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พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม



คำ�นำ�

	 มูลนิธิพัฒนาไท	 (มพท.)	 จัดตั้งขึ้นโดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เพื่อศึกษาวิจัย 
วางแผน	 และสนับสนุนการพัฒนาคน	 ชุมชน	 และสังคม	 ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ	 และสนับสนุนการแปลง 
แผนพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ	ด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	

	 นับแต่	 “ธนาคารสมอง”	 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เมื่อปี	๒๕๔๓	มพท.	ได้สนับสนุนและด�าเนินการร่วมกับธนาคารสมองมาอย่างต่อเนื่องกว่า	๒๐	ปี	
ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ชุมชนท้องถ่ิน	 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่	 และอ�านวยความสะดวกให้วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมกลุ่มท�างานอย่างเข้มแข็ง	 รวมทั้ง 
ขยายเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	ประชาสังคม	 และชุมชน	 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ธนาคารสมองให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง	

	 การจัดท�าหนังสือ	“๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”	 นี้	 เพื่อเทิดพระเกียรติและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ที่ทรงเล็งเห็นความส�าคัญ 
ของผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย	และทรงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในทุกสาขาอาชีพและทุกพื้นที่ของประเทศ	 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมจวบจนถึงปัจจุบัน	 โดยได้น�าเสนอตัวอย่างผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ	
บางส่วน	ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ภาคีการพัฒนาและผู้ที่สนใจ	

	 ในระยะต่อจากนี้ไป	 มูลนิธิพัฒนาไทจะยังคงร่วมเป็นกลไกสนับสนุนให้วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมขับเคลื่อนงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาประเทศ	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ 
ของประเทศ	 เพื่อพัฒนาประเทศและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน	 ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น

(นายปรเมธี  วิมลศิริ)
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท



คำ�นำ�

	 ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ที่ทรงม ี
พระราชด�ารัสเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๔๓	เกี่ยวกับการจัดตั้ง	“ธนาคารสมอง”  
โดยการเชิญชวนให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 ซึ่งยังมีสุขภาพดี	 มีความพร้อม	 และอุทิศตนมาร่วม 
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ	ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	 
เป็นหน่วยทะเบียนกลางรวบรวมผู้เกษียณอายุที่มีจิตอาสาเป็น	“วุฒิอาสาธนาคารสมอง”	และประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
การพัฒนาให้วุฒิอาสาฯ	 ร่วมขับเคลื่อนงานตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ร่วมกัน	 โดยมูลนิธิพัฒนาไท 
ให้การสนับสนุนและด�าเนินการร่วมกับธนาคารสมองตลอดมา

	 ในโอกาสครบรอบ	๒๐	 ปีการด�าเนนิงานของธนาคารสมองในปี	 ๒๕๖๓	ส�านกังานฯ	 มูลนิธพิฒันาไท	 และเหล่าวฒุอิาสาฯ 
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ที่ทรงชี้แนะ 
ให้จัดตั้งธนาคารสมอง	ด้วยการรวมพลังน�าความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์ด้านต่าง	ๆ	ของวุฒิอาสาฯ	มาช่วยแนะน�า	 
ให้ค�าปรึกษา	และร่วมขับเคลื่อน	หนุนเสริม	และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	สังคม	และประเทศ	กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่	
จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์กว่า	 ๑๙,๐๐๐	 โครงการ	 จึงได้จัดท�าหนังสือ	“๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคม 
ที่เท่าเทียม”	 ขึ้น	 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของธนาคารสมองให้สาธารณชนได้รับทราบและได้ใช ้
ประโยชน์ต่อไป	

	 ส�านักงานฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 
และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา	 ๒๐	 ปี	 อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง 
พระอัจฉริยภาพและร่วมกันส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง	ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้

(นายดนุชา  พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



	 	 	 	 	 		 หน้า

ส่วนที ่    
พระราชประวัต ิ   ๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์	พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่วนที่
จากพระราชดำารัส...สู่ธนาคารสมอง ๑๗

  พระราชดำารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๘

  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ความเป็นมา และวิสัยทัศน์ของธนาคารสมอง ๒๒

  การบริหารงานธนาคารสมอง   ๒๔

  บทบาทและรูปแบบการทำางานของธนาคารสมอง ๒๖

  บทบาทของ สศช. กับธนาคารสมอง   ๓๐

  วุฒิอาสาธนาคารสมองในปัจจุบัน   ๓๒

ส่วนที ่       
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...	 ๓๕

สู่การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง 

  จากแนวพระราชดำาริ สู่ความสุขของประชาไทย ๓๖    

  ๒๐ ปี วุฒิอาสาธนาคารสมอง... ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ๕๖

   ช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖) : เร่งจัดทำาระบบฐานข้อมูล ๕๖

   และให้ความช่วยเหลือตามคำาขอ

๑

๒

๓

สารบัญ



  	 ช่วงท่ีสอง	(พ.ศ.	๒๕๔๗–๒๕๕๐)	:	เน้นการทำางานเชิงรุก	 ๖๓

	 	 	 และสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกัน

  	 ช่วงที่สาม	(พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๕)	:	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 ๘๔

	 	 	 และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

  	 ช่วงที่สี่	(พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน)	:	ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ๙๖

	 	 	 แผนการปฏิรูปประเทศ	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมองและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ๑๒๒

  การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 ๑๕๐

  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ส่วนที่
บทสรุปและก้าวต่อไปของธนาคารสมอง ๑๕๓

  บทสรุปผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 ๑๕๔

  ก้าวต่อไปของธนาคารสมอง	 ๑๕๖

  จุดประกายความคิด	สร้างแนวคิดการทำางาน	 ๑๖๐

ส่วนที่
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ๑๖๗

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

  พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล	 ๑๗๐

  พระเกียรติคุณเกริกไกร...ประชาไทยเป็นสุขศานต์		 ๑๗๕

  สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง		 ๑๗๖

๔

๕





ส่วนที่ ๑

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๘



	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรม 
ราชชนนีพันป ีหลวง	 พระบรมรา ชิ นีนาถในพระบาทสมเด็ จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพติร	
เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของ	 พลเอก	 พระวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่น 
จันทบุรีสุรนาถ	 กับหม่อมหลวงบัว	 	 กิติยากร	 สมเด็จพระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า 
เจ ้าอยู ่หัว	 พระราชทานนามว่า	 “สิริ กิติ์”	 ซ่ึงมีความหมายว่า 
“ผู้เป็นศรีแห่งกติิยากร”

	 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร ์ที่ 	 ๑๒	 สิงหาคม 
พุทธศักราช	๒๔๗๕	ที่บ้านพลเอก	 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์	 
(หม่อมราชวงศ์สท้าน		สนิทวงศ์)	ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว 
ณ	บ้านเลขที	่๑๘๐๘	ถนนพระรามหก	ต�าบลวงัใหม่	อ�าเภอปทุมวนั 
จังหวัดพระนคร	 ขณะนั้นเป็นระยะท่ีประเทศเพ่ิงเปล่ียนแปลง 
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ 
ประชาธิปไตย	 ก่อนหน้าน้ันพระบิดาของพระองค์ทรงด�ารง 
ต�าแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอก	 หม่อมเจ้า 
นักขัตรมงคล		กิติยากร

๙ 



	 หลงัจากเปลีย่นแปลงการปกครองในวนัที	่๒๔	มถินุายน 
พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงออกจาก 
ราชการทหาร	 โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในต�าแหน่ง 
เลขานุการเอกประจ�าสถานทูตสยาม	ณ	 กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ส่วนหม่อมหลวงบัวซ่ึงมีครรภ์แก่ยังคง 

พ�านักอยู ่ในประเทศไทยจนให้ก�าเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ ์
แล้วจึงเดินทางไปสมทบ	 มอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ใน 
ความดแูลของเจ้าพระยาวงศานปุระพทัธ์	และท้าววนดิาพจิารณิี 
ผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว

๑๐



	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต ้องอยู ่ห ่างไกลบิดามารดา 
ตั้งแต่อายุยังน้อย	 บางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัด 
ตามเหตกุารณ์ผนัผวนทางการเมอืง	 เช่น	 ในพทุธศกัราช	๒๔๗๖ 
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน	 	 กิติยากร	 พระมารดาของหม่อมเจ้า 
นักขัตรมงคลได ้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วย

	 ปลายพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 หม่อมเจ้านักขัตรมงคล 
ทรงลาออกจากราชการกลบัประเทศไทยพร้อมครอบครัว	 อนัม ี
หม่อมหลวงบัว	 หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์	 บุตรคนโต	 และ 
หม่อมราชวงศ์บษุบา	บตุรคีนเลก็ผูเ้กดิทีส่หรฐัอเมรกิา	แล้วมารบั 
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์	 บุตรคนรอง	 กับหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ 
จากหม่อมเจ้าอัปษรสมานกลบัมาอยูร่วมกนัทีต่�าหนกัซึง่ตัง้อยู่ที่ 
ถนนกรุงเกษม	ปากคลองผดุงกรุงเกษม	ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

	 หม่อมราชวงศ์สริกิติิเ์ริม่เรียนชัน้อนบุาลท่ีโรงเรียนราชนิ ี
ปากคลองตลาด	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 แต่เมื่อสงคราม 
มหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย	 จังหวัดพระนคร 
ถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง	 ท�าให้การเดินทางไม่สะดวก 
และไม่ปลอดภัย	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 จึงย้ายไปเรียน 
ชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต	์ 
ถนนสามเสน	เพราะอยูใ่กล้บ้านในระยะทีพ่อจะเดินไปโรงเรยีน 
เองได้	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรัง 
ซีสซาเวยีร์คอนแวนต์	และในเวลาต่อมาได้ต้ังใจทีจ่ะมอีาชพีเป็น 
นักเปียโน

	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลก 
มาเช่นเดยีวกบัคนไทยทัง้หลาย	หม่อมเจ้านกัขัตรมงคลผูท้รงเป็น 
ทหารเป็นผูป้ลกูฝังให้บตุรและบตุรรีูจ้กัความมวีนิยั	 ความอดทน 
ความกล้าหาญ	 ความเอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ่	 และความเสียสละ	 
โดยอาศัยสถานการณ์ในสงครามเป็นตัวอย่าง	และสงครามโลก 
ก็ท�าให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยาม 
ทุกข ์ยาก	 สิ่งเหล ่านี้จึงหล ่อหลอมหม่อมราชวงศ ์สิริกิ ต์ิ 
ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมา
ตั้งแต่เยาว์วัย

พระฉายาลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ทรงฉายคู่กับหม่อมหลวงบัว  กติิยากร พระราชมารดา

๑๑



	 หลังจากสงครามสงบแล้ว	 นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น 
คอื	นายควง		อภัยวงศ์	ได้แต่งตัง้ให้หม่อมเจ้านกัขตัรมงคลเป็น 
อัครราชทูตประจ�าประเทศอังกฤษ	 หม่อมเจ้านักขัตรมงคล 
จงึทรงพาครอบครวัทัง้หมดไปด้วยในกลางพทุธศกัราช	๒๔๘๙ 
ขณะนัน้หม่อมราชวงศ์สริกิติิเ์รยีนจบชัน้มธัยมปีที	่๓	ของโรงเรยีน 
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์แล้ว

	 ระหว่างอยู่ที่ประเทศอังกฤษ	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ 
เรียนเปียโน	 ภาษาอังกฤษ	 และภาษาฝรั่งเศส	 กับครูพิเศษ	 
แต่อยู ่ท่ีอังกฤษได้ไม่นาน	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๐	 หม่อมเจ้า 
นักขัตรมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจ�าประเทศ 
ฝรั่งเศสและเดนมาร์ก	 ก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูต 
ประจ�าประเทศอังกฤษอีกคร้ังหนึ่ง	 ระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์ 
สิริกิต์ิยังคงต้ังใจเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบ 
เข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร จะเสด็จออกทรงพระผนวช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์

ในภาพนี้ทรงปฏิญาณพระองค์ในรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๙

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะองคมนตรี
ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา ในพระบรมมหาราชวัง ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในกฎหมายบางฉบับซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาจนปัจจุบันนี้

๑๒



	 พทุธศกัราช	๒๔๙๑	ขณะท่ีหม่อมเจ้านกัขัตรมงคลและ 
ครอบครัวอยู่ในปารีส	 ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช	 ซึ่งโปรดเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 
โรงงานท�ารถยนต์ในกรุงปารีสอยู ่เสมอ	 จนเป็นที่คุ ้นเคย 
และต้องพระราชอัธยาศัย	 ฉะนั้น	 เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ต้องประทบัรกัษาพระองค์ในสถานพยาบาล	จงึทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีท้ังสอง	 

คือหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิและหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจ�า	จนพระอาการ 
ประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระต�าหนักได้	สมเด็จพระราช- 
ชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู ่ศึกษาต่อที่เมือง 
โลซานน์	 ในโรงเรียนประจ�าช่ือโรงเรียน	 Riante	 Rive	 ซึ่งเป็น 
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรี	คือ	ภาษา	 
ศิลปะ	ดนตรี	ประวัติวรรณคดี	และประวัติศาสตร์

พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร จะเสด็จออกทรงพระผนวช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์

ในภาพนี้ทรงปฏิญาณพระองค์ในรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๙

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะองคมนตรี
ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา ในพระบรมมหาราชวัง ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในกฎหมายบางฉบับซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาจนปัจจุบันนี้

๑๓ 



	 ต่อมาอกี	๑	ปี	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละออง
พระบาท	 แล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ ์
สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 และทรงประกอบพิธีหม้ัน
เป็นการภายใน	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๒	
ทรงใช ้พระธ� ามรงค ์ที่ สม เด็ จพระราชบิดาทรงหมั้ น 

สมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธ�ามรงค์หมั้น	 แล้วโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิศึกษาต่อไป	 จนถึง
ก�าหนดเสด็จนิวัตพระนคร	 จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให ้
หม ่อมราชวงศ ์ สิ ริกิ ต์ิตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอานันทมหิดล 
ในเดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

แก่นายทหาร ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ จ�านวน ๓๓๙ นาย
ณ บริเวณศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม

๑๔



	 วันที่	๒๘	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๙๓	มีพระราชพิธ ี
ราชาภิเษกสมรส	 ณ	 วังสระปทุม	 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 
บรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ทรงเป็นประธาน	 
พระราชทานน�้าพระพุทธมนต์และเทพมนตร์	 สมเด็จพระเจ้า 
อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงลง 
พระปรมาภิไธยและลงนามในทะเบียนสมรสตามกฎหมาย	 
และในวนัน้ันสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์ 
สิริกิติ์เป็น	“สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”

	 วันที่ 	 ๕	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 เป ็นวัน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงรับเฉลิม 
พระบรมนามาภิไธยว่า	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว”	 และ 
ทรงเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป ็น	 “สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกติิ์	พระบรมราชินี”

	 วันที่	 ๕	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 ทั้งสอง 
พระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เพราะแพทย์ 
ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคับทูลแนะน�า 
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 
รามาธิบดีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	 มหศิรภมูพิลราชวรางกรู 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	สยามินทราธิเบศราชวโรดม	บรมนาถ 
บพติร	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าสรินิธร 
เทพรัตนสุดาฯ	 ซึ่งปัจจุบันทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้า 
มหาจักรีสิรินธร	 มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	 สิริกิจการิณ ี
พีรยพัฒน	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 สยามบรมราชกุมารี	 และ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	ซึ่งปัจจุบัน 
ทรงได้รับการสถาปนาเป็น	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี	 ได้ประสูติต่อมาตามล�าดับ	 ณ	 พระที่นั่ง 
อมัพรสถาน	รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา	๔	พระองค์

	 ปลายพุทธศักราช	 ๒๔๙๘	 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 
บรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ผู้ทรงด�ารงต�าแหน่ง 
สภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคต	 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงด�ารง 
ต�าแหน่งสภานายิกาแทนเมื่อวันท่ี	 ๑๒	 สิงหาคม	พุทธศักราช	 
๒๔๙๙	 และในปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
เสด็ จออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประ เพณี 	 จึ งทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรม 
ราชินี เป ็นผู ้ส�าเ ร็จราชการแทนพระองค ์	 ภายหลังเมื่อทรงลา 
ผนวชแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี	 ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 
นั บ เป ็ นสม เด็ จพระบรมราชิ นี น าถพระองค ์ ที่ ส องของไทย 
ต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 ซึ่ งทรงปฏิบัติ 
ราชการแทนพระองค์เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินเยือนยุโรป

	 สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
น้อยใหญ่	 ท้ังในฐานะท่ีทรงเป็นสมเดจ็พระบรมราชินนีาถของไทย	 
และในฐานะคูพ่ระราชหฤทยัแห่งพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา 
ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	กล่าวคือ	 
ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก	 
ทั้งยังมีพระราชด�าริริเริ่มโครงการใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
และพฒันาประเทศอย่างอเนกอนนัต์	ซึง่โครงการตามพระราชด�าริ 
เหล่านัน้ได้ยงัประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสบืมาจนทกุวนันี้ 

๑๕ 





ส่วนที่ ๒

จากพระราชดำารัส...
สู่ธนาคารสมอง



พระราชดำารัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
(คัดตัดตอนเฉพาะเรื่องธนาคารสมอง)

	 “…ข้าพเจ้าต้องกราบบังคมทูลปรึกษาพระเจ้าอยู่หัวว่า	 เมืองไทย 
เรานี่มีสิ่งที่ดีมาก	 อย่างข้าราชการต่าง	 ๆ	 ที่ปลดเกษียณอายุไปแล้ว 
ตอนอายุ	 ๖๐	 ทุกคนก็จะเศร้าใจ	 เพลียใจว่าโดนปลดเกษียณไปแล้ว	 
ข้าพเจ้าก็กราบบังคมทูลคิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกับ 
เพือ่น	ๆ 	ว่า	คนทีเ่กษยีณอายุไปนี	่แล้วมคีวามเป็นนกัวชิาการทีเ่ก่งมากมาย 
ก่ายกอง	น่าทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกบัข้าพเจ้าจะพยายามรวบรวม 
มันสมองที่เก่ง	 และที่ได้รับการทดลอง	 คือ	 หมายความว่าเรียนรู้เก่ง 
ฉลาดแล้วก็ได้ฝึกทดลองมาด้วยแล้ว	 ให้มารวมกันช่วยกันจ้องพิจารณา 
ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 โดยเป็นเอกชน	 เป็นคล้าย	 ๆ	 เอกชน 
ธรรมดานี่มารวมกัน	แล้วคดิว่าเราจะท�าอะไรที่จะแก้ไขดูแลช่วยบ้านเมอืง 
ของเราอีก	 แทนที่จะคิดว่าปลดเกษียณอายุแล้วไม่มีประโยชน์	 ความจริง 
ทุกคนที่ปลดเกษยีณอายุไปแล้วเป็นคนที่มคีุณค่าสูงมาก	

๑๘



	 ก็ เลยคิดกันว ่า 	 เอ. . .ท�าธนาคารมันสมองดีกว ่า 	 ชักชวน 
ผู ้ที่ปลดเกษียณอายุไปแล ้ว	 มารวมกันพบปะกัน	 และพิจารณา 
พุ่งไปตามสิ่งต่าง	 ๆ	 อย่างปัญหาเรื่องน�้าจืดของประเทศไทย	 ป่าไม้ที่ถูก 
ท�าลาย	 เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน�้าใต้ดินอะไรนี่ก็จะติดตามมา	 แล้วก็ 
ปัญหาเรื่องพันธุ์ปลาที่ลดน้อยถอยลงไป...

