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ในปัจจุบันน้ีผลการวิจัยต่างๆ ได้สรุปตรงกันว่า อัตราการเกิดของ 
ประชากรท่ัวโลกได้ลดต�า่ลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีผู้คนมอีายยุนืยาวข้ึน 
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์สังคม 
ผู้สงูอายมุาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 และหลังจากน้ันเป็นต้นมา ประเทศไทย 
ก็ยังมีอัตราการเพ่ิมของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  
ข้อมลูสถานการณ์ผู้สงูอายใุนปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า ประเทศไทยมจี�านวน 
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ�านวน 10.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 
ของประชากรทั้งหมด โดยคาดกันว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็น 
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 
 จ�านวนของประชากรสงูวยัย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมโดยรวมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะการท่ีประเทศใดประเทศหน่ึง  
มสีดัส่วนผู้สงูอายท่ีุเพ่ิมจ�านวนข้ึนอย่างต่อเน่ือง ย่อมหมายถึงประชากร 
วยัท�างานท่ีต้องท�าหน้าท่ีเป็นหัวแรงหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ก�าลังกลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการดูแล โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านสุขภาพท่ีต้องใช้ทรัพยากรท้ังก�าลังคนและงบประมาณ 
ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมหาศาล 
 ดังน้ัน วธีิการรบัมอืกับปัญหาผู้สงูวยัจงึต้องมุง่เน้นไปท่ีต้นตอของ 
ปัญหา น่ันก็คือการด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนผู้สูงวัย 
มีศักยภาพในการด�ารงชีวิตอยู่แบบพ่ึงพาตนเองได้ ลดการพ่ึงพาผู้อ่ืน  
และท่ีส�าคัญท่ีสุดน่ันก็คือ การท�าให้ผู้สูงวัยท่ัวประเทศท่ีถือเป็นก�าลัง 
ส�าคัญของสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือใช้ 
ในการด�าเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้ 
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3) จึงร่วมมือกับภาคีต่างๆ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถ่ินน่าอยู ่ ผลักดันแนวคิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ค�ำน�ำ
ด้วยการ ‘เปล่ียนภาระให้เป็นพลัง’ ตามแนวทางการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน 6 ประการ ได้แก่ 1. การพัฒนา
ศกัยภาพผู้สงูอายแุละผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2. การปรบัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
การด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 3. การพัฒนาระบบบริการในการดูแล 
ช่วยเหลือผู้สงูอาย ุ4. การจดัต้ังกองทุนและจดัให้มสีวสัดิการในการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5. การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อดูแล 
ผู้สูงอายุ 6. การพัฒนากติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริม 
การด�าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
 ท้ังน้ีในการออกแบบและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเอ้ือต่อการด�ารงชีวิตท่ียืนนาน จึงก�าหนดเป็น 10 กลยุทธ์หลัก  
‘5 อ. และ 5 ก.’1 เพื่อด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

อ.1 อำหำร 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายเุเละคนในชมุชนมอีาหารปลอดภัย 

อ.2 อำชีพ 
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและมีรายได้ท่ีหล่อเล้ียง
ตนเองได้ 

อ.3 ออกก�ำลังกำย 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายไุด้ออกก�าลังกายเพ่ือสขุภาพอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย

อ.4 ออม 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีเงินออมด้วยการสะสมใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

อ.5 อำสำสร้ำงเมือง 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเป็นอาสา
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

5 
อ. 

1ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2559) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ :  
มาตาการพิมพ์



สำรบัญก.1 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
การบริการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน

ก.2 กำรตั้งและพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
สร้างกลไกในการเสริมสร้างภาวะผู้น�าของผู้สูงอายุ
ในการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาชุมชนท้องถ่ิน การท�า
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชน การส่งเสริมการออม  
การอาสาช่วยเหลือสงัคม รวมท้ังการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ 
ในรูปแบบของสถานศึกษาหรือศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ก.3 กำรพัฒนำชมรมผู้สูงอำยุ 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ท้ังงานอดิเรก ออกก�าลังกาย สร้างอาชพี หรอืการ
ช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วย 

ก.4 กำรดูแลต่อเนื่อง 
การจัดบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 
รวมถึงจัดหาสวัสดิการเพ่ือการดูแลรักษาให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง

ก.5 กำรบริกำรกำยอุปกรณ์ 
การให้บริการอุปกรณ์หรือเครื่องออกก�าลังกายต่างๆ 
รวมถึงการฝึกทักษะการใช้กายอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
เพื่อสุขภาวะทางกายที่แข็งแรงของผู้สูงอายุ 

สำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะชุมชน (สำ�นัก 3) 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

5 
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ต�าบลแม่ข่า อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด 
เชียงใหม่ อยู่ห่างจากอ�าเภอฝางเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร ห่างจาก 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง 155 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีท้ังหมด 91.46  
ตารางกิโลเมตร หรือ 57,162.51 ไร่ ชาวต�าบลแม่ข่าส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชพีด้านเกษตรกรรม เช่น ท�านา ท�าสวนล้ินจี ่ล�าไย แตงโม ส้มสายน�า้ผ้ึง 
ท�าไร่ข้าวโพด ปลูกยางพารา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  
 ต�าบลแม่ข่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมูบ้่าน มหีน่วยงาน 
ราชการส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลต�าบลแม่ข่า  
รับผิดชอบดูแลหมู่ที่ 2 บ้านดงป่าลัน, หมู่ท่ี 3 บ้านสันม่วง, หมู่ท่ี 4  
บ้านห้วยโจ้เหนือ, หมูท่ี่ 6 บ้านหล่ายฝาง, หมูท่ี่ 7 บ้านสนัต้นเปา, หมูท่ี่ 8 
บ้านเด่นเวยีงไชย, หมูท่ี่ 9 บ้านสนัป่าไหน่, หมูท่ี่ 10 บ้านใหม่หล่ายฝาง, 
หมูท่ี่ 11 บ้านหนองอ้อม, หมูท่ี่ 12 บ้านมติรภาพ, หมูท่ี่ 13 บ้านห้วยโจ้ใต้ 
และบางส่วนของหมู่ที่ 1 บ้านสบข่า, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ข่า และมีเทศบาล 
ต�าบลบ้านแม่ข่า รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ส่วนที่เหลือ 
 เขตเทศบาลต�าบลแม่ข่ามปีระชากรรวมท้ังสิน้ 7,467 คน เทศบาล 
ต�าบลบ้านแม่ข่าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของต�าบลแม่ข่า 
มีวิสัยทัศน์ในการท�างาน คือมุ่งให้บริการสาธารณะที่ครบถ้วน ที่ผ่านมา 
ทุกหน่วยงานในต�าบลแม่ข่าจงึได้มุง่เน้นการท�างานเพ่ือสะท้อนวสิยัทัศน์ 
ดังกล่าวอย่างมุ่งมั่นเต็มก�าลัง 

สูงวัยบูรณ�ก�ร

บทที่
01

ส�านักงานเทศบาลต�าบลแม่ข่า ศูนย์กลางการบริหารงานด้านต่างๆ
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แม่ข่ำในอดีต

ต�าบลแม่ข่าเป็นชมุชนท่ีมคีวามหลากหลาย ท้ังสภาพพ้ืนทีท่ี่มท้ัีงพ้ืนท่ีราบ 
และพ้ืนท่ีสงู และเชือ้ชาติท่ีมท้ัีงคนเมอืงพ้ืนราบและคนชนเผ่า เดิมต�าบล 
แม่ข่ามีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาการมีจ�านวนประชากรผู้สูงอาย ุ
จ�านวนมาก เมือ่เทียบกับสดัส่วนประชากรท้ังหมด ท�าให้เกิดภาวะพ่ึงพิง 
และผู้สูงอายุถูกท้ิงให้โรยราไปตามกาลเวลา โดยไม่มีกิจกรรมเข้ามา 
หนุนเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ปัญหาการขาดแคลนกลุ่มจิตอาสา 
ในพ้ืนท่ีท�าให้ประชาชนหรอืผู้ท่ีได้รบัความเดือดร้อนไม่มท่ีีพ่ึง โดยเฉพาะ 
ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ปัญหาการขาดการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ ท�าให ้
คุณภาพชีวิตของคนในต�าบลแม่ข่าไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อย 
โอกาสท่ีต้องใช้ชวีติยากล�าบากมากข้ึน รวมถึงปัญหาการขาดการมส่ีวนร่วม  
และการตรวจสอบจากประชาชน ท�าให้กิจกรรมหรอืโครงการต่างๆ ท่ีจดั 
ท�าขึ้นขาดความโปร่งใสและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร 
 แม้จะประสบปัญหาหลายด้าน แต่ด้วยต้นทุนท่ีดีท่ีต�าบลแม่ข่ามอียู ่
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ ทุนทางด้านภูมปัิญญา 
ท้องถ่ินและทุนทางด้านพ้ืนท่ีภูมศิาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มมนี�า้อุดมสมบูรณ์ 
ตลอดปี เหมาะส�าหรบัการประกอบอาชพีทางการเกษตรซึง่ถือเป็นอาชพี 
หลักของคนในต�าบลแม่ข่า ดังน้ันหลังจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 
ต�าบลแม่ข่าจึงได้เริ่มพัฒนาโดยมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือสร้างเสริม 
ให้คนในต�าบลแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนภายใต้หลักการ ‘ด�าเนินการ 
โปร่งใส บริการด้วยใจ แก้ไขทุกปัญหา พัฒนาอย่างเป็นระบบ’  

ริเริ่มแก้ปัญหำ

การด�าเนินงานแก้ปัญหาชมุชนในต�าบลแม่ข่า มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนเป็นส�าคัญ เริม่จากการแก้ปัญหาการมีประชากรสงูวยัจ�านวน 
มากด้วยการรเิริม่ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้สงูอายเุพ่ือเป็นการหนุนเสรมิ 
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา 
ฝีมอืของกลุ่มอาชพีต่างๆ พร้อมท้ังการจดัหาตลาดให้กับผลผลิตท่ีผู้สงูอายุ  
จดัท�าข้ึน การสนับสนุนเครือ่งดนตรแีละจดัหาเวทีส�าหรบัการแสดงออก 
ให้กับกลุ่มผู้สงูอายท่ีุเล่นดนตรพ้ืีนบ้าน การจดักิจกรรมด้านสขุภาพกาย 
และสขุภาพจติ ซ่ึงการด�าเนินการทัง้หมดเกิดจากความต้องการของกลุ่ม 
ผู้สูงอายุโดยตรง 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนผู้สูงอายุล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้สูงอายุเอง
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 จนกระท่ังมีการตัดสินใจร่วมกันผ่านกระบวนการประชาคม 
หมูบ้่าน ว่าจะเปิดเป็นโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่าข้ึน มกีารร่างระเบียบ 
องค์กร แต่งต้ังคณะกรรมการ เลือกประธาน และได้จดทะเบียนเป็น 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชือ่ว่า องค์กรผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า ในปี 
พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลต�าบลแม่ข่าได้ร่วมกับชมรมผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า 
วัดศรีบัวเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล การศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศยัอ�าเภอฝางและต�าบลแม่ข่า ร่วมกันเปิดโรงเรยีนผู้สงูอายุ  
ต�าบลแม่ข่าข้ึน โดยจัดให้มีกิจกรรมทุกเดือน ใช้วัดศรีบัวเงินเป็นท่ีต้ัง 
ของโรงเรียน 
 นอกจากนี้ต�าบลแม่ข่ายังได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยขึ้นในชื่อ กู้ชีพ 
กู้ภัยดอกข่า สงักัดเทศบาลต�าบลแม่ข่าเพ่ือให้บรกิารแก่ประชาชนในกรณี 
เจบ็ป่วยฉุกเฉินหรอือุบัติเหตุต่างๆ โดยยดึหลัก ‘รวดเรว็ ปลอดภัย พ่ึงได้ 
24 ชั่วโมง’ โดยเปิดรับเงินบริจาคจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ 
สนับสนุนการท�างาน และบุคลากรท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีก็มาด้วยจิตอาสา  
เน้นบริการด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยเหลือถูกหลักการและปลอดภยั ท�าให้กู้ชพีกู้ภยัดอกข่าได้รบัรางวลั 
ชนะเลิศโล่ดีเด่นระดับชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2556, 2558, 2559 ยืนยันถึง 
คุณภาพของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของต�าบลแม่ข่าได้เป็นอย่างดี 

พัฒนำคุณภำพชีวิต

เทศบาลต�าบลแม่ข่าและชุมชนต�าบลแม่ข่าให้ความส�าคัญและมุ่งเน้น 
กระบวนการมส่ีวนร่วม ความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
เปิดให้มีการมีส่วนร่วมต้ังแต่ข้ันตอนการคิดและวิเคราะห์ปัญหา  
การแสวงหาแนวทางการแก้ไขและโอกาสในการต่อยอดผลการด�าเนินการ  
ต่างๆ รวมถึงร่วมตัดสนิใจและร่วมรบัประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนร่วมกันในทุกๆ  
กิจกรรมหรอืทุกๆ โครงการ ท�าให้กิจกรรมหรอืโครงการต่างๆ ท่ีจดัท�าข้ึน 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ต�าบลแม่ข่าได้มุ่งส่งเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจังมากข้ึน  
โดยมุ่งเน้นในทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มประชาชนท่ัวไป กลุ่มผู้น�าชมุชน และกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยส่งเสรมิ 
ท้ังทักษะชีวิต แนวคิดเก่ียวกับการมีจิตอาสา พัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
และสุขภาพท่ีดี ซ่ึงจากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้คุณภาพชีวิตของ 
คนในต�าบลแม่ข่าดีขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ 
ทุนและศักยภาพในชุมชน
 ท่ีผ่านมาต�าบลแม่ข่าสามารถสรุประยะทางการพัฒนาต�าบล 
ได้เป็น 3 ระยะ ซ่ึงแต่ละระยะเป็นการวางรากฐานให้กับต�าบลและ 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในระยะต่อๆ ไปจนกระท่ังมาถึงปัจจุบัน  
และการพัฒนาพื้นที่ต�าบลแม่ข่าต่อไปในอนาคต “

เทศบำลต�ำบลแม่ข่ำได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลแม่ข่ำ 
วัดศรีบัวเงิน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 
กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยอ�ำเภอฝำง
และต�ำบลแม่ข่ำ ร่วมกันเปิดโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ต�ำบลแม่ข่ำขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมทุกเดือน 

ใช้วัดศรีบัวเงินเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

”
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ยคุต้ังไข่การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ราวก่อนปี พ.ศ. 2540 ต�าบลแม่ข่ายงัไม่มรีะบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ีท่ัวถึงมากนัก เพราะงบประมาณของสภาต�าบลยังมีอยู่อย่างจ�ากัด 
ท�าให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกสบาย 
มากนัก แต่หลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยก�าหนดให้มกีารเลือกต้ังนายก 
องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน เมือ่ พ.ศ. 2540 เป็นครัง้แรก จงึเป็นจดุเริม่ต้น 
ให้เกิดการก�าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือแก้ไขปัญหาของ 
ชาวบ้านโดยตรงในเวลาต่อมา

ยคุพฒันาชวีติชาวบ้าน
ในยคุน้ีมกีารพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามความต้องการของชาวแม่ข่า 
อย่างท่ัวถึงท้ังต�าบล เน่ืองจากผู้บรหิารท้องถ่ินท่ีได้รบัการเลือกต้ังเข้ามา 
ท�าหน้าท่ีบรหิารเทศบาลต�าบลแม่ข่า ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตของชาวบ้านทุกกลุ่ม เช่น มีการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยดอกข่า จัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จัดต้ังกลุ่มอาสา 
สมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงน้ีคือ ต�าบลแม่ข่า 
มีประชากรในช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจ�านวนมาก น�าไปสู่ปัญหา 
การดูแลผู้สูงวัยที่ไม่ทั่วถึงซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญของชุมชน

ยคุเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
จากแนวโน้มการมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน ในเวลาต่อมา 
ชาวบ้านและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึได้รวบรวมองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญา 
ท้องถ่ินเพื่อก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าข้ึนในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2558 และมีภาคีต่างๆ มาเข้าร่วม คือ คณะสงฆ์ต�าบลแม่ข่า  
กศน.ต�าบลแม่ข่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่ข่า แต่การ 
ด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุมีข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณและการ 
ด�าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง น�าไปสู่การจัดตั้งองค์กรผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า 
เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท�าหน้าท่ีจัดหาทุนและจัดต้ังกลุ่ม 

สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุท้ัง 13 หมู่บ้าน นอกจากน้ันยังพยายามหา 
แหล่งงบประมาณจากภายนอกเพ่ือมาช่วยเหลือองค์กรผู้สงูอาย ุ น�าไปสู่ 
การเข้าร่วมเครอืข่ายต�าบลสขุภาวะกับศนูย์จดัการเครอืข่ายน�า้แพร่พัฒนา  
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า  
ภายหลังเข้าร่วมเครือข่าย สสส. น�าไปสู่การน�าเสนอโครงการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม  
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ก่อให้เกิด 
ศูนย์การเรียนรู้ และหลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน 
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เทศบาลต�าบลแม่ข่าและภาคีเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเต็มที่

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุ 
แบบมีส่วนร่วม คือศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุในต�าบลแม่ข่าอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการระดมทุกหน่วยงาน 
ในต�าบลแม่ข่ามาร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการท�างาน ไม่ว่าจะเป็น 
ชมรมผู้สูงอายุประจ�าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตต�าบล 
แม่ข่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต�าบลแม่ข่า อาสาสมัคร 
ดูแลผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า การศกึษานอกโรงเรยีนต�าบลแม่ข่า การศกึษา 
นอกโรงเรียนอ�าเภอฝาง คณะสงฆ์ต�าบลแม่ข่า ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้าน 
ต�าบลแม่ข่า สภาวัฒนธรรมต�าบลแม่ข่า สถานีต�ารวจชุมชนต�าบลแม่ข่า  
และภาคีสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสร้างสรรค์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงสาธารณสุขอ�าเภอฝาง  
พัฒนาชุมชนอ�าเภอฝาง เกษตรอ�าเภอฝาง สภาวัฒนธรรมอ�าเภอฝาง  
สถานีต�ารวจภูธรฝาง
 โดยแต่ละหน่วยงานต่างด�าเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้เกิด 
กิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมให้ผู้สงูอาย ุท้ังด้านร่างกาย จติใจ เศรษฐกิจ 
และสังคม ฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุ จัดต้ังกลุ่มออมเงิน 
และสวัสดิการในกลุ่มผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีการจัด ปรับบ้าน และ 
สิง่แวดล้อมภายในบ้านให้เอ้ือต่อการด�าเนินชวีติของผู้สงูอาย ุจดับรกิาร 
ดูแลผู้สงูอายท่ีุบ้าน เพ่ือท�าให้ผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่ามคุีณภาพชวีติท่ีดีอันจะ 
ส่งผลต่อไปยังการพัฒนาพื้นที่ต�าบลแม่ข่าในระยะยาวต่อไป
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แนวคิดการพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุในต�าบลแม่ข่าเริ่มข้ึน 
อย่างไร
จากสภาวะของสงัคมผู้สงูอายท่ีุต�าบลแม่ข่า มจี�านวนผู้สงูอายคุ่อนข้างสงู 
โดยจากประชากร 7,467 คน มีผู้สูงอายุถึง 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ  
16.24 เราจงึเห็นความส�าคัญท่ีต้องเข้ามาเตรยีมการดูแลผู้สงูอายตุ่อไป  
โดยทางเทศบาลต�าบลแม่ข่ามีแนวคิดจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุข้ึนต้ังแต่  
พ.ศ. 2558 ซึง่ตอนน้ีด�าเนินการมาได้ 4 ปีแล้ว เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลผู้สงูอาย ุ
โดยน�าผู้สงูอายมุารวมกันเพ่ือเป็นโอกาสท่ีเราจะได้ฝึกทักษะให้ผู้สงูอายุ 
มีความสามารถในการดูแลตนเอง ท้ังเรื่องการดูแลสุขภาพกายและ 
สุขกายใจ เรื่องการฝึกอาชีพ เอาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุแต่ละคนแต่ละ 

