูตางๆเกือบทั่วประเทศ       
ก็เห็นวามีความจําเปนแตยังไมแนใจวาจะใหหนวยงานไหนรับผิดชอบโดยตรง แตกอนก็คิดวานาจะเปน 
กศน. คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แตพอมาถึงขณะนี้ไมม่ันใจวาทาง กศน.          
ยังทําในระบบหรือวาออกนอกระบบ เพราะแนวทางที่จะทําใหคนนอกระบบการศึกษาตองมีการเรียนรูน้ัน
สําคัญมาก และมีความจําเปนเพราะคนกลุมน้ีเปนผูผลิตสินคาสงออก แตถาผลิตโดยคนที่ไมมีความรู 
การจัดการ  การแขงขัน คุณภาพก็จะสูเขาไมไดทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหคนที่เปนผูปฏิบัติ
(ผูผลิต) มีความรูความสามารถก็จะชวยยกระดับคุณภาพผลผลิตของเราเขาไปสูการแขงขันก็คงจะเห็น
ชองทาง แตปจจุบันนี้ก็ยังไมเห็นเลย ผมคิดวาหลังป พ.ศ.๒๕๕๘ เร่ืองตางๆเหลานี้ก็จะเกิดขึ้น พอถึง
ตอนนั้นถาเราไมไดเตรียมพรอมตั้งแตตอนนี้นาจะไมทัน เพราะจากการศึกษาเรื่องขาวอยางเดียวก็นาจะ
มีปญหาเยอะเหมือนกัน ผมพบวาขาวของประเทศเวียดนามคุณภาพกลางๆ คลายๆ ของไทย แตเขา
ผลิตโดยเฉลี่ย ๑๐๐๐ กิโลกรัม/ไร ของเราเฉลี่ยประมาณ ๕๗๐ กิโลกรัม/ไร และตนทุนวัตถุดิบต่ํากวา 
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เรามาก (ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๓,๒๐๐ ดองหรือ ๔.๔๐ – ๔.๗๐บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตของไทยไป
ถึง ๑๑ บาทกวา/กิโลกรัม) และพอถึงป พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ภาษีเปนศูนย เปดเสรีเต็มที่ขึ้นมา ผมวาเรามี
ปญหาแนถึงแมจะปองกัน มันก็ปองกันยากเพราะกําไรมหาศาลอยูตรงหนา ในที่สุดเราจะแกอยางไร  
เราจะอยูรอดไดอยางไร การสรางความสัมพันธ การเรียนรูของชุมชนเรายังไมเขมแข็งพอ ตอนน้ีมีความ
จําเปนที่สุดเลย คิดวาตองยกระดับความรูความสามารถของคนสวนใหญที่ขาดการเรียนรู แตการ
ยกระดับน้ี  นอกจากที่บุคคลภายนอกจะตองจัดการแลว คนภายในชุมชนจะตองตื่นตัวขึ้นมาดวย           
การปลุกระดมใหคนตื่นตัวอยากเรียนรูขึ้นมา ผมวาตรงนี้คอนขางยาก ผมใชเวลา ๒๐ ป ก็ยังไมไป           
ถึงไหน แตผูที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมีอยูแลว แตตองมีคนหนึ่งที่ตองชวยกันทําใหความสนใจ 
ที่อยากจะเรียนรูเพ่ิมขึ้นและก็จะทําใหผูที่คอยสงเสริมสนับสนุนจะเขาไปไดอยางถูกตอง แตที่ผานมา           
เรายังไมไดมีหนวยงานไหนจะมาจัดการตรงนี้เลย 

สงเสริมชุมชนใหวางแผนในการพึ่งตนเอง 

 สวนสําคัญที่สุดตอนนี้นอกจากใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูแลวก็ตองมีการวางแผน วางแผนของ
ตัวเอง วางแผนในการจัดการในหลายๆ เรื่อง ตอนนี้ผมคิดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ ดูแลวผมก็มีความพอใจพอสมควร เพราะไดในสิ่งที่ผมอยากใหมีตั้งนานแลว แตกอนไมมี       
แผนที่ขึ้นมาจากขางลาง ปจจุบันนี้ในแผนพัฒนาฯ ๑๑ ไดย้ําแนวทางที่จะทําใหเกิดแผนชุมชน แผนทองถิ่น 
แผนจังหวัด เชื่อมโยงกัน เพราะฉะน้ันแผนชุมชน แผนทองถิ่นเปนการคิดจากทางรากแลวขึ้นมาพบกัน
ที่จังหวัด และการบริหารจัดการก็ใชจังหวัดเปนศูนยกลางก็คิดวานาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ได 
และจะทําใหแผนตางๆนี้เปนประโยชนสูงสุดขึ้นมาเพราะเปนการคิดดวยคนขางลาง และก็เปนการเสริมหนุน
ดวยฝายนโยบายขางบนที่ลงไปใชจังหวัดเปนศูนยกลางแนวโนมผมคิดวาในแผนตางๆที่เราทํามาบางนี้
จะเนนเรื่องหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก การที่ทําใหคนคิดเอง ทําเอง และบริหารจัดการ
เอง โดยวางแผนในการพึ่งตนเอง นาจะเปนวิธีหน่ึงที่แผนฯชาติเนนวิธีน้ีอยางเขมขนและคาดวาตั้งแต         
ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะเห็นความเขมแข็งของคนจนเกิดขึ้นไมมากก็นอย  

             ตองขอบคุณเปนอยางสูงครับที่ใหเวลาตรงนีพ้อสมควรครับ 
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การบรรยาย  
เรื่อง ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต 
โดย ดร.รุง  แกวแดง 
ประธานมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง และวุฒอิาสาธนาคารสมอง 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
กราบเรียนทานรองเลขาธิการ สศช. และเพื่อนๆ ธนาคารสมองที่เคารพรักทุกทาน 

 วันนี้เปนโอกาสดีที่ไดมาเลาประสบการณ ผมใชชีวิตตางจากคุณประยงค (นายประยงค รณรงค 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ) อาจารยประยงคมาจากขางลางขึ้นมาวางแผนอยู
ขางบน แตเกือบๆ ตลอดชีวิตผมวางแผนอยูขางบนก็ไมคอยประสบความสําเร็จเทาไหร ปฏิรูป
การศึกษาก็ไปไมคอยไดผล ผมเลยตัดสินใจลงไปในกลุมผูปฏิบัติและจะมาเลาวาชีวิตความเปนอยูของ         
ผูปฏิบัติเปนอยางไรและทําอะไรบาง ฉะนั้น เร่ืองที่จะมาเลาในวันนี้จะเปนเรื่อง “ธนาคารสมองกับการพัฒนา
เยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต”  

เยาวชนกลุมกลุมเสี่ยงมีอยูประมาณ ๓ แสนกวาคน สวนใหญไมทํางาน ใชยาเสพติด 

 เร่ืองของชายแดนใตน้ีคงไมตองเกริ่นนํา ทุกวันนี้ทุกทานคงเห็นรายงานขาวในทีวีวันหนึ่งๆ 
เกือบ ๒๐-๓๐ นาทีเปนเรื่องของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต แตสิ่งที่อยากจะเลาคือประการแรกภาคใต
เราเปนดินแดนที่มีความหลากหลาย ซ่ึงเปนเรื่องใหญและคอนขางเขาใจยากสําหรับคนสวนใหญ ถาทาน
ไมลงไปอยูแลวจะไมเขาใจ ประการที่สองสิ่งที่พบมากคืออัตราการเกิดยังสูงอยู เฉลี่ยที่รอยละ ๔ ทําให
เยาวชนมีจํานวนมาก และถาเปนเยาวชนชายภายหลังจากจบประถมศึกษาปที่ ๖ แลวการเรียนหนังสือ
ตอจะนอย เพราะเขาไมชอบระบบการศึกษาของรัฐไทย ตามความเชื่อของเขามักจะไปเรียนเร่ืองศาสนา
เปนหลัก แตตอนที่ไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ก็เรียนบางไมเรียนบาง เขาบอกวาชีวิตเครียด หาทางออก
โดยลองยาเสพติดชนิดใหม (ยา ๔X๑๐๐) เพราะลองแลวอรอย กินแลวสดชื่นสบาย ทําใหนอนหลับได
อยางมีความสุข คลายความเครียด เยาวชนกลุมน้ีเปนกลุมเสี่ยงใน ๓ จังหวัดมีอยูประมาณ ๓ แสนกวาคน 
เสี่ยงที่จะไปทําอะไรตออะไรที่ไมถูกตองดีงาม ปจจุบันคนกลุมน้ีสวนใหญไมทํางาน ใชยาเสพติด สังคม 
ก็มองวาเปนสวนเกินของสังคม แมแตสังคมของพี่นองชาวมุสลิมเองก็จะมองแบบน้ี เยาวชนกลุมน้ีไปขอ
ลูกสาวใครเขาก็ไมให ถาเปนผมก็ไมใหเพราะอดตายแนนอน 

มูลนิธิสุข-แกว แกวแดงจัดทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเยาวชนชายแดนใต
เปนงานหลัก  

 กลุมคนรักบานเกิดมุงหวังทําใหเกิดสันติสุขเหมือนในอดีตที่เคยอยู ที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวได 
ฉะน้ันวิสัยทัศนของมูลนิธิฯชัดมากๆ คนอายุ ๔๐ ขึ้นไปจะเขาใจวิสัยทัศนน้ีทุกคน มูลนิธิฯทํากิจกรรม
หลายเรื่อง เชน การถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตเร่ืองใหญที่สุด          
ที่เราทําคือโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเยาวชนชายแดนใต โดยไดรับงบประมาณ



๓๑ 
 

สนับสนุนจาก สสส.  ซ่ึงความจริงแลว ตอนนี้ประเทศไทยมีผูสนับสนุนทุนเยอะมากไมเฉพาะ สสส. 
เพียงแตวาวุฒิอาสาเราสวนใหญทําโครงการไมเปน หากทานไปอยูตรงไหนและทําโครงการเปนจะขอรับ
การสนับสนุนไดทั้งหมดทั้งงบจังหวัด อบต. กศน. อาชีวะ และวัฒนธรรมจังหวัด เปนเครือขายที่หลากหลาย        
ที่เราทํางานรวมกันได 

นํากิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงที่เยาวชนชอบมา สรางองคกรเยาวชนใหเขมแข็ง 

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเยาวชนฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนนอกโรงเรียน          
ไดกลับมาเรียนรู มานั่งพูดจาคุยกัน เม่ือมาเรียนรูแลวเขาเรียนรูเร่ืองอะไรบาง เร่ืองที่ ๑ เปนการเตรียม
ความพรอมเยาวชน เพราะถาเราไมมีการเตรียมพรอมเยาวชนกลุมน้ีทําอะไรไมได เราก็อบรมหลักสูตร
เขมทีเดียว ๔ วัน ๓ คืน โชคดีมูลนิธิฯมีศูนยเรียนรูของเราเอง เรียนตั้งแตเร่ืองการจัดตั้งองคกร ถาไมมี
องคกรเราทําอะไรไมได ฉะน้ันการจัดตั้งองคกรเยาวชนจึงเปนเรื่องสําคัญ เทคนิคการบริหาร และการ
เปนผูนําที่เสียสละ น้ีคือเร่ืองหลักๆ  โดยใชกิจกรรมเพื่อดึงเอาเยาวชนมารวมกัน คือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ที่เราไมเลนดนตรีสมัยใหมเพราะใน ๓ จังหวัดชายแดนใตผูนําศาสนาไมชอบ
ถือวาผิดหลักศาสนา แตศิลปะพื้นบานที่เรามีกันมาเปนพันปถือวาทําไดแลวเด็กๆ ชอบมาก ถาไปพูด
เร่ืองการเรียนการสอนแค ๒ นาทีเด็กหลับหมดแลว แตถาซอมศิลปะการแสดงซอมลิเกฮูลู ซอมไดทั้งคืนเลย 
เราเลยเอาเรื่องที่เขาชอบมาเปนเคร่ืองมือ จนกระทั่งองคกรเขมแข็งแลว จึงตามดวยเรื่องที่สอง คือ เร่ือง
อาชีพที่เขาชอบเพ่ือสรางผลผลิตและรายได และเนื่องจากใน ๓ จังหวัดชายแดนใตมีเด็กกําพราจาก
เหตุการณรุนแรงพอแมเสียชีวิตเยอะมาก การดูแลชวยเหลือของรัฐบาลก็ไมคอยตรงจุดคือเอาของไปให          
อยางเดียว แตเด็กอยากไดความรักความหวงใย ซ่ึงเราทําไมไดแตเยาวชนทําได เราก็ใหเขาไปทําเรื่อง
เด็กกําพรา และอีกเรื่องหน่ึงคือเร่ืองของบุหร่ีและยาเสพติด ๔x๑๐๐  ลําพังที่เราทําคือ เราจับเขามา
อบรมอยางเดียว แตเรื่องบุหร่ีและเรื่องยาเสพติด ๔x๑๐๐ ตองคุยกันเปนเรื่องตองทําความเขาใจกัน   
เด็กใน ๓ จังหวัดฯที่มาอบรมเกือบรอยละ ๙๐ ติดบุหร่ี รอยละ ๘๐ ใชยาเสพติด ๔x๑๐๐ มันเปนโจทย
ใหญมากๆ เลย ลําพังเอามาอบรมเอามาพูดไมไหวแลว  ตองใหเขาทํากิจกรรมกันเอง พูดคุยกันเอง         
ถาทานสนใจตอนบายเชิญฟงเยาวชนเลารายละเอียดได 

โครงการประสบความสําเร็จคอนขางมากเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน 

 สวนเรื่องกระบวนการเราก็สรรหา และเรียนรู เราใชศิลปะการแสดงพื้นบานและการฝกซอม           
สิ่งสําคัญที่โครงการประสบความสําเร็จคอนขางมาก พวกเราวุฒิอาสาทําตามอยางที่ทานรองฯ            
(นางสุวรรณี คําม่ัน รองเลขาธิการ สศช.) วาคือ เราเปนที่ปรึกษา กิจกรรมทั้งหมดเยาวชนทําเอง จริงๆ 
ตอนแรกเราไมคอยเช่ือม่ันเขา แตพอเราพบกับเขานานๆแลวเชื่อม่ันเขาทําไดทุกเรื่องหมดเลย 
เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อม่ันในศักยภาพของเขา ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นถอดบทเรียนความสําเร็จและเสนอ
ระดับนโยบาย หลายทานมาถามผมวาเหตุการณใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมันจะดีขึ้นไหม ผมบอกวา
จุดเปลี่ยนมันมีนิดเดียวคือถาเราทําอยางรัฐไทยในปจจุบันสงแตทหารลงไปมันไมมีวันสําเร็จ อยางเม่ือกอน           
ที่เราสงกําลังทหารไปตายที่อีสาน (เหตุการณการปราบปรามคอมมิวนิสต) เยอะมากเลย และไดพบวา
วิธีน้ันมันไมถูกก็เลยตั้งกองกําลังชาวบานในพื้นที่ขึ้นมามากมาย และในทายที่สุดเราถึงแกปญหาได 
ฉะนั้นผมจึงคิดวาในอนาคตการแกปญหา ๓ จังหวัดนี้ตองใหคน ในชุมชนไดมีสวนรวม อยางนอยทําให
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เขารูสึกวาเขาเปนเจาของประเทศเหมือนกัน โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเยาวชนฯที่มี
ความสําเร็จคอนขางสูง มีองคกรเยาวชนของเราสวนหนึ่งเขมแข็ง สวนที่ออนแอก็พัฒนากันไปก็เปน
เร่ืองปกติ ผมคิดวาจากประสบการณถาเราดําเนินการตอโครงการนี้นาจะมีสวนแกปญหาและสราง 
ความสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใตได ผมจึงคิดวาการแกปญหา ๓ จังหวัดนี้นอกจากเยาวชนแลวยังมี
กลุมอ่ืนในพื้นที่ที่สามารถทําอะไรไดอีกเยอะ 

รูปแบบวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ยะลา ทําโครงการเชื่อมกับการแกปญหา ๓ จังหวัดและเชื่อม
กับมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง 

 ทีน้ีผมอยากสรุปการทํางานในชายแดนใตในฐานะของวุฒิอาสาฯ ดวยจุดเดนของวุฒิอาสาฯ คือ ทุกคน 
ยอมรับ ขอหน่ึงคือเรามีความรู มีประสบการณเพราะเราเคยรับราชการมา และขอสองที่ผมคนพบที่เดนมากๆ 
คือเรามีเครือขายคือมีคนรูจักเวลาเราทําอะไรงายกวาที่ชาวบานทําเยอะเลย ถาเปนชาวบานถาเกิดอะไร
ขึ้นก็ไมรูจะไปหาใครแตถาเปนขาราชการพอมีเร่ืองก็ไปหาคนนั้นคนนี้เราถึงทําอะไรคอนขางงายมาก
และสะดวกเพราะเครือขายที่เรามี สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งเกษียณอายุแลวแตยัง
แข็งแรงอยู หลายทานวันน้ี ๘๐ ปแลวก็มี  ถาทานอยูบานเฉยๆ ปานนี้สมองฝอไปแลว แตตอนนี้เรายัง
แข็งแรงอยูและคิดวาจะทําประโยชนเพ่ือสังคมได เพราะอยางนอยเราก็มีบํานาญกินไมเดือดรอนแลว 
เวลาที่เหลือเราก็นาที่จะทําเพื่อสังคมได สําหรับรูปแบบของธนาคารสมองที่ทานรองสุวรรณีฯบอกวาให
สมถะเปนที่ปรึกษา มันไปยาก เพราะวุฒิอาสาฯ เปนผูสูงอายุถาไมมีคนชวยไมมีฝายเลขาฯ ใหทําอะไร
ไมไดหรอกจะออกจดหมายเอย ทําอะไรตอมิอะไรมันยากลําบากไปหมด จะเขียนโครงการสั้นๆ สัก ๓ หนา       
จะใหใครพิมพให วุฒิอาสาธนาคารสมองที่ยะลา เราทําโครงการเชื่อมกับการแกปญหา ๓ จังหวัดฯ และ
เอาธนาคารสมองไปเชื่อมกับมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง ที่ปรึกษาธนาคารสมองกับมูลนิธิอยูดวยกัน ขอดี
คือเราเปนนิติบุคคลมีเด็กๆ ชวยงานทําใหการทํางานของวุฒิอาสางายขึ้น ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา 
คือ อาจารยมาโนชฯ (อาจารยมาโนชญ บุญญานุวัตร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ยะลา) จะเอา
อะไรก็บอกมาแลวเราก็ชวยกันโดยวิธีน้ีทําใหกิจกรรมที่เราทําทั้งที่เปนที่ปรึกษาก็ดี ทั้งกิจกรรมที่ทําเอง 
ก็เขมแข็งขึ้นเยอะ ทานดู รูปแบบ (Model) และกลับไปลองทําจะพบวาทําใหการทํางานงายมากขึ้น 

วุฒิอาสาฯ ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการทําวิจัยในพื้นที่ การประเมินผล เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา
ทองถิ่น และรวมกับธุรกิจเอกชนมากขึ้น 

 ทีน้ีตรงกันบทบาทวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยตอนนี้เร่ิมมีผูสูงอายุมากขึ้น
ขอมูลของผมกับ ดร.อาชวฯ(ดร. อาชว เตาลานนท รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ และ           
ทรูคอรปอเรชั่น) ตางกันนิดนึงแตก็ใกลเคียงกัน ประเทศไทยเรามีประชากรผูสูงอายุ ๗ ลานกวาๆ แลว
เพ่ิมขึ้นทุกวัน คนกลุมน้ีเปนทรัพยากรที่มีคามาก ฉะน้ันจากที่ทานรองสุวรรณีฯ พูดวามีวุฒิอาสาฯ 
จํานวนเพียง ๔พันคน จาก ๘ ลานคน ไมกี่เปอรเซ็นตเองจุดทศนิยมหลายตัวเลย แตถาเราบอกวา
ตอไปน้ีนะเราจะชวยกันเอาผูเกษียณอายุแลวมาชวยกันทํางาน การทํางานไมใชชวยแคคนอ่ืนแตชวย
พวกเรากันเองดวย มีเพ่ือนที่เกษียณอายุแลวแตไมทําอะไรแค ๒ ปตาย มีคนถามวากลับไปอยูยะลา        
ไมกลัวตายเหรอผมบอกอยูกรุงเทพฯ มันก็ตาย เปนอยางนี้ถาเรายังมีความสามารถเราทําอะไรไดอยู 
ธนาคารสมองจะชวยสังคมไดมากเลย ผมมีความคิดเห็นแตกตางกับทาง สศช. ผมวาไมใชที่ปรึกษา
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อยางเดียว ควรทํางานรวมกับทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีมากมายมหาศาล ผมเขาใจวา
เรื่องหน่ึงที่สังคมชนบทเราขาดมากคือ เรื่องการวิจัย ทดลองอะไรที่มันงายๆ โดยเฉพาะประเภทการวิจัย
เชิงพัฒนาที่คุณประยงคฯ พูดถึง ความรูเรามีเยอะแตวาไมคอยมีใครทํา ฉะนั้นถาเราทําวิจัยเล็กๆ ของเรา 
เพ่ือสรางตนแบบและจากตนแบบนั้นสรางสื่อเรียนรูเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ที่มูลนิธิสุข-แกว เราทําเปน
ศูนยเรียนรูเด็กมาเรียนชาวบานมาเรียน ใหไดมาทํามาเห็นของจริงเลย ตอนนี้ประเทศไทยเราไมใช
ประเทศยากจน เงินมหาศาล แตจุดออนที่พบมาก คือบรรดาโครงการตางๆ สศช. เอง แผนตางๆ ที่เราทํา           
มีการประเมินกันนอยมาก เวลาที่เราออกแบบไมมีเร่ืองการประเมินเอาไวผมขอใหวุฒิอาสาฯ ทําเรื่อง
การประเมินไมเฉพาะประเมินโครงการของรัฐบาลปละ ๓ ลานลานที่ลงไป ซ่ึงหลายโครงการไดผลไมถึง 
รอยละ ๒๐ ควรเชิญวุฒิอาสามาฯ ชวยประเมินให และการประเมินนี้ไมตองใชเงินมากมายเพราะเราอยู
ในพ้ืนที่อยูแลว และอีกเรื่องที่ตองเอาจริงเอาจังคือเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยางที่ทุกคนคาดหวัง ผมคิดวา 
อีกเรื่องหนึ่งผานทาง สศช. ดร.อาชวฯ ก็เห็นดวยวาเราควรจะตองรณรงคเชิญชวนนักธุรกิจ วุฒิอาสาฯ
สวนใหญจะมาจากภาคราชการถาเปนไปไดมีภาคเอกชนดวย อยาง ดร.อาชวฯ พูด นาจะตองเชิญมา
ดวย เพราะเพื่อนๆ ที่เกษียณจากภาคเอกชนก็มีเยอะ และอีกอยางหนึ่งที่ขาดตกบกพรองไปคือเร่ือง             
ภูมิปญญาทองถิ่นทํารวมกับสมาคมครูภูมิปญญาไทย วุฒิอาสาฯ มีประสบการณเยอะมารวมตรงนี้ใหมากขึ้น  

