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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
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จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศไทยท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ์มากท่ีสดุ ดังชือ่ ‘น�า้ด�า’ ท่ีหมายความ 
ถึงน�้าที่ใสสะอาดจนมองเห็นดินสีด�าอันอุดมสมบูรณ์ 
 ต�าบลนาโกอยูใ่นอ�าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธ์ุ เป็นถ่ินท่ีอยู่ 
อาศยัของชาวภูไท มปีระชากรท้ังหมดราว 4,700 คน ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการส�ารวจจ�านวน 
ประชากรผู้สงูอาย ุพบว่ามจี�านวนผู้สงูอาย ุ800 คน หรอืคิดเป็นร้อยละ 17  
ต่อจ�านวนประชากรท้ังหมด ซึ่งนับเป็นอัตราท่ีสูงพอสมควร องค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาโก จึงได้มีความตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และได้มีการร่วมกันหาแนวทางในการดูแลประชากร 
ผู้สงูอายนัุบต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา เกิดเป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละพัฒนา 
ระบบการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระท่ังเกิดเป็นศูนย์กลาง 
ในการดูแลผู้สูงอายุในต�าบลอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

ชุมชนน�โก ชุมชนของช�วภูไท

บทที่
01

ผู้สูงอำยุในสังคมที่เปลี่ยนไป

ในอดีตต�าบลนาโกมีสภาพเป็นสังคมชนบทท่ีมีความสัมพันธ์ในชุมชน 
ท่ีแน่นแฟ้น ผู้คนในหมูบ้่านรูจ้กัและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน แต่เช่นเดียวกับ 
ชุมชนอ่ืนในสังคมชนบทท่ีไม่อาจต้านทานกระแสความเปล่ียนแปลงได้  
เมื่อคนหนุ่มสาวต้องออกเดินทางไปท�างานในเมืองใหญ่ ปีแล้วปีเล่า  
โครงสร้างทางสังคมของต�าบลนาโกก็แปรเปล่ียนไป กลายเป็นสังคม 
ท่ีประกอบด้วยเด็กและผู้สงูอายเุป็นหลัก ขาดสมาชกิท่ีเป็นคนรุน่หนุ่มสาว 
ท่ีเป็นก�าลังหลักในการขับเคล่ือนชุมชน จากสภาพการณ์ดังกล่าว  
ชาวต�าบลนาโกโดยเฉพาะผู้สูงอายุจึงได้รับผลกระทบ จากเดิมท่ีได้รับ 
การดูแลจากสมาชกิครอบครวั แต่ในปัจจบัุนกลับต้องมบีทบาทในการดูแล 
ลูกหลาน ดูแลตนเอง รวมถึงหน้าท่ีดูแลชมุชนไปพร้อมกันด้วย นอกจากน้ี 
ยังปรากฏจ�านวนผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน มีปัญหา 
สขุภาพจติ มภีาวะซมึเศร้าในผู้สงูอายจุากการถูกทอดท้ิงให้อยูเ่พียงล�าพัง

ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนด้วยรอยยิ้มและความสุข
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ชมรมผู้สูงอำยุที่พึ่งพิงยำมชรำ

ชมรมผู้สูงอายุจึงได้ถือก�าเนิดข้ึนมาอย่างไม่เป็นทางการ ในเบ้ืองต้น 
มกิีจกรรมท่ีส�าคัญคือเมือ่สมาชกิคนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ ก็จะมกีารเก็บเงนิ 
สงเคราะห์ศพจากสมาชกิคนละ 10 บาทเพ่ือช่วยเหลือกันในชมุชน ต่อมา 
เมื่อทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเริ่มเข้ามาช่วยร่างกฎเกณฑ์จึงเกิด 
การประชมุข้ึนในต�าบล มผู้ีน�าจากพ้ืนท่ีต่างๆ ในชมุชนมาเข้าร่วมเพ่ือหา 
แนวทางให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่าง 
เต็มศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม
 ก่อนหน้าน้ันในชมุชนมกีารรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่างๆ กันเป็นประจ�า 
อยู่แล้ว เช่น การท�างานจักสาน การเล่านิทานพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม  
เมื่อสังคมเปลี่ยนไปต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ลูกไปท�างานที่อื่น ผู้สูงอายุ 
อยู่ดูแลหลาน ต่างคนต่างก็อาศัยอยู่แต่ในบ้านของตัวเอง ท�าให้เกิด 
ความว้าเหว่เดียวดาย จากสิ่งที่เกิดขึ้น จึงน�าพาไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ต�าบล 
นาโกควรมีพื้นที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 “เมื่อชุมชนไม่มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกัน ผู้สูงอายุก็จะอยู่แต ่
ในบ้านของตัวเองตามล�าพัง ปัญหาท่ีตามมาคืออาการซึมเศร้า ดังน้ัน 
ถ้าหากว่าชุมชนสามารถสร้างพ้ืนท่ีหน่ึงข้ึนมาเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มา 
รวมกลุ่มพบปะพูดคุยเรยีนรูด้้วยกันได้ ผู้สงูอายก็ุจะไม่ว้าเหว่ นอกจากน้ี 
ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสติปัญญาอีกด้วย”  
นายสุภาพ ไชยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโกกล่าว
 ในปี พ.ศ. 2557 ชมรมผู้สงูอายจุงึถือก�าเนิดข้ึนอย่างเป็นทางการ  
โดยมีกิจกรรมท่ีส�าคัญ เช่น กองทุนวันละบาท ท่ีเชิญชวนผู้สูงอายุมา 
ออมเงินวันละ 1 บาท และการจัดงานกีฬาผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุ 
ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้สูงอายุในต�าบลให้เป็นอันหน่ึงอัน 
เดียวกัน

“
เมื่อชุมชนไม่มีพื้นที่ให้ผู้สูงอำยุรวมกลุ่มกัน 

ผู้สูงอำยุก็จะอยู่แต่ในบ้ำนของตัวเอง
ตำมล�ำพัง ปัญหำที่ตำมมำคืออำกำรซึมเศร้ำ 
ดังนั้นถ้ำหำกว่ำชุมชนสำมำรถสร้ำงพื้นที่หนึ่ง

ขึ้นมำเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้มำรวมกลุ่มพบปะพูดคุย
เรียนรู้ด้วยกันได้ ผู้สูงอำยุก็จะไม่ว้ำเหว่ 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำร

ด้ำนอำรมณ์และสติปัญญำอีกด้วย

”
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กำรก่อตั้งที่มำจำกควำมต้องกำรของชุมชน

ในปี พ.ศ. 2558 จากชมรมผู้สูงอายุก็ได้แปรเปล่ียนไปเป็นโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสถานท่ีต้ังของ 
โรงเรียนคือ ศาลาวัดโพธิ์ค�าหอตักบาตร หมู่ที่ 3 ต�าบลนาโก อันเป็น 
สถานท่ีท่ีพ่ีน้องในชุมชนมาตักบาตรเป็นประจ�าทุกวันอยู่แล้ว โดยใน 
ช่วงต้น โรงเรียนใช้พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีเรียนในทุกวันอาทิตย ์
ก่อนจะเปลี่ยนเป็นทุกวันอังคารอย่างเช่นในปัจจุบัน
 ในระยะแรกเริม่ โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลนาโกมนัีกเรยีนผู้สงูอายุ 
มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคกั ในขณะเดียวกนักม็ีการชักชวนผู้น�าท้องถิน่ 
ให้มามีส่วนร่วม โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลรับหน้าท่ีบริหารงาน 
เพราะท้ัง นายก อบต. และรองนายก อบต. ต่างก็เป็นอดีตครโูรงเรยีน 
ประถมศกึษาในพ้ืนท่ีมาก่อน ด้วยต้นทุนน้ีเองท่ีท�าให้กิจการด�าเนินมาได้ 
อย่างต่อเนื่อง

 “ตัง้แต่วันแรกจวบจนวันนีเ้ป็นเวลาสีปี่แล้วทีโ่ครงการยังด�าเนนิ 
อยู่ได้ด้วยความร่วมมือจากชุมชน การช่วยเหลือเก้ือกูลกันน้ีเองคือ 
จดุแข็งของชาวภไูทในต�าบลนาโก” นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโก  
กล่าว

ชำวภูไทไม่ทิ้งกัน

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จากจดุเริม่ต้นท่ีมองเห็นปัญหาในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ ก่อก�าเนิดชมรมผู้สูงอายุอย่างไม่เป็นทางการ จนได้องค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลเข้ามาเสรมิพลัง และได้กลายเป็นชมรมผู้สงูอายอุย่าง 
เป็นทางการ ก่อนท่ีในปีถัดมาจะขยับขยายข้ึนมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ  
‘ร่มโพธิ์ร่มไทร’ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 รวมถึงในเวลาต่อมาท่ี อบต.นาโก ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้เข้าร่วมเป็นลูกข่ายของ 
อบต.อีเซ อ.โพธ์ิศรสีวุรรณ จ.ศรสีะเกษ เพ่ือเรยีนรูง้านการดูแลผู้สงูอายุ
อย่างเป็นระบบมากข้ึน และได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานด้าน 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีจัดโดย สสส. ก่อนจะน�าเสนอโครงการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และได้รับการอนุมัติให้ด�าเนิน
โครงการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 น�าไปสู่การรุกและปรับปรุงงาน 
การพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่ต�าบลนาโกครั้งใหญ่ในเวลาต่อมา
 ความส�าเร็จน้ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวภูไทใน 
ต�าบลนาโก โดยการร่วมมือดงักล่าวมาจากหลายๆ ฝ่ายโดยไม่ได้มีการ 
ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก ดังเช่นการท�านาสมัยก่อนท่ีชาวภูไทเรียกกันว่า  
‘วานกัน’ และน่ีเองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และความกลมเกลียวของชาว 
ภูไทในชุมชนที่ได้น�าพาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ผู้สูงอายุในต�าบลนาโก

น�ยสุภ�พ ไชยสุข
อ�ยุ 67 ปี

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโก
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เวลาประมาณ 08.00 น. วันอังคาร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร  
ปรากฏภาพนักเรยีนในชดุผ้าพ้ืนเมอืงสนี�า้เงนิก�าลังยนืเรยีงแถวรอเคารพ 
ธงชาติอยู่บนลานกว้างหน้าโรงเรียน มันคงเป็นภาพท่ีไม่แปลกตานัก  
หากนักเรียนที่ก�าลังยืนเคารพธงชาติอยู่นั้น ไม่ได้มีหน้าตาที่บ่งบอกถึง 
วัยที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้ว อย่างไรก็ตาม ความชราดังกล่าวก็ไม่สามารถ 
ปกปิดความสดใสร่าเริงภายในดวงตาและรอยยิ้มท่ีมีความสุขบน 
ดวงหน้าของพวกเขาเหล่าน้ันได้เลย เพราะวันน้ีพวกเขาได้มาโรงเรียน 
ที่มีไว้เพื่อผู้สูงอายุอย่างพวกเขาโดยเฉพาะ 

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุร่มโพธิ์ร่มไทร

บทที่
02

ผู้สูงอายุเคารพธงชาติก่อนเริ่มการเรียนการสอนที่โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร
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2. ไม่ลืม
 1. กินข้าวครบ 3 มื้อ ลดหวาน มัน เค็ม
 2. ออกก�าลังกาย
 3. ฝึกสมอง ท�าโป้งก้อย ท่าจีบแอล ท่าจับจมูกจับหู
 4. นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน

3. ไม่ซึมเศร้� สุขสูงวัย 5 มิติ
 1. สุขสบาย
 2. สุขสนุก
 3. สุขสง่า
 4. สุขสว่าง
 5. สุขสงบ

4. กินข้�ว ‘แซ่บ’ คือรับประท�นอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่

ก่อนหน้าน้ีผู ้สูงอายุในต�าบลนาโกมีอาการป่วยเรื้อรังจ�านวนมาก  
นอกจากน้ียงัมีปัญหาสขุภาพจติ มภีาวะซมึเศร้าซึง่เกิดจากการถูกทอดท้ิง 
ให้อยู่เพียงล�าพัง โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็น 
จุดศูนย์รวมการพบปะของผู้สูงอายุ สร้างพ้ืนท่ีและโอกาสให้ผู้สูงอายุ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่คนอื่นได้อีกด้วย
 รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีส�าหรบัเหล่าภาคีเครอืข่ายท้ังหลายมารวมตัวกัน 
เพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ และร่วมมือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุในภายภาคหน้า 

หลักสูตรเพื่อผู้สูงอำยุ 

ในช่วงแรกๆ ของโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลนาโกได้มกีารออกแบบหลักสตูร 
ด้วยการสอบถามความต้องการจากผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ี รวมถึงมกีารประชมุ 
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย เพ่ือมาร่วมกันปรบัปรงุและประยกุต์ 
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมี 
โรงเรยีนเพ่ือผู้สงูอาย ุโดยปัจจบัุนหลักสตูรท่ีทางโรงเรยีนผู้สงูอายรุ่มโพธ์ิ 
ร่มไทรเน้นย�า้อยูเ่สมอ คือ ‘หลักสตูรนวตักรสร้างสขุ’ ได้แก่ ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ’ ซึ่งประกอบด้วย

1. ไม่ล้ม 
 1. การออกก�าลังครัง้ละ 10 นาที วนัละ 30 นาที สปัดาห์ละ 5 วนั
 2. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีห้องนอนอยู่ชั้นล่างใกล ้
ห้องน�้า ห้องน�้าท่ีมีส้วมน่ังราบและมีราวจับ บันไดไม่ชันและมีราวจับ  
พื้นที่สว่าง ไม่ต่างระดับ และไม่ลื่น
 3. การดูแลรักษาสายตา ตรวจตาทุกปี กินผักสีเขียวและส้ม  
บริหารกล้ามเนื้อตา

ผู้สูงอายุน�าอาหารที่ท�าจากที่บ้านมารับประทานร่วมกัน
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นอกจากน้ี ยังมีการเรียนการสอนเก่ียวกับวิชาพ้ืนฐาน อย่างเช่น 
คณิตศาสตร์ การฟ้อนภูไท ภาษาภูไท และภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
 “เรียนแล้วเอาไปใช้บวกเลข ส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องเอามาก 
สามค�าก็พอ Yes, No, O.K. จนกระท่ังเด๋ียวน้ีก็ยงัได้แค่  Yes, No, O.K.  
แต่เขาก็มคีวามสขุ วตัถุประสงค์หลักก็คือให้เขามาโรงเรยีนแล้วมคีวามสขุ 
ถ้ามาแล้วไม่สุข เขาไม่มา แล้วเราไม่ได้ใช้อย่างอ่ืนเป็นแรงจูงใจให้เขา 
มาโรงเรียน ไม่ใช่ว่ามาแล้วมีของกลับไป เราไม่มี แต่สิ่งที่เราให้เขาคือ 
ความสุขทางใจ ยิ้ม แล้วเขาก็เอาไปพูดต่อในชุมชน ไปน่ังท่ีไหนเขาก็ 
เล่าว่าไปโรงเรียนมาได้ท�าอะไรบ้าง มีความสุข เท่าน้ีเราก็บรรลุแล้ว”  
นายประเคน เถาว์ชาลี รองนายก อบต. กล่าว

