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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 
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อ.5 อำสำสร้ำงเมือง 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเป็นอาสา
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

5 
อ. 

1ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2559) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : 
มาตาการพิมพ์
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หลายปีท่ีผ่านมา จ�านวนผู้สงูอายใุนต�าบลบ้านกง อ�าเภอหนองเรอื จงัหวดั 
ขอนแก่น มีจ�านวนสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ สิ่งท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนและหน่วยงานท่ีมีส่วน 
รบัผิดชอบไม่ได้น่ิงนอนใจ พวกเขาได้ร่วมมอืกัน และแสวงหาการสนับสนุน 
จากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือรบัมอืกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ จนกระท่ัง 
สามารถค้นพบแนวทางการท�างานท่ีสร้างความยั่งยืนให้กับการดูแล 
ผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 

ก้�วย่�งแห่งสุขภ�วะผู้สูงอ�ยุบ้�นกง  

บทที่
01

ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจกับการมาโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
เพราะการมาโรงเรียนท�าให้ได้พูดคุยและร่วมกิจกรรม คลายความเหงาได้
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บริบทของบ้ำนกง

ประชาชนส่วนใหญ่ของต�าบลบ้านกง มีอาชีพหลักคือ ท�านา ท�าสวน  
ท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ และท�าประมงน�้าจืด ด้วยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ ่
ของบ้านกงเป็นที่ราบเรียบ ทิศเหนือของต�าบลอยู่ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์  
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มคีวามอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้าง 
ต�า่ และชาวบ้านใช้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ดังกล่าวในการเพาะปลูกพืชผักสวนครวั 
และพืชสมนุไพร มแีหล่งน�า้ธรรมชาติท่ีส�าคัญเพยีงสายเดียว คือล�าน�า้เชญิ  
หากขาดแคลนน�้าสายนี้ ชาวบ้านจะไม่สามารถท�ามาหากินได้
 เน่ืองจากลักษณะในเชิงกายภาพของพ้ืนท่ี ท�าให้บ ้านกง 
มักประสบภัยธรรมชาติอย่างน�้าท่วมและฝนแล้งซ�้าซากทุกปี โดยพ้ืนท่ี 
ที่ถูกน�้าท่วมเป็นที่ท�านาติดกับล�าน�้าเชิญ ส่วนการเกิดภัยแล้งหรือภาวะ 
ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ ท�าให้พื้นดินขาดความชุ่มชื้น ทั้งสองภาวะ 
ต่างส่งผลต่ออาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านอย่างมหาศาล น่ันคือ 
ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ปัญหำและทำงออก

ปัจจุบันต�าบลบ้านกง มีประชากรท้ังสิ้นราว 6,000 คน เป็นจ�านวน 
ผู้สูงอายุถึง 800 กว่าคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 16 จึงถือว่าต�าบล 
บ้านกงได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 
 ปัญหาส�าคัญท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเมื่อมีจ�านวนผู้สูงอายุเป็นจ�านวน 
มาก คือประเด็นสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีเกิดจากความเสื่อมของสภาพ 
ร่างกาย หรอืผลข้างเคียงจากโรคท่ีรมุเร้าท�าให้การดูแลตนเองถดถอยลง  
กับกลุ่มอาการและโรคท่ัวไปซึง่สามารถเกิดข้ึนได้กับคนทุกวยั เช่น ความจ�า 
ไม่ดีจนถึงข้ันภาวะความจ�าเสื่อม เส้นเลือดสมองตีบ ภาวะซึมเศร้า  
การเคลื่อนไหวล�าบาก ฯลฯ

 หลายปีท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับมือกับปัญหา 
ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยการส่งหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามา 
ฝึกวิชาชีพให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุท่ีต�าบลบ้านกง เช่น การฝึกอบรม 
ท�าน�้ายาล้างจานและสบู่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะเพียงพอ 
ส�าหรับการเล้ียงชีพ มีรายได้ และท�าใช้เอง เป็นการลดรายจ่าย 
ในครอบครัว ส่วนส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ได้จัดการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอีก 
หลายหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้สูงอายุ 
เป็นจ�านวนมาก 

เรียนรู้และต่อยอด

อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบลยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น  
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริม 
ความรู้และการสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้สูงอายุ  
รวมถึงมีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้มีการท�าพิธีเปิดโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 1 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และด�าเนินกิจกรรม 
ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ การออกก�าลังกาย การท�าผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ฯลฯ ส่งผลให้ผู้สูงอายุของต�าบลบ้านกงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
จากการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง การออกก�าลังกาย  
ฯลฯ ซึ่งได้มีการด�าเนินงานต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 ต่อมา
 จะเห็นได้ว่าชมุชนต�าบลบ้านกงผ่านการท�างานพัฒนาระบบดูแล 
ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเน่ือง จากหลายฝ่ายท่ีมาช่วยกันระดมความคิด 
ลงแรงกายแรงใจ ร่วมออกแบบ และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน  
จึงท�าให้ผู้สูงอายุของบ้านกงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ 
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โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกงก่อตัง้ขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับผู้สูงอายุ ท้ังทางด้าน 
ร่างกายและจิตใจให้สามารถพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ 
 โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งน้ีเริ่มต้นเปิดด�าเนินการมาต้ังแต่เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุไปแล้ว 2 รุ่น แต่ละครั้ง 
ท่ีเปิดการเรียนการสอนได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในชุมชนเป็น 
จ�านวนมาก ทั้งที่ในเบื้องต้นมีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่า คงมีผู้สูงอายุ 
ให้ความสนใจมาเรยีนไม่มากเท่าไรนัก แต่เมือ่มกีารเปิดรบัสมคัร กลับม ี
ผู้สูงอายุยินดีเข้ามาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุกว่า 100 คน ท�าให้ในแต่ละ 
สัปดาห์ สถานที่ที่จัดไว้รองรับนักเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกงแคบลงไป 
ถนัดตา

โรงเรียนของเร�น่�อยู่

บทที่
02

ผู้สูงอายุเคารพธงชาติ สวดมนต์ร่วมกัน ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
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 “ผมมัน่ใจว่า โครงการน้ีจะช่วยให้งานของเราประสบความส�าเรจ็ได้  
ดังนั้นเมื่อเทศบาลต�าบลท่าก้อน อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร  
มารบัสมคัรลูกข่ายท่ีจะเข้าร่วมโครงการของ สสส. ผมก็เลยสมคัรเข้าไป 
และได้ไปอบรมที่นั่นเป็นเวลา 15 วัน 
 “ต่อมาเขาให้ส�ารวจ RECAP และ TCNAP ในพื้นที่ ผมก็ท�า”  
คุณโยธิน นายก อบต.บ้านกง เล่าที่มาที่ไปอย่างละเอียด ซึ่งจากข้อมูล 
ในการท�า RECAP และ TCNAP ท�าให้ อบต.บ้านกงได้รับรู้ข้อมูลว่า  
ในต�าบลบ้านกงมีจ�านวนผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก แม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
จะไม่ได้เป็นผู้สงูอายปุระเภทติดบ้านติดเตียง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุ 
ประเภทติดสังคม คือชอบไปมาหาสู่และพูดคุยกับผู้คนในพื้นที่เดียวกัน  
แต่ก็เป็นจดุเริม่ต้นของการตระหนักว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้สงูอายใุนชมุชน 
ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีจิตใจแจ่มใสร่าเริง
 หลังจากน้ัน อบต.บ้านกงจงึรเิริม่โครงการเก่ียวกับการดูแลสขุภาพ  
ของผู้สูงอายุหลายต่อหลายโครงการ เช่น การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ  
การออกก�าลังกายด้วยแอโรบิก เป็นต้น แต่ก็ท�าได้ไม่ครบทุกด้านและยงั 
ไม่ครอบคลุมมากพอ จึงเป็นที่มาของการหารือกับภาคีต่างๆ ในชุมชน 
ถึงการจดัต้ังโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเกิดการประชมุร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย 
เพือ่ช่วยกันก�าหนดหลักสตูรการเรยีนการสอน และเป็นท่ีมาของการจดัต้ัง 
โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกงข้ึนมา ซึ่งเริ่มเปิดโรงเรียนอย่างเป็น 
ทางการมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว

