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พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

คำ�นำ�
มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จัดตั้งขึ้นโดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อศึกษาวิจัย
วางแผน และสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ และสนับสนุนการแปลง
แผนพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
นับแต่ “ธนาคารสมอง” ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี ๒๕๔๓ มพท. ได้สนับสนุนและด�ำเนินการร่วมกับธนาคารสมองมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปี
ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ และอ�ำนวยความสะดวกให้วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมกลุ่มท�ำงานอย่างเข้มแข็ง รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ธนาคารสมองให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
การจัดท�ำหนังสือ “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย และทรงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในทุกสาขาอาชีพและทุกพื้นที่ของประเทศ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมท�ำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอตัวอย่างผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ
บางส่วน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ภาคีการพัฒนาและผู้ที่สนใจ
ในระยะต่อจากนี้ไป มูลนิธิพัฒนาไทจะยังคงร่วมเป็นกลไกสนับสนุนให้วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมขับเคลื่อนงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกพื้นที่
ของประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น

(นายปรเมธี วิมลศิริ)
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

คำ�นำ�
ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมี
พระราชด�ำรัสเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เกี่ยวกับการจัดตั้ง “ธนาคารสมอง”
โดยการเชิญชวนให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งยังมีสุขภาพดี มีความพร้อม และอุทิศตนมาร่วม
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นหน่วยทะเบียนกลางรวบรวมผู้เกษียณอายุที่มีจิตอาสาเป็น “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” และประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
การพัฒนาให้วุฒิอาสาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ร่วมกัน โดยมูลนิธิพัฒนาไท
ให้การสนับสนุนและด�ำเนินการร่วมกับธนาคารสมองตลอดมา
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีการด�ำเนินงานของธนาคารสมองในปี ๒๕๖๓ ส�ำนักงานฯ มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท และเหล่าวุฒอิ าสาฯ
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงชี้แนะ
ให้จัดตั้งธนาคารสมอง ด้วยการรวมพลังน�ำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของวุฒิอาสาฯ มาช่วยแนะน�ำ 
ให้ค�ำปรึกษา และร่วมขับเคลื่อน หนุนเสริม และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศ กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่
จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์กว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ จึงได้จัดท�ำหนังสือ “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคม
ที่เท่าเทียม” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของธนาคารสมองให้สาธารณชนได้รับทราบและได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป
ส�ำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเผยแพร่ ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี อั น เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
พระอัจฉริยภาพและร่วมกันส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พระราชประวัติ
		
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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ส่วนที่ ๒

จากพระราชดำ�รัส...สู่ธนาคารสมอง

พระราชดำ�รัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
		 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ความเป็นมา และวิสัยทัศน์ของธนาคารสมอง
การบริหารงานธนาคารสมอง			
บทบาทและรูปแบบการทำ�งานของธนาคารสมอง
บทบาทของ สศช. กับธนาคารสมอง			
วุฒิอาสาธนาคารสมองในปัจจุบัน			
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ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...
สู่การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง

จากแนวพระราชดำ�ริ สู่ความสุขของประชาไทย
๒๐ ปี วุฒิอาสาธนาคารสมอง... ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
		
ช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖) : เร่งจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
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		 ช่วงทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๐) : เน้นการทำ�งานเชิงรุก
๖๓
และสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน
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		 ช่วงที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน) : ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๙๖
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมองและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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บทสรุปและก้าวต่อไปของธนาคารสมอง
บทสรุปผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ก้าวต่อไปของธนาคารสมอง
จุดประกายความคิด สร้างแนวคิดการทำ�งาน

ส่วนที่ ๕

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล
พระเกียรติคุณเกริกไกร...ประชาไทยเป็นสุขศานต์
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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ส่วนที่ ๑
พระราชประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๘

สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรม
ราชชนนี พั น ปี ห ลวง พระบรมราชิ นี น าถในพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็ น พระธิ ด าองค์ ใ หญ่ ข อง พลเอก พระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น
จันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว   กิติยากร สมเด็จพระนางเจ้า
ร� ำ ไพพรรณี พระบรมราชิ นี ใ นพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้ า อยู ่ หั ว พระราชทานนามว่ า “สิ ริ กิ ติ์ ” ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า
“ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร”
ทรงพระราชสมภพเมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๒ สิ ง หาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน  สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว
ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามหก ต�ำบลวังใหม่ อ�ำเภอปทุมวัน
จังหวัดพระนคร ขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอก หม่อมเจ้า
นักขัตรมงคล  กิติยากร

๙

หลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงออกจาก
ราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในต�ำแหน่ง
เลขานุการเอกประจ�ำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่ยังคง

๑๐

พ� ำ นั ก อยู ่ ใ นประเทศไทยจนให้ ก� ำ เนิ ด หม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์
แล้วจึงเดินทางไปสมทบ มอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ใน
ความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ และท้าววนิดาพิจาริณี
ผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว

หม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์ ต ้ อ งอยู ่ ห ่ า งไกลบิ ด ามารดา
ตั้งแต่อายุยังน้อย บางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัด
ตามเหตุการณ์ผนั ผวนทางการเมือง เช่น ในพุทธศักราช ๒๔๗๖
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน   กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้า
นั ก ขั ต รมงคลได้ ท รงรั บ นั ด ดาตามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วย
ปลายพุทธศักราช ๒๔๗๗ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
ทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว อันมี
หม่อมหลวงบัว หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ บุตรคนโต และ
หม่อมราชวงศ์บษุ บา บุตรีคนเล็กผูเ้ กิดทีส่ หรัฐอเมริกา แล้วมารับ
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ บุตรคนรอง กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
จากหม่อมเจ้าอัปษรสมานกลับมาอยูร่ วมกันทีต่ ำ� หนักซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่
ถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
หม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ เิ์ ริม่ เรียนชัน้ อนุบาลทีโ่ รงเรียนราชินี
ปากคลองตลาด ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๙ แต่ เ มื่ อ สงคราม
มหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย จังหวัดพระนคร
ถู ก โจมตี ท างอากาศบ่ อ ยครั้ ง ท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางไม่ ส ะดวก
และไม่ ป ลอดภั ย ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ จึ ง ย้ า ยไปเรี ย น
ชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ถนนสามเสน เพราะอยูใ่ กล้บา้ นในระยะทีพ่ อจะเดินไปโรงเรียน
เองได้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และในเวลาต่อมาได้ตงั้ ใจทีจ่ ะมีอาชีพเป็น
นักเปียโน
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลก
มาเช่นเดียวกับคนไทยทัง้ หลาย หม่อมเจ้านักขัตรมงคลผูท้ รงเป็น
ทหารเป็นผูป้ ลูกฝังให้บตุ รและบุตรีรจู้ กั ความมีวนิ ยั ความอดทน
ความกล้ า หาญ ความเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ และความเสี ย สละ
โดยอาศัยสถานการณ์ในสงครามเป็นตัวอย่าง และสงครามโลก
ก็ ท� ำ ให้ ค นไทยทั้ ง ปวงต้ อ งหั น หน้ า เข้ า ช่ ว ยเหลื อ กั น ในยาม
ทุ ก ข์ ย าก สิ่ ง เหล่ า นี้ จึ ง หล่ อ หลอมหม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์
ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมา
ตั้งแต่เยาว์วัย

พระฉายาลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงฉายคู่กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระราชมารดา

๑๑

พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จออกทรงพระผนวช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์
ในภาพนี้ทรงปฏิญาณพระองค์ในรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๙

หลังจากสงครามสงบแล้ว นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
คือ นายควง  อภัยวงศ์ ได้แต่งตัง้ ให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเป็น
อัครราชทูตประจ�ำประเทศอังกฤษ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
จึงทรงพาครอบครัวทัง้ หมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช ๒๔๘๙
ขณะนัน้ หม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ เิ์ รียนจบชัน้ มัธยมปีที่ ๓ ของโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์แล้ว

๑๒

ระหว่างอยู่ที่ประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
เรียนเปียโน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส กับครูพิเศษ
แต่ อ ยู ่ ที่ อั ง กฤษได้ ไ ม่ นาน พุ ท ธศั กราช ๒๔๙๐ หม่ อ มเจ้ า
นั ก ขั ต รมงคลก็ ท รงย้ า ยไปเป็ น อั ค รราชทู ต ประจ� ำ ประเทศ
ฝรั่งเศสและเดนมาร์ก ก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูต
ประจ�ำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบ
เข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะองคมนตรี
ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา ในพระบรมมหาราชวัง ในฐานะผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในกฎหมายบางฉบับซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาจนปัจจุบันนี้

พุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะทีห่ ม่อมเจ้านักขัตรมงคลและ
ครอบครัวอยู่ในปารีส ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตร
โรงงานท� ำ รถยนต์ ใ นกรุ ง ปารี ส อยู ่ เ สมอ จนเป็ น ที่ คุ ้ น เคย
และต้องพระราชอัธยาศัย ฉะนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีท้ังสอง

คื อ หม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์ แ ละหม่ อ มราชวงศ์ บุ ษ บาเข้ า เฝ้ า
ทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจ�ำ จนพระอาการ
ประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระต�ำหนักได้ สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมือง
โลซานน์ ในโรงเรียนประจ�ำชื่อโรงเรียน Riante Rive ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรี คือ ภาษา
ศิลปะ ดนตรี ประวัติวรรณคดี และประวัติศาสตร์

๑๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่นายทหาร ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ จ�ำนวน ๓๓๙ นาย
ณ บริเวณศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ต่อมาอีก ๑ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละออง
พระบาท แล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล และทรงประกอบพิธีหมั้น
เป็นการภายใน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
ทรงใช้ พ ระธ� ำ มรงค์ ที่ ส มเด็ จ พระราชบิ ด าทรงหมั้ น

๑๔

สมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธ�ำมรงค์หมั้น แล้วโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไป จนถึง
ก�ำหนดเสด็จนิวัตพระนคร จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
หม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์ ต ามเสด็ จ กลั บ มาถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล
ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า ทรงเป็ น ประธาน
พระราชทานน�้ำพระพุทธมนต์และเทพมนตร์ สมเด็จพระเจ้า
อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชและหม่ อ มราชวงศ์ สิ ริ กิ ติ์ ไ ด้ ท รงลง
พระปรมาภิไธยและลงนามในทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
และในวันนัน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”
วั น ที่ ๕ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๓ เป็ น วั น
พระราชพิ ธี บรมราชาภิ เ ษก สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงรั บ เฉลิ ม
พระบรมนามาภิ ไ ธยว่ า “พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ” และ
ทรงเฉลิ ม พระอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ พระราชิ นี สิ ริ กิ ติ์ เ ป็ น “สมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินี”
วั น ที่ ๕ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๓ ทั้ ง สอง
พระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะแพทย์
ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคับทูลแนะน�ำ
ให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง ในพุทธศักราช ๒๔๙๔
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระประสูติการสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน
ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย ประทับ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
วชิราลงกรณฯ ซึ่งปัจจุบัน คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมพิ ลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธร
เทพรัตนสุดาฯ ซึ่งปัจจุบันทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ซึ่งปัจจุบัน
ทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ได้ประสูติต่อมาตามล�ำดับ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์
ปลายพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
สภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งสภานายิกาแทนเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช
๒๔๙๙ และในปี เ ดี ย วกั น นี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
เสด็ จ ออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี จึ ง ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง สมเด็ จ พระบรม
ราชิ นี เ ป็ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ภายหลั ง เมื่ อ ทรงลา
ผนวชแล้ ว ได้ ทรงสถาปนาพระราชอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี ขึ้ น เป็ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
นั บ เป็ น สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถพระองค์ ที่ ส องของไทย
ต่ อ จากสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ ซึ่ ง ทรงปฏิ บั ติ
ราชการแทนพระองค์ เ มื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนยุโรป
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ ทัง้ ในฐานะทีท่ รงเป็นสมเด็จพระบรมราชินนี าถของไทย
และในฐานะคูพ่ ระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวคือ
ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก
ทั้งยังมีพระราชด�ำริริเริ่มโครงการใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์ ซึง่ โครงการตามพระราชด�ำริ
เหล่านัน้ ได้ยงั ประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้

๑๕

ส่วนที่ ๒
จากพระราชดำ�รัส...
สู่ธนาคารสมอง

พระราชดำ�รัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
(คัดตัดตอนเฉพาะเรื่องธนาคารสมอง)

“…ข้าพเจ้าต้องกราบบังคมทูลปรึกษาพระเจ้าอยู่หัวว่า เมืองไทย
เรานี่มีสิ่ง ที่ดีม าก อย่างข้าราชการต่าง ๆ ที่ปลดเกษียณอายุไปแล้ว
ตอนอายุ ๖๐ ทุกคนก็จะเศร้าใจ เพลียใจว่าโดนปลดเกษียณไปแล้ว
ข้าพเจ้าก็กราบบังคมทูลคิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกับ
เพือ่ น ๆ ว่า คนทีเ่ กษียณอายุไปนี่ แล้วมีความเป็นนักวิชาการทีเ่ ก่งมากมาย
ก่ายกอง น่าทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับข้าพเจ้าจะพยายามรวบรวม
มันสมองที่เก่ง และที่ได้รับการทดลอง คือ หมายความว่าเรียนรู้เก่ง
ฉลาดแล้วก็ได้ฝึกทดลองมาด้วยแล้ว ให้มารวมกันช่วยกันจ้องพิจารณา
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของประเทศ โดยเป็ น เอกชน เป็ น คล้ า ย ๆ เอกชน
ธรรมดานี่มารวมกัน แล้วคิดว่าเราจะท�ำอะไรที่จะแก้ไขดูแลช่วยบ้านเมือง
ของเราอีก แทนที่จะคิดว่าปลดเกษียณอายุแล้วไม่มีประโยชน์ ความจริง
ทุกคนที่ปลดเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนที่มีคุณค่าสูงมาก