ประเคน เถ�ว์ช�ลี
อ�ยุ 70 ปี
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโก

“
สิ่งที่เรำให้เขำคือควำมสุขทำงใจ ยิ้ม 

แล้วเขำก็เอำไปพูดต่อในชุมชน ไปนั่งที่ไหน 
เขำก็เล่ำว่ำไปโรงเรียนมำได้ท�ำอะไรบ้ำง  

มีควำมสุข เท่ำนี้เรำก็บรรลุแล้ว

”
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ทีมงานและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีก�าลังใจในการจัดการเรียนการสอนและร่วมกิจกรรม
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ท�ำไมอำจำรย์จึงมีแนวคิดในกำรก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุต�ำบลนำโก
ข้ึนมำ
ผมได้เห็นตัวอย่างโรงเรยีนผู้สงูอายท่ีุเขาท�าในชมุชนอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
จงึคิดว่าบ้านนาโกเองก็มผู้ีสงูอายเุช่นเดียวกัน ท�าไมเราถึงไม่ท�าโรงเรยีน 
ผู้สงูอายลุ่ะ เริม่แรกผมเลยน�าเสนอในท่ีประชมุ แต่หลังจากน�าเสนอเสรจ็ 
ก็ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าไร เพราะว่าหลายๆ ท่านก็ไม่เคยเห็นตัวอย่าง 
มาก่อน
 หลังจากน้ัน ผมก็เริม่น�าแนวคิดเข้าสูช่มุชนด้วยการประชาสมัพันธ์
ให้กับผู้สงูอายท่ีุมารบัเบ้ียยงัชพี แต่ละเดือนผมก็จบัไมโครโฟนก่อนท่ีเขา
จะรับเบ้ีย ขอเวลาสัก 5 นาที เล่าให้ฟังว่าเราจะท�าโรงเรียนผู้สูงอายุ 
หลายๆ คนก็หัวเราะเพราะมองภาพไม่ออกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็น
อย่างไร มนัเป็นนวตักรรมท่ีชมุชนยงัไม่เข้าใจ อันท่ีจรงิในตอนน้ันแม้แต่
ตัวผมเองก็ยงัไม่เข้าใจเหมอืนกันว่าจะมรีปูแบบท่ีชดัเจนอย่างไร แต่คิด
ว่าน่าจะเป็นไปได้

อ�จ�รย์ เสนอชัย เถ�ว์ช�ลี
อ�ยุ 65 ปี
ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร

ปัญหำทีอ่ำจำรย์เห็นในชมุชนคอือะไร 
ผู้สงูอายถุ้าไม่มกีารรวมกลุ่มกัน เขาก็จะอยูบ้่านของเขาโดยล�าพัง ปัญหา 
ท่ีตามมาก็คือซึมเศร้า แต่ถ้าหากว่าเราท�าโรงเรยีนข้ึนมา แล้วให้ผู้สงูอายุ 
ได้มารวมกลุ่มกัน เขาก็จะมีเพื่อน ไม่เหงา

เมือ่ถ่ำยทอดแนวคดิได้ส�ำเรจ็ เปิดโรงเรยีนวนัแรกเป็นอย่ำงไร
โรงเรียนเปิดด�าเนินการวันแรกวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผมท�า 
หนังสือเชิญผู้น�าชุมชน เช่น ก�านัน นายกฯ รองนายกฯ ผู้อ�านวยการ  
ปรากฏว่ามาเกือบ 300 คน ท้ังผู้สูงอายุและผู้น�าชุมชน พอท�าพิธีเปิด 
เรียบร้อย มีการร่วมกิจกรรมนิดหน่อยก็แยกย้ายกันกลับ แต่ผมก็เริ่ม 
ใจชื้นเพราะแสดงว่ามีคนสนใจอยู่

สปัดำห์ทีส่องเป็นอย่ำงไร
สปัดาห์ท่ีสอง ผู้สงูอายเุขาก็มากันอีก แต่น้อยกว่าเดิม เหลือ 100 กว่าคน 
ผมสังเกตดูว่าสัปดาห์ที่สามที่สี่ จนครบ 1 เดือน ดูว่ายังมีนักเรียนไหม  
ปรากฏว่ามากันตลอดอย่างต่อเนื่อง

“
ผู้สูงอำยุถ้ำไม่มีกำรรวมกลุ่มกัน
เขำก็จะอยู่บ้ำนของเขำโดยล�ำพัง
ปัญหำที่ตำมมำก็คือซึมเศร้ำ

แต่ถ้ำหำกว่ำเรำท�ำโรงเรียนขึ้นมำ
แล้วให้ผู้สูงอำยุได้มำรวมกลุ่มกัน

เขำก็จะมีเพื่อน ไม่เหงำ

”
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หลกัสูตรในช่วงแรกเป็นอย่ำงไร
หลักสูตรการเรียนจะเขียนข้ึนมาจากนักเรียน โดยผมจะสอบถาม 
อยู่ตลอดว่าเราต้องการอะไร วิชาน้ีเอาไหม ไม่เอาวิชาอะไร เช่น วิชา 
ภาษาภูไท เห็นว่ามีความจ�าเป็น ผมก็มอบหมายให้นายก อบต. ที่เป็น 
ผู้เชีย่วชาญเก่ียวกับชมุชนภไูทมาเป็นครสูอนภาษาภไูท หรอืวชิาท่ีง่ายๆ  
ท่ีชุมชนปฏิบัติอยู่ เช่น ฟ้อนภูไท ผมก็เอามาเป็นจุดเด่น เพราะฉะน้ัน 
นักเรียนที่เข้าโรงเรียนนี้จะฟ้อนภูไทเป็นหมด
 โรงเรียนผู้สูงอายุของเราจะแบ่งออกเป็น ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง 
ชั้นต้นก็คือนักเรียนท่ีเพ่ิงเริ่มมาเรียน นักเรียนปัจจุบันคือนักเรียนชั้น 
กลาง เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่นักเรียนชั้นสูง นักเรียนชั้นสูงจะสามารถเป็น 
วทิยากรได้ นับต้ังแต่ด�าเนินการมา เราจดัให้มกีารรบัเกียรติบัตรไปแล้ว 
สองครั้ง โรงเรียนเราเริ่มต้นเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2558 เรามอบเกียรติบัตร  
ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมายังไม่ปรากฏว่านักเรียน 
คนไหนท่ีจบหลักสูตรไปแล้วไม่มาโรงเรียนอีก มีแต่คนอยากมาเรียน 
ต่อไปเรื่อยๆ

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมาเรียนกันอย่างสม่�าเสมอ 
เพราะการเรียนการสอนที่นี่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุข
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คณุลงุสอนวชิำอะไร
วิชาเพิ่มความสุข ละลายพฤติกรรม เป็นเหมือนสันทนาการ

คณุลงุเป็นครทูีโ่รงเรยีนผู้สงูอำยมุำนำนหรอืยงั
ต้ังแต่เริ่มแรกแล้ว ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนท่ีหมู่ 7 ต�าบลนาโก  
ผมจะได้รับต�าแหน่งสันทนาการมาตลอด ถ้ามีการสันทนาการอะไร 
เขาจะต้องเรียก ป๋าเหนาะ มา!

ท�ำไมชำวบ้ำนถึงเรยีกคณุลงุว่ำ ‘ป๋ำเหนำะ’
ครับ ผมชอบท�าให้คนเขามีความสุข คนแก่คนสูงอายุเขาบอกว่า ‘ใจดี 
เท่าหมากฝ้าย ใจฮ้ายเท่าหมากตูม’ ภาษาภูไท แปลว่า ใจดีเท่าเม็ดฝ้าย 
เอง แต่ถ้าใจร้ายน่ีเท่ามะตูม มันใหญ่ เขาจะลุ้นกันว่าวันน้ีป๋าเหนาะ 
จะพูดอะไร ผมจะเริ่มจากนิทานก่อน เพราะคนแก่จะชอบนิทานตลกๆ 
เขาก็พอใจ หัวเราะกันใหญ่

กำรทีเ่รำน�ำเสนอควำมสนกุสนำนให้เขำ น�ำไปสู่อะไรต่อไป
บางทีเขาฟังวิชาการจากอาจารย์ท่ีมาพูดสอนวิชาการ เขาเหงานอน  
เผลอหลับ พอเราเข้าไปเขาปรบมอื ต่ืนข้ึนมาได้ น่ีคือสนัทนาการ ท�ายงัไง 
ก็ได้ให้เขาห่วงโรงเรียน วันหน้าอยากมาอีก การอยู่การกินไม่ส�าคัญ  
ขอให้สนุกในใจ มีความสุขในใจ ต้องจี้ใจด�า ดึงใจเขาให้ได้ บางครั้ง 

เสน�ะ เถ�ว์ช�ลี
อ�ยุ 65 ปี
ครูวิชาสันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร

คนมนัง่วงก็โยนความรูส้กึเราไปให้ “เอ้า ยายว่าไง ยายคนน้ันท�าอะไรอยู”่ 
เป็นนักเทศน์ต้องมีเวลา ถ้ามีศรัทธาก็ต้องดูก�าลัง ถ้าคนมันเหงา เขาก ็
ไปทางอ่ืน เราก็ต้องดึงใจเขามาหาเราให้ได้ เวลาเราพูดเห็นเขาเฉยๆ  
เราก็ต้องดึงเขาเข้ามา แบบนี้เป็นต้น

ลงุเสนำะท�ำอำชพีอะไร
ท�านา

ทกุวนันีย้งัท�ำอยูไ่หม 
ท�าอยู่ เพราะลูกอยู่กรุงเทพฯ หมด

คณุลงุเสนำะยงัท�ำนำ มำเป็นครทูีโ่รงเรยีนผูส้งูอำย ุเป็น แคร์ กฟิเวอร์ 
และเป็น อสม. ด้วย ท�ำไมถึงท�ำหน้ำท่ีหลำยอย่ำง
ไม่รูส้ ิใจมนัรกั คิดถึงค่าตอบแทนหรอืเห็นแก่เงนิ ก็ไม่ ถ้าเราจะอยูท่ี่บ้าน 
ผมไปกรีดยางก็ได้วันละ 500 บาท ก็มีรายได้อยู่ แต่ใจหนึ่งก็สงสารคน 
ท่ีเราไปเยี่ยม คนป่วย ไม่มีคนไปพูดไปคุย ไม่มีคนรู้ใจ พอเราไปแล้ว 
เราเป็นคนหนึ่งที่รู้ใจเขา รู้ใจคนป่วย รู้ใจคนที่ไม่มีลูกอยู่ด้วย ฉันก็เป็น 
เหมือนเธอน่ันแหละ ประมาณน้ี แต่เราก็ยังดีหน่อยท่ีไปไหนมาไหนได ้
พยายามปลอบใจเขาไม่ให้คิดอะไร มีใจรักส่วนหน่ึง ส่วนท่ีสองก็คือ 
สงสารเขา ถ้าป่วยหนักก็อยากจะให้เขาหาย อยากให้เขาอยู่ในโลกกว้าง  
โลกดีๆ อย่าเศร้าอย่าซึม 

ส�ำหรบัผูสู้งอำย ุคณุลงุเห็นควำมจ�ำเป็นในกำรช่วยให้เขำดแูลตัวเอง 
ได้อย่ำงไรบ้ำง
จ�าเป็นมาก ก็เมือ่เรารกัษาชวีติมาได้ขนาดน้ี ถึงวนัน้ีขนาดน้ีแล้ว นับจาก 
วันนี้ไปข้างหน้า เราก็ต้องรักษามันไว้ให้ดีที่สุด เพื่อเราเอง คนรุ่นเราท�า 
เพื่อคนอื่นมาเยอะแล้ว ท�าเพื่อชาวบ้านมาเยอะแล้ว ต้องท�าเพื่อตัวเอง 
บ้าง แต่ไม่ได้ไปกอบโกยเขานะ ท�าทุกๆ อย่างเพ่ือให้มนัจะได้ดีๆ ไปเรือ่ยๆ 
รักษาสุขภาพให้ดีๆ 
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คุณป้าศรีนัย เถาว์ชาลี อายุ 68 ปี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ร่มโพธ์ิร่มไทรมาต้ังแต่แรกเริ่ม คุณป้าศรีนัยเริ่มต้นท�างานเพ่ือสังคม 
มาต้ังแต่อายุยังน้อย จนได้มาเป็นผู้น�ากลุ่มสตรีและประธานกลุ่มสตรี 
ของอ�าเภอกุฉินารายณ์ในปัจจุบัน จึงถือว่าเธอเป็นบุคคลหนึ่งที่คลุกคล ี
และคุ้นเคยอยู่กับผู้คนในชุมชนอยู่มาก ท้ังน้ีคุณป้าได้น�าประสบการณ ์
การท�างานในชุมชนและความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินมาปรับใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทรและหลักสูตรเพื่อผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

พลังสตรีแห่งน�โก

บทที่
03

ท�ำไมคณุป้ำจึงสนใจกำรท�ำงำนชมุชน
ป้าเป็นจติอาสามานานแล้วต้ังแต่จบ ม.6 เริม่เป็นสาวก็ท�างานเพ่ือสงัคม 
เลย ท�าให้ได้พบปะผู้คนหลากหลาย ป้าท�างานมาตลอด มาได้พักตอน 
ท่ีคลอดลูก พอลูกโต สามก็ีให้โอกาสจะไปท�าอะไรท่ีไหนก็ได้ เราก็เลยได้ 
เป็นผู้น�าสตรีมาเรื่อยๆ ตอนนั้นกลุ่มสตรีก็มีการจัดอบรม มีการตั้งกลุ่ม 
เพ่ือท�ากิจกรรม เด๋ียวน้ีท่ียั่งยืนอยู่คือกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ผ้าพ้ืนเมือง 
เพราะการทอผ้าเป็นนวัตกรรมของหมู่บ้าน เป็นอาชีพในครัวเรือน  
เราก็ยึดหลักตรงนี้ไว้