นักเรียนสูงวัยสูงประสบกำรณ์

จนถึงปี พ.ศ. 2562 โรงเรยีนผู้สงูอายบุ้านกงเปิดการเรยีนการสอนให้กับ 
ผู้สงูอายใุนชมุชนมาแล้ว 2 รุน่ด้วยกัน ในช่วงแรกเปิดการเรยีนการสอน 
ทุกวนัศกุร์เว้นศกุร์ เรยีนวนัละ 3 ชัว่โมง ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 
เท่ากับเรยีนเดือนละ 6 ชัว่โมง กินระยะเวลา 8 เดือน รวมท้ังหมดเป็น  
48 ชั่วโมง 

บ้ำนกงเพื่อคุณลุงคุณป้ำ

ก่อนหน้าท่ีจะเกิดโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกงข้ึนน้ัน งานการดูแล 
ผู้สูงอายุในต�าบลบ้านกงเน้นน�้าหนักไปท่ีการดูแลผู้สูงอายุผ่านกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ โดยเมื่อต�าบลบ้านกงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากรัฐบาลแล้วจึงน�าไปสนับสนุนการท�างานด้านการดูแลสุขภาพให้กับ 
ประชาชนในพืน้ท่ี ผ่านกลุ่มกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล กลุ่มองค์กรและภาคประชาชน เป็นต้น
 ต่อมาเม่ือนายโยธิน ศรหีนองเมก็ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
บ้านกง เข้ามารบัต�าแหน่งเมือ่ปี พ.ศ. 2557 เขาให้ความสนใจในการน�า  
อบต.บ้านกง เข้าร่วมงานกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) เพ่ือพัฒนางานการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โยธิน ศรีหนองเม็ก
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกง
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 “อบต. ไปชวนมาเรียนจ้ะ เขาบอกว่าถ้ามาแล้วจะได้เจอเพื่อนๆ  
จะได้ไม่เป็นโรคซมึเศร้า” คุณป้าเสวต โคตรมงคล อาย ุ71 ปี เล่าถึงจดุเริม่ต้น 
ของการได้มาเข้าเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุส่วนคุณป้ากรองแก้ว แพงมา 
อายุ 65 ปี ก็บอกว่า “เราเข้ามาก็จะได้มีเพื่อน จะได้ไม่เหงาน่ะค่ะ”
 ส่วนคุณลุงประสาน แก้วหานาม อายุ 67 ปี บอกอย่างอารมณ์ด ี
ว่า “ผมใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากจะเป็นนักเรยีน” ไม่ต่างจากความต้ังใจ 
ของคุณป้าอินทอง ไชยจนัทรา อาย ุ67 ปี ซึง่พูดด้วยดวงตาเป็นประกายว่า 
“อยากเสริมวิชาให้ตัวเอง แล้วมาเล่าให้เพื่อน ให้ลูกหลานได้ฟังว่ายาย 
ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง”
 คุณกัลยาณี สมท้าว ปลัด อบต.บ้านกง หัวเรีย่วหัวแรงส�าคัญของ 
การด�าเนินงานผู้สงูอายใุนชมุชนบ้านกงอีกท่านหน่ึง ขยายความเพ่ิมเติม 
ว่าเหตุท่ีแต่ละวันก�าหนดให้ใช้เวลาการเรียนเพียง 3 ชั่วโมงในช่วงเช้า 
ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานนักเพราะเกรงว่าผู้สูงอายุจะอยู่ได้ไม่ทน นั่งได้ 
ไม่นาน และยังต้องกังวลกับเรื่องภารกิจที่บ้าน เพราะนอกจากผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่จะต้องดูแลหลานแล้ว บางคนยังต้องตระเตรียมท�ามาหากิน 
ในช่วงบ่ายด้วย โรงเรยีนผู้สงูอายบุ้านกงจงึแบ่งเป็นการอบรมเชงิวชิาการ 
ประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง มีตารางเรียนที่ก�าหนดไว้แล้วว่าใน 
แต่ละศุกร์ จะเรยีนเรือ่งอะไร จากน้ันเวลาท่ีเหลือจะเป็นเรือ่งนันทนาการ  
การออกก�าลังกาย เพ่ือให้ผู้สงูอายเุกิดความสมัพันธ์ในการท�างานร่วมกัน 
 กิจวัตรประจ�าวันก่อนเข้าห้องเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกง 
ในแต่ละสัปดาห์จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ได้แก่ การเคารพธงชาติที่ 
หน้าเสาธง สวดมนต์ ออกก�าลังกาย และประชมุนักเรยีน จากน้ันเมือ่เข้า 
ห้องเรยีนก็จะมกีารฝึกสมองโดยการให้ท�าท่าจบีแอล จากน้ันเวลา 09.40 น. 
จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน มีกิจกรรมให้นักเรียนท�าโดยแล้วแต่ว่า 
ตามโปรแกรมจะเป็นอะไร เช่น มีหมอนวดมาสอนวิธีนวดคลายเส้น  
ท�ายาหม่อง ท�างานฝีมือ เย็บปักถักร้อย เป็นต้น
 หลักสูตรการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ ่นแรก  
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาใหญ่ ได้แก่ วิชาชีวิต วิชาชีพ และวิชาการ  
ด้วยสัดส่วน 50% 30% และ 20% ตามล�าดับ 

 การเรียนในด้านวิชาชีวิตจะให้นักเรียนผู้สูงอายุไปเรียนนอก 
สถานท่ี คือวัดในชุมชนท้ังสองแห่ง ท่ีน่ีผู้สูงอายุจะได้เรียนเรื่องการ 
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม บทเรียนเรื่องการปฏิบัติธรรม ฝึกจิต  
ท�าสมาธิ ส่วนวชิาชพีจะให้นักเรยีนผู้สงูอายทุ�าโครงการปลูกผัก ปลูกเห็ด  
ท�ายาหม่อง ยาดม รวมถึงน�้ายาล้างจาน 
 และสดุท้ายการเรยีนในด้านวชิาการ ส่วนมากเป็นเรือ่งกฎหมาย 
เก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุ มีเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลหนองเรือมาพูด 
เรื่องสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับ และการช่วยเหลือจากรัฐต่อผู้สูงอายุ