๑๘

ก็ เ ลยคิ ด กั น ว่ า เอ...ท� ำ ธนาคารมั น สมองดี ก ว่ า ชั ก ชวน
ผู ้ ที่ ป ลดเกษี ย ณอายุ ไ ปแล้ ว มารวมกั น พบปะกั น และพิ จ ารณา
พุ่งไปตามสิ่งต่าง ๆ อย่างปัญหาเรื่องน�้ำจืดของประเทศไทย ป่าไม้ที่ถูก
ท�ำลาย เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน�้ำใต้ดินอะไรนี่ก็จะติดตามมา แล้วก็
ปัญหาเรื่องพันธุ์ปลาที่ลดน้อยถอยลงไป...
...นักวิชาการของเราเก่งมาก ไม่ว่ากรมวิชาการเกษตร ทางปศุสตั ว์
ทางประมงอะไร เป็นนักวิชาการทีช่ นั้ หนึง่ ของโลกทัง้ นัน้ เราก็ไม่นา่ จะปล่อย
ให้เกษียณไปได้ง่าย ๆ เลย น่าจะรู้สึกว่าเป็นมันสมองที่ดี และสมัยนี้หกสิบ
ก็ร่างกายยังแข็งแรง ถึงแม้เป็นการถูกต้องที่ว่าเราต้องเกษียณไปเพื่อให้
คนรุ่นเด็กเข้ามาท�ำงานบ้าง แต่ถึงแม้เราจะออกไปแล้ว เราก็ยังมีงานท�ำ
มากมายส�ำหรับบ้านเมือง...
...ใคร ๆ ก็บอกข้าพเจ้าว่าวันนี้ลองพูดชักชวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหลายที่ได้เกษียณไปแล้วให้เตรียมตัวคล้าย ๆ ว่ามาช่วยบ้านเมืองเรา
อีก แรงหนึ่ง ทางด้านทางทหาร ทางทุกด้านเลย หกสิบ ดูข้าพเจ้าสิ
หกสิบแปดแล้ว ยังวิ่งแล่นไปทั่วประเทศเลย คนหนุ่ม ๆ บอกหมดแรง
วิ่งตาม ว่ายน�้ำข้าพเจ้าก็อยู่ในทะเลที่ตอนเย็น ๆ คลื่นแรงมากเลย หนุ่ม ๆ
ลงไปบอกไม่ทราบท่านทนได้อย่างไร เพราะความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้
จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ท�ำหน้าที่ของเขาบ้าง
มีโอกาสท�ำหน้าที่ เราก็ยงั เป็นกองหนุนทีค่ อยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้
โดยมี ภ าคเอกชนรวบรวมกั น ไม่ ต ้ อ งการเงิ น เดื อ นอะไรของรั ฐ บาล
ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่าเบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...          

๑๙

...หกสิบนี่เรื่องเล็กเลย เพราะฉะนั้นเมื่อเราหกสิบหรือเรายังมี
ชีวติ อยู่ เราก็ตอ้ งอาสาแผ่นดิน อาสาคนไทยทัง้ ชาติทเี่ ราจะต้องจับกลุม่ กัน
แล้วก็คอยดูแล คอยพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น... ตอนนี้ก็เลยจะขอ
ชักชวนท่านทัง้ หลาย ในฐานะทีข่ า้ พเจ้าจะตัง้ ตัวเป็นหัวหน้า เพราะหกสิบแปด
จะสะสมพวกเกษียณอายุทุก ๆ หน้าที่เลย ว่าเรามาเป็นเรียกว่าคณะกลุ่ม
ที่คอยจ้องดูเพื่อว่าจะท�ำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง คล้าย ๆ
เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยของคนหนุ ่ ม สาวซึ่ ง เป็ น ก� ำ ลั ง ของแผ่ น ดิ น เรา ถึ ง แม้ เ ราจะ
หกสิบกว่า แต่เราก็ยังช่วยได้ เราจะคอยเพ่งพิจารณาทุกเรื่องที่ต่อไป
จะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยของประเทศ ท่านนายกฯ เห็นด้วยว่าไม่ยุ่งใช่ไหม
ไม่ไปขอเงินเดือนรัฐบาลอะไร หาเงินของเราเอง นีเ่ ป็นความฝัน หาเงินเอาเอง
พบปะกันอะไรกัน...
...ข้าพเจ้าก็อยากจะฝากข้อมูลเหล่านีส้ ำ� หรับท่านทัง้ หลายทีล่ ว้ นแต่
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูง และอุตส่าห์มาร่วมชุมนุมกันเพื่อให้
ก�ำลังใจข้าพเจ้า เผื่อท่านจะได้ช่วยกันคิด ช่วยกัน เผื่อรอว่าข้าพเจ้าจะไป
ติดต่อเกี่ยวกับสะสมพวกเกษียณอายุต่าง ๆ ให้กลายเป็นชนชั้นที่เรียกว่า
คอยปกป้องบ้านเมืองอยู่อีกพวกหนึ่ง เป็นปราการที่ใหญ่หลวง เพราะว่า
หกสิบแต่ก็ยังไม่ได้หลงใหลอะไร สมองก็ยังใช้ได้ ก็น่าจะเป็นการเสีย
ประโยชน์ เป็นการสิ้นเปลืองของประเทศชาติมากกว่า ที่จะปล่อยให้เขาไป
โดยที่ไม่ได้เหลียวแล ก็ไม่ต้องการเงินเดือนเงินดาวอะไร แต่อย่างน้อย
ให้เกียรติ รู้ว่าเขานี่ผ่านงานส�ำคัญ ๆ และก็ยังแข็งแรง ยังสามารถที่จะเป็น
ที่ปรึกษาคอยปกป้องบ้านเมืองได้
ในที่ สุ ด นี้ ข อขอบพระคุ ณ ท่ า นทั้ ง หลายที่ ม าร่ ว มชุ ม นุ ม ในวั น นี้
และหวั ง ว่ า ท่ า นทั้ ง หลายก็ ค งจะไปบอกพรรคพวกที่ เ กษี ย ณต่ า ง ๆ
ได้ชว่ ยกันคิด มาช่วยกันวางแผนการ น�ำโดยหกสิบแปด จะเปิดตัวกันตอนนี้
และที่ประชุมในวัง ตึกเก่า ๆ มีถมไป ตึกเก่า ๆ ร้างก็ตั้งเป็นที่ประชุมขึ้น
นัดพบประชุมกันนะคะ ขอบคุณมากทุกท่าน”

๒๐

๒๑

ความเป็นมา และวิสัยทัศน์ของ

ธนาคารสมอง

สืบเนื่องจากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่อง “ธนาคารสมอง” โดยทรงเห็นว่า
ประเทศไทยมีผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจ�ำนวนมาก และทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้เกษียณอายุว่าเปรียบประดุจ
ธนาคารสมองกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จึงควรเปิดโอกาสให้ได้น�ำความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ที่สั่งสมมายาวนานมาเป็น “พลัง” ในการพัฒนาประเทศอีกพลังหนึ่ง เข้ามาช่วยงานพัฒนาด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป ด้วยพระวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในเวลาต่อมา

๒๒

จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องธนาคารสมองนี้สอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส
ผู ้ ที่ เ กษี ย ณอายุ แ ล้ ว มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ
ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย จึงถือเป็นทุนมนุษย์
ทีม่ ศี กั ยภาพและทรงคุณค่าส�ำหรับสังคมไทย สามารถถ่ายทอด
ภูมิความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงาม และเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิต
หลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี

คณะรัฐมนตรีจึงได้ด�ำเนินการสนองพระราชด�ำรัส
ดังกล่าว โดยมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ มอบหมายให้
ทุกกระทรวงส�ำรวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากต�ำแหน่งไปแล้ว
ด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ แต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้
ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจัย หรือการพัฒนา
ประเทศ มีความพร้อมและสมัครใจเป็นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
โดยมอบหมายให้สำ� นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลจัดท�ำบัญชีหรือท�ำเนียบผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำแนกเป็น
สาขาตามความเหมาะสม และเป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายต่าง ๆ เพือ่ จัดให้วฒ
ุ อิ าสาฯ ได้นำ� ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาช่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน ชุมชน และเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ตลอดจน
เสนอแนะมาตรการต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการน� ำ วุ ฒิ อ าสาฯ
เหล่านี้มาร่วมพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ของธนาคารสมอง
ธนาคารสมองได้ ก� ำ หนด
วิสัยทัศน์ “วุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็นคลังปัญญาของประเทศ ทีพ่ ร้อม
อาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติ ในลักษณะการสร้างเครือข่าย
การท�ำงานร่วมกันในอันที่จะสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน
แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น อันเป็นการตอบสนองพระราชด�ำรัสใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการจัดตั้งธนาคารสมอง”

๒๓

การบริหารงาน

ธนาคารสมอง

ธนาคารสมอง ด�ำเนินงานภายใต้มลู นิธพิ ฒ
ั นาไท (มพท.) เพือ่ ให้การบริหารงาน
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนภารกิจของธนาคารสมองในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน
และสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกันท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชน รวมทัง้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
ธนาคารสมอง และผลการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง

ในระยะแรกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการธนาคารสมอง โดยมี *พลอากาศตรี ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
เป็นประธานที่ปรึกษา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร.อาชว์ เตาลานนท์ และศาสตราจารย์
นายแพทย์ ประเวศ วะสี เป็นทีป่ รึกษา มีศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั นายไพโรจน์ สุจนิ ดา และนายกิตศิ กั ดิ์ สินธุวนิช
เป็นประธานอนุกรรมการ ตามล�ำดับ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานธนาคารสมอง โดยได้จัดตั้งกลุ่มงาน
ธนาคารสมองขึ้นภายใน สศช. ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

๒๔

ต่อมาได้รวมคณะกรรมการอ�ำนวยการธนาคารสมองเข้ากับคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไทเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการบริหารงาน และงานธนาคารสมองขึน้ กับกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. โดยในปัจจุบนั มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท
มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี และ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล มี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เป็นประธานกรรมการ

* หมายเหตุ : ต�ำแหน่งของทุกท่านเป็นต�ำแหน่งในขณะนัน้

๒๕

บทบาทและรูปแบบการทำ�งานของ

ธนาคารสมอง

วุฒอิ าสาธนาคารสมองมีการท�ำงานทัง้ แบบปัจเจกและรวมกลุม่
ท� ำ งาน โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามค� ำ ขอของหน่ ว ยงาน องค์ ก ร
หรือชุมชนต่าง ๆ และริเริม่ กิจกรรมทีส่ นใจและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติในหลากหลายด้าน อีกทั้งมีการท�ำงานเป็นเครือข่าย
ไม่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานหลัก และไม่มีกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่เป็น
ข้อจ�ำกัด
ดังนัน้ บทบาททีส่ ำ� คัญของวุฒอิ าสาฯ จึงมิใช่ผทู้ ลี่ งไปปฏิบตั งิ าน
แทนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานซ�้ำซ้อนกับหน่วยงาน
ปกติ แต่เป็นการน�ำปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
จากการท�ำงานมาช่วยหนุนเสริม หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร
ให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอแนะ ทัง้ ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดการสาธิต ฝึกอบรม ติดตามดูงาน
ตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานและเชือ่ มโยงเครือข่ายการท�ำงาน
ในพื้นที่ร่วมกับชุมชน ประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ผา่ นช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลายสู่สาธารณชน

๒๖

การทำ�งานของ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
ปัจเจก

เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง
ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการประสานการท�ำงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

๒๗

รวมกลุ่ม

การรวมกลุม่ กันท�ำงานของวุฒอิ าสาฯ ไม่วา่ ในเชิงประเด็น หรือการรวมกลุม่ ในพืน้ ที่ และสร้างเครือข่าย
การท�ำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๘

๒๙

บทบาทของ

สศช. กับธนาคารสมอง
เพื่อสนับสนุนธนาคารสมองให้สามารถท�ำหน้าที่เป็น
คลังปัญญาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ สศช. จึงได้กำ� หนดบทบาท
และภารกิจของงานธนาคารสมอง ดังนี้
๑. การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
โดยการสนับสนุนให้วฒ
ุ อิ าสาฯ รวมกลุม่ กันท�ำงานและขับเคลือ่ น
งานเชิงยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติ ตามความต้องการของชุมชน
และภู มิ สั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่น�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำ  สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหา ศักยภาพ
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย การพั ฒ นา
แบบองค์รวม นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือตามค�ำขอของ
หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ในการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง
และวิทยากร ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับชุมชนสร้างฝายมีชีวิต ปี ๒๕๖๒

๓๐

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิงกระบือ
สอนท�ำถังดักไขมันในครัวเรือน ปี ๒๕๖๓

๒. การสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ประสานเครือข่ายการท�ำงาน
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชน โดยการ
สนับสนุนข้อมูล แนะน�ำวุฒิอาสาฯ ให้เป็นที่รู้จัก
ของภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการกับภาคีต่าง ๆ ในจังหวัดและ
ชุมชน อาทิ การเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ของจั ง หวั ด ในการพิ จ ารณาแผนงาน/โครงการ
การขับเคลือ่ นและสนับสนุนภารกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
กับพื้นที่ ท�ำให้วุฒิอาสาฯ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย
การท�ำงานในพื้นที่ทั่วประเทศ

๓. การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ด�ำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์และ
ผลการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน
และสาธารณชน ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย
ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์
เว็ บ ไซต์ ธ นาคารสมองและมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท
และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ
Line เป็นต้น
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูล โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลวุฒิอาสาฯ
ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรูใ้ นเว็บไซต์ธนาคารสมองให้ทนั สมัย
และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ ต รงตามความต้ อ งการอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ

๓๑

วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง

ภาคเหนือ
เชียงใหม
เชียงราย
เพชรบูรณ
แพร

(คน)
๑๙๔
๙๑
๕๕
๔๔

แมฮองสอน
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค
นาน

๑๔
๑๑
๓
๕๖
๒๑

ในปัจจุบัน

ภาคกลาง
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ตราด
นครนายก
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรสงคราม
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
อางทอง
รวม

๓๒

(คน)
๖๗
๘๗
๓๐
๑๔๒
๘๐
๕๘
๒๔
๑๘
๑๕
๒๔
๕๕
๓๔
๕๖
๓๓
๔๑
๑๕
๘๙
๙
๖๐
๑๑
๙๔๘

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (คน)
กรุงเทพมหานคร
๑,๓๑๑
นครปฐม
๔๗
นนทบุรี
๕๓๖
ปทุมธานี
๑๐๘
สมุทรปราการ
๖๘
สมุทรสาคร
๑๐
รวม
๒,๐๘๐
ภาคใต
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา

(คน)
๑๙
๔๓
๔๐
๑๔๐
๓๓
๔๒
๑๖

พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
รวม

๑๑
๒
๖๖
๔๔
๔๗
๑๔
๑๒๙
๓๔
๘๓๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
รวม

(คน)
๓๓
๗๐
๘๑
๖๑
๑๑
๑๐๙
๑๑๐
๖๓
๑๗
๙
๑๕
๒๔
๒๐
๙๑
๒๕
๑๘
๒๗
๔๑
๑๑๑
๘๓๖

พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี
รวม

๘๗
๘๕
๕๔
๒๕
๑๔๐
๕๓
๕๐
๘๒๗

จำ�นวนตามเพศและอายุ

ปัจจุบันมีวุฒิอาสาฯ กว่า ๕,๖๒๗ คน ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม และกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน สั ง คม
และหน่วยงาน โดยจ�ำแนกความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ ได้ ๒๑ สาขา ได้แก่ (ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

กระจายตัวตามภูมิภาค

๓๓

ส่วนที่ ๓
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
สู่การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง

จากแนวพระราชดำ�ริ สู่ความสุขของประชาไทย

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒
ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตร โครงการพัฒนาป่าไม้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนป่าสิริกติ ิ์ บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๕ ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

จากการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต รไปทรงเยี่ ย มเยี ย นราษฎรทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค
ของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร ทรงตรากตร�ำ
พระวรกายบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย และแม้ในยามค�่ำคืน
เพื่อทรงเข้าไปทอดพระเนตรปัญหาและสภาพความเป็นอยู่
ของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้เป็นเวลายาวนาน ทรงพบเห็นสภาพความเป็นอยู่
อันยากจน ความอดอยาก เจ็บไข้ ขาดแคลน และปัญหา
นานัปการของราษฎร โดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทห่างไกล ท�ำให้

๓๖

ทรงทราบฐานะความเป็ น อยู ่ ปั ญ หา และความต้ อ งการ
ของประชาชนด้วยพระองค์เอง
พระองค์ จึ ง ทรงมุ ่ ง มั่ น ประกอบพระราชกรณี ย กิ จ
ทางด้านการพัฒนาประเทศในทุกวิถีทาง และพระราชทาน
พระราชด�ำริในการช่วยเหลือทีต่ รงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีระดับรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาพืน้ ฐานของราษฎร ส่งเสริมการกินดีอยูด่ ี และให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด   
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
สามารถแบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่

แม้หนทางจะวิบากสักเพียงใดก็มิได้ทรงหวั่นเกรง
ในเวลาเดียวกันก็ทรงฝึกข้าราชบริพารให้รู้จักหนักเอาเบาสู้ไปในตัว
แต่บรรดาข้าราชบริพารก็ทราบดีว่า แม้จะเสด็จฯ ไปถึงที่หมายก่อนเป็นเวลานาน
ก็จะทรงคอยจนคนสุดท้ายไปถึงแล้วจึงจะทรงเคลื่อนขบวน

๓๗

๑
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ

ทอดพระเนตรชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าว ทรงเป็นกําลังใจของชาวไร่ชาวนา
ผู้ผลิตอาหารให้แก่ประชาชนในประเทศ

๓๘

๓๙

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชดําริ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ราษฎร
เลี้ยงแกะ เพื่อนําขนแกะมาทอผสมกับเส้นไหม
เป็นผืนผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างดี
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง
ตามพระราชดําริ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕
ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
ทอดพระเนตรผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ของโรงฝึกศิลปาชีพ ณ บ้านยางกลาง
หมู่ที่ ๓ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๔๐

๒
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู		
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
พระราชทานพันธุ์ไม้
แก่ตัวแทนชาวบ้าน
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านขอมแป้น
อ�ำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๔๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๖
พระราชทานอาหารปลาในบ่อเพาะพันธุ์ปลา
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฏร
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยไม้หก
ต�ำบลม่อนจอง อ�ำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตร
สภาพป่าชายเลน ซึ่งอยู่ในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมขาติป่าชายเลนยะหริ่ง
ตามพระราชด�ำริ ณ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลตะโละกาโปร์
อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๔๒

๓
ด้านสาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์

๔๓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓
ทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็ก
ซึ่งมารับการตรวจรักษาจากแพทย์
ที่โดยเสด็จพระราชดําเนิน
ระหว่างการทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองม่วง
อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ป่วยเด็ก
ในพระบรมราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๔๔

๔
ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ชุดไทยเรือนต้น

ตั้งชื่อตามพระตําหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสติ
เป็นชุดไทยแบบลําลองใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการ ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม
ลักษณะเป็นผ้าซิ่นป้ายยาวจรดข้อเท้า เสื้อคอกลม แขนสามส่วน
ผ่าอก กระดุมห้าเม็ด ใช้เครื่องประดับน้อยชิ้น ใช้ได้หลายโอกาส
เช่น ไปทําบุญ ไปงานมงคล

ชุดไทยพระราชนิยม เกิดจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เพือ่ ทรงใช้เป็นชุดประจ�ำชาติไทย
ระหว่ า งตามเสด็ จ พระราชด�ำเนิ น พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี
กับประเทศต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งผลให้สตรีไทยได้มีชุดประจ�ำชาติ
ที่สง่างามไว้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ มาจนทุกวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
สตรีไทย และเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยที่จะปรากฏต่อไปเป็น
ประวัติศาสตร์ของชาติสืบไปชั่วกาลนาน

ชุดไทยจิตรลดา

ตั้งชื่อตามพระตําหนักจิตรลดารโหฐานในพระราชวังดุสติ
เป็นชุดที่ใช้ในพิธีกลางวัน ลักษณะทั่วไปคล้ายชุดไทยเรือนต้น
แต่ต่างกันตรงคอเสื้อที่มีขอบตั้ง แขนยาวจรดข้อมือ
และผ้าซิ่นป้าย เป็นผ้าไหมมีเชิง ยกดอกทั้งผืน ใช้เครื่องประดับตามควร

๔๕

ชุดไทยอมรินทร์

ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง
ใช้ในงานพระราชพิธีและงานกลางคืน มีลักษณะเหมือนชุดไทยจิตรลดา
แต่ตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว
ใช้เครื่องประดับที่สวยงาม

๔๖

ชุดไทยบรมพิมาน

ตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง
ใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืน ตัวเสื้อแขนยาว คอกลม
มีขอบตั้ง ซิ่นจีบหน้านาง ตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว
ตัวเสื้อและซิ่นอาจเย็บติดเป็นชุดเดียวกันเพื่อความสวยงามก็ได้
คาดทับด้วยเข็มขัดแบบไทย

๔๗

๔๘

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ทอดพระเนตร
วิธีการอนุรักษ์ผ้าและการจัดเก็บงาน
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
เป็นการส่วนพระองค์
ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ
ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์
พระบรมมหาราชวัง

๔๙

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกมัยราพณ์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

๕๐

๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎร
บ้านลีซอหลังเมือง ตําบลบ้านนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓
ทอดพระเนตรผลงานของสมาชิกศิลปาชีพ
พร้อมทั้งพระราชทานคําแนะนําในการปรับปรุงผลงานอย่างละเอียด
และทรงรับราษฎรผู้สมัครใจที่จะทําอาชีพเสริมเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ
ณ บ้านชิแบร หมู่ที่ ๙ ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๕๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ ณ อุโบสถวัดพระรูป ตําบลช่องแก
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๒

๖ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕
พระราชทานพันธุ์สัตว์ปีกแก่
หัวหน้าหมู่บ้านชาวไทยภูเขา
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเยี่ยมโครงการหลวงหนองเขียว
ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

๕๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฏร
ในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่ลุ่มน�้ำน่าน ต�ำบลน�้ำพาง
อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖
เสด็จพระราชดําเนิน ณ บ้านน�้ำรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
ตําบลขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ทรงรับฟังรายงานสรุปสภาพภูมิประเทศบริเวณ
เทือกเขาภูพยัคฆ์ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า
จนอยู่ในสภาพโล่งเตียน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็น
โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูง
ภูพยัคฆ์ต่อไป

๕๔

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่
พระราชทานเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนั้น
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกร
ให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เกิดจิตส�ำนึก
ในการหวงแหนถิน่ ฐานบ้านเกิด และร่วมกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ดั ง นั้ น การพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ ใ นสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีย่ งั่ ยืนอย่างแท้จริง
น�ำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ในการก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท
เสี ย สละ และอุ ทิ ศตนในการน� ำ ความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์มาเป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ และมี
การขั บ เคลื่ อ นงานโดยด� ำ เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมตาม
แนวพระราชด�ำริมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี
ทีผ่ า่ นมา นับเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทีพ่ ระราชทาน
เรื่องธนาคารสมองไว้ให้ปวงชนชาวไทย

๕๕

๒๐
ปี
วุฒิอาสาธนาคารสมอง... ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีทผี่ า่ นมา นับตัง้ แต่วฒ
ุ อิ าสาธนาคารสมองได้อาสาร่วมพัฒนาประเทศตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วุฒิอาสาฯ ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ลักษณะปัจเจกบุคคล และการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา โดยมีสำ� นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ท�ำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการท�ำงานของวุฒิอาสาฯ ซึ่งได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้

ช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)  

เร่งจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือตามคำ�ขอ

ธนาคารสมองมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลของผูเ้ กษียณ
อายุจากการท�ำงาน และท�ำเนียบวุฒอิ าสาฯ เพือ่ ให้ภาคีเครือข่าย
การพัฒนาทีม่ คี วามประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากวุฒอิ าสาฯ
เข้าไปสืบค้นรายชื่อของวุฒิอาสาฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ และประสานงานกับวุฒิอาสาฯ เพื่อร่วมท�ำงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดยจ�ำแนกตามประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ
ตลอดจนความสนใจที่จะช่วยเหลือในสาขาการพัฒนาต่าง ๆ
ในแต่ละภูมิภาค
ซึ่ ง วุ ฒิ อ าสาฯ ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ห น่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก โดยเชิงรับ
เป็นการให้ความช่วยเหลือตามค�ำขอของหน่วยงานต่าง ๆ
ด้วยการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ให้ค�ำแนะน�ำและเสนอแนะ
ข้ อ คิดเห็นด้านวิชาการและการบริหารจัดการ รวมทั้งเชิญ
วุ ฒิ อ าสาฯ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มารวมกลุ่มกันท�ำงานตามที่หน่วยงานและชุมชนขอมา
ส่วนการท�ำงานเชิงรุก เป็นการช่วยเหลือหน่วยงาน
สังคม หรือชุมชนท้องถิน่ โดยการริเริม่ กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนของกลุม่ วุฒอิ าสาฯ โดยร่วมระดมความคิดเห็น
และวิเคราะห์ปญ
ั หา ตลอดจนก�ำหนดแผนงาน/โครงการในการ
แก้ไขปัญหา ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ กับหน่วยงาน องค์กร
และชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ด้านการพัฒนาสังคม ท้องถิน่ และชุมชน

๕๖

การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กฎหมาย การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม
ผลการด�ำเนิ น งานของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
จากการด� ำ เนิ น งานทั้ ง ในเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
วุฒิอาสาฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับต่อการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ จัดส่งวุฒิอาสาฯ เข้าไปให้ค�ำปรึกษา
ประจ� ำ ศู น ย์ เ สริ ม สร้ า งครอบครั ว ให้ อ บอุ ่ น และเป็ น สุ ข ของ
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยวุฒิอาสาฯ เข้าไปให้
ค�ำปรึกษาในเรือ่ งการปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านต่าง ๆ เช่น
การจัดเก็บภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดท�ำแผน
แม่บทประจ�ำปี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น แก่ อบต. ต่าง ๆ อาทิ
อบต.เกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี อบต.ท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี
อบต.ขนอนหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อบต.เชิงเนิน
จังหวัดระยอง  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก และเยาวชน บ้านทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยกลุ่มวุฒิอาสาฯ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหลักในชุมชน อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น และชุมชน

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะขวาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เพื่อแก้ปัญหาส�ำคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลภายใน ปัญหาด้านยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
และปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ ปี ๒๕๔๔–๒๕๔๕

๕๗

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ ด�ำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน
เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ณ โรงเรียนทับศิลา บ้านทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๔๕

๕๘

ด้านการศึกษา เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่
โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง

ปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี
และมี ค วามสุ ข เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของประเทศต่ อ ไป
ในอนาคต เช่น โครงการตายายสอนหลาน และโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนบ้านสามขา จังหวัดล�ำปาง