สมนึก เดชโพธิ์
ปลัดเทศบาลต�าบลแม่ข่า
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลแม่ข่า 

กลุ่มมาแลกเปล่ียนกัน ให้เขาได้มกิีจกรรมท�า นอกจากน้ันเป็นเรือ่งการให้ 
ความรูด้้านอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็น เช่น ข้อกฎหมาย สทิธิของผู้สงูอาย ุสวสัดิการ 
ต่างๆ โดยเราได้จัดต้ังเป็นองค์กรผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ สามารถท�ากิจกรรมได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขอ 
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มีกรรมการบริหาร มีระเบียบรองรับ

ก่อนหน้าที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลแม่ข่ามีกิจกรรมการดูแล 
ผูส้งูอายหุรอืไม่อย่างไร
ในหมู่บ้านมีกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีการรวมตัวของผู้สูงอายุอยู่แล้วตามปกติ  
โดยเป็นรูปแบบชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านมาท�างานในประเพณี 
วัฒนธรรมร่วมกัน เช่น งานลอยกระทง สงกรานต์ ปีใหม่เมือง ก็จะม ี
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท�างานร่วมกัน 

กิจกรรมงานประเพณีท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและชาวบ้าน
ช่วงวัยต่างๆ ในชุมชน เช่น ประเพณีรดน้�าด�าหัวในวันสงกรานต์
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การมปีระชากรผูสู้งอายเุป็นจ�านวนมากข้ึนส่งผลต่อสงัคมอย่างไร
ณ วนัน้ีเราต้องยอมรบัว่าผู้สงูอายอุยูกั่นอย่างโดดเด่ียว เพราะลูกหลาน 
ไปท�างานต่างถ่ินค่อนข้างเยอะ ผู้สูงอายุส่วนมากมีหน้าท่ีเล้ียงหลาน 
อยูท่ี่บ้าน บางส่วนอยูค่นเดียวหรอือยูกั่นสองสามภีรรยา ถึงแม้ว่าบางคน 
จะมีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย แต่พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคน 
ในปัจจบัุนก็ห่างกันโดยธรรมชาติเพราะต่างคนต่างไปท�างาน เราจงึเห็น 
ว่าควรจดักิจกรรมให้ผู้สงูอายอุอกมาท�าในช่วงท่ีไม่มใีครดูแล โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ติดสังคม และในกลุ่มผู้สูงอายุภาวะติดบ้านติดเตียง 
เราก็ต้องเข้าไปดูแลสภาพความเป็นอยู่ของเขา
 โดยก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส�านักปลัดฯ ซึ่งมีนักพัฒนาชุมชน  
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน และผู้ช่วยฯ เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก รวมถึง 
พนักงานท่ีมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมีการ 
ร่วมงานกับภาคีเครอืข่าย เช่น โรงเรยีนในสงักัดเทศบาลเข้ามาท�าหน้าท่ี 
ดูแลหลักสตูรของโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. เข้ามาร่วมเป็น 
วทิยากรและเป็นกรรมการร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีจากการศกึษานอกโรงเรยีน 
ต�ารวจ และฝ่ายพระสงฆ์ ท่ีมาช่วยท้ังเป็นวิทยากรและเป็นท่ีปรึกษา 
ของโครงการ

ผูส้งูอายมุคีวามเปล่ียนแปลงอย่างไร
ผู้สูงอายุมีความสุข พึงพอใจ อยากให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  
และมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

หากผูส้งูอายสุามารถพฒันาศกัยภาพตนเองข้ึนมาได้ จะช่วยพฒันา  
ชมุชนได้อย่างไรบ้าง
ผู้สูงอายุจะเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น เพราะทุกวันนี้ทุกกิจกรรม 
ของหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องมีผู้สูงอายุเป็นแกนน�า เพราะงานใดก็ตาม 
หากผู้สูงอายุเข้ามาให้ความร่วมมือก็จะส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ประสบ 
ความส�าเรจ็ได้ง่ายขึน้ เมือ่ผู้สงูอายมุาท�ากิจกรรมร่วมกันก็จะเกิดการขยาย 

ไปยังงานอื่นๆ ในสังคม 
 ตอนน้ีเทศบาลต�าบลแม่ข่าได้อาสาเข้ามาท�าหน้าท่ีศูนย์จัดการ 
เครอืข่ายสขุภาวะชมุชน (ศจค.) เราจงึใช้โครงสร้างระบบบูรณาการขับเคล่ือน
ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม คือเอาองค์กรท้ังหมดในชุมชนและหนุนเสริม 
ในระดับอ�าเภอมาร่วมกันท�างานเป็นองค์กรเดียว บูรณาการการท�างาน 
ร่วมท้ังหมด ซ่ึงเราเริ่มต้นการท�างานระบบน้ีจากการก่อต้ังโรงเรียน 
ผู้สูงอายุจนประสบความส�าเร็จ จึงถอดบทเรียนมาใช้ในการท�างานด้าน 
อื่นๆ ด้วย

บทบาทการท�างานในพืน้ทีก่บับทบาทเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัชมุชนอ่ืน  
ทีเ่ข้ามาศกึษาดงูานมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 
 ท�าให้เราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้น เตรียมการมากขึ้น ทุกคนใน 
ชมุชนต้องกระตือรอืร้นมากข้ึนเพ่ือให้มคีวามพร้อมตลอดเวลา โดยทุกวนัน้ี  
ชุมชนเรากระตือรือร้นมาก มีการนัดประชุมกันบ่อยมาก นั่นแสดงถึงว่า 
ชุมชนเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 
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การด�าเนินกิจกรรมของผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า ปัจจยัพ้ืนฐานในการท�างาน 
ต้องคิดอย่างเป็นระบบ ข้อมลูพ้ืนฐานท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีจรงิเป็นสิง่ท่ีส�าคัญ 
การน�าข้อมลูจรงิในพ้ืนท่ีมาใช้ในการวเิคราะห์แก้ไขปัญหาให้ถูกท่ีถูกทาง  
จะท�าให้การท�างานตอบโจทย์ปัญหาของผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า เนื่องจาก 
ก�าลังจะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายโุดยสมบูรณ์แบบแล้ว จากการท�างานท่ีผ่านมา  
ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้น�าและจิตอาสาท่ีสนใจเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า ได้ใช้แหล่งเรยีนรูจ้ากการศกึษา 
ดูงานจากท่ีอ่ืนมาประยกุต์ใช้กับพ้ืนท่ี เน่ืองจากบรบิทการท�างานในแต่ละ 
แห่งมสีภาพแวดล้อมไม่เหมอืนกัน ทุนทางสงัคมไม่เหมอืนกัน และศกัยภาพ 
ของคนในชุมชนด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าถูกจัดตั้งขึ้นมา 2 ป ี
แต่การด�าเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหาหลายอย่างในการด�าเนินการ 
เช่น กระบวนการเรยีนการสอนไม่สอดคล้องกับผู้สงูอายท่ีุเรยีน เน่ืองจาก 
มีกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง เพศชาย ท�าให้บางกิจกรรมขาดการมีส่วนรวม 
ในระยะการท�างานในปีท่ี 3 ได้ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากการด�าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความคิดของกลุ่มผู้น�าต่างๆ และหน่วยงาน 

พัชรินทร์ วงค์ต�คำ�
หัวหน้าส�านักปลัด

ภาคี เข้ามาถอดบทเรียนปัญหาและด�าเนินการปรับแก้ จนเกิดหลักสูตร 
โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าข้ึน ซึ่งเน้นเรื่องความสุขของการเรียนรู ้
มกีารพัฒนาหลักสตูรให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรยีนมากข้ึน มฐีานเรยีนรูช้วีติ 
ฐานเรียนรู้ศีลธรรมจารีตประเพณี ฐานเรียนรู้สุขภาพ และฐานเรียนรู้ 
อาชีพ ซึ่งเป็นความต้องการของผู้เรียนทั้งสิ้น เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซ่ึงผู้จบการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุสาขาหน่ึงแล้ว สามารถ 
เข้าเรียนต่ออีกสาขาหนึ่งได้ในปีถัดไป และจะมีการถอดบทเรียนปัญหา 
ที่พบเจอในปีถัดไปด้วย เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมกับผู้เรียน 
 การดูแลผู้สูงอายุในต�าบลแม่ข่าในปัจจุบัน ได้แบ่งมอบภารกิจ 
ให้แต่ละหน่วยงานภาคีท่ีมีส่วนร่วมเป็นตัวหนุนเสริมในแต่ละด้าน  
มีโครงการจิตอาสา 5 บาท ธนาคารความดี เพื่อนช่วยเพื่อน น�ารายได้ 
ท้ังหมดเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง มีการพัฒนาสภาวะ 
แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การสร้างห้องน�้า การท�า 
ราวจับป้องกันการลื่นล้ม มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ มีการ 
พัฒนาศนูย์เรยีนรูใ้นต�าบลแม่ข่า 10 ศนูย์ เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการเรยีนรู ้
ของผู้สูงอายุในชุมชน และจะขยายฐานการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเข้ามา 
ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย ด้านการฝึกอาชีพ มีการพัฒนาและส่งเสริม 
อาชพีให้กับผู้สงูอาย ุโดยอาศยัสมนุไพรท่ีมอียูใ่นท้องถ่ินเป็นต้นทุนหลัก 
ในการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกการท�าสมุนไพรพ้ืนบ้าน ผลิตสินค้าสมุนไพร 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ มีการพัฒนากลุ่มจักสาน และกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ ปัจจุบันก�าลังสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มผู้น�าเพ่ือเป็นต้นแบบผู้น�า 
ในการเปลี่ยนแปลง 
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ต�าบลแม่ข่ามแีนวคดิด้านการดแูลผูส้งูอายอุย่างไร
เราดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้ังระบบโดยท�าหน้าท่ีเรียงร้อยชุมชนในทุก 
กระบวนการให้มาด�าเนินโครงการให้ส�าเร็จ เช่น ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เราจะท�าหน้าท่ีเรยีงร้อยกระบวนการกิจกรรม โดยการก�าหนดว่าจะให้ใคร 
มาเป็นผู้ร่างหลักสูตร จะติดต่ออาจารย์จากท่ีไหนมาสอนในแต่ละวัน 
วิทยากรแต่ละท่านต้องการการสนับสนุนด้านไหนบ้าง และหมู่บ้านไหน 
ท่ีเข้ามาเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันในแต่ละสัปดาห์ โดยเราจะเป็น 
ผู้ประสานงานร่วมกับคณะท�างาน ครู และผู้สูงอายุ และจะน�าความ 
ต้องการของทุกคนมาด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้  
และเมื่อเรียนจนครบท้ัง 12 ครั้งแล้ว กิจกรรมต่อไปก็คือจะจัดให้มี 
การแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ เราก็จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดการว่าจะแข่งขัน 
กันแบบไหน ใครเป็นเจ้าภาพ จากน้ันจงึด�าเนินการให้ส�าเรจ็ลุล่วงต่อไป

มแีนวคดิในการท�างานร่วมกบัภาคอ่ืีนๆ อย่างไร
เริ่มแรกเราต้องตระหนักว่าเราท�างานทุกอย่างเองไม่ได้ เพราะเทศบาล 
ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่สิ่งที่ส�าคัญคือเราจะท�างานทั้งหมดให้ดีได้อย่างไร  

ดังน้ันเราจงึมองว่าในพืน้ท่ีมใีครหรอืหน่วยงานใดท่ีมศีกัยภาพทีดี่ในการ 
ท�างานแต่ละเรื่อง เช่น กศน. มีความถนดัเรื่องการสง่เสริมอาชีพ เราจึง 
ให้เขามาท�างานตามท่ีมคีวามถนัด เราเห็นว่าโรงเรยีนมีทรพัยากรบุคลากร 
การศึกษาเยอะ เราจึงขอความร่วมมือให้เขามาท�าหลักสูตรให้ เราม ี
ผู้สงูอายหุลายคนเป็นปราชญ์ชมุชน เราจงึไปค้นเขาออกมาร่วมงาน แม้แต่ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว เราก็ไปดึงท่านมา 
ท�างาน เราใช้หลักการว่ากระจายให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดง 
บทบาทศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

มเีป้าหมายในการท�างานอย่างไร
เป้าหมายแรกคือให้ท่านเป็นผู้สงูอายท่ีุมคุีณภาพ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน  
เป้าหมายท่ีสองเราจะดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมา ให้เขาสามารถ 
พ่ึงพาตัวเองได้ มุง่ไปสูก่ารสร้างอาชพีให้เขา เป้าหมายท่ีสามคือเขาต้อง 
มีสุขภาพดี 
 เมือ่เรามเีป้าหมายหลักสามอย่างน้ี คือ ไม่เป็นภาระสงัคม มอีาชพี 
รองรับ และมีสุขภาพดี เราจึงเริ่มด�าเนินการผ่านกิจกรรมในโรงเรียน 
ผู้สงูอาย ุโดยโรงเรยีนจะเป็นกระบวนการแรกท่ีน�าผู้สงูอายไุปสูกิ่จกรรมอ่ืน 
ในขณะเดียวกัน โรงเรยีนก็จะต้องท�ากิจกรรมอ่ืนควบคู่ไปด้วย อย่างเช่น  
การช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะติดบ้านติดเตียง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 เราต้องดึงผู้สูงอายุเข้ามาเป็นกรรมการกลุ่มต่างๆ เป็นประธาน 
กลุ่มต่างๆ ท�าให้เขาเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ เพราะเรามองว่าผู้สูงอายุ 
ไม่ได้มีวิธีการเรียนรู้เหมือนนักเรียนในโรงเรียน แต่เราต้องเดินออกไป 
เรยีนรูจ้ากในชมุชนของเขา เพราะว่าในชมุชนมจีดุแข็งเยอะมาก แต่ไม่ม ี
ใครรู้ว่าของดีอยู่ท่ีไหน เราจึงพาทีมงานไปค้นหาศักยภาพของชุมชน  
ให้ชมุชนรูว่้าตัวเองมขีองดีตรงไหน ท�าให้เขาเป็นศนูย์เรยีนรูแ้ละกระจาย 
ความรู้ท่ีเขามีให้กับภายนอก ใครมาเรียนรู้ก็จะได้ท้ังองค์ความรู้เรื่อง 
การดูแลผู้สูงอายุและได้เรื่องของดีของชุมชนด้วย น่ีคือเป้าหมายท่ีเรา 
อยากให้เกิดขึ้น 

วีระยุทธ เทพนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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มวีธิกีารท�าให้ทกุภาคมีอุีดมการณ์ร่วมกนัอย่างไร
เริ่มแรกเราท�าให้เขาเห็นก่อน เริ่มจากเชิญเขามาประชุม มาร่วมกัน  
ท�ากิจกรรม พอเขามา เราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละท่านมีความสนใจด้านไหน  
จากน้ันดึงเขาเข้ามามส่ีวนร่วม เมือ่เขาได้เข้ามาท�างานโดยตรง เขาก็จะ 
เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ จากท่ีเมื่อก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องของ 
ผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน แต่พอได้เข้ามาท�างานก็จะไม่ได้มอง 
แบบน้ันแล้ว โดยจะมองว่าเป็นหน้าที่ท่ีเขาต้องเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  
สมาชกิเทศบาลบางคนเกิดความรูส้กึว่าตนเองต้องท�าหน้าท่ีขับรถรบัส่ง 
ผู้สงูอายท่ีุมาร่วมกิจกรรม เพราะเขาได้เข้ามารบัรูผ่้านการท�างาน สดุท้าย 
ก็จะเกิดเป็นนโยบายของผู้บรหิาร จากการท่ีผู้น�าชมุชนมาน่ังประชมุด้วยกัน 
ก�าหนดเป็นกติกาที่เราเรียกว่า ธรรมนูญสุขภาพดีวิถีแม่ข่า 
 โดยในธรรมนูญน้ีทุกภาคีในชมุชน ต้ังแต่คณะสงฆ์และผู้น�าองค์กร 
ทุกองค์กรมาจบัมอืท�าบันทกึความเข้าใจร่วมกันว่า เราจะขับเคล่ือนผู้สงูอายุ 
ภายใต้หลักคิดเดียวกันว่า เราจะมุง่สูต่�าบลสขุภาพดีวถีิแม่ข่า เราอาจจะ 
มต้ีนแบบหลายท่ี แต่เราน�าความรูท้ั้งหมดมาปรบัให้เป็นวถีิของเรา ไม่ว่า 
แต่ละองค์กรท่ีเข้ามาร่วมงานจะมีเป้าหมายของตัวเองยังไง แต่เราจะ 
มุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกัน ท้ังน้ีเราไม่ได้มุง่แค่กลุ่มผู้สงูอายเุพียงอย่างเดียว  

