สศช. สง เสริม บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผานกระบวนการแผนชุมชน
นางสุวรรณี คํามั่น รองเลขาธิการ สศช. เปดเผยวา สศช. ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยขับเคลื่อนและประสานเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ เพื่อใหมีการนําหลักปรัชญาฯไปปรับใชในการดํารงชีวิตและวิถีปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ประกอบ
กับ สศช. ยังมีหนาที่เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง โดยนําวุฒิอาสาที่มีความรู ประสบการณ
มารวมเปนพลังในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น สศช. ยังใหความสําคัญกับแผนชุมชน เนื่องจาก
เปนแผนที่ชุมชนรวมมือ รวมใจ รวมพลังกันคนหาและวิเคราะหขอมูล กําหนดแนวทางและกิจกรรมใน
การแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นของตนเองรวมกัน สศช. จึงดําเนินการสงเสริมบทบาทของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผนชุม ชนขึ้น เพื่อผสาน
พลัง วุฒิอ าสาธนาคารสมองกับ เครือ ขา ยตา งๆ ในจังหวัดใหรวมกันพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสนั บ สนุ น แนวทางการพัฒ นาจัง หวัด ใหเ กิด ผลอยา งเปน รูป ธรรมผา น
กระบวนการแผนชุมชน
รองเลขาธิการฯ กลาวตอไปวา หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายนั้น จะเปนชุมชนที่มี
ความเขมแข็ง สามารถรวมตัวกันแกไขปญหาตางๆ ไดดี และมีการเรียนรู รวมทั้งเปนจังหวัดที่วุฒิอา
สามีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม มีความพรอมและกระตือรือรนในการทํางานและพัฒนาทองถิ่นของตน
อยางชัดเจน ในป 2552 จึงไดคัดเลือกพื้นที่นํารองจํานวน 10 หมูบาน ใน 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 2
หมูบาน ไดแก บานวังหมุน ม. 4 ต. สันโปง อ. แมริม และบานสันทราย ม. 6 ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หมูบาน ไดแก บานนาขาม ม. 3 ต.นามอง อ.กุดบาก
จ.สกลนคร และบานหนองพอก ม. 2 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ภาคกลาง 2 หมูบาน
ไดแก บานศาลากลาง ม. 3 ต.ศาลากลาง และบานบางนายไกร ม. 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี ภาคใต 4 หมูบาน ไดแก บานขอนหาด ม.1 บานตรอกแค ม.4 ต.ขอนหาด บานสี่กั๊ก ม.4 และ
บานควนดินแดง ม.8 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สํ า หรับ ผลการศึก ษา พบวา วุฒ ิอ าสาและชุม ชน/ทอ งถิ ่น มีก ารแลกเปลี ่ย นเรีย นรู
รว มกัน โดยใชอ งคค วามรูแ ละประสบการณข องแตล ะฝา ยมาประยุก ตใ ชใ หเ หมาะสมกับ สภาพ
ปญ หา และความตอ งการของแตล ะพื้น ที่บ นพื้น ฐานปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง กลา วคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การลดความเสี่ยงจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการทําปุยชีวภาพ ภาคเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม
การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา ภาคกลาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
แกไ ขปญ หาสภาพแวดลอม น้ํา ทวมและน้ํา เสียในชุม ชน การใชถังดัก ไขมันกอนปลอ ยน้ํา และการ
ทํ า เกษตรปลอดสารพิษ ภาคใต มีก ารแลกเปลี ่ย นเรีย นรู เ กี ่ย วกับ การแปรรูป ผลผลิต ทาง
การเกษตร การคัด เลือ กวัต ถุดิบ การทํา บรรจุภัณ ฑ การประชาสัม พัน ธผ ลิต ภัณ ฑ การทํา บัญ ชี
ครัวเรือน และการทําปุยชีวภาพ นอกจากนั้นยังเกิดความเชื่อมโยงการทํางานระหวางวุฒิอาสา
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กับ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการในจังหวัด ทําใหภาคสวนตางๆ
เห็น ความสํา คัญ และยอมรับ ในความรู ความสามารถของวุฒิอ าสา และรว มเปน ภาคีเ ครือ ขา ยใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
รองเลขาธิก ารฯ กลา วในตอนทา ยวา การทํา งานในระยะตอ ไปควรใหค วามสํา คัญ กับ
1) องคความรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีประชาคม เพื่อนํามาซึ่งการปรับปรุง
แผนชุมชนใหมีคุณภาพสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําแผนงานโครงการ
ตา งๆ 2) วุฒ ิอ าสาที ่ม ีอ งคค วามรู แ ละมีค วามสนใจในการดํ า เนิน ชีว ิต ตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขารวมในการทําประชาคม โดยเฉพาะวุฒิอาสาที่เปนปราชญชาวบานที่มีวิถีชีวิต
แบบพอเพียงในแตละภาคมาบูรณาการความรูความเชี่ยวชาญรวมกัน 3) การสนับสนุนใหวุฒิอาสา
เขามามีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชน ทองถิ่น รวมทั้งเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับจังหวัดใหมากขึ้น และ 4) การเสริมสรางเครือขายการทํางานของวุฒิอาสาระดับ
จังหวัด เพื่อ ใหวุฒิอ าสาในแตล ะจัง หวัด เกิด การรวมตัว เปน เครือ ขา ย มีก ารทํา งานรว มกัน และ
สามารถเชื่อ มโยงการทํา งานกับ ภาคสว นตา งๆ ในพื้น ที่ไ ด อัน จะนํา ไปสูก ารพัฒ นาทอ งถิ่น และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตอไป
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