เรียนรู้เพิ่มทักษะชีวิต

โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลบ้านกง ก่อต้ังข้ึนด้วยวตัถุประสงค์ในการส่งเสรมิ 
การเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการท�ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของทางภาคอีสาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุช่วย 
อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถ่ินให้อยู่ถึงคนรุ่นต่อไป และเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้จาก 
กลุ่มต่างๆ เช่น มีการบรรยายเรื่อง สมุนไพรจะใช้กับยาแผนปัจจุบัน 
ได้อย่างไร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล มีการให้ความรู้เรื่อง 
สทิธิของผู้สงูอายจุากนักกฎหมาย มีการอบรมเรือ่งสขุภาพจากเจ้าหน้าท่ี 
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น รวมท้ังการอบรมจากส�านักงาน 
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (กศน.) เป็นต้น  
และยงัมกิีจกรรมการฝึกอาชพีจากกลุ่มต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรมการท�า 
ยาหม่องจาก อบต. ร่วมกับกลุ่มอาชพีน�า้ยาอเนกประสงค์ บ้านท่าล่ี หมูท่ี่ 7 
และการนวดแผนโบราณ จากคุณหมอแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ เป็นต้น 
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 นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุ 
แล้ว เข้ามาช่วยให้ความรูแ้ก่นักเรยีนผู้สงูอาย ุซึง่นอกจากสอนวชิาชพีแล้ว  
ทุกๆ คนยงัเน้นไม่ให้นักเรยีนผู้สงูอายไุด้รบัความเครยีด แต่จะเล่าเรือ่ง 
ท่ีเป็นการส่งต่อความสุขและความสนุกสนานให้นักเรียนผู้สูงอายุ เช่น  
เล่านิทาน เล่าธรรมะ เป็นต้น

กำรเปลี่ยนแปลงจำกรุ่นสู่รุ่น

เมื่อการเรียนการสอนตลอด 8 เดือนในรุ่นแรกสิ้นสุดลง และมีพิธีมอบ 
ใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว อบต.บ้านกง 
จงึมกีารทบทวนเพ่ือวางแผนปรบัหลักสตูรการเรยีนการสอนในรุน่ต่อมา  
“เรามองว่า ปีแรกถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรยีกว่า ยยุะ คือมัว่ๆ เหมอืนว่า 
เราทดลองจบันู่นจบัน่ี ลองเรยีนรูร่้วมกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนให้มนั 
ด�าเนินไปได้ แต่ต้องยอมรับว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไรนัก” นายก 
อบต.บ้านกง ในฐานะผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการกล่าว
 เขาบอกว่าสิ่งท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ผู้สูงอายุในปีแรกยัง 
ไม่ค่อยกล้าพูดคุย ไม่ค่อยมส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนรู ้หลังเสรจ็สิน้ 
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุจึงมีการปรับ 
หลักสูตรใหม่ส�าหรับรุ่นท่ี 2 ได้มีการก�าหนดหลักสูตรเพ่ิมเติมในเรื่อง 
ภาวะผู้น�า เพราะต้องการให้ผู้สงูอายกุล้าพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
มากข้ึน นายก อบต.บ้านกง กล่าวถึงอีกเรื่องราวท่ีท�าให้ตนอยากให ้
นักเรยีนผู้สงูอายมุภีาวะความเป็นผู้น�า เน่ืองจากเมือ่ต�าบลบ้านกงมกีาร 
จดังานหรอืพิธีการ มกัขาดพิธีกรหรอืผู้น�าในด้านพิธีการ เช่น การอาราธนา 
ศลี อาราธนาธรรม นักเรยีนผู้สงูอายหุลายท่านยงัขาดความกล้า กลัวการ 
จบัไมโครโฟน จงึได้ก�าหนดเน้ือหาเรือ่งน้ีไว้ในหลักสตูรของรุน่ 2 แล้วเมือ่
นักเรียนผู้สูงอายุได้มาเรียนกัน ให้ทุกท่านได้ฝึกร้องเพลง ได้คุยกัน 
มากขึ้น ย่อมเกิดความกล้ามากขึ้นที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชน 

 นักเรียนผู้สูงอายุจ�านวนมาก แม้อาศัยอยู่ในต�าบลเดียวกัน  
บ้านใกล้เรือนเคียงกัน แต่หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน การได้มา 
ใช้วนัเวลาร่วมกันท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุท�าให้จากคนท่ีไม่เคยคุ้นกลับกลาย 
เป็นคนท่ีคุ้นเคย อีกท้ังบางท่านโชคดีเม่ือมาโรงเรียนแล้วบังเอิญได้ 
มาเจอเพื่อนเก่าในสมัยยังเป็นเด็ก
 ในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุจากท่ัวต�าบล 
จะท�าอาหารมาแบ่งปันกันรับประทาน ใครมีฝีมือด้านการท�าข้าวปลา
อาหารก็มักจะแสดงฝีมือกันมาอย่างเต็มท่ี ท�าให้วงรับประทานอาหาร 
มื้อกลางวันเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ปริมาณอาหารอาจท�าให้พวกเขา 
อิ่มท้อง แต่การได้อยู่ร่วมกับพวกพ้องน่าจะท�าให้พวกเขาอิ่มใจ
 “เวลาพักเท่ียงเราก็เอาข้าวใส่ป่ินโตมากินด้วยกัน น่ีเป็นส่วนหน่ึง 
ที่ผมภูมิใจ กินอยู่บ้านมันไม่อร่อยหรอก เรากินอยู่นี่อร่อย มีเพื่อนมีฝูง 
รุน่เดียวกัน รุน่พีก็่ม ีรุน่น้องก็มี แต่ทุกคนเวลาเข้าเรยีนก็อาย ุ25 เหมือนกัน 
หมดน่ันแหละ (หัวเราะ) เข้ามาแล้วก็ไม่อยากจะออกไป” คุณลุงประสาน  
หนึ่งในนักเรียนผู้สูงอายุกล่าวไว้

ช่วงพักกลางวัน ผู้สูงอายุจะน�าอาหารที่ท�ากันมาเอง 
ซึ่งส่วนมากเป็นแกงและผักสวนครัว ใส่ปิ่นโตมาแบ่งกันทาน
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จำกห้องเรียนสู่ชีวิตประจ�ำวัน

ในการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษของโรงเรยีนผู้สงูอายบุ้านกง มคีรสูอนวชิา 
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)  
มาให้ความรู้กับนักเรียนผู้สูงอายุ โดยครูมีวิธีทดสอบนักเรียนผู้สูงอายุ 
ด้วยการน�าแบบฝึกหัดมาให้ท�า และให้นักเรยีนผู้สงูอายอุอกมาพูดภาษา 
อังกฤษท่ีหน้าชัน้เรยีน ซึง่ตามจดุประสงค์การเรยีนวชิาน้ี ทางผู้อ�านวยการ 
โรงเรยีนไม่ได้ต้องการให้นักเรยีนผู้สงูอายมุคีวามสามารถถึงข้ันอ่านออก 
เขียนได้ในระดับสงู แต่ควรรูค้�าบางค�าไว้ประดับเป็นความรูติ้ดตัว  
 “ไอ เลิฟ ย ู(I love you) ยายก็ได้เรยีน (หัวเราะ) กู๊ด มอร์น่ิง (Good  
morning)” คุณป้าวิมล อ�าท้าว นักเรียนผู้สูงอายุแสดงความสามารถ 
ในการพูดภาษาต่างประเทศออกมาโดยไม่ต้องพึ่งพาดิกชันนารี 
 “สนุก เฮฮา กรี๊ดกร๊าดกัน” คุณป้าบรรยายถึงบรรยากาศใน 
ห้องเรียนวิชานี้
 นอกจากบทเรียนในเชิงวิชาการแล้ว บางครั้งครูผู้สอนหรือนัก 
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนในแต่ละวันยังได้พยายามเสริม 
ประเด็นในเชิงสังคมเข้าไปสู่บทเรียนของกลุ่มผู้สูงอายุด้วย โดยมี 
เป้าหมายให้ผู้สูงอายุท�าหน้าท่ีเป็นหน่ึงในกลไกการแก้ปัญหาของชุมชน  
ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากผู้สงูอายเุป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน 
และถกเถียงกัน น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาสงัคมในทางอ้อมได้ อย่างท่ีคุณป้า 
ทองใส ลากุล อายุ 65 ปี ได้ถอดบทเรียนเรื่องยาเสพติด แล้วน�าไป 
ถ่ายทอดให้ลูกหลานที่บ้านได้ฟังว่า “อย่าไปลอง อย่าไปอยากรู้ อย่าไป 
เลียน ให้เรารู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันให้โทษกับเรา”
 คุณป้าอินทอง ไชยจนัทรา อาย ุ67 ปี ผู้เป็นนักเรยีนของโรงเรยีน 
ผู้สงูอายมุาสองปีซ้อน เล่าด้วยความภมูใิจถึงบทเรยีนเรือ่งการท�าปุ๋ยหมกั 
สูตรไข่ว่า เหตุท่ีชื่อสูตรไข่ก็เพราะน�าไข่มาหมัก ซึ่งคุณป้าสามารถน�า 
ความรู้ท่ีได้รับมาท�าปุ๋ยชนิดน้ีใช้กับสวนผักของตัวเองได้จริง ปุ๋ยชนิดน้ี 
ไม่เพียงแต่ใช้รดต้นไม้ แต่ยงัมคุีณสมบัติเป็นยาฆ่าแมลงด้วย และเมือ่ไหร่ 

ท่ีปุ๋ยชนิดน้ีหมดแล้ว คุณป้าก็ลงมอืลงแรงท�ามนัข้ึนมาเองได้โดยไม่ต้อง 
ซื้อหาจากที่อื่น
 คุณป้าชื่น ไชยชาลี อายุ 66 ปี เป็นชาวบ้านบ้านกง หมู่ 5 และ 
เป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง ได้บอกเล่าถึงความรู ้
เรือ่งสทิธิและกฎหมายท่ีคุณป้าได้รบัจากการเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายวุ่า  
หากผู้เฒ่าผู้แก่คนใดมท่ีีอยูอ่าศยับกพร่อง สภาพความเป็นอยูไ่ม่สมบูรณ์  
หรือเมื่อมีเหตุจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ย่อม 
สามารถมาร้องขอความคุ้มครองจากส่วนกลางได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้ 
เกิดข้ึนกับคุณป้าชื่นโดยตรง แต่คุณป้าได้น�าความรู้จากโรงเรียนไป 
ช่วยเหลือสมาชกิคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านเดียวกันกับคุณป้า สมาชกิ 
คนน้ันได้มาบอกคุณป้าชืน่ให้ไปช่วยเหลือเรือ่งความเป็นอยู ่เธอเป็นหญงิ 
ชรา อาศัยอยู่ในบ้านกระต๊อบตามล�าพัง ไม่มีลูกหลาน สามีก็เสียชีวิต 
ไปแล้ว มีความเป็นอยู่ยากล�าบาก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โชคดีที่ 
เธอยงัสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู ่เล้ียงปากท้องตามอัตภาพด้วยเบ้ีย 
ยังชีพผู้สูงอายุ และได้รับผักปลากับข้าวสารจากญาติพี่น้องในหมู่บ้าน
 เมื่อส่วนกลางได้รับเรื่องแล้ว จึงเดินทางมาสร้างบ้านใหม่ให้กับ 
หญงิชรา เป็นบ้านปูน 2 ชัน้ มีห้องน�า้ ห้องครวั เธอดีใจมาก เพราะสามารถ 
เข้าและออกจากบ้านได้สะดวก มคีวามเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เหมอืนเปล่ียนไปเป็น 
คนละคน ราวกับได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง 
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ผู้อ�ำนวยควำมดี

คุณลุงบุญเลิศ อนุศร ีวยั 77 ปี เป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบล 
บ้านกง คุณลุงช่วยส่งเสริมทุกด้านท่ีทางโรงเรียนมอบหมายให้ท�า  
อย่างเรือ่งประเพณีวฒันธรรม และเน่ืองจากคุณลุงเคยบวชอยู ่5 พรรษา 
จบนักธรรมชั้นเอก ต่อมาได้มหาเปรียญ 3 ท�าให้มีความรู้ทางด้าน 
พระพุทธศาสนามาพอสมควร คุณลุงจึงมีโอกาสได้ช่วยอบรมให้กับ 
นักเรยีนผู้สงูอายใุนเรือ่งธรรมะ นอกจากน้ีคุณลุงยงัเคยเป็นก�านันมาก่อน 
ท�าให้ได้กักเก็บวิชาความรู้มามากมายจากหลายแหล่ง 

 เพ่ือไม่ให้ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ันสูญเปล่า คุณลุงจึง 
ประมวลผลความคิดความอ่านแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ เนื้อหา 
ในเล่มมีท้ังเรื่องท่ีคุณลุงน�ามาจากท่ีอ่ืนและเรื่องท่ีคุณลุงคิดได้เอง  
เป็นหลักในการใช้ชีวิตท่ีคุณลุงบุญเลิศเคยพบเจอแล้วตีพิมพ์แจกให้กับ 
นักเรียนผู้สูงอายุ โดยหวังให้ผู้สูงอายุได้ส่งต่อให้ลูกหลานด้วย
 “ผู้สูงอายุควรส�านึกอยู่เสมอว่า การเป็นผู้น�าท่ีดีของหมู่บ้าน 
และชุมชน จะต้องเป็นคนดังต่อไปนี้ หนึ่ง-ไม่เห็นแก่ตัว สอง-เสียสละ  
สาม-มีเวลา สี่-ไปมาสะดวก ห้า-บวกความสามารถ หก-ปราศจาก 
อบายมุข เจ็ด-สุจริตและเท่ียงธรรม ถ้าผู้น�าท�าได้อย่างน้ี คือคนดีของ 
สังคม” คุณลุงบุญเลิศบอก