	 ...นกัวชิาการของเราเก่งมาก	ไม่ว่ากรมวชิาการเกษตร	ทางปศสุตัว์	 
ทางประมงอะไร	เป็นนกัวชิาการทีช่ัน้หนึง่ของโลกทัง้นัน้	เราก็ไม่น่าจะปล่อย 
ให้เกษยีณไปได้ง่าย	ๆ	เลย	น่าจะรู้สกึว่าเป็นมันสมองที่ด	ีและสมัยนี้หกสบิ 
ก็ร่างกายยังแข็งแรง	 ถึงแม้เป็นการถูกต้องที่ว่าเราต้องเกษียณไปเพื่อให้ 
คนรุ่นเด็กเข้ามาท�างานบ้าง	 แต่ถึงแม้เราจะออกไปแล้ว	 เราก็ยังมีงานท�า 
มากมายส�าหรับบ้านเมอืง...

	 ...ใคร	 ๆ	 ก็บอกข้าพเจ้าว่าวันนี้ลองพูดชักชวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งหลายที่ได้เกษียณไปแล้วให้เตรียมตัวคล้าย	 ๆ	 ว่ามาช่วยบ้านเมืองเรา 
อีกแรงหนึ่ง	 ทางด้านทางทหาร	 ทางทุกด้านเลย	 หกสิบ	 ดูข้าพเจ้าส	ิ 
หกสิบแปดแล้ว	 ยังวิ่งแล่นไปท่ัวประเทศเลย	 คนหนุ่ม	 ๆ	 บอกหมดแรง 
วิ่งตาม	ว่ายน�า้ข้าพเจ้าก็อยู่ในทะเลที่ตอนเย็น	ๆ	คลื่นแรงมากเลย	หนุ่ม	ๆ	 
ลงไปบอกไม่ทราบท่านทนได้อย่างไร	 เพราะความจริงหกสิบแล้ว	 ถึงแม้ 
จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ท�าหน้าที่ของเขาบ้าง	 
มโีอกาสท�าหน้าที	่เรากย็งัเป็นกองหนนุทีค่อยปกป้องคุ้มครองบ้านเมอืงได้	 
โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน	 ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล 
ภาคเอกชนมารวบรวมกัน	เรยีกว่าเบรนแบงก์	ธนาคารมันสมอง...										

พระราชดำารัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
(คัดตัดตอนเฉพาะเรื่องธนาคารสมอง)

๑๙



	 ...หกสิบนี่เรื่องเล็กเลย	 เพราะฉะนั้นเมื่อเราหกสิบหรือเรายังม ี
ชวีติอยู	่เรากต้็องอาสาแผ่นดนิ	อาสาคนไทยทัง้ชาตทิีเ่ราจะต้องจบักลุม่กนั	 
แล้วก็คอยดูแล	คอยพจิารณาปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกดิขึ้น...	ตอนนี้ก็เลยจะขอ 
ชกัชวนท่านทัง้หลาย	ในฐานะทีข้่าพเจ้าจะตัง้ตวัเป็นหวัหน้า	เพราะหกสบิแปด 
จะสะสมพวกเกษยีณอายุทุก	ๆ	หน้าที่เลย	ว่าเรามาเป็นเรยีกว่าคณะกลุ่ม 
ที่คอยจ้องดูเพื่อว่าจะท�าประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง	 คล้าย	 ๆ	 
เป็นผู ้ช่วยของคนหนุ ่มสาวซึ่งเป็นก�าลังของแผ่นดินเรา	 ถึงแม้เราจะ 
หกสิบกว่า	 แต่เราก็ยังช่วยได้	 เราจะคอยเพ่งพิจารณาทุกเรื่องที่ต่อไป 
จะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยของประเทศ	ท่านนายกฯ	เห็นด้วยว่าไม่ยุ่งใช่ไหม	 
ไม่ไปขอเงนิเดอืนรฐับาลอะไร	หาเงนิของเราเอง	นีเ่ป็นความฝัน	หาเงนิเอาเอง	 
พบปะกันอะไรกัน...

	 ...ข้าพเจ้ากอ็ยากจะฝากข้อมลูเหล่านี้ส�าหรับท่านทัง้หลายทีล้่วนแต่ 
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูง	 และอุตส่าห์มาร่วมชุมนุมกันเพื่อให้ 
ก�าลังใจข้าพเจ้า	 เผื่อท่านจะได้ช่วยกันคดิ	ช่วยกัน	 เผื่อรอว่าข้าพเจ้าจะไป 
ติดต่อเกี่ยวกับสะสมพวกเกษียณอายุต่าง	 ๆ	 ให้กลายเป็นชนชั้นที่เรียกว่า 
คอยปกป้องบ้านเมืองอยู่อีกพวกหนึ่ง	 เป็นปราการที่ใหญ่หลวง	 เพราะว่า 
หกสิบแต่ก็ยังไม่ได้หลงใหลอะไร	 สมองก็ยังใช้ได้	 ก็น่าจะเป็นการเสีย 
ประโยชน์	เป็นการสิ้นเปลอืงของประเทศชาตมิากกว่า	ที่จะปล่อยให้เขาไป 
โดยที่ไม่ได้เหลียวแล	 ก็ไม่ต้องการเงินเดือนเงินดาวอะไร	 แต่อย่างน้อย 
ให้เกยีรต	ิรู้ว่าเขานี่ผ่านงานส�าคัญ	ๆ 	และก็ยังแข็งแรง	ยังสามารถที่จะเป็น 
ที่ปรกึษาคอยปกป้องบ้านเมอืงได้

	 ในที่สุดนี้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้	 
และหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะไปบอกพรรคพวกที่เกษียณต่าง	 ๆ	 
ได้ช่วยกนัคดิ	มาช่วยกนัวางแผนการ	น�าโดยหกสบิแปด	จะเปิดตวักนัตอนนี้	 
และที่ประชุมในวัง	 ตึกเก่า	 ๆ	 มีถมไป	 ตึกเก่า	 ๆ	 ร้างก็ตั้งเป็นที่ประชุมขึ้น	 
นัดพบประชุมกันนะคะ	ขอบคุณมากทุกท่าน”

๒๐



๒๑



	 สืบเนื่องจากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ที่ทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	 
๒๕๔๓	 เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	 มีประเด็นรับส่ังเกี่ยวกับเรื่อง	 “ธนาคารสมอง”	 โดยทรงเห็นว่า	 
ประเทศไทยมีผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจ�านวนมาก	 และทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้เกษียณอายุว่าเปรียบประดุจ 
ธนาคารสมองกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 จึงควรเปิดโอกาสให้ได้น�าความรู้	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ 
ที่สั่งสมมายาวนานมาเป็น	 “พลัง”	 ในการพัฒนาประเทศอีกพลังหนึ่ง	 เข้ามาช่วยงานพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป	ด้วยพระวิสัยทัศน์อันก้าวไกล	ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในเวลาต่อมา

ความเป็นมา	และวิสัยทัศน์ของ
ธนาคารสมอง

๒๒



	 จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องธนาคารสมองนี้สอดคล้องกับ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย	 ที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส	 
ผู ้ที่ เกษียณอายุแล ้วมีความรู ้ 	 ทักษะ	 ความเชี่ยวชาญ	 
ผ่านประสบการณ์ต่าง	ๆ	มาแล้วมากมาย	จึงถือเป็นทุนมนุษย์ 
ท่ีมศีกัยภาพและทรงคณุค่าส�าหรบัสงัคมไทย	สามารถถ่ายทอด 
ภูมิความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่	 เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ 
ดีงาม	และเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิต 
หลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์ของธนาคารสมอง 	 คณะรัฐมนตรีจึงได้ด�าเนินการสนองพระราชด�ารัส 
ดังกล่าว	โดยมีมติเมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๔๓	มอบหมายให้ 
ทุกกระทรวงส�ารวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว 
ด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ	 แต่ยังมีสุขภาพดี	 มีความรู้ 
ความสามารถในการประดิษฐ์	คิดค้น	การวิจัย	หรือการพัฒนา 
ประเทศ	มคีวามพร้อมและสมคัรใจเป็นวฒุอิาสาธนาคารสมอง	 
โดยมอบหมายให้ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาต	ิ (สศช.)	 เป็นหน่วยทะเบยีนกลางธนาคารสมอง	มหีน้าที ่
รวบรวมข้อมลูจดัท�าบัญชหีรอืท�าเนียบผู้ทรงคณุวฒุ	ิจ�าแนกเป็น 
สาขาตามความเหมาะสม	และเป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงกับ 
เครอืข่ายต่าง	ๆ 	เพือ่จดัให้วฒุอิาสาฯ	ได้น�าความรู	้ประสบการณ์	 
และความเชี่ยวชาญมาช่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของหน่วยงาน	ชมุชน	และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ตลอดจน 
เสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการน�าวุฒิอาสาฯ 
เหล่านี้มาร่วมพัฒนาประเทศ	

	 ธนาคารสมองได ้ก�าหนด 
วิสัยทัศน์	 “วุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็นคลงัปัญญาของประเทศ	ทีพ่ร้อม
อาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติ	 ในลักษณะการสร้างเครือข่าย
การท�างานร่วมกันในอันที่จะสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน	 โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน	
แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ	 เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	 อันเป็นการตอบสนองพระราชด�ารัสใน 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์ พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	ในการจัดตั้งธนาคารสมอง”

๒๓ 



	 ธนาคารสมอง	ด�าเนินงานภายใต้มลูนธิพิฒันาไท	(มพท.)	เพือ่ให้การบรหิารงาน 
มคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธิภาพ	 โดยสนับสนนุภารกจิของธนาคารสมองในการสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	 อ�านวยความสะดวกในการท�างาน	 
และสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ	 รวมกลุ่มกันท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน	 
ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ประชาสงัคม	และชมุชน	รวมทัง้เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
ธนาคารสมอง	และผลการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ	ให้สาธารณชน 
รับทราบอย่างกว้างขวาง

	 ในระยะแรกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการธนาคารสมอง	โดยม	ี*พลอากาศตรี กำาธน  สนิธวานนท์ องคมนตร	ี
เป็นประธานท่ีปรึกษา	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร.อาชว์ เตาลานนท์ และศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ประเวศ วะส ีเป็นท่ีปรกึษา	มศีาสตราจารย์ ดร.สปิปนนท์  เกตทัุต  นายไพโรจน์  สจุนิดา และนายกติศิกัดิ ์ สินธุวนชิ  
เป็นประธานอนุกรรมการ	 ตามล�าดับ	 ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานธนาคารสมอง	 โดยได้จัดต้ังกลุ่มงาน
ธนาคารสมองขึ้นภายใน	สศช.	ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

การบริหารงาน
ธนาคารสมอง

๒๔



	 ต่อมาได้รวมคณะกรรมการอ�านวยการธนาคารสมองเข้ากับคณะกรรมการมูลนิธ ิ
พฒันาไทเพือ่ลดความซ�า้ซ้อนในการบรหิารงาน	และงานธนาคารสมองขึน้กบักองยทุธศาสตร์ 
การพฒันาความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางสงัคม	สศช.	โดยในปัจจุบนัมลูนธิพัิฒนาไท 
มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ได้แก่	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี และ	ดร.สุเมธ  
ตันติเวชกุล	มี	ดร.ปรเมธ ี วมิลศริ ิเป็นประธานกรรมการ

*	หมายเหต	ุ:		ต�าแหน่งของทกุท่านเป็นต�าแหน่งในขณะน้ัน

๒๕



	 วุฒอิาสาธนาคารสมองมกีารท�างานทัง้แบบปัจเจกและรวมกลุม่ 
ท�างาน	 โดยให้ความช่วยเหลือตามค�าขอของหน่วยงาน	 องค์กร	 
หรอืชุมชนต่าง	ๆ 	และรเิริม่กจิกรรมทีส่นใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติในหลากหลายด้าน	 อีกทั้งมีการท�างานเป็นเครือข่าย	 
ไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานหลัก	 และไม่มีกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่เป็น 
ข้อจ�ากัด	
	 ดงันัน้	บทบาททีส่�าคญัของวฒุอิาสาฯ	จึงมใิช่ผู้ทีล่งไปปฏบิติังาน 
แทนหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ 	หรือปฏิบัติงานซ�้าซ้อนกับหน่วยงาน 
ปกติ	แต่เป็นการน�าปัญญา	ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์ 
จากการท�างานมาช่วยหนุนเสริม	 หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน 
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง	 ๆ	 โดยการเป็นท่ีปรึกษา	 วิทยากร 
ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ	ทัง้ด้านวชิาการ	และการบรหิารจดัการงาน	 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 จัดการสาธิต	 ฝึกอบรม	 ติดตามดูงาน	 
ตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานและเชือ่มโยงเครือข่ายการท�างาน 
ในพื้นที่ร่วมกับชุมชน	 ประชาสังคม	 องค์กร	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน	 
นอกจากนี	้ยงัมกีารเผยแพร่องค์ความรูแ้ละประสบการณ์ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลายสู่สาธารณชน

บทบาทและรูปแบบการทำางานของ
ธนาคารสมอง

๒๖



ปัจเจก
	 เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ค�าปรึกษาในเรื่อง 
ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ	 รวมถึงการประสานการท�างานกับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ

การทำางานของ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง

๒๗ 



รวมกลุ่ม
	 การรวมกลุม่กนัท�างานของวฒุอิาสาฯ	ไม่ว่าในเชงิประเด็น	หรือการรวมกลุ่มในพ้ืนที	่และสร้างเครอืข่าย 
การท�างานร่วมกับภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๘



๒๙



	 เพื่อสนับสนุนธนาคารสมองให้สามารถท�าหน้าที่เป็น 
คลังปัญญาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้อง 
กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	สศช.	จงึได้ก�าหนดบทบาท 
และภารกิจของงานธนาคารสมอง	ดังนี้
 ๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
โดยการสนบัสนนุให้วุฒอิาสาฯ	รวมกลุม่กนัท�างานและขบัเคลือ่น 
งานเชงิยทุธศาสตร์ในหลากหลายมิต	ิตามความต้องการของชมุชน 
และภูมิสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บท	 
แผนการปฏิรูปประเทศ	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 ที่น�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม	โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหา	ศักยภาพ	 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 การพัฒนา 
แบบองค์รวม	 นอกจากนี้	 ยังให้ความช่วยเหลือตามค�าขอของ 
หน่วยงาน	 องค์กร	 และชุมชน	 ในการเป็นที่ปรึกษา	 พ่ีเลี้ยง	 
และวิทยากร	ให้ความรู้ด้านต่าง	ๆ		

 ๒. การสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกับ 
หน่วยงานในพื้นที่ ประสานเครือข่ายการท�างาน 
ร่วมกับภาครัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
(อปท.)	 ภาคประชาสังคม	 และชุมชน	 โดยการ 
สนับสนุนข้อมูล	 แนะน�าวุฒิอาสาฯ	 ให้เป็นที่รู้จัก 
ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 และการเข้าร่วม 
กิจกรรม/โครงการกับภาคีต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดและ 
ชมุชน	 อาทิ	 การเป็นท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ของจังหวัดในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ	 
การขบัเคลือ่นและสนบัสนนุภารกิจทีเ่ป็นประโยชน์ 
กับพื้นที่	ท�าให้วุฒิอาสาฯ	เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย 
การท�างานในพื้นที่ทั่วประเทศ

บทบาทของ

สศช. กับธนาคารสมอง

	 วุฒิอาสาธนาคารสมอง	จังหวัดนนทบุรี	
	 ร่วมกับชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิงกระบือ
	 สอนท�าถังดักไขมันในครัวเรือน	ปี	๒๕๖๓

	 วุฒิอาสาธนาคารสมอง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 ร่วมกับชุมชนสร้างฝายมีชีวิต	ปี	๒๕๖๒

๓๐



 ๓. การ เผยแพร ่ประชา สัมพันธ  ์
ด�าเนนิการรวบรวมองค์ความรู	้ ประสบการณ์และ 
ผลการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ	 เพ่ือเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองให้หน่วยงาน 
ภาครฐั	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ชมุชน	 
และสาธารณชน	 ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย 
ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 วีดิทัศน	์
เว็บไซต์ธนาคารสมองและมูลนิธิพัฒนาไท	 
และสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 Facebook	 และ	
Line	เป็นต้น

 ๔. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
ระบบข้อมลู	โดยการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ให้มีความทันสมัย	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 
สะดวก	 รวดเร็ว	 มีการจัดเก็บข้อมูลวุฒิอาสาฯ 
ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ปรับปรงุข้อมลูข่าวสาร 
และองค์ความรูใ้นเวบ็ไซต์ธนาคารสมองให้ทนัสมยั 
และเป็นปัจจุบัน	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล 
ได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ

๓๑



ภาคกลาง (คน)