ศรีนัย เถ�ว์ช�ลี
อ�ยุ 68 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
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ข้อดทีีไ่ด้จำกกำรท�ำงำนมำต้ังแต่อำยนุ้อยๆ คอือะไรบ้ำง 
มีความสุขและได้บุญด้วย แต่ท่ีส�าคัญคือการท�างานท�าให้มีกลุ่ม เมื่อมี 
กลุ่มแล้วก็ประสานกันง่าย และจะท�าให้งานประสบผลส�าเรจ็เป็นส่วนมาก  
บางพ้ืนท่ีไม่มีกลุ่ม เราก็แนะน�าให้เขาชวนกันท�างาน เพ่ือนบอกเพ่ือน  
พ่ีบอกพ่ี คนน้ันคนน้ีมาร่วมกัน เหมือนท่ีเราท�าโรงเรียนน่ันแหละ ทีแรก 
เราประชาสมัพันธ์ เขาก็ยงัไม่สนใจเท่าไร เพราะเขารูย้งัไม่ลึก พอเราพูด 
ต่อๆ กันไปว่ามาลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไง เอาคนมารวมกัน เมื่อไร 
ท่ียึดจิตใจเขาได้ เราก็ดูว่าเขาชอบอะไร บางคนติดบ้าน เราก็พาเขา 
ออกมาให้มาติดสังคม เขาก็จะไปสร้างเครือข่ายของเขาเอง

คณุป้ำเห็นว่ำโรงเรยีนผูสู้งอำยมุปีระโยชน์อย่ำงไรบ้ำงกบัชมุชน
มีประโยชน์มาก ยกตัวอย่างเช่น เวลามีงานส�าคัญหรือมีแขกมาเยี่ยม  
เราก็จะประสานงานผ่านโรงเรยีนผู้สงูอาย ุการรบัมอบหมายงานก็ง่ายข้ึน  
โดยแต่ละหมูบ้่านจะมหัีวหน้าของนักเรยีน เวลาประสานงานจะรวดเรว็ 
รูก่้อนหน่ึงวนั วนัรุง่ข้ึนก็พร้อมเลย
 นอกจากน้ันพอมาเป็นนักเรียนแล้วอะไรท่ีไม่เคยเป็นก็ได้เป็น  
ไม่เคยรู้ก็ได้รู้
 
ควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัผูส้งูอำยเุป็นอย่ำงไร
เปล่ียนเยอะ ได้รูว่้าวชิา ‘ไม่ล้ม’ ท�าอย่างไร ให้เขารูว่้าต่ืนมาอยูท่ี่บ้านก็ท�าได้  
ในวันท่ีไม่ได้มาโรงเรียน ไม่ใช่ท�าเฉพาะในโรงเรียน อย่างน้อยก็ได้ยืน 
พิงฝา ยืนพิงเสา ยกขาข้างหน่ึง ยืดหยุ่น เราก็แนะน�าให้เขาปฏิบัติ 
ถ้าคนไหนเขาเคร่งหน่อย ไปวดัไปวาเก่ง รูจ้กัปฏบัิติด้วยตัวเองก็แข็งแรง 
แต่ส่วนมากจะแข็งแรงค่ะ บางคนที่เป็นคนขี้หลงขี้ลืม ก็กลับคืนมาบ้าง 
ก็ดูเขามีความสุข 
 จากผู้สูงอายุท่ีติดบ้านติดเตียง เราน�าให้เขากลับมาสู่การเป็น 
ผู้สูงอายุท่ีติดสังคม ก็คือมาโรงเรียน มีอยู่สองเคส จากท่ีเขาถึงข้ัน 
อยู่ตามล�าพังจะฆ่าตัวตาย เราน�าเขากลับมาสู่ชุมชนและช่วยกันดูแล  

จากท่ีเขาซึมเศร้าอยู่แต่บ้าน เด๋ียวน้ีก็ดีข้ึน อีกคนหน่ึงเขาไม่ไปไหน  
ไปไหนก็กลัว สามไีม่ให้ไป ทุกวนัน้ีเขามาโรงเรยีน เกิดการเปล่ียนแปลง  
เราสังเกตดูว่าเขาดีขึ้น ท�ากิจกรรมกับเพื่อนเขาก็ท�าได้ จากแต่ก่อนเขา 
ไม่เอาใครเลย อยู่แต่บ้าน ทีนี้ทีมเยี่ยมบ้านเราไปเจอ เราก็จะมาคุยกัน 
ในไลน์ว่ามีเคสนี้ จะน�าเขาเข้ามาสู่โรงเรียนนะ เพื่อที่เราจะได้ดูแลต่อ

ทกุวนันีค้ณุป้ำยงัท�ำงำนอยูต่่อเน่ือง ควำมสขุของกำรท�ำงำนในอำยุ  
68 ปี คอือะไร
ไม่ได้ต้ังเป้าหมายนะคะ ท�าไปเรื่อยๆ เพราะว่าครอบครัวของป้า 
จะเริม่ต้นจากสบายๆ ไม่เคร่งครดั ไปไหนก็ได้ ให้สทิธ์ิกันเต็มท่ี แกจะไม่ 
บังคับเลยว่าเธออย่าไปนู่นนะ อย่าไปน่ีนะ ให้อิสระซึ่งกันและกัน  
สนับสนุน เราก็ภูมใิจว่า เราจบ ม.6 นะ แต่เราก็มเีพ่ือนเยอะ ได้มคีวามสขุ 
อยากท�าตรงน้ี คือโรงเรยีนของเราก็ดีอย่างหน่ึงคือว่าเราจะไม่จบ คนไหน 
เรียนจบคือตาย เพราะฉะนั้นใครๆ ก็ไม่กล้าจบ (หัวเราะ)

คณุป้ำเป็นครวูชิำฟ้อนภไูทด้วย ท�ำไมคณุป้ำจึงผลักดนัให้มกีำรเรยีน 
วชิำนี้
มนัเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ชนเผ่าของเรา ถ้ามแีขกบ้านแขกเมอืงมา 
ในพื้นที่จะต้องมีการต้อนรับโดยการฟ้อนร�า และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพิธี 
บายศรีสู่ขวัญให้แขกผู้มาเยือน แต่หลักๆ ก็คือจะมีการแสดงต้อนรับ 
โดยการฟ้อน สร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มของเราด้วย มีความสุข 

“
 จำกที่เขำถึงขั้นอยู่ตำมล�ำพังจะฆ่ำตัวตำย 
เรำน�ำเขำกลับมำสู่ชุมชนและช่วยกันดูแล  
จำกที่เขำซึมเศร้ำอยู่แต่บ้ำน เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้น

”
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เมื่อโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธ์ิร่มไทรเริ่มเป็นท่ีรู้จักของคนในต�าบลนาโก 
และมผู้ีให้ความสนใจเข้ามาเป็นนักเรยีนเป็นจ�านวนมากข้ึน แต่ด้วยความ 
ท่ีบริบทพ้ืนท่ีน้ันไม่ได้เชื่อมถึงกันอย่างสะดวกสบายพอส�าหรับผู้สูงอายุ 
ท่ีอยูห่่างไกล ท�าให้หลายๆ คนไม่สามารถมาร่วมเรยีนด้วยได้ ต่อมาจงึ 
เกิดค�าถามข้ึนว่า จะท�าอย่างไรให้ผู้สงูอายทุุกคนในต�าบลนาโกมโีอกาส 
เข้าถึงการศึกษาในโรงเรยีนผู้สงูอาย ุ จงึเกิดแนวคิดการขยายสาขาของ 
โรงเรียนข้ึนในสองพ้ืนท่ีคือ ‘สาขาบ้านหวาย’ และ ‘สาขาบ้านชาด’  
สร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางมาเรียนท่ีโรงเรียน 
สาขาหลักได้เป็นอย่างดี โดยคุณป้าวญิญาณ์ เถาว์ชาลี อาย ุ64 ปี คุณคร ู
ประจ�าโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธ์ิร่มไทรสาขาวัดโพธ์ิชัยบ้านหวาย ได้มา 
ร่วมอธิบายให้เราเข้าใจว่า การด�าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธ์ิ 
ร่มไทร สาขาวัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย ที่เธอรับผิดชอบอยู่นั้นมีข้อดีอย่างไร  
และเสรมิพลังให้กับผู้สงูอายใุนชมุชนดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

โรงเรียนส�ข�ย่อย

บทที่
04

การเรียนการสอนที่โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร สาขาบ้านหวาย
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โรงเรยีนผูสู้งอำยรุ่มโพธิร่์มไทร สำขำวดัโพธิช์ยับ้ำนหวำย เริม่ด�ำเนนิ
กำรมำตั้งแต่เมื่อไร
เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2561 ค่ะ

เหตุผลทีแ่ยกออกมำจำกสำขำใหญ่คอือะไร
เพ่ือความสะดวก อย่างนักเรียนท่ีอยู่ฝั่งทางน้ีจะเป็นผู้สูงอายุมากกว่า  
เวลาเดินทางไปท่ีศาลาใหญ่ก็ต้องให้รถของครไูปรบัหรอืเอารถของ อบต.  
ไปรับ นักเรียนก็ไปได้แค่ 5 คน พอดีรถไปได้ และถึงเราจะบริการเอารถ 
มารบั แต่เราก็ต้องดูแลกันทุกคน คนแก่ก็ข้ึนรถล�าบาก ลูกหลานเป็นห่วง  
ว่าจะพลาดพล้ัง เราเลยคิดข้ึนมาว่า เอาครูมาหานักเรียนดีไหม  
คือนักเรียนเขาอยู่ตรงน้ี เขาก็เดินมาได้ เพราะนิสัยผู้สูงอายุแถวน้ี 
เขาชอบเดินอยู่แล้ว ท�าสวนท�าไร่ท�านาสุขภาพแข็งแรงก็เลยตัดสินใจ 
แยกมา พอแยกมา นักเรยีนเก่าก็ไปชวนเพ่ือนๆ มา ชวนกันไปชวนกันมา  
ได้ประมาณสัก 35 คน

ใช้พืน้ทีบ่รเิวณใดเพือ่ท�ำกำรเรยีนกำรสอน
เรามองหาว่า คนในหมู่บ้านเขาให้ความส�าคัญกับอะไรมากที่สุด ถ้าเรา 
มุ่งมาท่ีสิ่งท่ีเขาให้ความส�าคัญ เขาจะมีความศรัทธา ก็เลยมองว่า 
บ้านหวายเป็นชมุชนเล็กมอียูส่องหมูบ้่าน มผู้ีน�าชมุชนคือท่านเจ้าอาวาส 
วัดโพธ์ิชัยบ้านหวาย เจ้าอาวาสวัดน้ีท่านจบปริญญาโทด้านการบริหาร 
การศึกษา เราจึงคิดว่าเหมาะสม เราจึงมุ่งมาหาท่าน ท่านก็ยินดีและ 
อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีของวัดเป็นโรงเรียนได้ จากน้ันก็ช่วยกันหาสมาชิก  
ออกไปคุยกับบรรดาผู้สูงอายุในชุมชนว่าจะมาโรงเรียนได้ไหม สถานท่ี 
ของเราคือศาลาอเนกประสงค์ของวัด ใครท่ีพอมาได้ก็ให้มาเรียนท่ีวัด  
คนที่มาไม่ได้ก็ให้ แคร์ กิฟเวอร์ ไปดูแล

พระอำจำรย์สนับสนนุอย่ำงไรบ้ำง
ท่านให้สถานที่ตรงนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกรรมการบริหาร เราก็ให้ท่านเป็น 

ประธาน ท่านจะช่วยเหลือสอนในวชิาพระพุทธศาสนา เพราะผู้สงูอายใุน 
หมูบ้่านจะมาท�าบุญท่ีวดัทุกวนัตอนเช้า พอท�าบุญเสรจ็แล้ว พระอาจารย์ 
ก็จะเทศน์ 10-15 นาที ก็ถือว่าได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาไปในตัว

คณุป้ำสอนวชิำอะไรบ้ำง
สอนสพัเพเหระ เล่าเรือ่งอะไรต่างๆ ตอนหลังมกีารเอาหลักสตูร ‘ไม่ล้ม  
ไม่ลืม ไม่ซมึเศร้า กินข้าวแซ่บ’ เข้ามา มวีชิาฟ้อนร�า เซิง้ ฟ้อนภไูทเป็นหลัก 
พระฉันเสร็จก็พากันมาทานข้าวท่ีศาลาเป็นกลุ่ม จบประมาณเท่ียง  
มันกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตพวกเขาอยู่แล้ว

การเรียนการสอนที่โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร เน้นบทเรียนที่สนุกสนานและไม่ยากเกินไป
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คดิว่ำโรงเรยีนสำขำประสบควำมส�ำเรจ็ไหม
1 ปีเต็ม เรายึดหลักท่ีเราอย่าไปเอาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุมาใส ่
ตัวเรา เราไม่ได้ท�าเพ่ือให้นักเรียนเยอะๆ แล้วเอามาโปรโมตตัวเอง 
เราแค่อยากจะให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น เสียงในชนบทมันจะเป็นแบบน้ี  
ถ้ามันดี เขาก็จะบอกต่อๆ กันไปเอง

ส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ียังไม่มำเข้ำร่วม คุณป้ำมีแผนในกำรชักจูงเขำ 
อย่ำงไรต่อไป
ท่ีเหลือจะมีท้ังกลุ่มไม่ติดสังคม ไม่ยอมออกมาสู่สังคม ยอมอยู่ท่ีบ้าน  
อีกส่วนหน่ึงก็คือติดเตียง เราวางแผนกันไว้ว่าจะข้ึนไปหาเขาท่ีบ้านเลย 
พอโรงเรยีนเลิกก็จะพากันไป ช่วยกันคิดว่าวนัน้ีเราจะไปบ้านใคร ไม่ต้อง 
เอามาก เอาสกับ้านสองบ้าน แล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนอะไรท่าน แค่ไปเล่า 
ให้ฟังว่าวันน้ีท่ีโรงเรียนครูสอนอะไร จะให้รุ่นพ่ีเป็นพ่ีเล้ียงไปถ่ายทอด 
ให้เขาฟัง

ก่อนหน้ำที่จะมำเป็นครูท่ีโรงเรียนผู้สูงอำยุ คิดว่ำตัวเองวำงแผน 
จะท�ำอะไรต่อไปหลงัจำกเกษียณ
ก่อนหน้าน้ีป้าเป็นครูโรงเรียนอนุบาลและได้มีโอกาสมาสอนท่ีโรงเรียน 
ผู้สงูอายต้ัุงแต่ยงัไม่เกษยีณ แต่ก่อนก็คิดนะ ถ้าไม่ได้มาเป็นครโูรงเรยีน 
ผู้สูงอายุก็คงอยู่บ้านเลี้ยงหลาน