เพิ่มบทบาทมูลนิธิพัฒนาไทในการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองมากขึ้น  

 อีกเรื่องคือจะตองมีองคกร กลไกการขับเคลื่อนที่เขมแข็ง ทาง สศช. ตองผานงานใหกับมูลนิธิ
พัฒนาไทใหมากขึ้นเพราะลําพังทําแบบระบบราชการตอนนี้ไปไมรอด ที่ทานรองฯสุวรรณีเปนหวง        
เรื่องเงินสนับสนุนนั้น ที่จริงไมตองกลัวไมมีเงินหรอกแคสงเสริมสนับสนุน เพราะครูภูมิปญญามันเหมือน
เสือนะ มันหาเนื้อกินได แคเสริมไปแคน้ันเองทุกคนสามารถเปนเสือไดอยางดีดวยไมตองกินเนื้อ หรือเงิน
สนับสนุนจาก สศช. กินเนื้อจากของที่อ่ืนได ผมคิดวาถาเราสามารถทําแบบนี้ไดธนาคารสมองเราจะ
เขมแข็งขึ้น เวลาที่เราไปทํางานทานจะตองหาทางใหเปนกลุมที่เปนนิติบุคคลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การ
ทํางานโดยให สศช. เปนคนรับรองให เชน สศช. เขียนจดหมายไปถึงผูวาราชการจังหวัด จังหวัดก็ไมรู
จะจายเงินอยางไร เพราะไมไดเปนนิติบุคคลจายเงินใหไมได คนธรรมดารับเงินจากราชการไมได ผมคิด
วาถาเราปรับตรงนี้เสีย อีกขอหน่ึงคือตองรวมกันกับหลายๆ NGOs ตองรวมกันหลากหลาย วันนี้เปน
โอกาส ๑๐ ปของธนาคารสมองเรานาจะถือโอกาสวันนี้ทบทวนฐานะของธนาคารสมองและปน้ีก็เปนป 
๘๐ พรรษาดวย ผมคิดวาเรานาจะทําอะไรไดคอนขางมากทีเดียวสําหรับโครงการของพวกเราที่เปน           
ผูอาวุโสทั้งหลาย ในวันน้ีในฐานะที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทานทรงพระราชทาน          
เรื่องของธนาคารสมองก็ขอใหพระองคทรงพระเจริญ และคิดวาในอนาคตเราก็จะคอยๆ เพ่ิมจํานวนขึ้น 
วันนี้ถาใครเบื่อภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ ธนาคารสมองจังหวัดยะลาและมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง    
เชิญลงไปเยี่ยมพวกเราที่ภาคใต ลงไปชวยทํางาน พวกเรายินดีตอนรับมีเรือนรับรองสบายๆ ไมมีมลภาวะ   

 ในทายสุดนี้ผมขอเชิญพวกเราวุฒิอาสาฯ ชวยกันพัฒนาประเทศกันตอไปกอนที่ไมมีโอกาส จะไดทํา 
ผมก็รบกวนเวลาเพียงเทานี้ และขอขอบคุณทาง สศช. ชวนพวกเรามาคุยในวันนี้ ถาใครตองการ
รายละเอียดการดําเนินงานที่เยาวชนจะมาเลาใหฟง เชิญที่กลุมเยาวชนในภาคบายนี้ ก็ขอรบกวนเวลาเพียงเทานี้ 

 ขอบคุณมากครับ 



เสสริมสร้างค
กลุ่มที่ ๑

ความรู้และ
 

๑  
ะการพัฒน

 

นาคน 



๓๔ 
 

สรุปการประชุมกลุมยอย ๑ 
:  เสริมความรูสูการพัฒนาคน 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
ผูรวมเสวนา 

๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใช 
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย นางนงชนก ตุมฉาย วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี 

๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชโครงงานเปนฐานการเรียน และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐาน  โดย นายทวีศักดิ์  ไชยองคการ  วุฒิอาสาธนาคาร
สมองจังหวัดลาํปาง 

๓) การพัฒนาองคกรเยาวชนจติสาธารณะระดับตําบลชายแดนใต โดย นายกิตติ กติติโชควัฒนา   
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา 

๔) การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดวยอาหาร โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร  
โดย ศ.เกียรติคุณ  พญ. คุณสาคร ธนมิตต  วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ 

 ผูดําเนินการอภิปราย 

  ศ.เกียรตคิุณ  ดร.สิรินทร พิบูลนิยม  วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ 
 

สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย ๑ 

 ในการประชุมวุฒิอาสาฯกลุมยอย ๑ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน ดานการเสริมความรูสูการพัฒนาคน ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. มีวุฒิอาสา
ธนาคารสมองของจังหวัดตางๆทั่วประเทศใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวน ๗๐ ทาน โดยจัดหอง
ประชุมแบบเธียเตอร รูปแบบการประชุมเปนการเสวนา มีผูดําเนินรายการ ๑ คน และผูรวมเสวนา๔ คน คือ 
วุฒิอาสาฯจากจังหวัดนนทบุรี ลําปาง ยะลา และวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ และมีผูทําหนาที่
สรุปรวมในชวงสุดทายของการเสวนาอีก ๑ คน  การนําเสนอผลงานของทั้ง ๔ จังหวัดแสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ที่ยึดหลักการนําปญญาความรู ประสบการณของวุฒิอาสาฯไปชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆ ดวยการเปนที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให
คําแนะนํา ตลอดจนเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงที่ผานมา 
เปนการดําเนินงานที่เปนเชิงรุกที่เนนการพัฒนาคนดวยการเสริมสรางความรูในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 

 



๓๕ 
 

 

สวนที่ ๒  การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของกลุมยอย ๑ “เสริมความรูสูการพัฒนาคน” 
เปนการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดลําปาง จังหวัดยะลา และวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ สรุปผลการดําเนินงานของแตละ
จังหวัด ดังน้ี 

๒.๑ จังหวัดนนทบุรี  
 จังหวัดนนทบุรี มีวุฒิอาสาธนาคารสมอง รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ คน มีการดําเนินงานที่ยึด

หลักการนําปญญาความรู ประสบการณของวุฒิอาสาฯไปชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน 
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ดวยการเปนที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ตลอดจนเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางชุมชนกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงที่ผานมา วุฒิอาสาฯจังหวัดนนทบุรี ไดเปน          
ที่ปรึกษาใหกับจังหวัด เปนกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด เปนคณะกรรมการ
แกไขปญหาจราจรของจังหวัด และมีการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชน
ในการนําชีววิถีการประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีกระบวนการดําเนินงาน มีดังน้ี 

๒.๑.๑ รูปแบบการรวมกลุม วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี ไดรวมตัวกันของผูที่
เกษียณอายุ ที่มีความหลากหลายในอาชีพ มีการบริหารจัดการดวยการตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินงานตามความเชี่ยวชาญของแตละคน  โดยครั้งแรกเริ่มดําเนินการในป ๒๕๕๐ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี (ศว.นบ.)  โดยผูวาราชการจังหวัด
นนทบุรี มีองคประกอบคือ ที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน และกรรมการ  ซ่ึงประธานมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป ปจจุบัน และคณะกรรมการฯ ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน ๙ 
คณะทํางาน ประกอบดวย ๑) การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒) การคมนาคมและขนสง            
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๔) เกษตรและสหกรณ  ๕) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ๖) การแพทยและสาธารณสุข  ๗) การประชาสัมพันธ  ๘) การทองเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ  และ ๙) การพัฒนาเมือง  ทั้งน้ีในปจจุบันเหลือคณะอนุกรรมการฯ ๔ ดาน ไดแก                  
๑) การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ๒) การพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรและสหกรณ  
๓) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และ ๔) การพัฒนาเมือง การคมนาคมและขนสง ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
แตละดาน จะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒.๑.๒ การเชื่อมโยงกับเครือขาย วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี  มีการดําเนินงานที่เปน
เชิงรุกเริ่มตนขับเคลื่อนงานดวยการสรางความรับรูในเรื่องธนาคารสมองใหแกหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด  
โดยผูวาราชการจังหวัดในครั้งนั้น (ป ๒๕๕๐) เปนผูแนะนําวุฒิอาสาฯ แกนายอําเภอทั้ง ๖ อําเภอของ
จังหวัดนนทบุรี  ใหวุฒิอาสาฯ ไดแสดงเจตนารมณที่จะมีสวนรวมในการชวยพัฒนา และรับฟงความ
คิดเห็นเพ่ือทราบความตองการของแตละอําเภอที่จะใหวุฒิอาสาฯเขาไปชวยหนุนเสริมการทํางาน และ
วุฒิอาสาฯ ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี มาประชุม 
สัมมนารวมกับวุฒิอาสาฯ  และรับฟงความคิดเห็น ความตองการ เพ่ือดําเนินงานรวมกันในการที่จะทําให



๓๖ 
 

จังหวัดนนทบุรีเปนเมืองที่นาอยู  นอกจากนี้ ยังไดสรางเครือขายการทํางานรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ 
ในจังหวัด เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมี
สวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน สนับสนุนโดย กฟผ. การมี
สวนรวมกับชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด  ทําใหไดรับรูปญหาของ
ชุมชน  และหาทางชวยเหลือไดตรงตามความตองการของชุมชน การรวมกับ อบจ.นนทบุรีจัดทําโครงการ
พัฒนาการเกษตรของเมืองใหญภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินกิจกรรมรวมกับ
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีและชุมชน ในการพัฒนาเกาะเกร็ด ใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี เปนตน รวมทั้งเปนเปนที่ปรึกษาใหกับจังหวัด มีการเขารวม
ประชุมประจําเดือนกับจังหวัด และเปนกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนทองถิ่น   

๒.๑.๓ บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน จากการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ 
จังหวัดนนทบุรี มีบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน ดังน้ี  

 ปจจัยสูความสําเร็จ 
๑) วุฒิอาสาฯ มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ จัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 

แบงการดําเนินงานใหความชวยเหลือดานตาง ๆ ตามประสบการณความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ 
๒) วุฒิอาสาฯ มีการปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ ไมมีการผูกขาด

การทํางาน เชน ใหมีการเลือกประธานวุฒิอาสาฯ ทุก ๒ ป ปรับเปลี่ยนลดจํานวนคณะอนุกรรมการตาม
ความเหมาะสมใหตรงตามความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ และสถานการณขณะน้ัน ๆ 

๓) มีการนําทุนทางสังคมของวุฒิอาสาฯ มาใชในการสรางเครือขายการทํางาน นําทุน
ทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ เชน ปราชญชาวบานมารวมในโครงการ เปนตน 

๔) วุฒิอาสาฯ มีสวนรวมกับชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทําใหไดวุฒิอาสาฯไดรับรูปญหาของชุมชน และหาทางชวยเหลือไดตรงตามความ
ตองการของชุมชน 

๕) คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมเปนประจําสม่ําเสมอ และรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานแตละคณะในการประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือปรึกษาหารือ รวมหาแนวทางแกไข
ปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน 

๖) การดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของวุฒิอาสาฯ เกิดจากการแกปญหาที่ตรงและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนโดยรวม  เชน ปญหาการจราจร  สภาพแวดลอม/นํ้าเสีย  ปญหา
เด็กเยาวชน เปนตน 

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถีมาประยุกตใช
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ปญหาอยูที่เยาวชนผูเขารวมโครงการบางรายขาดความสนใจในการนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาปรับปรุงสรางอาชีพ/รายได 

 ปญหา/อุปสรรคของในการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ 
๑) ขาดการประชาสัมพันธในการสรางความรูจัก “วุฒิอาสาฯ” ในระยะแรก ซ่ึงหนวยงาน  

องคกร ชุมชนในพื้นที่ ยังไมรูจักธนาคารสมอง / วุฒิอาสาฯ  ทําใหวุฒิอาสาฯ ตองสรางการรับรู 



๓๗ 
 

ประชาสัมพันธตัวเอง และการประชาสัมพันธจากภาครัฐ (ผูวาราชการจังหวัด)  และการเขาไปรวม
กิจกรรมกับชุมชน รวมทั้งการจัดประชุมแนะนําตัวกับชุมชนและหนวยงาน 

๒) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ  เน่ืองจาก สศช. มี
งบประมาณใหในลักษณะสนับสนุนเชิงริเริ่ม / งบประมาณอํานวยความสะดวกเทานั้น 

๓) สุขภาพของวุฒิอาสาฯ บางทานไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานรวมกับชุมชนและ
หนวยงาน เน่ืองจากบางพื้นที่คอนขางไกลและตองทํางานกับพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 

 ๒.๑.๔ แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี มี
เปาหมายที่จะทําใหเมืองนนทเปนเมืองนาอยู ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน  ดังน้ันวุฒิอาสาฯ จะ
มีการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ืองจากที่เคยทํามา เชน จัดทําโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ รวมกับ กฟผ. ดําเนินโครงการผสมพันธุขาวใหมหลายพันธุจัดจําหนาย
ผานสหกรณ โครงการผลิตผักปลอดสารพิษในครัวเรือนรวมกับกองสงเสริมคุณภาพชีวิตของ อบจ. 
นนทบุรี ชวยเหลือชุมชนหมูบานสวัสดิการ กทม. ถ.แจงวัฒนะ โดยการใชนํ้าอีเอ็มปรับสภาพแวดลอม  
การรวมกลุมเด็กเพื่อทํากิจกรรมปลูกผัก กิจกรรมวาดภาพ  และจะดําเนินการโครงการถังดักไขมัน                 
การแกปญหาจราจรบริเวณแยกแคราย โดยประสานกรมทางหลวงขอสรางสะพานเหล็กคลอมบริเวณ           
สี่แยกแคราย ประสานฝายกิจการสภาของ อบจ. จัดทําแผนที่จังหวัดนนทบุรี  สงเสริมกีฬาสําหรับ
ผูสูงอายุ เปนตน 

๒.๒ จังหวัดลําปาง 
จังหวัดลําปาง มีวุฒิอาสาธนาคารสมอง รวม ๒๑ คน การดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ

จังหวัดลําปางที่ผานมา ไดนําเอาทฤษฎี Constructionism (การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา) ไปใช
ในสถานศึกษา โดยการนํารองในโรงเรียนขนาดเล็ก ๓ แหง ไดแก โรงเรียนบานสามขา ต.หัวเสือ อ.แมทะ 
โรงเรียนบานนาดู ต.วังเงิน อ.แมทะ และโรงเรียนบานนาบง ต.ดอนไฟ อ.แมทะ และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐาน มีการดําเนินงานกับชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน          
ในชุมชน ในรูปแบบไตรภาคี ประกอบดวย วุฒิอาสาฯจังหวัดลําปาง สํานักงาน กศน.และบริษัท 
ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด ในป ๒๕๕๕ ไดนําทฤษฎี Constructionism สูสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานการเรียน 
ซ่ึงการสรางกระบวนการเรียนรูในการฝกอบรม วุฒิอาสาฯจังหวัดลําปางไดรวมกับครูผูสอนจาก
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สรุปผลการดําเนินได ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ รูปแบบการรวมกลุมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง การรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ 
จังหวัดลําปาง เปนการรวมกลุมกันเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานที่ตนเองมีศักยภาพ สวนใหญเปน
การดําเนินงานในลักษณะของการใหความรู เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ตางๆ รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกับชุมชน   

 ๒.๒.๒ การเชื่อมโยงกับเครือขาย วุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จังหวัดลําปาง ไดจัด
ฝกอบรมใหกับพนักงานบริษัท ปตท.ฯ จึงเปนจุดเริ่มตนใหเกิดเปนภาคีเครือขายกับสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมกับ กลุมอุตสาหกรรม 



๓๘ 
 

ปโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย และมูลนิธิ
ศึกษาพัฒน ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี เพ่ือผลิต
ชางเทคนิคที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อดําเนินโครงการนํารอง โดยวุฒิอาสาฯจังหวัดลําปางเปนวิทยากรและรวม
ดําเนินโครงการ และการดําเนินงานรวมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กศน. 
บริษัทปูนซิเมนตลําปาง วัด ชุมชน เปนตน  
 ๒.๒.๓ บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน ความสําเร็จจากการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ
จังหวัดลําปางที่รวมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ทําใหสามารถปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของวิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด ทั้งนักศึกษา และครูอาจารย โดยนักศึกษาที่จบการศึกษาที่ผานมาประมาณ ๑๐๐ คน สามารถ 
หางานทําได และไดรับการยอมรับในฝมือการทํางานจากนายจาง นอกจากนี้ โรงเรียนขนาดเล็กผาน 
การประเมินของ สมศ. ชุมชนไดมีการเรียนรูรวมกัน ชุมชนมีวุฒิอาสาฯ เปนภาคีเครือขายในการพัฒนา 
และวุฒิอาสาฯจังหวัดลําปางมีภาคีเครือขายการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน 
 ๒.๒.๔ แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป วุฒิอาสาฯ จังหวัดลําปาง ไดเร่ิม
ขยายผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยการสนับสนุน
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ) ไดอนุมัติใหมีการขยายผล
โครงการฯดังกลาว ไปยังนักศึกษา และครูอาจารย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ภาค (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก) ภาคละ ๕ แหง ซ่ึงวุฒิอาสาฯ จ.ลําปาง จะ
ไดดําเนินงานตอไป และจะมีการติดตามการดําเนินงานที่ไดขับเคลื่อนในปที่ผานมาดวย 

๒.๓ จังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลา มีวุฒิอาสาธนาคารสมอง จํานวน ๔๑ คน วุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลามี             

การดําเนินงานแบงเปน ๒ สวน ไดแก ๑) การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯกับชุมชน และ๒) การดําเนินงาน        
ที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิสุข – แกว แกวแดง ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญของวุฒิอาสาฯ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน เชน โครงการหมอภาษา เปนการใหเยาวชนไปสอนการออกเสียงภาษาไทยใหถูกตองกับชุมชน 
โครงการฝก/สรางนักอาน  โครงการชมรมภาษามลายูสําหรับเด็กพุทธ กิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา 
กิจกรรมสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเปนกิจกรรมใหเยาวชนเรียนรู เขาใจ และสืบทอดศิลปะพ้ืนบาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมระหวางกลุมเยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดน อาทิ ลิเกฮูลู  มโนราห 
กิจกรรมลดละเลิกบุหร่ีและยาเสพติด โดยเปดโอกาสใหเยาวชนไดคิดและวางแผนการลด ละ เลิกบุหร่ี
และสิ่งเสพติดดวยตนเอง เปนตน  ซ่ึงรูปแบบการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ มีดังน้ี 

 ๒.๓.๑ รูปแบบการรวมกลุมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดยะลา มีการรวมตัวกัน
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ตั้งแตป ๒๕๔๓ โดยแรกเริ่มมีจํานวนเพียง ๗ คน แตไดมีการชักชวนผูเกษียณอายุ
แตมีใจที่จะพัฒนาสังคมใหเขารวมเปนสมาชิกจนมีจํานวนเทาในปจจุบัน โดยยังไมมีการจัดกลุมตาม
ความชํานาญหรือประสบการณ เปนเพียงการรวมตัวกันของวุฒิอาสาฯ ที่มีจิตอาสาทํางานเพื่อสังคม 
สวนใหญ วุฒิอาสาฯ มีการรวมตัวจากการชักชวนจากกลุมเพ่ือนและคนรูจัก ซ่ึงยังมีจํานวนวุฒิอาสาฯ ไมมาก
เพียงพอ ตอการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ  อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลาได



๓๙ 
 

รวมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งกลุมวุฒิอาสาฯเปนเครือขายวุฒิอาสา
ธนาคารสมองใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเชื่อมโยงเปน
เครือขายกัน  โดยในเบื้องตนตั้งเปาหมายใหมีจํานวนสมาชิกรวม ๘๐ คน  ทั้งน้ี วุฒิอาสาฯ มีการประชุม
รวมกันเปนครั้งคราวขึ้นอยูกับภารกิจที่ตองการหารือรวมกัน 