เพชรบุรี ๖๗

กาญจนบุรี ๘๗

จันทบุรี ๓๐

ฉะเชิงเทรา ๑๔๒

ชลบุรี ๘๐

ชัยนาท ๕๘

ตราด ๒๔

นครนายก ๑๘

ประจวบคีรีขันธ ๑๕

ปราจีนบุรี ๒๔

พระนครศรีอยุธยา ๕๕

ระยอง ๓๔

ราชบุรี ๕๖

ลพบุรี ๓๓

สมุทรสงคราม ๔๑

สระแกว ๑๕

สระบุรี ๘๙

สิงหบุรี ๙

สุพรรณบุรี ๖๐

อางทอง ๑๑

รวม ๙๔๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)

เลย ๓๓

กาฬสินธุ ๗๐

ขอนแกน ๘๑

ชัยภูมิ ๖๑

นครพนม ๑๑

นครราชสีมา ๑๐๙

บุรีรัมย ๑๑๐

มหาสารคาม ๖๓

มุกดาหาร ๑๗

ยโสธร ๙

รอยเอ็ด ๑๕

ศรีสะเกษ ๒๔

สกลนคร ๒๐ 

สุรินทร ๙๑

หนองคาย ๒๕

หนองบัวลำภู ๑๘

อำนาจเจริญ ๒๗

อุดรธานี ๔๑

อุบลราชธานี ๑๑๑

รวม ๘๓๖

ภาคใต (คน)

กระบี่ ๑๙

ชุมพร ๔๓

ตรัง ๔๐

นครศรีธรรมราช ๑๔๐

นราธิวาส ๓๓

ปตตานี ๔๒

พังงา ๑๖

พัทลุง ๘๗

ภูเก็ต ๘๕

ยะลา ๕๔

ระนอง ๒๕

สงขลา ๑๔๐

สตูล ๕๓

สุราษฎรธานี ๕๐

รวม ๘๒๗

ภาคเหนือ (คน)

เชียงใหม ๑๙๔

เชียงราย ๙๑

เพชรบูรณ ๕๕

แพร ๔๔

แมฮองสอน ๑๔

กำแพงเพชร ๑๑

ตาก ๓

นครสวรรค ๕๖

นาน ๒๑

พะเยา ๑๑

พิจิตร ๒

พิษณุโลก ๖๖

ลำปาง ๔๔

ลำพูน ๔๗

สุโขทัย ๑๔

อุตรดิตถ ๑๒๙

อุทัยธานี ๓๔

รวม ๘๓๖

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (คน)

กรุงเทพมหานคร ๑,๓๑๑

นครปฐม ๔๗

นนทบุรี ๕๓๖

ปทุมธานี ๑๐๘

สมุทรปราการ ๖๘

สมุทรสาคร ๑๐

รวม ๒,๐๘๐

วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง
ในปัจจุบัน

๓๒



	 ปัจจุบันมีวุฒิอาสาฯ	 กว่า	 ๕,๖๒๗	 คน	 ท่ีเข้าไปให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุน 
ส่งเสริม	 และกระตุ ้นให้เกิดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตามความต้องการของชุมชน	 สังคม	 
และหน่วยงาน	 โดยจ�าแนกความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ	 ได้	 ๒๑	สาขา	 ได้แก่	 (ข้อมูล	 
ณ	วันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔)

กระจายตัวตามภูมิภาค

จำานวนตามเพศและอายุ

ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

๓๓ 





ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
สู่การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง

ส่วนที่ ๓



	 จากการท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค 
ของประเทศ	 ไม่เว้นแม้แต่ในถ่ินทุรกันดาร	 ทรงตรากตร�า 
พระวรกายบุกป่าฝ่าดง	 ขึ้นเขาลงห้วย	 และแม้ในยามค�่าคืน 
เพื่อทรงเข้าไปทอดพระเนตรปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ 
ของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง	 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราช- 
กรณียกิจนี้เป็นเวลายาวนาน	 ทรงพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ 
อันยากจน	 ความอดอยาก	 เจ็บไข้	 ขาดแคลน	 และปัญหา 
นานัปการของราษฎร	โดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทห่างไกล	ท�าให้ 

จากแนวพระราชดำาริ สู่ความสุขของประชาไทย

ทรงทราบฐานะความเป็นอยู ่	 ปัญหา	 และความต้องการ 
ของประชาชนด้วยพระองค์เอง
	 พระองค์จึงทรงมุ ่งม่ันประกอบพระราชกรณียกิจ 
ทางด้านการพัฒนาประเทศในทุกวิถีทาง	 และพระราชทาน 
พระราชด�ารใินการช่วยเหลอืทีต่รงกบัความต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จริง	 เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีระดับรายได้และ 
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 โดยทรงริเริ่มโครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ไข 
ปัญหาพ้ืนฐานของราษฎร	ส่งเสรมิการกนิดีอยูด่	ีและให้สามารถ 
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด			
	 การพฒันาตามแนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 
สามารถแบ่งเป็น	๖	ด้าน	ได้แก่	

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒
ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตร โครงการพัฒนาป่าไม้

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สวนป่าสิริกติิ์ บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ ๕ ตำาบลกองแขก อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

๓๖



แม้หนทางจะวิบากสักเพียงใดก็มิได้ทรงหวั่นเกรง
ในเวลาเดียวกันก็ทรงฝึกข้าราชบริพารให้รู้จักหนักเอาเบาสู้ไปในตัว
แต่บรรดาข้าราชบริพารก็ทราบดีว่า	แม้จะเสด็จฯ	ไปถึงที่หมายก่อนเป็นเวลานาน
ก็จะทรงคอยจนคนสุดท้ายไปถึงแล้วจึงจะทรงเคลื่อนขบวน

๓๗



๑
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ

ทอดพระเนตรชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าว ทรงเป็นกําลังใจของชาวไร่ชาวนา
ผู้ผลติอาหารให้แก่ประชาชนในประเทศ

๓๘



๓๙ 



วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๕
ทอดพระเนตรผลการดำาเนินงานของ
ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชดำาริ	
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ราษฎร	
เลี้ยงแกะ	เพื่อนำาขนแกะมาทอผสมกับเส้นไหม
เป็นผืนผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างดี	
ณ	โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง
ตามพระราชดำาริ	บ้านแม่ตุงติง	หมู่ที่	๕	
ตำาบลแม่สาบ	อำาเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๑
ทอดพระเนตรผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ของโรงฝึกศิลปาชีพ	ณ	บ้านยางกลาง

หมู่ที่	๓	ตำาบลสีบัวทอง
อำาเภอแสวงหา	จังหวัดอ่างทอง

๔๐



วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
พระราชทานพันธุ์ไม้
แก่ตัวแทนชาวบ้าน

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านขอมแป้น
อ�าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานของ
ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชด�าริ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ราษฎร 
เลี้ยงแกะ เพื่อน�าขนแกะมาทอผสมกับเส้นไหม
เป็นผืนผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างดี 
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง
ตามพระราชด�าริ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ 
ต�าบลแม่สาบ อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๔๑



วันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๓๖
พระราชทานอาหารปลาในบ่อเพาะพันธุ์ปลา
ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมราษฏร
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	บ้านห้วยไม้หก
ตำาบลม่อนจอง	อำาเภอออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๔๒
เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร

สภาพป่าชายเลน	ซึ่งอยู่ในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมขาติป่าชายเลนยะหริ่ง

ตามพระราชดำาริ	ณ	หมู่ที่	๒	ตำาบลตะโละกาโปร์
อำาเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี

๔๒



๓
ด้านสาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์

๔๓



วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๒๓
ทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็ก
ซึ่งมารับการตรวจรักษาจากแพทย์	
ที่โดยเสด็จพระราชดำาเนิน
ระหว่างการทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองม่วง
อำาเภอส่องดาว	จังหวัดสกลนคร

วันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๕
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ป่วยเด็ก

ในพระบรมราชานุเคราะห์	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร

๔๔



๔
ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 

ชุดไทยจติรลดา 
ตั้งชื่อตามพระตําหนักจติรลดารโหฐานในพระราชวังดุสติ

เป็นชุดที่ใช้ในพิธีกลางวัน ลักษณะทั่วไปคล้ายชุดไทยเรือนต้น
แต่ต่างกันตรงคอเสื้อที่มีขอบตั้ง แขนยาวจรดข้อมือ

และผ้าซิ่นป้าย เป็นผ้าไหมมีเชิง ยกดอกทั้งผืน ใช้เครื่องประดับตามควร

ชุดไทยเรือนต้น
 ตั้งชื่อตามพระตําหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสติ

เป็นชุดไทยแบบลําลองใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการ ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม
ลักษณะเป็นผ้าซิ่นป้ายยาวจรดข้อเท้า เสื้อคอกลม แขนสามส่วน
ผ่าอก กระดุมห้าเม็ด ใช้เครื่องประดับน้อยชิ้น ใช้ได้หลายโอกาส

เช่น ไปทําบุญ ไปงานมงคล

ชุดไทยพระราชนิยม เกิดจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เพือ่ทรงใช้เป็นชุดประจําชาตไิทย 
ระหว่างตามเสด็จพระราชดําเนิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี 
กับประเทศต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งผลให้สตรีไทยได้มีชุดประจําชาต ิ
ที่สง่างามไว้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ มาจนทุกวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
สตรีไทย และเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยที่จะปรากฏต่อไปเป็น
ประวัติศาสตร์ของชาติสืบไปชั่วกาลนาน

๔๕



ชุดไทยอมรินทร์
ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

ใช้ในงานพระราชพิธีและงานกลางคืน	มีลักษณะเหมือนชุดไทยจติรลดา
แต่ตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว

ใช้เครื่องประดับที่สวยงาม

ชุดไทยบรมพิมาน
ตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง

ใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืน	ตัวเสื้อแขนยาว	คอกลม
มีขอบตั้ง	ซิ่นจีบหน้านาง	ตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว

ตัวเสื้อและซิ่นอาจเย็บติดเป็นชุดเดียวกันเพื่อความสวยงามก็ได้
คาดทับด้วยเข็มขัดแบบไทย

๔๖



๔๗ 



๔๘



วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ทอดพระเนตร

วิธีการอนุรักษ์ผ้าและการจัดเก็บงาน
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน

เป็นการส่วนพระองค์
ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ผ้า

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ

ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ 
พระบรมมหาราชวัง 

๔๙



วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์	พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย
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 บรมนาถบพติร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ 
ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ
ขึ้น ๑๕ คํ่า ณ อุโบสถวัดพระรูป ตําบลช่องแก

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๒



วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕
พระราชทานพันธุ์สัตว์ปีกแก่
หัวหน้าหมู่บ้านชาวไทยภูเขา

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเยี่ยมโครงการหลวงหนองเขียว

ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

๖ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

๕๓ 



วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฏร
ในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่ลุ่มน�้าน่าน ต�าบลน�้าพาง
อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖
เสด็จพระราชด�าเนิน ณ บ้านน�้ารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 
ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ทรงรับฟังรายงานสรุปสภาพภูมิประเทศบริเวณ
เทือกเขาภูพยัคฆ์ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า

จนอยู่ในสภาพโล่งเตียน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็น

โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูง
ภูพยัคฆ์ต่อไป

๕๔



	 ทั้งนี้	 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที ่
พระราชทานเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมุ่งไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกร 
ให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้	 เกิดจิตส�านึก 
ในการหวงแหนถิน่ฐานบ้านเกดิ	และร่วมกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
ทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์	 เพื่อให้ราษฎรสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	

	 ดังนั้น	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	จึงเป็นการพัฒนาคณุภาพชวีติทีย่ัง่ยนือย่างแท้จรงิ	 
น�าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
ในการก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 อย่างมุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 
เสียสละ	 และอุทิศตนในการน�าความรู ้ความสามารถและ 
ประสบการณ์มาเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	และมี 
การขับเคลื่อนงานโดยด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมตาม 
แนวพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา	 ๒๐	 ป ี
ทีผ่่านมา	นบัเป็นพระอจัฉรยิภาพของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์ 
พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ทีพ่ระราชทาน 
เรื่องธนาคารสมองไว้ให้ปวงชนชาวไทย

๕๕ 



	 ตลอดระยะเวลากว่า	๒๐	ปีทีผ่่านมา	นบัตัง้แต่วฒุอิาสาธนาคารสมองได้อาสาร่วมพฒันาประเทศตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	วุฒิอาสาฯ	ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาในด้านต่าง	ๆ 	ทั้งใน 
ลกัษณะปัจเจกบุคคล	 และการท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายการพฒันา	 โดยมสี�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.)	ท�าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการท�างานของวุฒิอาสาฯ	ซึ่งได้ด�าเนินการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในช่วงเวลาต่าง	ๆ	ดังนี้

๒๐	ปี	
วุฒิอาสาธนาคารสมอง...	ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ช่วงแรก	(พ.ศ.	๒๕๔๓-๒๕๔๖)		 
เร่งจัดทำาระบบฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือตามคำาขอ
	 ธนาคารสมองมกีารจดัท�าระบบฐานข้อมลูของผูเ้กษยีณ 
อายจุากการท�างาน	และท�าเนยีบวฒุอิาสาฯ	เพือ่ให้ภาคเีครอืข่าย 
การพัฒนาท่ีมคีวามประสงค์จะขอความช่วยเหลอืจากวฒุอิาสาฯ 
เข้าไปสืบค้นรายชื่อของวุฒิอาสาฯ	 ที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
ความต้องการ	และประสานงานกับวุฒิอาสาฯ	เพื่อร่วมท�างาน 
พฒันาชมุชนท้องถิน่	โดยจ�าแนกตามประสบการณ์	ความเชีย่วชาญ 
ตลอดจนความสนใจที่จะช่วยเหลือในสาขาการพัฒนาต่าง	 ๆ	 
ในแต่ละภูมิภาค	
	 ซึ่งวุฒิอาสาฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน	 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก	โดยเชิงรับ 
เป็นการให้ความช่วยเหลือตามค�าขอของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ด้วยการเป็นท่ีปรึกษา	 วิทยากร	 ให้ค�าแนะน�าและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นด้านวิชาการและการบริหารจัดการ	 รวมทั้งเชิญ 
วุฒิอาสาฯ	 ท่ีมีประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง 
มารวมกลุ่มกันท�างานตามที่หน่วยงานและชุมชนขอมา	
	 ส่วนการท�างานเชิงรุก	 เป็นการช่วยเหลือหน่วยงาน 
สงัคม	หรอืชมุชนท้องถ่ิน	โดยการรเิริม่กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชมุชนของกลุม่วฒุอิาสาฯ	โดยร่วมระดมความคดิเหน็ 
และวเิคราะห์ปัญหา	ตลอดจนก�าหนดแผนงาน/โครงการในการ 
แก้ไขปัญหา	ในลักษณะร่วมคิด	ร่วมท�า	กับหน่วยงาน	องค์กร 
และชุมชนท้องถิน่	ทัง้ด้านการพฒันาสงัคม	ท้องถิน่	และชมุชน 

การศึกษา	 การแพทย์และสาธารณสุข	 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม	 อุตสาหกรรม	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
กฎหมาย	การเมอืง	การปกครอง	ศาสนา	วฒันธรรม	และจรยิธรรม 
 ผลการดำาเนินงานของวุ ฒิอาสาธนาคารสมอง	 
จากการด�าเนินงานท้ังในเชิงรุกและเชิงรับดังกล่าวข้างต้น 
มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
  ด ้านการพัฒนาสังคม ท ้องถิ่น และชุมชน  
วุฒิอาสาฯ	ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับต่อการกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิ	จัดส่งวุฒิอาสาฯ	เข้าไปให้ค�าปรึกษา 
ประจ�าศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขของ
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 โดยวุฒิอาสาฯ	 เข้าไปให ้
ค�าปรึกษาในเร่ืองการปรับปรุงประสิทธภิาพทางด้านต่าง	ๆ	 เช่น 
การจดัเกบ็ภาษ	ี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 การจัดท�าแผน
แม่บทประจ�าปี	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 การส่งเสริมอาชีพ	
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นต้น	แก่	อบต.	ต่าง	ๆ	อาทิ	
อบต.เกาะขวาง	จังหวัดจันทบุรี	อบต.ท่าล้อ	จังหวัดกาญจนบุรี	
อบต.ขนอนหลวง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และ	อบต.เชิงเนิน	
จังหวัดระยอง		

๕๖



	 นอกจากนี้	ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว	เด็ก	และเยาวชน	บ้านทับศิลา	จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยกลุ่มวุฒิอาสาฯ	ได้เข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหลักในชุมชน	อันได้แก่	บ้าน	วัด	โรงเรียน	เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	ท้องถิ่น	และชุมชน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะขวาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	
	 เพื่อแก้ปัญหาส�าคัญ	๓	ด้าน	ได้แก่	ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลภายใน	ปัญหาด้านยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
	 และปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ	การฝึกอาชีพ	ปี	๒๕๔๔–๒๕๔๕

๕๗ 



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

๕๘



  ด้านการศึกษา	 เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่ 
โรงเรียนต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได ้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านการศึกษา

ปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง	 คนดี 
และมีความสุข	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไป 
ในอนาคต	เช่น	โครงการตายายสอนหลาน	และโครงการพัฒนา 
เด็กและเยาวชนบ้านสามขา	จังหวัดล�าปาง	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�าปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา สร้างโอกาสให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายรูปแบบ
	 อาทิ	การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน	การสอนท�าบัญชีครัวเรือน	ณ	บ้านสามขา	จังหวัดล�าปาง	ปี	๒๕๔๕		

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ด�าเนินโครงการตายายสอนหลาน	ณ	โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๔๗

๕๙



  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 
ที่ปรึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

  ด ้านการแพทย ์และสาธารณสุข ร ่วมออก 
หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ตรวจรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชน 
ต่าง	 ๆ	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

และรักษาโรค	 การบ�าบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด	 
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ตลอดจนเป็นวิทยากรให้ค�าแนะน�า 
และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขแก่ชุมชน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพฯ ด�าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
	 โดยจัดการสัมมนาทางวิชาการ

การบ�าบดัน�า้เสีย	การป้องกนัการพังทลายของดนิ	และการพฒันา 
แหล่งท่องเทีย่ว	 รวมทัง้การจัดท�าโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน�า้ 
ขนาดเล็กและแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

