
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๒๖ ประจำ�วันที่ ๗ มีน�คม ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ “เกษียณมีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ : ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

ทักษะงานในยุคดิจิทัลสำาหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำาไปใช้ที่ยั่งยืน จัดโดย วิทยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี 

ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ น�งสุจิตร� พิทย�นรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ คณะผู้บริหาร

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอคำาทวี Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำาเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กล่าวว่า โครงการ “เกษียณมีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ ที่ มช. ริเริ่มทำาในภาคเหนือ พยายามคิดเรื่อง ผู้สูงวัยให้เป็นพลังและโอกาส

มีวิธีคิดในการจัดการผู้สูงวัย เปล่ียนให้เป็นโอกาสของประเทศ ในการนำาคนท่ีมีประสบการณ์ในชีวิต กิจกรรมของผู้สูงวัย อยากให้แทรกซึม
ต่อหน้า ๒



กับคนทุกวัย โรงเรียนผู้สูงวัย ควรมีหนุ่มสาวด้วย นายกรัฐมนตรีบอกว่า

แม้แต่ท่ีให้มารับเงินสงเคราะห์ คนสูงวัยติดเตียงมาไม่ได้ ควรแก้ปัญหา

ยังไง กิจกรรมโรงเรียนถือว่าดีมาก อยากให้เติมเข้าไป ให้เด็กเห็นคุณค่าของ

ผู้สูงวัย ผู้สูงวัยต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นคุณค่า ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น 

ที่มีโรงเรียนเอาเด็กเล็กมาฝากที่ผู้สูงวัยเลี้ยง เพื่อสร้างมายเซท ที่ทำายังไงให้

ผู้สูงวัยอยู่กันเหมือนญาติพี่น้อง ลูกหลาน สมมติ สร้างความเป็นครอบครัว 

ทำาเพราะรู้สึกดี จากประสบการณ์น่าศึกษา สร้างความรู้สึกให้เหมือน

ครอบครัวทั้งหลายแก้ปัญหาผู้สูงอายุ อย่าหวังจากรัฐ ต้องมีเอกชนเข้าช่วย 

ภาคสังคมต้องเข้มแข็ง ท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วย มีเครือข่ายมาช่วย เสริมงาน

ให้ดีข้ึน ทำาสังคมสงเคาะห์เป็นอาชีพ แนวคิดต่างประเทศโลกเปล่ียนไปเร่ือย

ต้องปรับตาม ปฏิเสธนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ อว. ไม่ได้ทำาแต่วิจัย หรือ

สอนบนหอคอยงาช้าง ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำาเรื่องที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมมากข้ึน จึงได้เรียนเชิญหลายฝ่ายมาสมทบทุนในการทำาวิจัย

เอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาทำางบวิจัยเพ่ือผู้สูงวัย มช. ยังมีหน้าท่ีช่วยคนเชียงใหม่

และจังหวัดอ่ืน ช่วยดูแลผู้สูงวัยคนท่ีอยู่ล้อมรอบมหาลัย มหาลัยต้องหายใจ

ร่วมกัน ต้องการอะไรก็ต้องหามาให้ ผลงานมหาลัยขึ้นอยู่กับการสอนที่ดี 

รวมถึงต้องมีนวัตกรรมที่ดีด้วย

 ด้าน ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า อว. ได้มอบหมาย ภารกิจตามนโยบายสำาคัญของ อว. ในยุทธศาสตร์ Quick Wins เรื่อง 

“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ให้ วช. ดำาเนินการสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย ซึ่ง วช. 

ได้กำาหนดให้มีแผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โดยให้ความสำาคัญกับฐานความรู้เดิมและองค์ความรู้ ที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษา ที่พร้อมนำาไปต่อยอด

และขยายผล ร่วมกับหน่วยงานและ มหาวิทยาลัยภายใต้ กระทรวง อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการ “เกษียณมีดี” เป็นหนึ่ง

ในโครงการภายใต้แผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ระยะที่ ๑ ซึ่งประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบรางวัลแก่ผู้สูงวัยที่สร้างแรงบันดาล

ใจในโครงการเกษียณมีดีในรางวัล “คนไทยมีดี of The Year 2021 ทั้งหมด ๓ ท่าน ได้แก่ น�ยอ�คม วชิรโรจน์ประภ�พ น�ยเบญจพล 