 ๒.๓.๒ การเชื่อมโยงกับเครือขาย การดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ของวุฒิอาสาฯ 
จะมีมูลนิธิสุข – แกว แกวแดงเปนเครือขายการทํางานหลัก  และยังไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
และบุคคลากรจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการดําเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงาน เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หนวยงานทหารในพื้นที่ 
วิทยาลัยชุมชน เปนตน และทํางานเปนเครือขายรวมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดนราธิวาส และปตตานี  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคกรเยาวชนระดับตําบล จํานวน ๑๓๐ องคกร ระดับ
จังหวัด ๓ องคกร และเครือขายเยาวชนชายแดนใต จํานวน ๑ องคกร และ อบต.ในพ้ืนที่เปาหมาย ทั้งน้ี 
วุฒิอาสาฯ ยังไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานอยางใกลชิดจากผูวาราชการจังหวัดยะลา โดยมีการเขา
พบและหารือกับผูวาราชการ เพ่ือประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ของวุฒิอาสาฯ ในการดําเนินงานเพื่อสังคม
ในภารกิจที่ไมซํ้าซอนกับหนวยงานภาครัฐ 
 ๒.๓.๓ บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน เยาวชนไดเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริง 
ที่เปนการสรางผูนําสรางความเขมแข็งใหกับเยาวชน เยาวชนในพื้นที่เปาหมายมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น         
วุฒิอาสาฯไดรับการยอมรับจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก จนไดรับการสนับสนุนให
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 
 ๒.๓.๔ ปญหา/ อุปสรรคในการดําเนินงาน วุฒิอาสาฯ มีจํานวนนอย และไมมีเจาหนาที่
ประจํา  ประธานวุฒิอาสาฯ จึงตองมีภาระหนาที่หนักในการดําเนินงานทุกดาน เชน ดานบริหารจัดการ 
ดานสารัตถะ เปนตน รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รับทราบและรูจักสมาชิก  
กลุมวุฒิอาสาฯ แตไมรูบทบาทหนาที่ที่แทจริงของวุฒิอาสาฯ ที่มีตอชุมชน 
 ๒.๓.๕ แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป วุฒิอาสาฯ จะใชวิธีการบอกตอ
ถึงผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมของการขับเคลื่อนกิจกรรมตอหนวยงานและชุมชน โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนกับกลุมเยาวชน เพ่ือขยายผลและตอยอดการดําเนินงานไปยังกลุมเยาวชนในพื้นที่อ่ืน และจะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ กับกลุมเยาวชนตอเน่ืองตอไป 

๒.๔ กลุมสุขภาพ 
 วุฒิอาสาฯกลุมสุขภาพ เปนการรวมตัวของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ตั้งแตป ๒๕๔๖ ซ่ึงปจจุบัน มีสมาชิกรวม ๖๑ คน ไดรวมกลุมกันเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานที่อยูบน
ฐานความรูและศักยภาพของวุฒิอาสาฯในประเด็นการปองกันปญหาการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ โดยเนน
กลุมเปาหมายเฉพาะเด็กที่อยูในโรงเรียน เร่ิมตั้งแตชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยม วุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ 
จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ” ขึ้น โดยเริ่มดําเนินการ 
ในป ๒๕๔๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานงาน
สุขาภิบาลอาหาร ดวยการสงเสริมความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมผูที่เกี่ยวของกับงานดานสุขาภิบาล
อาหาร เพ่ือเปนตัวอยางแกสถานศึกษา โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี   



๔๐ 
 

 ๒.๔.๑  รูปแบบการรวมกลุม วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ เปนการรวมกลุม
ของบุคคลที่มีจิตสาธารณะที่ตองการแกปญหาดานดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยไดรวมกัน
วิเคราะหสถานการณดานสาธารณสุขของประเทศไทยวามีจุดดอยอยางไร เริ่มตนดวยการอบรมรวมกัน
ของวุฒิอาสาเพื่อเตรียมความพรอมในการสนับสนุนโครงการ และจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุม
สุขภาพอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ซ่ึงในชวงแรกมีการประชุมทุกเดือน และมีการเยี่ยมพ้ืนที่โครงการ 
เพ่ือใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดฝกอบรม ดูงาน พบปะรวมกัน 
อยางตอเน่ือง ที่สําคัญที่สุดคือ มีการจัดประชุมครั้งใหญทางวิชาการเพื่อเผยแพรผลงาน การสัมมนา
ประจําป และการประชุมกลุมยอย 

 ๒.๔.๒ การเชื่อมโยงกับเครือขาย วุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ ไดประสานมหาวิทยาลัย
ในแตละภูมิภาค เพ่ือเลือกมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงที่จะดําเนินโครงการรวมกันใน ๔ ภาค และมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยงจะคัดเลือกโรงเรียนเปาหมายในพื้นที่ระหวาง ๕-๖๐ โรงเรียน โดยประสานหาเครือขายในพื้นที่ เชน 
หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเปนภาคีเครือขายรวมกัน โดยมีนักเรียน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายใน
การพัฒนา มีครูและผูบริหารโรงเรียน เปนผูสนับสนุน ทั้งน้ี มีผูปรุงอาหาร ผูประกอบการ ผูปกครอง 
และชุมชน มีสวนสําคัญในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ๒.๔.๓ บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน   
 ผลลัพธ 

๑) เด็กและเยาวชนกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนา
ดานอาหาร โภชนาการ และการออกกําลังกาย มีพฤติกรรมการบริโภคและสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม 

๒) นักเรียน ครู อาจารย และผูปกครอง รับรูและใหความสําคัญ ตลอดจน
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดการและบริการอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ และมีความ
ปลอดภัยของอาหารแกนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

๓) โรงอาหาร และครัวของโรงเรียนตลอดจนผูใหบริการและรับบริการ ไดรับ
การพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานอาหารและโภชนาการใน ๙๗ โรงเรียน และเปนตนแบบสุขาภิบาลอาหาร 
๑๐ โรงเรียน 

๔) มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ๖ แหง องคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเกิดความ
รวมมือในการสนับสนุนทั้งทางวิชาการและการดําเนินการพัฒนาแกเด็กและเยาวชนดานอาหาร โภชนาการ 
และการออกกําลังกาย ตามเปาหมาย 

๕) เด็กและเยาวชน ครู อาจารย ผูประกอบการ ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 
ไดองคความรู มีเจตนคติที่ดี และชวยเผยแพรพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม 

๖) โรงเรียนนํารองสามารถเปนแกนนําและตนฉบับของรูปแบบการพัฒนาดาน
อาหาร โภชนาการ และการออกกําลังกายใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือขยายเครือขายตอไป 

 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพเปนไปได มีดังน้ี ๑) นโยบาย
และบทบาทของโรงเรียนตองมีความเหมาะสม และเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงาน ๒) การเรียนรูของเด็ก
คือหัวใจของการพัฒนา ๓) ความคิดสรางสรรคในการอบรบและสื่อสารความรูนําไปสูความสําเร็จ           
๔) การมีสวนรวมในทุกภาคสวน ๕) กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 



๔๑ 
 

 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ คือ ๑) ศักยภาพพื้นฐานของ
โรงเรียน ๒) งบประมาณสนับสนุน 

 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ คือ ๑) ผูบริหารโรงเรียนไมสนับสนุนอยาง
จริงจัง ๒) ครู อาจารยที่รับผิดชอบ และนักเรียนที่เปนแกนนําไมเอาจริงเอาจัง ๓) โรงเรียนขาดศักยภาพ
ในการบูรณาการการพัฒนาใหเขากับการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ๔) ผูบริหารและ
โรงเรียนขาดความพรอมในการสงเสริมการมีสวนรวมนอกขอบเขตโรงเรียน 

 แนวทางการแกไข คือ ๑) เสริมนวัตกรรมใหเด็ก ๒) สรางการยอมรับใหเห็นผล
จริง และเกิดกําลังใจ ๓) ความเอาใจใสติดตามใหกําลังใจ 

 ๒.๔.๔ แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางการดําเนินงานตอไป โดยใชความรูคูคุณธรรม เพ่ือชวยฟนฝาอุปสรรคตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มที่ ๒ 
ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง 

 
 
 

 



๔๒ 
 

สรุปการประชุมกลุมยอย ๒ 
:  ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
วิทยากรประจําฐานเรียนรู 

๑) ฐานเรียนรู ประสานเครือขาย ไดความยั่งยืนสูชุมชน โดย นายเริ่ม  เพ็ชรศรี ประธาน
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง และนายปรีชา รอดสุด วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดพัทลุง 

๒) ฐานเรียนรู สรางความเปนธรรมสูชุมชน สรางคนใหมีความสุข โดย นายนคร คําธิตา   
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงราย 

๓) ฐานเรียนรู เทศบาลตําบลอุโมงค...ชุมชนจัดการตนเอง โดย ผูแทนชุมชนเทศบาล
ตําบลอุโมงค 

๔) ฐานเรยีนรู เศรษฐกิจพอเพยีงเลี้ยงชวีติ  โดย  นางถนอมศรี ปรารถนาดี ประธานวุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา และ นายพิสิฏ นาคํา เครือขายวุฒิอาสาฯ จากไรสุขนิรันดร 

 

สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย ๒ 

  การนําเสนอผลงานกลุมยอยที่ ๒ “ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง”            
จัดกิจกรรมในลักษณะเปนฐานการเรียนรู จํานวน ๔ ฐาน โดยใหผูเขารวมกิจกรรมกระจายเขาในแตละ
ฐานพรอมกัน และเม่ือไดเขารวมกิจกรรมในฐานแรกจบแลวใหเปลี่ยนฐานเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดมี
การแลกเปลี่ยน เรียนรูครบทุกฐาน ในแตละรอบของแตละฐานการเรียนรู ใชเวลานําเสนอ รอบละ ๒๐-
๓๐ นาที ซ่ึงทุกฐานจะนําเสนอทั้งหมด ๔ รอบ  โดยมีวิทยากรประจําฐานเรียนรู นําเสนอผลงาน ตอบขอ
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯทั้ง ๔ จังหวัดมีความรู 
ความสามารถ และมีเครือขายที่หลากหลาย ทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนได 
อยางเหมาะสม  ทั้งในเรื่องการประสานเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการกับหนวยงาน
ตางๆของจังหวัด และสามารถประสานวิทยากรมาใหความรูกับชุมชนในเรื่องตางๆไดอยางหลากหลาย 
รวมทั้งยังมีการวางแผนดําเนินงานที่เปนระบบ โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน          
มีความคิดริเร่ิมและมีการดําเนินงานเชิงรุก มีการศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยหลักเหตุและผล พรอมทั้ง
เชื่อมโยงกับศักยภาพที่มีอยูของ วุฒิอาสาฯ เพ่ือคนหาความเปนไปไดในการดําเนินงาน และมีการลง
พ้ืนที่ประชุมรวมกับผูนําชุมชนเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและหาฉันทามติรวมกันในการกําหนดเปนแผนการ
ดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน อีกทั้งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงถือเปน
แบบอยางที่ดีอันหนึ่ง ในการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวุฒิอาสาฯตอไป 



๔๓ 
 

สวนที่ ๒  การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

  การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของกลุมยอย ๒ “ชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานความพอเพียง” เปนการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมาและผูแทนชุมชนเทศบาลอุโมงค  ในลักษณะ
เปนฐานการเรียนรู จํานวน ๔ ฐาน สรุปผลการดําเนินงานของแตละจังหวัด ดังน้ี 

 ๒.๑  ฐานเรียนรู “ประสานเครอืขาย ไดความยั่งยืนสูชมุชน” จังหวัดพัทลุง 
  (๑) ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๕    วุฒิอาสาฯจังหวัดพัทลุง มีเปาหมายที่จะขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสูการปฏิบัติดวยการสรางความเขมแข็งของชุมชน ที่สอดคลองกับศักยภาพและ
ทุนที่มีอยูของชุมชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติของการสรางความเขมแข็งดาน
การเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร ความมั่นคงดานพลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และภาคชุมชน ทองถิ่น มีกระบวนการ ขั้นตอน
การดําเนินงาน โดยศึกษาขอมูลและวิเคราะหสภาพภูมิสังคม และสภาพพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพัทลุง พรอม
ทั้งลงพื้นที่เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับเครือขายภาคีการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูนําชุมชนเพ่ือคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเปาหมาย ๔ พ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุง จากนั้นทําการจากนั้นทําการสังเคราะห
ขอมูลชุมชน คนหาความตองการของชุมชน ปญหาและความตองการของชุมชน  รวมถึงการจุดประกาย
ความคิดเพื่อคนหาประเด็นหลัก/กิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและการพัฒนาประเทศ   และและจัดทําแผนการดําเนินงาน/ 
แผนปฏิบัติการรวมกับภาคีการพัฒนาตางๆและขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานใน ๔ พ้ืนที่
เปาหมายรวมกันระหวางชุมชนภาคีเครือขายในพื้นที่ และวุฒิอาสาฯ พรอมทั้งติดตามความกาวหนา 
การดําเนินงานทั้งในพื้นที่ใหมที่ดําเนินการในป ๒๕๕๕ และพ้ืนที่เดิมที่ดําเนินการในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕๔   
  (๒) รูปแบบการรวมกลุม ปจจุบันจังหวัดพัทลุง มีวุฒิอาสาฯทั้งหมด จํานวน ๒๗ คน          
จากองคความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ที่มีความหลากหลาย ทั้งดาน
การเกษตร การศึกษา กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาชุมชน เด็กและเยาวชน การสงเสริมสุขภาพ  
การไฟฟา พลังงานทดแทน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน ทําใหวุฒิอาสาฯ สามารถใชความรู 
ความสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาได ทั้งใน
บทบาทการเปนผูประสานงานกับเครือขายการพัฒนาในพ้ืนที่ และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําการดําเนิน
กิจกรรมโครงการของชุมชน ตําบล และจังหวัด รวมทั้งวุฒิอาสาฯ บางสวนไดใชความรู ความเช่ียวชาญ
สวนบุคคล ไปพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง เชน นายสุขุม ทองขุนดํา (วุฒิอาสาฯในพื้นที่อําเภอควนขนุน) 
เปนแกนนําของศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน บานโงกน้ํา ซ่ึงเปนศูนยจัดอบรมใหความรูในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรแบบปลอดสารพิษและเกษตรผสมผสานใหกับเกษตรกรบุคคล
ทั่วไป ปจจุบันศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน บานโงกน้ําไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูปราชญ
ชาวบานของ จังหวัดพัทลุง  นายคณิต  ศิริวรรณดี (วุฒิอาสาฯในพื้นที่อําเภอปาบอน) ดําเนินงานรวมกับ 
สสส. เครือขายบาน วัด โรงเรียน และกลุมภูมิปญญาในทองถิ่น จัดทําโครงการนํารองศูนยการจัด
การศึกษาแบบมีสวนรวม ซ่ึงดําเนินการจัดการความรูในชุมชนใหเปนระบบและสามารถนําไปใชใหเกิด
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ประโยชนไดกับคนทุกกลุม นอกจากนี้ยังมี นายวิฑูร   หนูเสน (วุฒิอาสาฯ ในพ้ืนที่อําเภอตะโหมด) เปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพพียง และใชพ้ืนที่ของตนเองทําสวน
เกษตรวิถีพุทธจนกลายเปนศูนยเรียนรูของเกษตรกรและนักศึกษาทั่วไป 
  (๓) การเชื่อมโยงภาคีเครือขาย  วุฒิอาสาฯจังหวัดพัทลุงไดประสานงานเชื่อมโยง
เครือขายตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  การปกครองสวนทองถิ่น องคกรตาง ๆ ฯลฯ 
สรางความเขาใจบทบาทหนาที่วุฒิอาสา ฯ ใหชัดเจน ใหความสําคัญกับแผนตาง ทุกระดับ  แผนพัฒนา
จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมพัฒนาให
สอดคลองตรงกับความตองการของชุมชนยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๔) แนวทางตอยอดขยายผลในระยะตอไป วุฒิอาสาฯจังหวัดพัทลุงจะพัฒนา
กลุมเปาหมายเดิมใหมีความเขมแข็งทั้งปริมาณและคุณภาพ ประสานภาคีเพ่ือการสนับสนุนเพ่ิมขึ้น 
พัฒนาองคความรูแนะนําอาชีพ ใหตรงกับความตองการของชุมชน เนนการสรางกลุม การรวมกลุม
อาชีพใหเขมแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตดานความเปนอยู และขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมอ่ืน ๆ 

 ๒.๒  ฐานที่ ๒ “ สรางความเปนธรรมสูชุมชน สรางคนใหมีความสุข” จังหวัดเชียงราย  
   (๑) ผลการดําเนินงาน   วุฒิอาสาฯจังหวัดเชียงราย ทํางานเชื่อมโยงกับพันธมิตร
องคกรพัฒนาสังคม เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ที่มีความเหลื่อมล้ํา ซ่ึงมีการชุมนุม/การเรียกรอง
ความเปนธรรมเกิดขึ้นหลายๆเรื่อง เชน ดานเศรษฐกิจฐานราก  ใหแข็งแกรง  และใหมีการพัฒนาที่ทั่วถึง
ยั่งยืน ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร แกไขกฎหมาย ถือครองทรัพยสิน ที่ดิน ความเปนธรรม
ในการเขาถึง ใชเทคโนโลยี/และการสื่อสาร/การรับรูขาวสารขอมูล สิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐาน ความเสมอ
ภาคในเรื่องเพศ ความเปนธรรมดานธุรกิจเอกชน เสริมความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสราง
ภาษีทั้งระบบ รวมทั้งปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนขึ้น โดย
ความรวมมือจากหลายภาคสวน อาทิ สํานักงานอัยการจังหวัด แกนนําชุมชน หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ 
และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับจังหวัด ซ่ึงการดําเนินงานของ        
วุฒิอาสาฯจังหวัดเชียงรายจะเนนการประสานเครือขายกับภาคีตางๆในการใหคําปรึกษาและใหความรู 
     (๒) รูปแบบการรวมกลุม จากองคความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพ
ของวุฒิอาสาฯ ที่มีความหลากหลาย ทั้งดานการเกษตร การศึกษา กระบวนการยุติธรรม  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแพทย สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาสังคม การบริหารปกครองทองถิ่น 
วิทยาศาสตรและเทคโลยี ทําใหวุฒิอาสาฯ สามารถใชความรู ความสามารถชวยเหลือสังคมไดเปนวงกวาง 
   (๓) การเชื่อมโยงภาคีเครือขาย วุฒิอาสาฯจังหวัดเชียงราย ทํางานเชื่อมโยงกับ
พันธมิตรองคกรพัฒนาสังคม เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม โดยดําเนินงานรวมกับองคกรตางๆ 
มากมาย อาทิ  ศูนยประสานงานภาคประสังคมเชียงราย/สถาบันการเรียนรูภาคประชาสังคมเชียงราย 
สมัชชาคนฮักเจียงฮาย  สมัชชาสุขภาพแหงชาติเชียงราย  ความเปนธรรมทางดาน การรักษาสุขภาพ 
สภาหมอเมืองลานนาเชียงราย  สมัชชาปฏิรูปเพ่ือสังคมไทยที่เปนธรรม(สปร.) คณะกรรมการยุติธรรม
กับการปฏิรูป  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)  ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกลา สภาพัฒนาการเมือง(สพม.)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  ที่เกี่ยวกับความเปน
ธรรมในสังคม สภาองคกรชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชน,โฉนดชุมชน ฯลฯ   สํานักงานคุมครองสิทธิ 
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และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน(สคช.) เครือขายยุติธรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนย
คุมครองสิทธิและใหความชวยเหลือแกประชาชน เทศบาลเมืองพาน อําเภอเทิง ศูนยใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน เทศบาลนครเชียงราย      

 ๒.๓ ฐานที่ ๓ “เทศบาลตําบลอุโมงค...ชุมชนจัดการตนเอง” เทศบาลตําบลอุโมงค 
จังหวัดลําพูน 

   ผูแทนชุมชนเทศบาลอุโมงคไดนําเสนอผลการดําเนินของเทศบาลตําบลอุโมงควา 
เทศบาลอุโมงค ไดรับการคัดเลือกจากภาคเอกชนเปนพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ๑ ไร ๑ แสน ซ่ึงเปน ๑ ใน
โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของหอการคาแหงประเทศไทย โดยสื่อมวลชนไดนําเสนอผาน
สื่อโทรทัศน ชอง ๙ อสมท. รายการ “คนไทยหัวใจเกษตร” สงผลใหสาธารณะไดรับรูแนวทางการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนความรวมมือระหวางภาคเอกชนและชุมชนในการ
ขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวความคิดที่ภาคเอกชนเขามามีสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม เน่ืองจากการทําธุรกิจในพื้นที่ใด เปนการใชทรัพยากร
ของทองถิ่น ภาคธุรกิจ จึงตองพัฒนาสงเสริม สรางความยั่งยืนใหกับชุมชนทองถิ่นแข็งแรงควบคูกัน 
เพราะสังคมตองพ่ึงพากัน ในการดําเนินงานเทศบาลอุโมงคยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีพุทธ บูรณาการและสรางเครือขายการทํางาน และสรางดุลยภาพแบบ
องครวมเพ่ือสรางสุขใหประชาชนในชุมชน มีแผนการดําเนินงาน ๔ ดาน ไดแก แผนงานเสริมสราง
ศักยภาพเทศบาลอุโมงค แผนงานสรางการเรียนรูและพัฒนาเครือขาย แผนงานจัดการความรูและพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ และแผนงานสื่อสาธารณะ โดยมีกลไกขับเคลื่อนเพ่ือสรางการเรียนรู
รวมกัน เปนระบบจัดการตนเองตําบลอุโมงค ๙ ระบบประกอบดวย ระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 
ระบบการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบ
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน ระบบสุขภาพชุมชน 
ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน และระบบการจัดการ ทั้งน้ีชุมชนมีการเรียนรูผานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเกิดจากความตองการพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาที่
ไมทําลายธรรมชาติ  ศูนยเรียนรูแบงพ้ืนที่เปนการทํานา ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล บอเลี้ยงปลา เลี้ยงไก 
การเลี้ยงหมู เลี้ยงวัวพันธพ้ืนเมือง การทําปุยอินทรียและผักปลอดสารเคมี สวนผลผลิตของโครงการ
สามารถจําหนายไดในชุมชนและพ้ืนที่ตางๆในจังหวัด    