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านการศึกษา

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�ำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา สร้างโอกาสให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายรูปแบบ
อาทิ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน การสอนท�ำบัญชีครัวเรือน ณ บ้านสามขา จังหวัดล�ำปาง ปี ๒๕๔๕  

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ด�ำเนินโครงการตายายสอนหลาน ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ปี ๒๕๔๗

๕๙

ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ร่ ว มออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชน
ต่าง ๆ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และรั ก ษาโรค การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิทยากรให้ค�ำแนะน�ำ
และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขแก่ชุมชน

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
โดยจัดการสัมมนาทางวิชาการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ที่ ป รึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม

๖๐

การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การป้องกันการพังทลายของดิน และการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การจัดท�ำโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน�ำ้
ขนาดเล็กและแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ด้านอุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเป็นที่ปรึกษากลั่นกรอง
ข้อมูลธุรกิจและให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เป็นวิทยากร
ในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำด้านการเงิน การตลาด และการจัดการ รวมทั้ง
เทคนิคการผลิตแก่โรงงานต่าง ๆ ในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย
ตลอดจนเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาของประเทศให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน

ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง เป็นอาจารย์
พิเศษสอนวิชากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม เป็นวิทยากร
เผยแพร่และอบรมธรรมะ และกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม
จังหวัด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นทีป่ รึกษา
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินโครงการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นหัวหน้าทีมวุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในต่างประเทศ :
โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว ณ สปป. ลาว ด�ำเนินงานระหว่างปี ๒๕๔๔–๒๕๔๕

๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เป็นหัวหน้าทีมคณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ
ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเกษตรป่าไม้ควันตัน ประเทศเวียดนาม
ด�ำเนินการเมื่อปี ๒๕๔๔

๖๒

ช่วงที่สอง(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐)

เน้นการทำ�งานเชิงรุกและสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน
ในปี ๒๕๔๗ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ ร ่ ว มกั น จั ด การสั ม มนาวิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เรื่ อ ง
“สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ ด้วยอาหารและโภชนาการ”

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ เสด็ จ
พระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา การสัมมนา
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และผลั ก ดั น
การพั ฒ นาอาหารและโภชนาการให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จเป็นองค์ประธานการสัมมนาวิชาการเรื่อง
“สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ ด้วยอาหารและโภชนาการ”
ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมอง ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗๒ พรรษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๖๔

๖๕

๖๖

นอกจากนี้ เหล่ า วุ ฒิ อ าสาฯ ต่ า งซาบซึ้ ง และ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเห็น
คุณค่าของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุจากงานประจ�ำแล้ว
ได้มีโอกาสน�ำความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่สั่งสม
มายาวนาน มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์
แก่ สั ง คมและประเทศชาติ วุ ฒิ อ าสาฯ จึ ง ได้ ร วมพลั ง
ครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม และระดับพื้นที่ จัดท�ำแผนงาน “วุฒิอาสาฯ
ร่ ว มพั ฒ นาประเทศ” ซึ่ ง เป็ น แผนงานในลั ก ษณะเชิ ง รุ ก
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖ รอบ
แผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายการด�ำเนินงานในการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ วุ ฒิ อ าสาฯ รวมกลุ ่ ม กั น ท� ำ งาน
ร่วมกันภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาสั ง คมให้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ  เพื่อให้ประชาชน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ลดปัญหาความยากจน สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี
จิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ๓ ด้าน
ได้แก่

ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของทุนทางสังคม
มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา
ด้วยตนเอง เกิดความผูกพันกับชุมชน สามารถปรับตัวให้รู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน เน้นการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิน่
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้
เด็กเกิดความสุข และเกิดความมั่นใจตนเองในการเรียนรู้
วุฒอิ าสาฯ ได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรูใ้ นโครงการต่าง ๆ
รวม ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการความปลอดภัยของอาหาร
และโภชนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ แก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก และเยาวชน
บ้านทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส กรุงเทพมหานคร โครงการ
ธนาคารสมองเยาวชนบ้านสามขา จังหวัดล�ำปาง โครงการพัฒนา
สือ่ การสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุในธรรมชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้อาวุโส
รูปแบบตายายสอนหลาน กรุงเทพมหานคร โครงการยุวมัคคุเทศก์
ศรีวิชัย จังหวัดยะลา และโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ในเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน ในหมู่บ้านบริวารพระต�ำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์

๖๗

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการความปลอดภัยของอาหาร
และโภชนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย ด�ำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย
และถูกหลักโภชนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๖๘

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว เด็ก และเยาวชน
บ้านทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในหมู่บ้านทับศิลา อาทิ
สอนการออกแบบและตัดเย็บผ้า รวมทั้งส่งเสริมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ของนักเรียน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๖๙

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันการติดยาเสพติด ส่งเสริมการบ�ำบัดรักษา รวมทั้งเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และประชาชนทั่วไป

๗๐

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการธนาคารสมองเยาวชนบ้านสามขา
จังหวัดล�ำปาง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีการสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา (Constructionism) ให้กับเด็กและเยาวชน

๗๑

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการ
พัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุในธรรมชาติ
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยอบรมให้ความรู้
ครูสอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถผลิต
อุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน
ของนักเรียน

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการตายายสอนหลาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์
อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่เยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดี

โครงการตายายสอนหลาน : โรงเรียนเทวสุนทร กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๐

โครงการตายายสอนหลาน :  โรงเรียนสังฆราชา กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๐

๗๒

โครงการตายายสอนหลาน โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ และปทุมธานี : โรงเรียนชุมชนพัฒนา กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๐

โครงการตายายสอนหลาน :
โรงเรียนแก้วข�ำทับอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๐

๗๓

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์ศรีวิชัย จังหวัดยะลา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว

๗๔

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก ๐-๗๒ เดือน ในหมู่บ้าน
บริวารพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ส่งเสริมสุขภาพ
ในเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน ครอบคลุมงานด้านโภชนาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพฤติกรรม รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา
ด้านโภชนาการและการป้องกันโรค

๗๕

ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ ให้ความส�ำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและปลอดภัยในการบริโภค รวมทัง้ สนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การเกษตร “ข้าวซ้อมมือและน�้ำบูดู” บ้านโคกอิฐ-โคกใน
จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้ในการผลิตข้าวซ้อมมือ
และน�้ำบูดู เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
รวมทั้งความรู้ในเชิงธุรกิจ อาทิ การท�ำบัญชี
การตลาด เพื่อพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน

๗๖

โดยวุฒิอาสาฯ ได้จัดท�ำโครงการที่มีส่วนสนับสนุน
การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
และการพัฒนาพลังงานทดแทน รวม ๘ โครงการ ได้แก่
โครงการเพิม่ มูลค่าผลผลิตการเกษตร “ข้าวซ้อมมือและนำ�้ บูด”ู
บ้านโคกอิฐ-โคกใน จังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมการเลีย้ ง
เป็ดไข่ จังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ จังหวัดนราธิวาส โครงการจัดการเกษตรแบบ
ผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดแพร่ โครงการขยาย
ภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความอยู่รอด “การปลูกพืช
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพจากต�ำราพื้นถิน่ ล้านนา” จังหวัดพะเยา
โครงการท� ำ กระดาษแปรรู ป จากเศษวั ส ดุ ท างการเกษตร
จั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ น�้ ำ มั น สบู ่ ด� ำ
ในไร่นา จังหวัดระยอง และปราจีนบุรี และโครงการปลูกสวนป่า
สบู่ด�ำเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน จังหวัดชัยนาท

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่
จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดไข่ให้กับเกษตรกร
และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการในเด็กอายุ ๐-๖๐ เดือน

๗๗

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ และความรู้ด้านการจัดการ
การผลิต และการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการจัดการเกษตรแบบผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดแพร่
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๗๘

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการ
ขยายภูมิปัญญาทางการเกษตร
เพื่อความอยู่รอด “การปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อสุขภาพจากต�ำราพื้นถิ่นล้านนา”
จังหวัดพะเยา ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อสุขภาพจากต�ำราพื้นถิ่นล้านนา
เพื่อสืบทอดและขยายองค์ความรู้
ต�ำหรับยาพื้นถิ่นล้านนาเพื่อสุขภาพ
โดยด�ำเนินงานร่วมกับหมอเมือง
วัด และเยาวชน

๗๙

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการท�ำกระดาษแปรรูป
จากเศษวัสดุทางการเกษตร จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตร
เป็นกระดาษและพัฒนาเป็นศิลปหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยด�ำเนินงานร่วมกับชมรมภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม
กระดาษจากเศษวัสดุ

๘๐

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการส่งเสริมการใช้น�ำมันสบู่ด�ำในไร่นา จังหวัดระยอง และปราจีนบุรี
และโครงการปลูกสวนป่าสบู่ด�ำเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม

๘๑

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์ กั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ฟู เพื่ อ ให้ ค นอยู ่ ร ่ ว มกั บ
ธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล มีการคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยวุฒอิ าสาฯ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ดัง้ เดิมร่วมกับองค์ความรูส้ มัยใหม่มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการคืนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนา
ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม สวนสมุนไพร บวร (บ้าน วัด
โรงเรียน) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และโครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการ
คืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ปลูกจิตส�ำนึกให้กับเด็กและเยาวชน
และประชาชนเห็นคุณค่าและความส�ำคัญของการฟื้นฟู
คืนความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมปลูกป่า
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการพัฒนา
ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม สวนสมุนไพร บวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ อาทิ
สะเดา ไพล ขิง ข่า ตะไคร้ คัดเค้า เหงือกปลาหมอ
ช�ำมะเรียง และขี้เหล็ก เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

๘๒

วุฒิอาสาธนาคารสมองด�ำเนินโครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน

๘๓

ช่วงที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
สศช. ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และ
ได้ประสานเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ เพื่อให้มี
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิต วุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ดังนี้

๘๔

โครงการขยายผลการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสา
ธนาคารสมองในการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกระบวนการแผนชุมชน เพือ่ น�ำองค์ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกระบวนการแผนชุมชน และสร้างเครือข่ายการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
และชุมชน

โดยในปี ๒๕๕๒ ด�ำเนินการใน ๔ ภาค ๕ จังหวัด
๑๐ หมูบ่ า้ น ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี (บ้านศาลากลาง หมู่ ๓ และ
บ้านนายไกร หมู่ ๔) จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านวังหมุ้น หมู่ ๔ และ
บ้านสันทราย หมู่ ๖) จังหวัดสกลนคร (บ้านนาขาม หมู่ ๓)
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ (บ้ า นหนองพอก หมู ่ ๒) และจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (บ้านขอนหาด หมู่ ๑ บ้านตรอกแค หมู่ ๔
บ้านสี่กั๊ก หมู่ ๔ และบ้านควนดินแดง หมู่ ๘) การด�ำเนินงาน
ของวุ ฒิ อ าสาฯ ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยวุฒอิ าสาฯ เข้าไปสร้างการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชนเพือ่ ประเมินสถานการณ์ชมุ ชน วิเคราะห์ศกั ยภาพ
ชุมชน ทุนของชุมชน สภาพปัญหา และร่วมกันก�ำหนดแนวทาง

การพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืนในทุกมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้แผนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคประชาชน เป็นต้น น�ำไปสู่
การปรับปรุงแผนชุมชนให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุม
ในทุกประเด็นปัญหา ตลอดจนการก�ำหนดทิศทาง แผนงาน/
โครงการในการด�ำเนินงานที่สะท้อนหลักคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวุฒิอาสาฯ
ใช้เป็นข้อมูลน�ำไปพิจารณาว่าเรื่องใดตรงกับศักยภาพของ
วุฒอิ าสาฯ เพือ่ ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๘๕

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกระบวนการแผนชุมชน
ปี ๒๕๕๒

๘๖

โครงการประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
และภาคี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คม
เป็นการต่อยอดการขับเคลือ่ นและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น โดยในปี ๒๕๕๓
ได้ขยายผลเพิ่มเติมใน ๔ ภาค ๑๘ จังหวัด ๔๐ หมู่บ้าน
และด�ำเนินการแบบเข้มข้นใน ๔ ภาค ๘ จังหวัดเครือข่ายเดิม
ได้แก่ เชียงราย ล�ำปาง มหาสารคาม นครราชสีมา ราชบุรี
เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ในแต่ละ
จังหวัดได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ในการด�ำเนิน
กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง  
นอกจากนี้ วุฒอิ าสาฯได้รว่ มกันน�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไปสู่
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
การท�ำงานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด และชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลให้กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วุฒิอาสาฯ
มีการขับเคลื่อนงานในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น มีการจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นงานของวุฒอิ าสาฯ ทีม่ ที ศิ ทาง เป้าหมาย
วิธกี าร กิจกรรมทีช่ ดั เจน และเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายกลุม่ ใหม่ตามบริบทการพัฒนาประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับความร่วมมือในระดับภูมิภาค ท�ำให้วุฒิอาสาฯ มีการสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ เช่น ร่วมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนงาน
ในเชิงประเด็นและพื้นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น

๘๗

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดชัยนาท ด�ำเนินโครงการ
ประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปี ๒๕๕๕
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ บทบาท หน้าที่ของวุฒิอาสาฯ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับภาคีการพัฒนา
ที่น�ำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข

๘๘

ขั บ เคลื่ อ นการน� ำ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ผ ่ า นกลไกต่ า ง ๆ สศช. ได้ จั ด ประชุ ม
“การสร้ า งเครื อ ข่ า ยวุ ฒิ อ าสาฯ ในการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ” ในปี ๒๕๕๕ เพื่ อ ให้
วุฒิอาสาฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ ใน ๘ จังหวัดเครือข่ายเดิม เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นงานอย่างต่อเนือ่ ง