กลุ่มผู้สูงอายุเราก็ท�า พระสงฆ์ก็ต้องมีสุขภาพดี รวมไปถึงเด็กปฐมวัย 
ท่ีเรามีโครงการเรียนรู้ผ่านสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฝึกเด็กให้รู้จัก 
การออม มีความปลอดภัยในโรงเรียน แม้แต่แม่บ้านก็ต้องมีความรู้ 
เรื่องท�ากับข้าวโดยลดหวาน มัน เค็ม ท�าอาหารเน้นสุขภาพ 
 ขยายไปยังการมีกติกาเรื่องการจัดการขยะร่วมกันทั้งชุมชน ปีนี ้
เราต่อยอดให้เป็นชมุชนปลอดขยะ เราน�าร่องเอาถังขยะออกจากหน้าบ้าน 
ใน 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ปีนี้เราจะขยายเป็น 5-6 หมู่บ้าน  
ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีการจัดการขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ สนับสนุน 
ให้ท�าเสวยีนรอบต้นไม้เพ่ือเอาใบไม้แห้งไปหมกัเป็นปุ๋ย ท�าโครงการงาน 
บุญงานศพปลอดถุงพลาสติก และงานด้านการจัดการขยะก็จะเป็นตัว 
หนุนเสรมิกิจกรรมงานผู้สงูอายดุ้วย เพราะผู้สงูอายเุป็นคนส�าคัญในการ 
สนับสนุนให้โครงการประสบความส�าเร็จ 

ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนอย่างไร
จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าเราจะท�าอะไร เราจะขาดองค์กรผู้สูงอายุไม่ได้เลย  
เราต้องเชญิให้เขาเข้ามามส่ีวนร่วมตลอด ปีหน้าเรามแีนวคิดว่าโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุจะเน้นเรื่องการจัดการขยะมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
เอาขยะรไีซเคิลมาไว้ท่ีโรงเรยีนเวลามาโรงเรยีน เพ่ือท่ีเราจะได้น�าไปขาย 
น�าเงินเข้าเป็นทุนของโรงเรียน
  การพัฒนาชุมชนเริ่มกระจายออกจากโรงเรียนผู้สูงอายุ เรามอง 
ว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เป็นพลังส�าคัญ เราจึงต้องท�าให ้
ผู้สงูอายเุป็นพลังขับเคล่ือนร่วมกับเรา เราไม่ได้เรยีกท่านว่าเป็นผู้สงูอายุ  
แต่เรยีกท่านว่าเป็นผู้มคุีณค่าในสงัคมท่ีต้องกลับมาท�างานชมุชน เพราะ 
เขาเป็นผู้น�าท่ีมีประสบการณ์ในการผลักดันนโยบายออกไปสู่ภายนอก 
การขับเคล่ือนนโยบายต่างๆ ผ่านผู้สงูอายจุะเกิดพลังง่ายกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้น�าหรอืกลุ่มเด็กเยาวชน เพราะกลุ่มเหล่าน้ีไม่มพีลังพอ 
ท่ีจะขับเคล่ือนได้ท้ังหมด แต่ผู้สงูอายสุวมหลายบทบาทในตัวเอง ท้ังเป็น 
พ่อแม่ ญาติ เป็นอดีตผู้น�าชุมชน จึงเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติ 

ทุกกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดจากการค้นหาความสนใจของผู้สูงอายุในชุมชน 
ท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุสนใจเข้ามามีส่วนร่วมอย่างดี 
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เน่ืองจากชมรมผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าเกิดความเข้มแข็งข้ึนจากการขอรับ 
งบประมาณจาก สปสช. เพ่ือน�ามาจดักระบวนการจดัอบรมให้ความรูแ้ก่ 
ผู้สงูอาย ุท�าให้ผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีต�าบลแม่ข่าเกิดศกัยภาพในตนเองอย่าง 
เป็นรปูธรรม เป็นจดุเริม่ต้นการพัฒนาชมรมท่ีมอียูท้ั่ง 13 หมูบ้่าน ท�าให้ 
เกิดการต่อยอดแนวคิดในการสร้างกิจกรรมท่ีส่งผลประโยชน์ต่อผู้สงูอายุ 
ท้ังต�าบลแม่ข่า ประกอบกับแรงกระตุ้นผลตอบรบัของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วม 
โครงการฝึกอบรมเห็นถึงประโยชน์ จงึน�ามาสูก่ารจดัต้ังองค์กรผู้สงูอาย ุ
ต�าบลแม่ข่าข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าท่ีก�าลังเข้าสู ่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ 

องค์กรผู้สูงอ�ยุ
องค์กรขับเคลื่อนชุมชน 

บทที่
02

สูงวัยรู้คุณค่ำ

ต�าบลแม่ข่ามีกิจกรรมเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุหลายโครงการ เช่น  
โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการดูแลผู้สูงอายุภาวะ 
ติดบ้านติดเตียง โดยร่วมมอืและได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  
เช่น สสส. กองทุนหลักประกันสขุภาพ ท�าให้งานด้านผู้สงูอายมุคีวามโดดเด่น 
ในเรื่องการบริหารจัดการและมีการบริหารงานองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 “ในช่วงเริม่ต้นการท�างาน เราเป็นสมาชกิเครอืข่ายของศูนย์จดัการ 
เครอืข่ายสขุภาวะชมุชนเทศบาลต�าบลน�า้แพร่พัฒนา อ�าเภอหางดง จงัหวดั 
เชยีงใหม่ จึงได้งบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้พัฒนาชุมชน จัดท�านวัตกรรม 
ต่างๆ ต้ังสถาบันการเงนิชมุชน ท�านโยบายเรือ่งการจดัการขยะ และเรือ่ง 
การจัดการดูแลผู้สูงอายุ หลังจากเรามีกิจกรรมเด่นเรือ่งผู้สงูอาย ุ ศูนย์ 
จดัการเครอืข่ายน�า้แพร่พัฒนาจงึผลักดันให้เราเป็นศูนย์การเรยีนรูเ้ฉพาะ 
ประเด็นผู้สงูอาย ุได้งบประมาณ จาก สสส. มาด�าเนินการในกิจกรรมเรือ่ง 
การพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอาย ุการจดัการสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สงูอายุ 
การพัฒนาระบบบรกิาร การจดัต้ังสวสัดิการช่วยเหลือ การใช้ข้อมลูในการ 
จดัการปัญหา และก�าหนดกติกาในการด�าเนินงานเรือ่งผู้สงูอายท้ัุงหมด”  
กรกษิณ สามะนนถี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวถึงการ 
ด�าเนินงานที่ผ่านมา
 งานท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงในช่วงท่ีผ่านมา คือการจดัต้ังชมรมผู้สงูอายุ 
ใน 13 หมู่บ้านข้ึน โดยการเกิดข้ึนของชมรมได้ท�าให้ผู้สูงอายุเห็นถึง 
ความส�าคัญในการท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของผู้สงูอายใุนหมูบ้่านของ 
ตนเอง และยังมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมชมรม 
ในระดับหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมในระดับต�าบล โดยมีประธานชมรม 
ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านร่วมกันประชุมหารือ วางแผน และจัดกิจกรรมของ 
ผู้สูงอายุในระดับต�าบล 
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ปัญหำและทำงออก

หลังจากด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุมาได้ช่วงเวลาหน่ึง แกนน�าชมรม 
ผู้สงูอายไุด้วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชมรมผู้สงูอายใุนระดับต�าบล 
พบว่าเกิดปัญหาด้านงบประมาณท่ีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการท�ากิจกรรม 
กับผู้สูงอายุทั้งต�าบลมีไม่เพียงพอ จึงน�าปัญหามาหารือร่วมกับเทศบาล 
ต�าบลแม่ข่าเพ่ือวางแนวทางการท�างาน โดยเกิดเป็นแนวคิดในการจดัต้ัง 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึง่สามารถขอรบังบประมาณอุดหนุนองค์กรได้
 “ในฐานะของผู้จัดท�าโครงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการ 
โครงการเพ่ือท่ีจะท�าเรือ่งขอเสนองบประมาณ โดยสิง่ท่ีเราพบคือผู้สงูอายุ 
ในต�าบลแม่ข่าค่อนข้างมคีวามอยากท�ากิจกรรม แต่มปัีญหาเรือ่งงบประมาณ 
เพราะเรามีงบประมาณไม่มาก หน้าท่ีของเราจึงต้องท�าหน้าท่ีน�าเสนอ 
โครงการ ร่วมวางแผน ก�าหนดแนวทางว่าผู้สงูอายคุวรท�ากิจกรรมอย่างไร  
โดยใช้เทคนิค TCNAP RECAP ในการส�ารวจข้อมูลและวิจัยชุมชน”  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบาย 

 ในข้ันต่อมา ประธานชมรมผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่าจงึได้จดัท�าเอกสาร 
ร่างระเบียบว่าด้วยการจดัต้ังองค์กรผู้สงูอาย ุโดยใช้เวทีประชาคมผู้สงูอาย ุ 
ทุกหมูบ้่านเพ่ือลงมติและแสดงความคิดเห็น ร่วมจดัต้ังองค์กรผู้สงูอายุ 
ต�าบลแม่ข่า มเีทศบาลต�าบลแม่ข่าท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและเอกสาร 
การจดัต้ังองค์กรฯ มกีารจดัต้ังคณะกรรมการด�าเนินกิจกรรมขององค์กร 
ผู้สูงอายุ และด�าเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
 มกีารรบัสมคัรสมาชกิผู้สงูอาย ุมค่ีาสมคัรคนละ 100 บาทเพ่ือใช้ 
เป็นทุนต้ังต้นในการด�าเนินงานองค์กร ต่อมาองค์กรผู้สงูอายไุด้เข้าร่วม 
งานกับ สสส. จึงได้รับงบประมาณมาพัฒนาองค์กรผู้สูงอายุ มีกิจกรรม 
เพ่ิมเติมหลายอย่างท�าให้ผู้สงูอายเุริม่มบีทบาททางชมุชนมากข้ึน มีการ 
เริ่มจัดกิจกรรมที่ด�าเนินงานกับผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง เช่น  
โรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการ ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับ 
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ รพ.สต.แม่ข่า กศน.แม่ข่า คณะสงฆ์ ร่วมเป็น 
ผู้ด�าเนินงานท�ากิจกรรมร่วม 
 “ผู้สงูอายขุองเรามกิีจกรรมท่ีค่อนข้างครอบคลุม เพราะผู้สงูอายุ 
มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมมาก เราจึงพัฒนากิจกรรมข้ึนมา 
เพื่อรองรับความต้องการ เช่น เวลาที่จัดกิจกรรมแช่มือแช่เท้า ผู้สูงอายุ 
ก็จะมากันเต็ม เพราะเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ผ่านเสียง 
ตามสาย รวมถึงแจ้งในกลุ่มไลน์โรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลแม่ข่า เราเห็น 
แนวทางท่ีชดัเจนในการท�างานเรือ่งผู้สงูอาย ุเพราะเป็นวาระการท�างาน 
ที่ส�าคัญในต�าบลของเรา ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองจนเข้ามาร่วมมีบทบาท 
ในการด�าเนินกิจกรรมของต�าบล ทุกครัง้ท่ีมปีระชมุจะมผู้ีสงูอายมุาร่วมน่ัง 
แสดงความคิดเห็นและมบีทบาทในการจดักิจกรรมของต�าบล เพราะเขา 
เป็นปราชญ์ชมุชน เป็นคนขับเคล่ือนประเพณีวฒันธรรมในต�าบล น่ีจงึเป็น 
เหตุผลว่าท�าไมเราจงึต้องจดัต้ังองค์กรผู้สงูอายข้ึุนมา” กรกษณิ สามะนนถี 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกล่าวทิ้งท้าย

กรกษิณ ส�มะนนถี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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องค์กรผูสู้งอายทุ�าหน้าท่ีอะไร
ช่วยประสานงานระหว่างภาครฐัและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ไปยงัชาวบ้าน  
ประสานงานให้ทุกคนเข้ามาอยูใ่นเครอืข่ายเดียวกัน คอยติดตามผลงาน 

ความแตกต่างระหว่างการท�างานด้านการดแูลผู้สูงอายกุ่อนและหลงั 
การก่อต้ังองค์กรผูส้งูอายคุอือะไร
ก่อนหน้านี้ต่างคนต่างท�างาน ไม่ได้มีการประสานกัน แต่เมื่อเริ่มมีการ 
ก่อต้ังองค์กรผู้สูงอายุข้ึนมาจึงเกิดการท�างานแบบบูรณาการมากข้ึน  
ทุกคนมีส่วนร่วมกัน ประสานงานกันตั้งแต่เทศบาล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้สงูอาย ุอสม. ไปจนถึงพระภิกษ ุเป็นการดึงให้ทกุคนในต�าบลมาร่วมงาน 
ด้วยกันหมด

วตัถุประสงค์ในการท�างานขององค์กรผูส้งูอายคุอือะไร
งานหลักๆ ท่ีองค์กรผู้สงูอายตุ้องการคือ ท�าให้ผู้สงูอายมุส่ีวนร่วมในชมุชน 
ท�าให้ผู้สงูอายมุาพบปะเพ่ือนฝูง ท�าให้จติใจร่าเรงิ ออกมาพูดคุยแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น ไม่เงยีบ ไม่เหงา โดยเราจะประสานผู้มคีวามรูแ้ละปราชญ์ 
ชาวบ้านในชมุชนของเรามาให้ความรูกั้บผู้สงูอาย ุจดัต้ังเป็นกลุ่มส่งเสรมิ 
ในโรงเรยีนแต่ละด้านแต่ละแขนง เช่น กลุ่มจกัสาน เยบ็ปักถักร้อย การท�า 
ขนม สมุนไพร เป็นต้น

ก่อนหน้าเข้ามาท�างานในบทบาทประธานองค์กรผู้สูงอายุ คุณลุง 
ท�าอะไร
ผมเป็นคนท่ีน่ีโดยก�าเนิด สมยัหนุ่มๆ ก็ท�าสวนท่ัวไป ตอนหลังมาท�าสวนส้ม 
มีประมาณ 60 ไร่อยู่ที่บ้านห้วยเดื่อ ผมเลิกท�าตั้งแต่อายุ 60 เพราะตอน 
หลังมาน้ีมันท�ายาก โรคระบาดเยอะ ประกอบกับร่างกายเราแก่แล้ว  
ผมจึงวางมือ พอเลิกท�าสวน ผมก็เริ่มมาท�างานให้ชุมชน ดวงคำ� สมุทรหอม 

อ�ยุ 65 ปี
ประธานองค์กรผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า
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ความรูท้ีไ่ด้จากทางจงัหวดัมอีะไรบ้าง
ส่วนมากเป็นเรือ่งส่งเสรมิสขุภาพให้ผู้สงูอาย ุท�าให้ผู้สงูอายมุจีติใจร่าเรงิ  
มอีายยุนืยาวข้ึน เมือ่ไม่นานน้ีเราได้ร่วมงานกับกรรมการองค์กรผู้สงูอายุ 
ระดับจังหวัด มอบโล่ให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 100 ปี ไปเยี่ยมท่ีบ้าน  
มอบข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค โดยทั้งอ�าเภอฝาง 
มีผู้สูงอายุ 8 รายที่มีอายุเกิน 100 ปี

นอกจากบทบาทการเป็นผูบ้รหิารองค์กรแล้ว คณุลุงยงัเป็นนกัเรยีน 
ผูส้งูอายดุ้วย ได้ประโยชน์อย่างไร
ผมเป็นนักเรียนผู้สูงอายุรุ่น 1 รุ่นที่ก�าลังเรียนอยู่คือรุ่น 4 ซึ่งผมก็ช่วย 
เป็นวิทยากร ผมชอบเรียนเก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบ้าน น�าสมุนไพรมาท�า 
เป็นยานวด แช่มือ แช่เท้า ท�าลูกประคบ ท�าพอกเข่า ได้ความรู้เรื่อง 
การกินอาหารให้เป็นยา วิชาอ่ืนๆ ก็ได้อยู่เหมือนกัน เช่น กฎหมาย  
ผมได้เรียนทุกอย่าง 

การมาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเปล่ียนแปลงชีวิตคุณลุง 
ได้อย่างไรบ้าง
ผมไปทกุครัง้ ท�าให้ผมมจีติใจร่าเรงิ ไม่เหงาเหมอืนตอนอยูบ้่านตามล�าพัง 
อยูบ้่านลูกไปท�างาน อยูกั่นสองตายาย ทุกวนัน้ียายก็มาเป็นนักเรยีนด้วย 
มีความสุขทั้งคู่ครับ

ท�าไมคณุลงุจึงมาท�างานเพือ่สงัคม
ตอนท่ีเลิกท�าสวน อยูบ้่านว่างๆ มนัก็เหงา ไม่มเีพ่ือนฝูง พอออกมาท�างาน 
ก็สนุกดี ได้พบปะเพ่ือนฝูง แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างเพ่ือน 
แต่ละหมูบ้่าน สนุกดีครบั ผมเป็นประธานองค์กรผู้สงูอายตุ�าบลก็ไปร่วม 
ท�างานกับประธานองค์กรผู้สงูอายอุ�าเภอ และผมได้รบัคัดเลือกเป็นรอง 
ประธานองค์กรผู้สูงอายุอ�าเภอฝางด้วยจึงท�าร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้

สิง่ทีค่ณุลุงต้องการผลกัดนัในการท�างานคอือะไร
ผมอยากผลักดันให้ผู้สูงอายุมาร่วมงานสังคมให้มากข้ึน บางคนชอบ 
อยู่บ้านก็ต้องดึงกลุ่มน้ีให้มาพบปะชุมชน ให้รู ้จักการออกก�าลังกาย 
เพื่อมีร่างกายที่สดชื่น ร่วมกับสังคม แลกเปลี่ยนความคิด จะได้มีจิตใจ 
แจ่มใส เบิกบาน ร่าเริง อยู่บ้านคนเดียวมันเหงา

กิจกรรมท่ีองค์กรผู้สูงอายุด�าเนินการมาทั้งหมด เกิดผลกระทบกับ 
ผูส้งูอายใุนต�าบลอย่างไร
ส่วนมากผู้สูงอายุดีขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 

การเข้าไปร่วมงานกบัองค์กรผูสู้งอายรุะดบัอ�าเภอ ท�าให้งานการดแูล 
ผูส้งูอายกุว้างขวางข้ึนอย่างไร
มีการประสานงานกันท่ีกว้างข้ึน ตอนหลังๆ มีการต้ังกลุ่มไลน์ท�าให ้
ประสานงานกันง่าย รวดเร็ว ทุกวันนี้แค่เข้ากลุ่มไลน์ผู้สูงอายุในอ�าเภอ 
ก็ประสานงานมายังต�าบลเราได้อย่างรวดเร็ว สะดวกขึ้นมากครับ

ในองค์กรระดับอ�าเภอมีการท�างานหรือส่ิงที่ต้องการผลักดันที ่
แตกต่างกบัส่ิงท่ีเราท�าในระดบัต�าบลหรอืไม่อย่างไร
คล้ายๆ กัน แต่ว่ากว้างกว่า เพราะอ�าเภอจะประสานไปทางจังหวัด  
แต่ความรู้กก็ระจายมาทางต�าบล และต�าบลกจ็ะประสานไปทางหมู่บ้าน 