๖๐



ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินโครงการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ด้านอตุสาหกรรม ให้ความร่วมมอืกับสถาบนัพฒันา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเป็นที่ปรึกษากลั่นกรอง 
ข้อมูลธุรกิจและให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ	 เป็นวิทยากร 
ในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	 เป็นที่ปรึกษา 
ให้ค�าแนะน�าด้านการเงิน	 การตลาด	 และการจัดการ	 รวมทั้ง 
เทคนิคการผลิตแก่โรงงานต่าง	ๆ	ในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
ตลอดจนเป็นทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�าในด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
อตุสาหกรรมยาของประเทศให้มขีีดความสามารถในการแข่งขนั

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

  ด้านกฎหมาย การเมอืง การปกครอง	เป็นอาจารย์ 
พิเศษสอนวิชากฎหมาย	ที่ปรึกษากฎหมาย
  ด้านศาสนา วฒันธรรม และจรยิธรรม	เป็นวทิยากร 
เผยแพร่และอบรมธรรมะ	 และกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม 
จังหวัด
  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	เป็นท่ีปรกึษา 
ในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือกับประเทศ 
เพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

๖๑ 



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

๖๒



	 ในปี	 ๒๕๔๗	 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๖	 รอบ	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๔๗ 
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ	ส�านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได ้ร ่วมกันจัดการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 
“สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ ด้วยอาหารและโภชนาการ” 

ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	กรกฎาคม	๒๕๔๗	ณ	โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์	คอนเวนชัน่	กรุงเทพฯ	โดยได้รบัพระมหากรุณาธคุิณจาก 
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จ 
พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา	การสัมมนา 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น	 และผลักดัน 
การพัฒนาอาหารและโภชนาการให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ช่วงที่สอง(พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๐)	
เน้นการทำางานเชิงรุกและสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกัน

๖๓



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

๖๔



๖๕



๖๖



	 นอกจากนี้ 	 เหล ่าวุฒิอาสาฯ	 ต ่างซาบซึ้ งและ 
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ที่ทรงเห็น 
คุณค่าของผู ้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุจากงานประจ�าแล้ว	 
ได้มีโอกาสน�าความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่สั่งสม 
มายาวนาน	 มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน ์
แก ่สังคมและประเทศชาติ	 วุฒิอาสาฯ	 จึงได ้รวมพลัง 
ครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งในระดับกระทรวง 
ทบวง	 กรม	 และระดับพื้นที่	 จัดท�าแผนงาน	 “วุฒิอาสาฯ 
ร่วมพัฒนาประเทศ”	 ซึ่งเป็นแผนงานในลักษณะเชิงรุก	 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม 
ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในโอกาสทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา	๖	รอบ	
	 แผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายการด�าเนินงานในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ	 รวมกลุ ่มกันท�างาน 
ร่วมกันภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน	 ถ ่ายทอดความรู ้และแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์การท�างานร่วมกับคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาสังคมให้ก้าวเข้าสู ่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้
อย่างต่อเนื่อง	 ในลักษณะร่วมคิด	 ร่วมท�า	 เพ่ือให้ประชาชน 
มคีณุภาพชีวติทีด่	ีลดปัญหาความยากจน	สามารถพึง่พาตนเอง 
ได้อย่างเข้มแข็ง	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการใช ้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมี 
จติส�านกึในการอนุรกัษ์	 ฟ้ืนฟ	ู และใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก	๓	ด้าน	 
ได้แก่	

  ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของทุนทางสังคม  
มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้	 สร้างสรรค์ปัญญา 
ด้วยตนเอง	 เกิดความผูกพันกับชุมชน	 สามารถปรับตัวให้รู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	 ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมปัิญญาของชุมชน	เน้นการผสมผสานวฒันธรรมท้องถิน่ 
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่	 และการจัดสภาพแวดล้อมที่ท�าให ้
เด็กเกิดความสุข	และเกิดความมั่นใจตนเองในการเรียนรู้
	 วฒุอิาสาฯ	ได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรูใ้นโครงการต่าง	ๆ  
รวม	 ๘	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการความปลอดภัยของอาหาร 
และโภชนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย	 โครงการ 
พฒันาคณุภาพชวีติเพือ่แก้ไขปัญหาครอบครวั	เดก็	และเยาวชน	 
บ้านทับศิลา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา 
ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส	 กรุงเทพมหานคร	 โครงการ 
ธนาคารสมองเยาวชนบ้านสามขา	จงัหวดัล�าปาง	โครงการพฒันา 
ส่ือการสอนวทิยาศาสตร์จากวสัดุเหลอืใช้และวสัดใุนธรรมชาติ 
จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้อาวุโส	 
รปูแบบตายายสอนหลาน	กรงุเทพมหานคร	โครงการยวุมคัคเุทศก์ 
ศรีวิชัย	จังหวัดยะลา	และโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ 
ในเด็กอายุ	๐-๗๒	เดือน	ในหมู่บ้านบริวารพระต�าหนักทักษิณ 
ราชนิเวศน์	

๖๗ 



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการความปลอดภัยของอาหาร 
 และโภชนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย	ด�าเนินงานร่วมกับ 
	 หน่วยงานต่าง	ๆ	อาทิ	สถาบันวิจัยโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล 
	 และกระทรวงศึกษาธิการ	ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย 
	 และถูกหลักโภชนาการให้กับเด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

๖๘



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

๖๙ 



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส	กรุงเทพมหานคร 
	 เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันการติดยาเสพติด	ส่งเสริมการบ�าบัดรักษา	รวมทั้งเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	 
	 อายุไม่เกิน	๑๘	ปี	และประชาชนทั่วไป

๗๐



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการธนาคารสมองเยาวชนบ้านสามขา 
	 จังหวัดล�าปาง	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีการสร้างสรรค์ 
	 ด้วยปัญญา	(Constructionism)	ให้กับเด็กและเยาวชน

๗๑



	 โครงการตายายสอนหลาน	:		โรงเรียนสังฆราชา	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๕๐

	 โครงการตายายสอนหลาน	:	โรงเรียนเทวสุนทร	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๕๐

 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการตายายสอนหลาน  
 ส่งเสริมการเรียนรู้	ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์   
	 อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่เยาวชนของชาติได้เป็นอย่างดี

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

๗๒



	 โครงการตายายสอนหลาน	โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง	กรุงเทพฯ	และปทุมธานี	:	โรงเรียนชุมชนพัฒนา	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๕๐

	 โครงการตายายสอนหลาน	:	
	 โรงเรียนแก้วข�าทับอุปถัมภ์	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๕๐

๗๓ 



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์ศรีวิชัย	จังหวัดยะลา	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้ 
	 และทักษะในการสื่อสาร	เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว

๗๔



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการแก้ไข  
 ปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก ๐-๗๒ เดือน	ในหมู่บ้าน   
	 บริวารพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	ส่งเสริมสุขภาพ 
	 ในเด็กอายุ	๐-๗๒	เดือน	ครอบคลุมงานด้านโภชนาการ 
		 ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านพฤติกรรม	รวมทั้งให้ค�าปรึกษา 
	 ด้านโภชนาการและการป้องกันโรค

๗๕ 



  ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่ม ี
คณุภาพและปลอดภยัในการบรโิภค	รวมทัง้สนบัสนนุการวจัิย 
และพัฒนาซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน	 โดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ผสมผสานกบัภมูปัิญญา 
ท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต	

 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
 การเกษตร “ข้าวซ้อมมือและน�้าบูดู”	บ้านโคกอิฐ-โคกใน 
	 จังหวัดนราธิวาส	ให้ความรู้ในการผลิตข้าวซ้อมมือ 
	 และน�้าบูดู	เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
	 รวมทั้งความรู้ในเชิงธุรกิจ	อาทิ	การท�าบัญชี	
	 การตลาด	เพื่อพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน

	 โดยวุฒิอาสาฯ	 ได้จัดท�าโครงการที่มีส่วนสนับสนุน 
การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม 
และการพัฒนาพลังงานทดแทน	 รวม	 ๘	 โครงการ	 ได้แก่ 
โครงการเพิม่มลูค่าผลผลติการเกษตร	“ข้าวซ้อมมอืและนำา้บดู”ู  
บ้านโคกอฐิ-โคกใน	จงัหวดันราธิวาส	โครงการส่งเสรมิการเลีย้ง 
เป็ดไข่	จงัหวดันราธวิาส	โครงการส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดภยั 
จากสารพิษ	 จังหวัดนราธิวาส	 โครงการจัดการเกษตรแบบ 
ผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ	 จังหวัดแพร่	 โครงการขยาย
ภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความอยู่รอด	 “การปลูกพืช 
สมนุไพรเพือ่สขุภาพจากตำาราพื้นถิน่ล้านนา”	จงัหวดัพะเยา 
โครงการท�ากระดาษแปรรูปจากเศษวัสดุทางการเกษตร	 
จังหวัดอ�านาจเจริญ	 โครงการส่งเสริมการใช้น�้ามันสบู่ด�า 
ในไร่นา	จงัหวัดระยอง	และปราจนีบรุ	ีและโครงการปลูกสวนป่า 
สบู่ด�าเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน	จังหวัดชัยนาท	

๗๖



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

๗๗



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

 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการจัดการเกษตรแบบผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ	จังหวัดแพร่	 
	 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร	เพื่อสร้างอาชีพและรายได้	รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๗๘



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการ 
 ขยายภูมิปัญญาทางการเกษตร 
 เพื่อความอยู่รอด “การปลูกพืชสมุนไพร 
 เพื่อสุขภาพจากต�าราพื้นถิ่นล้านนา”  
 จังหวัดพะเยา	ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
	 เพื่อสุขภาพจากต�าราพื้นถิ่นล้านนา
	 เพื่อสืบทอดและขยายองค์ความรู้
	 ต�าหรับยาพื้นถิ่นล้านนาเพื่อสุขภาพ
	 โดยด�าเนินงานร่วมกับหมอเมือง
	 วัด	และเยาวชน

๗๙



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการท�ากระดาษแปรรูป  
 จากเศษวัสดุทางการเกษตร	จังหวัดอ�านาจเจริญ  
	 จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตร 
	 เป็นกระดาษและพัฒนาเป็นศิลปหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	 
	 โดยด�าเนินงานร่วมกับชมรมภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม 
	 กระดาษจากเศษวัสดุ

๘๐



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้น�ามันสบู่ด�าในไร่นา	จังหวัดระยอง	และปราจีนบุรี	 
	 และโครงการปลูกสวนป่าสบู่ด�าเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน	จังหวัดชัยนาท	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
	 เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม

๘๑ 



  ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เน้นการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการดแูลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 มุ่งจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช ้
ประโยชน์กับการอนุรักษ์และพื้นฟู	 เพื่อให้คนอยู ่ร่วมกับ 
ธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล	 มีการคุ้มครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 โดยวฒุอิาสาฯ	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และภมูปัิญญา 
ดัง้เดมิร่วมกบัองค์ความรูส้มยัใหม่มาประยกุต์ให้เกดิประโยชน์ 
สงูสดุ	จ�านวน	๓	โครงการ	ได้แก่	โครงการคืนความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง	จังหวัดขอนแก่น	โครงการพัฒนา 
ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม	สวนสมุนไพร	บวร	(บ้าน	วัด 
โรงเรียน)	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 และโครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลมิพระเกยีรต	ิจังหวดัเลย	

 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการพัฒนา
 ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม สวนสมุนไพร บวร
 (บ้าน วัด โรงเรียน)	จังหวัดอ�านาจเจริญ	ส่งเสริม
	 และสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ	อาทิ	
	 สะเดา	ไพล	ขิง	ข่า	ตะไคร้	คัดเค้า	เหงือกปลาหมอ	
	 ช�ามะเรียง	และขี้เหล็ก	เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการ 
 คืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง
	 จังหวัดขอนแก่น	ปลูกจิตส�านึกให้กับเด็กและเยาวชน
	 และประชาชนเห็นคุณค่าและความส�าคัญของการฟื้นฟู	 
	 คืนความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยร่วมปลูกป่า 
	 เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘๒



 วุฒิอาสาธนาคารสมองด�าเนินโครงการปลูกป่าชุมชน 
 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย	ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
	 ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
	 รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม 
	 ให้เกิดความยั่งยืน

๘๓



ช่วงที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

	 สศช.	 ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
ปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 ๑๐	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	และ
ได้ประสานเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ	 เพื่อให้มี 
การน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต	 วุฒิอาสาฯ	 ได้ร่วมกับ 
ภาคเีครอืข่ายจากทุกภาคส่วนขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันา 
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม	ดังนี้

  โครงการขยายผลการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผ่านกระบวนการแผนชมุชน เพือ่น�าองค์ความรู	้ประสบการณ์	 
และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ	 ไปสนับสนุนการสร้าง 
ความเข้มแขง็ของชมุชนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ผ่านกระบวนการแผนชุมชน	 และสร้างเครือข่ายการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ	 กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในจังหวัด 
และชุมชน	

๘๔



	 โดยในปี	 ๒๕๕๒	 ด�าเนินการใน	 ๔	 ภาค	 ๕	 จังหวัด 
๑๐	หมู่บ้าน	ได้แก่	จงัหวดันนทบรุ	ี(บ้านศาลากลาง	หมู	่๓	และ 
บ้านนายไกร	หมู่	๔)	จังหวัดเชียงใหม่	(บ้านวังหมุ้น	หมู่	๔	และ 
บ้านสันทราย	 หมู่	 ๖)	 จังหวัดสกลนคร	 (บ้านนาขาม	 หมู่	 ๓) 
จังหวัดกาฬสินธุ ์	 (บ้านหนองพอก	 หมู ่	 ๒)	 และจังหวัด 
นครศรีธรรมราช	(บ้านขอนหาด	หมู่	๑	บ้านตรอกแค	หมู่	๔ 
บ้านสี่กั๊ก	หมู่	๔	และบ้านควนดินแดง	หมู่	๘)	การด�าเนินงาน 
ของวุฒิอาสาฯ	 ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีงผ่านกระบวนการแผนชุมชน	 ส่งผลให้ชุมชน 
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และได้รับองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ท่ี
เหมาะสม	 และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
ชุมชนให้เข้มแขง็	โดยวฒุอิาสาฯ	เข้าไปสร้างการมส่ีวนร่วมของ 
คนในชุมชนเพือ่ประเมนิสถานการณ์ชมุชน	วเิคราะห์ศกัยภาพ 
ชมุชน	ทนุของชมุชน	สภาพปัญหา	และร่วมกนัก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาทีส่มดุลและยัง่ยนืในทกุมิต	ิทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้แผนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา 
และพฒันาชมุชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จรงิ	
	 นอกจากนี้	ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ	 กับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในระดับพื้นที่ 
อย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงาน 
ภาครัฐ	ปราชญ์ชาวบ้าน	และภาคประชาชน	เป็นต้น	น�าไปสู่ 
การปรับปรุงแผนชุมชนให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุม 
ในทุกประเด็นปัญหา	 ตลอดจนการก�าหนดทิศทาง	 แผนงาน/ 
โครงการในการด�าเนินงานที่สะท้อนหลักคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน	 และวุฒิอาสาฯ	 
ใช้เป็นข้อมูลน�าไปพิจารณาว่าเรื่องใดตรงกับศักยภาพของ 
วฒิุอาสาฯ	เพือ่ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มากขึ้น	

๘๕



ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
ขับเคลื่อนหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผ่านกระบวนการแผนชุมชน  
	 ปี	๒๕๕๒

๘๖



  โครงการประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
และภาคีการพัฒนาเพื่อสร ้างความเป็นธรรมในสังคม  
เป็นการต่อยอดการขบัเคลือ่นและขยายผลปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงสู ่การปฏิบัติให้เกิดความย่ังยืน	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	 
ได้ขยายผลเพิ่มเติมใน	 ๔	 ภาค	 ๑๘	 จังหวัด	 ๔๐	 หมู่บ้าน	 
และด�าเนินการแบบเข้มข้นใน	๔	ภาค	๘	จังหวัดเครือข่ายเดิม	 
ได้แก่	 เชียงราย	 ล�าปาง	 มหาสารคาม	 นครราชสีมา	 ราชบุรี	 
เพชรบุรี	สุราษฎร์ธานี	และพัทลุง	 เพื่อให้วุฒิอาสาฯ	 ในแต่ละ 
จังหวัดได้ใช้ความรู้	ความสามารถ	และศักยภาพ	ในการด�าเนิน 
กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง		

	 นอกจากนี	้วฒุอิาสาฯได้ร่วมกนัน�ายทุธศาสตร์การพฒันา 
ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 ไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย 
การท�างานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ	 กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลให้กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้วุฒิอาสาฯ 
มีการขับเคลื่อนงานในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น	 มีการจัดท�า 
แผนปฏบิตักิารขบัเคลือ่นงานของวฒุอิาสาฯ	ทีม่ทีศิทาง	เป้าหมาย	 
วิธกีาร	กจิกรรมทีช่ดัเจน	และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของประเทศ	 รวมทั้งการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกับภาค ี
เครือข่ายกลุ่มใหม่ตามบริบทการพัฒนาประเทศทีใ่ห้ความส�าคญั 
กับความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 ท�าให้วุฒิอาสาฯ	 มีการสร้าง 
เครือข่ายใหม่	ๆ	 เช่น	ร่วมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนงาน 
ในเชิงประเด็นและพื้นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน	เป็นต้น	

๘๗



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

๘๘



  ขับเคลื่อนการน�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู ่การปฏิบัติผ่านกลไกต่าง ๆ	 สศช.	 ได้จัดประชุม 
“การสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ	 ในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สู ่การปฏิบัติ”	 ในปี	 ๒๕๕๕	 เพ่ือให้ 
วุฒิอาสาฯ	 ได้ใช้ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และศักยภาพ	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร ์
ของแผนพัฒนาฯ	 โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคม 
รวมถงึสนบัสนนุการด�าเนนิงานของวฒิุอาสาฯ	ใน	๘	จงัหวดัเครอืข่ายเดมิ	เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นงานอย่างต่อเนือ่ง	

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

๘๙



  ด้านการศกึษา	มกีารรวมกลุม่วุฒอิาสาฯ	กลุม่การศกึษาและวฒันธรรม	เพือ่ขบัเคลือ่นงานในประเดน็การเตรยีมตวัเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนให้กับเด็กและเยาวชน	 โดยเช่ือมโยงการท�างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เกิดการรวมกลุ่ม 
ของวุฒิอาสาฯ	ใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(จังหวัดยะลา	นราธิวาส	และปัตตานี)	