เมื่อได้มำเป็นครูโรงเรียนผู้สูงอำยุแบบเต็มตัวแล้ว รู้สึกว่ำตัวเอง 
เปลีย่นไปอย่ำงไรบ้ำง 
ป้ารู้สึกว่าได้มีพี่น้องมากขึ้น คือพี่น้องตามหมู่บ้าน ไปที่ไหนเขาก็จะทัก  
เมื่อก่อนเราสอนเด็กประถม เขายังไม่ส�านึกบุญคุณอะไรกับเราหรอก  
จนกว่าเขาจะไปท�างาน เขาถึงจะย้อนกลับมา กว่าเขาจะคิดได้ เราก็แก ่
แล้ว แต่ตอนน้ีเราเดินไปตามหมูบ้่าน เจอคนไหนเขาก็รูจ้กัเรา ท�าให้รูส้กึ 
ว่ามีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
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คุณป้าค�าวงษ์ ใจศิริ อายุ 65 ปี เป็นหน่ึงในตัวอย่างของนักเรียนท่ี 
ประสบความส�าเร็จมากท่ีสุดหลังจากเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
ร่มโพธ์ิร่มไทร สาขาวดัโพธ์ิชยับ้านหวาย ในอดีตหญิงผู้น้ีอาศยัอยูกั่บสามี 
และลูกสาว มอีาชพีท�าไร่มะม่วง สองสามภีรรยาส่งเสยีลูกจนเรยีนจบครู  
ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนแห่งหน่ึง ต่อมาสามีของคุณป้าได้มา 
ด่วนจากไป และด้วยหน้าท่ีการงานของลูกสาวท่ีท�าให้ไม่สามารถไปมา 
หาสู่กับคุณป้าได้สะดวก ตลอดสิบปีท่ีผ่านมา คุณป้าค�าวงษ์จึงใช้ชีวิต 
ตัวคนเดียวมาตลอด เพื่อนฝูงเล่าว่าก่อนหน้าน้ีจิตใจของเธอบอบช�้า 
อย่างหนักจากการเสียชีวิตของสามี เธอเคยคิดฆ่าตัวตาย แต่เมื่อมีคน 
ชักชวนให้มาเข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ แม้แรกๆ เธอจะยัง 
ปฏิเสธ จนกระท่ังได้เข้ามาทดลองเรียน ปัจจุบันเธอมีแววตาท่ีสดใส 
กว่าเดิมและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น

ชีวิตที่เปลี่ยนไป

บทที่
05

คำ�วงษ์ ใจศิริ
อ�ยุ 65 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
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คณุป้ำอยูท่ีบ้่ำนหวำยมำนำนหรอืยงั
ป้าเป็นคนต่างต�าบล แต่มามีสามีที่บ้านหวาย อยู่มา 20 กว่าปีแล้วค่ะ  
ป้าเป็นคนสขุภาพไม่ค่อยดี หลายโรครมุเร้า แล้วเป็นคนติดบ้าน ไม่ค่อย 
อยากออกสังคม ไม่ค่อยอยากไปไหน คิดว่าตัวเองป่วย อยากอยู่บ้าน  
น่ังๆ นอนๆ ค่ะ

คณุป้ำมอีำกำรป่วยอย่ำงไรบ้ำง
เป็นเบาหวาน ความดัน ข้อเข่าเสื่อม หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ท�ำไมถึงมำเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอำยุ
ความจริงป้าไม่ชอบสุงสิงกับใคร เพราะป้าคิดว่าป้าป่วยไม่แข็งแรง  
แต่ทีน้ีได้ยนิมาว่าโรงเรยีนผู้สงูอายมุาเปิด ตอนน้ันอยูท่ี่ต�าบล ป้าก็ไม่ได้ 
สนใจอะไรเพราะไปไม่ไหว ทีน้ีเขาต้ังมาประมาณ 3 ปี พอปีท่ี 3 เขาก็ขยาย 
สาขาค่ะ ขยายสาขาไปท่ีวัดอัมพวันบ้านชาด และวัดโพธ์ิชัยบ้านหวาย  
แต่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอยู่ดี ทีน้ีก็มีคนมาหาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสนุก 
อย่างนั้นอย่างนี้ ก็อยากลองค่ะ เขามีเรียนทุกวันอังคาร มันอยู่แค่นี้เอง 
ป้าก็เดินมาได้ ป้ามาวัดทุกวัน แล้วโรงเรียนก็อยู่ที่วัดก็เลยมาโรงเรียน

เมือ่มำแล้วรูสึ้กอย่ำงไร
ตอนแรกก็ยงัไม่สนุกหรอกค่ะ ไม่ได้เน้นหนักเรือ่งการเรยีนการสอนอะไร 
มากมาย ก็เน้นหนักเรือ่งคุยกัน พบปะกับผู้สงูอายดุ้วยกัน กินข้าวด้วยกัน 
แต่หลังจากน้ันมาก็เริ่มมีเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. เจ้าหน้าท่ี อสม. มา  
มกีารแนะน�าให้ออกก�าลังกาย ท่านู้นท่าน้ี บางทีก็พาท�าท่าอะไรท่ีมนัตลก  
ท�าให้เบี่ยงเบนความสนใจของเราจากที่ไม่สนใจท�าให้สนใจ ป้าปวดเข่า 
อยู่แล้ว คุณครูก็พาท�าในท่าที่เราท�าได้ ทีนี้พอท�าได้ คุณครูก็บอกว่าพอ 
ถึงบ้านก็ท�าด้วยนะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วันก็ยังดี เราก็ท�าเพราะ 
ทางโรงพยาบาลท่ีป้าไปหา หมอเขาก็สอนให้ออกก�าลังกายท่านู้นท่าน้ี 
เก่ียวกับเข่า ป้าก็ท�าแล้วมันก็ดีข้ึน แต่ก่อนคุณหมอจะให้ใช้ไม้เท้า  

พอมาโรงเรยีนได้ 4-5 เดือน ก็ไม่อยากใช้ไม้แล้วค่ะ ลองเดินโดยไม่ใช้ไม้ 
ก็มาได้กลับได้ ทีนี้แหละค่ะ ติดค่ะ อยากมา อยากให้ถึงวันอังคารเร็วๆ 
เราไม่ค่อยมีความรู้ คืออายุ 65 จบ ป.4 อะไรที่รู้จากชีวิตจริงตั้งแต่นู้น 
กับสมัยนี้มันไม่เหมือนกัน ทีนี้ป้าสนใจ สนใจแล้วติดโรงเรียน อยากมา  
เพราะว่าจากท่ีมีคุณครูสองคน ต่อมาก็มีเจ้าหน้าท่ีท่ีหลากหลายขึ้น  
ยกตัวอย่างคือ เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลจะหมุนเวียนกันไปสามสาขา  
นักกายภาพบ�าบัดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. จาก อสม. จิตอาสาค่ะ เขามีความรู้อะไร ก็จะมา 
สอนเราหมุนเวียนกัน 
 ป้ายงันึกขอบคุณผู้ท่ีต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายข้ึุนมา ท�าให้คนอย่างป้า 
ท่ีเป็นคนติดบ้านไม่ค่อยออกสงัคม กลับอยากไปนู่นไปน่ีแล้วมาพบเพ่ือน 
มีอะไรก็คุยกัน สนุกสนานมาก อารมณ์ป้าจากทีเ่ศร้าเพราะสามีไม่ได้อยู ่
กับป้า เขาไปสวรรค์ โดยป้าท�าใจไม่ได้ เศร้า มองไปทางไหนก็มืดมน  
ไม่อยากออกสังคม ไม่อยากคุย ไม่อยากท�าไร อยากอยู่คนเดียว

ต่อมำเป็นอย่ำงไร
จากกินได้นิดเดียวก็กินได้มากข้ึน มคีวามสขุข้ึน ไปเล่าให้ลูกฟังว่า แม่ไป 
โรงเรียนทุกวันอังคาร ลูกก็ดีใจ คุณแม่ได้ไปโรงเรียนพบปะเพ่ือนฝูง  
บางทีเขาก็มกิีจกรรมใหญ่ คุณครก็ูเอารถมารบัไปท่ีสาขาใหญ่ ไปบวกกัน 
กับสามสาขา ยิ่งเต้นร�าอย่างนี้ วงเบ้อเร่อ ผิดถูกไม่ว่ากันค่ะ ใครอยาก 
ท�าท่าไหน คุณครูจะไม่เน้นหนักว่าวันนี้จะสอนอะไร แต่ที่คุณครูเขาเน้น 
หนักคือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ 

เขำสอนคณุป้ำว่ำอย่ำงไร
เขาบอกให้พยายามออกก�าลังกายเบาๆ เวลาอยูบ้่านให้อยูช่ัน้ล่างอยูใ่กล้ 
ห้องน�้า ไม่ให้พยายามปีนข้ึนข้างบน ถ้าจะลุกจะเดินก็ค่อยๆ ก่อน  
พยายามออกก�าลังสมอง เขาก็จะให้เราทบทวน สมมติว่าวนัน้ีเขาสอนอันน้ี 
อังคารหน้าให้จ�ามา ก็ไม่ได้ยาก บางครั้งครูก็ให้ท่องเลขบัตรประจ�าตัว 
13 หลักมา
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คณุป้ำท่องได้ไหม
กลับไปบ้านก็เอาบัตรประชาชนมาพยายามท่อง คุณครจูะไม่ให้เอามานะ  
แต่ก็แอบเอามาอยู่ในกระเป๋า (หัวเราะ) แต่ว่าคุณครูไม่ให้เอาออกมา  
ก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะคะ ป้าก็คิดว่าเพื่อฝึกสมองเรา ท�าท่าจีบแอลอะไร 
อย่างน้ี ไม่ซมึเศร้าก็ให้ไปพบปะเพ่ือนฝูง คุยนู่นน่ีน่ัน เข้าวดัไปวดั ป้าก็ท�า 
มีโอกาสป้าก็ไปวัดไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็พยายามปลง ปลงในที่นี้คือ 
อายุเท่าน้ีแล้วจะให้แข็งแรงวิ่งออกก�าลังกาย ท�าไร่ท�านามันก็เป็นไป 
ไม่ได้ เราต้องปลงได้ว่าสังขารเรา ทุกคนหนีความตายไม่พ้น พยายาม 
อยู่กับความทุกข์ให้มีความสุข เข้าใจไหมคะ อยู่กับความทุกข์หมายถึง 
อยู่กับโรคกับภัยท่ีมารุมเร้าอย่างมีความสุข ไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน 
มากมาย ค่อยๆ ลุก ค่อยๆ เดิน ค่อยๆ นั่ง หน้ามืดมันก็หาย มันก็ดีขึ้น
 ถามว่าปลงได้ไหม ก็พอได้นะคะ เพราะว่าเราอายุปูนน้ีแล้ว  
ประมาณสกั 5 โมงยายก็จะสวดมนต์ แต่ต้องดูจากหนังสอื เพราะมนัยาว  
จ�าไม่ได้ค่ะ ลูกก็ซือ้โทรศพัท์ให้ค่ะ ว่าแม่ท�าแบบน้ีนะ แล้วก็ติด wifi ให้ค่ะ  
ลูกป้าสอนอยูต่่างอ�าเภอเลยไม่ได้มาดูแล ป้าก็เข้าใจลูกค่ะ ป้าดูโทรศพัท์ 
บ้าง ฟังนิยายธรรมะ ฟังสิง่ท่ีมนัเป็นประโยชน์ต่อเรา เวลามคีนอ่ืนพดูไม่ดี 
กับเรา เราก็พยายามท่องสามค�าว่า อโหสิ อโหสิ อโหสิ ไม่ถือโทษโกรธ 
เขาค่ะ ก็มีความสุข ก่อนท่ีจะมีความสุข ก่อนท่ีจะเป็นป้าในปัจจุบัน  
ป้าก็ได้มาจากโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ 
 ครสูอนอะไร ป้าก็จ�าแล้วเอาไปปฏบัิติเป็นการออกก�าลังกาย พบว่า 
มันดีข้ึนเรื่อยๆ จากโรคท่ีเป็น ท�าให้น�้าตาลป้าไม่สูง ท�าให้ความดัน 
ไม่ข้ึน ไปหาหมอทีไร หมอก็บอกว่าคุณป้าควบคุมอาหารได้ดีนะ ความดัน 
ก็ปกตินะ กินยาอย่างเดิมนะ ไม่ได้ปรบัยาอะไรมากมาย เพราะว่าป้าท�าใจ 
กับโรคที่มารุมเร้า ไหว้พระสวดมนต์ มาโรงเรียนวันอังคาร คุณครูก็พา 
ออกก�าลังกายทุกวัน พอกลับไปบ้านเราก็ท�า อายุประมาณนี้เราไม่ได้ไป 
ท�าไร่ท�านา ใช้แรงงานอะไรมากมาย อยู่บ้านก็ท�างานบ้านที่พอจะท�าได้  
กวาดบ้านถบู้านเลก็ๆ น้อยๆ กเ็ลยท�าให้ป้าเหน็แสงสว่างจากความมืด 

หม่น เห็นแสงสว่างข้ึนว่าชวีติมนัยงัมค่ีา ถึงว่าวนัหน่ึงเราตาย เราก็ตาย 
แบบมีความสุข ยิ้มได้
 เมื่อก่อนป้านอนไม่ค่อยหลับ แต่เด๋ียวน้ีป้าเข้านอนสองทุ่ม 
ตามที่คุณหมอบอก เดี๋ยวนี้ สวดมนต์ กินข้าว อาบน�้าล้างหน้าแปรงฟัน  
จะเสร็จประมาณ 6 โมง 1 ทุ่ม หลังจากนั้นก็ดูทีวี สองทุ่มปิดไฟนอน  
เปิดนิยายธรรมะในโทรศัพท์ ไม่รู้หลับไปตอนไหน

ปกติคณุป้ำต่ืนกีโ่มง
ตื่นเช้าอยู่ค่ะ ตีสี่ครึ่งทุกวัน

ต่ืนมำแล้วท�ำอะไรบ้ำง
ลุกมาก็นึ่งข้าว นึ่งไม่เยอะหรอกเพราะว่าอยู่คนเดียว ป้าเป็นหญิงเหล็ก 
นะลูก อยู่คนเดียวปีนี้ปีที่สิบ นึ่งข้าวแล้วก็ท�ากับข้าวไว้ ตักบาตรแล้วก ็
ใส่ตะกร้ามาวัด พอพระฉันเสร็จก็เอากับข้าวมาให้ป้าๆ กินต่อ กินเสร็จ 
ก็กลับบ้านประมาณ 2 โมงเช้า ไปล้างถ้วยล้างจาน หลังจากนั้นก็กินยา 
พอกินยาเสรจ็ก็ท�ากิจวตัรอย่างอ่ืนท่ีเราเคยท�า บางทีก็ซกัผ้า ไม่มอีะไรท�า 
ก็นอนดูทีว ีดูชวีติมนัมคีวามสขุมนัน่าอยู ่โลกมนัน่าอยูม่าก เพราะว่าเรา 
มคีวามสขุ แล้วเราได้อะไรจากโทรศพัท์ เราเห็นเยอะ เห็นข่าว เห็นทุกอย่าง 
ในยูทูบ

เห็นอะไรบ้ำง
เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น เป็นต้นว่า ประวัติศาสตร์และความรู้ต่างๆ