“
ผมไปทุกครั้ง ท�ำให้ผมมีจิตใจร่ำเริง 

ไม่เหงำเหมือนตอนอยู่บ้ำนตำมล�ำพัง

”
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นับต้ังแต่ท่ีองค์กรผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าเริ่มก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2559  
และได้ร่วมกับเทศบาลต�าบลแม่ข่า ชมรมผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า วดัศรบัีวเงนิ  
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
อ�าเภอฝาง และต�าบลแม่ข่า เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ก็ได้เกิดกิจกรรม 
รวบรวมวชิาความรู ้ทกัษะอาชีพ ภมูิปัญญาวัฒนธรรมในพืน้ทีม่าจัดเป็น 
หลักสูตรการเรียนรู้ ท�าให้ผู้สูงอายุชาวแม่ข่ามีความรู้ เกิดกลุ่มอาชีพ  
และท่ีส�าคัญคือผู้สงูอายไุด้เข้ามามส่ีวนร่วมเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนา 
ชุมชนได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก 

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุตำ�บลแม่ข่�

บทที่
03

บรรยากาศกิจกรรมเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน
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โรงเรียนสัญจร

พ้ืนท่ีต�าบลแม่ข่ามีการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้สูงอายุมาอย่างสม�่าเสมอ 
และยาวนานแล้ว จนกระท่ังการรวมกลุ่มของผู้สงูอายมุาถึงจดุท่ีสกุงอม 
ท่ีสดุในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 เมือ่ผู้สงูอายใุนชมุชนได้มกีารตกลงกัน 
จดัต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายสุญัจรข้ึน โดยได้ทดลองจดักิจกรรมครัง้แรกข้ึนท่ี 
วัดห้วยโจ้ ต�าบลแม่ข่า ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
จ�านวนมาก และทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้ามามส่ีวนร่วม เช่น มวีทิยากร 
จาก รพ.สต.แม่ข่า กศน.ต�าบลแม่ข่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง 
มีชาวต่างชาติมาร่วมเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ และยังมีผู้ใจบุญ 
สนับสนุนเล้ียงอาหารกลางวนัและอาหารว่างให้กับผู้สงูอายดุ้วย กล่าวได้ 
ว่าบรรยากาศในวนัน้ันได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ท่ีเข้ามามส่ีวนร่วม 
อย่างมาก และยังเกิดความรู้สึกถึงการเป็นจิตอาสาในหมู่วิทยากร 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน เพราะทุกคนเข้ามาช่วยงานโดยไม่ได้รบั 
ค่าตอบแทน และกิจกรรมในวันดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐเลย 
แม้แต่น้อย จึงได้เกิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรหมุนเวียนไปตาม 
วัดในหมู่บ้านต่างๆ ของต�าบลแม่ข่าอีกหลายครั้ง แต่ละครั้งก็ได้รับ 
ความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเช่นเคย

โรงเรียนถำวร

หลังจากจบกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรครั้งแรกและได้มีการจัด 
กิจกรรมลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้ง ซึ่งประสบความส�าเร็จไม่ต่างกัน  
ต�าบลแม่ข่าได้จดัต้ังองค์กรผู้สงูอายข้ึุนเมือ่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
โดยมหีน้าท่ีในการบูรณาการท�างานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาบรหิารจดัการ 
งานดูแลผู้สูงอายุในต�าบล ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือได้มีการสรุปบทเรียน 
กิจกรรมโรงเรยีนผู้สงูอายสุญัจรท่ีผ่านมาว่ามข้ีอดีข้อด้อยอย่างไร น�าไปสู่ 
การก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า โดยมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมร่าง 

หลักสูตร ก�าหนดกิจกรรมที่ควรจะมีในโรงเรียน ประกอบด้วย ครู กศน.  
รพ.สต. โรงเรยีนเทศบาล เจ้าคณะต�าบล บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า “ผู้สงูอาย ุ
มีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วม  
ท�าประโยชน์ให้สงัคม และส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้ผู้สงูอาย ุโดยเชือ่มโยงกับ 
ประสบการณ์ของผู้สงูอาย ุสาระการเรยีนรูจ้ะต้องท�าให้ผู้สงูอายสุามารถ 
น�าไปใช้ได้จรงิในชวีติปัจจบัุน เพิม่โอกาสการรวมกลุ่มในลักษณะเครอืข่าย 
หรือชุมชน” จนเกิดการก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าอย่างเป็น 
ทางการขึ้นในเวลาต่อมา 

 ‘วัดศรีบัวเงิน’ ที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
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บัญชร สุรศ�สตร์พิศ�ล
รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง
ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า  
ประธานคณะท�างานร่างหลักสูตร 

เมือ่ครัง้ท่ียงัเป็นโรงเรยีนผูส้งูอายสุญัจรมกีารด�าเนนิการอย่างไรบ้าง
เริ่มแรกท่ีมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร มีการใช้วัดเป็นสถานที่ 
ในการจัดกิจกรรม นัดหมายผู้สูงอายุมาท�ากิจกรรมร่วมกันเดือนละ 
หน่ึงครัง้ เปล่ียนวดักันไปเรือ่ยๆ เช่น ท่ีวดัคงคาราม หมูท่ี่ 10 วดัปทุมหงค�า 
หมู่ที่ 11 วัดห้วยโจ้ วัดศรีบัวเงิน เวียนไปทุกวัดจนครบ ตอนนั้นยังไม่มี 
หลักสตูรการเรยีนการสอนท่ีชดัเจน แต่มกิีจกรรมด้านการส่งเสรมิอาชพี 
ให้ผู้สูงอายุท�า

เริม่ต้นแนวคดิการท�าโรงเรยีนสญัจรอย่างไร
ท่ีเป็นสัญจรคงเป็นเพราะไม่มีสถานท่ีด�าเนินการ ยังไม่มีเจ้าภาพเป็น 
คนด�าเนินการหลัก จงึแก้ปัญหาด้วยการเวยีนกันไป ไปจดัท่ีหมูไ่หนหมูน้ั่น 
ก็ดูแลเรือ่งอาหารกลางวนัอาหารว่างให้ผู้สงูอาย ุใช้วธีิผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 
ท�าให้แม้ไม่มงีบก็ท�าได้ แต่ก็ถือว่าประสบความส�าเรจ็เพราะมคีนมาร่วม 
กิจกรรมเยอะพอสมควร เดือนละประมาณ 80 คน ท�าแบบน้ีอยูป่ระมาณ  
2 ปี พอดีกับมกีารก่อต้ังองค์กรผู้สงูอายแุละมกีารจดัต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
ขึ้นมาพร้อมๆ กัน 

จากโรงเรยีนผูส้งูอายสุญัจรทีย่งัไม่มหีลกัสูตรเป็นรปูธรรม เกดิแนวคดิ 
การวางหลกัสูตรอย่างไร
เมือ่จะก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายท่ีุเป็นทางการ ทางคณะกรรมการก็ก�าหนด 
เป้าหมายว่าต้องมีการวางหลักสูตร องค์กรผู้สูงอายุจึงพาทีมงานไปดู 
งานโรงเรยีนผู้สงูอายท่ีุจงัหวดัอ่ืนๆ โดยเน้นดูงานเรือ่งหลักสตูรโดยเฉพาะ  
แต่เมือ่ไปดู เราพบว่าหลายท่ีเน้นการเรยีนในเชงิวชิาการเหมือนในระบบ 
โรงเรยีนมากๆ แต่เราคิดว่าผู้สงูอายอุาจจะไม่ได้สนใจเรยีนด้านวชิาการ 
มากขนาดน้ัน แต่สิง่ท่ีเขาต้องการคือได้รบัความสขุจากโรงเรยีนกลับไป 
ด�าเนินชวีติต่อท่ีบ้าน เพราะฉะน้ันถ้าเรยีนแบบวชิาการมากเกินไป เขาจะ 
ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
 ดังน้ัน ทีมงานจงึวางเป้าหมายของหลักสตูรว่าต้องท�าให้ผู้สงูอายุ 
มคุีณภาพชวีติทีดี่ข้ึน เราเน้นประเด็นตรงน้ี น�าคู่มอืผู้สงูอาย ุปี พ.ศ. 2559 
ของกระทรวง พม. มาใช้เป็นแนวทางในการวางหลักสตูร ก�าหนดโครงสร้าง  
โดยแบ่งออกเป็นวิชาหลักและวิชาเลือก ปีแรกมีวิชาหลักคือวิชา 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วิชากฎหมายและความรู้ท่ัวไป  
วชิาสขุภาพท่ัวไป  ส่วนวชิาเลือกเปิดให้นักเรยีนผู้สงูอายเุลือกเรยีนตาม 
ความสนใจ มวีชิาสมนุไพร วชิางานใบตองและกระดาษ วชิาจกัสาน โดยมี  
กศน. เข้ามาด�าเนินการให้ รวมถึงให้นักเรียนผู้สูงอายุไปเรียนท่ีศูนย ์
การเรียนรู้ต่างๆ ในต�าบลอีกประมาณ 8-10 ศูนย์ด้วย 
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กิจกรรมการเรียนวิชาหัตถกรรมของนักเรียนผู้สูงอายุ โดยแต่ละสัปดาห์ 
ผู้สูงอายุจะสับเปลี่ยนกันเย็บท�ากระเป๋าจากเศษผ้า ท�ากระทงบายศรี

โรงเรยีนเปิดท�าการเรยีนวนัใดบ้าง
เมือ่มหีลักสตูรก็มีตารางเรยีน เราเปิดเรยีนเดือนละสองครัง้ในวนัพุธท่ี 2  
และ 4 ของเดือน โดยในวนัพธุท่ี 2 จะนัดหมายผู้สงูอายไุปทีศ่นูย์การเรยีนรู ้
ต่างๆ ในต�าบล เช่น ศนูย์สมนุไพร ศนูย์รกัษ์สขุภาพ ศนูย์ท�าชา ศนูย์การเงนิ 
และศูนย์วิสาหกิจชุมชน ส่วนในวันพุธที่ 4 ของเดือนจะมีการเรียนท่ี 
โรงเรียน โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียน 
และเข้าแถวเคารพธงชาติ จากน้ันจงึเริม่เข้าห้องเรยีน มวีทิยากรจติอาสา 
ต่างๆ มาสอน เช่น วชิากฎหมายก็จะมข้ีาราชการบ�านาญและนิติกรมาให้ 
ความรู้ วิชาสุขภาพก็ได้วิทยากรจาก รพ.สต. วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 
พ้ืนบ้านก็ได้พระท่ีอยู่ในเขตบริการของเราและมัคนายกมาเป็นวิทยากร 
สอนให้ ช่วงบ่ายเป็นกลุ่มวชิาเลือก วทิยากรเป็นปราชญ์ชาวบ้านท้ังหมด  
โดยในวันเปิดเรียนวันแรกจะมีการปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุทุกคน 
จะเลือกวิชาเลือกท่ีตัวเองสนใจ โดยวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 
ต้องออกมาน�าเสนอว่าถ้าเลือกเรยีนวชิาของตัวเองจะได้ความรูอ้ะไรบ้าง 

วชิาเลอืกทีไ่ด้รบัความสนใจมากท่ีสดุคอืวชิาอะไร
งานใบตอง จักสาน ท�าตุง เพราะว่าเราได้วิทยากรท่ีเก่งมากมาจาก 
อีกหมู่บ้านหน่ึง เขามีความเชี่ยวชาญในการสานใบมะพร้าวท�าเป็นซุ้ม  
ท�าเป็นหมวก และกระทง นักเรียนเกือบครึ่งหน่ึงจึงเลือกเรียนวิชาน้ี  
แต่ข้อดีของโรงเรยีนผู้สงูอายคืุอนักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ไม่มวีนัจบสิน้  
พอเรยีนจบปีน้ีเขาก็กลับมาเรยีนได้อีกในปีหน้า คราวน้ีเขาก็จะได้เปล่ียน 
วิชาเลือกได้อีก ปีน้ีเรียนสานใบตองไปแล้ว ปีหน้าก็มาเรียนสมุนไพร  
บางคนเรยีนได้ดีก็มาเป็นผู้ช่วยวทิยากร หลายวชิาเรยีนแล้วสามารถน�าไป 
ต่อยอดเป็นอาชพีได้จรงิ เช่น นักเรยีนวชิาสมนุไพรรวมกลุ่มกันท�าผลิตภัณฑ์ 
จากสมุนไพรขายจนกลายเป็นสินค้ายอดนิยม วิชาท�าขนมก็ต่อยอดเป็น 
วสิาหกิจชมุชนบ้านห้วยโจ้ท�าขนมส่งออกไปขายท่ีอ่ืน ตอนน้ีเริม่มกีลุ่มอ่ืนๆ  
ท�าผลงานออกมาขายได้เพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่มท�าของใช้จากเศษผ้าท�าท่ีใส่ 
โทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจ�าหน่ายต่อไป 
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ปัจจบัุนหลกัสูตรการเรยีนรูเ้ป็นอย่างไร
มโีครงสร้างการเรยีนรูท้ั้งหมด 100 ชัว่โมง แบ่งเป็นการเรยีนท่ีศนูย์เรยีนรู้  
50 ชั่วโมง โดยก�าหนดการเรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง และเรียนที ่
โรงเรียนอีก 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง รวมเป็น 20 ครั้งตลอดท้ังปี  
หน่ึงปีการศึกษาเปิดเรียน 10 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน 
พฤศจิกายน มีปิดเรียนครึ่งเทอมช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูท�าล�าไย 
เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สะดวกมาเรียน จากน้ันมาปิดอีกครั้งช่วง 
เดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้วิทยากรประเมินการเรียนการสอนและจัดท�า 
แผนการเรียนใหม่เพื่อเปิดเรียนในช่วงเดือนมกราคมถัดไป
 นอกจากน้ันท่ีผ่านมายังมีการปรับวิชาหลักและวิชาเลือกอีก 
ประปราย เช่น การก�าหนดให้มวีชิาการอ่านการเขียนขึน้มาเป็นวชิาหลัก  
มีการยุบวิชาจักสานไปเพราะหาวิทยากรยาก จึงปรับให้ไปเรียนท่ีศูนย ์
เรียนรู้แทน รวมถึงการปรับให้วิชาพระพุทธศาสนาไปอยู่ในช่วงสุดท้าย  
เพราะมีประสบการณ์ว่าบางคนพอได้ฟังเทศน์รับศีลรับพรแล้วจะกลับ 
บ้านเลย ไม่อยูเ่รยีนวชิาอ่ืน จงึขอพระอาจารย์ปิดเป็นวชิาสดุท้ายเพ่ือดึง 
ให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกิจกรรมจนจบ

การด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรที่แน่นอนในโรงเรียนผู้สูงอายุสร้าง 
ความเปลีย่นแปลงด้านการพฒันาคณุภาพชวีติให้ผูส้งูอายไุด้อย่างไร
ถ้าผู้สูงอายุไม่ได้มาเรียนก็อยู่ท่ีบ้าน ไม่ได้ท�าอะไร เป็นภาระลูกหลาน  
พอมามีกิจกรรมตรงน้ีถึงแม้ว่าจะมาแค่เดือนละสองครั้ง เขาก็พร้อม 
ที่จะมา ได้มาคุย พบปะ ท�ากิจกรรม ท�าให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น ปัจจุบัน 
ทุกสัปดาห์จะมีผู้สูงอายุมาเรียนประมาณ 100 คน เวลาไปเรียนที่ศูนย์ 
เรียนรู้ก็ยังไปเยอะ เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีรถมารับมาส่ง มีเจ้าภาพ 
เรื่องอาหารกลางวัน 

จากการที่ได้เข้ามาคลุกคลีกับกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
พบเห็นอะไรบ้าง
จากท่ีเมื่อก่อนเรายังไม่ได้มาท�างานตรงน้ี เราก็ไม่รู้ว่าผู้สูงอายุท�าอะไร 
บ้าง เพราะที่บ้านเราก็ดูแลแค่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเท่านั้น แต่การ 
ได้มาร่วมงานกับกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้เราได้รู้จักคนหลายกลุ่ม เพราะท่ีน่ี 
มีหลายเผ่าพันธุ์ แต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมของเขา เขาท�าอะไรเป็น 
ก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน เขาก็ดูมีความสุข ตัวเราเองก็มีความสุข  
เราก็กลายเป็นคนท่ีเขารู้จัก เจอกันข้างนอกเขาก็จะทัก จากท่ีเมื่อก่อน 
ไม่เคยรู้จักกัน เดี๋ยวนี้รู้จักกัน ไปที่ไหนก็ทักทาย กลายเป็นว่าถ้าพูดถึง 
หลักสูตรก็ต้องนึกถึงเรา 

อาจารย์รูส้กึอย่างไรท่ีได้เป็นภาคหีนึง่ทีเ่ข้ามาท�างานในโครงการนี ้
เป็นความภาคภูมใิจในการท�างาน เพราะการท่ีเขาเชญิให้เรามาร่วมแสดง 
ความคิดเห็นแสดงว่าเขาให้เกียรติเรา เห็นความส�าคัญ สิ่งใดที่เราไม่รู้ 
ก็มาเรยีนรูเ้อา โดยหน้าท่ีแล้วเราเป็นโรงเรยีนในสงักัดเทศบาล เป็นหน้าท่ี 
ของเราท่ีต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาล เราบอกแบบน้ีกับ 
ทีมงานครทุูกคนท่ีมาช่วยงาน เราขอความร่วมมอืครทูีม่าช่วยงาน ทุกคน 
เต็มใจมาช่วยเป็นทีมร่างหลักสตูรให้ผู้สงูอาย ุไม่มกีารบังคับ เพราะทุกคน 
จะท�างานได้ก็ต่อเมือ่มคีวามรูส้กึว่าตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของงาน และเมือ่ 
เขาเข้ามาท�างาน มนัก็เป็นผลงานของเขา เพราะฉะน้ันเวลาท่ีมคีณะศกึษา 
มาดูงาน เขาจะบอกว่าฟังเราน�าเสนอแล้วเข้าใจง่าย เพราะว่าเราท�ากันจรงิ 
เราเรยีนรูจ้ากแนวทางของเรา เช่น เราน�าเสนอว่าไม่มกีารสอบ แต่ใช้การ 
เช็กเวลาเรียนแทน ใครมาถึง 60% เราให้ผ่านหมด เพราะการสอบได้ 
สอบตก ไม่ใช่วตัถุประสงค์ในการมาเรยีนของท่ีน่ี วตัถุประสงค์คือความสขุ 
ใครจะได้อะไรกลับไปขนาดไหนก็อยู่ท่ีตัวแต่ละคน ถ้าเขาจบไปแล้ว 
กลับมาอีกแสดงว่าคือความส�าเร็จของเรา เขามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
คือเป้าหมายที่ส�าคัญกว่า 
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อัญชลี ไชยวงค์
ครู กศน.ต�าบลแม่ข่า 