พัฒนำผู้สูงอำยุเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน 

ตลอด 2 ปีท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายเุปิดท�าการมา โรงเรยีนแห่งน้ีประสบความ 
ส�าเรจ็ท้ังในด้านการเรยีนการสอนและการท�ากิจกรรม นักเรยีนผู้สงูอายุ 
มคีวามรูท่ี้สามารถน�าไปประกอบอาชพีเพ่ือสร้างรายได้ให้ตัวเอง ผลจาก 
การออมอย่างต่อเน่ือง ท�าให้นักเรยีนผู้สงูอายมุเีงนิไว้ใช้หลังจากตัวเอง 
เรียนจบแล้ว และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุอีกหลายด้านอย่างต่อเน่ือง  
ในอนาคต งานเหล่าน้ีก็ยังต้องก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาต่อไป  
เมื่อนักเรียนผู้สูงอายุสามารถน�าความรู้และกิจกรรมท่ีตนเองได้เรียนรู้ 
กลับไปท่ีหมู่บ้านตนเอง และน�าไปบอกหรือถ่ายทอดต่อให้กับผู้สูงอาย ุ
ท่านอ่ืนในชุมชนท่ีไม่มีโอกาสได้มาเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งน้ี  
เมื่อความรู้เหล่าน้ันถูกถ่ายทอดและกระจายออกไป ผู้สูงอายุในต�าบล 
ก็จะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่และพัฒนาความสามารถในหลายด้าน 
ให้กับตนเองขึ้นมาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 และน่ีคือจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของการท่ีทุกหน่วยงานพยายาม 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุนั่นเอง

บุญเลิศ อนุศรี
อ�ยุ 77 ปี 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 25ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร24

ผู้สูงอายุและทีมงานโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง 
ได้มาใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
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ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา วิธีการส�าคัญท่ีชุมชนบ้านกงน�ามาใช้ในการแก ้
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ คือการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ 
ผู ้สูงอายุ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการท่ีประสบความส�าเร็จค่อนข้างมาก  
เพราะจากเดิมผู้สูงอายุจ�านวนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต  
เพราะความเหงาระบาดหนัก ขาดรายได้เน่ืองจากไม่มีช่องทางท�ามา 
หากินท่ีมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้ขาดความเคารพนับถือตนเอง  
การส่งเสรมิอาชพีและรายได้ให้ผู้สงูอาย ุส่งเสรมิให้ผู้สงูอายจุ�านวนมาก 
ได้ออกจากบ้านมาท�ากิจกรรมร่วมกัน ได้รับรายได้ส�าหรับให้ตนเอง 
และครอบครัวได้ใช้จ่าย น่ันหมายความว่าเป็นการลดรายจ่ายไปในตัว 
ด้วย ถือเป็นการคืนคุณค่า สร้างศักด์ิศรี และรื้อฟื้นการเคล่ือนไหว 
ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุกลับมาได้อีกครั้ง ก่อให้เกิดความสุขและ 
ความสงบในจิตใจต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเองและสมาชิกในครอบครัวด้วย 

อ�ชีพสร้�งคุณค่�

บทที่
03

ท�ำมำหำกินตำมประสำผู้สูงอำยุ

ชาวบ้านกงส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มากนัก และยังมีหน้ีสินในครัวเรือน  
ท่ีผ่านมาจึงได้มีการพยายามหาวิธีแก้ปัญหาไปพร้อมกันหลายวิธีการ  
วิธีการท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนก็คือ  
การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้า 
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอาชพีเพ่ือสร้างรายได้ให้ตนเอง โดยได้มกีารก่อต้ัง 
กลุ่มอาชีพข้ึนมาอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มท�าน�้ายาล้างจาน กลุ่มท�า 
ยาหม่อง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มท�าไม้กระดกกับไม้ผ่อนคลาย  
กลุ่มหมอนวดแผนโบราณ กลุ่มหมอล�า กลุ่มหมวกไหมพรม เป็นต้น

ผู้สูงอายุร่วมกันท�าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อน�าออกขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
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 แนวคิดและวธีิการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มอาชพี เดิมทีชาวบ้าน 
ไม่เน้นใช้ความรู้เพ่ือท�ามาหากินเป็นอาชีพ แต่อยากท�าเพราะต้องการ 
ลดรายจ่ายของตัวเองมากกว่า เน่ืองจากวยัผู้สงูอายไุปท�างานอะไรก็ยาก 
ล�าบาก ปีแรกท่ีโรงเรียนเปิดการเรียนการสอน ชาวบ้านได้ลงมือท�า 
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างไว้ใช้เอง เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ก่อนจะเริ่มท�า 
เพ่ือจ�าหน่ายในเวลาต่อมา ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี และ 
เน่ืองจากในชมุชนมต้ีนทุนเป็นสมนุไพรจ�านวนมาก จงึมกีารน�าสมนุไพร 
ไปใช้เป็นส่วนผสมในการท�าผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค เช่น น�้ายาซักผ้า  
น�้ายาล้างจาน ยาหม่อง เป็นต้น
 และจากการท่ีสมนุไพรสามารถหาได้ง่ายตามบ้านเรอืน นอกจาก 
ผู้สูงอายุจะน�ามาท�าเพ่ือรับประทานกันเองในครอบครัวแล้ว ยังได้มี 
การน�าสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลายอย่างท่ีผู้สูงอายุ 
ท�าเพื่อจ�าหน่าย เช่น การท�าน�้ายาล้างจาน การท�ายาหม่อง เป็นต้น

 ผลจากการมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ท�าให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับ 
ชมุชนมากข้ึน ท�าให้เมือ่ทางชมุชนจะจดังานหรอืพิธีการสกังาน นักเรยีน 
ผู้สูงอายุมักได้รับการชักชวนให้ไปช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เช่น  
การได้ท�ายาหม่องกับดอกไม้จันทน์เป็นของช�าร่วย การให้วงหมอล�า 
ผู้สูงอายุได้ไปร่วมแสดง การจ้างหมอนวดแผนโบราณ ซึ่งนอกจากก่อ 
ให้เกิดรายได้กับสมาชิกในกลุ่มและทางโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็น 
ประโยชน์ในเรื่องการประชาสัมพันธ์กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุให้เป็นท่ีรู้จัก 
มากข้ึน เพราะพิธีกรในงานมกัช่วยประกาศว่าของช�าร่วย การแสดงหมอล�า  
หรือหมอนวดในงานนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ

ปฏิบัติกำรหำทุน (ทำงสังคม)