ใครสอนคณุป้ำใช้ยทูบู
ลูกค่ะ สอนเล่นเฟซบุ๊ก ดูยูทูบ ป้าเป็นภูไทกินข้าวเหนียว แต่คุณหมอ 
อยากให้กินข้าวเจ้าเพราะน�้าตาลในข้าวเจ้ามันไม่เยอะ ป้าก็กิน กับข้าว 
ท่ีกินกับข้าวเจ้าก็ดูจากในยูทูบแล้วลองท�าเองค่ะ อยากรู้ว่าข้าวผัดต้อง 
ท�ายังไงก็เปิดเข้าไป
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 สรุปว่า ป้ามีความสุขมากในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนที่ก่อตั้งคือ 
อาจารย์เสนอชยั ตอนแรกเพ่ือนให้ไปท่ีสาขาใหญ่ ป้าไปไม่ไหว พอให้มา 
ท่ีน่ี ถ้าไม่จ�าเป็นป้าจะไม่ขาดเรยีน เพราะว่ามนัไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร 
มาโรงเรยีนใช้เวลาอย่างมากก็แค่ 3 ชม. คือข้ึนจากวดั 2 โมงเช้า เตรยีมตัว 
มาถึงที่นี่ก็ 2 โมงกว่าๆ ถึง 3 โมงเช้า เพื่อนๆ ครูๆ ก็เริ่มมา บางทีครู 
มาช้าหรอืเพ่ือนมาช้าเพราะมกิีจ แต่เพ่ือนก็โทรมาว่าจะไปอยูน่ะ เราก็เปิด 
เพลง ร้องกันเต้นกันรอคุณครูค่ะ คุณครูก็มา มีเจ้าหน้าที่ต่างๆ บางวัน 
ก็มาบางวันไม่มา เพราะเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. จะไม่ได้มาทุกอังคาร 
เพราะว่าเขาต้องหมุนเวียนกันไปค่ะ
 ต้ังแต่มาโรงเรยีน ป้ามองโลกในแง่บวกตลอด โรงเรยีนท�าให้ป้า 
เปล่ียนจากเศร้า เปล่ียนจากไม่ดีเป็นดี เรายิม้ได้กับทุกคน จากท่ีไม่ค่อย 
พูดก็เป็นคนที่พูดเก่งขึ้น พูดเก่งหมายถึงว่าพูดที่เรารู้ 

อย่ำงมำโรงเรยีนเรำท�ำอะไรบ้ำง ครสูอนอะไรบ้ำง นกักำยภำพบ�ำบัด
สอนอะไร เอำไปถ่ำยทอดต่อบ้ำงไหม
 ถ่ายทอดต่อค่ะ ถ้าเจอคนท่ีอายุ 50 ข้ึน 60 ขึ้น ถ้าเขาไม่ไป 
โรงเรียนก็แนะน�าให้ลองไปดูสิ ที่โรงเรียนนะ มีอะไรมากกว่าท่ีเราคิด  
ใช้เวลาแค่ 3 ชัว่โมง มนัไม่ได้เสยีเวลามากมาย สปัดาห์หน่ึงมาหนเดียว 
คุ้มกับการที่เรามา

เดนิมำจำกบ้ำนแค่นีเ้อง
ค่ะ เวลาร้อนก็กางร่ม ฝนตกก็กางร่มมา น่ีก็มีหลังคากันแดดกันฝน  
ห้องน�้ามีให้ใช้ แล้วเราท�าไมไม่ลอง เอาไปถ่ายทอดแบบน้ีค่ะ เราต้อง 
เปิดใจให้กว้าง เราต้องมองในแง่บวกว่ากว่าเพ่ือนจะมาได้เพ่ือนมี 
จิตอาสาแค่ไหน เพื่อนมีค่าตอบแทนไหม มีเงินเดือนไหม ไม่มีเพื่อนมา 
ท�างานจิตอาสา แล้วท�าไมเราไม่เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงนี้ ท�าไม 
ไม่ไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีเพ่ือนอุตส่าห์เสียสละมา เพ่ือจะสอน 
ผู้สูงอายุให้มีอายุยืนยาวข้ึนด้วยการออกก�าลังกาย ฝึกสมองให้จ�า 

ไม่ให้ลืม ไม่ให้ล้มต้องปฏบัิติตัวยงัไง เพ่ือนสอนแล้วท�าไมเราไม่เก็บเก่ียว 
เอาสิง่ท่ีเพ่ือนถ่ายทอดมาใช้ปฏบัิติในชวีติประจ�าวนั มาปฏบัิติต่อชวีติจรงิ 
ท�าไมไม่ลองไปดู

มคีนทีค่ณุป้ำไปชวนแล้วเขำมำไหม
มีแต่น้อยค่ะ เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้สูงอายุ ถ้าสูงอายุ 
จริงๆ เพื่อนก็จะไม่สามารถมาได้ แล้วเพื่อนที่อายุน้อยกว่ายายมาก 50  
ยังไม่ 60 เพื่อนก็ยังท�างานไหว เพ่ือนต้องไปกรีดยาง เพราะการท�ามา 
หากินมนัก็ส�าคัญ มนัก็เป็นความจ�าเป็นของเพ่ือน เราก็เข้าใจ แต่ถ้าเป็น 
พวกยายๆ จะวางมือหมดแล้ว แต่ป้าว่าคนที่จะมาจริงๆ สมมติว่าวันนี้ 
กรีดยางก็มีวันเว้นนะคะ ไม่ได้กรีดทุกวัน ถ้าเว้นวันอังคารก็ลองลงไปดู 
แล้วจะได้ คือไม่ได้เน้น ก-ฮ ABC ครูไม่ได้เน้นหนักตรงน้ี ครูเน้น 
ความสุข ความเบิกบาน ท�าให้สมองมีความจ�า ร่างกายแข็งแรงข้ึน  
เพื่อนจะเน้นหนักตรงนี้มากกว่า 

เพือ่สนัทนำกำร
ค่ะๆ ให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะ เพราะว่าเราไม่เคยได้ยิ้ม อย่างที่เรียนวันนี้ 
เรียนพูดภาษาต่างๆ ภาษาไทยคือสวัสดี ภาษาลาวคือซัมบายดี ภาษา 
อังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น บางทีเราไม่เคยได้ยิน เราก็สนุก คือภาษาที่ครูสอน 
ภาษาต่างประเทศ มนัจะเป็นภาษาควบกล�า้แบบภไูทนะคะ แล้วมนัจะเป็น 
ภาษาท่ีภูไทพูดแล้วมันตลก เป็นภาษาสองแง่สองง่ามอะไรประมาณน้ี  
ก็ท�าให้สนุก ป้าไปถ่ายทอดบอกเพ่ือน บางคนก็มา บางคนคิดไม่เหมอืนกัน 
คนเรามองต่างมุมกัน ส่วนตัวป้ามีความสุข มองคนในแง่บวก เมื่อก่อน 
ไม่นะ มีคนพูดถึงป้าในแบบไม่ดี ป้าจะโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ เจ้าคิด 
เจ้าแค้น ไม่อยากคุยด้วยที่มึงมาว่ากูอย่างนู้นอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้อายุเรา 
มากขึ้น อีกหน่อยเราก็ตาย เราจะต้องไปคิดเคียดแค้นท�าไม ถ้าเขาพูด 
อะไรไม่ดี ถ้าเราไม่ได้ท�าอะไรไม่ดีอย่างท่ีเขาพูด เราก็ไม่ต้องไปเสียใจ  
ไม่ต้องไปโกรธ เราก็ท�าเฉยๆ ไม่นานมนัก็เงยีบไปเอง เพราะว่าเราไม่ได้ 



ตำ�บลน�โก สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 47ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร46

ท�าให้คนอ่ืนเดือดร้อน ปัจจบัุนเราก็ท�ากิจกรรมอยูท่ี่บ้านเรา ไม่ได้ท�าอะไร 
ใคร ฉะนั้นเขาพูดอะไรมา เราก็ไม่ได้ยิน

ทุกวันนี้ป้ำมีควำมสุขแล้วจำกเมื่อก่อนที่เศร้ำ พอป้ำมีควำมสุขแล้ว 
ได้เล่ำให้สำมฟัีงบ้ำงไหม
เล่าค่ะ

บอกเขำว่ำอย่ำงไร
บอกเขาว่า พ่อ วันนี้แม่ไปโรงเรียนนะ ได้สวดมนต์แผ่เมตตา บอกว่า 
บุญกุศลทีไ่ด้ท�าไหว้พระสวดมนต์วนัน้ีให้ไปถึง ก็เอ่ยชือ่ท่าน เอ่ยชือ่คุณตา 
คุณยาย เจ้ากรรมนายเวร ปู่ย่าตายายท่ีไม่ได้เอ่ยนามให้รับส่วนบุญ 
ส่วนกุศลน้ีโดยถ้วนหน้ากัน มีความสุขมาก คือจากท่ีคิดถึงพ่อ ก็ยัง 
ไม่ลืม ยังคิดถึงเหมือนเดิม แต่ว่าคนเราก็แค่นี้ เกิดมาก็ต้องตาย ขอให ้
คุณตามีความสุขอยู่บนสวรรค์นะ 

คุณป้าค�าวงษ์เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ท�าให้มีสภาพจิตใจที่ดีและมีความสุขมากขึ้น

“
ตั้งแต่มำโรงเรียน ป้ำมองโลกในแง่บวกตลอด 

โรงเรียนท�ำให้ป้ำเปลี่ยนจำกเศร้ำ
 เปลี่ยนจำกไม่ดีเป็นดี เรำยิ้มได้กับทุกคน

”
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ดนตรีพ้ืนบ้าน คือดนตรีท่ีเข้าถึงชีวิต กล่อมเกลาจิตใจ ตลอดจน 
ให้ความสนุกสนาน ความบันเทิงแก่ชาวบ้านมาช้านาน ในต�าบลนาโก 
เองก็มีกลุ่มคนท่ีคอยสร้างเสียงเพลง สร้างบรรยากาศครื้นเครงให้กับ 
ชาวบ้านอยู่เสมอ สองพ่ีน้องตระกูลเถาว์ชาลี แบ่ง เถาว์ชาลี (77 ปี)  
และ ลี้ เถาว์ชาลี (74 ปี) ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านเช่นกัน  
พวกเขาไม่ได้เป็นนักดนตรีมืออาชีพ แต่มีใจรักในเสียงดนตรีต้ังแต่ 
วัยหนุ่ม และหวังว่าจะได้ท�าหน้าที่นี้ไปตลอดชีวิต 

บอยแบนด์น�โก

บทที่
06

ผู้สูงอายุกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน ได้รับฉายาว่า บอยแบนด์นาโก
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คณุลงุมชีือ่วงกนัไหม
ไม่มีชื่อ มันคล้ายๆ กับวงดนตรีพื้นบ้าน

มสีมำชกิกีค่น
มีเยอะอยู่ แต่วันนี้ไม่ได้มา

มเีครือ่งดนตรอีะไรบ้ำง
มีแคน มีกลอง มีฉาบ มีฉิ่ง

วงน้ีมำเล่นดนตรพีืน้บ้ำนในชมุชนนำนหรอืยงั
โอ้ย นานแล้วตั้งแต่ยังหนุ่ม (ยิ้ม)

เล่นในเทศกำลอะไรบ้ำง
แต่ก่อนก็จะเล่นทุกวันพระ เด๋ียวน้ีก็จะห่างๆ กัน เพราะสังคมมัน 
เปลี่ยนแปลง

ทีร่วมตัวกนัเป็นงำนอดเิรกหรอื
งานอดิเรก ตั้งใจอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้มันสูญหาย

มคีวำมสุขไหมเวลำทีไ่ด้ออกมำเล่นดนตรี
มีความสุขครับ คือนอกจากท�าให้ชุมชนมีความสุขมีเสียงเพลงแล้ว  
ตัวเราก็มีความสุขด้วย

ทกุวนันีไ้ด้ค่ำตอบแทนบ้ำงไหม
ไม่ได้ มาด้วยใจใครจะให้ล่ะ ไม่มี ปกติก็จะมีหลวงพ่อ แบบเอาไป  
ไปซื้อขนมกิน ก็แค่นั้น

ลกูสนบัสนุนไหม
สนับสนุนให้ออกมาสนุกสนานดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ

ยงัท�ำงำนกนัอยูไ่หม
ท�าสิ ท�านา แต่ไม่ถึงกับเป็นตัวแรง เป็นเสริมๆ

แล้วกจิกรรมเล่นดนตรมีบ่ีอยไหม
เวลามีงานท�าบุญ เมื่อวานนี้ก็ไป ตอนที่ไปเยี่ยมคนไข้

คดิว่ำกำรช่วยเหลอืชมุชนเป็นหน้ำทีข่องเรำใช่ไหม 
ครับ

มำโรงเรยีนได้กีปี่แล้ว
มา 4 ปีแล้ว 

ต้ังแต่แรกเลย ชอบมำท�ำอะไรทีน่ี่
ส่วนมากจะมาเล่นดนตรีนี่แหละ เวลามาโรงเรียนก็ถือเป็นงานด้วย

มคีวำมสุขไหมทีไ่ด้มำโรงเรยีน
มีความสุข

คดิว่ำจะมำโรงเรยีนกนัอีกนำนไหม
นาน ตลอดชีวิต มาจนกว่าจะมาไม่ได้

ตอนนีม้โีครงกำรเพือ่นเยีย่มเพือ่นด้วย
เวลาเพ่ือนไม่สบายมาไม่ได้ เราก็พากันไปเยี่ยมวงน้ี ก็ไปด้วย ไปให้ 
ความสุขให้ก�าลังใจ

ท�ำให้เพือ่นทีไ่ม่สบำยมคีวำมสขุข้ึน
มีความสุข
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กลุ่มผู้สูงอายุที่มีใจรักในเสียงดนตรี คอยมอบบทเพลงและความสนุกให้กับเพื่อนๆ อยู่เสมอ
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อาชีพหลักของชาวบ้านในพ้ืนท่ีต�าบลนาโก คือการท�าไร่ท�านา อย่างไร 
ก็ตาม ในชมุชนก็ยงัมกีลุ่มอาชพีเสรมิต่างๆ เช่น กลุ่มอาชพีทอผ้ามดัหมี ่
กลุ่มอาชพีพับเหรยีญโปรยทาน และกลุ่มอาชพีงานจกัสานโดยมหีน่วยงาน  
ต่างๆ เข้ามาจัดอบรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กับชาวบ้าน 
ท่ีสนใจ ซึ่งสามารถเป็นรายได้หลักให้กับผู้สูงอายุและเป็นการบริหาร 
สมองให้กับบรรดาคุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุไปด้วยได้ในเวลาเดียวกัน 

อ�ชีพเสริมเพิ่มทรัพย์
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ผ้ามัดหมี่ทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
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คณุป้ำท�ำผ้ำมดัหมีม่ำต้ังแต่อำยเุท่ำไร
อายุ 15-16 ค่ะ พี่สาวเป็นคนสอนให้