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านการศึกษา

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

๙๐



  ด้านสุขภาพ วุฒิอาสาฯ	 กลุ่มสุขภาพด�าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน 
ต้นแบบด้านสขุาภบิาลอาหารของโรงเรยีน	 เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูบ้รหิาร 
สถานศึกษาให้เห็นความส�าคัญของงานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน	

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ 
 ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
 ก�าแพงแสนพิทยา	จังหวัดนครปฐม	

๙๑



 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ  
 ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร 
 ในโรงเรียนราชินีบูรณะ	จังหวัดนครปฐม	

๙๒



 วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ  
 ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร 
 ในโรงเรียนวัดศิลามูล  
 จังหวัดนครปฐม	

๙๓



  ด้านศลิปวฒันธรรม	วฒุอิาสาฯ	ส่งเสรมิการอนรัุกษ์ 
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม	 	 โดยด�าเนินโครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิ่น	จังหวัดยะลา	วุฒิอาสาฯ 
มีบทบาทเป็นผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดง 
และการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิม	 และกิจกรรมส่งเสริม 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศลิปวฒันธรรมการฟันดาบไทยแบบโบราณซึง่เป็นมรดกของชาติ 
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดไว้ไม่ให้สูญหาย	 โดยสอนให้กับเด็ก 
นักเรียนและเยาวชน	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา	 
ทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกพืน้ที	่รวมทัง้ประชาชนทีส่นใจทัว่ไป	โดยไม่ม ี
ค่าตอบแทนใด	ๆ	ทั้งสิ้น	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดยะลา  
 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น “ดีเกร์ ฮูลู”  
 ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
	 ในจังหวัดยะลา	ปี	๒๕๕๕	

๙๔



ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านสาธารณสุข 

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
 จังหวัดสมุทรปราการ สอนศิลปะ 
 การป้องกันตัวกระบี่ กระบอง 
 ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
	 ในจังหวัดสมุทรปราการ	ปี	๒๕๕๑

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเชียงใหม่  
 ด�าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ตอกเส้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปี	๒๕๕๓

๙๕



ช่วงที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน) 
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

	 สศช.	 มีภารกิจส�าคัญในการประสานการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 เพื่อเป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว	 โดยภารกจิในขณะนี้ 
คอืการแปลงยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	ไปสูก่ารปฏิบตัทิีส่อดคล้อง 
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตามแนวทาง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยค�านึงถึงเป ้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals	 : 
SDGs)	 ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับสากลไปพร้อมกัน	 
โดยอยูใ่นช่วงของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 
และฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)*

๙๖



	 วฒุอิาสาฯ	เป็นกลไกส�าคญัทีม่ส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น 
งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ 
อย่างจรงิจงัในทกุพืน้ทีข่องประเทศ	 โดยสนับสนุนให้วฒิุอาสาฯ  
รวมกลุม่กนัท�างาน และขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นยทุธศาสตร์ 
มากขึน้	ด้วยการขับเคล่ือนการพัฒนาในชมุชนท้องถิน่ทีส่อดคล้อง 
กับแผนในระดับต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้น	 ตามความต้องการ 
ของชุมชน	 และเหมาะสมกับภูมิสังคมในหลากหลายมิติ 
และสร้าง/ขยายเครือข่ายการท�างานร่วมกับภาคีการพัฒนา 
ในแต่ละพืน้ท่ี	เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น	 ลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม	โดยวฒิุอาสาฯ	ได้ด�าเนนิโครงการ/ 
กิจกรรม	ครอบคลุมใน	๖	ด้าน	ได้แก่	

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก	วฒุอิาสาฯ	ด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 
ต่าง	ๆ	ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	ภาคประชาสังคม	 
และชมุชนท้องถิน่	เพือ่ส่งเสรมิอาชพี	รายได้	และพฒันาเศรษฐกจิ 
ฐานรากของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	การส่งเสริม 
อาชีพให้แก่ชุมชนตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า จังหวัดปทุมธานี  
โดยวุฒิอาสาฯ	เป็นกลไกเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่ส�าคัญ	ได้แก่	 
กรมการพัฒนาชุมชน	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ในการให ้
องค์ความรู้ต้ังแต่การพฒันาทกัษะการผลิต	การแปรรูป	การขาย	 
และการตลาด	

 การจัดการสวัสดิการชุมชน	 บ้านแม่ข้าวต้ม	 จังหวัด
เชยีงราย	เกดิข้ึนจากวฒุอิาสาฯ		เป็นผูป้ระสานการท�างานร่วมกบั 
หน่วยงานในพืน้ที	่ได้แก่	อบต.	และแกนน�าชุมชน	ท�าให้เกิดการ 
รวมกลุ่มการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างเป็นระบบ	 มีเงินทุน 
หมุนเวียนให้กับคนในชุมชนในการประกอบอาชีพ	 เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม อ�าเภอ
พุทไธสง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 วุฒิอาสาฯ	 ส่งเสริมให้เกิดการ 
รวมกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน	
รวมทั้งการแปรรูปผ้าไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู ้ประกอบการ 
ในชุมชน	

๙๗



  ด้านการพฒันาทกัษะ ความสามารถ และส่งเสรมิ 
ศกัยภาพมนษุย์ มุง่เน้นการสร้างองค์ความรูใ้ห้กบัคนในชมุชน 
เพือ่พฒันาทกัษะ	ความสามารถในการด�าเนนิชวีติให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 มีทักษะและความรู ้
ในการประกอบอาชีพเพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติอย่างเป็นรูปธรรม	 
อาทิ	 โรงเรียนผู้สูงอายุคอโค จังหวัดสุรินทร์	 	 โดยวุฒิอาสาฯ	 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ส่งเสริมสุขภาพ 

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดบุรีรัมย์   
 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   
 และทอผ้าไหม	อ�าเภอพุทไธสง	จังหวัดบุรีรัมย์ 
	 เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนทั่วไป	

ร่างกาย	 จิตใจ	 ให้ผู ้สูงอายุอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตสู่คนรุ่นหลัง	 การพัฒนา 
ทักษะด้านภาษา จังหวัดสุรินทร์	โดยวุฒิอาสาฯ	เป็นวิทยากร 
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ	 และภาษาเขมรตามความสนใจของ 
สมาชิกในชุมชน เครือข่ายการท�างาน ๔ วัย “๔ วัย  
ร่วมใจพฒันา”	 จังหวดัพิษณโุลก	 เน้นการให้ความรู้แก่ชุมชน	 
เป็นท่ีปรกึษา	ให้ค�าแนะน�า	ความรู	้ความเข้าใจในข้อมูลท่ีจ�าเป็น 
ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน	ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ

๙๘



 วุฒิอาสาฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้
 ในการประดิษฐ์ดอกไม้ประจ�าชาติอาเซียนด้วยดินไทย
	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	ได้แก่	ชมรมดอกไม้ดินโพธิ์พระยา
	 และกลุ่มผู้สูงอายุต�าบลสนามชัย	โดย	กศน.	ต�าบลโพธิ์พระยา	
	 สนับสนุนงบประมาณ	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	เด็กและเยาวชน	
	 กลุ่มแม่บ้าน	และชาวบ้านที่สนใจ	เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
	 ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม	อาทิ	ท�าของประดับ	ตกแต่ง	ของฝาก
	 ของที่ระลึก	ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
	 ด�าเนินงานในช่วงปี	๒๕๖๐-๒๕๖๓

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพมนุษย์

๙๙



 วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรสอนการท�าสลัดผัก  
 ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนศิริชัย ภายใต้โครงการอบรม   
 เยาวชนชุมชนศิริชัย	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อสร้างอาชีพเสริม
	 ให้เด็กและเยาวชนในช่วงเวลาว่างและปิดเทอม
	 เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	 และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง
	 ด�าเนินงานในปี	๒๕๖๓

๑๐๐



	 การจัดรายการวิทยุ	อาทิ	รายการ	“เสียงคนสุรินทร์”  
จังหวดัสรุนิทร์	รายการ	“เรือ่งเล่าชาวเมอืงโอ่ง”	จงัหวดัราชบรุ	ี 
รายการ	“วุฒิเสวนาร่วมเสริมไทยด้วยธรรม”	 และรายการ 
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดย 
วุฒิอาสาฯ	 เป็นผู ้ด�าเนินรายการให้ความรู ้และเผยแพร  ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ 
กับประชาชนในพื้นที่	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมี 

 การด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุคอโค จังหวัดสุรินทร์ โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์	ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
	 จังหวัดสุรินทร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	ทั้งด้านวิชาการ	วิชาชีพ	และวิชาชีวิต	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ สอนภาษาอังกฤษ 
	 ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา สอนจินตคณิต 
	 แก่เด็กนักเรียน

ความตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	รวมทั้ง 
ส่งเสริมทักษะและความรู ้ความสามารถในการด�าเนินชีวิต 
และการประกอบอาชพีทีถ่กูต้องตามหลกัวิชาการ	โดยเชือ่มโยง 
กบัภาคเีครือข่ายต่าง	ๆ	ในพ้ืนที	่เช่น	เกษตรจงัหวดั	สาธารณสขุ 
จงัหวัด	ประมงจงัหวดั	พมจ.	เป็นต้น	รวมท้ังการส่งเสรมิให้เดก็ 
และเยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการด�าเนินชีวิต	

๑๐๑



 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี จัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป รวมทั้งผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ 

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดรายการวิทยุ  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ ในการด�าเนินชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ จัดรายการวิทยุ “เสียงคนสุรินทร์” เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป

๑๐๒



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

๑๐๓



  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยั และสขุภาวะทีดี่  
วุฒิอาสาฯ	 มีบทบาทในการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในพื้นที่	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 
และ	 อสม.	 เป็นต้น	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย	 
และสขุภาวะท่ีดขีองคนในชุมชนทุกช่วงวยั	 ให้รูจ้กัการดูแลรกัษา 
สขุภาพ	การบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์	และการออกก�าลงักาย 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขภาวะที่ดี

อาท	ิโรงเรียนผูส้งูอายทุ่าข้าม และศูนย์เดก็เล็กเทศบาลต�าบล 
ท่าข้าม	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยกลุ่มวุฒิอาสาฯ	 เป็นนักเรียน 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ได้พัฒนากิจกรรมการพัฒนาชุมชนตาม 
ศกัยภาพ	ภมูปัิญญา	และความสนใจ	เช่น	กิจกรรมสานสัมพนัธ์ 
ครอบครวัอบอุน่และถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่	การเล่านทิาน 
และสอนการละเล่นโบราณให้กับเด็กและเยาวชน	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
 จังหวัดเพชบูรณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่		 	
	 เทศบาลต�าบลท่าข้าม	จังหวัดเพชรบูรณ์ 
	 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้าม	จังหวัดเพชรบูรณ์	
	 เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนให้ท�ากิจกรรม
	 อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
	 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ	เพื่อเพิ่มรายได้ 
	 ให้แก่ประชาชนในระดับครัวเรือน
	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี

๑๐๔



	 นอกจากนี้	 วุฒิอาสาฯ	 จ.นนทบุรี	 ด�าเนินงานร่วมกับ	 
รพ.สต.	 และ	 อสม.	 ออกเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก�าลังกาย	 และการรวมกลุ่ม 
ต้นแบบปลูกผักอนิทรย์ี และการพฒันาศนูย์จดัการฟาร์มชุมชน 
โรงเรียนวัดป่าระก�า	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยวุฒิอาสาฯ 
ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่จัดท�า 

แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเพ่ือผลิตอาหารกลางวันให้กับ 
นักเรียน	 และเป็นแหล่งเรียนรู ้ของนักเรียนเชื่อมต่อกับ 
องค์ความรู้ด้านการเกษตรในชุมชน	 ส่งผลให้เกิดความมั่นคง 
ด้านอาหารในชุมชน	 และเป็นต้นแบบของเกษตรปลอดภัย 
ที่น�าไปสู่ฟาร์มชุมชนอย่างแท้จริง	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ให้องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคง 
	 ด้านอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดป่าระก�า	
	 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๕



  ด้านการอนรัุกษ์ และฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม เน้นการ 
สืบสาน	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม	 โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้กับ 
เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป	อาทิ	 
ศิลปะการแทงหยวกกล้วย	 จังหวัดอ่างทอง	 โดยวุฒิอาสาฯ	 
เป็นวิทยากรและรวบรวมกลุ่มสกุลช่างอ่างทองรับแทงหยวก 
ในงานพิธีต่าง	 ๆ	 และถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้กับนักเรียน	 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจท่ัวไป	 โดยใช้สถานที่วัด	 ศูนย์เรียนรู	้ 
และโรงเรียนทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง	 เช่น	 
สิงห์บุรี	พระนครศรีอยุธยา	เป็นต้น	
 การสบืสานและอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมด้านขนมไทย
จากบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 โดยวุฒิอาสาฯ	 มี
บทบาทส�าคญัเป็นมนัสมองในการคดิเรือ่งราว	(Story)	ของขนมไทย 
เพื่อเพิ่มมูลค่า	 ท�าให้คนทั่วไปรู้จักที่มา	 ต้นต�ารับ	 ต้นก�าเนิด 
ของขนมไทยที่มาจากท้าวทองกีบม้าสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช	รวมท้ังยงัมหีลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	
หมูบ้่านญีปุ่น่	หมูบ้่านฮอลนัดา	เป็นต้น	ท�าให้สามารถเชือ่มโยง
กับเรื่องราวของขนมไทยอย่างเป็นรูปธรรม	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอ่างทอง อนุรักษ์  
 ส่งเสริม และถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกกล้วย 
 ให้แก่เด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
ดำาเนินงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๑๐๖



ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ดำาเนินงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 รวมทั้ งการจัดตั้ ง 	 “จิปาถะภัณฑ ์สถานคูบัว” 
จังหวัดราชบุรี	 วุฒิอาสาฯ	 ที่สืบเชื้อสายจากชาวไท-ยวน	 
มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์	สืบทอด	และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม	 
ไท-ยวน	 ไปยงัรุน่ลูกรุน่หลาน	 โดยเกบ็รวบรวมเครือ่งมอืเครือ่งใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน	 จัดแสดงหุ่นข้ีผ้ึงตามแบบฉบับวิถีชีวิต 
ชาวไท-ยวน	 ส่งเสรมิการทอผ้าจกของชาวไท-ยวน	ทีม่ลีวดลาย 
เป็นเอกลักษณ์	 และเก็บสะสมผ้าโบราณไว้ในพิพิธภัณฑ์	 
ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย	จังหวัดสุรินทร์	วุฒิอาสาฯ	ได้ตั้งค่ายฝึก 
กฬีามวยไทย	ก.เกรด็ศลิา	ท�าหน้าท่ีก�ากบั	ดูแล	ประสานเครือข่าย	 

และประชาสัมพันธ์โครงการ	 เพื่อฝึกสอนกีฬามวยไทยแก่ 
เยาวชนรุ่นหลังที่สนใจทั้งหญิงและชาย	 ป้องกันเยาวชนให ้
ห่างไกลจากยาเสพตดิ	และเป็นการอนรัุกษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย	 
 โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิน่  
จังหวัดยะลา	 วุฒิอาสาฯ	ถ่ายทอดการแสดงศิลปะการละเล่น 
พืน้บ้านของชาวมสุลมิ	 เพือ่อนรุกัษ์และสบืทอดไว้ไม่ให้สญูหาย	 
โดยสอนให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนถึงมัธยมศึกษา	ทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่	รวมทั้งประชาชน 
ที่สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าตอบแทนใด	ๆ	ทั้งสิ้น

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสาน
 และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านขนมไทย 
 จากบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

๑๐๗



	 ตลอดจนยังมีอีก	 ๒	 กิจกรรม	ศิลปะปูนปั้นสกุลช่าง 
เมืองเพชร ท่ีวุฒิอาสาฯ	 มีบทบาทเป็นครูผู ้สอนถ่ายทอด 
องค์ความรู้ทางเชิงช่างให้กับลูกศิษย์รุ่นใหม่	เพื่อสืบสานศิลปะ 
ปนูป้ันสกลุช่างเมอืงเพชร	 ท่ีมคีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 
ให้อยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบไป	 โดยลวดลายของงานปูนปั้น 
ส่วนใหญ่เป็นลายแบบประเพณีหรือลวดลายด้ังเดิม	 เช่น	 
ลายกระหนก	รูปเทพนมครึ่งตัว	ตัวครุฑหัวสิงห์	สัตว์หิมพานต์ 

และลายดอกไม้	 เป็นต้น	 และสิ่งประดิษฐ์ในขวดแก้ว  
จงัหวดัสมทุรสงคราม	ทีว่ฒุอิาสาฯ		เป็นวทิยากรสาธติการประดษิฐ์ 
ของตกแต่งและของที่ระลึก	 โดยการน�าสิ่งของเล็ก	 ๆ	 ใส่ใน 
ขวดแก้วและประดับตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า	 เช่น	 
ภาพพระฉายาลกัษณ์	ภาพพระ	หรือภาพบุคคลท่ีเคารพนบัถอื	 
เป็นต้น	 สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ	 และรายได้ให้กับคน 
ในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี สืบทอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะไท-ยวน 
	 ในรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์	“จิปาถะภัณฑ์สถานคูบัว”

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 จังหวัดสุรินทร์ อนุรักษ์และ 
 สืบทอดกีฬามวยไทย
	 โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย	 
	 ก.เกร็ดศิลา	จังหวัดสุรินทร์

๑๐๘



 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสมุทรสงคราม  
	 อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
	 การจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ในขวดแก้ว

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเพชรบุรี 
	 อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะปูนปั้น

๑๐๙



	 นอกจากนี้	 ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่
รูจ้กัในระดบัโลก โดยวฒิุอาสาฯ	จงัหวดัสรุนิทร์	ได้สร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
ไทยให้กับสังคมโลกได้รับทราบ	เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี 
ต่อกัน	อาทิ	การน�าชาวต่างชาติมาร่วมสอนภาษาอังกฤษและ 
เขมร	การร่วมประชุมนานาชาติ	ครั้งที่	๑๒	เรื่อง	“Southeast	
Asian	Cultural	Values	:	Culture	of	Peace”	ในปี	๒๕๕๙	