กศน.ต�าบลแม่ข่า มส่ีวนร่วมในกจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอายอุย่างไรบ้าง
ทาง กศน. ได้เข้ามาร่วมกับเทศบาลต�าบลแม่ข่า เมื่อปี พ.ศ. 2557  
จากนโยบายของส�านักงาน กศน. ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สงูอายทีุป่ระเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนปี พ.ศ. 2564 จงึมนีโยบาย 
ให้ กศน. เข้ามาด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โดยใช้หลักสูตรการศึกษาส�าหรับผู้สูงอายุตลอดชีวิต ซึ่งในหลักสูตรนี้มี  
3 กิจกรรมย่อยคือ กิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน และกิจกรรมตามอัธยาศัย 

กศน. น�า 3 กิจกรรมดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกิจกรรมในโรงเรียน 
อย่างไรบ้าง
ส�าหรับอาชีพระยะสั้น กิจกรรมท่ีจะน�ามาลงคืออาชีพท่ีผู้สูงอายุเข้ามา 
เรียนรู้แล้วสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เลย เช่น ในปีแรกๆ จะม ี

กิจกรรมการท�าลูกประคบ การท�าตุ๊กตา การท�าสมนุไพร ปีต่อๆ มาพัฒนา 
เป็นหลักสูตรสานใบมะพร้าว สานที่วางแก้ว ท�าไม้กวาด ส่วนกิจกรรม 
ส่งเสรมิการอ่าน เราจะท�าในช่วงเดือนกันยายนท่ีปิดงบประมาณ โดยจดั 
ให้เป็นกิจกรรมทบทวนหนังสือส�าหรับผู้สูงอายุที่ลืมหนังสือ รูปแบบ 
การเรยีนรูคื้อเป็นจิก๊ซอว์ตัวอักษรให้คนท่ีมาร่วมกิจกรรมช่วยกันเรยีงค�า  
เป็นการทบทวนการอ่านไปในตัว และกิจกรรมตามอัธยาศัยจะเน้นไปที่ 
เรื่องสุขภาพพลานามัย สุขภาพจิต สุขภาพกาย ส่งเสริมประชาธิปไตย  
และการให้ความรู้อื่นๆ 

หลังจากมีการร่างหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
มากขึ้น กศน. มีการปรับกิจกรรมอย่างไร
ปรับค่ะ หลักสูตรของเราก็จะมีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้น จากปี พ.ศ.  
2557 ท่ีหลักสตูรยงัไร้ทิศทางอยู ่ในปี พ.ศ. 2559 เราน�านโยบายรฐับาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต้นสังกัดของเราเข้ามาด�าเนินการมากขึ้น 
ซึง่หัวใจหลักก็คือการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผู้สงูอายใุห้เป็นประชากร 
ท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพมากข้ึน ส่วนกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน เราก็เปล่ียนรปูแบบการด�าเนินการ โดยส่งเสรมิการอ่านออนไลน์ 
ผ่าน QR Code แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับมากนักเพราะผู้สูงอายุยังไม่ 
เชีย่วชาญการใช้เทคโนโลย ีแต่ในอนาคตจะมกีารส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี  
ในการเรียนมากข้ึน แต่ก็ยังร่วมกับห้องสมุดประชาชนอ�าเภอฝาง  
น�าหนังสอืท่ีมเีน้ือหาเก่ียวกับสขุภาพ เทคโนโลย ีหนังสอืนวนิยายต่างๆ  
เอามาให้ผู้สูงอายุอ่านด้วย บางคนท่ีลืมหนังสือก็ลองให้เขียน บางคน 
ที่อ่านได้ ก็เอาชุดการอ่านเข้าไปส่งเสริม เพื่อที่จะให้เขาเอาไปใช้ในชีวิต 
ประจ�าวนั เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านสญัลักษณ์ในโรงพยาบาล เป็นต้น 
  โดยกิจกรรมท้ังหมดจะเป็นไปตามตารางการเรียนและอิงจาก 
งบประมาณด้วย เพราะเราต้องดูความเหมาะสมว่าเราจะน�ากิจกรรม 
มาลงที่โรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงไหนอย่างไรบ้าง 
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ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ผลงานของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจากกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

“
ผู้สูงอำยุบำงคนจำกเดิมเป็นแม่บ้ำนธรรมดำ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปกลำยเป็นวิทยำกรสอนอำชีพ
และสำมำรถรับงำนเป็นอำชีพเสริมได้ด้วย

”

สิ่งที่ กศน. น�ามาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุทั้งหมดได้สร้างความ 
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุแบบที่เห็นเป็นรูปธรรม 
อย่างไร
คิดว่าผู้สูงอายุน�าไปใช้ได้จริง เช่น กิจกรรมการสานใบมะพร้าวที่ กศน.  
เป็นผู้น�าเข้ามาต้ังแต่แรก ก็ส่งเสริมจนเด๋ียวน้ีมีผลงานคือนักเรียน 
ผู้สูงอายุน�าไปท�าขายเป็นอาชีพได้แล้ว น่ันก็คือเราประสบความส�าเร็จ 
ในการท�างานแล้ว 

ในปีต่อไปจะมีการเพิ่มเติมวิชาหรือการเรียนรู้ด้านใดอีกบ้าง
เรายงัต้องส่งเสรมิเรือ่งอาชพีให้เป็นรปูธรรมมากข้ึนไปอีก ให้เขาสามารถ 
น�าความรูไ้ปใช้งานจรงิให้มากข้ึน ส่วนการศกึษาพัฒนาทักษะชวีติก็ต้อง 
ท�าให้ผู้สูงอายุรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากข้ึนเพ่ือให้เขาได้เท่าทันโลก  
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาไปใช้งานจริงได้ทุกคน แต่อย่างน้อยเราก็ต้อง 
ส่งเสริมให้เขารู้ 

ที่ผ่านมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง 
จากเดิมท่ีไม่มกีลุ่มก็มกีลุ่มอาชพี เกิดการเชือ่มโยงกัน เกิดการเรยีนรูข้อง 
ผู้สงูอาย ุผู้สงูอายบุางคนจากเดิมเป็นแม่บ้านธรรมดา ตอนน้ีก็เปล่ียนไป 
กลายเป็นวิทยากรสอนอาชีพและสามารถรับงานเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย 

คุณได้ประโยชน์อะไรจากการท�างานนี้บ้าง
มีความสุขท่ีได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เพราะว่าการท�างานน้ีไม่ได้มี 
เบ้ียเล้ียงค่าตอบแทน แต่ว่าเรามจีติอาสา ถ้าผู้สงูอายมุคีวามสขุ มรีอยยิม้ 
เราก็โอเคแล้ว 
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ทอน จันต๊ะ
อ�ยุ 66 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มดอกไม้จันทน์

การท�าดอกไม้จันทน์หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอาชีพของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ท�าไมคุณป้าจึงออกจากบ้านมาท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 
ได้มาร่วมกันก็สนุก ป้าดีใจท่ีได้มาร่วมกัน มาพูดมาจากัน อยู่ในบ้าน 
มันเครียด ออกมาก็ได้เปิดหูเปิดตา พูดจากันกับเพื่อน อยู่บ้านไม่ได้พูด 
กับใครเพราะอยู่กันสองคนตายาย ท่ีบ้านไม่ได้ท�าอะไร มีสวนล�าไยอยู่  
5 ไร่ หน้าล�าไยก็ไปท�าล�าไยกันสองคน หมดล�าไยก็อยู่บ้านเฉยๆ

ไปโรงเรียนได้เรียนอะไรบ้าง
เริม่แรกสมัยก่อนก็ท�าใบตอง ท�าดอกไม้จนัทน์ ท�ายาประคบ ยาต้มสมนุไพร 
แช่มือแช่เท้า 

เคยท�ามาก่อนหรือเปล่า
ไม่เคย มาเกาะกลุ่มท�าด้วยกัน 

ใครมาสอนท�าดอกไม้จันทน์ 
เริ่มแรกเป็น กศน. มาสอน ท�าไม่ยากค่ะ

กลุ่มดอกไม้จันทน์มีสมาชิกกี่คน
ทีแรกมีเยอะอยู่ เดี๋ยวนี้มีงานก็มาช่วยกัน ตอนนี้มีสัก 10 คน ใครเสีย 
ก็เอาไปท�าบุญ

คุณป้าชอบมาโรงเรียนไหม
ป้าไม่เคยหยุดเลยจนได้เป็นนักเรียนดีเด่น วันที่โรงเรียนเปิด ป้าจะมา 
ต้ังแต่ 8 โมง มาเตรียมของเอาไว้ก่อน แล้วก็เข้าแถวเคารพธงชาติ  
เลิกเรียนประมาณบ่ายสองโมงก็เอากิจกรรมท่ีเพ่ิงเรียนมาท�ากันต่อ  
แล้วค่อยกลับบ้านตอนห้าโมงเย็น

ได้เป็นนักเรียนดีเด่นรู้สึกอย่างไรบ้าง
ดีใจค่ะ เขาแจกใบประกาศด้วย เอาเก็บไว้ที่บ้าน 
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คณุป้ามาเรยีนอยูก่ลุ่มอะไรบ้าง
ป้าอยูก่ลุ่มสมนุไพร แต่ก็ชอบท่ี กศน. เขาสอนอ่านหนังสอื เขียนหนังสอืด้วย 
เพราะเขาไม่ได้สอนเราเหมือนสอนนักเรียนท่ัวไป สอนคนแก่ต้องสอน 
เป็นช่วงๆ เล่นไปด้วย สอนไปด้วย ตอนนี้ป้าเขียนชื่อตัวเองได้แล้ว 

ก่อนหน้านีค้ณุป้าอ่านเขียนหนงัสอืได้บ้างไหม
ป้าเรยีนจบชัน้ ป.4 แล้วก็ไม่ได้เรยีนต่อ ออกมารบัจ้างเล้ียงควาย เมือ่ก่อน 
ก็พออ่านเขียนได้บ้าง แต่มันก็ลืมไปแล้ว 

เขาสอนอย่างไรบ้าง
เขาไม่ได้สอนให้เขียน ก.ไก่ ข.ไข่ เขาสอนความรูร้อบตัว แล้วก็ให้เราลอง 
เขียนค�าตอบ ให้เราลองสะกดให้ถูก ป้าก็พอเขียนได้อยู ่เขาทดลองให้ป้า 
อ่านหนังสอืจากในโทรศพัท์ด้วย แต่ป้าถนัดอ่านแบบเป็นเล่มมากกว่าค่ะ

บัวเพชร หลวงสุภ�
อ�ยุ 65 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มอ่านหนังสือ

“
เขำไม่ได้สอนเรำเหมือนสอนนักเรียนทั่วไป 

สอนคนแก่ต้องสอนเป็นช่วงๆ 
เล่นไปด้วย สอนไปด้วย 

 

”
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ผู้สูงวัยนำ�ชุมชน

บทที่
04

โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่าก่อต้ังข้ึนมาด้วยวตัถุประสงค์ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี วิธีการท่ีส�าคัญในการด�าเนินงานคือ 
การดึงผู้สงูอายจุากบ้านให้ออกมาท�ากิจกรรมร่วมกัน จากน้ันจงึต่อยอด 
กิจกรรมตามความสนใจของผู้สงูอายใุห้เป็นอาชพีเสรมิเพ่ือสร้างรายได้ 
ให้กับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน 
ก็ยงัต่อยอดกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้มบีทบาทในการสบืสาน 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นผู้น�าในการท�าการเกษตรปลอดสารพิษ  
เพ่ือให้ตนเองได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและเป็นผู้ส่งเสริมนโยบาย 
อาหารปลอดภัยไปยังชุมชนด้วย 

พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวเงิน เจ้าคณะต�าบลแม่ข่า

วัดศรีบัวเงินมีส่วนในการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร
วัดศรีบัวเงินให้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของวัดเพ่ือให้โรงเรียนผู้สูงอายุใช้จัด 
กิจกรรม เพราะก่อนหน้านี้โรงเรียนใช้วิธีการสัญจรไปตามวัดต่างๆ ใน 
ต�าบล อาตมาเห็นว่ากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และผู้สงูอาย ุและการมผู้ีสงูอายมุาท�ากิจกรรมท่ีวดัก็ท�าให้วดัได้ประโยชน์ 
ด้วย เพราะผู้เฒ่ากับวดัเป็นของคู่กัน วดัก็จะได้มคีวามเคล่ือนไหวไม่เหงา 
 
พระอาจารย์ได้มอบนโยบายในการด�าเนินการให้โรงเรียนเข้ามาใช้ 
พื้นที่ในวัดศรีบัวเงินอย่างไร
วัดต้องเป็นสถานท่ีท่ีคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้  
เพ่ือปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต บ�าเพ็ญบุญกุศลเป็นสมาคมชมรมท่ีมา 
พบปะกัน อาตมาเห็นว่าถ้าเข้ามาใช้บริการพื้นที่ของวัดก็ต้องท�าให้เป็น 
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วงดนตรี ศ.วำรี พำเพลิน ประโยชน์ต่อสังคมด้วย จึงให้เขามีกิจกรรมปลูกสมุนไพรให้เยาวชน 
เข้ามาศกึษาและหน่วยงานต่างๆ ก็มาดูงานมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ัน 
ผู้สงูอายก็ุเข้ามาใช้สถานท่ีในการท�าสมนุไพร ท�าดอกไม้จนัทน์ด้วย มากัน 
ทุกเดือนได้ 2-3 ปีแล้ว 

พระอาจารย์เป็นวิทยากรวิชาพระพุทธศาสนาด้วย พระอาจารย ์
ต้องการถ่ายทอดสิ่งใดให้ผู้สูงอายุ
เราได้บรรจหุลักสตูรวชิาพุทธศาสนาไว้เป็นวชิาหน่ึงในโรงเรยีนผู้สงูอายุ  
วิชาน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและมารยาทชาวพุทธว่าต้อง 
ท�าอย่างไรในการเคารพต่อพระรตันตรยัให้ถูกต้อง เช่น สอนวธีิการกราบ 
เบญจางคประดิษฐ์ให้ถูกต้อง กล่าวค�าสวดให้ถูกต้องชดัเจน ท�าความเข้าใจ 
ให้ลึกซึ้งว่าการเข้ามาวัดมีความจ�าเป็นอย่างไรต่อชีวิต เรามาวัดท�าไม  
ท่ีผ่านมาสงัเกตได้ว่านักเรยีนผู้สงูอายหุลายคนกราบพระได้ถูกต้อง ใช้สติ 
มากกว่าค�าพูดในการด�าเนินชวีติ น่ีคือวตัถุประสงค์ของเรา อาตมาต้องการ 
ให้ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนรู้และน�าไปถ่ายทอดต่อที่บ้าน ให้วัยรุ่นลูกหลาน 
ได้เรยีนรูจ้ากเขา เหมอืนท่ีคนรุน่อาตมาได้เรยีนรูจ้ากคนรุน่พ่อรุน่แม่ กลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึงบ้านดงป่าลัน มีอีกชื่อหนึ่งว่า วง ศ.วารี  

พาเพลิน ก่อตั้งข้ึนโดยคุณลุงดวงแก้ว จันทร์จาน ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าวง 
และประธานกลุ่มเมือ่กว่า 40 ปีท่ีแล้ว วง ศ.วาร ีพาเพลิน มสีมาชกิ 10 คน 
แต่ละคนล้วนแต่เป็นนักดนตรีพ้ืนบ้านมือฉกาจจากทุกหมู่บ้านในต�าบล 
แม่ข่า ทกุคนมารวมตัวกันเพราะมใีจรกัในการเล่นดนตร ีและจะออกเล่น 
ดนตรสีร้างความบันเทิงในงานพิธีและงานบุญต่างๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับชาวบ้าน  
 นอกจากนั้นแล้ว วง ศ.วารี พาเพลิน ยังให้ความส�าคัญกับการ 
ถ่ายทอดภูมปัิญญาด้านดนตรพ้ืีนเมอืง จงึร่วมกับโรงเรยีนบ้านดงป่าลัน  
เข้าไปสอนวิชาดนตรีพ้ืนเมืองให้กับนักเรียนท่ีสนใจ รวมถึงสอนให้กับ 
คนท่ัวไปท่ีต้องการเล่นดนตรพ้ืีนเมอืงเป็นอีกด้วย เพ่ือให้คนรุน่ใหม่มอง 
เห็นคุณค่า รกัความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจในศลิปวฒันธรรม 
พ้ืนเมอืง อนุรกัษ์ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวบ้านต�าบลแม่ข่าต่อไป

“
อำตมำต้องกำรให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำเรียนรู้

และน�ำไปถ่ำยทอดต่อที่บ้ำน
ให้วัยรุ่นลูกหลำนได้เรียนรู้จำกเขำ 

เหมือนที่คนรุ่นอำตมำได้เรียนรู้จำกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่

”

วงดนตรี ศ.วารี พาเพลิน วงดนตรีพื้นบ้านที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน
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คุณป้าสายทอง จันทร์ทิพย์ อายุ 65 ปี เคยเปิดร้านขายขนมเปี๊ยะอยู่ใน 
ตลาดแม่ข่ามาก่อน ต่อมาเมือ่ส่งเสยีลูกสาวจนเรยีนจบปรญิญาตรเีข้าไป 
ท�างานที่กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณป้าสายทองจึงตัดสินใจเลิก 
กิจการท่ีท�ามาตลอด และหันมาทุ่มเทให้กับการสอนวชิาการท�าขนมให้กับ 
นักเรียนผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าแทน
 “ท�าร้านขนมเป๊ียะมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 แล้วค่ะ พอส่งลูกเรยีนจบ 
ก็เลยไม่ได้ขายขนมแล้ว เลิกท�าตรงนั้นมาทุ่มเทให้กับการสอนผู้สูงอายุ  
มีคนเข้ามาดูงานเราเยอะ” คุณป้าสายทองเล่า
 ต่อมาเมือ่กลุ่มท�าขนมได้รบัความสนใจจากนักเรยีนผู้สงูอายเุป็น 
อย่างดี คุณป้าสายทองจึงได้รับการสนับสนุนให้เปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ท�าขนมบ้านห้วยโจ้ใต้ข้ึนมา เพ่ือรวบรวมกลุ่มสตรแีม่บ้านท่ีสนใจในการท�า 
ขนมเบเกอรี่ให้มาสมัครเข้ากลุ่มร่วมกันท�าขนมและส่งออกไปจ�าหน่าย 
ร่วมกัน ในครั้งแรกมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกลุ่ม 11 คน จึงได้แบ่งหน้าที่กัน  
คือต�าแหน่งประธาน เลขาฯ เหรัญญิก และกรรมการ

ส�ยทอง จันทร์ทิพย์
อ�ยุ 65 ปี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท�าขนมบ้านห้วยโจ้ใต้ หมู่ที่ 13