ทกุวนันีค้ณุป้ำท�ำอำชีพอะไร
ท�านาค่ะ

แล้วทกุวนัน้ียงัได้ทอผ้ำอยูไ่หม
ท�าค่ะ ขายท่ัวไปน่ันแหละ ส่วนมากใครแต่งงาน เขาก็จะมาสัง่ ใครมาสัง่ 
ก็ขาย ขายเป็นผืนที่ทอเสร็จแล้ว แล้วก็ขายเป็นด้ายที่มัดย้อม พร้อมที่ 
จะทอ 

จุดเด่นของผ้ำมดัหมีข่องต�ำบลนำโกคอือะไร 
เน้ือผ้าท่ีทอได้ละเอียด ลายของแม่บ้านจะมีสองลาย ลายใหญ่กับ 
ลายเล็ก ส่วนลายที่เป็นเอกลักษณ์ของนาโกจะเป็นลายใหญ่

ก�วี เถ�ว์ช�ลี
อ�ยุ 64 ปี
กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่

กำรทอผ้ำแต่ละผนืใช้เวลำเท่ำไร
3 วัน ได้ 1 ผืน จ�าหน่ายในราคา 600-700 บาท แล้วแต่ลาย บางทีก็  
800 บาท

นอกจำกจัดอบรมแล้ว อบต. ช่วยสนับสนนุอย่ำงไรบ้ำง
ให้งบประมาณซือ้วสัดุ พอได้เป็นผลิตภณัฑ์แล้วก็หาช่องทางจ�าหน่ายให้
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คณุป้ำไปโรงเรยีนผูสู้งอำยรุ่มโพธิร่์มไทรวิทยำลยัมำกีปี่แล้ว
ไปตั้งแต่เปิดเลยค่ะ

คณุป้ำชอบเรยีนวชิำอะไรทีส่ดุ 
ชอบวิชาฟ้อนร�าอยู่นะ แต่ว่าร�าไม่ค่อยเป็นหรอก (หัวเราะ)

คณุป้ำท�ำผ้ำมดัหมี ่มดัย้อมเป็นอยูแ่ล้วหรอื
ท�าเป็นอยู่แล้ว 

ปกติคณุป้ำท�ำไว้ขำยหรอืใช้เอง
บางอันก็ขาย บางอันก็เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานนุ่ง

ไปโรงเรยีนสนกุไหม
สนุกอยู่นั่นล่ะ ไปก็ม่วน ได้คุยกับเพื่อน หัวเราะ สนุก อายุยืน 

ใบ บ�ลศรี
อ�ยุ 73 ปี
กลุ่มอาชีพผ้าทอมือ

ผลงานของคุณยายใบ บาลศรี ที่มัดลาย และย้อมเองด้วยความช�านาญ
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กลุ่มอ�ชีพพับเหรียญโปรยท�น

เหรยีญโปรยทำนมกีีร่ปูแบบ
2-3 รปูแบบ ใช้รบิบ้ินห่อแล้วก็สานเป็นดอกไม้ มดีอกบัว ดอกโปรยทาน

น�ำไปใช้ในงำนอะไรบ้ำง
งานบวช งานบุญ ลูกหลานเขาชอบวิ่งเก็บกัน

แล้วกำรพบัเหรยีญโปรยทำนช่วยฝึกอะไรบ้ำง 
ได้ฝึกสมอง ใช้ก�าลังแขนก�าลังมอื ใช้สายตาด้วย ท�า 1 ชัว่โมงได้ประมาณ  
20 ดอก 

ปกติทีม่ำจัดอบรมให้แต่ละครัง้นำนไหมกว่ำจะท�ำเป็น
ไม่นาน วันสองวันก็เป็นแล้ว รู้ง่าย เขามีพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะพ่อแม่ 
ก็เคยสอนท�า การพับเหรียญโปรยทานเป็นการฝึกสมอง

และมือให้ใช้งานสัมพันธ์กัน ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกประสาทสัมผัส
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ในยุคสมัยปัจจุบัน เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียแทบจะหลอมรวมเป็น 
เนื้อเดียวกับการใช้ชีวิตของผู้คน ในต�าบลนาโกเองก็เช่นกัน ที่มีการน�า 
แอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง ‘ไลน์’ มาเป็นพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนข้อมูล  
แจ้งข่าวสาร ติดต่อและประสานงานระหว่างหมู่บ้านหรือหน่วยงาน  
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังมีการใช้โซเชียล 
มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) อีกด้วย  
คุณพรรณิกา งามโพธ์ิ นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ อบต.นาโก ได้มา 
เล่ากิจกรรมบนโลกออนไลน์ของผู้สูงอายุนาโกให้เราได้ฟัง 

โลกออนไลน์ของผู้สูงอ�ยุ
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ไลน์กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุมีไว้ส�าหรับแจ้งข่าวสาร 
กิจกรรมให้ลูกหลานและผู้สูงอายุทราบ



ตำ�บลน�โก สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 65ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร64

มไีลน์กลุ่มของโรงเรยีนไหม
มีค่ะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีไว้ส�าหรับแจ้งกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
พรุ ่งน้ีมะรืนน้ีจะมีทีมงานมาลงพ้ืนท่ี พวกเราก็หารือกันในน้ันว่าจะ 
เชิญใครมาบ้าง 

เป็นพืน้ทีส่�ำหรบัแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น
ใช่ค่ะ

พรรณิก� ง�มโพธิ์
อ�ยุ 35 ปี
นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโก

พมิพ์กนัเรว็ไหม
ถ้าใครพิมพ์ไม่สะดวก ก็จะบอกให้พิมพ์อักษรอะไรก็ได้ อย่างบางคน 
ก็พิมพ์เป็น ร.เรือ หมายถึง รับรู้ ทราบแล้ว จากท่ีตอนแรกท�าอะไร 
ไม่เป็นเลย ตอนนี้ก็จะเริ่มพัฒนาแล้ว 

นอกจำกไลน์กลุม่ของผูส้งูอำย ุมกีลุม่อะไรอีก
ก็จะมไีลน์คนท�างานในพ้ืนท่ีนาโก เช่น ผู้น�าชมุชน เจ้าหน้าท่ี ผอ. รพ.สต.  
ผอ. โรงเรียน ลูกหลานก็จะอยู่ในไลน์นี้ เวลามีกิจกรรมอะไรที่เป็นระดับ 
ต�าบล เราจะลงไลน์นี้
 แล้วโรงเรยีนก็มเีฟซบุ๊กของโรงเรยีนร่มโพธ์ิร่มไทรผู้สงูอาย ุเวลา 
มีกิจกรรมอะไรเราก็จะแท็กไปเฟซบุ๊กนั้นด้วย ลูกหลานจะได้เห็นคุณตา 
คุณยายพ่อแม่เขามาท�ากิจกรรม เขาก็รู้สึกดีท่ีชุมชนมีอะไรดีๆ และ 
สามารถเผยแพร่ให้ลูกหลานของเขาท่ีอยูท่ี่อ่ืนได้เห็น แล้วก็จะมไีลน์ของ 
โรงเรยีนร่มโพธ์ิร่มไทรน้ี ไลน์หมอโฮมสขุ มไีลน์ แคร์ กิฟเวอร์ เหล่าน้ี 
คือไลน์หลักในการท�างานท่ีเราประสานกันประจ�า นอกจากน้ี บางคน
ก็จะมีไลน์ อสม. ไลน์กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ 
ระดับจังหวัด

ท�ำไมถึงเริม่ใช้กำรไลน์ และโซเชยีลมเีดยีต่ำงๆ มำติดต่อในกำรท�ำงำน 
ในชมุชน
มันสะดวกและรวดเร็วมาก จากแต่ก่อนเราจะใช้จะท�าอะไรก็ต้องท�า 
หนังสือ กว่าจะส่งอะไร ประสานงานหรือการรับงาน มันไม่ทัน ก่อนหน้า 
ท่ีเราจะมไีลน์กลุ่ม เราก็โทรหาคนน้ันคนน้ี ก็เลยมาคุยกันว่าเราน่าจะสร้าง 
ไลน์กลุ่มดีไหมนะ เวลาประสานอะไร แทนท่ีจะโทรหาคนน้ี กว่าจะไปบอก 
คนนั้น ถ้ามีไลน์กลุ่ม ก็ไลน์ไปก่อน แล้วหนังสือตามทีหลัง 
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ชาวภูไทมีวัฒนธรรมการกินท่ีเรียบง่าย ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ 
ในท�าเลท่ีต้ังของหมู่บ้าน ท�าให้ชาวภูไทไมเ่คยขาดแคลนพืชผัก ดังค�าสอน 
ท่ีว่า “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ้านเพ๋ินมาบ๋าน เฮ่อเจ้ายื๋นงอยชานเก็บ 
ดอกกะเจว๋ฮมิโฮ”้ (อยา่ไปเก็บดอกหวา่นบ้านอ่ืนมาบ้าน ให้เจา้ยนืท่ีชาน 
เก็บดอกกระเจียวริมรั้ว) ซึ่งกล่าวได้ว่าแม้แต่ผักที่ขึ้นตามรั้วบ้านยังเก็บ 
มากินได้เลย 

ดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้
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อาหารท่ีผู้ชาวภูไทบริโภคเป็นประจ�าคือข้าวเหนียว ซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อ 
การเป็นโรคเบาหวาน ความดนั ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจึงมีการจัดการสอน 
หลักสูตรทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่ให้โทษ หลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน  
ความดัน ซึง่เป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้เกิดไขมนัและเป็นโรคหลอดเลือด 
สมองตีบ โดยเน้นการถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุ ‘กินผักเป็นยา กินปลาเป็น 
อาหาร’ และให้ผู้สงูอายกิุนข้าวกล้องหรอืข้าวเหนียวกล้องแทนข้าวเหนียว 
ปกติ โดยข้าวเหนียวท่ีเป็นข้าวกล้องจะมสีอีอกม่วงแดง และมสีารอาหาร 
ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วย
 ส�าหรับผัก ผู้สูงอายุในต�าบลนาโกจะรับประทานผักพื้นบ้าน เช่น  
ผักต�าลิง (ต�าลึง), ผักเนา (ชะอม), บวบ, ยอดฟักทอง โดยส่วนมากพืชผัก 
สวนครวัท่ีน่ีจะเป็นลักษณะของผักสวนครวัรัว้กินได้ ชาวบ้านท่ัวไปจะทาน 
อาหารพื้นบ้านพวกผักแกงหน่อไม้ที่เรียกว่า ‘แกงเปอะ’ ที่จะมีสมุนไพร 
ใส่ด้วย มย่ีานางและผักอ่ืนๆ ‘สะแงะ’ หรอืท่ีภาษากลางเรยีกว่า ‘หอมแย้’ 
เป็นสมุนไพรหาได้ตามหมู่บ้าน และจะมีเฉพาะชนเผ่าภูไทท่ีกินผักน้ี 
นอกจากน้ี ปลาในทุ่งก็ถือว่าเป็นอาหารหลักของคนในพ้ืนท่ี เช่น ปลาช่อน 
ปลาดุก ปลาหมอ ปลาซิว ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารที่บ้านก็จะมีไก่  
หมู และปลานิล

ผู้สูงอายุชาวภูไทรับประทานข้าวเหนียวและผักที่หาได้ในพื้นที่เป็นอาหารหลัก
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กำ�ชัย ศิริชมภู
อ�ยุ 26 ปี
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประจ�า รพ.สต.นาโก

คลนิกิแพทย์แผนไทยประจ�ำ รพ.สต.นำโก มหีน้ำทีอ่ย่ำงไร
จะมีการให้บริการนอกสถานที่ส�าหรับผู้ป่วยระยะพึ่งพิง ส่วนการบริการ 
ในสถานท่ีจะให้บริการท่ีเก่ียวกับการแพทย์แผนไทยทั้งหมด มีอาคาร 
ผลิตยาสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน มีโรงเพาะช�า 
กล้าไม้สมุนไพรส�าหรับท�ายาต้มต่างๆ 

สมนุไพรส่วนใหญ่ท่ีใช้ในคลนิกิมทีีม่ำอย่ำงไร
ส่วนใหญ่จะเน้นพืชในพื้นที่ เพราะจะหาได้ง่าย พวกขมิ้น ไพล ตะไคร้  
ใบเป้า ใบหนาด ท�าเป็นยาที่ใช้เกี่ยวกับภายนอก

เจ้ำหน้ำทีแ่พทย์แผนไทยฯ เข้ำไปให้ควำมรูเ้กีย่วกบัสมนุไพรทีโ่รงเรยีน 
ผูส้งูอำยดุ้วย เน้นกำรสอนเกีย่วกบัอะไร
ไปสอนความรู้เก่ียวกับสมุนไพร สมุนไพรท่ีอยู่ในหมู่บ้าน การบริหาร 
ร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน การออกก�าลังกายเก่ียวกับแพทย์แผนไทย  
ท่ากายบริหารท่ีผู้สูงอายุท�าได้ แล้วจะเสริมด้วยกิจกรรมพวกเล่นเกม
ต่างๆ ถ้ามงีบประมาณก็จะมกีารท�ายาดมสมนุไพร เราจะไปสาธิตวธีิท�า  
เตรียมอุปกรณ์ให้ พาเขาท�า ท�าเสร็จแล้วผู้สูงอายุเขาก็น�าไปขายตาม 
งานต่างๆ ที่ต�าบลจัด 

สมุนไพรแช่มือแช่เท้าและลูกประคบ ช่วยบรรเทา
อาการปวดเมื่อย โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่
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การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นหน้าท่ี 
ของโรงพยาบาลเท่าน้ัน โดยในต�าบลนาโกมีท้ังศูนย์กายอุปกรณ์ท่ีเปิด 
ให้คนในชุมชนมายืมกายอุปกรณ์และมีเจ้าหน้าท่ีมาให้บริการดูแลเรื่อง 
การท�ากายภาพ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือจะเป็นเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต.  
และ อสม. รวมถึง แคร์ กิฟเวอร์ท่ีแวะเวียนลงมาเยี่ยมผู้สูงอายุและ 
ผู้ป่วยในชุมชนอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านีค้งไม่สามารถด�าเนนิการได้ 
อย่างสะดวกและรวดเรว็ หากปราศจากการประสานงานจากคุณประมวล  
พันธุ์คุ้มเก่า พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ และ แคร์ เมเนเจอร์ ประจ�า 
ต�าบลนาโก ผู้เป็นก�าลังส�าคัญในงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต�าบล 
นาโก

สุขภ�พดีมีสุข
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รถเข็น เตียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถหายืม
ได้จากศูนย์กายอุปกรณ์ รพ.สต.นาโก
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลนาโก มีทีมงานและอุปกรณ์ไว้ส�าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่
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คณุท�ำงำนทีน่ีต้ั่งแต่เมือ่ไร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ค่ะ

