
 
งานเด่น ปากัตตันสูงวัยเทศบาลตำบลมะรือโบตก 
Key actors วิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบลมะรือโบตก 
ประชากรเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 
พื้นที่ ตำบลมะรือโบตก 
วิทยากร นางมัณฑนา  กิตติมากุล 

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๙๕๗๖๐๔ 
 
๑.   ที่มาหรือฐานคิดของการดำเนินงาน 
 พื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตกมีจำนวนครัวเรือน ๑,๕๑๒ ครัวเรือน มีประชากร ๘,๓๙๙ คน เพศชาย 
๔,๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕o.๑ เพศหญิง ๔,๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙..๘๒ เป็นเด็กปฐมวัยอายุ ๐- ๒ ปี 
จำนวน ๓๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗  เด็ก ๓-๕ ปี จำนวน ๔๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๕ เด็ก ๖-๑๒ ปี 
จำนวน ๑,๐๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๔  เด็กและเยาวชน ๑๓-๒๕ ปี จำนวน ๑,๘๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๔๗ วัยทำงาน ๒๖-๕๙ ปี จำนวน ๓,๗๒๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๗ และผู้สูงอายุ จำนวน ๙๑๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๘๘  ของประชากรทั้งหมด  เข้าเรียนในวิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบลมะรือโบตก จำนวน ๘๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ จากผู้สูอายุทั้งหมดด้วยบริบท ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก ประชาชนมี
อาชีพกรีดยางพาราเป็นส่วนใหญ่ คือ จะทำงานช่วงเช้าถึงเที่ยง และเวลาบ่ายถึงค่ำ คือเวลาพักผ่อน  

จากการสำรวจและพบปะผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ฯ ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ก็ยังสามารถประกอบอาชีพกรีด
ยางพาราได้อีก แต่ถ้าฝนตก ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ ไม่มีรายได้ จะทำอาชีพเสริมอื่นก็ไม่มีทักษะ 
ไม่เคยได้รับการอบรมอาชีพมาก่อน และที่สำคัญผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชาย จะติดสังคม เช่น ร้านกาแฟ 
และมัสยิด ส่วนผู้หญิงนั้น ติดบ้าน เพราะไม่มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงได้พบปะกับเพ่ือนฝูงได้ นอกจาก
จะมีงาน เช่น งานแต่งงานในชุมชน งานบวช งานฮารีรายอ เป็นต้น ดังนั้น ทางเทศบาลฯเห็นว่า ผู้สูงอายุฯ 
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกจากกรีดยาง และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ยังขาดสถานที่ใน
การเข้าสังคม ระหว่างชายและหญิงด้วยกัน ขาดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทำใหเ้ทศบาลฯ ไดจ้ัดโรงเรียนสำหรับ
ผู้สูงอายุเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวไทยให้การยกย่องมากที่สุด เพราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์
ในชีวิตสูง เป็นผู้ถ่ายทอดความทอดความสามารถ ประเพณี วัฒนธรรมและค้ำจุนจิตใจให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยจะสูญเสียความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจำวันความเสื่อมถอยต้องอาศัยญาติและครอบครัวคอยดูแล ทำให้เป็นภาระ
ผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุเกิดจากกระบวนการสูงวัยและโรคต่างๆ มากมายทำให้เกิดปัญหา
ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง
เป็นกลุ่มประชากรที่ใช้บริการสุขภาพสูงกว่าวัยอื่นๆ และจะต้องใช้จ่ายงบประมาณของประเทศในด้านการ
รักษาพยาบาล ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
จากการสำรวจสภาวะพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพและวิตกกังวลสูงโดยพบการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การได้รับความรู้ เรื่องการดูแล
สุขภาพและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันและแก้ไขภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต ช่วยให้อายุยืน
ยาวขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการมารับความรู้ในโรงเรียนผู้สูงวัยพร้อมกับการออกกำลัง
กายนี้จำเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับร่างกายเช่น เพศ และความแข็งแรงที่มีอยู่ เนื่องจากการออกกำลังกาย
มากเกินไปหรือหักโหมจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ การออกกำลังกายเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้สูงอายุ เพราะนอกจากช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของร่างกายแล้วยังสามารถแก้ไขความเสื่อมโทรม
ที่เกิดขึ้นแล้วได้ด้วยการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.นาเกลือได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดีไม่ให้เป็นภาระแก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป จึงได้จัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสูงวัยขึ้น 