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเชียงราย
ขับเคลื่อนการน�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕
เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

๘๙

ด้านการศึกษา มีการรวมกลุม่ วุฒอิ าสาฯ กลุม่ การศึกษาและวัฒนธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ นงานในประเด็นการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้กับเด็กและเยาวชน โดยเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกิดการรวมกลุ่ม
ของวุฒิอาสาฯ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี)
ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านการศึกษา

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดยะลา
ขับเคลื่อนโครงการหมอภาษา โดยวุฒิอาสาฯ เข้ามาร่วมแก้ไข
ปัญหาการฟัง พูด อ่าน เขียน ของเด็กและเยาวชน
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๔

๙๐

ด้านสุขภาพ วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพด�ำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาให้เห็นความส�ำคัญของงานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน
ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ
ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ก�ำแพงแสนพิทยา จังหวัดนครปฐม

๙๑

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ
ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

๙๒

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ
ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนวัดศิลามูล
จังหวัดนครปฐม

๙๓

ด้านศิลปวัฒนธรรม วุฒอิ าสาฯ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม   โดยด�ำเนินโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิ่น จังหวัดยะลา วุฒิอาสาฯ
มีบทบาทเป็นผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดง
และการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิม และกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมการฟันดาบไทยแบบโบราณซึง่ เป็นมรดกของชาติ
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดไว้ไม่ให้สูญหาย โดยสอนให้กับเด็ก
นักเรียนและเยาวชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นและนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป โดยไม่มี
ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดยะลา
ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น “ดีเกร์ ฮูลู”
ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ในจังหวัดยะลา ปี ๒๕๕๕

๙๔

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดสมุทรปราการ สอนศิลปะ
การป้องกันตัวกระบี่ กระบอง
ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ในจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านสาธารณสุข

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเชียงใหม่
ด�ำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ตอกเส้น จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๓

๙๕

ช่วงที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน)

ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สศช. มี ภ ารกิ จ ส� ำ คั ญ ในการประสานการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยภารกิจในขณะนี้
คือการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแนวทาง

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับสากลไปพร้อมกัน
โดยอยูใ่ นช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)*

* มาตรา ๒๘ ในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดว่า ให้ยังคงใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๙๖

วุฒอิ าสาฯ เป็นกลไกส�ำคัญทีม่ สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจังในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ โดยสนับสนุนให้วฒ
ุ อิ าสาฯ
รวมกลุม่ กันท�ำงาน และขับเคลือ่ นงานเชิงประเด็นยุทธศาสตร์
มากขึน้ ด้วยการขับเคลือ่ นการพัฒนาในชุมชนท้องถิน่ ทีส่ อดคล้อง
กับแผนในระดับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามความต้องการ
ของชุ ม ชน และเหมาะสมกั บ ภู มิ สั ง คมในหลากหลายมิ ติ
และสร้าง/ขยายเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับภาคีการพัฒนา
ในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ำ  สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยวุฒอิ าสาฯ ได้ดำ� เนินโครงการ/
กิจกรรม ครอบคลุมใน ๖ ด้าน ได้แก่

ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้ และพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานราก วุฒอิ าสาฯ ด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
และชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริม
อาชีพให้แก่ชุมชนตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ จังหวัดปทุมธานี
โดยวุฒิอาสาฯ เป็นกลไกเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่
กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการให้
องค์ความรูต้ งั้ แต่การพัฒนาทักษะการผลิต การแปรรูป การขาย
และการตลาด

การจัดการสวัสดิการชุมชน บ้านแม่ข้าวต้ม จังหวัด
เชียงราย เกิดขึน้ จากวุฒอิ าสาฯ  เป็นผูป้ ระสานการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานในพืน้ ที่ ได้แก่ อบต. และแกนน�ำชุมชน ท�ำให้เกิดการ
รวมกลุ่มการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเงินทุน
หมุนเวียนให้กับคนในชุมชนในการประกอบอาชีพ เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม อ�ำเภอ
พุ ท ไธสง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ วุ ฒิ อ าสาฯ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
รวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน
รวมทั้ ง การแปรรู ป ผ้ า ไหมให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
เพื่ อ สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ และรายได้ ใ ห้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ในชุมชน

๙๗

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดบุรีรัมย์
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าไหม อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนทั่วไป

ด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และส่งเสริม
ศักยภาพมนุษย์ มุง่ เน้นการสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชน
เพือ่ พัฒนาทักษะ ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีทักษะและความรู้
ในการประกอบอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุคอโค จังหวัดสุรินทร์   โดยวุฒิอาสาฯ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ

๙๘

ร่างกาย จิตใจ ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตสู่คนรุ่นหลัง การพัฒนา
ทักษะด้านภาษา จังหวัดสุรินทร์ โดยวุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากร
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรตามความสนใจของ
สมาชิ ก ในชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยการท� ำ งาน ๔ วั ย “๔ วั ย
ร่วมใจพัฒนา” จังหวัดพิษณุโลก เน้นการให้ความรู้แก่ชุมชน
เป็นทีป่ รึกษา ให้คำ� แนะน�ำ ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพมนุษย์

วุฒิอาสาฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ประจ�ำชาติอาเซียนด้วยดินไทย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ชมรมดอกไม้ดินโพธิ์พระยา
และกลุ่มผู้สูงอายุต�ำบลสนามชัย โดย กศน. ต�ำบลโพธิ์พระยา
สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน
กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านที่สนใจ เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม อาทิ ท�ำของประดับ ตกแต่ง ของฝาก
ของที่ระลึก ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
ด�ำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓

๙๙

วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรสอนการท�ำสลัดผัก
ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนศิริชัย ภายใต้โครงการอบรม
เยาวชนชุมชนศิริชัย จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างอาชีพเสริม
ให้เด็กและเยาวชนในช่วงเวลาว่างและปิดเทอม
เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง
ด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๓

๑๐๐

การจัดรายการวิทยุ อาทิ รายการ “เสียงคนสุรินทร์”
จังหวัดสุรนิ ทร์ รายการ “เรือ่ งเล่าชาวเมืองโอ่ง” จังหวัดราชบุรี
รายการ “วุฒิเสวนาร่วมเสริมไทยด้วยธรรม” และรายการ
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
วุ ฒิ อ าสาฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเป็นประโยชน์
กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมี

ความตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้ง
ส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถในการด�ำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ โดยเชือ่ มโยง
กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เช่น เกษตรจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด ประมงจังหวัด พมจ. เป็นต้น รวมทัง้ การส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการด�ำเนินชีวิต

การด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุคอโค จังหวัดสุรินทร์ โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ สอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา สอนจินตคณิต
แก่เด็กนักเรียน

๑๐๑

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี จัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป รวมทั้งผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ จัดรายการวิทยุ “เสียงคนสุรินทร์” เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดรายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ ในการด�ำเนินชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป

๑๐๒

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเพชรบุรี
ด�ำเนินโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ๓ วัย ก้าวไกล
สู่อาเซียน ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์ ให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๑๐๓

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขภาวะทีด่ ี
วุฒิอาสาฯ มีบทบาทในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และ อสม. เป็นต้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
และสุขภาวะทีด่ ขี องคนในชุมชนทุกช่วงวัย ให้รจู้ กั การดูแลรักษา
สุขภาพ การบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และการออกก�ำลังกาย

อาทิ โรงเรียนผูส้ งู อายุทา่ ข้าม และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล
ท่าข้าม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มวุฒิอาสาฯ เป็นนักเรียน
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้พัฒนากิจกรรมการพัฒนาชุมชนตาม
ศักยภาพ ภูมปิ ญ
ั ญา และความสนใจ เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุน่ และถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การเล่านิทาน
และสอนการละเล่นโบราณให้กับเด็กและเยาวชน

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขภาวะที่ดี
วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดเพชบูรณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่
เทศบาลต�ำบลท่าข้าม จังหวัดเพชรบูรณ์
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้าม จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนให้ท�ำกิจกรรม
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในระดับครัวเรือน
ตลอดจนส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี

๑๐๔

นอกจากนี้ วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี ด�ำเนินงานร่วมกับ
รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก�ำลังกาย และการรวมกลุ่ม
ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ และการพัฒนาศูนย์จดั การฟาร์มชุมชน
โรงเรียนวัดป่าระก�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวุฒิอาสาฯ
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยภาคเอกชนและหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ จั ด ท� ำ

แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารกลางวันให้กับ
นั ก เรี ย น และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นเชื่ อ มต่ อ กั บ
องค์ความรู้ด้านการเกษตรในชุมชน ส่งผลให้เกิดความมั่นคง
ด้านอาหารในชุมชน และเป็นต้นแบบของเกษตรปลอดภัย
ที่น�ำไปสู่ฟาร์มชุมชนอย่างแท้จริง

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดป่าระก�ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๕

ด้านการอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรม เน้นการ
สืบสาน อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้กับ
เด็กและเยาวชน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป อาทิ
ศิลปะการแทงหยวกกล้วย จังหวัดอ่างทอง โดยวุฒิอาสาฯ
เป็นวิทยากรและรวบรวมกลุ่มสกุลช่างอ่างทองรับแทงหยวก
ในงานพิ ธี ต ่ า ง ๆ และถ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจทั่วไป โดยใช้สถานที่วัด ศูนย์เรียนรู้
และโรงเรียนทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เช่น
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
การสืบสานและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมด้านขนมไทย
จากบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยวุฒิอาสาฯ มี
บทบาทส�ำคัญเป็นมันสมองในการคิดเรือ่ งราว (Story) ของขนมไทย
เพื่อเพิ่มมูลค่า ท�ำให้คนทั่วไปรู้จักที่มา ต้นต�ำรับ ต้นก�ำเนิด
ของขนมไทยที่มาจากท้าวทองกีบม้าสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช รวมทัง้ ยังมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
หมูบ่ า้ นญีป่ นุ่ หมูบ่ า้ นฮอลันดา เป็นต้น ท�ำให้สามารถเชือ่ มโยง
กับเรื่องราวของขนมไทยอย่างเป็นรูปธรรม

๑๐๖

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอ่างทอง อนุรักษ์
ส่งเสริม และถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกกล้วย
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง “จิ ป าถะภั ณ ฑ์ ส ถานคู บั ว ”
จั ง หวั ด ราชบุ รี วุ ฒิ อ าสาฯ ที่ สื บ เชื้ อ สายจากชาวไท-ยวน
มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ สืบทอด และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
ไท-ยวน ไปยังรุน่ ลูกรุน่ หลาน โดยเก็บรวบรวมเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น จั ด แสดงหุ ่ น ขี้ ผึ้ ง ตามแบบฉบั บ วิ ถี ชี วิ ต
ชาวไท-ยวน ส่งเสริมการทอผ้าจกของชาวไท-ยวน ทีม่ ลี วดลาย
เป็ น เอกลั ก ษณ์ และเก็ บ สะสมผ้ า โบราณไว้ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย จังหวัดสุรินทร์ วุฒิอาสาฯ ได้ตั้งค่ายฝึก
กีฬามวยไทย ก.เกร็ดศิลา ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ดูแล ประสานเครือข่าย

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านขนมไทย
จากบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อฝึกสอนกีฬามวยไทยแก่
เยาวชนรุ่นหลังที่สนใจทั้งหญิงและชาย ป้องกันเยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปะแม่ไม้มวยไทย
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิน่
จังหวัดยะลา วุฒิอาสาฯ ถ่ายทอดการแสดงศิลปะการละเล่น
พืน้ บ้านของชาวมุสลิม เพือ่ อนุรกั ษ์และสืบทอดไว้ไม่ให้สญ
ู หาย
โดยสอนให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษา ทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาชน
ที่สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐๗

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี สืบทอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะไท-ยวน
ในรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ “จิปาถะภัณฑ์สถานคูบัว”

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดสุรินทร์ อนุรักษ์และ
สืบทอดกีฬามวยไทย
โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย
ก.เกร็ดศิลา จังหวัดสุรินทร์

ตลอดจนยังมีอีก ๒ กิจกรรม ศิลปะปูนปั้นสกุลช่าง
เมืองเพชร ที่วุฒิอาสาฯ มีบทบาทเป็นครูผู้สอนถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางเชิงช่างให้กับลูกศิษย์รุ่นใหม่ เพื่อสืบสานศิลปะ
ปูนปัน้ สกุลช่างเมืองเพชร ทีม่ คี วามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ให้อยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบไป โดยลวดลายของงานปูนปั้น
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลายแบบประเพณี ห รื อ ลวดลายดั้ ง เดิ ม เช่ น
ลายกระหนก รูปเทพนมครึ่งตัว ตัวครุฑหัวสิงห์ สัตว์หิมพานต์

๑๐๘

และลายดอกไม้ เป็ น ต้ น และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นขวดแก้ ว
จังหวัดสมุทรสงคราม ทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ  เป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์
ของตกแต่งและของที่ระลึก โดยการน�ำสิ่งของเล็ก ๆ ใส่ใน
ขวดแก้วและประดับตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น
ภาพพระฉายาลักษณ์ ภาพพระ หรือภาพบุคคลทีเ่ คารพนับถือ
เป็นต้น สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคน
ในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสมุทรสงคราม
อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
การจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์ในขวดแก้ว

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเพชรบุรี
อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะปูนปั้น

๑๐๙

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่
รูจ้ กั ในระดับโลก โดยวุฒอิ าสาฯ จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้สร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า งประเทศที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก� ำไร
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยให้กับสังคมโลกได้รับทราบ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ต่อกัน อาทิ การน�ำชาวต่างชาติมาร่วมสอนภาษาอังกฤษและ
เขมร การร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “Southeast
Asian Cultural Values : Culture of Peace” ในปี ๒๕๕๙