งำนทีท่�ำตอนนีม้อีะไรบ้ำง
งานหลักท่ีดูแลก็คือผู้สูงอายุท้ังหมด เคสเบาหวาน ความดันมี 400  
กว่าเคส แต่เคสที่มาอยู่กับเราคือเคสที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ถ้าเคสไหน 
ที่มีภาวะแทรกซ้อนเราก็ส่งโรงพยาบาล เราเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติด้วย  
ท�าหน้าท่ีเหมือนแพทย์ แต่ว่าเคสไหนท่ีเกินความสามารถเราก็จะโทร 
ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล หมอก็จะสั่งมาว่าให้ท�าอย่างไร

ปัญหำสุขภำพของผู้สูงอำยใุนต�ำบลเป็นอย่ำงไรบ้ำง
โรคที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นคือเบาหวานกับความดัน เราจะมีตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปีของผู้ป่วยกลุ่มน้ีปีละ 1 ครัง้ เราแนะน�าเขาเก่ียวกับการรบัประทาน 
ยาต่างๆ เพราะผู้สูงอายุบางคนชอบซื้อยาชุดมากิน เราต้องให้ความรู้ 
ว่ายาต่างๆ มีผลต่อไตอย่างไร

ได้สอดแทรกเรือ่งนีใ้นหลักสตูรของโรงเรยีนหรอืไม่
มสีอนอยูต่ลอด สอนเรือ่งน�า้ว่าต้องด่ืมให้เยอะข้ึน เพราะว่าถ้ากินน�า้น้อย  
ไตจะท�างานหนัก

ทีห่มูบ้่ำนมกีำรตรวจสขุภำพอยูต่ลอดใช่ไหม
ใช่ค่ะ เราจะท�าที่สุขศาลาที่ท�างานของ อสม. ของแต่ละหมู่บ้านทุกเดือน

ได้มกีำรสอนวชิำกำรทีโ่รงเรยีนไหม
มีสอนวิธีดูแลตัวเอง หลักสูตร ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ’  
ทุกกิจกรรมท่ีเราสอนคือให้ผู้สูงอายุได้มีความสนุกสนาน เน้นส่งเสียง 
เฮฮาสอดแทรกเข้าไป 

ต้ังแต่มโีรงเรยีน กำรเผยแพร่ควำมรูเ้รือ่งสุขภำพดข้ึีนไหม
ดีข้ึนจากเสยีงของผู้สงูอาย ุเวลามาโรงเรยีนไม่ใช่มาเพ่ือความสนุกสนาน 
เฉยๆ มาก็ได้ความรู้ด้วย 

โครงกำร ‘มรดกชวีติ’ ทีค่ณุเน้นคอือะไร
ท�าโครงการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุคิดว่าจะท�ายังไงกับชีวิตตัวเองดีในเวลา
ท่ีตัวเองป่วยแล้วไม่รูส้กึตัวแล้ว ถ้าลูกพาไปโรงพยาบาลแล้วหมอต้องใส่ 
เครือ่งมอืต่างๆ ให้ คุณยายจะยอมไหม หรอืว่ายงัไง ทีแรกเรารูส้กึกังวล 
ท่ีต้องพูดเรื่องความตายกับผู้สูงอายุ เราจึงน�ารูปแบบของเกมมาใช้ให ้
ผู้สงูอายตุอบว่าจะจดัการกับชวีติตัวเองยงัไง จะให้จดังานศพยงัไง ก็คุย 
กัน มาสรุปตอนท่ีท�าโครงการว่าท่ีจริงผู้สูงอายุเขาไม่ได้กลัวความตาย  
เพราะฉะนั้นเราเลยคุยได้ง่ายขึ้น 

กำรท�ำงำนกบั แคร์ กฟิเวอร์ ใน 9 หมูบ้่ำน
เราจะแยกเคสให้ แคร์ กิฟเวอร์ แต่ละคน แบ่ง แคร์ กิฟเวอร์ เป็นสองกลุ่ม 
ให้เขาท�างานด้วยกันเป็นคู่ๆ เพราะเวลาท�ากายภาพบ�าบัด บางครั้ง 
ต้องใช้หลายคน 

มคีวำมคำดหวงัอย่ำงไรบ้ำง
ความคาดหวังของเราคือไม่อยากให้ผู้สูงอายุทุกข์ทรมานกับโรคท่ีเป็น  
ให้ญาติท่ีบ้านดูแล ถ้าไม่มญีาติจรงิๆ ก็ให้ชมุชนช่วยดูแล เราไม่อยากให้ 
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

ประมวล พันธุ์คุ้มเก่�
อ�ยุ 54 ปี
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
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ศนูย์กำยภำพบ�ำบดัมหีน้ำทีอ่ย่ำงไร
เน่ืองจากต�าบลนาโกอยากขยายงานในกลุ่มของคนไข้คลินิก จึงเปิด 
ท่ีน่ีให้คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหรือใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการงาน 
กายภาพบ�าบัดด้วย ซึง่ห้องกายภาพจะให้บรกิารรกัษาและจดักายอุปกรณ์ 
ให้คนไข้ใช้ 

คลนิกิกำยภำพให้บรกิำรผู้สงูอำยใุนด้ำนใดบ้ำง
นัดหมายให้ผู้สูงอายุเข้ามาท�ากายภาพได้ค่ะ

เฉลีย่วนัหนึง่ผูส้งูอำยมุำประมำณกีค่น 

อติก�นต์ อิทธิสมบัติ
อ�ยุ 35 ปี
นักกายภาพบ�าบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ คลินิกกายภาพที่ รพ.สต.นาโก

16-20 คน
ใช้เวลำในแต่ละเคสอย่ำงไร
ถ้าเป็นการกายภาพท่ีหลังก็ 1 ชัว่โมง ถ้าเป็นไหล่ก็ประมาณ 30-40 นาที 
ส่วนใหญ่กลุ่มผู้สงูอายท่ีุมาตรงน้ีจะเป็นเรือ่งเก่ียวกับปวดกระดูก กล้ามเน้ือ 

งำนกำยภำพของต�ำบลนำโกท�ำมำได้กีปี่แล้ว
คลินิกกายภาพเปิดเมือ่ปี พ.ศ. 2558 ค่ะ ได้รบัความนิยมมาก ห้องกายภาพ 
จะเปิดวันอังคารวันเดียว แต่ถ้าเป็นกายอุปกรณ์ท่ีอยากจะเอาไปออก 
ก�าลังกายท่ีบ้าน เราก็จะให้เขายืมไปใช้จนกว่าอาการจะดีข้ึน แล้วค่อย 
เอากลับมาคืน 

ตลอดสีปี่ทีเ่ปิดมำ เห็นกำรเปลีย่นแปลงของผูส้งูอำยอุย่ำงไรบ้ำง 
ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาการกายภาพบ�าบัด ท�าให้คนไข ้
เข้าถึง มีโอกาสท่ีจะหายจากอาการปวดได้เกือบ 100% หรือถ้าคนไข้ 
เสี่ยงต่อความพิการ เขาก็จะกลับมาใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด เขาก็จะมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

ในช่วงสีปี่ทีผ่่ำนมำนีม้คีนไข้ท่ีรบักำรกำยภำพแล้วหำย หรอืใกล้เคยีง 
ปกติเลยไหม 
มีค่ะ มีหลายกรณี ถ้าเป็นกล้ามเน้ือธรรมดา เราจะรักษาแค่ประมาณ 
เดือนสองเดือนก็ดีข้ึน แต่กลุ่มท่ีดูแลนานจะเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวกับความ 
เสือ่ม เข่าเสือ่ม กระดูกสนัหลังเสือ่มตามอาย ุอันน้ีเราจะดูแลเป็นช่วงๆ  
พอสองเดือนดีข้ึน ไปท�างาน อยู่บ้าน อีกประมาณสองเดือนเขาก็กลับ 
มาใหม่ ก็จะวนอยู่แบบนี้

ผูส้งูอำยเุห็นควำมจ�ำเป็นในกำรมำท�ำกำยภำพหรอืไม่
ใช่ค่ะ อันน้ีส�าคัญมาก บางทีเขาเข้าไม่ถึง แล้วเขาก็เกรงใจลูกหลานท่ีจะ 
ต้องมาส่ง ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็จะไม่มาเลย แต่พอเขารู้ว่ามาท�าแล้วหาย  
จากการที่ฟังเพื่อนบอกต่อๆ กันมา เขาก็อยากจะมารักษาค่ะ 
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หมู่บ้านท้ัง 9 หมู่ในต�าบลนาโก มีผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือท่ี 
เรียกว่า ‘ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง’ ท้ังหมดรวม 57 คน ซ่ึงการดูแล 
จะกระท�าโดยการจัดตั้งทีมแคร์ กิฟเวอร์ขึ้นมา 2 ทีม ผลัดกันแวะเวียน 
ลงเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ในชุมชน  
โดยหน่ึงในน้ันคือ คุณวญิญา พุ่มกาหลง (50 ปี) ผู้เป็นท้ัง แคร์ กิฟเวอร์,  
อสม., ส.อบต. และจิตอาสาของต�าบลนาโก 

ใส่ใจท่�นคือง�นของเร�
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สมุดบันทึกประจ�าตัวผู้ป่วยโดยแคร ์กิฟเวอร์ เพื่อรายงานอาการให้กับแคร์ เมเนเจอร์
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จุดเริม่ต้นกำรดแูลผูสู้งอำยติุดเตียงติดบ้ำน หรอืทีเ่รยีกว่ำ Long Term  
Care ของคณุ
เกิดจากการท่ีเห็นผู้สูงอายุอยู่ในภาวะท่ีเขาไม่มีคนช่วยเหลือเวลาท่ีเขา 
เจบ็ป่วย ทางโรงพยาบาลจงึคิดโครงการเก่ียวกับการดูแลผู้สงูอายรุะยะ 
ยาวข้ึนมา และเปิดรบัสมคัรอาสาสมคัรดูแลผู้สงูอาย ุโดยไม่จ�าเป็นต้อง 
เป็น อสม. หลังจากน้ันเราได้มีการพูดคุยและเชิญชวนกลุ่มเพ่ือนบ้าน 
ของเรามาเป็นแคร์ กิฟเวอร์ด้วยกัน มีจัดอบรมเก่ียวกับการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ สุดท้ายได้คนจากชมรม อสม. จ�านวน 10 คน 

ดแูลทัง้หมดกีห่มูบ้่ำน
9 หมูบ้่าน มผู้ีสงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง 57 คน ท่ี แคร์ เมเนเจอร์ ประเมนิ 
ออกมาแล้วว่ามีค่า ADL ตามเกณฑ์ 

วิญญ� พุ่มก�หลง
อายุ 50 ปี

แคร์ กิฟเวอร์ / หมอโฮมสุข

กำรท�ำงำนของแคร์ กฟิเวอร์เป็นอย่ำงไร
กว่าจะมาเป็นแคร์ กิฟเวอร์ได้ก็ต้องฝึกการดูแล มีองค์ความรู้ในการ 
ที่จะช่วยเหลือในการดูแล พวกเราจะแบ่งกันเป็น 2 ทีม ทีมละ 5 คน  
เราจะลงเยี่ยมทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ เวลาลงไปแล้วก็มีการทักทาย 
ผู้ป่วย วัดความดัน พาออกก�าลังกาย ดูแลพัฒนาการทางสมอง
 ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท คุ้มไหม ไม่คุ้มนะคะ แต่มันคุ้ม 
ด้วยใจ เวลาฝนตกถ้าเราไม่ออกไป เราก็นึกถึงผู้สงูอายวุ่าเขาจะอยูย่งัไง  
เขาจะรอเราไหม มันเกิดความผูกพัน ญาติเขาก็ถาม วันนี้แคร์ กิฟเวอร ์
ไม่มาเหรอ ปกติจะไป
 เคสละ 40-50 นาที แต่อย่างเคสท่ีหนักๆ ช่วยเหลือตัวเอง 
ไม่ค่อยได้ เราก็ต้องใช้เวลากับเขามากหน่อย ตัดเล็บมือ ตัดผม  
บางครั้งก็ซักผ้าให้ 

ปกติพีว่ญิญำท�ำอำชพีอะไร
เป็นสมาชิก อบต. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นมาเกือบ 20 กว่าปีแล้ว  
เป็นประธานศนูย์พัฒนาครอบครวัในชมุชนต�าบลนาโก และคณะท�างาน 
ของจังหวัดด้วย

จะท�ำงำน แคร์ กฟิเวอร์ ไปจนถึงเมือ่ไร 
ถ้ามีการขยายเครือข่าย มีแคร์ กิฟเวอร์คนใหม่ หรือมีโครงการใหม่ๆ  
จ�านวนคนเยอะขึน้ เราก็คิดอยูน่ะว่าจะลาออก แต่พอคิดถึงทีมงานเวลา 
ท�างาน ได้คุยกันสนุกสนาน ช่วยดูเอกสารให้ แคร์ เมเนเจอร ์
มันก็มีความสุขไปอีกแบบ เราท�างานอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุก ยิ่งเวลาลง 
พื้นที่ ขากลับได้มะละกอสุก มะม่วงสุก มะเขือ พริก ที่ญาติคนป่วยเขา 
ให้เรา เราเป็นเหมือนญาติพี่น้องเขา รู้สึกมีความสุขเวลาท�างานค่ะ 
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‘โรคหลอดเลือดสมอง’ หรอื สโตรก (Stroke) เป็นภาวะท่ีสมองขาดเลือด 
ไปเล้ียงเน่ืองจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรอืหลอดเลือดแตก 
ส่งผลให้เน้ือเยื่อในสมองถูกท�าลาย การท�างานของสมองหยุดชะงัก  
อย่างเช่น ผู้สูงอายุติดเตียงผู้นี้ คุณลุงประหยัด พลกุล (62 ปี) ผู้ป่วย 
ติดเตียงท่ีได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้พิการมาได้ 7 ปีแล้ว เน่ืองจาก 
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองจาก 
แคร์ กิฟเวอร์และญาติ พร้อมท้ังรับเงินปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ้านให้ม ี
ความสะดวกขึ้นต่อการดูแลผู้ป่วยจาก ‘หมอโฮมสุข’