มผีูเ้ข้าร่วมประชมุจาก	๑๕	ประเทศ	และการประชุมนานาชาติ 
ครั้งที่	 ๑๓	 เรื่อง	 “Southeast	 Asian	 Cultural	 Values,	 
Preservation	 in	 Community	 Spirit”	 ในปี	 ๒๕๖๐	 
ซ่ึงวุฒิอาสาฯ	 ได้น�าเสนอเร่ืองวัฒนธรรมของชาวเขมรถิ่นไทย 
สุรินทร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและยารักษาโรค	 และประเพณี 
การเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบรุษุแซนโฎนตา	อันเป็นการเผยแพร่ 
วฒันธรรมไทยท้องถิน่ให้เป็นทีรู่จ้กัแก่อารยประเทศมากยิง่ข้ึน		

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์  
 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ด้านวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 โดยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ		 
	 ณ	ประเทศกัมพูชา	ปี	๒๕๖๐

๑๑๐



  ด้านการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ให้ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยวุฒิอาสาฯ	 ด�าเนิน 
โครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม	และชมุชน	อาท	ิโครงการฝายมชีวีติ	จงัหวดั 
นครศรธีรรมราช	วฒุอิาสาฯ	มบีทบาทเป็นวทิยากรกระบวนการ 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ดำาเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ่ายทอดองค์ความรู้	 และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 
สร้างนวัตกรรมการจัดการน�้าโดยชุมชนขึ้น	 ด้วยการให้ชุมชน 
น�าวัสดุอุปกรณ์และร่วมลงทุนลงแรงในการก่อสร้างฝายมีชีวิต	 
ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูก้ารคืนความหลากหลายทางชีวภาพ 
สู่แหล่งน�้าผ่านเวทีประชาเข้าใจ	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล 
และปัญหาของชุมชน	ทั้งเรื่องดิน	น�้า	และป่า	รวมทั้งวิเคราะห์ 
ข้อมูล	ปัญหา	และความต้องการของชุมชน	ท�าให้เกิดแผนการ 
จัดการน�้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  
 จัดท�าฝายมีชีวิต	เพื่อแก้ปัญหา 
	 การขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง	 
	 และน�้าท่วมในฤดูฝน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง   
 จังหวัดนครราชสีมา   
 สอนวิธีการจัดท�าฝายมีชีวิต 
 แก่ประชาชน	

๑๑๑ 



 การพฒันาสิง่แวดล้อมลุม่น�า้บางปะกงเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 วุฒิอาสาฯ	 ชมรมล�าพูบ้านโพธิ ์
ด�าเนินงานร่วมกับคนในชุมชนบ้านโพธิ์	 และภาคีเครือข่าย 
ในพ้ืนที	่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 
ลุ่มน�้าบางประกงอย่างยั่งยืน	 เกิดการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่	 โดยจดัตัง้ 
แหล่งเรียนรู้	 “ห้องเรียนต้นจาก”	 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู ้
ภูมิปัญญาการน�าต้นจากมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผู้สนใจ	 
 การจัดกจิกรรมพัฒนาตลาดเก่า	(ตลาดสนามจนัทร์)	 
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชนเชงิอนรุกัษ์	โดยจัดแสดงประวติั 
ความเป็นมา	 วิถีชีวิต	 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 
ของคนบ้านโพธิ์ในอดีต	 ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนัก	 และ 
เห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง	 ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 สามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้มาเท่ียวชมและเรียนรู้เป็นการสร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	

 วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก ด�าเนินกิจกรรม 
 การอนุรักษ์แม่น�้าบางปะกงสายน�้าแห่งชีวิต  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑๒



  ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ วุฒิอาสาฯ	มีบทบาทเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม 
และชุมชน	 กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมหนุนเสริม 
การพัฒนาเพื่อน�าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้	 อาทิ	 
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ	 จังหวัดพัทลุง	 
โดยวุฒอิาสาฯ	เป็นผูจ้ดุประกายและหนนุเสรมิในกระบวนการ 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

ท�าแผนชุมชนและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย	 ยึดหลัก 
ให้คนในชุมชนคิดเอง	 ท�าเอง	 บริหารจัดการตนเอง	 ท�าให้ 
การขับเคลือ่นงานในพืน้ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ	ส่งผลให้ 
ชุมชนบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
เช่น	เกิดกลุ่มอาชีพ	๑๑	กลุ่ม	ส่งเสริมการสร้างชุมชนสันติสุข	 
๙	ดี	และส่งเสริมการรักษาสุขภาพภายในชุมชน	เป็นต้น	

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

๑๑๓



 การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านแม่ข้าวต้ม  
จงัหวดัเชยีงราย โดยวฒุอิาสาฯ เป็นทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�า 
ในการด�าเนินงานกลุ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คอยไกล่เกลี่ย 
กรณีพิพาทในชุมชนเพื่อให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ก่อนถึง 
การฟ้องร้องในชั้นศาล และการสร้างความมั่นคงในพื้นที ่
บ้านห้วยหินลาด จงัหวัดเชียงราย โดยวฒุอิาสาฯ ร่วมด�าเนนิงาน 
กับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีพัฒนาเชิงประเด็นความมั่นคง 
ในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ 
เชียงราย ส่งผลให้เกิดการบูรณาการการท�างานของหน่วยงาน 
และเครือข่ายในระดับพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด 
คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหา 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น การอนุรักษ์ลุ ่มน�้า 
บางปะกง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิมให้ด�าเนินไปพร้อมกับการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โรงเรียนธนาคารต้นไม ้
เพ่ือเรียนรู้ธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนที่ป่า การปฏิรูป 
ระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ   
ทางสังคม อาทิ ผู ้ยากไร้ ผู ้ไร้ที่พึ่ง ผู ้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงวัย  
และผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ การท่องเที่ยวชุมชน 
วิถีตะวันออก พัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริม 
การเกษตรอนิทรย์ีและเกษตรกรรมยัง่ยนื ธรรมนญูต�าบลน่าอยู่  
ขบัเคล่ือนการสร้างต�าบลน่าอยูโ่ดยจดัท�าธรรมนญูต�าบล ๘ ริว้  
ครอบคลุมการพัฒนาอาชีพ รายได้ การจัดการสิ่งแวดล้อม  
สุขภาพ สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล ้อม เครือข ่าย 
ภาคตะวันออกย่ังยืน ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนระดับภูมิภาคใน ๘ จังหวัดภาคตะวันออก

 นอกจากนี ้มพท. ร่วมกบั สศช. และเครือข่ายวฒิุอาสา 
ธนาคารสมองภาคตะวันออก ๘ จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบรุ ีตราด นครนายก ปราจนีบรีุ ระยอง และสระแก้ว) ขับเคล่ือน 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนืระดับพืน้ที ่โดยด�าเนนิการน�าร่อง 
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” (SDGs Lab) 
เพื่อส่งเสริมการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผล 
เป็นรปูธรรมในระดบัพืน้ท่ี ขยายผลและต่อยอดการด�าเนนิงาน 
ของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย ให้สามารถยกระดับเป็น 
เมืองน่าอยู ่อย่างยั่งยืน เกิดภาคีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่เข้มแข็ง โดยได้ด�าเนินการในมิติต่าง ๆ ได้แก่  

 ผลลัพธ์ เกิดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภาคตะวนัออกสูค่วามยัง่ยนื “วถิตีะวนัออก วถิแีห่งความสขุ”  
โดยมีประเด็นการพัฒนาร่วม ๕ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนา 
บนฐานทรพัยากร การเป็นศนูย์กลางอาหารปลอดภยั การพฒันา 
เมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเรียนรู้บนฐาน 
ชุมชน

๑๑๔



๑๑๕



๑๑๖



๑๑๗



๑๑๘



  ร่วมระดมความเห็นในการจัดท�าแผนพัฒนาประเทศ
    การระดมความเห็นต่อทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

	 สศช . 	 ได ้ เชิญคณะกรรมการมูลนิ ธิพัฒนาไท	 
คณะอนุกรรมการอ�านวยการธนาคารสมอง	 และวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองท่ัวประเทศ	เข้าร่วมการประชมุระดมความคดิเห็น 
ต่อทิศทางแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 
จ�านวนทั้งสิ้น	๕๓	คน	ซึ่งได้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
ในหลากหลายประเดน็	โดย	สศช.	ได้น�าความคิดเหน็ทีไ่ด้รบัมา 
ประมวลผลรวมกันท้ังประเทศ	 เพ่ือปรับปรุงร่างทิศทางแผน 
พฒันาฯ	ฉบบัท่ี	๑๒	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลีย่นแปลง	 
เพ่ือการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกพื้นท่ีอย่างยั่งยืน	 
	 จากนัน้น�าเสนอต่อสาธารณชนในการประชุมประจ�าปี	
๒๕๕๘	 ของ	 สศช.	 และรวบรวมความเห็นสังเคราะห์เป็น	
“ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วจงึจดัท�ารายละเอยีดของ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่๑๒	และหารือ 
กับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง	 และน�าเสนอต่อ
สาธารณชนในการประชุมประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ของ	 สศช.	 และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	 ก่อนน�าข้ึนทูลเกล้าฯ	 ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย	 
และประกาศใช้ในวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙

๑๑๙



   การระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

	 สศช.	 มีภารกิจหลักในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่๑๓	(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เพ่ือให้สามารถ 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวนัที	่๑	ตุลาคม	๒๕๖๕		โดยวฒิุอาสา 
ธนาคารสมองมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผน 
พัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๓	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ	 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
และน�าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ	มาเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาประเทศด้านต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการจดัท�า 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๓	ให้ส�าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๐



๑๒๑



  สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน โดย	สศช.	ได้ท�าหนงัสอืถงึผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ	 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ที่มีวุฒิอาสาฯ	 อยู่ในพื้นที่ 
เป็นระยะ	ๆ 	เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับบริการและเครือข่าย 
ของธนาคารสมองที่สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ทีเ่ป็นประโยชน์ในแต่ละจงัหวดั	โดยส่งท�าเนยีบวฒิุอาสาฯ	ในพืน้ที ่
ซึ่งแยกตามประสบการณ์	 ความเช่ียวชาญ	 และภูมิล�าเนาให้แก่ 
หน่วยงานทีต้่องการใช้บรกิาร	โดยในปัจจบัุนมีวฒิุอาสาฯ	จ�านวนมาก 
ที่ได้รับการแต่งต้ังจากจังหวัดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�าปรึกษา 
ในเรือ่งที่เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ	หรือคณะท�างานต่าง	ๆ	

การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมอง 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสมอง
	 ตั้งแต่เริ่มด�าเนินงานธนาคารสมองเมื่อปี	๒๕๔๓	สศช.	 ได้ท�าหน้าที่หน่วยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง	และประสาน 
เช่ือมโยงกับองค์กรและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองเข้าไปช่วยหนุนเสริมการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 
ซึ่ง	 สศช.	 ให้ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ขณะเดียวกันได้จัด 
การประชุมสัมมนาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 ให้แก่วุฒิอาสาฯ	 เป็นระยะ	 ๆ	 โดยแต่ละคร้ังจะเน้นประเด็นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงเวลานั้น	 ๆ	 รวมท้ังสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ	 ในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสปรึกษาหารือ	 
เพื่อการท�างานพัฒนาชุมชนร่วมกัน	โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินการ	ดังนี้

๑๒๒



๑๒๓



  สนบัสนนุการขบัเคลือ่นงานของวฒิุอาสาธนาคาร
สมองร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
   จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ กลุ่มวุฒิอาสาฯ	 ท่ีจัด 
แบ่งตามความเชี่ยวชาญนั้น	 ได้มีการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม 

เพื่อก�าหนดแผนการด�าเนินงานร่วมกันตามความสนใจ	 เช่น 
กลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 และกลุ่มด้านการศึกษา 
เป็นต้น	นอกจากน้ี	ยงัได้จัดการศกึษาดงูานในพืน้ที	่เพือ่สนบัสนนุ 
การท�างานของหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ต่อไป	

 การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 ด้านการศึกษา	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๔๕

๑๒๔



 การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ  
	 กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๕๗

๑๒๕



   จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ของ 
แต่ละจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับ 
พื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม	 สศช.	 ส่งเสริมให ้
วฒุอิาสาฯ	มกีารรวมกลุม่ในการขับเคลือ่นงาน 
เพื่อด�าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาที ่
สอดคล้องกับป ัญหาและความต้องการ 
ในแต่ละพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง	 โดยสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุระหว่างวฒุอิาสาฯ	
และภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมประชมุของแต่ละ 
จงัหวดั	ปีละ	๓	ครัง้	เพือ่ให้วฒุอิาสาฯ	หารือถึง 
แนวทางการท�างาน	และการเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือข่ายในพื้นที่	 เพื่อทบทวนปัญหา	
อปุสรรคในการด�าเนนิงานและประเมนิผลงาน
เมื่อสิ้นปี	 ส่งผลให้มีวุฒิอาสาฯ	 จากจังหวัด 
ต่าง	ๆ 	ในทกุภมิูภาคมกีารจดักจิกรรม/โครงการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมร่วมกับ 
 ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

๑๒๖



 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีรรมราช  
 จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
	 เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

๑๒๗



 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี 
 จัดประชุมเพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 
 ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง กรุงเทพมหานคร จัดประชุม เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	

๑๒๘



      วุ ฒิอาสาฯ	 ยั งมีการด� า เนินงานร ่ วมกับ 
วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดอื่น ๆ	 เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน	 เช่น	 
วุฒิอาสาฯ	จังหวัดล�าพูน	ด�าเนินงาน	“หมู่บ้านยามชายแดน  
ภายใต้โครงการหมู ่บ ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ”	ในจังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	ตาก	 
น่าน	และอตุรดิตถ์	เพือ่สร้างความชุม่ชืน้ในพืน้ที	่โดยการปลกูป่า 

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองด้านความมั่นคง

และสร้างฝายชะลอน�า้	น�าไปสู่การเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน�า้ 
ในการอุปโภค	 บริโภค	 รวมท้ังส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติ 
อย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความม่ันคงและ 
ปลอดภัย	 ช่วยให้ชุมชนเกิดความรักและสามัคคี	 มีความเป็น 
ปึกแผ่น	มั่นคง	และเข้มแข็ง	เป็นต้น	

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เยือน สศช. 
	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�าหนดแนวทาง 
	 การด�าเนินงานร่วมกัน

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�าพูน ด�าเนินโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

๑๒๙



  จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
ระดับภาค	 เพ่ือเชื่อมโยงการท�างานระหว่างวุฒิอาสาฯ 
และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน	 รวมทั้งการแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้แนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน	 ตลอดจนถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ในการขับเคลื่อนงานท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาของประเทศ

ตัวอย่างผลงานวุฒิอาสาธนาคารสมองทำางานร่วมกับจังหวัดอื่น ๆ

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดล�าพูน ด�าเนินงานร่วมกับ 
 ภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงใหม่ ในการประยุกต์ใช้ 
	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
	 ในระดับพื้นที่	น�าไปสู่การสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ 
	 ปี		๒๕๖๐

๑๓๐



 การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๔๕

๑๓๑



 การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ปี	๒๕๔๕

๑๓๒



 การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กรุงเทพมหานคร	
	 ปี	๒๕๔๕

 การสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ   
		 จังหวัดเชียงใหม่	ปี	๒๕๔๕   

๑๓๓



 การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความเห็น 
 เพื่อก�าหนดรูปแบบ/แนวทางการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ
 ระดับภาค	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๖

๑๓๔



  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายและกระบวนการ 
เรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ 
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง”	ระดบัภาค	ใน	๔	ภาค	 
และกรุงเทพมหานคร	ในปี	๒๕๕๔	เพือ่สร้าง 
เครือข่ายให้แก่วุฒิอาสาฯ	 ในจังหวัดและ 
ภูมิภาคต่าง	 ๆ	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และระดมความคิดเห็นในการก�าหนด 
แนวทางการด�า เนินงานร ่วมกันตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
เ พ่ือร ่วมแก ้ ไขป ัญหาในพื้นที่ต ่ าง	 ๆ	 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และบริบทภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่	 รวมทั้ง 
สร ้างเครือข ่ายการท�างานร ่วมกับทุก 
ภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม	

๑๓๕



  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับภาค	 ใน	 
๕	ภมูภิาค	ในปี	๒๕๖๒	และ	๒๕๖๓	เพือ่บรูณาการและเชือ่มโยง 
การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
จากทุกภาคส่วน	 ระดมความคิดเห็นในการก�าหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของวุฒิอาสาฯ	 ระดับจังหวัด 
หรอืกลุม่จงัหวดั	และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลการขบัเคล่ือน 
งานของวุฒิอาสาฯ	ที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรมต่อสาธารณชน		

	 ส�าหรบัรปูแบบการจดัประชมุดงักล่าว	ได้ม	ีการจดัเวที 
เสวนา ชีแ้จงประเด็นส�าคญัของยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนพฒันาฯ	 
รวมทัง้แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัแนวทางการขับเคล่ือนการพฒันา 
ของวุฒิอาสาฯ	 แต่ละจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพฒันาฯ	อนัน�าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล�า้	สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม	 ส่งผลให้คนในชุมชน	 สังคม	 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดม 
ความคิดเห็น เพื่อก�าหนดแนวทางส่งเสริมการท�างานแบบ 
บูรณาการของวุฒิอาสาฯ	 กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม	 
นอกจากนี้	ยังมีการจัดนิทรรศการ	น�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
ของวุฒิอาสาฯ	 ของแต่ละจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย	 และ 
การศึกษาดูงานในพื้นที่	

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๔

๑๓๖



 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



	 ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	ที	่สศช.	ท�าหน้าทีห่น่วยทะเบียนกลาง 
ของธนาคารสมอง	ได้ด�าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ 
ด�าเนินงานของวฒุอิาสาฯ	อย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ให้วฒุอิาสาฯ	 เป็นที ่
รู้จักมากข้ึน	 และมีผู้เกษียณอายุจากภาคราชการและเอกชน 
รวมทัง้ผูท้รงภมูปัิญญาในท้องถิน่	ทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านต่าง	ๆ 
และมคีวามพร้อมมาสมคัรเป็นวฒุอิาสาฯ	อย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้ 
เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงาน	 องค์กร	 และชุมชนต่าง	 ๆ	 เข้ามา 
ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารสมองมากยิ่งขึ้น	
	 ขณะเดยีวกัน	สศช.	และวฒุอิาสาฯ	ตระหนกัดว่ีา	ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ	 แต่ละท่าน	 
ซึง่มอียูห่ลากหลายถึง	๒๑	สาขา	นบัเป็นองค์ความรู้ท่ีมคีณุค่ายิง่ 
ที่วุฒิอาสาฯ	 ทุกท่านได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน	 ควรที่จะ 
มีการถ่ายทอดสู่สาธารณชน	 เพ่ือประโยชน์ในการด�ารงชีวิต 
และการพัฒนางานในด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา 
ประเทศในที่สุด	 อันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม 
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ที่ทรงเป็นผู้ให้ก�าเนิด 
ธนาคารสมอง
	 จึงได้มีการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการ 
ด�าเนินงานของธนาคารสมอง	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	อาทิ

  จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัร “วฒุอิาสา 
ธนาคารสมอง”	ในงานโครงการเสรมิสร้างศักยภาพและพฒันา 
ดุลยภาพของข้าราชการ	 ของส�านักงาน	 ก.พ.	 เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์งานของวฒุอิาสาธนาคารสมองให้กบัข้าราชการ 
ที่จะเกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมประชุมจ�านวน	๙๐๐	 คน 
โดยจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิอาสาฯ 
การให้ข้อมูลความเป็นมาและคุณสมบัติของวุฒิอาสาฯ	 อาทิ	 
แจกเอกสาร	คู่มือ	และแผ่นพับ	จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว	 
ส่งผลให้มีผู้สมัครเป็นวุฒิอาสาฯ	เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครวุฒิอาสาฯ ในงานที่จัดให้ผู้เกษียณอายุของส�านักงาน	ก.พ.	