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยโจ้ใต้มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรม จ�านวน  
25 คน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน คร ูหมอ นักเรยีน และผู้สงูอาย ุได้รบั 
งบประมาณสนับสนุนจากหลายส่วน ท้ังกองทุนหมู่บ้านและโครงการ 
ประชารฐัเพ่ือน�ามาใช้ซือ้เตาอบ เครือ่งป่ันแป้ง เครือ่งนวดแป้ง และสร้าง 
โรงผลิตขนมผลิตภัณฑ์ชมุชน ท่ีท�าให้กลุ่มแม่บ้านมสีถานท่ีในการท�างาน
 “สนุกดีค่ะ ได้ประสบการณ์หลายๆ อย่าง ได้เพ่ือนๆ เข้ามาช่วยกัน 
ในกลุ่ม วันที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็ไปด้วยกัน เพราะเราเป็นนักเรียน 
ผู้สงูอายดุ้วย ช่วงบ่ายเราก็ท�าหน้าทีส่อนท�าขนม เด๋ียวน้ีมสีอนท�าขนมไทย 
บ้าง ตอนน้ีก็มผู้ีสงูอายบุางคนเรยีนแล้วก็เอาไปท�าขายด้วย” คุณป้าบอก 
ถึงความส�าเร็จในการถ่ายทอดความรู้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 วสิาหกิจชมุชนบ้านห้วยโจ้ใต้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมท่ีสามารถ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุในต�าบล 
แม่ข่าได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าความรู้ไปสร้าง 
รายได้ ลดรายจ่าย ในครวัเรอืน และเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมของคน 
ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 “มคีวามสขุค่ะ เพราะเราไม่มภีาระอะไรแล้ว การได้มาสอนท�าขนม 
ก็เหมือนกับเราได้แบ่งปันให้คนอื่น” คุณป้าสายทองกล่าวพร้อมรอยยิ้ม 

“
มีควำมสุขค่ะ เพรำะเรำไม่มีภำระอะไรแล้ว 

กำรได้มำสอนท�ำขนม 
ก็เหมือนกับเรำได้แบ่งปันให้คนอื่น

”
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท�าขนมบ้านห้วยโจ้ใต้ตั้งขึ้นมานานเท่าไร
หนึ่งปีกว่าค่ะ 

ก่อนหน้าทีจ่ะต้ังกลุ่มและรบัหน้าทีเ่ป็นประธานกลุม่นี ้คณุป้าท�าอะไร 
มาก่อน
เป็นครูค่ะ เกษียณมา 10  ปีแล้ว หลังเกษียณได้ท�างานช่วยเหลือสังคม 
ทุกอย่างที่เขาต้องการด้วยความรู้ที่เรามี  ส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องการ 
ถ่ายทอดความรู้การตกแต่งดอกไม้สด ดอกไม้ประดับ พอดีแม่สายทอง 
ซึ่งท�าขนมขายเป็นกิจการในครัวเรือนมาปรารภว่าเลิกท�าร้าน แล้วอยู่ 
เฉยๆ ไม่รูจ้ะท�าอะไร เพราะว่าท้ังชวีติก็ท�าขนมขาย จงึไปปรกึษาผู้ใหญ่บ้าน 
คือพ่อหลวงว่าอยากต้ังกลุ่มท�าขนม พ่อหลวงก็เห็นดีด้วย จึงรวบรวม 
กลุ่มแม่บ้านมาร่วมกัน เพราะว่าการท�าขนมคงท�ากันแค่สองคนไม่ได้  
มนัต้องช่วยกัน แม่บ้านหลายคนเห็นดีเห็นงามด้วยจงึเริม่กลุ่มกันข้ึนมา

ธัญชนก คิดเฟื่องฟู
อ�ยุ 70 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท�าขนมบ้านห้วยโจ้ใต้ หมู่ที่ 13 

เมื่อตั้งกลุ่มแล้วมีการด�าเนินการอย่างไรต่อไป
เริม่แรกเรามสีมาชกิ 11 คน จงึรวมเงนิคนละ 100 บาท ไว้ส�าหรบัเป็นทุน 
ในการท�างานของกลุ่ม เราจึงมีทุนเริ่มต้นแค่ 1,100 บาท อุปกรณ์ก็ยังม ี
ไม่ครบครัน บ้านใครมีหม้อมีกระทะก็ต้องช่วยกันเอามา โชคดีท่ีเราม ี
ผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็ง ท่านก็หาลูกค้ามาให้ เราจึงได้ขยายออกไปเรื่อยๆ  
มคีนรูจ้กัสัง่เข้ามามากข้ึน ต่อมาทางเทศบาลเข้ามาสนับสนุน หาวทิยากร 
มาสอนท�าขนมให้เราเพ่ิม เพราะล�าพังแล้วป้าไม่มีความรูเ้รือ่งการท�าขนม 
หรอก ที่เพื่อนๆ เขาให้เป็นประธานก็เพราะว่าเป็นครูมาก่อน พูดคล่อง  
สามารถติดต่อประสานงานได้ ป้าสายทองจงึให้เราเป็นประธาน ส่วนป้า 
สายทองขอเป็นคนด�าเนินการอยู่เบื้องหลัง 

อุปกรณ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมเงินกันเพื่อเป็นทุนในการท�าขนม
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เทศบาลส่งวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้ด้านใดเพิ่มเติมบ้าง
มาช่วยให้ความรู้ด้านการท�าเบเกอรี่ เสริมบางสิ่งบางอย่างท่ีเรายังท�า 
ไม่เป็น จนตอนนี้เรามีเมนูทั้งหมดประมาณ 20 เมนู 

จากการด�าเนินการของกลุ่มท่ีผ่านมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
แม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้าง
ได้ประโยชน์เยอะค่ะ ใครว่างก็เข้ามาช่วยกัน เปลี่ยนเวรกันมา มีรายได้ 
เกิดข้ึน ใครมาเราก็แบ่งปันผลให้ เราอยากท�าตรงน้ีให้มัน่คงและอยากจะ 
ขยายออกไปให้ได้มากท่ีสดุ คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะล่าสดุมหีน่วยงาน 
มาอบรมเรือ่งการท�าบัญชแีละการประชาสมัพันธ์สนิค้าให้ และ กศน. ก็ยงั 
เข้ามาอบรมความรู้ใหม่ๆ ให้ตลอด

กลุ่มเข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
กลุ่มของเรามตีารางสอนทุกวนัพุธสดุท้ายของเดือน ทุกครัง้เราจะถามว่า 
นักเรียนอยากได้ความรู้เรื่องอะไร เราก็จะเตรียมเรื่องนั้นไปสอน 

มีความตั้งใจในการไปสอนนักเรียนผู้สูงอายุที่โรงเรียนอย่างไร
อยากให้เขาได้ท�าในสิง่ท่ีเขายงัท�าไม่เป็น เพราะว่าผู้สงูอายเุวลาถึงวนัศลี 
เมือ่ไหร่ก็มกัจะท�าแต่ข้าวต้มกับขนมจอกไปถวายพระ เราอยากให้เปล่ียน 
บ้าง พอเขามาเรียนรู้ตรงนี้เวลาท�าขนมไปท�าบุญก็จะได้ท�าขนมแปลกๆ  
ใหม่ๆ บ้าง

ที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นอย่างไร
ได้รับการตอบรับดี เขาสนุก เขาดีใจท่ีได้ท�าด้วยได้กินด้วย คนสอน 
ก็ตื่นเต้น มีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ 

เบเกอรี่หลายชนิดโดยฝีมือผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นการสร้างโอกาสและรายได้เสริม
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มันกัลยายี่ห้อ ‘บัวเงิน’ หนึ่งในสิินค้าที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบ้านป่าบงอย่างมาก

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนป่ำบง หมู่ที่ 3 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง ก่อต้ังกลุ่มข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2541  
เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่าและ 
การว่างงาน และได้จดทะเบียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกับส�านักงานเกษตร 
อ�าเภอฝาง เมือ่เกิดการรวมกลุ่มสมาชกิจงึมคีวามคิดน�าสนิค้าเกษตรท่ีม ี
อยู่ในท้องถ่ิน เช่น มันฝรั่ง ล�าไย ล้ินจี่ และวัตถุดิบตามฤดูกาลอ่ืนๆ  
มาแปรรูปเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเสริมสร้างอาชีพและรายได ้
ให้กับกลุ่ม โดยได้มกีารจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชมุชนเมือ่ปี พ.ศ. 2547  
มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 38 คน ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท�าให้กลุ่มมีความเจริญเติบโต  
มั่นคง มีความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกมีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ในเวลาต่อมา กลุ่มจงึมแีนวคิดรเิริม่น�านวตักรรมต่างๆ มาใช้ใน 
กลุ่มมากข้ึน เช่น การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงให้มีแบรนด์สินค้า 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มจ�านวนผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น  
มนักัลยารสสาหร่าย รสบาร์บีคิว รสแท้ด้ังเดิม เป็นต้น มกีารเปล่ียนวธีิการ 
ผลิตจากเตาอบขนาดเล็กเปล่ียนเป็นใช้เตาอบใหญ่ท่ีมีระบบประหยัด 
เชือ้เพลิง สามารถประหยดัเวลาและท�าให้ผลิตภณัฑ์มคุีณภาพสม�า่เสมอ 
มากขึ้น จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.  
และได้รับคัดสรรให้เป็นสุดยอดหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย หรือ  
OTOP ระดับ 3 ดาว เมือ่ปี พ.ศ. 2547 และระดับ 4 ดาว เมือ่ปี พ.ศ. 2555 
ได้รบัรางวลัและประกาศเกียรติคุณอีกจ�านวนมาก สร้างความภาคภูมใิจ 
ให้กับกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง 
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บัวถ� ฝั้นป่�มุ่น
อ�ยุ 72 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง

โรงแปรรูปและบรรจุภัณฑ์์ที่เกิดจากรายได้และความส�าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง

คุณป้าเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เมื่อไร
ต้ังแต่บรรพบุรุษแล้วค่ะ ป้าเกิดท่ีน่ี เรียนท่ีน่ี ท�านาท�าสวนมาตลอด  
ตอนเด็กๆ ก็ท�านา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกยาเส้น ปลูกกระเทียม  
แต่ป้าเป็นคนอาภัพ อาย ุ4 ปีแม่ก็ตาย พออาย ุ12 พ่อก็ตาย อยูกั่บพ่ีสาว 
พ่ีชายมาตลอด แต่มาต้ังหลักชวีติได้จากความขยนัอดทน ได้แนวคิดของ 
พ่อก�านันว่าถ้าเราจะพัฒนาหมูบ้่านหรอืจะพัฒนาคนอ่ืนได้ เราต้องพัฒนา 
ตัวเองก่อน ถึงมันจะยากเท่าไหร่เราก็ต้องพยายาม สิ่งนี้ผลักดันให้เรา 
มุ่งท�าแต่ความดี เรียนจบ ป.4 ก็มาเป็นเกษตรกรเต็มตัว แต่งงานตอน 
อาย ุ18 ปี สามป้ีาแกเป็นคนดีชือ่สงิห์ใจ ฝ้ันป่ามุน่ เป็นคนมคีวามอดทนสงู 
ป้าโชคดีได้คู่ครองท่ีมีความอดทน มุ่งมั่นสร้างครอบครัว ท�าเกษตรกร 
เหมอืนเดิม ปลูกข้าว ท�านา ปลูกล้ินจี ่ฐานะเริม่ดีข้ึนจากความขยนัอดทน 
จริงๆ  

 ความส�าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงเกิดจากการ 
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารงาน มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆ  
อย่างชัดเจน โดยคุณป้าบัวถา ฝั้นป่ามุ่น ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
ได้จัดท�าระบบเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกการประชุม  
มกีารมอบหมายงานแบ่งเป็นฝ่ายท่ีชดัเจน มกีารจดัท�าบัญชรีบัจ่ายเงนิทุน 
หมนุเวยีน โดยจดัท�างบดุลสรปุผลเป็นรายเดือนและรายปี มรีายงานอย่าง 
โปร่งใส ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีการออมเงินเป็นหุ้น หุ้นละ 100 บาท  
ในทุกวนัที ่8 ของเดือน จนปัจจบัุนกลุ่มมเีงนิออมท้ังสิน้ 1,800,000 บาท  
มีการปันผลให้กับสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ 
 ปัจจบัุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงได้ด�าเนินกิจกรรมแปรรปู 
สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มจ�านวน 
สมาชิกเป็น 123 คน มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ  
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุชน การจดัการแหล่งเงนิทุน จดัสร้างอาคารผลิต 
สินค้าแปรรูปโดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากผลก�าไรของกลุ่ม ไม่ใช ้
งบประมาณของส่วนราชการ สมาชิกมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี  
มีการส่งเสริมการออมในลักษณะหุ้นเพ่ือจัดสวัสดิการท่ีเอ้ือต่อสมาชิก 
ทุกคน การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
มีการพัฒนารูปแบบของกลุ่มอย่างมีระบบ เพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
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คุณลุงสิงห์ใจและคุณป้าบัวถาผู้ริเริ่มแนวคิดในการแปรรูปมันฝรั่งในชุมชน

จากเป็นเกษตรกรในครอบครัว คุณป้ามีแนวคิดในการก่อต้ังกลุ่ม 
อย่างไร
ต้ังกลุ่มข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ตอนน้ันเกือบทุกบ้านปลูกมันฝรั่ง  
แต่บรษิทัจะมาซือ้ไปแต่ผลผลิตเกรดเอ ผลผลิตเกรดรองๆ ลงมาเขาไม่ซือ้ 
เหลือจากท่ีเขาซือ้ เราก็ต้องเอาไปท้ิงหรอืเอาไปใส่เป็นปุ๋ยล้ินจีล่�าไย เรามา 
คิดว่าเป็นแบบน้ีต่อไปไม่ไหวแล้ว เราต้องมารวมกลุ่มกันแปรรปูมนัฝรัง่ 
 มารวมกลุ่มกันสมยัแรกๆ เหน่ือยกันมาก เพราะการแปรรปูมนัฝรัง่ 
เป็นงานท่ียุ่งยากมาก เพราะต้องต่ืนกันต้ังแต่ตีหน่ึงเพ่ือเอามันไปล้าง  
หมัก และตาก พอแปดโมงเช้าต้องมาปอก สไลด์ หมุนเวียนไปแบบนี ้
ท้ังวนั แรกๆ ได้ผลผลิตเราเอาไปขายในงานท่ีกรงุเทพฯ ล้มลุกคลุกคลาน 
กันพอสมควร ต่อมาเริ่มได้รับความนิยม ตอนน้ีส่งไปขายท่ัวประเทศ  
ปีที่แล้วเราปลูกผลผลิตได้ 100 ตัน เอามาแปรรูปได้ 10,000 กิโลกรัม  
แบ่งขายถุงเล็ก 35 บาท ถุงใหญ่ 50 บาท  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงมีส่วนร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อย่างไรบ้าง
ส่วนมาก กศน. จะพานักเรยีนผู้สงูอายมุาดูงาน ท่ีน่ีเรามกิีจกรรม 2 อย่าง  
นอกจากแปรรปูมนัฝรัง่แล้ว เรายงัท�าหมอนด้วย ผู้สงูอายเุขาชอบมาท�า 
หมอน เพราะท�ามันมันเหนื่อย ท�าหมอนง่ายกว่า เขามาเรียนรู้ก็เอาไป 
ต่อยอดได้ ท�าส่งไปขายที่ตลาดฝาง ป้าก็เป็นนักเรียนผู้สูงอายุด้วย 

คุณป้าชอบไปร่วมกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
ป้าชอบประดิดประดอย เช่น ท�ากรวยใบตอง บายศรี เย็บปักถักร้อย 
ป้าชอบไปโรงเรียนเพราะได้ความรู้ใหม่ๆ เพราะมีอะไรอีกหลายอย่าง 
ท่ีเราไม่รู้มาก่อน อย่างเขามาสอนเรื่องกฎหมาย เราก็ได้ระวังตัวเรื่อง 
การคดโกง หลอกลวง ให้ระวังพวกมิจฉาชีพ 

ในมุมมองของคุณป้า การมีโรงเรียนผู้สูงอายุดีต่อชุมชนอย่างไร
มีประโยชน์มากในการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ อย่างเช่น พ่ออุ้ยวงค์ 
ท�างานศิลปะจากกะลามะพร้าวอยู่ท่ีบ้าน ถ้าไม่มีโรงเรียน ใครก็ไม่รู้จัก  
แกก็ไม่ได้ขายของ ใครท่ีไหนจะไปซื้อ ท�าคนเดียวเงียบๆ ออกตลาด 
ก็ไม่ออก แต่พอมีโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นช่องทางการขายของ ได้บอก 
คนอ่ืนว่าก�าลังท�าอันน้ีอยู่ เวลามีโรงเรียนป้าก็ได้เอามันไปขายด้วย  
บางวันก็เอาไปแจกเพื่อนๆ

“
พอมีโรงเรียนผู้สูงอำยุก็เป็นช่องทำงกำรขำยของ 

ได้บอกคนอื่นว่ำก�ำลังท�ำอันนี้อยู่ 
เวลำมีโรงเรียนป้ำก็ได้เอำมันไปขำยด้วย  

บำงวันก็เอำไปแจกเพื่อนๆ

”
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ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสำรพิษ

ผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ

บุญม� กุลต๊ะ
อ�ยุ 73 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ

ปัจจบัุนการบรโิภคอาหารท่ีมสีารเคมตีกค้างเป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้เกิด 
โรคภัยไข้เจ็บ ต�าบลแม่ข่าจึงค�านึงถึงสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน 
และได้สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ปัจจุบัน 
ชาวบ้านในต�าบลแม่ข่าส่วนใหญ่จงึมรีายได้จากการขายผักโดยท่ีไม่ต้อง 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีเงนิออม และสามารถน�ามาต่อยอดการผลิตให้มาก 
ข้ึนได้ รวมถึงคนในชุมชนก็สามารถซื้อผักปลอดสารพิษไปรับประทาน 
ในครัวเรือน ถูกต้องตามหลักการอาหารปลอดภัยทุกประการ 

คณุลงุมาปลกูผักปลอดสารพษิได้อย่างไร
ผมเคยไปอบรมที่โครงการชั่งหัวมัน ในหลวงท่านบอกว่าอย่าปลูกพืช 
เชงิเด่ียว พอดีว่าหลังบ้านผมมท่ีีอยูป่ระมาณ 10 ไร่ ผมปลูกล�าไยไว้อยูแ่ล้ว 
ก็เลยลองเอาผักหวานมาลงเพ่ิม ผมลงไว้สองพันธ์ุคือ ผักหวานยอดเขียว 
กับยอดเหลือง ยอดเขียวเป็นพันธุ์ใบเล็กเอาไว้ใส่แกง 