 ๒.๔  ฐานเรียนรู “เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชวีิต” จังหวัดนครราชสีมา 
   (๑)  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ป ๒๕๕๓ วุฒิอาสาฯจังหวัดนครราชสีมา            
มีเปาหมายที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จึงกําหนดประเด็นขับเคลื่อนที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมชนที่ขาดองคความรูในการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ และขาด
ความรูในการปลูกพืชอินทรียรวมทั้งตองการไดรับการสนับสนุนอาชีพเสริม โดยวุฒิอาสาฯ ดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาในการใหความรูการทําบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชเกษตรอินทรีย และการรวมเปน
เครือขายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนตางๆ  ในชุมชน  ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก  ต.มิตรภาพ  



๔๖ 
 

อ.สีคิ้ว ต.โนนไทย อ.โนนไทย และ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ป ๒๕๕๔ ไดขับเคลื่อนในประเด็น
เกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การปลูก
ขาวไรสารพิษในวงบอซีเมนต เพ่ือสงเสริมใหชาวบานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชุมชน การใหความรูดานการดูแลสุขภาพเบื้องตนแกพระสงฆ และเณร เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
และใหคําแนะนําวิธีการดูแล รวมทั้งแกไขปญหาสุขภาพเบื้องตนใหแกพระสงฆ เณร และประชาชนทั่วไป 
โดยดําเนินงานตอยอดจากป ๒๕๕๓ จํานวน ๒ พื้นที่ ไดแก ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว 
และขยายพื้นที่ดําเนินงาน อีก ๑ พ้ืนที่ ไดแก ต.หนองน้ําใส อ.ปกธงชัย สําหรับป ๒๕๕๕ ยังกําหนด
พ้ืนที่เปาหมายในการขับเคลื่อนงาน ๓ พ้ืนที่ ในอําเภอหนองบุญมาก อําเภอสีคิ้ว และอําเภอปกธงชัย
เชนเดิม ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินงาน เริ่มดวยการสรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วุฒิอาสาฯ และภาคีขับเคลื่อน
ในระดับพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม คัดจากนั้นคัดเลือกพื้นที่และสังเคราะหขอมูลพื้นที่
เปาหมายเบื้องตน คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ วุฒิอาสาฯ มีความพรอม ชุมชนมีความสนใจ และสังเคราะห
ขอมูลพ้ืนที่เปาหมายเพื่อประเมินสถานการณชุมชน วิเคราะหศักยภาพชุมชน ในดานจุดแข็ง จุดออน 
ขอจํากัด และสภาพปญหา รวมทั้งวิเคราะหแผนชุมชนของพื้นที่เปาหมายเพื่อใหทราบทิศทางหรือ        
แนวทางการพัฒนาของหมูบาน การวางแผนดําเนินกิจกรรม/โครงการมีความสอดคลองกับประเด็น
ปญหา/ทิศทางการพัฒนา และ คนหาความตองการในพื้นที่เปาหมาย โดยการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นในพื้นที่เปาหมาย เพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินโครงการ และใหวุฒิอาสาฯไดนํา
ความรู ประสบการณ และขอคิดเห็นไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพ่ือหา
ขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นดําเนินกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายตามแผนงานการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ  เชน การถายทอดองค
ความรูและประสบการณโดยวุฒิอาสาฯ  การประสานและจัดหาวิทยากรพิเศษมาใหองคความรูตางๆ         
ที่ชุมชนมีความสนใจ เปนตน  
   (๒) รูปแบบการรวมกลุม วุฒิอาสาฯจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนทั้งสิ้น ๗๙ คน มี
กระบวนการทํางานสวนใหญเปนเชิงรุก ทั้งระดับปจเจกบุคคล  และระดับกลุม การดําเนินงานสวนใหญ
เปนในลักษณะของการใหความรู เชน การเปนวิทยากรในพื้นที่ตางๆ ใหกับชุมชน  การใหคําปรึกษา 
การประสานงาน และการดาํเนินงานรวมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน 
   (๓) เครือขายการดําเนินงาน วุฒิอาสาฯจังหวัดนครราชสีมามีการดําเนินงาน
รวมกับ อบต. องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน  ปราชญชาวบาน  แกนนําชุมชน  ผูแทน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  เชน โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลมหาราช เปนตน  สถาบันการศึกษา 
เชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชสีมา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนตน และวัด ไดแก วัดอาศรม
ธรรมทายาท โดยเปนการทํางานประสานระหวางบาน วัด โรงเรียนอยางลงตัว 
   (๔) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การขาดการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เปน
ผลมาจากขาดผูรับชวงตอการดําเนินงาน ตัวอยางเชน โครงการสงเสริมสุขภาพพระสงฆ ประสบปญหา
ขาดผูชวยในการดําเนินงาน  



กลุ่มที่ ๓ 
เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 
 
 

 



๔๗ 
 

สรุปการประชุมกลุมยอย ๓ 
: ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง 

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
ผูรวมเสวนา 

๑) ตนไมประณีต  โดย นายคําเดื่อง  ภาษี วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย 

๒) รณรงคใหองคความรูและกิจกรรมปลูกปาชุมชน โดยนายเอ่ียม ศรีพนมวรรณ วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี 

๓) พลังเตาชวีมวล โดยนายธวัชชัย  อุดมวงษ  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง 

๔) ของเสียเหลอืศูนย  โดยนางเสมอแข  บัวภูมิเจริญ โรงเรียนรุงอรุณ กรงุเทพฯ   

 

สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย ๓ 
  ในการประชุมวุฒิอาสาฯ กลุมยอย ๓ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน ดานเสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน  
เริ่มการประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา มีผูแทนวุฒิอาสาจากธนาคารสมองของจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวนมากกวา ๖๐ ทาน   โดยหองประชุมจัดเปนแบบเธียเตอร มีเวทีสําหรับ
วิทยากรผูอภิปราย โดยชวงแรก เปนการนําเสนอจากตัวแทนของแตละกลุมเกี่ยวกับความเปนมาและ
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ รวม ๔ ประเด็นๆ ละ ประมาณ ๑๕ นาที  และชวงที่สอง เปนการให
ผูเขารวมประชุมไดเสวนาและซักถามรายละเอียดในแตละประเด็นที่สนใจอยางกวางขวางจากวิทยากร 
รวมทั้งการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูเขารวมประชุมใหความสนใจเปนอยางมาก ทําใหได
ทั้งสาระที่มาจากการบรรยาย และจากการพูดคุยสนทนาหรือซักถามในประเด็นที่สนใจ รวมทั้งยังเปน
การสรางและขยายเครือขายการทํางานตอไป ทั้งน้ีการนําเสนอผลงานของทั้ง ๔ จังหวัดแสดงใหเห็นถึง
การเสริมสรางการอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ทั้งในสนับสนุนใหเกษตรกรรูจักการใช
และบริหารจัดการตนทุนธรรมชาติ โดยมีหลักการคือ ดิน นํ้า ตนไม และเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืช
เชิงเด่ียวเปนทําเกษตรผสมผสาน โดยให “ชาวบานสอนชาวบาน” และนําประสบการณตางๆ ที่เคยไดรับ
มาถายทอดตอกันไป ทําใหเกษตรกรจํานวนมากปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร สงผลใหมีความเปนอยูดีขึ้น 
สามารถปลดหนี้ได มีแนวทางและวิธีแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ เห็นผลเปนรูปธรรมงายตอ         
การนําไปประยุกตใช เปนการแกไขปญหาโดยเนนปรับเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อในการดําเนินชีวิต 
ใหเกษตรกรมีความเปนอยูอยางพอเพียง พ่ึงพาตนเองได และมีความสุขอยางยั่งยืน และยังสงผลใหมี
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา พรอมกับปรับปรุงธรรมชาติใหคงอยูเพ่ือลูกหลานรุนตอไป การ
สงเสริมการปลูกตนไม เพ่ือใหมีธรรมชาติอยูในจิตใจ ชีวิตก็จะมีความสุข รวมทั้งโครงการจัดทําเตาชีวมวล
เพ่ือชุมชน เพ่ือลดภาวะโลกรอน กําจัดขยะ และชวยลดคาใชจายในครัวเรือน ตลอดจนกําจัดของเสีย        



๔๘ 
 

ใหเหลือศูนย  ดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนกิจวัตรประจําวัน สามารถลด
ปริมาณ "ขยะ" ที่โรงเรียนตองทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก (กทม.) ใหลดลงไดอยางเปนรูปธรรม  
 

สวนที่ ๒  การนําเสนอผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
   การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของกลุมที่ ๓ “เสริมสราง ฟนฟู ดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน” เปนการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดราชบุรี  จังหวัดพัทลุง และผูแทน
โรงเรียนรุงอรุณ กทม. ซ่ึงเปนสถานศึกษาที่มีผลงานดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน  สรุปผลการดําเนินงานของแตละจังหวัด ดังน้ี 

๒.๑ ตนไมปราณีต จังหวัดบุรีรัมย  
 การทําเกษตรปราณีต ๑ ไร คือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหมของเกษตรกร เน่ืองจากระบบ
การทําเกษตรที่ผานมานั้นมีความคิดวา ๑ ไร คือ ที่ดิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไมมีการวางแผนในการปลูกพืช 
ไมมีการคํานวณถึงประโยชนสูงสุดจากการทําการเกษตร ๑ ไร จึงเปนการทาทายที่จะปรับเปลี่ยน
แนวคิดการทําเกษตรของเกษตรกรใหหันมาพึ่งพาทางธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น ไมพ่ึงการตลาด 
ปรับชีวิตใหพออยูพอกิน ไมหวังผลอยางรวดเร็ว แตสนับสนุนเกษตรผสมผสาน ปลูกพริก มะเขือ ผัก
ชนิดตางๆ ทั้งพืชสมุนไพร ผักพื้นบานเปนยา ใชรักษายามเจ็บไข ทําอยางนี้จะนําพาชีวิตครอบครัว 
สามารถพึ่งตนเองได 

 การปลูกเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ๑ ตารางเมตร (กวาง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร) เปน
เกษตรพึ่งตนเอง สามารถตอบโจทยคนเมือง ผูไมมีทุน ไมมีพ้ืนที่มาก และไมคอยมีเวลาได ควรปลูก
กลวยกอนเพ่ือชวยดึงนํ้าไวในดิน ปลูกไมยืนตน ๔ มุม และปลูกพืชหลากหลายชนิดพรอมกัน รวมถึง           
ปลูกพืชสมุนไพรผสมในพื้นที่เพาะปลูกดวย การมีพ้ืนที่นอย จึงควรปลูกทุกอยางที่กิน  กินทุกอยางที่ปลูก              
จึงไมใชเร่ืองเสียหายที่จะปลูกตนไมไวใกลๆ กัน เพราะตนไมสวนใหญจะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและ
สามารถอยูเปนเพ่ือนกันได ทั้งน้ี การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได การปลูกพืชผักสมุนไพรสําหรับใชในครัวเรือน 
สามารถปลูกในสวน ในแปลง กระถาง หรือภาชนะอื่นๆ ได พืชผักสมุนไพรหลายชนิดสามารถทําเปนรั้ว
สมุนไพร ที่ใหใบ หนอ ผล ดอก ที่นําไปเปนอาหารและยารักษาโรคไดอีกดวย ซ่ึงสามารถศึกษาขอมูลได
จากผูที่ทํามาแลวหรือถามจากผูรู จะทําใหชีวิตอยูไดอยางมีความสุข หนีวงจรอุบาทว จน-เครียด-กินเหลา 
ปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมไปมาก คุณภาพสิ่งแวดลอมลดลง และการแบงที่ดินตอคนลดลง
ในอนาคต ซ่ึงสวนทางความเปนจริงที่ปจจุบันคนตองการที่ดินมากๆ แตคนอยูคอนโดมีเนียมมากขึ้น ดังน้ัน 
สิ่งแรกตองทํา  คือ ตองปรับแนวคิดเสียใหม ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและทํายากที่สุด โดยการสนับสนุน
แนวคิดการทําเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติ ปลูกพืชหลากหลายชนิด และภูมิปญญาทองถิ่น ไมพ่ึงการตลาด 
ปรับชีวิตใหพออยูพอกิน และไมหวังผลอยางรวดเร็ว หากใครปรับแนวคิดได จะเกิดแรงบังดาลใจและ
ทํางานอยางแข็งขัน ซ่ึงมีตัวอยางใหเห็นมากมาย สิ่งที่จะตองทําตอมาคือ การจัดการกับความรูดานดิน นํ้า 
พืช สมุนไพร และผักพื้นบาน ซ่ึงทุกอยางตองปลอดภัย เพราะเราปลูกเองและปลูกแบบธรรมชาติ 



๔๙ 
 

 กลาวโดยสรุป คนเกิดมาตองการความสุข ระบบทุนนิยมสนับสนุนเกษตรเชิงเด่ียวและ
ระบบตลาดทําใหเกิดหนี้สิน ควรจะเปลี่ยนแนวคิดการทําเกษตรที่เปลี่ยนจากมูลคามาเปนคุณคา  
โดยทําเกษตรที่พ่ึงพาทางธรรมชาติและปลูกพืชหลากหลายชนิด หนีจากวงจรอุบาทวของเกษตรเคมี คน
ไมทําลายธรรมชาติ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ  เปนคนรักตนไมรักธรรมชาติมากขึ้น  อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การทําเกษตรประณีต ๑ ตารางเมตร จึงเปน
ทางเลือกหนึ่ง เพราะเม่ือเราพึ่งตนเองไดแลว จะสามารถชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมได  ซ่ึงมีกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

๑) รูปแบบการรวมกลุมและเชื่อมโยงเครือขาย เร่ิมจากดําเนินงานในลักษณะ
ปจเจก การปรับวิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือเปนแบบอยางและกรณีศึกษาใหกับผูที่สนใจ โดยในป ๒๕๑๔ ได
เนนการสงเสริมการพัฒนาการผลิตดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนการลงทุนจาก
ชาวตางประเทศ ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเด่ียว ซ่ึงไดราคาดีมาก อีกทั้งขณะนั้นสภาพดินมี
ความอุดมสมบูรณปลูกอะไรก็ไดผลผลิตดี แตเม่ือผลผลิตออกมามากพืชที่เคยราคาดีก็ตกต่ําจนไมมี
ราคา เหตุการณครั้งน้ีจึงเปนจังหวะและเวลาที่เหมาะสม ทําใหเกษตรกรหลายทาน ไดเขาใจในหลัก 
พุทธศาสนาอยางถองแท กลับไปมองอดีตสาเหตุแหงความผิดพลาด และคิดหาวิธีแกปญหาเพื่อนํามา
ประยุกตใชกับชีวิตตนเอง ซ่ึงสุดทายก็สามารถปลดหนี้ลงได 

 เม่ือพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของตนเองแลว จึงตอยอดการพัฒนา โดยในป ๒๕๓๙          
วุฒิอาสาฯ ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมสรางโรงเรียนชุมชนอีสาน ที่มีแนวทางของโรงเรียน
ชุมชนอีสานเพื่อชวยแกไขปญหาและสนับสนุนใหเกษตรกรรูจักการใชและบริหารจัดการตนทุนธรรมชาติ 
โดยมีหลักการคือ ดิน นํ้า ตนไม และเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนทําเกษตรผสมผสาน  
โดยให “ชาวบานสอนชาวบาน” และนําประสบการณตางๆ ที่เคยไดรับมาถายทอดตอกันไป วุฒิอาสาฯ
ไดสรางโรงเรียนเครือขาย ๓ พ้ืนที่ใน ๒ อําเภอ คือ อําเภอสตึก และอําเภอลําปลายมาศ สวนอีก ๒ พ้ืนที่ 
อยูในความดูแลของผูนําชาวบานคือ นายผาย  สรอยสระกลาง และครูบาสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์ ซ่ึง
ปจจุบันมีประชาชนมีศึกษาดูงานกันอยางตอเน่ือง และทุกเดือนจะมีการประชุมระหวางสมาชิกของ
โรงเรียนชุมชนอีสาน เพ่ือใหทุกคนรวมรับฟงปญหา และชวยกันคิดหาทางแกไข ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
ขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว 

 ๒) บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อนงาน 
๒.๑) ผลสําเร็จ ผลจากการดําเนินการถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องเกษตร

ประณีต ทําใหเกษตรกรจํานวนมากปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร สงผลใหมีความเปนอยูดีขึ้น สามารถ
ปลดหนี้ได มีแนวทางและวิธีแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ  เห็นผลเปนรูปธรรมงายตอการนําไป
ประยุกตใช เปนการแกไขปญหาโดยเนนปรับเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อในการดําเนินชีวิต                
ใหเกษตรกรมีความเปนอยูอยางพอเพียง พ่ึงพาตนเองได และมีความสุขอยางยั่งยืน และยังสงผลใหมี
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา พรอมกับปรับปรุงธรรมชาติใหคงอยูเพ่ือลูกหลานรุนตอไป 

๒.๒) ปญหา/อุปสรรคของในการขับเคลื่อนงาน เน่ืองจากการทําการเกษตรแบบ
เห็นแตผลตอบแทนเปนสําคัญ ทําใหเกษตรกรไมคํานึงถึงการปลูกพืชผสมผสานซึ่งจะไดประโยชนทั้งกับ
ตนเองและธรรมชาติ ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกร ในการทําเกษตรแบบพึ่งพา



๕๐ 
 

ธรรมชาติ ปลูกพืชหลากหลายชนิด ไมพ่ึงการตลาด ปรับชีวิตใหพออยูพอกิน และไมหวังผลอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งการฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดินใหมีสภาพดีเหมือนเดิม จึงเปนงานที่ยากมาก 

 ๓) แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป การทําเกษตรประณีตไมใชสิ่งที่ตายตัว  
สามารถประยุกตใชไดหลายรูปแบบ  แตตองเปนไปอยางเก้ือกูลและสมดุล  พยายามใชที่ดินใหเต็ม
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงความตองการของเจาของจะเปนตัวกําหนด  รวมทั้งตองปรับความคิดใหพ่ึงพาตนเอง
ใหมากที่สุด  พ่ึงพาธรรมชาติ ใชความคิดสรางสรรคเขามาในวิถีเกษตร สามารถตอยอดความคิดออกมา
ไดอีกหลากหลายรูปแบบ  ดังน้ัน สิ่งที่จะตองทําตอไปคือการทําใหเกิดกระแสในสังคม  คนสามารถยึด
เปนแบบอยางได ก็จะทําใหเกิดการขยายตอไปในวงกวางทั่วประเทศ 

๒.๒ รณรงคใหองคความรูและกิจกรรมปลูกปาชุมชน จังหวัดราชบุรี 
 ปจจุบันสภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมาก อาหารที่บริโภคลวนมีแตสารเคมี จึงมี

ความคิดวา หากมนุษยเรียนรูที่จะอยูบนโลกอยางมีธรรมะคือ มีธรรมชาติอยูในจิตใจ ชีวิตก็จะมีความสุข 
การปลูกตนไมจึงควรเริ่มตนจากในใจคน  

 ดวยแนวความคิด “ธรรมะ – ธรรมชาติ” เปรียบเสมือนกัลยาณมิตรซึ่งใหทุกสิ่งทุก
อยางแกมนุษย ประกอบกับภูมิปญญาชาวบานที่ไดเรียนรูสั่งสมมา วุฒิอาสาฯ จึงปรับการใชพ้ืนที่ทํากิน
ของตนเอง ดวยการลดการใชสารเคมี เพ่ิมการใชสมุนไพร ปลูกพืชสมุนไพรและไมนอย-ใหญกวา 
๑,๐๐๐ ชนิด โดยใชแนวคิดปลูกปา ๔ ระดับ คือ ไมระดับบน เปนไมใหญชวยใหความชุมชื้น เปนรมเงา 
บังลม ใหความสมบูรณ และปรับสมดุลทางธรรมชาติ หันมาใชพืชสมุนไพรทดแทน ไมระดับกลาง 
สามารถอยูอาศัยในรมเงาของไมใหญได ประโยชนคือ เปนพืชผักกินยอด ดอก ใบ เปนที่อาศัยของนก
และสัตว ไมระดับรอง เปนไมลมลุก ไมเถาที่ไมสูงมาก สวนใหญเปนพืชผักไวรับประทาน และไมระดับลาง 
เปนไมที่มีหัวใตดินและไมเถา เปนพืชคลุมดินที่กลายเปนปุยอินทรียตอไป นอกจากจะพัฒนาพื้นที่ทํากินแลว 
วุฒิอาสาฯ ยังเปนวิทยากรใหความรูกับชุมชน ผูที่สนใจ เด็ก และเยาวชนที่เขามาศึกษาดูงาน โดยไมคิด
คาตอบแทนเพราะมีความสุขกับการไดสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม        
การดํารงชีวิตดวยวิถีพอเพียง และถายทอดสืบสานใหภูมิปญญาทองถิ่นคงอยูสืบไป  