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ  
ณ ประเทศกัมพูชา ปี ๒๕๖๐

๑๑๐

มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจาก ๑๕ ประเทศ และการประชุมนานาชาติ
ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “Southeast Asian Cultural Values,
Preservation in Community Spirit” ในปี ๒๕๖๐
ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้น�ำเสนอเรื่องวัฒนธรรมของชาวเขมรถิ่นไทย
สุ ริ น ทร์ เ กี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต และยารั ก ษาโรค และประเพณี
การเซ่นไหว้วญ
ิ ญาณบรรพบุรษุ แซนโฎนตา อันเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยท้องถิน่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่อารยประเทศมากยิง่ ขึน้   

ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน
ให้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวุฒิอาสาฯ ด�ำเนิน
โครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และชุมชน อาทิ โครงการฝายมีชวี ติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช วุฒอิ าสาฯ มีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการ

ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
สร้างนวัตกรรมการจัดการน�้ำโดยชุมชนขึ้น ด้วยการให้ชุมชน
น�ำวัสดุอุปกรณ์และร่วมลงทุนลงแรงในการก่อสร้างฝายมีชีวิต
ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนรูก้ ารคืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่แหล่งน�้ำผ่านเวทีประชาเข้าใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
และปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่องดิน น�้ำ และป่า รวมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา และความต้องการของชุมชน ท�ำให้เกิดแผนการ
จัดการน�้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ดำ�เนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
จัดท�ำฝายมีชีวิต เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง
และน�้ำท่วมในฤดูฝน

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมา
สอนวิธีการจัดท�ำฝายมีชีวิต
แก่ประชาชน

๑๑๑

การพัฒนาสิง่ แวดล้อมลุม่ น�ำ้ บางปะกงเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา วุฒิอาสาฯ ชมรมล�ำพูบ้านโพธิ์
ด�ำเนินงานร่วมกับคนในชุมชนบ้านโพธิ์ และภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ที่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ลุ่มน�้ำบางประกงอย่างยั่งยืน เกิดการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยจัดตัง้
แหล่งเรียนรู้ “ห้องเรียนต้นจาก” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการน�ำต้นจากมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผู้สนใจ
การจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดเก่า (ตลาดสนามจันทร์)
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงอนุรกั ษ์ โดยจัดแสดงประวัติ
ความเป็นมา วิถีชีวิต อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ
ของคนบ้านโพธิ์ในอดีต ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนัก และ
เห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและเรียนรู้เป็นการสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก ด�ำเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์แม่น�้ำบางปะกงสายน�้ำแห่งชีวิต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑๒

ด้านการพัฒนาเพื่อเสริม สร้ า งชุ มชนเข้ มแข็ ง
พึ่งพาตนเองได้ วุฒิอาสาฯ มีบทบาทเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
และชุมชน กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมหนุนเสริม
การพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อาทิ
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ จังหวัดพัทลุง
โดยวุฒอิ าสาฯ เป็นผูจ้ ดุ ประกายและหนุนเสริมในกระบวนการ

ท�ำแผนชุมชนและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ยึดหลัก
ให้คนในชุมชนคิดเอง ท�ำเอง บริหารจัดการตนเอง ท�ำให้
การขับเคลือ่ นงานในพืน้ ทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ชุมชนบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น เกิดกลุ่มอาชีพ ๑๑ กลุ่ม ส่งเสริมการสร้างชุมชนสันติสุข
๙ ดี และส่งเสริมการรักษาสุขภาพภายในชุมชน เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพัทลุง ด�ำเนินกิจกรรม
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และพัฒนาชุมชน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ จังหวัดพัทลุง

๑๑๓

การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านแม่ข้าวต้ม
จังหวัดเชียงราย โดยวุฒอิ าสาฯ เป็นทีป่ รึกษาและให้คำ� แนะน�ำ
ในการด�ำเนินงานกลุ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คอยไกล่เกลี่ย
กรณีพิพาทในชุมชนเพื่อให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ก่อนถึง
การฟ้องร้องในชั้นศาล และการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
บ้านห้วยหินลาด จังหวัดเชียงราย โดยวุฒอิ าสาฯ ร่วมด�ำเนินงาน
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ พั ฒ นาเชิ ง ประเด็ น ความมั่ น คง
ในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ
เชียงราย ส่งผลให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงาน
และเครือข่ายในระดับพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ มพท. ร่วมกับ สศช. และเครือข่ายวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองภาคตะวันออก ๘ จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว) ขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับพืน้ ที่ โดยด�ำเนินการน�ำร่อง
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” (SDGs Lab)
เพื่อส่งเสริมการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในระดับพืน้ ที่ ขยายผลและต่อยอดการด�ำเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย ให้สามารถยกระดับเป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เกิดภาคีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่เข้มแข็ง โดยได้ด�ำเนินการในมิติต่าง ๆ ได้แก่

๑๑๔

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น การอนุรักษ์ลุ่มน�้ำ
บางปะกง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมให้ด�ำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โรงเรียนธนาคารต้นไม้
เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า การปฏิรูป
ระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ
ทางสังคม อาทิ ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงวัย
และผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ การท่องเที่ยวชุมชน
วิ ถี ต ะวั น ออก พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริม
การเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรกรรมยัง่ ยืน ธรรมนูญต�ำบลน่าอยู่
ขับเคลือ่ นการสร้างต�ำบลน่าอยูโ่ ดยจัดท�ำธรรมนูญต�ำบล ๘ ริว้
ครอบคลุมการพัฒนาอาชีพ รายได้ การจัดการสิ่งแวดล้อม
สุ ข ภาพ สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม เครื อ ข่ า ย
ภาคตะวันออกยั่งยืน ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนระดับภูมิภาคใน ๘ จังหวัดภาคตะวันออก

ผลลัพธ์ เกิดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ภาคตะวันออกสูค่ วามยัง่ ยืน “วิถตี ะวันออก วิถแี ห่งความสุข”
โดยมีประเด็นการพัฒนาร่วม ๕ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนา
บนฐานทรัพยากร การเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเรียนรู้บนฐาน
ชุมชน

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

ร่วมระดมความเห็นในการจัดท�ำแผนพัฒนาประเทศ

การระดมความเห็นต่อทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

สศช. ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท
คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการธนาคารสมอง และวุฒิอาสา
ธนาคารสมองทัว่ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น
ต่อทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๓ คน ซึ่งได้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ในหลากหลายประเด็น โดย สศช. ได้นำ� ความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มา
ประมวลผลรวมกันทั้งประเทศ เพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก พื้ น ที่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
จากนัน้ น�ำเสนอต่อสาธารณชนในการประชุมประจ�ำปี
๒๕๕๘ ของ สศช. และรวบรวมความเห็นสังเคราะห์เป็น
“ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วจึงจัดท�ำรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และหารือ
กับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และน�ำเสนอต่อ
สาธารณชนในการประชุมประจ�ำปี ๒๕๕๙ ของ สศช. และ
เสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณา ก่ อนน�ำ ขึ้ นทู ลเกล้ าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๑๙

การระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
สศช. มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพือ่ ให้สามารถ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  โดยวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน�ำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการจัดท�ำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ส�ำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๐

๑๒๑

การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมอง
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมอง

ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงานธนาคารสมองเมื่อปี ๒๕๔๓ สศช. ได้ท�ำหน้าที่หน่วยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง และประสาน
เชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองเข้าไปช่วยหนุนเสริมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่ง สศช. ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้จัด
การประชุมสัมมนาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่วุฒิอาสาฯ เป็นระยะ ๆ โดยแต่ละครั้งจะเน้นประเด็นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ ในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสปรึกษาหารือ
เพื่อการท�ำงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ดังนี้
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานร่ ว มกั บ องค์ ก รภาครั ฐ
และเอกชน โดย สศช. ได้ทำ� หนังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดทัว่ ประเทศ
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวุฒิอาสาฯ อยู่ในพื้นที่
เป็นระยะ ๆ เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการและเครือข่าย
ของธนาคารสมองที่สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในแต่ละจังหวัด โดยส่งท�ำเนียบวุฒอิ าสาฯ ในพืน้ ที่
ซึ่งแยกตามประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และภูมิล�ำเนาให้แก่
หน่วยงานทีต่ อ้ งการใช้บริการ โดยในปัจจุบนั มีวฒ
ุ อิ าสาฯ จ�ำนวนมาก
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�ำปรึกษา
ในเรือ่ งที่เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ หรือคณะท�ำงานต่าง ๆ

๑๒๒

๑๒๓

สนับสนุนการขับเคลือ่ นงานของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
		
จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ กลุ่มวุฒิอาสาฯ ที่จัด
แบ่งตามความเชี่ยวชาญนั้น ได้มีการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม

การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ด้านการศึกษา กรุงเทพฯ ปี ๒๕๔๕

๑๒๔

เพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานร่วมกันตามความสนใจ เช่น
กลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มด้านการศึกษา
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จดั การศึกษาดูงานในพืน้ ที่ เพือ่ สนับสนุน
การท�ำงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ
กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๗

๑๒๕

		จั ด ประชุ ม วุ ฒิ อ าสาฯ ของ
แต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับ
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สศช. ส่งเสริมให้
วุฒอิ าสาฯ มีการรวมกลุม่ ในการขับเคลือ่ นงาน
เพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม/โครงการพั ฒ นาที่
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการ
ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมระหว่างวุฒอิ าสาฯ
และภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมประชุมของแต่ละ
จังหวัด ปีละ ๓ ครัง้ เพือ่ ให้วฒ
ุ อิ าสาฯ หารือถึง
แนวทางการท�ำงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม
กั บ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ เพื่ อ ทบทวนปั ญ หา
อุปสรรคในการด�ำเนินงานและประเมินผลงาน
เมื่อสิ้นปี ส่งผลให้มีวุฒิอาสาฯ จากจังหวัด
ต่าง ๆ ในทุกภูมภิ าคมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

๑๒๖

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีรรมราช
จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

๑๒๗

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพมหานคร จัดประชุม เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี
จัดประชุมเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

๑๒๘

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เยือน สศช.
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานร่วมกัน

วุ ฒิ อ าสาฯ ยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ
วุฒอิ าสาฯ ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เช่น
วุฒิอาสาฯ จังหวัดล�ำพูน ด�ำเนินงาน “หมู่บ้านยามชายแดน
ภายใต้ โ ครงการหมู ่ บ ้ า นยามชายแดนอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ” ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
น่าน และอุตรดิตถ์ เพือ่ สร้างความชุม่ ชืน้ ในพืน้ ที่ โดยการปลูกป่า

และสร้างฝายชะลอน�ำ 
้ น�ำไปสูก่ ารเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน�ำ้
ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงและ
ปลอดภัย ช่วยให้ชุมชนเกิดความรักและสามัคคี มีความเป็น
ปึกแผ่น มั่นคง และเข้มแข็ง เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านความมั่นคง

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�ำพูน ด�ำเนินโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

๑๒๙

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองทำ�งานร่วมกับจังหวัดอื่น ๆ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�ำพูน ด�ำเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงใหม่ ในการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ น�ำไปสู่การสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่
ปี  ๒๕๖๐

จั ด ประชุ ม วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองระดั บ ภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ระดั บ ภาค เพื่ อ เชื่ อ มโยงการท� ำ งานระหว่ า งวุ ฒิ อ าสาฯ
และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอด
องค์ ค วามรู ้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพัฒนาของประเทศ

๑๓๐

การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๔๕

๑๓๑

การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๕

๑๓๒

การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมอง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
ปี ๒๕๔๕

การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๕

๑๓๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความเห็น
เพื่อก�ำหนดรูปแบบ/แนวทางการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ
ระดับภาค กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖

๑๓๔

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและกระบวนการ
เรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ
พั ฒ นาประเทศตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับภาค ใน ๔ ภาค
และกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๔ เพือ่ สร้าง
เครือข่ายให้แก่วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดและ
ภูมิภาคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และระดมความคิ ด เห็ น ในการก� ำ หนด
แนวทางการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ อ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และบริบทภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานร่ ว มกั บ ทุ ก
ภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

๑๓๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสา
ธนาคารสมองระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง” ระดับภาค ใน
๕ ภูมภิ าค ในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ เพือ่ บูรณาการและเชือ่ มโยง
การขั บ เคลื่ อ นงานของวุ ฒิ อ าสาฯ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
จากทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็นในการก�ำหนดแนวทาง
การขั บ เคลื่ อ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด
หรือกลุม่ จังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลือ่ น
งานของวุฒิอาสาฯ ที่ส�ำเร็จเป็นรูปธรรมต่อสาธารณชน  

๑๓๖

ส�ำหรับรูปแบบการจัดประชุมดังกล่าว ได้มี การจัดเวที
เสวนา ชีแ้ จงประเด็นส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ
รวมทัง้ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ของวุฒิอาสาฯ แต่ละจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาฯ อันน�ำไปสูก่ ารลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ส่งผลให้คนในชุมชน สังคม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดแนวทางส่งเสริมการท�ำงานแบบ
บูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ ของแต่ละจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย และ
การศึกษาดูงานในพื้นที่

การประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒

๑๓๗

การประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๓๘

การประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลาง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๓

๑๓๙

การประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลาง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๓

๑๔๐

การประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๓

๑๔๑

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ที่ สศช. ท�ำหน้าทีห่ น่วยทะเบียนกลาง
ของธนาคารสมอง ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้วฒ
ุ อิ าสาฯ เป็นที่
รู้จักมากขึ้น และมีผู้เกษียณอายุจากภาคราชการและเอกชน
รวมทัง้ ผูท้ รงภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ
และมีความพร้อมมาสมัครเป็นวุฒอิ าสาฯ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ เข้ามา
ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารสมองมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน สศช. และวุฒอิ าสาฯ ตระหนักดีวา่ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ แต่ละท่าน
ซึง่ มีอยูห่ ลากหลายถึง ๒๑ สาขา นับเป็นองค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่
ที่วุฒิอาสาฯ ทุกท่านได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ควรที่จะ
มีการถ่ายทอดสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
และการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศในที่ สุ ด อั น จะส่ ง ผลให้ ทุ ก ภาคส่ ว นน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้ให้ก�ำเนิด
ธนาคารสมอง
จึงได้มีการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการ
ด�ำเนินงานของธนาคารสมอง โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ อาทิ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร “วุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง” ในงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ดุลยภาพของข้าราชการ ของส�ำนักงาน ก.พ. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานของวุฒอิ าสาธนาคารสมองให้กบั ข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน ๙๐๐ คน
โดยจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิอาสาฯ
การให้ข้อมูลความเป็นมาและคุณสมบัติของวุฒิอาสาฯ อาทิ
แจกเอกสาร คู่มือ และแผ่นพับ จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
ส่งผลให้มีผู้สมัครเป็นวุฒิอาสาฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครวุฒิอาสาฯ ในงานที่จัดให้ผู้เกษียณอายุของส�ำนักงาน ก.พ.