การท่ีผู้สูงอายุได้มาเข้าร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากจะท�าให้ได้มี 
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียน ไม่ใช่เพียงอาศัยอยู่บ้านตามล�าพังหรือ 
ท�ามาหากินไปวันๆ แล้ว สิ่งนี้ยังมีความหมายในเชิงของการเข้าสังคม  
การได้เป็นท่ีรู้จักของคนรอบข้างมากข้ึนท�าให้เกิดทุนทางสังคม ซึ่งจะ 
ส่งผลข้างเคียงอันเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการประกอบอาชีพ ฉะน้ัน 
ผู้สูงอายุคนใดมีความสามารถหรือท�ามาค้าขายอะไร จักต้องพยายาม 
แสดงออกมาให้เพ่ือนนักเรยีนผู้สงูอายไุด้ทราบ เพ่ือจะได้กลุ่มลูกค้าของ 
ตนเองเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
 “บางคนเขาไม่เคยรู้ว่า ‘โอ๊ย…ยายเป็นหมอนวดเหรอ’ พอมา 
โรงเรยีน เพ่ือนเริม่รู ้พอมคีนปวดอยูท่ี่หมูบ้่าน คนก็จะแนะน�าว่า ‘เอ้อ… 
คุณยายบ้านนี้นะไปเรียนด้วยกัน’ แล้วมันขยายให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็น 
อะไร ปราชญ์ชาวบ้านบางคนก็จะรู้แค่หมู่บ้านตัวเอง ไม่ได้ขยายไปถึง 
หมูบ้่านอ่ืน” คุณป้าบุญดวง โถยขุน อาย ุ69 ปี นักเรยีนผู้สงูอายกุลุ่มอาชพี 
หมอนวดแผนโบราณ เล่าประสบการณ์ของตนเอง “พอมาอยูท่ี่น่ีเราก็ดึง 
ภูมปัิญญาของปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นทุน ออกมาให้เพ่ือนรูว่้าเรามทุีนน้ีนะ 
ในต�าบล จะรู้แต่หมู่บ้านของเขา แต่ต�าบลไม่มีใครรู้ ถ้าเขามาโรงเรียน 

สมุนไพรที่หาได้จากในพื้นที่ น�ามาต้มท�าน้�าสปาเท้า เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อย
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แล้วเขาก็จะรูว่้า ทุนในต�าบลเรา ถ้าคุณเป็นไอ้น่ี หมูน้ี่ไม่ม ีคุณไปหาหมูน้ั่น 
ก็ได้นะ หมู่บ้านน้ีเขามีทุนเรื่องน้ีนะ ไม่ใช่ว่าถ้าคนท่ีไม่ได้มาเรียน  
เหมือนยายไม่มาเรียน ก็จะไม่มีใครรู้ว่ายายเป็นทุนของเรื่องนี้นะ” 
 เช่นเดียวกับคุณป้าสมจิต พุธละ อายุ 64 ปี นักเรียนผู้สูงอายุ  
และผู้ท�ามาหากินด้วยการขายปลาแห้ง ปลาส้ม บอกว่า “เป็นโอกาส 
ของป้าอีกอย่างหน่ึง (หัวเราะ) มเีพ่ือนมาเยอะ ป้าเอาของมาขายให้เพ่ือน  
มีแฟนๆ มาเป็นขาประจ�า (หัวเราะ)”

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้ำนกงด้วยลุงป้ำ

การรวมกลุ่มอาชพีของผู้สงูอายเุหล่าน้ีได้สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วย 
กันคิดช่วยกันท�า ช่วยกันรบัผลประโยชน์ ตลอดจนแสดงความเป็นเจ้าของ 
ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด ผู้สูงอายุจะเข้าร่วมกลุ่มตามความชอบ  
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง เม่ือรวมกลุ่มแล้วก็จะร่วมแรง 
ร่วมใจกันผลิตผลงานเพ่ือสร้างรายได้ให้ตนเองและกลุ่ม โดยรายได้ท่ี 
เข้ามาในแต่ละกลุ่ม จะถูกน�าไปสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน และใช ้
ประโยชน์ตามความจ�าเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
 นอกจากการท่ีชุมชนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกัน 
สร้างอาชีพและรายได้แล้ว ในระหว่างการด�าเนินการหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องในต�าบลบ้านกง ยังได้มีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาในการ 
ด�าเนินการของแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการสลับสับเปล่ียนกันมาให ้
ค�าแนะน�าในการพัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ รวมไปถึง 
เมือ่ทีมงาน อาสาสมคัร หรอืแม้แต่เมือ่ผู้สงูอายคุนใดได้มโีอกาสไปศกึษา 
ดูงานและแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารฝึกอาชพีจากชมุชนอ่ืนๆ แล้วเล็งเห็นถึง 
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่น่าน�ามาพัฒนาหรือต่อยอด ก็จะศึกษา  
และน�ามาสอนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุท่านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการขยายโอกาส 
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เพิ่มขึ้น
 ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านกงมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง อาทิ น�้ายา 
ล้างจาน ราคาขวดละ 50 บาท หรือแกลลอนละ 130 บาท พัดสาน 
พลาสติก ราคา 20 บาท ไม้กวาด ราคา 30-50 บาท ยาหม่อง ราคาขวดละ 
6-8 บาท ไม้ผ่อนคลาย ราคา 100 บาท ก้านมะพร้าวกระดก ราคา 100 บาท 
และหมวกไหมพรม ราคาใบละ 25 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถ 
สร้างรายได้ให้บ้านกงเป็นจ�านวนมาก สามารถน�าเงนิจ�านวนน้ีไปพัฒนา
ชุมชนได้ในหลายมิติ

นวดคลายเส้น เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
ผลัดกันท�าเป็นประจ�าและยังเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
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น�้ำยำล้ำงจำน สูตรถนอมมือ

ท่ีนาของคุณป้ากรองแก้ว แพงมา วัย 65 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 เคยถูก 
น�้าท่วม ท�าให้คุณป้าไม่สามารถท�ามาหากินได้ ทางจังหวัดอยากให้ 
คุณป้ามีอาชีพ มีรายได้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัว จึงได้ 
ส่งหน่วยงานเข้ามาสอนท�าน�้ายาล้างจานให้กับคุณป้าและชาวบ้าน 
ท่ีสนใจ ก่อนท่ีคุณป้าจะได้เข้ามาเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบล 
บ้านกงต้ังแต่รุ่นแรกในเวลาต่อมา ในฐานะสมาชิกของกลุ่มอาชีพท�า 
น�า้ยาล้างจาน ซึง่ท่ีโรงเรยีนแห่งน้ียงัได้เสรมิสร้างความรูเ้พ่ิมเติมให้กับ 
คุณป้าในด้านที่คุณป้าไม่เคยเรียนหรือรู้มาก่อน
 ก่อนมาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ น�้ายาล้างจานฝีมือของ 
คุณป้าได้รบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชนมาแล้ว แต่การมาเรยีนท่ีโรงเรยีน 
ท�าให้คุณป้าได้รบัความรูเ้พ่ิมเติมว่าแต่ละสตูรมวีธีิการท�าอย่างไร คุณป้า 
ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังมาเรียนท่ีโรงเรียน 
ให้ได้ฟัง  
 “ท่ีน่ีมีสอนแต่แบบใช้ N70 เป็นหัวเชื้อ เอามากวน มีผงพ่น  
ผงพ่นคือเอามาใช้ละลายหัวเชื้อ แล้วก็มีผงฟอง น�้าหอม สมุนไพรคือ 
มะกรดู มะนาว มาต้มเพ่ือเอาน�า้ อย่างถ้าของป้าก็จะใช้มะขาม เพราะเรา 
มวีตัถุดิบในพ้ืนท่ีว่างท่ีดอน ตรงน้ันจะมมีะขามของส่วนรวมอยู ่10-20 ต้น 
เราก็ไปเก็บ เกณฑ์สมาชิกเราไปเก็บมะขามมาแกะใส่ถังไว้ มะขามกับ 
ขมิ้นเป็นวัตถุดิบหลักของเรา เราไม่ได้ซื้อ เอามาใช้เป็นส่วนผสม 
 “พอบอกว่าน�้ายาล้างจานสมุนไพรมะขาม ก็จะใช้ด ีมันถนอมมือ  
อย่างถ้าเราไปใช้ของตลาดนะคะ บางคนจะมือเปื่อย มันแพ้ แต่ของเรา 
ไม่มีค่ะ ไม่มีใครแพ้เพราะน�้ายาเรา เพราะเราใช้สมุนไพร คือมะขาม 
มันก็บ�ารุงมืออยู่แล้ว”
 ทุกวันนี้นอกจากคุณป้าจะท�าน�้ายาล้างจานไว้ใช้เองแล้ว ยังแบ่ง 
ขายเป็นขวดด้วย โดยทางจังหวัดได้ท�าสติกเกอร์มาให้คุณป้าติดเป็น 
ฉลากบนขวดน�้ายาล้างจานเพ่ือวางจ�าหน่ายท่ีบ้านตนเอง มีลูกค้าเคย 