ปจจุบัน ไดขยายเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง อาทิ เขารวมโครงการธนาคารตนไมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพ่ือ
ตองการขยายความรูดานการอนุรักษธรรมชาติใหกับผูสนใจทั่วไปไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ใชชีวิตอยางเขาถึง “ธรรมะ – ธรรมชาติ” และไมหยุดที่จะเรียนรูเพ่ิมเติม ยังคงทําการทดลองปลูกตนไม
พันธุตางๆ คนหาวิธีการใหมๆ ในการดูแลและขยายพันธุตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูสนใจและ
ธรรมชาติ ซ่ึงวุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรีมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑)  รูปแบบการรวมกลุม  วุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรี มีการดําเนินงานในลักษณะ
ปจเจกและการรวมกลุม โดยไดรวมตัวจากผูที่เกษียณอายุแลว ซ่ึงมีความหลากหลายในอาชีพ มีการ
บริหารจัดการดวยการตั้งเปนคณะกรรมการบริหารดําเนินงานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางคลองตัว  ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน ๓๖ คน แบงเปน ดาน
การศึกษา ดานสังคม ชุมชน และแรงงาน ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานกฎหมาย ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารการเงิน การคลัง  



๕๑ 
 

 ๒) การเชื่อมโยงกับเครือขาย  วุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรีสามารถสรางเครือขายการดําเนินงาน
รวมกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญชาวบาน สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐไดอยาง
กวางขวาง เชน โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน สํานักงานศาลยุติธรรม หนวยงานดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี และเขต ๑๐  ศูนยสงเสริมกลาไมขนาดเล็ก เและ
กลาไมที่ ๗  ศูนยวนศาสตรชุมชนที่ ๑๐ ศูนยสงเสริมฟนฟูดินที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(เขาชงุม) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ราชบุรี เปนตน  
   ๓) บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน  

 ๓.๑) ผลสําเร็จ วุฒิอาสาฯ มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ มีการประชุมเปน
ประจําสม่ําเสมอ เพ่ือปรึกษาหารือ รวมหาแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน การขยาย
ผลและการตอยอดโครงการฯ  ทําใหมีความสามัคคี และรวมมือกันทํางาน  และในการทํางานมีการศึกษา
ถึงปญหาของชุมชน ความตองการที่จะใหมีการแกไขของชุมชนกอนที่จะดําเนินการใหความชวยเหลือ 
ซ่ึงทําใหไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน การแกไขปญหาประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม และมีความ
ยั่งยืน ตอเน่ืองไปถึงการมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทําใหการแกไขปญหาตางๆ เปนไปอยางมีระบบ และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐอยางตอเน่ือง 
และเกิดเครือขายที่หลากหลายและกวางขวาง และเปนที่ยอมรับ เชื่อถือ และไววางใจจากเครือขาย  

 ๓.๒ ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการรณรงคใหความรูและกิจกรรมปลูกปา
ชุมชน คือการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใหชุมชน 
และการสรางความรูความเขาใจในประโยชนของการปลูกตนไม เน่ืองจากหลายปที่ผานมาชาวบานยังให
ความสําคัญกับการหาเงินและผลตอบแทน ปลูกพืชที่มีราคา ปลูกพืชเชิงเด่ียว และใชสารเคมีจํานวนมาก
ในการเพาะปลูก ทําใหดินเสียหายและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สวนปญหา/อุปสรรคของในการ
ขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ คือ ขาดการประชาสัมพันธใหวุฒิอาสาฯ เปนที่รูจักของคนในชุมชน 
หนวยงานราชการและเอกชนในพื้นที่  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ  ซ่ึงทํา
ใหขาดความตอเน่ืองในการดําเนินโครงการ และปญหาดานสุขภาพ และเวลาของวุฒิอาสาฯ เปน
ขอจํากัดในการทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงาน เน่ืองจากบางพื้นที่คอนขางไกลและตองทํางานกับ
พ้ืนที่อยางตอเน่ือง 
 ๔)  แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป วุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรี มี
เปาหมายที่จะดําเนินการตามความตองการของชุมชน และตามความรู ความสามารถ และประสบการณ
ที่มีความถนัด ไดแก โครงการพัฒนาครัวเรือนเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยใชที่ดิน 
ของอาจารยเอ่ียม ศรีพนมวรรณ ประมาณ ๒ ไร สรางเปนอาคารประชุมและเรือนพักรับรองสําหรับ
ผูสนใจ เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โครงการจัดตั้ง
ธนาคารตนไมเพ่ือเพ่ิมปริมาณตนไมในชุมชน โครงการยุติธรรมชุมชน เพ่ือใหความรูแกบุคลากรในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โครงการหมูบานสีขาว (รณรงคแกไขปญหายาเสพติด) โครงการสวนเกษตร
ธรรมชาติเชิงนิเวศแบบเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สวนเกษตรธรรมชาติพรหมพร ราชบุรี) และ
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมผลิตพันธุกลาไม แจกจาย และปลูกตนไมในชุมชน 
 



๕๒ 
 

  ๒.๓  พลังเตาชวีมวล จังหวัดพทัลุง 
 โครงการจัดทําเตาชีวมวลเพื่อชุมชน เกิดขึ้นจากการพบเห็นประชาชนในชุมชนสวน
ใหญเกือบทุกครัวเรือนใชแกสในการประกอบอาหาร ทําใหมีความตองการใชแกสมากขึ้น ในขณะที่
รอบๆ หมูบานมีเศษวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติที่สามารถนํามาทําเปนเชื้อเพลิงได เชน เศษไม 
กะลามะพราว ลูกยาง กากปาลมนํ้ามัน และอ่ืนๆ เปนตน ประกอบกับปจจุบันและอนาคต ปญหา
พลังงานจากน้ํามันและแกสธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานมีจํานวนนอยลงและจะหมดลงในไมชา และ
ราคาแพงขึ้น วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุงจึงเห็นวา หากสามารถจัดหาเตาที่มีการเผาไหมสูง
เพ่ือทดแทนการใชแกสได จะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง จึงไดศึกษาขอมูลการผลิต       
เตาชีวมวล และติดตอผูรูในจังหวัดแพรถึงการผลิตเตาแกสชีวมวลแบบปบของจังหวัดแพร ที่มีความ
เหมาะสมกับการนํามาใชงานและสภาพภูมิประเทศ เน่ืองจากผลิตงายและสามารถนําวัสดุที่เหลือใชมาเปน
อุปกรณในการทําเตาชีวมวล และทําการปรับปรุง ดัดแปลง และผลิตเปนตัวอยางเพื่อการใชงานไดจริง 
จากการทําดําเนินการในเรื่องนี้พบวา เตาชีวมวลมีคุณสมบัติใหความรอนสูงกวาเตาธรรมดา (เตาอั้งโล )
สามารถใชไดผลเปนอยางดี ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความตองการเปนจํานวนมาก จึงเกิด
โครงการผลิตเตาชีวมวลเพื่อชุมชนขึ้น เพ่ือสงเสริมใหชุมชนใชเตาชีวมวลโดยใชเศษวัสดุเหลือใชใน
ชุมชนเปนพลังงานทดแทน อันเปนการลดคาใชจายในครัวเรือน กําจัดขยะ และลดสภาวะโลกรอน โดย
ดําเนินการใน ๔ หมูบาน ไดแก บานปาพงศ บานหนองในวัง บานจันนาตก และบานควนกุฎ 
 สําหรับสวนประกอบเตาแกสชีวมวล ประกอบดวย หัวเตา เตาชั้นใน เตาชั้นนอก 
และตะแกรง (รังผึ้ง)  วิธีการทําสวนประกอบ โดยเตาชั้นนอกใชปบ เปดฝาออก เจาะชองปรับอากาศ 
เตาชั้นในใชทอกลม ๘ น้ิว พับขอบบน เจาะรูใหทั่ว และตัดเหล็กขนาดตามตองการ เชื่อมเปนตะแกรง 
สวนประกอบนี้สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เชน ใชทอสูบนํ้าพญานาค หรือปบลูกเล็ก
ทําเตาชั้นใน หัวเตาหาซื้อตามทองตลาดหรือเชื่อมเหล็ก หรืออาจมีขาตั้งเพ่ิมเติม ฯลฯ  และการประกอบเตา 
มีวิธีการดังน้ี  ๑) คลุกสวนผสม ปูน ทราย แกลบดํา อัตราสวน ๑:๑:๘ ใสนํ้าพอหมาดๆ ๒) นําเตาชั้นใน
ซอนในเตาชั้นนอก  ใชโฟมปดชองดานลางของตัวเตา  เทสวนผสมในชองระหวางเตาชั้นในกับชั้นนอก 
และ ๓) แตงขอบดานบนของตัวเตา ดวยปูนซีเมนต ผสมทรายและดินเหนียว  นําขาตั้งเตามาวางบนตัว
เตาเพื่อตกแตงความเรียบรอยวาง หัวเตา  ซ่ึงวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุงมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) รูปแบบการรวมกลุม  ในอดีตที่ผานมา วุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุงสวนใหญเนนการ
ทํางานแบบปจเจก  เน่ืองจากมีเวลาวางไมตรงกัน แตมีความมุงม่ันที่จะดําเนินงานรวมกัน จึงไดรวมกลุมกัน
โดย ผูวาราชการจังหวัดพัทลุงเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง 
ปจจุบันมีสมาชิกวุฒิอาสาฯ จํานวน ๒๙ คน  มีการจัดประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้ง เพ่ือสราง         
ความเขาใจรวมกัน กําหนดภารกิจตางๆ ในการปฏิบัติงาน และสรางความเขมแข็งของกลุม โดยวุฒิอาสาฯ 
มีภารกิจที่ชวยเหลือสังคมดวยการเปนปราชญดานการเกษตรจังหวัดพัทลุง ผูนําชุมชนพอเพียงและ 
ดานการเกษตร ผูพิพากษาสมทบในการใหความรูและไกลเกลี่ยขอพิพาท ผูบริหารและคณะกรรมการ
สโมสรสากล เชน สโมสรไลออน เปนตน  คณะกรรมการหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ และประธาน
และคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมตางๆ  



๕๓ 
 

 ๒) การเชื่อมโยงกับเครือขาย  วุฒิอาสาฯ มีความพยายามที่จะขยายและประสาน
เชื่อมโยงภาคีเครือขายพันธมิตรในการทํางาน ทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน อบต. เทศบาล อําเภอ 
สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน และองคกรชุมชน เปนตน โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
แกนนําชุมชน กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหความรู และทางแกไขปญหาตามสภาพ
ปญหาของชุมชนนั้นๆ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการทํางาน ทําใหเกิด
ความรวมมือของชุมชน สงผลใหการแกไขปญหาดานตางๆ มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและเห็นผล
เปนรูปธรรม 
   ๓) บทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อน  

 ๓.๑)  ผลสําเร็จ ทําใหคณะกรรมการฯ และสมาชิกวุฒิอาสาฯ มีการประชุมเปน
ประจําสม่ําเสมอ เพ่ือปรึกษาหารือ รวมหาแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน การขยาย
ผลและการตอยอดโครงการฯ มีการจัดแบงงานและมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการชวยเหลืองาน          
ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีการสรางเครือขายและองคกรใหเขมแข็งอยางตอเน่ือง สงผลใหประสิทธิภาพและ
การพัฒนาการทํางานของ วุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง เพ่ิมขึ้นตามลําดับ  มีการหาแนวทางและวิธีแกไข
ปญหาตางๆ อยางเปนระบบ  โดยใหความสําคัญปญหาที่จําเปนกอน การแกปญหาจึงตรงกับความตองการ
ของชุมชน และมีการรวมแกไขปญหาชุมชนของวุฒิอาสาฯ กับแกนนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการทํางานอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ และตอเน่ือง สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จและเปนรูปธรรม
อยางรวดเร็ว ทําใหทําใหเกิดการพัฒนาและสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนได เชน  การแกปญหาโรคราขาว 
รากยางพารา การเลี้ยงปลาดุก เปนตน 

 ๓.๒)ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการพลังเตาชีวมวล  ขณะนี้ชุมชนให
ความสนใจการทําเตาชีวมวลกันมาก ทําใหวุฒิอาสาฯ ไมสามารถเขาไปใหความชวยเหลือชุมชนได ใน
เวลาอันรวดเร็ว และจังหวัดพัทลุงขาดปบที่จะนํามาทําเตาชีวมวล สวนปญหา/อุปสรรคของในการ
ขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ คือ องคกรวุฒิอาสาฯ ยังไมคอยเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ขาดการเผยแพร
และประชาสัมพันธ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐในจังหวัด ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ และไมมีงบทุนสํารองในการบริหารงาน ทําใหขาดความตอเน่ืองในการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งปญหาดานสุขภาพ และเวลาของวุฒิอาสาฯ เปนขอจํากัดในการทํางานรวมกับชุมชนและ
หนวยงาน เน่ืองจากบางพื้นที่คอนขางไกลและตองทํางานกับพ้ืนที่อยางตอเน่ือง  และวุฒิอาสาฯจังหวัด
พัทลุงมีจํานวนนอย 
   ๔) แนวทางการตอยอดขยายผลในระยะตอไป 

 คณะกรรมวฒิุอาสาฯ จังหวัดพัทลุง ไดรวมทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา ซ่ึง
เห็นวาแนวทางการดําเนินงานในอนาคตตอไปจะเรงพัฒนาในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  

 ๔.๑) เผยแพรประชาสัมพันธองคกรวุฒิอาสา ฯ ใหรูจักอยางแพรหลายมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนวยงานตางๆ  โดยวุฒิอาสาฯ ที่เปนกรรมการพัฒนาจังหวัดจะนําเสนอที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  เพ่ือแนะนําบทบาทและรูปแบบการทํางานของวุฒิอาสาฯ 



๕๔ 
 

 ๔.๒) ทบทวนบทบาทหนาที่ของวุฒิอาสาฯ  คือนําความรูประสบการณชวยเสริม
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงาน องคกร ชุมชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น  มิใชมา
สรางงานเอง 

 ๔.๓) สรางเครือขายความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยใหวุฒิอาสาฯ ที่
ชํานาญการไปสนับสนุนชวยเหลือ หรือหากหนวยงานใดประสานงานขอความรวมมือมายังวุฒิอาสาฯ 
ขอใหการแจงใหสมาชิกทราบเพื่อใหการสนับสนุน รวมทั้งการสรรหาสมาชิกวุฒิอาสาฯ เพ่ิมเติม 

 ๔.๔) พัฒนากลุมเปาหมายทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  
โดยการขยายกลุมเปาหมายไปยังชุมชนอ่ืนๆ ใหความรูและแนะนําอาชีพที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
ชุมชนชน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได 

 ๔.๕) ประสานภาคีเครือขายการทํางานรวมกันใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 
 ๔.๖)  การเผยแพรสงเสริมการใชเตาชีวมวล  โดยการพิมพเอกสารเผยแพร และ

การสาธิต ใหชุมชนรวมกลุมจัดทํากันเอง 

 ๒.๔  ของเสียเหลอืศูนย กทม. 
 โรงเรียนรุงอรุณ ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ บนเน้ือที่ ๕๐ไร อยูภายใตการ
บริหารจัดการของมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ เปนองคกรเอกชนไมแสวงหากําไร มุงทําประโยชนเพ่ือ
สาธารณะในดานการพัฒนาการศึกษา เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ มี
นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น ๘๔๙ คน จํานวนครูและบุคลากร ๒๖๗ คน (เม่ือเร่ิมโครงการ "ของเสียเหลือ
ศูนย"  ในปการศึกษา ๒๕๔๗) กอนที่จะมีวิธีการจัดการกับ "ขยะ" อยางเหมาะสมนั้น โรงเรียนรุงอรุณมี
ขยะเกิดขึ้นในแตละวันเปนจํานวนมาก เฉลี่ยวันละ ๒๐๖ กิโลกรัม (กุมภาพันธ ๒๕๔๗) เน่ืองจากไมไดมี
การคัดแยกขยะกอนทิ้ง โดยทาง กทม.สามารถเขามาจัดเก็บขยะใหไดเพียงสัปดาหละ ๑ ครั้ง จึงปรากฏ
กองขยะขนาดใหญสะสมอยูในคอกขยะของโรงเรียนกวา ๑ ตัน ทุกชวงสัปดาห สงกลิ่นเหม็น เปนแหลง
แพรพันธุแมลงวัน สรางความอึดอัดใจแกทุกคน อีกทั้งยังรบกวนชุมชนที่อยูติดกันกับอาณาเขตโรงเรียน 

 ขยะน้ันไมมีอยูโดยตัวเอง หากคือสวนที่เหลือมาจากการอุปโภคบริโภค "ทรัพยากร" 
ตางๆ  ดังน้ัน ในธรรมชาติเดิมแท จึงยังคงคุณคาแหงความเปนทรัพยากรอยู แตดวยสายตาแหงความ 
"ไมรู" และ "ไมตองการ" ก็ไดถูกทิ้งใหกลายเปน "ของเสีย" หรือ "ขยะ" ซ่ึงจะสามารถถูกกําจัดใหหมดสิ้น
ลงไดโดย ๒ วิธีการคือ การนํากลับไปใชประโยชน หรือหยุดการบริโภคที่จะทําใหเกิด "ของเสีย" หรือ 
"ขยะ" เหลานั้น ปญหาขยะคลายกับปญหาสาธารณะอื่นๆ คือ คนทั้งหมดเปนผูรวมกันสรางขึ้น แตเกือบ
ทั้งหมดมักไมรับรูวาเปนเรื่องที่ตนตองมีสวนยุงเกี่ยวหรือรวมแกไข เพราะอยูหางจากผลกระทบจึงไม
เดือดรอน แนวทางการแกไขจึงไมใชเพียงการใหความรูที่หมายถึงตัว "ขอมูล" เพียงอยางเดียว หาก
จําเปนตองปลุกจิตสํานึกสาธารณะใหตื่นขึ้นอยางจริงจังและตอเน่ือง ดวยวิธีการ "เรากุศล" เพ่ือกอเกิด
ความตระหนักในบทบาทของเราแตละคนในการเปนทั้งผูสรางปญหาและผูรวมแกไข อันเปนผลลัพธ       
เชิงคุณคาที่สําคัญ แตเพ่ือใหเกิดผลลัพธเชิงปริมาณของขยะที่ลดลงอยางเปนรูปธรรม สมํ่าเสมอ และเปนจริง 
ก็จําเปนตองกาวไปใหถึงกระบวนการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" ของทุกๆ คน โดยอาศัยการกํากับดวย
รูปแบบของ "วิถีชีวิต" ที่เอ้ือตอการฝกฝน บมเพาะลักษณะนิสัยแหงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหคอยๆ 
บังเกิดขึ้น 



๕๕ 
 

 โครงการของเสียเหลือศูนยจึงเปนโอกาสดีของโรงเรียนรุงอรุณ ในการหยิบยกปญหาจริง        
ที่เกิดขึ้นมาใชเปนเง่ือนไขจัดการเรียนรู เร่ืองการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหแกทุกคนภายใน
ชุมชนของโรงเรียน ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนผูปกครอง อันสอดคลองกับแนวทางจัดการเรียนรู
แบบวิถีพุทธ ที่มุงเนนการพัฒนา "คุณภาพภายใน" ผานการงานในกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนรุงอรุณ 
เพ่ือกอใหเกิดเปนชุมชนที่สามารถจัดการขยะและของเสียดวยตนเอง ดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เปนกิจวัตรประจําวัน สามารถลดปริมาณ "ขยะ" ที่โรงเรียนตองทิ้งออกสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก (กทม.) ใหลดลงไดอยางเปนรูปธรรม และมีนัยสําคัญที่ชัดเจน เปนพ้ืนที่เรียนรูนอกหองเรียน
ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมในลักษณะ "สถานีกิจกรรมสิ่งแวดลอม" ที่พรอมสนับสนุนชั้นเรียนตางๆ ให
สามารถบูรณาการหนวยวิชาของตนเขากับการงานจริงที่เกิดขึ้นเปนปกติทุกวันของสถานีตางๆ เหลานั้นได 
และเสริมสรางวัฒนธรรมแหงการรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยปรากฏเปนพฤติกรรมและแบบ
แผนการใชทรัพยากร และจัดการของเสียดวยวิธีที่เหมาะสม คุมคา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในวิถี
ชีวิตประจําวันของชาวรุงอรุณ ทั้งครู นักเรียน บุคลากร และ ผูปกครอง โดยเริ่มจากการสํารวจขอมูลขยะ
และของเสียตางๆ ทั้งประเภทและปริมาณ  วางระบบการคัดแยก สรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค ที่จําเปน  
จากนั้นจึงชักชวนกลุมครูและบุคลากรเขารวมกิจกรรม "อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม" คัดแยกขยะของ
โรงเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เพ่ือรวบรวมขอมูลสถิติขยะประจําเดือน และเปนการรวมกันรับรู        
และแกไขปญหาของสวนรวม จัดพื้นที่กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียนในลักษณะ "สถานีสิ่งแวดลอม" 
เปดตัวโรงคัดแยกขยะเปน "ศูนยจัดการขยะชุมชน" เพ่ือขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมไปยังกลุม
ผูปกครอง โดยใหบริการรองรับขยะจากครัวเรือนของทั้งผูปกครอง ครู และบุคลากร เพ่ือชักชวนใหผูที่
สนใจกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอมกับทางโรงเรียน ไดลงมือจัดระบบคัดแยกขยะขึ้นที่บาน จากนั้นก็จะ
สามารถนํามาสงใหโรงเรียนรับไปจัดการตอได ดําเนินการรณรงค ลด-ละ-เลิก วิถีบริโภคที่กอใหเกิด 
"ขยะ" ที่ไมอาจนํากลับมาใชไดอีก ชักชวนครูและนักเรียนลงมือจัดและปรับปรุงระบบคัดแยกขยะประจํา
แตละชั้นเรียนใหสมบูรณ ชัดเจน และสวยงาม เอ้ือตอการใชงานอยางสะดวก สรางบรรยากาศของ           
"ชั้นเรียนปลอดขยะ” และเม่ือคนสวนใหญตระหนักในวิถีแหงการรวมรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มี
พฤติกรรมและทักษะในการแยกขยะกอนทิ้งไดถูกตองพอสมควรแลว จึงเริ่มทยอยเก็บ "ถังทิ้ง กทม." 
ออกจากบริเวณสาธารณะ เชน ริมทางเดิน และ โรงอาหาร เหลือไวแต "ถังทรัพยากร" ประเภทตางๆ 
คือ ถังเพ่ือทําปุยหมัก เพ่ือรีไซเคิล จากนั้นจึงประกาศวัฒนธรรม "ไมสรางขยะ" ในโรงเรียน ที่ทุกคน         
จะตั้งใจปฏิบัติรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มย่อยที่ ๔  
สืบสานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน 