วชิรโรจน์ประภ�พ ดนตรีของปู่หล�น, น�งอิ่นแก้ว ชัยศรี ร้านนวดแผนไทยชมรมผู้สูงอายุตำาบลดอยสะเก็ด และอีกหนึ่งรางวัลพิเศษ 

“บุคคลต้นแบบสร้�งสรรค์สังคม” ได้แก่ ดร.พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑๗ จังหวัด และยังได้

มอบรางวัลแก่คนไทยมีดีใน ๓ สาขา ได้แก่สาขามีดีที่ต่างวัย, สาขาคนมีดี, และสาขาร้านนี้มีดี แก่ผู้สูงวัย ๘ ท่าน

จากหน้า ๑



 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แนวโน้มโลกที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำาให้พื้นที่เมืองต้องแก้ปัญหาทั้งปัญหาเก่า

ต้องเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์วิกฤตที่กำาลังเกิดขึ้น ในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ทำาให้การพัฒนาเมืองกลายเป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญบนบริบทของประเทศไทยที่มีการรวมศูนย์กลางก่อนจะกระจายโอกาส

สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงการพัฒนาเมืองจะช่วยยกระดับการพัฒนาภูมิภาค และจะช่วยทำาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

คลี่คลายปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำาต่าง ๆ ในสังคม โดยโจทย์สำาคัญของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมือง คือ แผนงานการพัฒนาเมือง

และกลไกการเติบโตใหม่ ซึ่งแผนการพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับกลไกของการพัฒนาเมืองที่มีองค์ประกอบสำาคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ 

(๑) กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ (๒) การพัฒนาระบบความรู้และข้อมูลเปิดระดับพื้นที่ (๓) การพัฒนากลไกทางการเงินใหม่ 

ท่ีจะนำาไปสู่การลงทุนระดับเมือง (๔) กลไกการทำาแผนการพัฒนาเมืองท่ีมีคุณภาพบนฐานของการประสานพลังของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งสี่ด้านนี้จะทำาให้เกิดความสามารถในการลงทุนระดับพื้นที่ตามมา

 ดร.กิตติ สัจจ�วัฒน� ผู้อำ�นวยก�รหน่วยบริห�รและจัดก�รทุนด้�นก�รพัฒน�ระดับพื้นที่ (หน่วย บพท.) กล่าวเสริมว่า 

จากการที่หน่วย บพท. ที่มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยใช้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ

สำาคัญ จึงได้ร่วมกับสมาคมสถาบันทิวา จัดตั้ง “สถ�บันพัฒน�เมืองและนโยบ�ยส�ธ�รณะ” ภายใต้โครงการ “กลไกก�รพัฒน�

ก�รเรียนรู้ของเมือง” ตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีต้องการ

ต่อหน้า ๔



เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓   เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
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ให้มีสถาบันเพื่อสร้างผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเมือง 

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาเมืองฯ ได้เป็นผลผลิตสำาคัญของการขับเคลื่อน

เมืองท่ีใช้ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ในการยกระดับเมืองให้เกิด

การลงทุน สถาบันพัฒนาเมืองฯ จะทำาหน้าท่ีในการรวบรวมองค์

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนท่ีหน่วย บพท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ดำาเนินการมาด้วยกัน เพื่อนำาไปสู่การลงทุนที่สำาคัญในแต่ละเมือง

อย่างเป็นรูปธรรม

      สถาบันพัฒนาเมืองฯ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยบทบาทหน้าที่ของ

การใช้ความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

และภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืน นอกจากเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง

ในการพัฒนาเมืองจากภูมิภาคแล้ว สถาบันพัฒนาเมืองฯ ยังให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งและ

เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ   เพราะคนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

ในบริบทและองค์รวม จะสามารถนำาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา

เมืองให้เกิดความย่ังยืนได้ และเม่ือทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาได้เช่ือมโยง

เข้าหากัน ก็จะกลายเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงและยั่งยืน และเกิด

การเชื่อมโยงไปจนถึงระดับประเทศชาติในที่สุด ปัจจุบันมีพันธมิตร

ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทพัฒนาเมืองแล้ว ๑๙ แห่งทั่วประเทศไทย 

และยังมีอีกหลายแห่งท่ีอยู่ระหว่างการสร้างโมเดลการขับเคลื่อน

ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่

จากหน้า ๓