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๔๒



๑๔๓



  การจัดท�าสื่อเผยแพร่การด�าเนินงานและ
ประชาสมัพนัธ์ ได้ใช้สือ่ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	
อย่างผสมผสาน	ดังนี้
   สื่อที่ สศช. และวุฒิอาสาฯ ร่วมกันจัดท�า
	 	 	 ในช่วง	๑๐	ปีแรก	(พ.ศ.	๒๕๔๔–๒๕๕๕)	จดัท�า 
ส่ือเผยแพร่ในรูปแบบของจดหมายข่าว	 ที่เน้นการรายงาน 
ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานของวฒุอิาสาฯ	และยงัได้ร่วม
กับกรมประชาสัมพันธ์	 และวุฒิอาสาฯ	 จัดท�ารายการวิทยุ	
“ธนาคารสมองของคนไทย”	 เผยแพร่ทางสถานีวิทย ุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 เพื่อเผยแพร่และรวบรวม 
องค์ความรู้	 รวมทั้งประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ	 แต่ละท่าน	
รวมจ�านวน	๒๙๐	ตอน	และได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 
ไว้ด้วย
	 	 	 ต่อมาได้ปรับเปล่ียนให้อยู ่ในรูปแบบของ
จุลสารธนาคารสมอง	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)	 ที่นอกจาก 
จะเน้นการรายงานผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 ต่อ
สาธารณชนแล้ว	 ยังได้เสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนงานที่ 

๑๔๔



สศช.	 ไปท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 รวมท้ังเพ่ิมเนื้อหาด้านองค์ความรู้ที่จ�าเป็น 
ต่อการด�าเนนิชวีติ	ทกัษะ	และเพ่ิมศกัยภาพให้วฒุอิาสาฯ	ได้รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง	
	 	 พร้อมกันนี้ยังได้จัดท�าแผ่นพับ	หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ	
และหนงัสอืทีจั่ดท�าในโอกาสมหามงคลทีส่มเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๗๒	พรรษา	 และในโอกาส
ธนาคารสมองครบรอบ	๑๐	ปี	และ	๑๕	ปี	การจัดท�าวีดิทัศน์	และการจัดนิทรรศการ
ในโอกาสต่าง	ๆ	เป็นต้น

๑๔๕



	 ปัจจบุนั	 สศช.	 ได้เพิม่ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์	 ได้แก่	 เวบ็ไซต์ของ	 สศช.	www.nesdc.go.th 
เฟซบุ๊กธนาคารสมอง	เฟซบุ๊กมูลนิธิพัฒนาไท	ซึ่งสามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	ทันสถานการณ์

 จังหวัดสตูล   

๑๔๖



     สือ่ทีว่ฒุอิาสาฯ จดัท�าเอง วฒุอิาสาฯ	หลายจงัหวดัได้จดัท�า 
รายการทางสถานวีทิย	ุเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ 
กบัประชาชนอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	นครศรธีรรมราช	ราชบรุ	ีสตูล	สรุาษฎร์ธาน	ี 
เพชรบุรี	สุรินทร์	และพะเยา

 จังหวัดสุรินทร์

 จังหวัดสตูล   

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดพัทลุง

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๗



  การแถลงข่าวผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองต่อสื่อมวลชน

 การแถลงข่าวผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ณ สศช.	กรุงเทพฯ	ปี	๒๕๔๕

๑๔๘



 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์ 
 งานธนาคารสมอง	เพื่อการเผยแพร่ขยายผล	 
	 ปี	๒๕๕๗

๑๔๙



การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 สศช.	ร่วมกบัมลูนธิพิฒันาไท	และวฒุอิาสาธนาคารสมอง 
จัดการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ 
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในโอกาส 
การจัดตั้งธนาคารสมองครบรอบ	๑๐	ปี	และ	๑๕	ปี	เพื่อเทิด 
พระเกียรติที่พระองค ์ทรงมีพระราชด�ารัสในการจัดตั้ง 
ธนาคารสมอง	รวมทัง้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการขบัเคล่ือน 
งานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

 การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
	 ในโอกาสการจัดตั้งธนาคารสมอง	ครบรอบ	๑๐	ปี	ในปี		๒๕๕๕

๑๕๐



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

๑๕๑





บทสรุปและก้าวต่อไป 
ของธนาคารสมอง

ส่วนที่ ๔



บทสรุปผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

	 ที่ผ่านมา	 วุฒิอาสาฯ	 จ�านวนมากได้ด�าเนินการให ้
ความช่วยเหลือในลักษณะแบบปัจเจก	 โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ	 
ในกรุงเทพมหานคร	ขณะที่วุฒิอาสาฯ	ในจังหวัดอื่น	ๆ	มีการ 
รวมกลุม่กนัด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เขตภูมิล�าเนาของวุฒิอาสาฯ	อาทิ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 ภาคประชาสังคม 
และชุมชน	 ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการสมัยใหม่สู ่ชุมชน	 ท�าให้ 
ภูมิปัญญาไม่สูญสลายและสามารถต่อยอดให้เป็นประโยชน์ 
มากขึน้	รวมทัง้ยงัสามารถอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นการฟ้ืนฟ ู
ความรู้และสืบต่อไปยังคนรุ่นต่อไปไม่สิ้นสุด	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุ 

  วิ เคราะห ์ รูปแบบการด�าเนินงานจากอดีต 
ถึงปัจจุบัน
	 	 จากการที	่สศช.	ได้ตดิตามภาพรวมการด�าเนนิงาน 
ของวฒุอิาสาธนาคารสมองทีผ่่านมา	ส่วนใหญ่มบีทบาทในการ 
ท�ากิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ทั้งแบบปัจเจกและ 
รวมกลุ่มกัน โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลักคิดและหลักปฏบิตั ิ ในการด�าเนนิงานร่วมกบัภาคี 
เครอืข่ายจากทกุภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมในทุก 
มิติ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อส่งเสริมให้ 
คนในชมุชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

และบริบทของแต่ละพื้นที่	อาทิ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 
การประกอบอาชีพที่มั่นคง	 รวมทั้งการส่งเสริมหลักศีลธรรม	 
จรยิธรรม	และจติใจทีเ่อือ้อาทรในการด�าเนนิชีวติ	การอยู่ร่วมกัน 
ของคนในสงัคมด้วยความสามคัคีช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั	ควบคูก่บั 
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 อันจะ 
น�าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถ 
พึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นภูมิคุ ้มกันให้กับชุมชนและประเทศ 
ในทุกด้านให้มีความสมดุลและยั่งยืน

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองยังมีคุณค่า	 ไม่เป็นภาระต่อ 
สังคม	 สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาต	ิ 
โดยวุฒิอาสาฯ เป็นกลไกส�าคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑๕๔



  ปัจจัยความส�าเร็จ
	 	 การด�าเนนิงานของวฒิุอาสาฯ	ทีผ่่านมา	มกีารจดัท�า 
โครงการ/กจิกรรมและภารกจิต่าง	ๆ 	ครอบคลมุในทกุมติ	ิทัง้ด้าน 
เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ส่งผลให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ 
ที่ดีขึ้น	 เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน	 มีการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมไทย	 และการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
 ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ	 คือ	 วุฒิอาสาฯ	 เป็นผู้ม ี
ความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ	 และเป็น 
ผู้ทรงภูมิปัญญาในระดับท้องถ่ิน	 ได้กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด 

ของประเทศ	 จึงสามารถท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	 พี่เลี้ยง	 และ 
วทิยากร	ถ่ายทอดองค์ความรู	้ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์ 
มาเสริมการท�างานของหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ	ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท�างาน 
ระหว่างชมุชน	องค์กร	และหน่วยงานทัง้ในระดับจงัหวดั	อ�าเภอ	 
และต�าบล	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็น 
รปูธรรม	นอกจากนี	้วฒุอิาสาฯ	ยงัเป็นผู้มีความเสียสละ	มุ่งม่ัน 
และอทุศิตนเพือ่พฒันาสงัคมและประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน	 
ซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการด�าเนินชีวิตและ 
การท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๑๕๕



  ส�าหรับปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินงาน และ 
การแก้ไขปัญหา	มีดังนี้	
   เนื่องจากวุฒิอาสาฯ	 เป็นผู้สูงอายุ	 มีข้อจ�ากัด 
ด้านสุขภาพ	 ท�าให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง	 สศช.	 แก้ไข 
ปัญหาโดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานเชือ่มโยงระหว่าง 
วฒุอิาสาฯ	และผูท้ีข่อรับความช่วยเหลอื	ช่วยให้การประสานงาน 
เรียบร้อย	ราบรื่น	
   หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในบางพื้นที่	 ยังไม่ทราบว่าวุฒิอาสาฯ 
เป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนา	 ซ่ึงพร้อมที่จะใช้ความรู ้และ 
ประสบการณ์ในการหนุนเสริมงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้	 
สศช.	 ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ 
วุฒิอาสาฯ	ไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งในส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	 
และ	 อปท.	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การส่งรายชื่อวุฒิอาสาฯ	 
ความรู ้และความเชี่ยวชาญของสมาชิกวุฒิอาสาฯ	 ให้กับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	การจัดท�าสรปุผลการด�าเนินงานของวฒุอิาสาฯ 
และเผยแพร่ผ่านทางสือ่ต่าง	ๆ 	เช่น	จลุสาร	หนงัสอื	และเวบ็ไซต์ 
สศช.	 และ	 มพท.	 เป็นต้น	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ 
ด�าเนนิงานของวฒุอิาสาฯ	ทีส่�าเรจ็และเป็นรปูธรรมให้สาธารณชน 
รับทราบอย่างกว้างขวาง			
   วฒุอิาสาฯ	สามารถใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง	 ๆ	 ได้	 แต่ในการเข้าไปให้ความ 
ช่วยเหลือท�าให้มีค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้น	 อาทิ	 ค่าเดินทาง	 
ค่าอาหาร	ค่าที่พัก	โดยในระยะที่ผ่านมา	สศช.	ได้ประสานกับ 
หน่วยงานท่ีขอความช่วยเหลือ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ตามความเหมาะสมให้กับวุฒิอาสาฯ	 หากหน่วยงานที่ขอ 
ความช่วยเหลือสามารถท�าตามแนวทางนี้ได้	จะช่วยลดปัญหา
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายของวุฒิอาสาฯ

ก้าวต่อไปของธนาคารสมอง 
	 การขับเคล่ือนงานธนาคารสมองในระยะต่อไป	 สศช. 
ยงัคงให้ความส�าคญักบัการขบัเคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	ยทุธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	และแผนการปฏริปู 
ประเทศ	ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	สนบัสนนุการเชือ่มโยง 
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน	 และการเผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ์ธนาคารสมอง	บทบาท	และผลงานของวุฒอิาสาฯ 
ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศให้มีความทันสมัย	ดังนี้	
  การสร้าง ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายภาค 
ประชาสังคมที่หลากหลายในพื้นที่ และกลุ่มพลังจิตอาสา 
อย่างเข้มแข็งและเป็นหน่ึงเดียว	 ด้วยการเป็นตัวกลางในการ 
ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุ	 ทั้งใน 
กรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 เพื่อร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
พัฒนาประเทศ	 พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เกษียณอายุที่มีความรู ้	 
ประสบการณ์	 สุขภาพดี	 และมีความพร้อม	 มาเป็นวุฒิอาสาฯ	 
และพลังอาสาร่วมพัฒนาชุมชน	สังคม	 และประเทศ	 และเป็น 
ผู้จุดประกายรวบรวมพลังอาสาทุกกลุ่มในการพัฒนาประเทศ 
แบบมีส่วนร่วม	 โดยธนาคารสมองจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาสังคม	 และเครือข่าย 
การพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๑๕๖



 วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนนทบุรี  
	 อาทิ	เกษตรอ�าเภอ	จังหวัดนนทบุรี	ปี	๒๕๖๔

 วุฒิอาสาฯ จังหวัดมุกดาหาร และชมรมผู้สูงอายุ 
 ศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย
	 เพื่อป้องกันโควิค-๑๙	มอบให้แก่คนในชุมชน	ปี	๒๕๖๓

 วุฒิอาสาฯ จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม
เครือข่ายธนาคารสมอง และชมรมคนรักสวี เพื่อติดตาม

ขับเคลื่อน	และบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�าริ	หรือ	แก้มลิงหนองใหญ่	ปี	๒๕๖๕

๑๕๗



 วุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี   
 เข้าร่วมเป็นผู้แทนในคณะท�างานเสริมสร้าง  
 ความเข้มแข็งสภาสันติสุขต�าบล 
	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	
	 ปี	๒๕๖๓-๒๕๖๔

 วุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง
 เป็นผู้แทนในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง 
	 และให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคม	
	 แก่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง	จังหวัดพัทลุง	
	 ปี	๒๕๖๔

๑๕๘



  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการเตรยีมความพร้อมของคนและองค์ความรูต่้าง ๆ  ให้เท่าทนั 
ต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศและความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่วุฒิอาสาฯ  
และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมกันผลักดันให้เกิดการ 
ปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ของประเทศ 
 นอกจากนี ้จะต้องมกีารสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ 
ให้เกิดการพฒันาท่ีมเีป้าหมายร่วมกนัของทกุภาคส่วน การค้นหา 
และสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนและกลุ่มคนอย่างต่อเนื่อง  
ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)  
ของคนในชุมชนให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด วิเคราะห์  

วธิปีฏบิตั ิและแนวทางในการด�าเนนิชีวติอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างเป็น 
รูปธรรมและยั่งยืน
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคารสมองผ่าน 
กิจกรรม และสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วม 
และจดักจิกรรมกบัภาคเีครอืข่ายการพฒันามากขึน้ เพ่ิมช่องทาง 
และความถี่ในการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และผลงาน 
ของวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทางการส่ือสารที่ 
หลากหลายและเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย ทัง้สือ่ดัง้เดมิ อาทิ  
หนงัสือ วทิย ุโทรทัศน์ และสือ่ใหม่ทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั  
อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือสังคมออนไลน์ ท้ังนี้ จะต้อง 
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง ่าย  
และเหมาะสมทุกช่วงวัย เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ และเป็น 
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ และ 
วุฒิอาสาฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

 วุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรูเ้รื่อง “พิษภัยยาเสพติดและการแก้ไขกับตัวกระตุ้นและการจัดการ”
	 ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ	ปี	๒๕๖๔

๑๕๙



วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจิตอาสา เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นหนึ่งในหุ้นส่วน
การพัฒนาที่สําคัญ มีบทบาทเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง
โดยผสมผสานองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ตามภูมิสังคมของความเป็นไทย
จึงจะเป็นการสานต่อพลังอาสาที่สําคัญในการขับเคลื่อนสังคม
และประเทศที่ยั่งยืนสืบไป

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

จุดประกายความคิด สร้างแนวคิดการทำางาน 
	 จากเวทีการประชุมสัมมนาต่าง	ๆ 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	วุฒิอาสาฯ	และภาคีเครือข่ายการพัฒนา	ได้มีการแสดงแนวคิด	ความเห็น 
และอุดมการณ์	 ในการด�าเนินงานธนาคารสมองที่น่าสนใจ	 ซึ่งสามารถน�ามาเป็นแนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไปของ 
ธนาคารสมอง	ดังต่อไปนี้

ระบบการจัดทําแผนในปัจจุบันเป็นแบบ “นํ้าตกกับนํ้าพุ”
นํ้าตก คือ ระบบ Top Down ถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ
มาเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่แผนภาค ส่วนการทํางาน
ของวุฒิอาสาฯ เป็น นํ้าพุ คือ มาจากข้างล่าง
จากแผนหมู่บ้าน แผนตําบล หรือแผนชุมชน 
มาสู่แผนอําเภอ แผนจังหวัด และมาสู่กลุ่มจังหวัด
โดยแผนจากทั้ง ๒ ระดับ มาประสานเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ระบบการวางแผนนั้น
ครอบคลุมในทุกมิติและครบวงจรมากขึ้น

พายัพ   พยอมยนต์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

๑๖๐



วุฒิอาสาฯ หรือจิตอาสาอื่น ๆ นั้น

ข้อดีของความเป็นอาสานี้คือ 

การที่ทําแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ ความเป็น 
วุฒิอาสาฯ หรือจิตอาสานั้น
ทําแล้วต้องมีความสุข
ไม่ใช่ทําแล้วมีทุกข์