 

 
 
 



๕๖ 
 

สรุปการประชุมกลุมยอย ๔ 
:  สืบสาน เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  สู เ ด็กและเยาวชน  

  “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
 
ผูรวมอภิปราย 

๑) การอนุรักษวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น  โดย นายโชคชัย พรวสันตยิ่ง วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี 

๒) การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นอีสาน โดย น.ส.สุมนา ศรีชลาสัย 
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานี 

๓) สายใยรักษวัฒนธรรม ผูกพันผูสูงอายุ  โดย นายปลื้ม  เทิดเกียรติชาติ ประธานวุฒิอาสา
ธนาคาร สมองนครศรีธรรมราช 

๔) การพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดย นายสรรเพชญ  ศรีไพรงาม 
วุฒิอาสาธนาคารสมองสุพรรณบุรี   

  
 ผูดําเนินการอภิปราย 

 นางอารีย  อุนสกุล  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรธีรรมราช 

 นางเบญจวรรณ  ยินดียม    วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย ๔ 

   ในการประชุมวุฒิอาสาฯ กลุม ๔ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน ดานการสืบสานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูเด็กและเยาวชน เร่ิมการประชุมใน
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา มีผูแทนวุฒิอาสาจากธนาคารสมองของจังหวัดตางๆทั่วประเทศใหความสนใจเขา
รวมประชุมจํานวนมากกวา ๖๐ ทาน   จัดหองประชุมแบบ โตะกลม มีเวทีสําหรับวิทยากรผูอภิปราย 
ชวงแรกมีผูแทนวุฒิอาสาฯจาก ๔ จังหวัดคือ เพชรบุรี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสุพรรณบุรี          
เปนวิทยากร นําเสนอผลการดําเนินงานเปนรายจังหวัดๆ ละ ๒๐ นาที ในประเด็นเกี่ยวกับ รูปแบบการ
รวมกลุมของวุฒิอาสาฯ การเชื่อมโยงภาคีเครือขายกับใครอยางไร ตลอดจนบทเรียนที่ไดจากการ
ขับเคลื่อนงาน ปญหา อุปสรรค ปจจัยความสําเร็จ และแนวทางการขยายผลตอยอดในระยะตอไป พรอม
ทั้งมีเอกสารและสื่อประกอบการอภิปราย และชวงหลังเปนการเปดเวทีใหผูเขารวมทุกทานไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น โดยมีวิทยากรทั้งหมดรวมกันตอบขอซักถาม โดยมี นางอารีย อุนสกุล วุฒิอาสาฯ 
นครศรีธรรมราช นักจัดรายการวิทยุ เปนผูดําเนินรายการ และนางเบญจวรรณ ยินดียม  วุฒิอาสาฯ



๕๗ 
 

เพชรบุรี เปนผูชวยผูดําเนินรายการ ทั้งน้ีในการประชุมมีผูอยูรวมการประชุมและแสดงความคิดเห็น
รวมกันอยางกวางขวางจนกระทั่งปดการประชุมเม่ือเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาที่กําหนดไว ผลการ 
การดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ในตลอดการดําเนินงานกวา ๑ ทศวรรษที่ผานมาวุฒิอาสาฯ มีการ
ดําเนินงานกาวหนาหลายดาน โดยเฉพาะในดานการปลูกฝงในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจน
คุณธรรม ศีลธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากวุฒิอาสาสวนใหญมาจากครูจึงสามารถใหความรูกับเยาวชนได โดยเนน
เยาวชนเด็กเล็ก และระดับประถมเปนสวนใหญ เพ่ือเปนการปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก โดยมีกระบวนการและ
วิธีการทํางานดังน้ี 
  (๑)  รูปแบบการรวมกลุม   การรวมกลุมของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยสวนใหญ  
เริ่มจากสมาชิกกลุมเล็กๆ แลวคอยขยายเพิ่มเติมโดยการประสานพูดคุยกัน ชักชวนกันใหเขามาทํางาน
ขับเคลื่อนความรูความสามารถที่วุฒิอาสาฯมีอยูเขาไปชวยเหลือประชาชนเทาที่จะทําได โดยประธาน          
วุฒิอาสาฯของจังหวัดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระที่กําหนด เพ่ือใหวุฒิอาสาทุกคนไดเขามาทํางาน  
ทําใหมีพลังการทํางานแบบเนื่อง ขณะที่การทํางานของกลุม จะใชวิธีการแบบถอยทีถอยอาศัยกัน 
เคารพนับถือกันตามอาวุโส โดยวุฒิอาสาฯ ทั้ง ๔ จังหวัดตัวอยางมีการรวมกลุมกันเปนประจํา เพ่ือ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยบางจังหวัดมีการจัดทําเปนเอกสาร
รายไตรมาสเพื่อชี้แจงผลงานที่ผานมาและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมสมาชิก 
    (๒)  การสรางเครือขาย วุฒิอาสาธนาคารสมองในทุกจังหวัดมุงสรางเครือขาย
กับภาคีตางๆในทองถิ่น โดยวุฒิอาสาฯ บางจังหวัดมีการเดินสายไปประชุมสัญจรตามสถานที่ของ
หนวยงานตางๆที่เปนภาคีเครือขาย และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการจัดงานสําคัญทางศาสนา การจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน การ
แหเทียนพรรษา การจัดทําปูนปน ซึ่งการทํางานแบบภาคีเครือขายสงผลใหวุฒิอาสาไดรับการ
ยอมรับจากสังคมทําใหมีกลไกและพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขยายวงกวางสูสาธารณ 
มากขึ้น วุฒิอาสามีการทํางานเชื่อมโยงกับเครือขายตางๆ ทุกภาคสวน ไดแก กลุม NGO ขาราชการ 
นักการเมืองทองถิ่น ประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชาวบาน และโรงเรียนตางๆ โดยไดรับความรวมมือ
จากเครือขายภาคตางๆ ในการดําเนินงาน ทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณ 
ทําใหสามารถจัดกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตามเปาหมายที่ตั้งไวได 
     (๓) ปญหาสุขภาพและการขาดความหลากหลายของวิชาชีพเปนอุปสรรค
การทํางาน แมวาวุฒิอาสาฯจะมีจิตอาสาในการทํางานอยางเต็มที่แตปญหาอุปสรรคสําคัญของวุฒิอาสาฯ 
คือ ปญหาสุขภาพ การขาดความคลองตัวในการเดินทาง และการขาดวุฒิอาสาฯที่มีความรูเฉพาะดาน 
เชน วิศวกร สถาปนิก และชาง จึงตองมีการเชิญชวนใหผูสูงวัยทั้งหลายที่มีความรูความสามารถสนใจ 
มารวมกันเปนวุฒิอาสาฯ เพ่ือขยายผลตอยอดสิ่งที่ทําไวดีแลว และเครื่องมือที่สําคัญ เพ่ือใหงานที่ทํามี 
ความตอเน่ือง ก็คือ การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ การเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน หนังสือพิมพทองถิ่น จัดรายการเสวนา จัดการบรรยายเพื่อใหความรูตางๆ  
     (๔) ปจจัยความสําเร็จในการทํางานอยูที่ความเปนเอกภาพและความตอเน่ือง
สม่ําเสมอ จากความสําเร็จของวุฒิอาสาฯในหลายจังหวัดพบวามีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือ การสราง
กลุมใหเขมแข็งมีการประสานงานและพบปะ ประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ



๕๘ 
 

ใหวุฒิอาสาฯ เปนที่รูจักแพรหลายผานสื่อสาธารณะตางๆ นําเสนอผลงานสม่ําเสมอเพื่อใหสังคมเขาใจ
บทบาทการทํางานของวุฒิอาสาที่จะเขาไปชวยกลุมตางๆทํางานโดยไมไดเปนการมากาวกาย รูจักและ
ทํางานรวมกับภาคีทุกกลุมอยางใกลชิด โดยเฉพาะกลุมที่ทํางานดานการพัฒนาที่มีงบประมาณสนับสนุน
วุฒิอาสาไดอยางตอเน่ือง นอกจากนั้น การสรางการทํางานของวุฒิอาสาฯ ใหยั่งยืนมากขึ้นจําเปนตอง
ขยายผลตอยอดทั้งในเรื่องจํานวนสมาชิกวุฒิอาสาฯ ความหลากหลายของวิชาชีพตางๆ อาทิ วิศวกร 
สถาปนิก ชาง 

สวนที่ ๒  การนําเสนอผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

   การนําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของกลุมยอย ๔ “สืบสาน เผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน” เปนการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่        
ของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุบลราชานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สุพรรณบุรี  สรุปผลการดําเนินงานของแตละจังหวัด ดังน้ี 
  ๒.๑  การอนุรักษวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี  
 ๒.๑.๑ การรวมกลุมวุฒิอาสาธนาคารสมองเพชรบรีุ 
    การรวมกลุมของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี เร่ิมเม่ือป ๒๕๔๗  
โดยมีสมาชิกเริ่มแรก ๘ คน และปจจุบันเพ่ิมเปน ๓๗ คน จุดเริ่มตนจาการมีแกนนําในการประสาน
สมาชิกใหมารวมคุยกัน เพ่ือที่จะไดมาทํางานขับเคลื่อนความรูความสามารถที่วุฒิอาสาฯ มีอยูเขาไป
ชวยเหลือประชาชนเทาที่จะทําได  
 ๒.๑.๒ กระบวนการทํางาน 
 (๑) จัดลําดับความสําคัญของงาน หลังจากที่กลุมวุฒิอาสาฯเพชรบุรี ประชุม
และกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนรวมกันแลว ไดแบงงานออกเปน ๒ สวน คือ เปาหมายหลักและ
เปาหมายรอง  ในเร่ืองเปาหมายหลัก คือ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองมาจากหลักคิดที่สําคัญที่วา วุฒิอาสาฯ มาจากพระราชเสาวนียของสมเด็จ         
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กลุมวุฒิอาสาฯ เพชรบุรี จึงมีขอตกลงรวมกันวา ในเดือนสิงหาคม
ของทุกป ในวันใดวันหนึ่งแลวแตความสะดวกและความสมควร จะจัดงานถวายพระเกียรติและถวายพระพร 
สวนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะไปรวมงานกับจังหวัด การจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระเกียรติ์น้ัน มีการ
จัดในสถานที่ตางๆ เชน การประกวดเรียงความเด็กเพื่อระลึกถึงวันแม จัดใหเด็กอนุบาลวาดภาพเรื่อง 
วันแมเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางแมกับลูกทําใหเกิดความสนิทสนมและใหระลึกถึงวันแมแหงชาติ
เปนเปาหมายหลัก สวนเปาหมายรอง คือ การไปทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ เชน ปลูกตนไม         
จัดแสดงละคร ไปรวมกับองคกรอ่ืนสอนแสดงการเขียนเรื่องสั้นและการแตงกลอน เน่ืองจากวุฒิอาสาฯ
เพชรบุรี สวนใหญมาจากครูจึงสามารถใหความรูกับเยาวชนได โดยเนนเยาวชนเด็กเล็ก และ
ระดับประถมเปนสวนใหญ เพ่ือเปนการปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก  
 (๒) การทํางานเชื่อมโยงกับเครือขายตางๆ วุฒิอาสาฯเพชรบุรีไดเชื่อมโยง
การทํางานกับกลุมตางๆ อาทิกลุม NGO ขาราชการ นักการเมืองทองถิ่น ประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ  
ปราชญชาวบาน โรงเรียนตางๆ โดยวุฒิอาสาฯเพชรบุรี ใชการจัดวุฒิอาสาธนาคารสมองสัญจรเปน



๕๙ 
 

เครื่องมือ โดยการขอไปจัดประชุมตามหนวยงานตางๆที่มีหองประชุม เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด โรงเรียน วัด สํานักงานกาชาดจังหวัด สํานักงานจังหวัด อบต. เดือนละ ๑ ครั้ง โดยวัตถุประสงค
ของการเคลื่อนยายไป เพ่ือใหกลุมคนเหลานี้ไดรูจักกับวุฒิอาสาฯ วาคือใคร มีความรูความสามารถ
อยางไร และมีจิตอาสาที่จะมาชวยกลุมตางๆทํางาน  โดยไมไดเปนการมากาวกาย แตถาหนวยงานหรือ
องคกรใดตองการบุคลากรที่มีความรู วุฒิอาสาฯ ก็พรอมที่จะชวยเหลือโดยอาศัยไมตรีจิตและความ
รวมมือซ่ึงกันและกัน  เชน การเชื่อมโยงเครือขายนักเรียน มีการสอนรํา(เวลานักเรียนฝกวุฒิอาสาฯก็จะ
ตามไปดูเพ่ือใหคําแนะนํา)  หรือวุฒิอาสาฯที่มีความรูเร่ืองกาพยกลอน ไปชวยสอนการแตงกลอน ไป
สอนเด็กโดยการจัดประกวดการแตงกาพยยานี การแตงนิราศ เพ่ือเชิดชูภาษาไทย และสอนใหเด็กรัก
ภาษาไทย   
 ๒.๑.๓ ผลการดําเนินงาน 

(๑) การไดรับความรวมมือจากภาคเครือขายตางๆเปนอยางดี จากการ
ประสานความรวมมือระวางวุฒิอาสาฯกับภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเน่ืองผลที่ไดรับ คือ ทุกภาคี
เครือขายใหความรวมมือเปนอยางดี โดยเฉพาะ อบจ.สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ บาท/ป 
ในการจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม ซ่ึงในปที่ผานมาไดจัดกิจกรรมการประกวดเพลงพื้นบาน แสดงกาพย
เหเรือโห บนบก รองเพลงโทน เปนที่ชื่นชมของสาธารณชน  นอกจากนั้นกลุมวุฒิอาสาฯ ยังประสานกับ
ผูที่เกี่ยวของใหมีกิจกรรมการทําปูนปนซึ่งเปนศิลปะของเพชรบุรีหลายผลงาน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม  
เชน ปูนปนรูปยักษอินทรชิตด่ืมนํ้านมจากนางมณโฑเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ซ่ึงการรวมมือกับทองถิ่น
ตางๆ ทําใหมีผลงานดานวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกป 

(๒) การรณรงคหาสมาชิกวุฒิอาสาฯเพิ่มเติมทําไดงายขึ้น จากการ
ทํางานของวุฒิอาสาฯเพชรบุรี ในลักษณะภาคีเครือขาย ทําใหวุฒิอาสาฯเปนที่รูจักของสาธารณชน        
ชาวเพชรบุรีมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเพื่อขยายผลการทํางานใหมากขึ้นจึงตองเชิญชวนใหมีสมาชิก
เพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ  กลุมวุฒิอาสาฯ จึงไดไปเชิญชวนปราชญชาวบานตามหมูบานตางๆมาชวย โดย
ใหรวมเปนวุฒิอาสาฯสมทบ ซ่ึงบางคนมีกําลังเงิน กําลังทรัพย มีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่สามารถชวย
สนับสนุนการทํางานไดเปนอยางมาก เชน  แดน อรัญ นักเขียนรางวัลระดับชาติ (แดนอรัญ แสงทอง 
หรือชื่อจริง เสนห สังขสุข นักเขียนชาวเพชรบุรี ผลงานนวนิยายเรื่องแรกของเขา คือเงาสีขาว ไดรับการ
คัดเลือกจากหนังสือ The 20 Best Novels of Thailand ของ  Marcel Barang ใหเปน ๑ ใน ๑๐             
นวนิยายที่ดีที่สุดของไทย และยังไดรับการแปลเปนภาษาฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ อีกทั้งเรื่องสั้น 
อสรพิษ และเจาการะเกด ตางก็ไดรับการถายทอดเปนภาษาอื่นๆ เชนกัน ตอมารัฐบาลฝรั่งเศสไดมอบ
เครื่องอิสริยาภรณในลําดับชั้น Chevalier du Arts et letter ใหแกเขาในป ๒๕๕๑) นายทองรวง เอมโอษฐ  
ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป (ประณีตศิลป-ศิลปะปูนปน ป ๒๕๕๔ นายทองรวง เอมโอษฐ เปนศิลปน
ปูนปนและผูเชี่ยวชาญดานศิลปะปูนปน  มีฝมือยอดเยี่ยมและจินตนาการอันบรรเจิดที่มีรูปแบบในการ
ปนและสูตรเฉพาะตัวในการตําปูน ที่สืบทอดและอนุรักษศิลปะปนปูนด้ังเดิมของชาวเมืองเพชรบุรี          
มีผลงานปูนปนที่ซุมประตู  ซุมหนาตาง  ศาลาการเปรียญ และพระอุโบสถตามวัดในจังหวัดเพชรบุรีและ
ตางจังหวัดมากมาย เชน  วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพลับพลาชัย  วัดโคก  และวัดเขาบันไดอิฐ ทั้งได
สรางสรรคผลงานอยางตอเน่ืองทั้งในประเทศและตางประเทศ)   



๖๐ 
 

 ๒.๑.๔ ปญหาอุปสรรคในการทํางาน  วุฒิอาสาฯ เพชรบุรี ใหความเห็นวา ปญหา
อุปสรรคที่สําคัญในการทํางานของวุฒิอาสาฯ คือ วุฒิอาสาฯเปนผูสูงอายุ ตองมีภารกิจในการดูแลลูกหลาน 
ทําใหไมสามารถออกไปทํางานไดเต็มที่  ปญหาสุขภาพเสื่อมถอย ที่ไปไหนมาไหนไมคอยสะดวก ตองมี
นัดประจํากับหมอ  ทําใหการเดินทางไปรวมประชุม ไมสามารถไปเองได ตองรอลูกหลานมารับมาสง  
รวมทั้งยังมีความเปนปจเจกสูง เรื่องจากเคยอยูในตําแหนงระดับสูง จึงยังคงยึดติดกับหัวโขนอยู            
และประการสําคัญ  ความสามารถในการทํางานหนักลดลง บางเรื่องตองอาศัยการออกเงินจาง เชน  
การพิมพงาน ขาดความคิดริเริ่มแลว และยังขาดวุฒิอาสาฯ ที่มีความรูเฉพาะดาน  วุฒิอาสาฯ สวนใหญ
เปนอาจารย สวนดานเกษตร อุตสาหกรรม และแรงงานมีนอย โดยเฉพาะวิศวกร สถาปนิก ชาง              
ซ่ึงชาวบานตองการความรูเพ่ือชวยเหลือในการใชชีวิตประจําวันมาก เชน การใหคําปรึกษาเขียนแบบ        
ปลูกสรางอาคาร  จึงตองไปเชิญชวนกลุมคนเหลานี้ใหมารวมเปนวุฒิอาสาฯเมื่อเกษียนแลว  
 ๒.๑.๕ ปจจัยความสําเร็จในการทํางาน  วุฒิอาสาฯ เพชรบุรี ใหความเห็นวา ปจจัย
ความสําเร็จที่สําคัญในการทํางานของวุฒิอาสาฯ คือ การพยายามประสานงานในกลุมใหไดมากที่สุด 
และการประชาสัมพันธใหกลุมตางๆรูจักวุฒิอาสาฯวามีความรูดานไหน จะขอความชวยเหลือในดานใดได 
รวมทั้งการทํางานรวมอยางเปนภาคเครือขายกับภาคสวน ตางๆ 

 ๒.๒ การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒.๒.๑ ความเปนมาของเครือขายวุฒิอาสาฯ  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
อุบลราชธานี มีการรวมตัวกันมา ตั้งแตป ๒๕๔๕ และไดจัดใหมีระเบียบขอบังคับ รวมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเครือขายวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น มีการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนา ประกอบดวย 
 (๑) วิสัยทัศน วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุบลราชธานีเปนเครือขายซึ่งกัน
และกัน ทําประโยชนตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหประชาชนมีความสุขตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) พันธกิจ  ดําเนินงานรวมกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน          
ทุกกลุมวัยเกี่ยวกับดานสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ ดวยกิจกรรมหรือโครงการ  