๑๔๒

๑๔๓

การจั ด ท� ำ สื่ อ เผยแพร่ ก ารด� ำ เนิ น งานและ
ประชาสัมพันธ์ ได้ใช้สอื่ ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างผสมผสาน ดังนี้
		สื่อที่ สศช. และวุฒิอาสาฯ ร่วมกันจัดท�ำ
ในช่วง ๑๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๕) จัดท�ำ
สื่อเผยแพร่ในรูปแบบของจดหมายข่าว ที่เน้นการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ และยังได้รว่ ม
กับกรมประชาสัมพันธ์ และวุฒิอาสาฯ จัดท�ำรายการวิทยุ
“ธนาคารสมองของคนไทย” เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่และรวบรวม
องค์ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ แต่ละท่าน
รวมจ�ำนวน ๒๙๐ ตอน และได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
ไว้ด้วย
ต่ อ มาได้ ป รั บ เปลี่ ย นให้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบของ
จุลสารธนาคารสมอง (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน) ที่นอกจาก
จะเน้นการรายงานผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ ต่อ
สาธารณชนแล้ว ยังได้เสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนงานที่

๑๔๔

สศช. ไปท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาด้านองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินชีวติ ทักษะ และเพิม่ ศักยภาพให้วฒ
ุ อิ าสาฯ ได้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
พร้อมกันนี้ยังได้จัดท�ำแผ่นพับ หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ
และหนังสือทีจ่ ดั ท�ำในโอกาสมหามงคลทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และในโอกาส
ธนาคารสมองครบรอบ ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี การจัดท�ำวีดิทัศน์ และการจัดนิทรรศการ
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

๑๔๕

ปัจจุบนั สศช. ได้เพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สศช. www.nesdc.go.th
เฟซบุ๊กธนาคารสมอง เฟซบุ๊กมูลนิธิพัฒนาไท ซึ่งสามารถน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์

๑๔๖

		สือ่ ทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ จัดท�ำเอง วุฒอิ าสาฯ หลายจังหวัดได้จดั ท�ำ
รายการทางสถานีวทิ ยุ เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
กับประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ นครศรีธรรมราช ราชบุรี สตูล สุราษฎร์ธานี
เพชรบุรี สุรินทร์ และพะเยา

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสตูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพัทลุง

๑๔๗

การแถลงข่าวผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองต่อสื่อมวลชน

การแถลงข่าวผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ณ สศช. กรุงเทพฯ ปี ๒๕๔๕

๑๔๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์
งานธนาคารสมอง เพื่อการเผยแพร่ขยายผล
ปี ๒๕๕๗

๑๔๙

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สศช. ร่วมกับมูลนิธพิ ฒ
ั นาไท และวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
จั ด การสั ม มนาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส
การจัดตั้งธนาคารสมองครบรอบ ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี เพื่อเทิด
พระเกี ย รติ ที่ พ ระองค์ ท รงมี พ ระราชด� ำ รั ส ในการจั ด ตั้ ง
ธนาคารสมอง รวมทัง้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลือ่ น
งานของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา
ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสการจัดตั้งธนาคารสมอง ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี  ๒๕๕๕

๑๕๐

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในโอกาส
การจัดตั้งธนาคารสมอง
ครบรอบ ๑๕ ปี ในปี  ๒๕๖๐

๑๕๑

ส่วนที่ ๔
บทสรุปและก้าวต่อไป
ของธนาคารสมอง

บทสรุปผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จากการที่ สศช. ได้ตดิ ตามภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่มบี ทบาทในการ
ท�ำกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ทั้งแบบปัจเจกและ
รวมกลุ่มกัน โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบตั ิ ในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมในทุก
มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ

และบริบทของแต่ละพื้นที่ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การประกอบอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งการส่งเสริมหลักศีลธรรม
จริยธรรม และจิตใจทีเ่ อือ้ อาทรในการด�ำเนินชีวติ การอยูร่ ว่ มกัน
ของคนในสังคมด้วยความสามัคคีชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน ควบคูก่ บั
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันจะ
น�ำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถ
พึ่ ง พาตนเอง ซึ่ ง เป็ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ ชุ ม ชนและประเทศ
ในทุกด้านให้มีความสมดุลและยั่งยืน

ที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ จ�ำนวนมากได้ด�ำเนินการให้
ความช่วยเหลือในลักษณะแบบปัจเจก โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ
ในกรุงเทพมหานคร ขณะที่วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดอื่น ๆ มีการ
รวมกลุม่ กันด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพืน้ ที่
เขตภูมิล�ำเนาของวุฒิอาสาฯ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม
และชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิ ช าการสมั ย ใหม่ สู ่ ชุ ม ชน ท� ำ ให้
ภูมิปัญญาไม่สูญสลายและสามารถต่อยอดให้เป็นประโยชน์
มากขึน้ รวมทัง้ ยังสามารถอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมอันเป็นการฟืน้ ฟู
ความรู้และสืบต่อไปยังคนรุ่นต่อไปไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ผู้สูงอายุ

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองยังมีคุณค่า ไม่เป็นภาระต่อ
สังคม สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
โดยวุฒิอาสาฯ เป็นกลไกส�ำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ถึงปัจจุบัน

๑๕๔

วิ เ คราะห์ รู ป แบบการด� ำ เนิ น งานจากอดี ต

ปัจจัยความส�ำเร็จ
การด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ ทีผ่ า่ นมา มีการจัดท�ำ
โครงการ/กิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน มีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมไทย และการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ คือ วุฒิอาสาฯ เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ และเป็น
ผู้ทรงภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ได้กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด

ของประเทศ จึงสามารถท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และ
วิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
มาเสริมการท�ำงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท�ำงาน
ระหว่างชุมชน องค์กร และหน่วยงานทัง้ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ
และต�ำบล โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ วุฒอิ าสาฯ ยังเป็นผูม้ คี วามเสียสละ มุง่ มัน่
และอุทศิ ตนเพือ่ พัฒนาสังคมและประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการด�ำเนินชีวิตและ
การท�ำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๑๕๕

ส�ำหรับปัญหา/อุปสรรคในการด�ำเนินงาน และ
การแก้ไขปัญหา มีดังนี้
		เนื่องจากวุฒิอาสาฯ เป็นผู้สูงอายุ มีข้อจ�ำกัด
ด้านสุขภาพ ท�ำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง สศช. แก้ไข
ปัญหาโดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานเชือ่ มโยงระหว่าง
วุฒอิ าสาฯ และผูท้ ขี่ อรับความช่วยเหลือ ช่วยให้การประสานงาน
เรียบร้อย ราบรื่น
		หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในบางพื้นที่ ยังไม่ทราบว่าวุฒิอาสาฯ
เป็ น กลไกหนึ่ ง ในการพั ฒ นา ซึ่ ง พร้ อ มที่ จ ะใช้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในการหนุนเสริมงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
สศช. ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ
วุฒิอาสาฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และ อปท. อย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งรายชื่อวุฒิอาสาฯ
ความรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญของสมาชิ ก วุ ฒิ อ าสาฯ ให้ กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ
และเผยแพร่ผา่ นทางสือ่ ต่าง ๆ เช่น จุลสาร หนังสือ และเว็บไซต์
สศช. และ มพท. เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด�ำเนินงานของวุฒอิ าสาฯ ทีส่ ำ� เร็จและเป็นรูปธรรมให้สาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง   
		วุฒอิ าสาฯ สามารถใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ แต่ในการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือท�ำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร ค่าที่พัก โดยในระยะที่ผ่านมา สศช. ได้ประสานกับ
หน่ ว ยงานที่ ข อความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
ตามความเหมาะสมให้ กั บ วุ ฒิ อ าสาฯ หากหน่ ว ยงานที่ ข อ
ความช่วยเหลือสามารถท�ำตามแนวทางนี้ได้ จะช่วยลดปัญหา
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายของวุฒิอาสาฯ

๑๕๖

ก้าวต่อไปของธนาคารสมอง

การขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในระยะต่อไป สศช.
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรปู
ประเทศ ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการเชือ่ มโยง
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ธนาคารสมอง บทบาท และผลงานของวุฒอิ าสาฯ
ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย ดังนี้
การสร้าง ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่หลากหลายในพื้นที่ และกลุ่มพลังจิตอาสา
อย่างเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเป็นตัวกลางในการ
ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
พัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เกษียณอายุที่มีความรู้
ประสบการณ์ สุขภาพดี และมีความพร้อม มาเป็นวุฒิอาสาฯ
และพลังอาสาร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ และเป็น
ผู้จุดประกายรวบรวมพลังอาสาทุกกลุ่มในการพัฒนาประเทศ
แบบมีส่วนร่วม โดยธนาคารสมองจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่าย
การพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนนทบุรี
อาทิ เกษตรอ�ำเภอ จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๔

วุฒิอาสาฯ จังหวัดมุกดาหาร และชมรมผู้สูงอายุ
ศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันโควิค-๑๙ มอบให้แก่คนในชุมชน ปี ๒๕๖๓

วุฒิอาสาฯ จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม
เครือข่ายธนาคารสมอง และชมรมคนรักสวี เพื่อติดตาม
ขับเคลื่อน และบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�ำริ หรือ แก้มลิงหนองใหญ่ ปี ๒๕๖๕

๑๕๗

วุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง
เป็นผู้แทนในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
และให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคม
แก่ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี ๒๕๖๔

วุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมเป็นผู้แทนในคณะท�ำงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสภาสันติสุขต�ำบล
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑๕๘

วุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรูเ้ รื่อง “พิษภัยยาเสพติดและการแก้ไขกับตัวกระตุ้นและการจัดการ”
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ปี ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการเตรียมความพร้อมของคนและองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจแนวทางการพั ฒ นาประเทศและความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่วุฒิอาสาฯ
และทุ ก ภาคส่ ว น ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส� ำคั ญ ของ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมกันผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ของประเทศ
นอกจากนี้ จะต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาทีม่ เี ป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน การค้นหา
และสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนและกลุ่มคนอย่างต่อเนื่อง
ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
ของคนในชุมชนให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด วิเคราะห์

วิธปี ฏิบตั ิ และแนวทางในการด�ำเนินชีวติ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคารสมองผ่าน
กิจกรรม และสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วม
และจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนามากขึน้ เพิม่ ช่องทาง
และความถี่ในการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และผลงาน
ของวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ สือ่ ดัง้ เดิม อาทิ
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และสือ่ ใหม่ทไี่ ด้รบั ความนิยมในปัจจุบนั
อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ จะต้อง
พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย
และเหมาะสมทุกช่วงวัย เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ และเป็น
เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และประเทศ และ
วุ ฒิ อ าสาฯ สามารถติ ดต่ อ กั น ได้ อ ย่ างสะดวกและรวดเร็ ว
เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

๑๕๙

จุดประกายความคิด สร้างแนวคิดการทำ�งาน

จากเวทีการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ได้มีการแสดงแนวคิด ความเห็น
และอุดมการณ์ ในการด�ำเนินงานธนาคารสมองที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นแนวทางการด�ำเนินงานในระยะต่อไปของ
ธนาคารสมอง ดังต่อไปนี้
วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจิตอาสา เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นหนึ่งในหุ้นส่วน
การพัฒนาที่สําคัญ มีบทบาทเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วุฒิอาสาธนาคารสมอง

ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง

โดยผสมผสานองค์ความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ตามภูมิสังคมของความเป็นไทย
จึงจะเป็นการสานต่อพลังอาสาที่สําคัญในการขับเคลื่อนสังคม
และประเทศที่ยั่งยืนสืบไป

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ระบบการจัดท�ำแผนในปัจจุบันเป็นแบบ “น�้ำตกกับน�้ำพุ”
น�้ำตก คือ ระบบ Top Down ถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ
มาเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่แผนภาค ส่วนการท�ำงาน

ของวุฒิอาสาฯ เป็น น�้ำพุ คือ มาจากข้างล่าง
จากแผนหมู่บ้าน แผนต�ำบล หรือแผนชุมชน
มาสู่แผนอ�ำเภอ แผนจังหวัด และมาสู่กลุ่มจังหวัด

โดยแผนจากทั้ง ๒ ระดับ มาประสานเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ระบบการวางแผนนั้น
ครอบคลุมในทุกมิติและครบวงจรมากขึ้น