ครรชิต  เข็มเฉลิม
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
และวุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

๑๖๑



วุฒิอาสาฯ ตลอดชีพ หมายถึง
ปิรามิดคนสูงวัยยังมีคุณค่า มีคุณภาพ

ต่อสังคม ประเทศไทย เราจะไม่ทําให้คนรุ่นเรา
เป็นภาระของใครมากเกินไป แต่จะทําให้มีคุณภาพ
มากขึ้น เป็นการช่วยประเทศชาติทางอ้อม

เจษฎา  มิ่งสมร
วุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วุฒิอาสาฯ เปรียบเสมือนยักษ์ไม่มีกระบอง
เพราะไม่มีอํานาจสั่งการในการทํางาน

ต้องอาศัยการทํางานแบบมีส่วนร่วม
กับภาคีเครือข่ายจึงจะมีประสิทธิภาพ

ดร.วิทยา  เจียรพันธ์ 
ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี

๑๖๒



แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เน้นการปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่หยุดยั้ง ยึดหลักความพอประมาณ
มีเหตุผล ใช้เทคโนโลยี อบรมคุณธรรมในจิตใจ
ส่งเสริมเรื่องพอกิน พออยู่ เน้นงานพัฒนา ศาสนา พัฒนาคน
ป่า พัฒนาดิน น�้า ลม ไฟ จิตอาสาพัฒนาความสามัคคี 
ความรู้พัฒนาอาชีพ ทุนพัฒนาครอบครัว ชีวิต สังคม
ความรักพัฒนาทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่

พลอากาศโท สุภสิทธิ์  บุญเนาว์ 
ที่ปรึกษาวุฒิอาสาฯ จังหวัดสระบุรี

ช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงสูง ต้องใช้พลังแห่งปัญญา
ร่วมกันสร้างสันติสุขสังคม วุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งปัญญา   วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
คือ คนที่น�าประสบการณ์ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต
มาร่วมแบ่งปัน ร้อยเรียงร่วมกัน  เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสังคม
ชุมชน ให้ร่มเย็น  ยั่งยืน  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

พันเอก แพทย์หญิง สุมล  นาคเฉลิม 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดจันทบุรี

๑๖๓



จากเดิมทํางานตามคําสั่งโดยที่ไม่มีโอกาสคิดเอง
แต่จากการได้รับคําแนะนํา และองค์ความรู้จากวุฒิอาสาฯ ว่า

ชุมชนควรรู้จักจัดการตนเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ชุมชนจึงเริ่มจัดการตนเองในเรื่อง เช่น 
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทําแผนชุมชน ต่อมาเมื่อภาครัฐ
มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ จึงให้การสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

ทวี  เสนแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตําบลโคกสัก
และวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุง

งานของวุฒิอาสาฯ เป็นงานที่ทําเพื่อแผ่นดิน
เพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทําเพื่อตนเอง หลายท่านมีทักษะ 
มีความสามารถ หลายท่านถึงวัยพักผ่อนแล้ว แต่ท่านไม่ยอมพักผ่อน 
ยังมาช่วยกัน วุฒิอาสาธนาคารสมองจะได้ช่วยเหลือลูกหลาน
และร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งรุ่นเด็ก รุ่นเยาว์ กลางคน
มาช่วยกันผลักดันสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันด้วยความสามัคคี
ปรองดอง ภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นิวัติ  น้อยผาง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๖๔



จุดเด่นสําคัญที่ทําให้วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

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

อภิศักดิ  กําเพ็ญ
Young Smart Farmer
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

 ถ้าฉันยังเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
 ของฉันต้องมีความสุข”

“ การพัฒนาชุมชนต้องทําด้วยจิตอาสา เสริมด้วยปัญญา และลงมือทํา”

“ เราต้องรู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพึ่งพาตนเองให้ได้”

“ ใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย โดยใช้คุณธรรมและความดีควบคู่กับ 
 ความรู้ความสามารถ ใครเก่งเรื่องไหนก็ให้ทําเรื่องนั้น”

“ สูงเท่ากันแต่คุณค่าต่างกัน วัดค่าของคนวัดที่การทํางาน วัดผลของงาน
 วัดที่ความประณีต วัดการศึกษาวัดที่การแสดงความคิด วัดปราชญ์ 
 บัณฑิตวัดที่ความนิ่งของอารมณ์

 นายศิวโรฒ  จิตนิยม
 ประธานสถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองสาหร่าย  
 อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๑๖๕



สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง



ส่วนที่๕

สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของ

สมเด็จพระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง



๑๖๘



สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของ
สมเด็จพระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง

“...ข้าพเจ้าโชคดทีี่ได้มโีอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปี

ได้แลเห็นพระวริยิะอุตสาหะและพระราชศรัทธา
ที่จะท�างานเพื่อประเทศชาตแิละประชาชน

ทัง้ยังทรงสอนเรื่องการท�างานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
ท�าให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณธิาน

และได้ตัง้ใจปฏบัิตงิานทีท่รงมอบหมายมาอย่างสดุความสามารถ
คอืงานด้านสงัคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่
การช่วยเหลอืประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ช่วยเหลอืทางด้านสวัสดกิารครอบครัว

และส่งเสรมิอาชพีทางด้านหัตถกรรม เป็นต้น...
เพราะงานเพื่อประชาชนทัง้หลายมคีวามส�าคัญเสมอกัน

ย่อมต้องปฏบิัตไิปพร้อม ๆ กัน จะละเว้นทางหนึ่งทางใดเสยีมไิด้...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง
 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ

ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิาลัย พระราชวังดุสติ

๑๑  สงิหาคม  ๒๕๓๐

๑๖๙



	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
นานัปการ	 เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ในการอุปถัมภ์บํารุงพสกนิกร	 ให้มีความอยู่ดีกินดี	 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง	 มีการศึกษา	 มีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
การงาน	 มีความรักชาติบ้านเมือง	 และนิยมในศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ	 ทรงดูแลรอบด้านไปจนถึงสภาพแวดล้อม	 และอนุรักษ์
สรรพสิ่ง	 พระมหากรุณาธิคุณนี้	 ไม่เลือกเพศ	 ผิวพรรณ	 และชาติชั้นวรรณะใด	 ๆ	 รวมถึงราษฎรในประเทศเพื่อนบ้านที่หนีร้อน 
มาพึ่งเย็นในประเทศไทยก็ได้อาศัยพระบรมโพธิสมภารนี้ด้วย
	 พระเกียรติคุณแห่งพระราชกรณียกิจอเนกประการ	 เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศทั่วโลก 
จงึมผีูข้อพระราชทานพระราชานญุาตทลูเกล้าฯ	ถวายปรญิญาและรางวลัเกยีรตยิศเพือ่สดดุพีระเกียรตคุิณเป็นอันมาก	ดงัตวัอย่าง
ที่เชิญมานี้

พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล

	 พระเกียรติพระดุจแก้ว			 กฤษณา

หอมตลบนาสา								 	 ประเสริฐแท้	

ลอยล่องสู่นครา							 	 สามโลก	รู้เฮย

พระย่ิงพระยศแล้						 	 กึกก้องกิรติการ

๑๗๐



	 วันที่	 ๑๑	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๒	 ผู ้อํานวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส (CERES MEDAL) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ณ	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	อันเนื่องมาจากการที่ทรงเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล	และทรงพยายามที่จะยกฐานะของสตรี	เพื่อที่จะ 
ยกระดับเศรษฐกิจกับสวัสดิการทางสังคม	ดังความตอนหนึ่งในคําประกาศสดุดีว่า	
 “โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย มีพระราชหฤทัยอันเปี ่ยมไปด้วยคุณธรรม พระราชทาน 
พระมหากรุณาอนุเคราะห์เก้ือกูลพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอยู ่เสมอมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ที่ขัดสนจนยากในท้องถิ่นชนบท  
ดังเห็นได้จากการท่ีทรงทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว ่าจะเป็นกําลังพระวรกายหรือกําลังทรัพย์ โดยไม่ทรงคํานึงถึงพระองค์เอง 
เลยแม้แต่น้อย พระราชทานความร่วมมือแก่องค์การสังคมสงเคราะห์กับองค์การกุศลต่าง ๆ อันมุ่งที่จะหาทางบรรเทาความทุกข์ร้อน 
ของประชาชนที่ยากจนทั้งหลาย โดยจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู ้อดอยากขาดแคลน ตลอดจนแสวงหาท่ีอยู ่อาศัยให้แก ่ผู ้ ท่ีมีอันต ้อง 
ตกระกําลําบาก รวมทั้งบรรดาเด็กกําพร้าที่ไร้ญาติขาดมติรทั้งหลายทั้งปวง”

พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล

เหรียญเซเรส (CERES MEDAL)

๑๗๑



ด้านหน้า

ด้านหลัง

	 คําจารึกที่ด้านหลังของเหรียญเซเรสคือ	 “TO	 GIVE	 WITHOUT	 DISCRIMINATION” 
มีความหมายในภาษาไทยว่า	 “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”	 อันเป็นคติธรรมประจําพระราชหฤทัย 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหรียญเซเรส

๑๗๒



	 วันท่ี	 ๓๐	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๕	Mr. Federico Mayor ผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ 
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญโบโรพุทโธทองคําแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ในงานมรดกสิ่งทอของเอเชีย	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ	ดังความในคําประกาศ
สดุดีตอนหนึ่งว่า
 “พระราชกรณียกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่องานศิลปหัตถกรรมน้ัน นอกจากจะเป็นการฟื้นชีวิตแก่ผู ้ยากไร้แล้ว 
ยังช่วยให้ช่างฝีมือทั้งหลายมีรายได้สม่ําเสมอ ซึ่งหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว งานศิลปหัตถกรรม 
เหล่านี้ก็คงจะสูญสิ้นไป จึงนับได้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพัฒนางานศิลปาชีพอย่างสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ได้ดําเนินมาทั่วโลก คือการส่งเสริมพัฒนาการของประเทศตามแนวทางวฒันธรรม 
เป้าหมายทีม่ร่ีวมกนักค็อื การทีจ่ะทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อคุณประโยชน์
แก่มวลชน”

เหรียญโบโรพุทโธทองคํา (UNESCO BOROBUDUR GOLD MEDAL)

๑๗๓



ด้านหน้า

ด้านหลัง

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

เหรียญโบโรพุทโธทองคํา

๑๗๔



พระเกียรติคุณเกริกไกร... 
ประชาไทยเป็นสุขศานต์
	 ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ที่ทรงมุ่งมั่น 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูข่องพสกนกิรชาวไทยให้มชีวีติทีม่คีวามสขุ	มสีขุภาพ 
แข็งแรง	 มีการศึกษา	 และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	 
ไม่เว้นแม้แต่ชนต่างชาติท่ีลี้ภัยเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 

พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือและทรงดูแลด้วย 
พระองค์เองอย่างอบอุ่นยิ่ง	 โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้น 
เป็นใคร	
	 พระราชกรณยีกจิทัง้ปวงนี	้เป็นทีป่ระจกัษ์ชัดแก่พสกนกิร 
ชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลก	 จึงนับเป็นความโชคดีของ 
ปวงชนชาวไทยที่ได้อยู ่ใต้พระบารมีของสมเด็จพระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

๑๗๕



สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 		 ส�าหรับการด�าเนินงานของ	“ธนาคารสมอง”	อันเกิด 
จากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง	ในขณะทีโ่ลก 
ยงัมไิด้เข้าสูส่งัคมสงูวัย	พระองค์ทรงเลง็เหน็ถึงความส�าคญัและ
คุณค่าของผู้เกษียณอายุ	 โดยมีพระราชด�ารัสเมื่อวันที่	 ๑๑	
สิงหาคม	 ๒๕๔๓	 เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	
ปรารภว่า	 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุแล้วได้น�าความรู้ 

ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ที่สั่งสม 
มายาวนาน	มาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอีกพลังหนึ่ง	
	 คณะรัฐมนตรีได้สนองพระราชด�ารัสโดยการจัดตั้ง 
“ธนาคารสมอง”	ขึ้น	เป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพ 
ต่าง	ๆ 	ที่เกษียณอายุแล้ว	ทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และผู้ทรง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่มีสุขภาพดี	 มีความพร้อม	 และสมัครใจ 
ทีจ่ะน�าปัญญา	ความรู	้และประสบการณ์มาช่วยพฒันาประเทศ	 
โดยมุง่ถงึผลประโยชน์ส่วนรวม	ไม่หวงัผลตอบแทน	และมอบให้ 
ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิท�าหน้าท่ี 
หน่วยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง	

๑๗๖
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	 นบัเป็นพระมหากรุณาธคิณุเป็นล้นพ้น	ทีส่มเด็จพระนางเจ้า 
สิรกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ทรงเปิด 
โอกาสให้ผูเ้กษยีณอายท่ีุมคีวามรู้	ความสามารถ	ความเชีย่วชาญ	 
และมจีติอาสามาร่วมเป็นพลงัของแผ่นดนิ	เพือ่พฒันาประเทศชาติ 
และสร้างความอยูด่มีสีขุให้แก่ประชาชน	ซึง่ตลอดระยะเวลากว่า	 
๒๐	ปีท่ีผ่านมา	“วฒุอิาสาธนาคารสมอง” ได้พิสูจน์ให้ประจกัษ์ 
แล้วว่า พระราชด�ารัสในครั้งนั้น มีคุณูปการต่อประเทศชาต ิ
อย่างอเนกอนันต์	 ความรู้ไม่มีวันเกษียณไปตามอายุ	 แต่จะยิ่ง 
เพ่ิมทวีมากขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 
ของการท�างาน	ด้วยพลงัของวุฒอิาสาฯ	กว่า	๕,๖๐๐	ท่าน	ได้อทุศิ 
แรงกายแรงใจ	 น�าความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ 

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาสงัคม	ประเทศชาต	ิและประชาชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยได้ร่วมกันจัดท�าโครงการพัฒนา 
กว่า	๑๙,๐๐๐	โครงการ	เพื่อร่วมพัฒนาประเทศตามพระราช- 
ปณิธานของพระองค์	
	 ในโอกาสครบรอบ	๒๐	ปี	การด�าเนินงานของธนาคารสมอง	 
เหล่าวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 มูลนิธิพัฒนาไท	 และส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ขอตั้งปณิธาน 
ในอันที่จะมุ่งมั่นสนองพระราชด�ารใินสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	อย่างเตม็ก�าลงั
ความสามารถและสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์สืบต่อ
ไปตราบนานเท่านาน

๑๗๗
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ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (ม.ป.ป.).	๑ ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ.

	 กรุงเทพฯ	:	ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง.

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (๒๕๖๐). ๑๕ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ.  

	 กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สยามพริ้นท์	จ�ากัด.

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (๒๕๕๕).	สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชา 

 สุขศานต์. กรุงเทพฯ	:	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(๒๕๔๗).	๗๒ พรรษา มหาราชินี ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ.  

	 นนทบุรี	:	บริษัท	เพชรรุ่งการพิมพ์	จ�ากัด.

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (๒๕๖๒-๒๕๖๓).	รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง 

 วุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.

กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์.	 (๒๕๖๓). 

 ๘๘ พรรษาสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เรียงร้อยรักจากใจไทยทั้งชาติ. กรุงเทพฯ	 : 

	 บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).

(สิงหาคม	๒๕๔๔).	จดหมายข่าวธนาคารสมอง,	๑(๑).	

(สิงหาคม	๒๕๔๕).	จดหมายข่าวธนาคารสมอง,	๒(๒).	

(สิงหาคม	๒๕๔๖).	จดหมายข่าวธนาคารสมอง,	๓(๓).

บรรณานุกรม

๑๗๘



ที่ปรึกษากติติมศักดิ์
	 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์		ทีขะระ	 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ		 	 	
	 	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ปรึกษา
	 ศาสตราจารย์	ดร.สนิท		อักษรแก้ว	 ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 ดร.ปรเมธี		วิมลศิริ	 ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
	 นายดนุชา		พิชยนันท์	 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 คุณหญิงอุไรวรรณ		สวัสดิศานต์	 ประจ�าส�านักพระราชวังพิเศษ	ประจ�ากองราชเลขานุการในพระองค์
	 	 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	 คุณหญิงสร้อยระย้า		เรืองวิเศษ	 รองผู้อ�านวยการกองศิลปาชีพ	(๒)

คณะทำางาน
 ประธาน
	 นางสาวจินางค์กูร		โรจนนันต์	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 รองประธาน
	 นางสาววรวรรณ		พลิคามิน	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
	 นางสาวกัญญารักษ์		ศรีทองรุ่ง	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
	 นายวิชญ์พิพล		ติวะตันสกุล	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาค 
	 	 และความเท่าเทียมทางสังคม
 คณะท�างาน
	 นางสาวศรี		ศรีงาม	 นางวิภาวดี		ชวนบุญ
	 นางสาวสุพัฒนา		ทองสุนทร	 นางสาวโชโนรส		มูลสภา
	 นางวีณา		เตชะศิริสวัสดิ์	 นางนีรนุช		เรืองกิตติยศยิ่ง
	 นางสาวสาวิตรี		ตวงวิไล	 นายอิทธินันท์		เขษมพันธุ์
	 นายธีรันดร		โชติวรรณ	 นายสบาย		สายจันดา
	 ฝ่ายจัดการ	
	 นางสาวณัฐธิดา		ทองไว

พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

๑๗๙



	 พิมพ์ครั้งที่	๑	 มีนาคม		๒๕๖๕
	 จ�ำนวน	 	 ๑,๕๐๐	เล่ม
 ISBN  978-616-93967-0-3    
	 พิมพ์ที่	 	 บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 ๓๗๖	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐
	 	 	 	 โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๒-๙๐๐๐	

มูลนิธิพัฒนาไท	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒	ถนนกรุงเกษม	แขวงวัดโสมนัส	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	๑๐๑๐๐

โทร.	๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙,	๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕	ต่อ	๓๕๑๒,	๓๕๑๖,	๓๕๒๔	โทรสาร	๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘
		:	ptfnet@nesdc.go.th,	brainbank@nesdc.go.th

	:	มูลนิธิพัฒนาไท,	:	Brainbank	NESDC-ธนาคารสมอง	สภาพัฒน์
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พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

 
 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม
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