(๓) แนวทางและวิธีการดําเนินงาน รูปแบบการรวมกลุม ดําเนินการตาม
ระเบียบขอบังคับโดยมีการประชุมเดือนละ ๑  ครั้ง มีการเชื่อมโยงภาคีเครือขาย โดยการเชิญภาคี อาทิ 
ผูวาราชการจังหวัดหัวหนาสวนราชการ องคกรภาคเอกชน เขารวมประชุม และรวมกิจกรรมโครงการตางๆ 
โดยป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.๒.๒ ผลงานดานการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสาน อาทิ  

(๑)  โครงการเสวนาสืบสานตํานานคุณทวด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลูกหลานชาวอุบลราชธานี 

 วัตถุประสงค เพ่ือใหชาวอุบลทุกคนทุกกลุมวัยไดรวมสืบคน สืบสาน 
ตํานานของคุณทวดชาวอุบล ไดศึกษาถึงรากเหงา และแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ เยาวชน
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ไดศึกษาและสืบสานแนวทางการดําเนินชีวิตและการพัฒนาทางสังคมและบานเมืองดวยภูมิปญญาของ
คุณทวดและบรรพบุรุษ จนทําใหจังหวัดอุบลราชธานี ไดสมญานามวาเปนเมืองนักปราชญ เพ่ือพัฒนา
เปนภูมิคุมกันทางสังคมของชีวิตตอไป  

 แนวทางการขับเคลื่อน ประชุม ปรึกษาหารือสรางความเขาใจและ
ความรวมมือของภาคีเครือขาย การจัดกิจกรรมเสวนา/สัมมนา สืบคน สืบสาน ประวัติผลงานคุณทวด
ชาวอุบล รวบรวมและบันทึกผลการศึกษา จัดการขอมูลทําเปนเอกสารรูปเลมและวีดีทัศน การจัดการ
ความรู จัดทาํสื่อประชาสัมพันธ ไดแก ใบปลิว แผนพับ วิทยุ อินเตอรเน็ท เปนตน  

 ผลผลิต/ผลลัพธ มีการสืบคน สืบสานประวัติผลงานคุณทวดชาวอุบลฯ
จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก เจาคําผง พลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค หมอมเจียงคํา 
ชุมพล ณ อยุธยา สภาเมืองอุบลราชธานี ป ๒๔๗๕ มีการถอดเทปเสียงการเสวนาสืบสานตํานาน          
คุณทวดฯ เปนเอกสารและจัดทําเปนสื่อวีดิทัศน เกิดแนวความคิดที่จะจัดเสวนาสืบสานตํานานคุณทวดฯ 
เปนประจําและสม่ําเสมอและจัดในสถานศึกษา เกิดการคนควาและยกยองเชิดชูวันสําคัญตางๆ ของเมือง
อุบลราชธานี อาทิ วันสรรพสิทธิ์ วันเจียงคํา วันตั้งเมืองอุบลราชธานี เปนตน 

(๒)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยอีสานจังหวัดอุบลราชธานี 
 วัตถุประสงค เพ่ือสรางความรูความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธ 

จารีตประเพณีไทยอีสาน ๑๑ ขอ ของหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา อาทิ ออนนอมถอมตน ใหเกียรติ  
ผูอาวุโสทุกสถานภาพและบุคคล เคารพเชื่อฟงบิดามารดาและญาติผูใหญ มีความเอื้ออาทร สอนลูก
หลานชาย-หญิงใหสุภาพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน หญิงตองรักนวลสงวนตัว พูดวาจาไพเราะที่เชื่อถือ
ได ประหยัด มีขอหามการกระทําที่เปนอันตรายตอชีวิต ตื่นเชา-กลับบานกอนมืด สวดมนตไหวพระ 
ทําบุญตักบาตร  

 แนวทางการขับเคลื่อน ประชุม ปรึกษาหารือสรางความเขาใจและ
ความรวมมือของภาคีเครือขาย จัดกิจกรรมเสวนา/การสัมมนา การสืบคน สืบสานประวัติผลงานจารีต
ประเพณีไทยอีสาน ๑๑ ขอหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา จัดการขอมูลทําเปนเอกสารรูปเลมและวีดิทัศน 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ มีบทความจารีตประเพณีไทยอีสาน ๑๑ ขอหมอมเจียงคําฯ ลงในหนังสือพิมพ
ทองถิ่นจนถึงปจจุบัน บรรยายใหความรู รวมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช
เครื่องแตงกายคลายหมอมเจียงคําฯ เขารวมขบวนแหเทียนหลวงพระราชทาน และรวมกิจกรรมขบวนแห
เชิดชูเกียรติยศเจาคําผง 

 ผลลัพธ จากการจัดทําแบบสอบถามเด็กเยาวชนและผูปกครอง            
ในหลายแหง ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ กลุมเยาวชนที่รวมโครงการถนนเด็กเดิน ผูปกครอง
ในชมรมผูสูงอายุตําบลหนองขอนและชมรมขาราชการบํานาญจังหวัดอุบลราชธานี ผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๘๐ ยังมีการสั่งสอนและปฏิบัติตามจารีตประเพณีไทยอีสาน ๑๑ ขอหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา 

(๓) โครงการเฉลิมฉลอง ๑๑๑ ปเทียนพรรษาอุบลราชธานี อูอารยธรรม
อุษาคเนย 

 วัตถุประสงค เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาเน่ืองในโอกาสพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองครบ ๒,๖๐๐ ป และถวายความจงรักภักดีเน่ืองในมหาวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรง



๖๒ 
 

เจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 

 แนวทางการขับเคลื่อน ประชุมสรางความเขาใจ ประสานภาคี
เครือขายทุกภาคสวนทั้งวัด ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ/จัด
นิทรรศการ/สื่อสาธารณะเกี่ยวกับเทียนพรรษาอุบลราชธานี การจัดการองคความรู/ศูนยการเรียนรูเทียน
พรรษาอุบลราชธานี จัดงานยกยองครูภูมิปญญาเทียนพรรษาอุบลราชธานี จัดงานวันแหเทียน/เชิญเทียน
จากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศมารวมแสดง รวมทั้งเทียนพรรษาจากประเทศอาเซียนหรือจากมิตรประเทศ 

 ผลลัพธ ประชาชนและนักทองเที่ยวไดรวมทําบุญ ปฏิบัติธรรม             
มีกิจกรรมสืบสานอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมเทียนพรรษาอุบลราชธานีใหดํารงสืบไป เกิดการ
จัดการดานองคความรูเกี่ยวกับเทียนโบราณโดยจังหวัดและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยแพรทางสื่อ
สมัยใหมรูปแบบตางๆ จัดทําทําเนียบครูเทียนพรรษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูครู
ภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมเทียนพรรษาอุบลราชธานี  

 ผลกระทบ เกิดแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเทียน
พรรษาอุบลราชธานี ในระดับประถมศึกษา-อุดมศึกษา รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษาอุบลราชธานี 
  ๒.๒.๓  บทเรียนความสําเร็จของการขับเคลื่อนงาน  คือ การประชุมรวมกัน การ
เขารวมกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ การทํางานอยางมีสวนรวมกับภาคีตางๆ รวมทั้งการให
ความสําคัญกับกิจกรรมของจังหวัด 
  ๒.๒.๔ แนวทางการตอยอดและขยายผลตอไป จัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ทางวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน หนังสือพิมพทองถิ่น จัดรายการเสวนา จัดการบรรยายเพื่อใหความรูตางๆ  

 ๒.๓.  สายใยรักษวฒันธรรม ผูกพัน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒.๓.๑  การทํางานของวุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช  วุฒิอาสา คือ พลังของแผนดิน
ที่ทรงคุณคา เปนคลังแหงปญญาของประเทศ การดําเนินงานที่ผานมาของวุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ไดมี
การดําเนินการสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นได
ผลักดันใหพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเปนมรดกโลก จัดทําโครงการรอยเร่ืองเมืองนคร ซ่ึงเปนการ
รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเสนอใหรัฐบาล
บรรจุวิชาพระศาสนาเขาไปในหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก รณรงคใหเขามาเปนวุฒิอาสาฯ
เพราะการเขามาเปนวุฒิอาสาถือเปนลาภอันประเสริฐ  คือมีสุขภาพกายดี มีจิตใจดี ทําใหไมมีโรคภัยไขเจ็บ 
จัดทําประวัติตําบล อําเภอและจังหวัด จัดทําวารสารรายเดือนเพ่ีอเปนการรายงานประชาสัมพันธ               
ผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯใหภาคสวนตางๆทราบทําใหหนวยงานในจังหวัดใชบริการของวุฒิอาสาฯ 
มากขึ้น ซ่ึงยังขาดงบประมาณในการจัดทําวารสาร สศช. ควรสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้    
  ๒.๓.๒  กระบวนการทํางานของวฒิุอาสาฯ ในสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี
การเลือกประธานวุฒิอาสาฯทุกปเพ่ือใหทุกคนไดเขามาทํางาน ประธานคนเดิมจะเลื่อนไปเปนที่ปรึกษาแทน 
และมีการรณรงคชักชวนผูที่ปลดเกษียณใหเขามาเปนวุฒิอาสาฯเพิ่มขึ้น ทําใหมีพลังการทํางานแบบ          



๖๓ 
 

เปนเครือขาย ควรมีการใหขอมูลขาวสารควบคูไปกับการศึกษาเพราะการศึกษาคือ การหาขอมูลขาวสาร 
จุดออนของการศึกษาคือสื่อสารมวลชนไมปอนสื่อสาระเนื้อหาที่ดีใหกับลูกหลาน ทําใหหลงใหลไปกับ
วัฒนธรรมตะวันตก ระบบบริโภคนิยม ทุนนิยม ระบบวัตถุนิยม จนลืมวัฒนธรรมตะวันออกที่มีความ
สูงสงดานสติปญญาและความคิดจิตใจ ควรเนนการพัฒนาเด็ก ตองมีการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคนใหเปน
มนุษยเพราะมนุษยมีจิตใจสูง ตองผลักดันใหคนไทยมีจิตวิญญาณของศีลธรรม สังคมไทยควรสงเสริมให
ถือศีลหา ก็จะไดธรรมาภิบาลตามมา วุฒิอาสาฯ ตองถายทอดประสบการณใหกับคนรุนใหมโดยตองไม
ยึดติดกับวัตถุนิยม มีการสรางเครือขายกับภูมิปญญาทองถิ่นในทุกระดับ และมีการจัดทําเว็บไซดเพ่ือ
เผยแพรไปทั่วโลก 

  ๒.๔   การพัฒนาศลีธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดสพุรรณบุรี   
   ๒.๔.๑ การรวมกลุม วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุพรรณบุรีมีการรวมกลุมกัน
อยางเขมแข็งเพ่ือสรางคุณประโยชนใหสังคมและเปนศูนยรวมของบุคลากรวัยเกษียณที่ยังมีความรู
ความสามารถ โดยเนนการจัดกิจกรรมกับกลุมเด็กและเยาวชนเปนหลักเพราะเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต การจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆจะเนนที่การปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม ให
เกิดขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน กลุมวุฒิอาสาฯสุพรรณบุรีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากพุทธสมาคม
เปนเงินประมาณ ๔ ลานบาท เน่ืองจากวุฒิอาสาฯสวนใหญเปนสมาชิกพุทธสมาคมอยูแลวจึงเขียน
โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการทํากิจกรรม และยังไดรับเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมจากสภาสังคม
สงเคราะห ปละ ๓๕,๐๐๐ บาท ดวย ทําใหวุฒิอาสาฯมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ 
โครงการธรรมะสัญจรอบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประกวดสวดมนตหมูสรภัญญะ 
ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแตฐานะยากจน เปนตน  
  ๒.๔.๒ ตัวอยางโครงการที่ประสบผลสําเร็จ อาทิโครงการอบรมศีลธรรมเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

 หลักการและเหตุผล วุฒิอาสาฯสุพรรณบุรีเล็งเห็นวาเด็กและเยาวชนใน
ปจจุบันหางไกลจากพระพุทธศาสนาทั้งที่เปนศาสนาประจําชาติ แมแตในสถานศึกษาก็ยังไมให
ความสําคัญกับวิชาพระพุทธศาสนามากนัก เพราะเมื่อถึงคาบเรียนพุทธศาสนาครูผูสอนมักจะนําวิชาอ่ืน
มาสอนแทน หรือการอานหนังสือธรรมะใหนักเรียนฟง ทําใหไมสามารถเขาใจในหลักธรรมคําสอนได
อยางแทจริง กลุมวุฒิอาสาฯรวมกับพุทธสมาคมจัดทําโครงการอบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชน                   
ในสถานศึกษาขึ้น โดยใหวุฒิอาสาฯที่มีความรูดานพระพุทธศาสนาเปนวิทยากร ซ่ึงในกลุมวุฒิอาสาฯ       
มีการแบงกลุมตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรแตละทานเปน ๔ กลุม คือ กลุมครู กลุมศิลป กลุมชาง 
และกลุมเกษตร  

 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือใหเยาวชนมีความรูเร่ืองพุทธศาสนา
เห็นความสําคัญของของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม ใหเด็กและเยาวชนนําหลัก
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และเยาวชนมีความตระหนักถึงโทษของ
อบายมุขตางๆ 

 กลุมเปาหมาย นักเรียน สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส รวม ๑๒๐ 
โรงเรียน ประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน 



๖๔ 
 

 งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท/ป 
 ผลที่ไดรับ เยาวชนมีความรูเรื่องพุทธศาสนาดีขึ้น เยาวชนปฏิบัติตามหลัก

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ได และเยาวชนตระหนักในคุณคาสถาบันหลักๆของชาติ 
    ๒.๔.๓ ปจจัยความสําเร็จ  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุพรรณบุรีมีการรวมกลุม
กันเปนประจําเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกๆตนเดือน จัดทําเอกสาร
รายไตรมาสเพื่อชี้แจงผลงานที่ผานมาและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมสมาชิก การรวมกันจัดงาน
สําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา การทําบุญใหพุทธสมาคม อบรมโครงการ
พุทธวิทยากรนอย การเปนวิทยากรบรรยายตามที่ตางๆ การประชุมสัมมนารวมกัน ทัศนาจรเพื่อเยี่ยมชม
แหลงเรียนรูที่นาสนใจรวมกัน เปนตน  

สวนที่ ๓  ความเห็นจากผูเขารวมประชุม 
   ที่ประชุมเห็นดวยและสนับสนุนการดําเนินงานสืบสานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของ          
วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมในเด็กและเยาวชนเนื่องจาก
ปจจุบันสังคมไทยมีปญหาที่สืบเน่ืองจากการขาดศีลธรรม จริยธรรม ในโอกาส ๑ ทศวรรษของวุฒิอาสาฯ
ควรไดรวมพลังกันใหสังคมไทยเปนแผนดินแหงธรรมะ เยาวชนไทยรักและภูมิใจในความเปนชาติไทย 
และกระตุนใหมีการนําวิถีชีวิตแบบเอ้ืออาทร ความเปนพ่ีเปนนองกลับมาสูสังคมไทยอีกครั้งหน่ึง โดยที่
ประชุมมีความเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระยะตอไป ดังน้ี 
  ๓.๑ รณรงคใหคนไทยและเยาวชนไทยปรับปรุงพัฒนาตนเองในสิ่งที่ถูกตอง อยูใน
ศีลธรรม คนไทยในปจจุบันไมรูจักตนเอง ไมมีเอกลักษณไหลลื่นไปตามกระแสโลก จึงมีความจําเปนที่
จะตองรณรงคใหคนไทยและเยาวชนไทยเขาใจตนเองปรับปรุงพัฒนาตนเองในสิ่งที่ถูกตอง อยูใน
ศีลธรรม โดยวุฒิอาสาซึ่งเปนผูอาวุโสควรประพฤติเปนแบบอยาง โดยมีขอเสนอใหพิจารณาคัดเลือก
ธรรมะ ๑ ไตร และขอความรวมมือใหวุฒิอาสาปฏิบัติรวมกันทั่วประเทศ 
 ๓.๒ รณรงคสรางความรูความเขาใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย การใชภาษาไทยได
ถูกตอง มีเหตุมีผล การใชภาษาไทย การปฏิบัติตามประเพณีไทย ความเชื่อตางๆของคนไทยหลาย
เรื่องไมอยูบนพ้ืนฐานที่ถูกตอง มีเหตุมีผล อาทิ ความเชื่อวาเลข ๙ นําโชค การปลูกตนมะยมไวหนาบาน 
ทั้งๆที่ขอเท็จจริงในสมัยโบราณคนไทยไมปลูกตนมะยมในบานเพราะกิ่งเปราะ เปนอันตรายตอลูกหลาน 
การกราบพระ ซ่ึงควรรณรงคใหคนไทยมีความรูความเขาใจ สามารถประพฤติปฏิบัติถูกตองตามธรรม
เนียมประเพณีไทย 
 ๓.๓ ศึกษาและติดตามประเด็นเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น วุฒิอาสาฯ ควร
ศึกษาและติดตามประเด็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นที่ยังถูกละเลย และประสานขอความรวมมือ
กับหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพ่ือรวมกันฟนฟูอนุรักษใหเปน
สมบัติของชาติ อาทิ ศิลาจารึกภาษาอินเดียโบราณ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 
 ๓.๔ การปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมในเด็กและเยาวชน ควรดําเนินการควบคูกันดวยวิธี           
ที่หลากหลายทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ  การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม-ศีลธรรมในการจัด
รายการทางวิทยุทองถิ่น  



๖๕ 
 

 ๓.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรกําหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหชัดเจน และเสนอใหการพัฒนาใชหลัก”คุณธรรมนําความรู” แทน”ความรูคู
คุณธรรม”และเสนอใหปรับชื่อเปน”แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ” 
 ๓.๖ ควรปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตปฐมวัย(วัยอนุบาล)ใหเนนการปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของศาสนา หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบันสอนเรื่องเก่ียวกับศีลธรรมลดนอยลง จึงเสนอ
วาควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตปฐมวัย(วัยอนุบาล) เปนตนไปเพื่อปลูกฝงตั้งแตตัน 
พรอมทั้งปรับวิถีปฏิบัติในโรงเรียนใหเนนการปฏิบัติภายใตหลักคําสอนของศาสนามากขึ้น อาทิ การสวดมนตร-
การละหมาดทุกวันศุกร การนิมนตพระสงฆมาสอนวิชาศีลธรรมรวมกับครูที่โรงเรียน การพานักเรียน       
ไปวัดทุกวันพระ การหยุดโรงเรียนในวันพระแทนวันเสาร-อาทิตย การพัฒนาระบบลงโทษดวยไมเรียว 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

๖๖ 
 

โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

“หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพฒันาประเทศ” 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดํารัส เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓  
เน่ืองในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง “ธนาคารสมอง” 
โดยการนําผูที่เกษียณอายุแลวแตยังมีความรู ความสามารถมาชวยงานเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ประเทศ  คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการเพื่อสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในการจัดตั้งธนาคารสมองขึ้น เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓  โดยการนําผูที่เกษียณอายุแลว และมี
ความรูความสามารถมาชวยงานเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ และไดมอบหมายให สศช. ทําหนาที่
เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง และประสานเชื่อมโยงเครือขายตางๆ เพ่ือใหวุฒิอาสาธนาคาร
สมองไดนําความรูและประสบการณ มารวมเปนพลังในการพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง  

 ๑.๒ ในป ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับธนาคารสมองไดกอตั้งครบรอบ ๑๐ ป  นับแตคณะรัฐมนตรีได
มีมติให สศช. เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง  ซ่ึงวุฒิอาสาธนาคารสมองไดรวมพัฒนาประเทศ
โดยการใหความชวยเหลือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในพ้ืนที่ที่มุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานราก และผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ เพ่ือสรางความอยูดี
มีสุขใหแกประชาชน ซ่ึงปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษอยางเปนรูปธรรม อันเปนการสนองพระราชดํารัส
ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย  

 ๑.๓ เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตอธนาคารสมองและพสกนิกรชาวไทย และเผยแพรบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและ
ผลการดําเนินงานของธนาคารสมองตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผานมา  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงไดจัดทํา โครงการสัมมนาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เร่ือง หนึ่งทศวรรษ...ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ๒.๒ เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน ความกาวหนาในการดําเนินงานของธนาคารสมองและบทบาท
ของวุฒิอาสาฯ ใหเปนที่รูจักแพรหลายในการนําความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณมารวมพัฒนา



 
 

๖๗ 
 

ชุมชนของตนเองและสังคมในดานตางๆ ของวุฒิอาสาฯ ที่มีอยูทั่วประเทศใหเปนที่รูจักของสาธารณชน
อยางกวางขวาง 

 ๒.๓ เพ่ือสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือขาย เชน หนวยงานใน
พ้ืนที่ ชุมชน และเอกชน เพ่ือกอใหเกิดความเขมแข็งในการรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ ในทุกระดับ 

 ๒.๔ เพ่ือใหแกนนําวุฒิอาสาฯ จากจังหวัดตางๆ ไดมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งระดมความคิดเพื่อตกผลึกใหไดประเด็นหัวขอเร่ือง รูปแบบ และแนวทางการจัดประชุม
กลุมยอย และการประชุมที่จะจัดในภูมิภาคตางๆ ตอไป 

๓. วัน เวลา และสถานที่  
 วันจันทรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

๔. รูปแบบและวิธีการ 

 ภาคเชา เริ่มจาก การชมวีดิทัศน ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจะเปนการกลาวรายงาน ถวายพระพร พิธีเปดการประชุม และการปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ” โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ตอ
ดวยการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิ ๔ ทาน 

 ภาคบาย เปนกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยมีรูปแบบการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ถายทอดประสบการณความสําเร็จจากการดําเนินงานของกลุมวุฒิอาสาธนาคารสมองที่มีการ
สรางเครือขายกับภาคีเครือขายในภาคสวนตางๆ  รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช  

๕. การจัดแสดงนิทรรศการ  

 ณ บริเวณสถานที่จัดการประชุม มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองที่นาสนใจและผลสําเร็จจากการทํางานที่เปนรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

๖. กลุมเปาหมาย 

 ผูเขารวมประชุมประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบดวย วุฒิอาสาธนาคารสมอง  ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
ผูแทนภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน เด็กและเยาวชน 
สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เจาหนาที่ มพท. และ
เจาหนาที่ สศช. 