ท�าไมจึงเลือกปลกูผักหวาน
เพราะว่ามันมีราคา ขายได้กิโลกรัมละ 180 บาท ลงไว้หมื่นกว่าต้น  
ผมให้ล�าไยเป็นพ่ีเล้ียง แล้วปลูกผักหวานแทรกระหว่างระยะต้น ดูแลก็ยาก 
หน่อยเพราะใช้ปุ๋ยข้ีววั นอกจากใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องคอยเอาหญ้าออก ผักหวาน  
จะออกยอดต้ังแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เราเก็บยอดอ่อนๆ มาท�าแกง 
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“
เรำมีที่ดินอยู่ก็ลงมือท�ำ 
ลำภยศมันไม่ใช่ของแท้ 

แต่ท�ำเกษตรมันสบำยใจ

”

ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้ำนพ่อวงค์ ตันต๊ะ พื้นที่สิบกว่าไร่ใช้แรงงานกี่คน
ผมท�าคนเดียว วถีิชวีติประจ�าวนัอยูกั่บสวน ต่ืนตีห้าท�าน่ันน่ี เพราะนอกจาก 
ล�าไยกับผักหวาน ผมยงัปลูกผักสวนครวั ปลูกมะเขือเทศ เล้ียงปลาในบ่อ 
กว้าง 2 งาน ผมลงปลานิลไว้นับไม่ถ้วน แต่ผมไม่กิน เล้ียงเอาไว้ดู ขุดบ่อ 
เอาน�้าไว้ใช้ มีมะนาวแป้นพิจิตร ลงไว้หลายต้น เอาไว้ขาย ไว้กิน ไว้แจก  
เอาไว้ดู มันแข็งแต่ว่าน�้าเยอะ 
 พืชสวนครวัก็มี ผักกาดก�าลังหว่านอยู ่ปลูกพรกิ มะเขือ กินเองบ้าง 
แจกบ้าง ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง ใช้น�้าหมักชีวภาพใช้ EM กับกากน�้าตาล  
แมลงไม่กิน 

คุณลุงมีความรู้ในการท�าเกษตรมาจากที่ไหน
ผมไม่ได้เรียนอะไรมา จบสถาปนึก น่ังดูทีวีฟังในหลวง เรามีท่ีดินอยู ่
ก็ลงมือท�า ลาภยศมันไม่ใช่ของแท้ แต่ท�าเกษตรมันสบายใจ ลูกก็ได้ 
สืบทอดไป เพราะว่าไม่มีใครท�าสวนผักหวานหมื่นกว่าต้น มีลุงท�าอยู่ 
คนเดียว ท่ีผ่านมามคีนมาดูงานเหมอืนกัน ลุงก็สอนเขาไปบ้างว่าท�ายงัไง

พ่อวงค์ ตันต๊ะ เป็นเกษตรกรตัวอย่างและเป็นบุคคลต้นแบบด้าน 
การเกษตรท่ีใช ้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากมีผลงาน 
การปลูกผัก การท�าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักและน�้าชีวภาพ 
ด้วยตนเองและน�ามาใช้ในสวนจนได้ผลผลิตท่ีงอกงามเป็นอย่างดี 
นอกจากพ่อวงค์จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน 
แล้วยังปลูกล�าไย มะม่วง และท�าสวนล้ินจี่ด้วยวิธีการเดียวกันอีกด้วย 
นอกจากนี้พ่อวงค์ ตันต๊ะ มีความสามารถในการผลิตงานศิลปะจากไม้ 
และกะลามะพร้าว โดยน�ามาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ท�าเป็นของตกแต่ง  
เครื่องประดับ และเป็นอุปกรณ์ในการนวดเท้า นวดหลัง เกาหลัง  
ไว้จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย 
 ดังนั้น แนวทางในการด�าเนินชีวิตของพ่อวงค์ ตันต๊ะ เกษตรกร 
ท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืชผักส�าหรับรับประทาน 
ในครอบครัว เมื่อเหลือจึงน�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหาร 
ปลอดภัยของคนในชมุชน และยงัเป็นวทิยากรให้กับชาวบ้านและผู้สงูอายุ 
เพื่อให้เกิดความรู้น�าไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไป
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วงค์ ตันต๊ะ
อ�ยุ 76 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
วิทยากรฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ธนาคารพืชผักปลอดสารพิษ

พืชผักสวนครัวที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่�าเสมอของคุณลุงวงค์

คุณลุงปลูกอะไรบ้าง
ผักสวนครวั ผักกาด บวบ มะนาว ปลูกฟักทอง มนัแก้ว งา มะละกอ รางจดื 
มหีมดทุกอย่างครบั เอาเศษไม้ ข้ีววัมาท�าปุ๋ยหมกั ตัดไม้ท�าฟืนไว้หุงข้าว 
ด้วย ส่วนใหญ่เอาไว้กินเองครับ เพราะว่าที่มันแคบ 

ท�ามานานหรือยัง
ท�ามานานแล้วครับ ผมดูโทรทัศน์ได ้ยินเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระเจ้าอยูหั่วก็เลยน�ามาท�าบ้าง ผมคิดว่าดีมากๆ เราได้ประหยดั เมือ่ก่อน 
ผมก็ซื้อเขากิน แต่ของท่ีซื้อจากตลาดข้างนอกเขาฉีดยามาหรือเปล่า 
เราก็ไม่รู ้อันน้ีเราท�าเองกินเอง เรารูว่้าไม่ได้ฉีดยา สขุภาพดีมาก ไม่มโีรค 
สักอย่าง ไม่เจ็บไม่ป่วย แข็งแรง

แต่ละวันคุณลุงดูแลอย่างไร
ทุกวนัผมจะออกมาท่ีสวนแต่เช้า มากวาดแล้วก็รดน�า้ เตรยีมท�าปุ๋ยหมกั  
เอาใบไม้ใส่ เอาขี้วัวใส่ รดน�้า ไม้ที่หักๆ ผมก็เก็บมาตากแห้งเอาไว้ใช้ 
หุงข้าวหรอืผิงไฟหน้าหนาว เก็บผักไปต้มไปแกง อร่อยดีครบั เพราะเรารู ้
ว่าไม่ได้ฉีดยา บางอย่างก็ซื้อเอาบ้าง งานในสวนเสร็จ กินข้าวเรียบร้อย  
ว่างๆ ก็ท�ากระบวย ท�าทุกอย่างตามจินตนาการของเรา ได้ขายด้วย  
บางอันยากหน่อย ผมก็ท�าอยู ่5 วนั พวกท่ีนวดหลัง นวดขา อยากท�าก็ท�า  
อยากพักผ่อนก็พัก ผมเข้านอนสองทุ่มครึ่ง มีความสุขครับ

เวลามีผู้สูงอายุมาดูที่สวน คุณลุงสอนอะไรบ้าง
ผมจะสอนเขาว่าวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวต้องท�ายังไง บอกเขาว่ามัน 
ดีนะ ประหยดั สอนเขาปลูก ให้พรวนดินเอาเมล็ดลง รดน�า้ ดูแลโดยหมัน่ 
รดน�้า พรวนดิน เขามากันบ่อยครับ มาครั้งหนึ่ง 30-40 คน บางทีก็มา 
จากต่างจังหวัด เขาชอบครับ 



ตำ�บลแม่ข่� สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 77ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร76

ต�าบลแม่ข่าเป็นแหล่งความรู้เรื่องสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีส�าคัญ เน่ืองจาก 
พ่อสมบูรณ์ ศรีสวนแก้ว หรือท่ีคนในชุมชนรู้จักกันในชื่อ พ่อหนานสม  
เป็นครูสมุนไพรคนส�าคัญของชุมชน พ่อหนานสมสะสมความรู้ด้าน 
สมุนไพรมาต้ังแต่สมัยยังเป็นเด็กด้วยการเข้าไปศึกษาการแพทย์แผน 
โบราณท่ีส�านักวดัสวนดอก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่ปี พ.ศ. 2520 
จนได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศลิปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรม 
และเภสัชกรรม
 หลังจากส�าเรจ็การศกึษาด้านแพทย์แผนโบราณแล้ว พ่อหนานสม 
ได้กลับมาด�าเนินการผลิตยาสมนุไพร ท�าโรงอบยาสมนุไพร เช่น ยาหอม  
ลูกประคบ ยาแก้โรคริดสีดวง แก้โรคมะเร็ง ยานวดแก้พิษแมลงสัตว ์
กัดต่อย ท่ีบ้านมิตรภาพ หมูท่ี่ 12 ต�าบลแม่ข่าจนถึงปัจจบัุน และเป็นต้นทาง 
การก่อตั้งกลุ่มสมุนไพรในโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าอีกด้วย 

สมุนไพรเพื่อชุมชน

บทที่
05

โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ข่า ได้แนวความคิดในการก่อต้ังกลุ่มสมนุไพร 
ในโรงเรียนจากการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีวัดหัวฝาย ต�าบลสันกลาง 
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากน้ันเมื่อมีการก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต�าบลแม่ข่าข้ึนมาอย่างเป็นทางการ โรงเรียนจึงได้ต้ังกลุ่มสมุนไพร 
ขึ้นมาเพื่อแปรรูปสมุนไพร ผลิตลูกประคบน�้ามันเหลือง ยาดมสมุนไพร 
สมุนไพรแช่มือแช่เท้า จ�าหน่ายตามร้านขายยาและศูนย์ผลิตภัณฑ์ 
ผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า ก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพแก่นักเรียน 
ผู้สูงอายุมาทุกรุ่นจนถึงปัจจุบัน
 ต่อมานายสายันต์ ปัญโญ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้าน 
แม่งอนข้ีเหล็ก ท่ีปรึกษาองค์กรผู้สูงอายุ ได้เข้าไปเรียนรู้การผลิตยา 
สมุนไพรพ้ืนบ้านจากศูนย์เรียนรู้ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านและแพทย์แผนไทย 
ของพ่อสมบูรณ์ ศรีสวนแก้ว หรือพ่อหนานสม หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน 
คนส�าคัญของชุมชน จึงได้น�าความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ 
เป็นการสบืทอดภูมปัิญญาด้านสมนุไพร และส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระโยชน์ 
ของสมุนไพรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

ใบส้มป่อย หนึ่งในสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูป
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สมุนไพรจากในท้องถิ่นถูกน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พิมเสนน้�า ยาเหลือง สมุนไพรอบตัว 
ลูกประคบ เป็นต้น
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ส�ยันต์ ปัญโญ 
อ�ยุ 63 ปี
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ที่ปรึกษาองค์กรผู้สูงอายุและวิทยากรวิชาสมุนไพร

แนวคดิในการก่อต้ังกลุม่สมนุไพรในโรงเรยีนผู้สงูอายมุทีีม่าอย่างไร
เราอยากให้โรงเรียนผู้สูงอายุมีความยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ต้องลงมือท�าอย่างต่อเน่ือง เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องส�าคัญ  
เพราะฉะน้ันในโรงเรียนผู้สูงอายุจึงต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้เก่ียวกับ 
สมุนไพรเพ่ือน�ามาใช้พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในต�าบลแม่ข่าของเรามีสมุนไพรพื้นบ้านมากมาย 

อาจารย์สนใจความรูเ้รือ่งสมุนไพรเพราะอะไร
ผมใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547  
เพราะหมอบอกว่าผมเป็นโรคตับแข็งจากการด่ืมสรุา ตอนน้ันผมต้องไป 
โรงพยาบาลเพื่อเอายามากิน เสียเงินครั้งละเป็นหมื่นๆ ต่อมาผมได้หา 
ความรูเ้พ่ิมเติม พบต�าราสมนุไพรของหลวงพ่อจรญั ฐิตธัมโม วดัอัมพวนั  
ได้ความว่าให้น�าบอระเพ็ดมาห่ันตากแดดท้ิงไว้แล้วบดเป็นผงกินเช้า 
สองเมด็ เยน็สองเมด็ และผมยงัทานพร้อมกับขมิน้ชนัด้วย เพราะขมิน้ชนั 
มีคุณสมบัติรักษาตับด้วย ปรากฏว่าสุขภาพผมดีขึ้น หลังจากนั้นผมเลย 
ศึกษาต่อและน�ามาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุ และร่วมกับผู้สูงอายุที่เรียน 
ไปแล้วก่อต้ังกลุ่มสมุนไพรข้ึนมาเพ่ือท�าแปลงสมุนไพร โดยในแปลง 
ของเราแบ่งตามกลุ่มโรคต่างๆ 11 กลุ่ม เช่น กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 
มบีอระเพ็ด มิน้ต์ สะระแหน่ กลุ่มโรคทางเดินอาหารมขีมิน้ชนั ขม้ินอ้อย  
ขมิ้นด�า ขมิ้นเขียว

มผีูส้งูอายสุนใจเรยีนวชิาสมนุไพรอย่างไร
ตอนเช้าทุกคนจะเรียนรวมกันในวิชาหลัก ส่วนในช่วงบ่ายนักเรียน 
ผู้สูงอายุจะแบ่งเป็นกลุ่ม มีฐานการเรียนรู้ให้เข้าไปท�ากิจกรรมท้ังหมด  
4 ฐาน ปีที่ผ่านมามีฐานสมุนไพร วิชาศาสนาวัฒนธรรม วิชางานฝีมือ  
และวชิาการท�าอาหารของ กศน. นักเรยีนแต่ละคนเลือกเรยีนได้หน่ึงฐาน  
ปีต่อไปก็เปล่ียนฐาน ไม่เรยีนซ�า้ของปีท่ีแล้ว นอกจากน้ันเรายงัหมนุเวยีน 
ไปเรียนตามศูนย์การเรียนรู้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ เช่น วิชาสมุนไพร 
เราจะไปเรียนท่ีศูนย์เรียนรู้ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านและแพทย์แผนไทยของ 
พ่อสมบูรณ์ ศรีสวนแก้ว โดยตอนบ่ายแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนผู้สูงอาย ุ
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30-40 คน

ในแต่ละวนักลุ่มสมนุไพรท�ากจิกรรมอะไรกนับ้าง 
ท�าน�า้มนัเหลือง ยาดมพิมเสน ยาดมสมนุไพร ลูกประคบ ยาสฟัีนสมนุไพร 
น�้ามันหอมระเหยสมุนไพร ยาอบสมุนไพร
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ทีผ่่านมาอะไรได้รบัความสนใจมากทีส่ดุ
ลูกประคบกับน�้ามันเหลือง เพราะว่าใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ว่าลูกประคบ 
แห้งต้องเอาไปน่ึงก่อนใช้ ส่วนน�้ามันเหลือง มีคุณสมบัติเอาไว้รักษา 
กล้ามเน้ืออักเสบ คนเป็นกล้ามเน้ืออ่อนแรงบางคนเขาจะใช้สมนุไพรนวด 
ประคบ พอแห้งก็ใช้น�า้มนัเหลืองทาอีกรอบหน่ึง เดือนเดียวอาการก็ดีข้ึน 
 แต่ในการท�ายาสมุนไพรแต่ละชนดิเราจะต้องเตรียมไว้ก่อน เช่น  
เราวางแผนว่าเดือนหน้าจะเรียนเรื่องอะไร เราต้องเตรียมหาสมุนไพร  
เมื่อหาได้ครบแล้วนักเรียนผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มก็ต้องแบ่งหน้าท่ี 
กันตากแห้ง อบ และหุงน�้ามันสมุนไพร 

เมือ่ได้ความรูแ้ล้วผู้สูงอายนุ�าไปต่อยอดอย่างไร
ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ท่ีบ้าน เพราะสมนุไพรหาได้รอบตัว วธีิการท�าก็ไม่ยาก  
บางคนพัฒนาไปถึงท�าขายด้วย กลุ่มเราก็ท�าขาย เดี๋ยวนี้มีการออกแบบ 
แพ็กเกจให้สวยงามขึ้น มีป้ายบอกคุณสมบัติ ขายดีพอสมควร 

ทกุวนันีอ้าจารย์ยงัหาความรูเ้รือ่งสมนุไพรอยูห่รอืไม่
ความรู้ไม่มีท่ีสิ้นสุด เด๋ียวน้ีเทคโนโลยีมีประโยชน์มาก เราสามารถหา 
ความรูเ้หล่าน้ีได้จากหลายแหล่ง เมือ่ได้ความรูแ้ล้วเราต้องน�ามาทดลอง 
ใช้ด้วยตัวเองก่อน จากน้ันจึงน�าไปสอนต่อ ล่าสุดน้ีผมได้ความรู้เรื่อง 
การใช้บอระเพ็ดมาดองในน�้าผ้ึง น�ามาด่ืมครั้งละครึ่งขวด มีคุณสมบัติ 
ท�าให้ไม่อ่อนเพลีย 

อาจารย์เป็นวทิยากรทีใ่กล้ชิดกบันกัเรยีนผู้สงูอาย ุเห็นพฒันาการของ 
คนทีม่าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนอย่างไรบ้าง
ผู้สูงอายุเป็นไม้ใกล้ฝั่ง การด�ารงชีวิตไม่ใช่กราฟที่สูงขึ้น แต่มันจะดิ่งลง 
หรือคงตัวตลอด ฉะนั้นเราต้องพบปะกัน การออกมาพบเพื่อนจะท�าให ้
ไม่เหงา เมื่อไม่เหงาก็ไม่เครียด ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน มีการพัฒนา 
คุณภาพของตัวเอง ได้ความรู้ 

อาจารย์อยู่ในวัยผู้สูงอายุแต่ยังขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา การท�ากิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน ์
ต่อตนเองอย่างไรบ้าง
ผมอ่านงานวิจัยหลายเล่ม เขาบอกไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่เฉยๆ ทุกวันน้ีผม 
จึงรับหน้าที่เป็นวิทยากรในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ 2 ต�าบล คือที่โรงเรียน 
ผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่า และโรงเรียนผู้สูงอายุในอ�าเภอแม่ออน ทุกหน้าที ่
ไม่มีค่าตอบแทน แต่ผมท�าด้วยใจรัก ถือว่าท�างานตอบแทนคุณแผ่นดิน  
มีโอกาสท�างานเอาบุญเอากุศล

สิง่ท่ีอยากขับเคลือ่นให้เกดิข้ึนในโรงเรยีนผู้สงูอายทุัง้สองแห่งเหมอืน 
หรอืต่างกนัอย่างไร
มันอยู่ท่ีบริบทท้ังทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมแต่ละสถานท่ีก็มีความ 
แตกต่างกัน แม้จะอยูติ่ดกันแต่ก็มบีางสิง่บางอย่างไม่เหมอืนกัน อย่างไร 
ก็ตาม ผมอยากให้ผู้สงูอายทุุกคนมคุีณภาพชวีติท่ีดีข้ึน มกีารพัฒนาทาง 
ร่างกายและจิตใจ ทุกวันน้ีผมเป็นคนเข้าวัด ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหรี่  
มีเวลาว่างต้องไปท�าบุญให้ตัวเอง ปฏิบัติสมาธิ ให้ทาน รักษาศีล เมื่อม ี
โอกาส ผมก็แนะน�าผู้สูงอายุให้ท�าแบบนี้ เพราะจิตใจเราจะได้ดี จิตใจดี 
ก็ส่งผลต่อร่างกาย 