พายัพ พยอมยนต์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

๑๖๐

ทุนทางสังคมเกิดจากความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ ต่างตอบแทน
พึ่งพิงอิงกัน ประกอบด้วย ๓ E ได้แก่ Empathy ความเข้าใจกัน รับฟังความคิด
แลกเปลี่ยนข้อมูล สะท้อนปัญหาซึ่งกันและกัน Empower การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการคิด การอ่าน และวางแผนการตัดสินใจของทุกฝ่าย เกิดเป็น
“Group Genius” หรือ “สังคมแห่งความรู้” ขึ้นมา และ Engagement

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจกรรมการพัฒนาอย่างแท้จริง
ด้วยการยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

วุฒิอาสาฯ หรือจิตอาสาอื่น ๆ นั้น
ข้อดีของความเป็นอาสานี้คือ
การที่ทําแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ ความเป็น

วุฒิอาสาฯ หรือจิตอาสานั้น
ทําแล้วต้องมีความสุข

ไม่ใช่ทําแล้วมีทุกข์
ครรชิต เข็มเฉลิม
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
และวุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๖๑

วุฒิอาสาฯ เปรียบเสมือนยักษ์ ไม่มีกระบอง
เพราะไม่มีอ�ำนาจสั่งการในการท�ำงาน

ต้องอาศัยการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
กับภาคีเครือข่ายจึงจะมีประสิทธิภาพ
ดร.วิทยา เจียรพันธ์
ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี

วุฒิอาสาฯ ตลอดชีพ หมายถึง
ปิรามิดคนสูงวัยยังมีคุณค่า มีคุณภาพ
ต่อสังคม ประเทศไทย เราจะไม่ทําให้คนรุ่นเรา

เป็นภาระของใครมากเกินไป แต่จะทําให้มีคุณภาพ
มากขึ้น เป็นการช่วยประเทศชาติทางอ้อม

เจษฎา มิ่งสมร
วุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๖๒

ช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงสูง ต้องใช้พลังแห่งปัญญา
ร่วมกันสร้างสันติสุขสังคม วุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งปัญญา วุฒิอาสาธนาคารสมอง

คือ คนที่นําประสบการณ์ ในการทํางานและการดําเนินชีวิต
มาร่วมแบ่งปัน ร้อยเรียงร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสังคม
ชุมชน ให้ร่มเย็น ยั่งยืน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
พันเอก แพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม
วุฒิอาสาฯ จังหวัดจันทบุรี

แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เน้นการปฏิบัติตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่หยุดยั้ง ยึดหลักความพอประมาณ
มีเหตุผล ใช้เทคโนโลยี อบรมคุณธรรมในจิตใจ
ส่งเสริมเรื่องพอกิน พออยู่ เน้นงานพัฒนา ศาสนา พัฒนาคน
ป่า พัฒนาดิน น�้ำ ลม ไฟ จิตอาสาพัฒนาความสามัคคี
ความรู้พัฒนาอาชีพ ทุนพัฒนาครอบครัว ชีวิต สังคม
ความรักพัฒนาทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่
พลอากาศโท สุภสิทธิ์ บุญเนาว์
ที่ปรึกษาวุฒิอาสาฯ จังหวัดสระบุรี

๑๖๓

งานของวุฒิอาสาฯ เป็นงานที่ทําเพื่อแผ่นดิน
เพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทําเพื่อตนเอง หลายท่านมีทักษะ

มีความสามารถ หลายท่านถึงวัยพักผ่อนแล้ว แต่ท่านไม่ยอมพักผ่อน
ยังมาช่วยกัน วุฒิอาสาธนาคารสมองจะได้ช่วยเหลือลูกหลาน
และร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งรุ่นเด็ก รุ่นเยาว์ กลางคน
มาช่วยกันผลักดันสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันด้วยความสามัคคี
ปรองดอง ภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นิวัติ น้อยผาง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

จากเดิมทํางานตามคําสั่งโดยที่ไม่มีโอกาสคิดเอง
แต่จากการได้รับคําแนะนํา และองค์ความรู้จากวุฒิอาสาฯ ว่า

ชุมชนควรรู้จักจัดการตนเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ชุมชนจึงเริ่มจัดการตนเองในเรื่อง เช่น
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทําแผนชุมชน ต่อมาเมื่อภาครัฐ
มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ จึงให้การสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
ทวี เสนแก้ว
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต�ำบลโคกสัก
และวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง

๑๖๔

ถ้าฉันยังเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ของฉันต้องมีความสุข”

“ การพัฒนาชุมชนต้องท�ำด้วยจิตอาสา เสริมด้วยปัญญา และลงมือท�ำ”
“ เราต้องรู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพึ่งพาตนเองให้ ได้”

“ ใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย โดยใช้คุณธรรมและความดีควบคู่กับ
ความรู้ความสามารถ ใครเก่งเรื่องไหนก็ให้ท�ำเรื่องนั้น”
“ สูงเท่ากันแต่คุณค่าต่างกัน วัดค่าของคนวัดที่การท�ำงาน วัดผลของงาน
วัดที่ความประณีต วัดการศึกษาวัดที่การแสดงความคิด วัดปราชญ์
บัณฑิตวัดที่ความนิ่งของอารมณ์

นายศิวโรฒ จิตนิยม
ประธานสถาบันการเงินชุมชน ต�ำบลหนองสาหร่าย
อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

จุดเด่นสําคัญที่ทําให้วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน คือ การนําจุดแข็งของ
คนแต่ละรุ่นมาผนวกรวมเข้าด้วยกัน เน้นขับเคลื่อนงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เช่น วุฒิอาสาฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นเก่า
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการปลูกและผลิต
ส่วนคนรุ่นใหม่ ใช้ความรู้ ในการทําการตลาด
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนุนเสริม
ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

อภิศักดิ กําเพ็ญ
Young Smart Farmer
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๕

ส่วนที่ ๕
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๖๘

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
“...ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปี
ได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธา
ที่จะท�ำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
ทั้งยังทรงสอนเรื่องการท�ำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
ท�ำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธาน
และได้ตั้งใจปฏิบตั งิ านทีท่ รงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถ
คืองานด้านสังคมสงเคราะห์ตา่ ง ๆ ได้แก่
การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัว
และส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรม เป็นต้น...
เพราะงานเพื่อประชาชนทั้งหลายมีความส�ำคัญเสมอกัน
ย่อมต้องปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน จะละเว้นทางหนึ่งทางใดเสียมิได้...”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐

๑๖๙

พระเกียรติคณ
ุ ปรากฏไพศาล
พระเกียรติพระดุจแก้ว  
หอมตลบนาสา       
ลอยล่องสูน่ ครา     
พระยิง่ พระยศแล้    

กฤษณา
ประเสริฐแท้
สามโลก รูเ้ ฮย
กึกก้องกิรติการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการอุปถัมภ์บํารุงพสกนิกร ให้มีความอยู่ดีกินดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
การงาน มีความรักชาติบ้านเมือง และนิยมในศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ทรงดูแลรอบด้านไปจนถึงสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์
สรรพสิ่ง พระมหากรุณาธิคุณนี้ ไม่เลือกเพศ ผิวพรรณ และชาติชั้นวรรณะใด ๆ รวมถึงราษฎรในประเทศเพื่อนบ้านที่หนีร้อน
มาพึ่งเย็นในประเทศไทยก็ได้อาศัยพระบรมโพธิสมภารนี้ด้วย
พระเกียรติคุณแห่งพระราชกรณียกิจอเนกประการ เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศทั่วโลก
จึงมีผขู้ อพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและรางวัลเกียรติยศเพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ เป็นอันมาก ดังตัวอย่าง
ที่เชิญมานี้

๑๗๐

เหรียญเซเรส (CERES MEDAL)
วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๒ ผู ้ อํ า นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO)
ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเหรี ย ญเซเรส (CERES MEDAL) แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันเนื่องมาจากการที่ทรงเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล และทรงพยายามที่จะยกฐานะของสตรี เพื่อที่จะ
ยกระดับเศรษฐกิจกับสวัสดิการทางสังคม ดังความตอนหนึ่งในคําประกาศสดุดีว่า
“โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย มีพระราชหฤทัยอัน เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม พระราชทาน
พระมหากรุ ณ าอนุ เ คราะห์ เ กื้ อ กู ล พสกนิ ก รชาวไทยทั้ ง มวลอยู ่ เ สมอมิ ไ ด้ ข าด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ ที่ ขั ด สนจนยากในท้ อ งถิ่ น ชนบท
ดั ง เห็ น ได้ จ ากการที่ ท รงทุ ่ ม เทอุ ทิ ศ ทุ ก สิ่ ง ทุ กอย่ า ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น กํ า ลั ง พระวรกายหรื อ กํ า ลั ง ทรั พ ย์ โดยไม่ ท รงคํ า นึ ง ถึ ง พระองค์ เ อง
เลยแม้แต่น้อย พระราชทานความร่วมมือแก่องค์การสังคมสงเคราะห์กับองค์การกุศลต่าง ๆ อันมุ่งที่จะหาทางบรรเทาความทุกข์ร้อน
ของประชาชนที่ ย ากจนทั้ ง หลาย โดยจั ด หาอาหารเลี้ ย งดู ผู ้ อ ดอยากขาดแคลน ตลอดจนแสวงหาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี อั น ต้ อ ง
ตกระกําลําบาก รวมทั้งบรรดาเด็กกําพร้าที่ไร้ญาติขาดมิตรทั้งหลายทั้งปวง”

๑๗๑

เหรียญเซเรส

ด้านหน้า

ด้านหลัง
คําจารึกที่ด้านหลังของเหรียญเซเรสคือ “TO GIVE WITHOUT DISCRIMINATION”
มีความหมายในภาษาไทยว่า “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” อัน เป็นคติธรรมประจําพระราชหฤทัย
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๗๒

เหรียญโบโรพุทโธทองคำ� (UNESCO BOROBUDUR GOLD MEDAL)
วันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ Mr. Federico Mayor ผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญโบโรพุทโธทองคําแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานมรดกสิ่งทอของเอเชีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ดังความในคําประกาศ
สดุดีตอนหนึ่งว่า
“พระราชกรณียกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่องานศิลปหัตถกรรมนั้น นอกจากจะเป็น การฟื้นชีวิตแก่ผู้ยากไร้แล้ว
ยังช่วยให้ช่างฝีมือทั้งหลายมีรายได้สม�่ำเสมอ ซึ่งหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว งานศิลปหัตถกรรม
เหล่านี้ก็คงจะสูญสิ้นไป จึงนับได้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพัฒนางานศิลปาชีพอย่างสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ได้ดําเนินมาทั่วโลก คือการส่งเสริมพัฒนาการของประเทศตามแนวทางวัฒนธรรม
เป้าหมายทีม่ รี ว่ มกันก็คอื การทีจ่ ะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณประโยชน์
แก่มวลชน”

๑๗๓

เหรียญโบโรพุทโธทองคํา

ด้านหน้า

ด้านหลัง
เหรียญโบโรพุทโธทองคํา (UNESCO BOROBUDUR GOLD MEDAL) องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผดุงรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมของประชาคมโลก

๑๗๔

พระเกียรติคุณเกริกไกร...
ประชาไทยเป็นสุขศานต์

ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่น
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้มชี วี ติ ทีม่ คี วามสุข มีสขุ ภาพ
แข็งแรง มีการศึกษา และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ไม่เว้นแม้แต่ชนต่างชาติที่ลี้ภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานความช่ ว ยเหลื อ และทรงดู แ ลด้ ว ย
พระองค์เองอย่างอบอุ่นยิ่ง โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้น
เป็นใคร
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงนี้ เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั แก่พสกนิกร
ชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลก จึงนับเป็นความโชคดีของ
ปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้พระบารมีของสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

๑๗๕

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ “ธนาคารสมอง” อันเกิด
จากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในขณะทีโ่ ลก
ยังมิได้เข้าสูส่ งั คมสูงวัย พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและ
คุณค่าของผู้เกษียณอายุ โดยมีพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ปรารภว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุแล้วได้น�ำความรู้

ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ที่ สั่ งสม
มายาวนาน มาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอีกพลังหนึ่ง
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ส นองพระราชด� ำ รั ส โดยการจั ด ตั้ ง
“ธนาคารสมอง” ขึ้น เป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีสุขภาพดี มีความพร้อม และสมัครใจ
ทีจ่ ะน�ำปัญญา ความรู้ และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศ
โดยมุง่ ถึงผลประโยชน์สว่ นรวม ไม่หวังผลตอบแทน และมอบให้
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท�ำหน้าที่
หน่วยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง
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นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น ทีส่ มเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงเปิด
โอกาสให้ผเู้ กษียณอายุทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ
และมีจติ อาสามาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เพือ่ พัฒนาประเทศชาติ
และสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ให้แก่ประชาชน ซึง่ ตลอดระยะเวลากว่า
๒๐ ปีทผี่ า่ นมา “วุฒอิ าสาธนาคารสมอง” ได้พสิ จู น์ให้ประจักษ์
แล้วว่า พระราชด�ำรัสในครั้งนั้น มีคุณูปการต่อประเทศชาติ
อย่างอเนกอนันต์ ความรู้ไม่มีวันเกษียณไปตามอายุ แต่จะยิ่ง
เพิ่มทวีมากขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา
ของการท�ำงาน ด้วยพลังของวุฒอิ าสาฯ กว่า ๕,๖๐๐ ท่าน ได้อทุ ศิ
แรงกายแรงใจ น�ำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ร่วมกันจัดท�ำโครงการพัฒนา
กว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศตามพระราชปณิธานของพระองค์
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การด�ำเนินงานของธนาคารสมอง
เหล่าวุฒิอาสาธนาคารสมอง มูลนิธิพัฒนาไท และส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอตั้งปณิธาน
ในอันที่จะมุ่งมั่นสนองพระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถและสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์สืบต่อ
ไปตราบนานเท่านาน
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