 

 



 
 
 

๖๘ 
 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 ๗.๑ ประชาชนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่มีตอ
ธนาคารสมอง 

 ๗.๒ ประชาชนรับทราบผลการดําเนินงาน ความกาวหนา และกระบวนการทํางานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง  

 ๗.๓ เกิดภาคีเครือขายการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ และหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ 

 ๗.๔ วุฒิอาสาฯ สามารถนําแบบอยางการทํางานที่ประสบความสําเร็จไปเปนแนวทางในการทํางาน 
เพ่ือใหสามารถรวมกลุมทํางานกับภาคีเครือขายการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๘. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท  
 

 



๖๙ 

 

 
 

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

“หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพฒันาประเทศ” 
วันจันทรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองจูปเตอร  ชั้น ๓  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณหนาหองประชุม   

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดการประชุม 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ชมวีดิทัศน “ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”   

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. กลาวรายงาน 
โดย นายอาคม  พิทยาไพสิฐ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
๐๙.๒๐ -๑๐.๑๕ น. นําถวายพระพร กลาวเปดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคาร

สมองกับการพัฒนาประเทศ” 
โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท 

องคมนตรี 

๑๐.๑๕  - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ   

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 
 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสรางเครือขายภาคเอกชน  
โดย ดร.อาชว เตาลานนท 

 รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ และ ทรูคอรปอเรชั่น 
การสรางเครอืขายการทํางานรวมกับชุมชน 
โดย นายประยงค รณรงค 
 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสขุชายแดนใต 
โดย ดร.รุง  แกวแดง 

 ประธานมูลนิธิสุข-แกว  แกวแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา 



 

 

๗๐ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ เสวนากลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ที่หลากหลาย  
กลุมยอยที่ ๑     เสริมความรูสูการพัฒนาคน (หองเจมินี  ชั้น ๓) 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถี
มาประยุกตใช เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐานการเรียน และ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐาน  
  การพัฒนาองคกรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตําบลชายแดนใต  
  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดวยอาหาร โภชนาการ และ
สุขาภิบาลอาหาร  

กลุมยอยที่ ๒   ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง (หองจูปเตอร  ชั้น ๓) 
 สรางความเปนธรรมสูชุมชน  สรางคนใหมีความสุข 
 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต 
 ประสานเครือขาย...ไดความยั่งยืนสูชุมชน 
 อบต.อุโมงค...ชุมชนจัดการตนเอง 

กลุมยอยที่ ๓   เสริมสราง ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน (หองมาร  ชั้น ๓)  

 ตนไมปราณีต   
 รณรงคใหองคความรูและกิจกรรมปลูกปาชุมชน 
 พลังเตาชีวมวล  
 ของเสียเหลือศูนย  

กลุมยอยที่ ๔ สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม สูเด็กและเยาวชน  
                         (หองเวอรโก  ชั้น ๓)  

 การอนุรักษวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
 การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสาน 
 สายใยรักษวัฒนธรรม...ผูกพันผูสูงวัย 
 การพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

  

หมายเหตุ:  ภาคบาย เวลา ๑๔.๓๐ น. บริการอาหารวางในหองประชุม 
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  ความเปนมาของมูลนิธิพัฒนาไทกับความเปนมาของมูลนิธิพัฒนาไทกับ
การขับเคลื่อนงานวฒิอาสาธนาคารสมอง การขับเคลื่อนงานวฒิอาสาธนาคารสมอง 

โดย นางสุวรรณี  คํามั่น
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ รร.มิราเคิล  กรุงเทพฯ

การขบเคลอนงานวุฒอาสาธนาคารสมอง การขบเคลอนงานวุฒอาสาธนาคารสมอง 

วุฒิอาสาธนาคารสมอง : ความเปนมา 

พระราชดํารัส 11 สิงหาคม 2543

..การนําผูที่เกษียณอายุแลวแตยังมีความรู

ความสามารถมาชวยงานเพื่อผลประโยชน

สวนรวมของประเทศ..

   มติครม. 15 สิงหาคม 2543 ให สศช. มีหนาท่ี :

• หนวยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมขอมูลและจัดทําทําเนียบวุฒิอาสา

• หนวยประสานใหวุฒิอาสานําความรู/ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ ชวย
พัฒนาประเทศ

   มติครม. 15 สิงหาคม 2543 ให สศช. มีหนาท่ี :

• หนวยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมขอมูลและจัดทําทําเนียบวุฒิอาสา

• หนวยประสานใหวุฒิอาสานําความรู/ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ ชวย
พัฒนาประเทศ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง วุฒิอาสาธนาคารสมอง : : บทบาทบทบาท

ทํางานอยางเปนเครือขาย  ไมมีกรอบเวลาการปฏิบัติงานท่ี
จํากัด ไมใชผูปฏิบัติงานแทนหนวยงานและองคกรตางๆ 

นําปญญา ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ มาเสริม
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานและองคกร 

เปนท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยง ตลอดจนเชื่อมโยงเครือขายการทํางาน 
ระหวางชุมชน องคกร  และหนวยงานตางๆ  โดยรวมกัน
วิเคราะหปญหาและเรียนรูดวยกันในลักษณะองครวม

เปนหน่ึงในเครือขาย/ภาคีการพัฒนา 

รายงานสถานะวุฒิอาสาธนาคารสมอง (ณ พ.ย. 54)

• มีผูสมัครเปนวุฒิอาสา. . .   
คน  จ าก ทุ ก จั ง ห วั ด ท่ั ว
ประเทศ  

• มีผูสมัครในสาขาการศึกษา
(  24 ) ป

รอยละของวุฒิอาสาฯ แยกตามสาขา

24%

12%

3%

7%4%3%

2%
4%

7%

2%
6%

8%
7%

ดานการศึกษา

ดานการแพทยและสาธารณสุข

ดานกฎหมาย

ดานการเกษตร

ดานการเงิน การคลัง งบประมาณ

ดานการปกครอง การเมือง

ดานการประชาสัมพันธ

ดานการวางแผนพัฒนา (รอยละ 24 ) รองลงมาเปน 
การแพทย ( รอยละ 12 )

• การกระจายตัวตามภาค อยู
ในกทม .  และป ริมณฑล
(44 %)  รองลงมา เป น 
ต.อ. เฉียงเหนือ เหนือ ใต 
และ ภาคกลาง

รอยละของวุฒิอาสาฯ แยกตามภาค

2%3%
2% น รว แ น ฒน

ดานคมนาคมและการส่ือสาร

ดานความมั่นคง

44%

14%

12%

11%

19%
กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สศช. : หนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง

วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง

หนวยทะเบียนกลาง
ธนาคารสมอง

สํานักงานคณะกรรมการ

ผูขอรับความ
ชวยเหลือ

หนวยงาน/
เครือขาย

ภาคราชการ เชน 
กร ะทร วง  กรม
ตางๆ 

ภาคเอกชน เชน 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคาฯ

ภาคราชการ

องคกรปกครอง
สวนทองถิน่

ภาคเอกชน

รวบรวมขอมูล จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิอยางเปนระบบ โดย
จําแนกเปนรายสาขา

ประสานเชื่อมโยงเครือขายตางๆ เพื่อใหวุฒิอาสาไดนําความรูและ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญมาชวยงาน

สานกงานคณ กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สภาหอการคาฯ

หนวยงานระดับ
พื้นที่ เชน จังหวัด 
อปท.

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

• ทางสายกลาง

• ความพอประมาณ 
มีเหตุผล ภูมิคุมกันท่ีดี

ความร ความรอบคอบ

• ความเพียร ความอดทน 
มีสติ

• ความรู ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง

• คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
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แนวทางการเตรียมความพร้อม 
แผนพัฒนาฉบับที่ 11

ความอยู่เย็นเป็นสขุของคนในสังคมและความสงบสขุของสังคมไทยเพิ่มขึ้น 
ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง และภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปช่ันดข้ึีน
คนไทยมีการเรียนร้อย่างต่อเนื่อง มีสขภาวะที่ดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความ

วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมภีมูิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”

เป้าหมาย

NESDB 2013 กรกฎาคม 2555

คนไทยมการเรยนรูอยางตอเนอง มสุขภาวะทดขน และสถาบนทางสงคมมความ
เข้มแข้งมากขึ้น
เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสม ตามศักยภาพของประเทศ

 ผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี
 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ของ SMEs ตอ่ GDP ให้มีสัดส่วนไมต่่ํากว่าร้อยละ 40

วทน. และการวิจัยมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนในการค้นคว้าวิจัยต่อ GDP ของประเทศต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 ภายในปี 2559
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ัง
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

แนวทางการเตรียมความพร้อม - แผนพัฒนาฉบับที่ 11 

การสร้างคนและสังคมคุณภาพ

แผนฯ 11 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
• การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรแล ความมั่นคงทาง

• การสร้างความเป็นธรรมในสังคม     (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
• การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้      (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนฯ 11

NESDB 2113 กรกฎาคม 2555

แผนฯ 11

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมาภิบาล
และการขบัเคลื่อนแผนฯ 11

• การสรางความเขมแขงของภาคเกษตรและความมนคงทาง
อาหารและพลังงาน      (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

• การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน                          (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

• การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
     (ยุทธศาสตร์ที่ 5)

• การเตรียมการรองรับความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม และการสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  (ยุทธศาสตร์ที่ 6)

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนฯ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
การสรางความเปน
ธรรมในสังคม
การสรางความเปน
ธรรมในสังคม

การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูฯ
การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูฯ

ความเขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน

ความเขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

• สรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ
• ยกระดับรายได สรางความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคม
• เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

• พัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยใหมีศักยภาพ
• เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมั่นคง และเอื้อตอการ
พัฒนาคนสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

• สรางฐานภาคเกษตรใหเขมแข็ง
• สรางความสมดุลและม่ันคงของผลิตผลการเกษตรเพื่อเปนอาหารและพลังงาน
• จัดหาพลังงานใหมีความม่ันคงเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ

• สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคบน
ื้ ิ    ั

1

2

3

ปรบโครงสรางเศรษฐกจ
สู การเติ บโตอย างมี
คุณภาพและยั่งยืน

ปรบโครงสรางเศรษฐกจ
สู การเติ บโตอย างมี
คุณภาพและยั่งยืน

สรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

สรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน

พืนฐานแนวคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม
• ตอยอดองคความรูใหสามารถสนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาค
การผลิตและบริการเพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคขับเคล่ือนสูเศรษฐกิจท่ีสมดุล

• พัฒนาผูประกอบการใหม
• สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในที่เช่ือมโยงในภูมิภาค

• เตรียมพรอมและปรับตัวเขาสูบริบทโลกและภูมิภาคที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะ
การเขาสูประชาคมอาเซียน

• เสริมสรางความไดเปรียบดานเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ ต้ังทางภูมิศาสตร
เศรษฐกิจของประเทศ

• อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ
• ขับเคล่ือนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

• สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5

4

6

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11
สงเสริมใหทกุภาคสวนใชหลักเขาใจ-เขาถึง-พัฒนา ในการผลักดันแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ
• จัดทําแผนฯ 11 ฉบับประชาชนที่เขาใจงาย วางแผนเผยแพรโดยนําหลักสื่อสารการตลาดมาปรับใช

ขับเคลื่อนแผนฯ 11 ทั้งประเด็นสําคัญและการพัฒนาทีเ่นนพื้นที่ 
• จัดทําแผนระดับรองที่บูรณาการงานหลายมิติ มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนาในระยะ 5 ปของแผนฯ 11 
• เพ่ือใชกําหนดแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ

สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนฯ 11 และแผนระดับตางๆ 
•• ระดับประเทศระดับประเทศ แผนการบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณยึดยุทธศาสตร 

11 ป / ใช ั ํ ป ป ิ ั ิ ช
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แผนฯ 11 เปนกรอบกระทรวง/กรมใชจัดทําเปนแผนปฏบัิติราชการ  
•• ระดับพ้ืนที ระดับพ้ืนที ใชแผนพัฒนาภาคที่แปลงจากแผนฯ 11 เปนกรอบการจัดทําแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด 

เช่ือมโยงกับ แผนทองถ่ิน/ชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ 

•ค.ก.ก. ระดับชาตินํายุทธศาสตรแผนฯ 11 เปนกรอบดําเนินงาน
• จังหวัดเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนา สงเสริมการกระจายอํานาจและเสริมสราง อปท. ใหเขมแข็ง  

เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ 11

สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผน ปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาฐานขอมูล

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
• สศช.กําหนดแนวทางและประสานการติดตามประเมินผลในภาพรวมกับ ค.ก.ก ระดับชาติชุดตางๆ 

•ก.น.จ. และ กกภ. ติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่ รวมถึงปรับระบบการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ
• เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน

8
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6

5
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พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
.... ทานท้ังหลายที่ลวนแตเปนคนท่ีมีความรูความสามารถสูง และอุตสาห
มารวมชุมนุมกัน .... จะไดชวยกันคิด ชวยกัน  ....ท่ีเรียกวาคอย
ปกปองบานเมืองอยูอีกพวกหนึ่ง เปนปราการที่ใหญหลวง    เพราะวา
หกสิบแตยังไมไดหลงใหลอะไร สมองก็ยังใชได ก็นาท่ีจะเปนการเสีย
ประโยชน เปนการสิ้นเปลืองของประเทศชาติมากกวา ท่ีจะปลอยให
เขาไปโดยที่ไมไดเหลียวแล ก็ไมตองการเงินเดือนเงินดาวอะไร แตวา
  ใ  ี ิ   ี่  สํ ั ็ ั ็ ัอยางนอยใหเกยรต  รูวาเขานผานงานสาคญๆ และก็ยงแข็งแรง ยง

สามารถที่จะเปนท่ีปรึกษาคอยปกปองบานเมืองได…..

• พระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

• วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฐ
www.nesdb.go.th
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ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชน
 เพื่อเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต

โดย
ดร. รุง  แกวแดง

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา
ประธานมูลนิธิสุข-แกว  แกวแดง

1

3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีปญหาความ
รุนแรงเกิดขึน้อยางตอเนือ่ง

• เปนดินแดนที่มีความหลากหลาย
ทางศาสนา และวัฒนธรรมทางศาสนา และวฒนธรรม

• อัตราการเกิดสูง

• มีเยาวชนจํานวนมาก

2

• เยาวชนผูชายไมชอบเรียนหนังสือ

• ใชสารเสพติด (4×100) สูงมาก

• เปนกลุมเสี่ยง

• เปนสวนเกินของสังคม

3

มูลนิธิสุข-แกว แกวแดง

   จัดตั้งขึ้นโดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
ยะลา  ซ่ึงเปนกลมคนรักบานเกิด  ตองการยะลา  ซงเปนกลุมคนรกบานเกด  ตองการ
ที่จะใหเกิดสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เหมือนที่เคยเปนในอดีต

4

มูลนิธิฯ ทํากิจกรรมหลายกิจกรรม 
เชน

• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ

• โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนชายแดนใต

• โครงการที่ใหญที่สุด คือโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถองคกรเยาวชนชายแดนใต

5

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
องคกรเยาวชนชายแดนใต

• ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.

• ทํางานรวมกบั อบต. กศน. สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคใต  และวัฒนธรรม 3 จังหวัด

6
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วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อ

• เยาวชนนอกโรงเรียนไดกลับมาเรียนรู
• จัดตั้งองคกร  บริหารองคกร  เปนผูนําที่เสียสละู
• สืบทอดมรดกวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบาน
• มีอาชีพ
• ชวยเหลือดูแลเด็กกําพรา
• ลด ละ เลิกบุหร่ีและ 4×100

7

กระบวนการดําเนินงาน
• สรรหาเยาวชนเขารวมโครงการจาก กศน.  อบต.  
และกลุมเยาวชนเอง  อบต. ละ 10 คน

• เรียนรหลักสตร 4 วัน 3 คืน 12 วิชาสําคญัู ู    3   ญ
• กลับไปหาสมาชิก อบต. ละ 60 คน
• ประชุม  วางแผนการทํางาน  และเรียนรูรวมกัน
• สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

8

• ใชศิลปะการแสดงพื้นบาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เยาวชน
ชอบทํารวมกัน  ทําใหมีความเปนเพื่อน  และสราง
ความรูสึกรักบานเกิด

• ฝกซอมการแสดง  แสดงในตําบล แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับอําเภอ จังหวัด และ 3 จังหวัด  ศิลปะการแสดงระดบอาเภอ จงหวด และ 3 จงหวด  ศลปะการแสดง
เปนสื่อในการเสริมสรางความเขมแข็ง ฝกปฏิบัติของ
องคกรเยาวชน

• ถอดบทเรียนความสําเร็จ
• เสนอนโยบาย เพื่อการเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต

9

ความสําเร็จของโครงการ

• เปนโครงการหนึ่งที่มีความสําเร็จสูงมาก จํานวน
องคกรที่ผานการเรียนรู  130 ตําบล  มีสมาชิกทั้งสิ้น
ประมาณ 7,800 คน 7,800 

• มีองคกรเยาวชนทั้งที่เขมแข็งและออนแอ

หากดําเนินการอยางตอเนื่อง จะชวยแกปญหาจังหวัด
ชายแดนใต ไดอยางมาก

10

ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต
เพ่ือสันติสุข

ธนาคารสมองประกอบดวยวุฒิอาสาที่
- มีความรู มีประสบการณ
- มีเครือขาย
- เกษียณอายุแลว  แตยังแข็งแรง
- สามารถทาํประโยชนเพ่ือสังคมได

11

รูปแบบการดําเนินงานธนาคารสมองของจังหวัดยะลา

มูลนิธิ
สุข-แกว
 แกวแดง

ธนาคาร
สมอง

การดําเนินงานรวมกันของ 2 องคกร เปนการเสริมสราง
ศักยภาพ ชวยแกปญหาของธนาคารสมอง ที่สวนใหญเปน

การรวมกลุมกันช่ัวคราว ขาดปจจัยสําคัญคือ   ฝาย
สนับสนุน  ไมมีสาํนักงาน   ทางราชการมีภาระมากไม

สามารถสนับสนนุได
12
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ธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศไทย

• ประเทศไทยไดกาวสูสังคมของผูสูงอายุ ปจจุบันมีจํานวน 8 ลานคน 
และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

• คนเกษียณอายุยังมีความสามารถ  หากไดรับการสงเสริมจะทํา
ประโยชนตอสังคมได อีกมาก   ดีกวาเกษียณอายแลวอยเฉย ๆ เชนประโยชนตอสงคมได อกมาก   ดกวาเกษยณอายุแลวอยูเฉย ๆ เชน
ในปจจุบัน

• ธนาคารสมองสามารถทํางานชวยสังคมไดหลากหลาย  นับตั้งแต
เปนที่ปรึกษา  ทําการวิจัย   ติดตามและประเมินผล  ถายทอด
เทคโนโลยี ความรู พัฒนาตนแบบ เชน เศรษฐกิจพอเพียง ใหแก
สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการ

13

ขอเสนอแนะเพื่อความสําเรจ็ของธนาคารสมอง

1. รณรงค เชิญชวนใหผูสูงอายุ จากภาคราชการ ภาคเอกชน 
และภูมิปญญาทองถิ่น ไดมารวมเปนวุฒิอาสาธนาคาร
สมองใหมากขึ้น

2. สงเสริมใหมีองคกรที่เขมแข็ง เปน NGO ที่สามารถ

         สนับสนุนการทํางานของธนาคารสมองได

         จดทะเบียนกับสภาพัฒนฯ 

14

3.    ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล สามารถที่จะรับงานเปนที่   
ปรึกษา งานวิจัย และพัฒนาตนแบบเพื่อถายถอด
เทคโนโลยีงานติดตามและประเมินผล

4.   ตองทํางานรวมกันหลายองคกร สงเสริมใหทํางาน
รวมกันกับ NGO 

5.    สภาพัฒนฯ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล    
ตองเปนองคกรที่เขมแข็ง  ในเรื่องการประชาสัมพันธ  
การเชิญชวนสมาชิกใหม  การประสานงานกับสวน
ราชการ  เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับธนาคารสมอง

15 16

          ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ   80  พรรษาของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   พระผูทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณ ใหมี วุฒิอาสาธนาคารสมองแหง
ประเทศไทย   เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2543   ใหโอกาส
ผสงอาย   ซึ่งมีจํานวนมาก มีพลังและความสามารถไดทําผูสูงอายุ   ซงมจานวนมาก มพลงและความสามารถไดทา
ประโยชนแกประเทศชาติ อีกกลุมหนึ่ง
         ขอพระองคทรงมีพระพลานามัยท่ีสมบูรณ  เปนม่ิง
ขวัญของปวงขาพระพุทธเจาตลอดไป

17 18

จังหวัดยะลา



20/09/55

4

มลนิธิสข-แก้ว แก้วแดงมลนิธิ

ดวยความขอบคุณ

19

       มูลนธสขุ แกว  แกวแดงมูลนธ
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