บอกคุณป้าว่าเคยซื้อสบู่เหลวจากตลาดมาใช้ ซึ่งสบู่น้ันท�าจากไขมันวัว  
ท�าให้เน้ือตัวของเขากระด้าง แต่มาใช้สบู่เหลวท่ีคุณป้าท�าแล้วใช้ดี  
เพราะคุณป้าท�าสบู่จากมะขาม ไพล และขมิ้นชัน

น้�ายาล้างจานสูตรของผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง มีข้อดีคือไม่กัดผิวและหาวัตถุดิบได้จากในพื้นที่ 
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เจริญอำหำรกับเมนูจำนเด็ด

ผู้ท่ีมีความสามารถในท�าอาหาร ย่อมได้เปรียบผู้ท่ีท�าอาหารไม่เป็น  
เพราะจะช่วยประหยดัท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการซือ้หาอาหารมา คุณป้า 
อินทอง ไชยจันทรา วัย 67 ปี นักเรียนจากกลุ่มวิชาอาหารของโรงเรียน 
ผู้สงูอายตุ�าบลบ้านกง บอกว่าท่ีโรงเรยีนได้ส่งเสรมิเรือ่งอาหาร มกีารสอน 
ว่าอาหารชนิดไหนมีประโยชน์บ้าง เช่น พวกผัก ปลา อีกทั้งเราควรน�า 
อาหารท่ีสามารถหาตามพ้ืนบ้านได้มารับประทาน โดยเน้นรับประทาน 
เฉพาะผักทีป่ลูกเอง เน่ืองจากท่ีบ้านมแีต่ผู้สงูอาย ุซึง่สขุภาพฟันไม่ค่อยดี 
จึงไม่นิยมอาหารท่ีเหนียวอย่างพวกเน้ือหมูและเน้ือปลา แต่หากวันใด 
ต้องการท�าปลาเป็นอาหาร ก็สามารถจับมาจากนา จากสระที่บ้าน หรือ 
ล�าน�้าเชิญก็มี 
 ตอนอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ คุณป้าได้ช่วยท�าอาหารบ้างเป็นครั้ง 
คราว แต่ไม่ได้ช่วยทุกวัน

อาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์หรอืเมนเูดด็ของทีน่ีค่อือะไร 
เรียกว่าต�าแจ่ว คือน�้าพริกปลาร้า ก็เอาผักมาลวก ผักจากสวนของเรา 
นี่แหละ เอามะนาว มะละกอ กล้วย ใส่ตามนี้ เอามาท�ากินเอง ไม่ค่อย 
ได้ซื้อ

ผกัอะไรบ้าง
มีฟักทอง มะระ มะรุม ชะอม ขี้เหล็ก

แล้วกเ็อามาลวกกนิกบัน�า้พรกิ
เอาขี้เหล็กมาแกง

มเีมนอูะไรอีกบ้าง
มีแกงหน่อไม้ แกงเห็ด มีหมู มีไก่บ้างเป็นบางเวลาค่ะ

ส่วนใหญ่จะเป็นเมนทูีก่นิง่ายๆ
ค่ะ กินป่นปลา กินแกงปลา กินย�้าๆ อยู่อย่างนี้ มีหอย มีปูอยู่ในสระ  
อยู่ในนา ก็เอามาแกง

ปูเอามาแกงอะไร
ปูเอามาป่น มาอ่อม ใส่ผัก แล้วก็ต�าเอาแต่น�้า แล้วก็เอามาเคี่ยว

เมือ่วานกนิขนมจีน
ขนมจีนน�้ายาป่าปลาร้า

เมนนูีท้�าบ่อยไหม
ไม่บ่อย ท�าเฉพาะเวลามีแขกมีลูกมาเยี่ยม ก็ท�าให้กิน มีทั้งแบบไทยบ้าง  
ลาวบ้าง ป่าก็มี แล้วแต่

อินทอง ไชยจันทร�
อ�ยุ 67 ปี
กลุ่มอาหาร โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง
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ใครมาเป็นวทิยากรในวชิานี้
ถ้าเป็นภาคทฤษฎี วิทยากรคือคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ ที่นี่จะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้าเป็นเรื่อง 
สุขภาพก็จะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ของเราก็จะมา 
พูดให้ความรู้เรื่องอาหาร กินอย่างไรให้ถูกวิธี เรื่องสุขภาพ วิธีการ 
ออกก�าลังกาย ฯลฯ ส่วนเรื่องการดูแลรักษาก็จะเป็นของ รพ.สต. ที่เป็น 
กลุ่มเครอืข่ายกัน แต่ถ้ากลุ่มเฉพาะทางก็จะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ มาสอนวิธีนวดจุด เส้นไหนอันตราย เส้นไหนไม่อันตราย  
ให้ระวังเพราะเส้นบางเส้นก็ไม่สามารถจับได้
 แต ่ คุณยายก็จะเป ็นหมอนวดแผนโบราณท่ีอยู ่ ในต�าบล  
เป็นปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา คนน้ีก็จะเป็นภาคปฏิบัติ เป็นคนลงมือ 
สอนให้กับเพ่ือนๆ ส่วนมากก็ไม่ได้เน้นไปสร้างรายได้ต่อ บางคนท่ีสนใจ  

หรือมีพ้ืนฐานอยู่แล้วก็ไปเรียนเพ่ิมเติม แต่บางคนก็จะเรียนเพ่ือให้ 
ดูแลตัวเองเวลาเจ็บป่วย ปวดขา ปวดข้อ ปวดคอ จะจับยังไง นวดยังไง 
ก็จะมีวิทยากรมาสอนกัน

หมอมาสอนนานหรอืยงั
สกัสองสามครัง้ มนัจะมนีวดเฉพาะจดุ นวดฝ่าเท้า แล้วก็การออกก�าลังกาย 
ท่ีเป็นนวด เขามาสอนกิจกรรมหลายอย่าง แล้วก็มหีนังสอืให้ด้วย ว่านวด 
จุดตรงไหนๆ 
 แล้วคุณหมอก็มีน�้ามันส�าหรับให้เรานวดเท้า เขาก็จะสอนโดย 
ให้เราน่ังจับคู่กัน ทาน�้ามัน แล้วให้นวดจากตรงไหนมาถึงตรงไหน  
สอนทั้งภาคทฤษฎี แล้วก็จะสอนพวกภาคปฏิบัติต่อไป