“
ทุกหน้ำที่ไม่มีค่ำตอบแทน

แต่ผมท�ำด้วยใจรักถือว่ำท�ำงำนตอบแทนคุณแผ่นดิน

”
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คุณป้ามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ค่ะ ป้าอยู่หมู่ 1 เดิมป้าท�ากิจกรรมจักสานกระดาษ 
เป็นสนิค้า พอโรงเรยีนเขารูว่้าป้าท�าตรงน้ีอยูเ่ขาก็เลยชวนป้าสอนนักเรยีน 
ผู้สงูอาย ุป้าจงึมาเป็นครจูติอาสาแล้วก็เป็นนักเรยีนผู้สงูอายกัุบเขาด้วย 

นอกจากเป็นครจูติอาสาสอนจักสานแล้ว คณุป้าร่วมกจิกรรมอะไรบ้าง
ป้าท�าดอกไม้จนัทน์ สมนุไพรก็ท�า บางวนัท่ีไม่มเีรยีนก็นัดเข้ามาท�ากันเอง  
ห่อข้าวมากินด้วยกัน 

ท�าไมถึงนัดกันมาโรงเรียนในวันที่ไม่เปิดเรียน
มันมีงานต้องท�าต้องรับผิดชอบด้วยกัน สนุกด้วยงานก็ได้ด้วย เราท�า 
กันแบบไม่เครียด 

จันทร์ น�ใจ
อ�ยุ 65 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มสมุนไพร

เวลาอยู่บ้านคุณป้าท�าอะไร
ป้าเป็นคนไม่เครียด อยู่บ้านก็มีงานท�า บ้านไหนมีงานก็ไปช่วยเพ่ือน  
ไม่มีการได้ว่าง 

วันนี้คุณป้ามาท�าอะไร
มาท�าดอกไม้จนัทน์ เพราะว่าของสต็อกไม่ค่อยมแีล้ว ท�าเอาไว้ขาย ราคา 
ไม่แพงหรอกค่ะ ขายเอาเงินเป็นทุนไว้ท�ากิจกรรมในโรงเรียนกันต่อไป  
ส่วนสมนุไพรก็ท�าลูกประคบ ยาแช่มอืแช่เท้า น�า้มนัเหลือง หลายอย่างค่ะ 
ช่วยกันท�า ช่วยกันบรรจุขวด ช่วยกันห่อ ห่อให้แน่นๆ งามๆ แล้วก็น�า 
ไปขาย

ขายที่ไหน
ขายในหมูบ้่านเราน่ีแหละค่ะ ท�าไปท�ามาก็ดีเลยท�ากันมาเรือ่ยๆ เวลาได้ไป 
งานท่ีเมืองทองก็ได้แลกเปล่ียนความรู้กับโรงเรียนอ่ืน เอาลูกประคบ 
ไปขายก็ขายหมด หมอนวดก็นวดไปไม่ได้หยุด 

ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
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เทศบาลต�าบลแม่ข่าส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลและส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีสถานท่ีในการออกก�าลังกายดูแลสุขภาพ และได้ค้นหา 
คนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นถึง 
ข้อดีของการออกก�าลังกาย ต่อมาจึงได้เล็งเห็นว่า ป้าอ้อย หรือนาง 
จงรักษ์ วิลัยพร เป็นผู้มีแนวคิดในการออกก�าลังกายดูแลสุขภาพอย่าง 
สม�่าเสมอ จากการเริ่มต้นวิ่งเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน ปัจจุบันเธอ 
ได้กลายเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยวัย 56 ปี 

บ้�นรักษ์สุขภ�พ

บทที่
06

เมือ่ปี พ.ศ. 2554 ป้าอ้อย หรอืนางจงรกัษ์ วลัิยพร ป่วยด้วยโรคเส้นเลือด 
ในสมองตีบท�าให้ร่างกายของเธออ่อนแรงลง เมือ่สขุภาพไม่ดีเหมอืนก่อน 
ป้าอ้อยจึงเริ่มดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้น เธอเปลีย่นวิถีชีวิต 
ของตนเองด้วยการออกก�าลังกาย และเน่ืองจากลูกชายของป้าอ้อย  
เป็นนักวิง่ เธอจงึเลือกการวิง่เป็นวธีิการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย นอกจากน้ัน 
ป้าอ้อยยังเข้าร่วมกิจกรรมร�าวงย้อนยุคท่ีเทศบาลต�าบลแม่ข่าจัดข้ึน  
ต่อมากิจกรรมร�าวงย้อนยคุได้พฒันาเป็นกลุ่มบ้านรกัษ์สขุภาพ เธอจงึใช้ 
ประโยชน์จากการออกวิง่ไปบนท้องถนนเป็นประจ�าในการชกัชวนคนท่ีได้ 
พบเจอให้เข้ามาร่วมกิจกรรมร�าวงย้อนยุคและกิจกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ  
ที่กลุ่มบ้านรักษ์สุขภาพ
 ป้าอ้อยมีต�าแหน่งทางสังคมในต�าบลแม่ข่าหลายต�าแหน่ง เช่น  
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน คณะกรรมการศนูย์การเกษตรและถ่ายทอด  
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ�าต�าบลแม่ข่า คณะกรรมการหมูบ้่านห้วยโจ้  
จติอาสาต�าบลแม่ข่า เป็นนักเรยีนผู้สงูอาย ุและวทิยากรประจ�าบ้านรกัษ์ 
สุขภาพ ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการออกก�าลังกาย เธอจึงใช้พื้นที ่
บ้านของตนเองเป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมออกก�าลังกายเป็นประจ�า  
โดยเธอจดัเตรยีมอุปกรณ์ออกก�าลังกาย รวมถึงน�า้ด่ืม อาหารว่าง ไว้รองรบั 
คนท่ีมาร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นของทุกวันอย่างเต็มท่ี โดยในแต่ละวัน 
จะมีกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุมาออกก�าลังกายร่วมกันประมาณ  
30 คน และยงัใช้เวลาท่ีผู้สงูอายมุารวมตัวกันในการสอดแทรกความรูอ่ื้นๆ 
ด้วย เช่น ความรูด้้านการดูแลสขุภาพ ความรูด้้านการเกษตร ความรูด้้าน 
อาหารปลอดภัย ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน
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ท�าไมคณุป้าจึงออกไปวิง่
ป้าไม่สบาย ร่างกายมันไม่ค่อยดี ลูกชายเลยบอกว่าแม่ต้องแข็งแรงไว้ 
เพราะว่าลูกต้องไปท�างาน พอดีลูกชายเป็นนักวิง่ เขาชอบไปแข่งวิง่ เวลา 
ไปแข่งก็จะให้แม่ไปส่ง พอไปส่ง ลูกก็บอกว่าใครเขาก็วิ่งกัน แม่ก็วิ่งได้  
ป้าก็เลยไปวิ่งด้วย 

ก่อนหน้านัน้คณุป้าเคยวิง่ไกลๆ มาก่อนหรอืเปล่า
เคยวิ่งแค่ 2-3 กิโลเมตรเอง ตามงานในหมู่บ้านเรา พอลูกชายชวนป้า 
ก็วิ่งเลย ทุกวันก็ยังวิ่งอยู่ บางวันวิ่ง 5 กิโลเมตร บางวัน 10 กิโลเมตร  
ป้าจะวิง่ตอนเช้าประมาณตีห้า หุงข้าวท้ิงเอาไว้กลับมาก็ได้ท�ากับข้าวพอดี  
ป้าวิง่คนเดียว วิง่ท่ีข้างถนน ตอนเช้าเวลาวิง่จะเจอคนยนืรอรถอยูข้่างถนน 
ป้าก็ถามเขาว่าจะไปไหน เขาบอกว่าจะไปหาหมอ ป้าก็เลยชวนเขามา 

จงรักษ์ วิลัยพร 
อ�ยุ 56 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
วิทยากรบ้านรักษ์สุขภาพ 

ออกก�าลังกายที่บ้านเรา แต่คนแก่เขาวิ่งกันไม่ไหวแล้ว  ป้าเคยไปร�าวง 
ที่เทศบาลเขาจัด เห็นว่าสนุกดี ป้าก็เลยเปิดบ้านเป็นลานร�าวงให้คนแก ่
มาร�ากันตอนเย็น เป็นร�าวงย้อนยุค 
 ร�าไปร�ามาก็คิดว่าเราต้องมีสินค้าขายด้วย เลยชวนกันท�าสาน 
ใบลานเป็นกล่องข้าว เป็นกระติ๊บใส่ข้าว คนนี้ท�าเหรียญโปรยทาน ท�าที่ 
รองแก้วจากเศษผ้า เยบ็กระเป๋าผ้า เอามาขายกันเอง หรอืเวลามงีานถนน 
คนเดินที่อ�าเภอฝางก็เอาไปขายได้เหมือนกัน  

ประโยชน์ของการเปิดบ้านท�าลานร�าวงคอือะไร
เราร�ากันตอน 6 โมงกว่าถึง 2 ทุ่ม ร�ากันนาน ร�าเสร็จก็น่ังคุยกัน  
สนุกสนาน พอกลับบ้านก็หลับดี

กจิกรรมสานใบมะพร้าวเป็นอย่างไรบ้าง
ป้าเรยีนสานใบมะพร้าวมาจากท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุครจูาก กศน. ชือ่ครหูวาน 
เขามาสอน เขามาสอนหลายอย่าง ท�าขนมก็ม ีแต่ป้าไม่ได้เรยีน เพราะป้า 
ไม่สบาย หมอบอกให้ลดไขมนั ลดของหวาน ป้าเลยเลือกสานใบมะพร้าว 
แทน เขาสอนให้สานกล่องข้าว สานซุม้ สานพวงหรดีเพ่ิงท�า พอครหูวาน 
มาสอนจนพอเป็นแล้วป้าก็สอนคนอ่ืนด้วย สอนท้ังท่ีโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
และไปสอนตามโรงเรียนให้เด็กๆ  

“
ตอนเช้ำเวลำวิ่งจะเจอคนยืนรอรถอยู่ข้ำงถนน

 ป้ำก็ถำมเขำว่ำจะไปไหน เขำบอกว่ำจะไปหำหมอ 
ป้ำก็เลยชวนเขำมำออกก�ำลังกำยที่บ้ำนเรำ 

”
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พ้ืนท่ีต�าบลแม่ข่ามีประชากรผู้สงูอายท่ีุมอีาย ุ60 ปีข้ึนไปท้ังสิน้ 1,212 คน  
ในจ�านวนน้ีเป็นผู้สูงอายุป่วยติดบ้าน 156 คน และเป็นผู้สูงอายุป่วย 
ติดเตียง 13 คน เทศบาลต�าบลแม่ข่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น รพ.สต.แม่ข่า 
และบุคลากร อสม. อผส. ฯลฯ จงึได้ร่วมมอืกันในการเฝ้าระวงัด้านสขุภาพ 
จดัให้มกีารตรวจสขุภาพเบ้ืองต้น ให้ความรูค้วามเข้าใจในการปรบัเปล่ียน 
พฤติกรรมด้านสขุภาพ รวมถึงเข้าไปด�าเนินการดูแลคุณภาพชวีติเพ่ือให้ 
ผู้สูงอายุทุกกลุ่มกลับมามีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด และเป็นพลังในการ 
ขับเคลื่อนชุมชนของตนเองต่อไป 

ดูแลแม่ข่�

บทที่
07

ดูแลอย่ำงอบอุ่น

ผู้สงูอายใุนต�าบลแม่ข่ามปัีญหาด้านสขุภาพ คือส่วนใหญ่มกัป่วยเป็นโรค 
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวาย โดยมี 
กลุ่มผู้ให้การดูแล ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว อสม. อผส. และบุคลากร 
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบลแม่ข่า ซึง่ท�าหน้าท่ีในการดูแลสขุภาพประชาชนต�าบลแม่ข่า 
ได้จัดการเฝ้าระวังโดยมี อสม. และ อผส. จัดตารางการตรวจวัด 
ความดันโลหิตและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น โดยมีเทศบาลต�าบลแม่ข่า 
จัดโครงการให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในต�าบลแม่ข่า
 ในต�าบลแม่ข่ามีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ�าหมู่บ้าน  
(อสม.) ทั้งหมด 370 คน ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครที่มีความรู ้
ในด้านสขุภาพ การรกัษา และการส่งต่อผู้ป่วยในชมุชนไปยงัสถานบรกิาร 
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่ข่า อสม. จะมีบทบาท 
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และด�าเนินกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.ต�าบลแม่ข่า 
โดย อสม. จะท�าหน้าท่ีคัดกรองสขุภาพ วดัความดัน การป้องกันโรคติดต่อ 
และไม่ติดต่อ เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กิจกรรม 
รณรงค์ให้ความรูด้้านสขุภาพต่างๆ เช่น มะเรง็ปากมดลูก การวดัสารพิษ 
ในรา่งกาย และยังท�างานรว่มกบั อผส. ออกเยี่ยมผูส้งูอายุผ่านกจิกรรม 
เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน สร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุท่ีอาจไม่มีคนดูแล 
ได้เป็นอย่างดี

ดูแลให้มีพร้อม

ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมในการใช้ชีวิตและในการอยู่อาศัยก็เป็น 
เรื่องส�าคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลแม่ข่าเช่นกัน  
เพราะผู้สงูอายจุ�านวนมากยงัขาดอุปกรณ์ภายในบ้านท่ีเหมาะต่อสขุภาพ 
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และวัยของพวกเขา เช่น ห้องน�้า บริเวณทางเดิน บันได บริเวณเตรียม 
รับประทานอาหาร 
 ดังน้ัน ท่ีผ่านมาเทศบาลต�าบลแม่ข่าจึงได้ประสานงานไปยัง 
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อ 
ผู้สงูอาย ุพร้อมท้ังได้รบังบประมาณในการปรบัปรงุบ้านพักอาศยัผู้สงูอาย ุ
ท่ีเคล่ือนไหวล�าบาก และช่วยเหลือจัดอุปกรณ์ช่วยการด�าเนินชีวิตให ้
ผู้สูงอายุท่ีศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ รพ.สต.แม่ข่า และท่ีศูนย์กายอุปกรณ์
เทศบาลต�าบลแม่ข่า ส�าหรับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มี 
อาการป่วย และจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวันมาขอยืมไปใช้ได้ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมรถเข็น ไม้ค�้ายัน  
ไม้เท้าสีข่า และเตียงส�าหรบัผู้ป่วยติดเตียง เอาไว้อย่างเพียงพอ ซึง่อุปกรณ์ 
จ�านวนมากในศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนมาจากมูลนิธิสร้างสรรค์ 
เพ่ือคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้เข้ามาส�ารวจสถานการณ์ผู้สูงอายุ 
เมื่อปี พ.ศ. 2556 และเห็นความจ�าเป็นในการใช้งานจึงได้น�าอุปกรณ ์
จากต่างประเทศมาบริจาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต่อมาจึงเริ่มม ี
ชาวบ้านเข้ามามอบเงินเพ่ือสมทบทุนในการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์ 
อื่นๆ เข้ามาเตรียมพร้อมในศูนย์ฯ จ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

กายอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.สต.แม่ข่า 

คุณป้าเป็น อสม. มานานหรือยัง
เป็นมา 10 ปีแล้วค่ะ

ท�าไมถึงมาเป็น อสม.
เพราะว่าได้ช่วยเหลือสังคม
 
ท�าไมอยากช่วยเหลือสังคม ปกติคุณป้าท�าอาชีพอะไร
ท�าอาชีพค้าขาย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค้าขายแล้ว ลูกท�างานกันก็เลยอยู่บ้าน 
เล้ียงหลาน แต่ท่ีหมู่บ้านของป้ามันไม่มีคนคอยดูแลคนแก่ท่ีติดเตียง  
ป้าก็เลยสมัครแล้วก็ไปช่วยเหลือคน

ทองพูน ไหวพริบ
อ�ยุ 68 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ�าหมู่บ้าน 
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คุณป้ารับหน้าที่ดูแลอยู่กี่ราย
คนพิการ 2 คน ผู้สงูอายติุดเตียง 1 คน ผู้สงูอายติุดบ้าน 4-5 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นอัมพฤกษ์ เป็นโรคพาร์กินสัน แล้วก็คนหนึ่งพิการอายุ 80 เดินไม่ได ้
ตั้งแต่ก�าเนิด 

คุณป้าไปดูแลคนไข้บ่อยไหม
ครึ่งเดือนก็ไปทีหน่ึง บางทีลูกเขาโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายก็ต้องไปดู  
แต่ปกติก็ไปวัดความดัน เช็ดตัวให้เขา สระผมให้ ช่วยกัน 

ดูแลมานานที่สุดกี่ปี
8-9 ปี ดูแลเหมือนญาติ รู้สึกม่วนใจ รู้สึกว่ามันอ่ิมใจ ลูกก็ไม่ว่าอะไร  
ถ้าไม่ติดอะไรก็ไปโรงเรียนด้วย ป้าชอบท�ากรวยใบตองเอาไปไหว้พระ  
ถ้ามีงานศพก็ช่วยกันท�าถาดใส่ของไหว้พระ มีความสุขมากจ้ะ

“
8-9 ปี ที่ดูแลเหมือนญำติ 
รู้สึกม่วนใจ รู้สึกว่ำมันอิ่มใจ

”

เป็นต�าแหน่งนี้มานานหรือยัง
4-5 ปีแล้วค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็น อสม. มาก่อนด้วย

ท�าไมคุณป้าจึงสนใจมาท�างานอาสาสมัคร
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะท�าจริงจังค่ะ แต่พอได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เกิดความ 
สงสาร การได้เข้ามาท�าตรงน้ีก็ท�าให้เราได้ช่วยผู้ท่ีไม่มคีนดูแล เป็นความสขุ 
ไม่ได้คิดอะไรค่ะ

คุณป้าท�างานอย่างไร
ในแต่ละเดือนจะได้รับการประสานจากนักพัฒนาชุมชนว่าจะออกเยี่ยม 
ใครบ้าง เวลาที่ไปออกเยี่ยมก็จะมีของใช้ไปมอบให้เขา เช่น แพมเพิร์ส  
ไข่ ข้าวสาร ทิชชู่ ท�าให้เขามีรอยยิ้มว่าเราไม่ได้ทอดท้ิงเขา เพราะเรา 
ก็เคยมีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ป้าท�าหน้าท่ีดูแลจนแกเสียชีวิตก็เลย 
อยากดูแลช่วยเหลือคนอื่นด้วย 

อุม�พร พวันน�
อ�ยุ 64 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
ประธานอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายุ
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