๒. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานเร่ืองเด่น  
๑) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  
๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

 ๓) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๔) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
๕) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
๖) เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป  

๓. ประชากรที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ  
 จากการดำเนินวิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบลมะรือโบตก โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุได้แก่ ผู้สูงอายุ ในการดำเนินงานวิทยาสูงวัยจะรับ
สมัครผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ ชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก เข้าเรียนในวิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบล
มะรือโบตก จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ จากผู้สูอายุท้ังหมด 

๔. วิธีดำเนินการ  
๑) ประชุมประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่ 
๒) เลือก และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานวิทยาลัยสูงวัยฯ 
๓) จัดทำแผนขั้นตอนในการดำเนินงาน  
๔) จัดตั้งวิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบลมะรือโบตก วิทยาลัยสูงวัยได้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 
๕) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน วิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักเรียนท่ีเป็นผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบล

มะรือโบตก  และได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ของ
วิทยาลัยสูงวัยในแต่ละเทอม ซึ่งทางวิทยาลัยฯได้กำหนดหลักสูตร รุ่นละ ๑๒ คาบเรียนต่อเทอม โดยจะมี
หลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มวิชา คือ วิชาชีวิตร้อยละ ๕๐ วิชาชีพ
ร้อยละ ๓๐ และวิชาการร้อยละ  ๒๐ 
 การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รับเฉพาะผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก และจะมีค่า
สมัครเข้าเป็นนักเรียนของวิทยาลัยสูงวัยฯ คนละ ๕๐ บาทต่อเทอม เพ่ือเป็นค่าบำรุงวิทยาลัยสูงวัย 

ทางคณะกรรมการวิทยาลัยสูงวัยฯ ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยสูงวัยฯ ดังนี ้
นักเรียนวิทยาลัยสูงวัยฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งละ ๓๐๐.-บาท (กรณี

นอน รพ.นักเรียนวิทยาลัยสูงวัยฯ ได้ถึงแก่กรรม ได้รับค่าฌาปนกิจศพ คนละ ๕๐๐ บาท(ซึ่งสวัสดิการนี้ ได้เอา
จากเงินค่าสมัครของนักเรียน) วิทยาลัยสูงวัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร เวลา 
๑๓.๐๐– ๑๖.๐๐น. ณ ลานจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก 

ทุกสัปดาห์วันอังคาร นักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรม จะได้รับการตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดัน วัด
รอบเอว และชั่งน้ำหนัก โดยนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำตัวแต่ละคนและนักเรียน
ทุกคน จะมีสมุดบัญชีธนาคารขยะ โดยนักเรียน จะนำขยะที่บ้านมาขายท่ีวิทยาลัยสูงวัยฯทุกครั้งที่มาวิทยาลัย
สูงวัย ซึ่งเป็นการออมเงิน จากการขายขยะ ให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะที่บ้านได้ด้วย 
  ๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
๕. ผลที่เกิดขึ้น  

การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยสูงวัย เทศบาลตำบลมะรือโบตก โดยทางเทศบาล
ตำบลมะรือโบตก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะรือโบตกเป็นผู้สนับสนุน พร้อมอาสาสมัครสา
ธารสุขเทศบาลตำบลมะรือโบตกผู้ดูแลติดตามสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยม
บ้านและดูแลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยสหวิชาชีพ และ อสผ. รวมทั้งให้ผู้สูงอายุห่วงใยไม่ทอดทิ้งกันมีการ
รวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน สามรถให้ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อายุยืนเกิน 
๘๐ ปี และผู้สูงอายุมีความสุข มีรอยยิ้ม มีกำลังใจไม่เป็นโรคซึมเศร้า และสุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และผลลัพธ์จากการดำเนินการในวิทยาลัยสูงวัยฯ ผู้สูงอายุได้มีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น  
ผู้สูงอายุมีความรู้เพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆดีขึ้น 
  



๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น   
 ๑) ด้านสุขภาพร่างกาย  ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลด
ระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 
 ๒) ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า  
ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
 ๓) ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของ
กลุ่ม 
 ๔) ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 ๕) ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ 
ช่วยเหลือตนเองต่อไป  

 