ศูนย์โฮมสุข บ้�นดีมีสุข
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ลุงประหยัด พลกุล ได้รับการดูแลจากลูกเขย หมอโฮมสุข และแคร์ เมเนเจอร์เป็นอย่างดี
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เมื่อก่อนคุณลุงประหยัดท�าอาชีพเป็นช่างหล่อปูน ท�าเสาปูน และท�านา  
ในปี พ.ศ. 2553 คุณลุงเริม่มอีาการความดันสงู และด้วยความท่ีทานยา 
ไม่สม�่าเสมอ จึงท�าให้เกิดสโตรกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังท�า 
การรักษา ร่างกายสามารถฟื้นตัวข้ึนมาได้จนเป็นปกติ โดยต้องมีการ 
รับประทานยาควบคุมความดันอย่างต่อเนื่อง
 อย่างไรก็ตาม คุณลุงไม่ได้กินยาอย่างสม�า่เสมอ ในปี พ.ศ. 2555  
ระหว่างท่ีคุณลุงประหยัดก�าลังทอดแหอยู่ท่ีห้วยก็ได้เกิดสโตรกข้ึนมา 
และจมน�้าไป กว่ารถฉุกเฉินและความช่วยเหลือจะเข้าไปถึง น�้าก็เข้าไป 
ในสมองเสยีแล้ว เมือ่พยาบาลไปถึงท่ีเกิดเหตุ อาการของคุณลุงก็เข้าข้ัน 
สาหัส จึงต้องรีบพาส่งตัวไปท่ีโรงพยาบาลศูนย์ร้อยเอ็ดซึ่งมีแพทย์ท่ี 
เชี่ยวชาญด้านสมองและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อย่างเครื่อง MRI  
หลังจากน้ัน คุณลุงเข้าท�าการรักษาและต้องพักฟื้นอยู่ท่ีโรงพยาบาล 
เป็นเวลานาน ก่อนจะกลับมาอยู่บ้านและมีเจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ดูแล 
อย่างต่อเนื่อง
 อาการในครั้งน้ี คุณลุงไม่สามารถฟื ้นตัวกลับมาเป็นปกติ  
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องนอนอยู ่บนเตียงตลอดเวลา  
และด้วยสภาพบ้านของคุณลุงเป็นพ้ืนดินธรรมดา มีระดับพ้ืนท่ีไม่เรียบ 
และต่างระดับกัน เม่ือผู้ดูแลต้องเล่ือนเตียงคุณลุงไปท�ากิจวตัรประจ�าวนั 
เช่น อาบน�้า จึงเป็นเหตุท�าให้เกิดความไม่สะดวกสบายทั้งต่อตัวผู้ป่วย 
และผู้ดูแลเอง ทางต�าบลนาโกจึงเสนอของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟู 
สมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่เรียกว่า ‘โฮมสุข’ 
ส�าหรับเป็นทุนเพ่ือการปรับสภาพบ้านให้สะดวกสบายต่อผู้สูงอายุติด 
เตียงมากยิ่งขึ้น 
 โดยการประเมินของหมอโฮมสุขว่าเคสใดสมควรท่ีจะได้รับการ 
ปรับสภาพบ้านนั้น จะประเมินโดยนักกายภาพบ�าบัดและทีมปรับสภาพ 
บ้านร่วมกับนายช่างของ อบต. ว่าจะปรับสภาพให้เหมาะกับการดูแล 
และการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่างไร ภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะมีจ�ากัดให้ปีละ 2 เคสเท่าน้ัน ท่ีเห็นควรว่า 
จ�าเป็นท่ีจะต้องได้รบัการฟ้ืนฟู โดยต�าบลนาโกเคยเสนอไปท้ังหมด 2 เคส 
และก็ได้รับอนุมัติทั้ง 2 เคส

 ในปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุงบ้านก็ได้เริ่มต้นข้ึน โดยเริ่มจาก 
การปรับสภาพพ้ืนให้มีระดับท่ีเท่ากันเพ่ือความสะดวกในการเข็นเตียง 
คุณลุง และสองคือการปรับสภาพห้องอาบน�้าเพื่อให้สะดวกต่อการเข็น 
คุณลุงออกมาอาบน�า้ ลดความล�าบากของผู้ดูแลในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
คุณมณีจิตร บาลศรี หน่ึงในแคร์ กิฟเวอร์ท่ีดูแลคุณตาเล่าให้ฟังว่า  
“ในการดูแลคุณลุงโดยแคร์ กิฟเวอร์น้ัน จะมาสปัดาห์ละ 2 ครัง้ วนัจนัทร์ 
กับวันศุกร์ มาถึงก็ท�าการวัดความดัน ท�ากายภาพแขนขา จับพลิกตัว 
และตะแคงเพ่ือไม่ให้เป็นแผลกดทับ บางครั้งก็มาช่วยท�าความสะอาด 
บ้าน” 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อาการของคุณตาไม่ดีขึ้นมากนัก แต่ก็คง 
สภาพเดิม ทางแคร์ กิฟเวอร์และญาติผู้ดูแลจึงใช้วิธีการดูแลแบบ 
ประคับประคอง โดยให้ทานยาความดัน ยาไขมัน ยาละลายล่ิมเลือด  
และยาบ�ารุงเลือด 
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กล้ามเน้ืออ่อนแรงมีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ  
ผู้ป่วยจะมอีาการหายใจล�าบาก ปัญหาในการเคล่ือนไหวร่างกาย การพูด 
เคี้ยว รวมถึงยิ้มได้น้อยลง แต่กระนั้นภาพหญิงชรานอนยิ้มละมุนละไม 
อยู่บนเตียงในบ้านของตัวเอง รายล้อมไปด้วยเจ้าหน้าท่ีจาก อสม.  
แคร์ กิฟเวอร์ และคนในครอบครัว ก็ยังคงปรากฏสู่สายตา ผู้สูงอาย ุ
ท่านนี้มีชื่อว่า นางรส ภูยานยงค์ อายุ 74 ปี 

วันที่ใจเข้มแข็ง
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คุณป้ารส ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้รับการดูแลจากญาติและเจ้าหน้าที่จาก อสม.
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“คุณยายเป็นกล้ามเน้ืออ่อนแรงมาเดือนท่ีสี่แล้วค่ะ ตอนไปโรงเรียน 
คุณยายก็สดชื่น แต่อยู่มาวันหน่ึงก็เกิดสโตรกข้ึนมา เป็นมาสองเดือน  
ก็ฟื้นฟูกัน แล้วคุณยายก็เดินได้ แต่เดินไปไม่นานแล้วมันก็อ่อนแรง 
อีกรอบ แล้วก็มาล้มไปอีก รอบน้ีกระดูกสะโพกก็เลยหัก” คุณนงเยาว์   
อุทโท หน่ึงในแคร์ กิฟเวอร์ท่ีดูแลคุณยายรสเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีท�าให ้
คุณยายต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงชั่วคราว
 ในวนัน้ัน คุณยายรสท�ากับข้าวอยูห่น้าบ้าน แต่เกิดการวบูจนเสยี 
หลัก และถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล ผลตรวจปรากฏว่าเป็นเส้นเลือดใน 
สมองตีบ เลือดไม่สามารถท่ีจะไปเล้ียงสมองซีกหน่ึงได้ จึงไม่สามารถ 
ที่จะสั่งร่างกายได้ กลายเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

นงเย�ว์ อุทโท
อ�ยุ 70 ปี
แคร์ กิฟเวอร์

ศรพิทักษ์ ภูย�นยงค์
อ�ยุ 47 ปี

ลูกชายและผู้ดูแลคุณยายรส

 เมื่อกลับมาท่ีบ้าน คุณหมอก็ให้ยามาด้วย พร้อมก�าชับว่าต้อง 
กายภาพบ�าบัด โดยจะหายช้าหรอืเรว็น้ันข้ึนอยูกั่บตัวคนไข้ด้วย ตอนแรก 
ท่ีเพ่ิงออกมาจากโรงพยาบาล คุณยายสามารถกระดิกได้แค่น้ิวหัวแม่โป้ง 
ของน้ิวเท้าเท่าน้ัน แต่เม่ือคุณยายได้กายภาพบ�าบัดตามท่ีคุณหมอสั่ง  
อาการก็ดีขึ้นตามล�าดับ
 ปัจจบัุน คุณยายยงัยนืไม่ได้ จงึต้องนอนติดเตียงอย่างเดียว “มาท�า 
กายภาพ วดัความดัน ยกแข้งยกขา ข้อศอก ข้อไหล่ และดูแลเรือ่งการท�า 
ความสะอาดแผล” คุณนงเยาว์ แคร์ กิฟเวอร์อธิบายถึงวิธีการดูแล 
คุณยาย นอกจากน้ีลูกๆ ของคุณยายก็ผลัดกันล้างแผลให้คุณยายทุกวนั
 “คุณหมอบอกว่าคุณแม่ฟ้ืนตัวเรว็มาก น่าจะเพราะการมวีนัิยและ 
ก�าลังใจจากญาติพ่ีน้องท่ีแวะเวยีนมาเยีย่มเสมอ” คุณศรพิทักษ์ ภูยานยงค์ 
ลูกชายของคุณยายรสกล่าว
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รส ภูย�นยงค์
อ�ยุ 74 ปี
ผู้ป่วยติดบ้าน เส้นเลือดในสมองตีบ

คณุยำยไปโรงเรยีนมำกีปี่แล้ว
ตั้งแต่เริ่มเลยจ้า (ปี พ.ศ. 2558)

คณุยำยรสชอบเรยีนวชิำอะไรทีส่ดุ
วิชาธรรมะจ้า

ตอนไปโรงเรยีนได้ออกก�ำลงักำยหรอืเปล่ำ
ออกจ้า

ฝึกเดนิเกำะรำวยำกไหม 
ไม่ยากจ้า 

เหนือ่ยไหม
ไม่เหนื่อย 2-3 วัน ก็เดินได้จ้า 

ถ้ำหำยแล้วอยำกไปโรงเรยีนอีกไหม
ไปจ้า คิดถึงเพื่อน
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ฝนตกพร�าๆ เบ้ืองหน้าเป็นบ้านท่ีก่อสร้างอย่างเรยีบง่าย ต้ังอยูท่่ามกลาง 
หมู่ต้นไม้สีเขียว เมื่อเดินเข้าไปน่ังในบ้าน ฝนพลันตกอย่างหนักหน่วง  
เสยีงดังสะท้อนกับหลังคาสงักะส ีบรรยากาศรอบตัวเยน็สบาย มองออกไป 
ก็เห็นความชุ่มชื้นเขียวชอุ่มสบายตา เดินไปหลังบ้านก็เห็นแปลงผัก 
สวนครัวผสมผสาน บ้านหลังน้ีเป็นของสองสามีภรรยา นายประเคน  
เถาว์ชาลี อายุ 70 ปี และนางศรีนัย เถาว์ชาลี อายุ 68 ปี ปัจจุบัน 
ท้ังสองซึ่งเกษียณออกจากงานแล้วก�าลังใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียบง่าย 
ในบ้านหลังนี้ 

อยู่อย่�งพอเพียง

บทที่
14

สวนในครัวเรือนของคุณลุงประเคนและคุณป้าศรีนัย 
ที่ได้แนวคิดมาจากการไปอบรมทฤษฎีการท�าเกษตร
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มแีนวคดิในกำรท�ำเกษตรอย่ำงไรบ้ำง
แนวคิดเริม่แรกมาจากภรรยา เธอไปอบรมเก่ียวกับทฤษฎกีารท�าเกษตร 
ต่างๆ ไปเห็นการท�าไร่ท�านา ไปดูการท�าปุ๋ย น�าเรื่องนี้มาพัฒนาหมู่บ้าน  
ก็พัฒนามาเรื่อย ทางราชการก็เข้ามามีบทบาทช่วยส่งเสริมการเกษตร 
มาเรื่อยๆ 

เริม่ต้ังแต่เมือ่ไร
พ.ศ. 2530

ทำงรำชกำรเข้ำมำสนบัสนนุอย่ำงไร
เข้ามาเผยแพร่ระยะแรก โดยการเกษตรหลักของต�าบลนาโกคือการ 
ท�าสวนยางพารา ปลูกมันส�าปะหลัง อ้อยเรามีโครงการ 3 ดี กาฬสินธุ์  
คนดี สขุภาพดี มรีายได้ดี สนับสนุนโดยการแจกต้นมะนาวคนละ 10 ต้น 
มีป้าย 1 ไร่ 1 แสนให้

ในบ้ำนมกีำรท�ำน�ำ้หมกั เลีย้งปลำ ปลูกพชืผกั สิง่เหล่ำน้ีช่วยส่งเสรมิ 
ชวีติอย่ำงไร
ปลูกกินเอง ไม่ต้องซื้ออาหาร เราอยากกินอะไร ก็ไปเก็บเอา ไก่ก็เลี้ยง  
หมูก็เลี้ยงอยู่ด้านหลัง

ในบ้ำนปลกูอะไรบ้ำง
มะละกอ น้อยหน่า กล้วย ขิง ข่า พริก ชะพลู นอกจากนั้นยังท�าน�้าหมัก 
ท�าปุ๋ยบรรจุถุงขายให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด สมาชิกน�าไปใส่ 
ยางพารา ใส่ข้าว เรามีโรงสีอยู่สองโรง สีข้าวขาวธรรมดา อีกโรงหนึ่ง 
ก็สีข้าวกล้อง

กำรมโีรงสีเป็นของตัวเองมข้ีอดคีอือะไร
มันสะดวกที่จะบริการญาติพ่ีน้อง เราไม่ต้องไปหาโรงสีท่ีอ่ืน เป็นครก 

เป็นสากประจ�าบ้านประจ�าครัวเรือน

คณุลงุปลกูข้ำวกีไ่ร่
มอียู ่2 แปลง แปลงหน่ึงก็ 12 ไร่ อีกแปลงหน่ึงก็ 9 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ  
ข้าวเหนียว ข้าว กข 16 ส่วนใหญ่ปลูกไว้กินเอง เหลือก็ขาย 

ทกุวนันีเ้ป็นอย่ำงไรบ้ำง ต่ืนเช้ำมำท�ำอะไรบ้ำง
แทบจะไปโรงเรียนไม่ทัน สาละวนอยู่ในสวน

ต่ืนกีโ่มง
6 โมง ตื่นมาก็เดินสายพานก่อน 20 นาที ถ้าไม่เดินไม่ได้ มันต้องออก 
ก�าลังกายตอนเช้า ให้เส้นสายมันยืด
 แล้วก็ไปดูหมดููความสะอาด ความเรยีบร้อย ดูโรงสพีร้อมท่ีจะรบั 
ลูกค้าหรือยัง ลูกค้าก็มีมาจากที่อื่น ไม่ใช่บ้านเราก็มี เสร็จแล้วก็ไปดูแล 
ให้อาหารหมตู่อ ก็สาละวนอยูกั่นน่ี เดินไปเดินมา เดินไม่ไหวก็ข่ีจกัรยาน 

ท�ำไมทกุวนัน้ีถึงยงัท�ำงำนอยู่
ใจรัก จิตอาสา ผูกพันอยู่กับท้องถิ่น เราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็ก เหน็ตั้งแต่ไม่ม ี
อะไร เราก็จะให้เท่าที่เราหาได้ ตอนนี้ก็มีทุกอย่าง มีชมรม มีโรงเรียน  
มีทุกอย่างที่พยายามหามาให้ท้องถิ่น

แล้วคณุลงุมคีวำมสขุไหม
มีความสุขมาก
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