กลุม่นวดมสีมาชกิทัง้หมดกีค่น
มี 5 คน

คนทีท่�าเป็นอยูแ่ล้วเหมอืนป้ามกีีค่น
ทั้ง 5 คนเลยค่ะ มาจากคนละหมู่บ้าน

ต่างคนกต่็างเคยเรยีนมาก่อน แล้วมาเรยีนด้วยกนัอีกทีใช่ไหม
เพิ่มสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้

การนวดมีหลายประเภท ส่ิงท่ีเขามาสอนมีเรื่องอะไรบ้างท่ีคุณป้า 
ยงัไม่เคยรูม้าก่อน
มีค่ะ จุดใดท�าไม่ถึง เรียนมาน้อย ก็ได้เพิ่มเติมตรงนั้น คือเรื่องจับเส้น 
โดยเฉพาะ ไม่ได้นวดนะ เวลาเส้นตึง น่ังนานแล้วปวดหลัง ปวดเอว  
เราก็ไปจบัตรงท่ีเราเรยีนมา มนัก็ถูกนะ เขาก็หาย เขาก็ไปให้เราท�าบ่อย

บุญดวง โถยขุน
อ�ยุ 69 ปี
กลุ่มหมอนวดแผนโบราณ โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลบ้านกง
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เน่ืองจากชมุชนบ้านกงมต้ีนทุนเป็นสมนุไพรจ�านวนมาก เพราะสมนุไพร 
สามารถหาได้ในทุกครัวเรือน จึงมีการน�าสมุนไพรไปใช้เป็นส่วนผสม 
ในการท�ายาหม่อง และแต่เดิมชาวบ้านไม่ได้มีจุดประสงค์ในการท�า 
ยาหม่องเพือ่หารายได้ แต่ฝึกท�าไว้ใช้ทาถูดูแลตัวเอง จะได้เป็นการลด 
รายจ่ายของตัวเอง ไม่ต้องหาซือ้ยาหม่องจากท่ีอ่ืน แต่นอกจากน้ันแล้ว  
ความส�าคัญของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุบ้านกง คือการสร้าง 
ความสุขให้กับผู้สูงอายุ เพราะเมื่อผู้สูงอายุได้ท�างานร่วมกัน พบปะ 
พูดคุยกัน พวกเขาก็จะมคีวามสขุ นับเป็นการยงิปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว 
อย่างแท้จรงิ 

อ�ชีพสร้�งคว�มสุข

บทที่
04

การผัดสมุนไพรเพื่อน�าไปท�ายาหม่องสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ที่มีต้นทุนจากสมุนไพรในท้องถิ่น
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“ไพล ขิง ขมิ้นไข ขมิ้นขึ้น แล้วก็เอ็นอ่อน เอน็อ่อนจะเป็นใบ เป็นต้น  
เป็นเครอื พล้ิวไหวมาเลย” คุณรวงทอง อนุศร ีนักวชิาการตรวจสอบภายใน  
เจ้าหน้าท่ี อบต.บ้านกง หน่ึงในผู้ขับเคล่ือนงานการดูแลผู้สงูอายใุนชมุชน 
อธิบายวิธีการท�างานของกลุ่มท�ายาหม่องของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกง  
พร้อมกับอธิบายว่า จนทุกวนัน้ีกลุ่มท�ายาหม่องยงัไม่มกีารแยกเป็นกลุ่มย่อย 
เวลาท�าก็จะมารวมตัวกัน แล้วมผู้ีช�านาญเป็นคนน�าในการท�า ส่วนคนอ่ืน 
จะคอยช่วยเหลือและดูวธีิการท�าเพ่ือเรยีนรูไ้ปด้วย
 “ยาหม่องแบบใช้ดม คนสอนเป็นคุณหมอจากทางหมอยาสมนุไพร 
ของโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ ยาหม่องอันน้ี (หยบิให้ดู) ก็คือมาจากกลุ่ม 
บ้านท่าล่ี กลุ่มบ้านท่าล่ีเขาไปอบรมเรือ่งการท�ายาหม่อง เขาเป็นกลุ่มอาชพี 
ของหมู่บ้านในต�าบล ส่วนมากเราจะเอาภูมิปัญญาที่อื่นในท้องที่ที่เขามี 
อยูแ่ล้วมาอบรมสตูรสมนุไพร เอาของเขามาสอนเราในโรงเรยีนผู้สงูอายุ  
แล้วก็ขยายผลท่ีได้จากเขามาท�าเป็นของโรงเรียนเรา” คุณรวงทอง 
อธิบายให้ฟัง “มาสอนครั้งเดียว เพราะว่าสมาชิกของบ้านท่าล่ีก็เป็น 
นักเรยีนด้วย คนท่ีเป็นวทิยากรก็อยูใ่นโรงเรยีนอยูแ่ล้ว เพราะว่าเขาเป็น 
กรรมการอยูใ่นกลุ่มน้ัน เราก็ดึงออกมา ดึงภูมปัิญญาออกมา”
 คุณป้าเทเวศน์ มลูวชิา อาย ุ69 ปี และคุณป้าเสวต โคตรมงคล  
อายุ 71 ปี เป็นสองสมาชิกจากกลุ่มอาชีพท�ายาหม่อง ท้ังคู่ต่างไม่มี 

ความรูเ้รือ่งการท�ายาหม่องมาแม้แต่น้อย ก่อนจะได้มาเรยีนท่ีโรงเรยีน 
ผู้สงูอาย ุแต่เมือ่ได้มาเรยีนท่ีน่ี ก็พบว่าการท�ายาหม่องไม่ใช่เรือ่งยาก 
 ยาหม่องเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชมุชน  
ปกติสมาชกิในกลุ่มจะมารวมตัวกันท�ายาหม่องท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุแต่หาก 
เป็นการท�ายาหม่องเฉพาะกิจเพื่อเป็นของช�าร่วยในพิธีการหรือการจัด 
งานใด ทางกลุ่มจะต้องท�าถึง 300-400 ขวด ด้วยการไปรวมตัวกันท่ีบ้าน 
สักหลังของเพ่ือนสมาชิกแทน แต่ไม่ได้ไปกันหมดทุกคน อาศัยความ 
สมคัรใจว่าใครสะดวกก็ไปช่วยกันท�า ใช้เวลาท�าไม่นาน ประมาณ 2 ชัว่โมง 
ก็เสรจ็แล้ว พอขายได้แล้วจงึหักต้นทุนออกไป ก�าไรเท่าไหร่ค่อยมาแบ่งสรร 
ปันส่วนกัน และยงัหักส่วนหน่ึงของรายได้ให้กับโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเพ่ือเอาไว้ 
ท�ากิจกรรมและใช้ดูแลสมาชกิกันเองในยามเจบ็ไข้ได้ป่วย
 การได้มาน่ังท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนฝูงรุน่ราวคราวเดียวกัน ท�าให้ 
คุณป้าท้ังสองท่านรูส้กึไม่ต่างกันคือตัวเองมีความสขุ ได้หัวเราะ และได้รบั 
ความสนุกสนาน
 “เอาไปท�าบุญ” คุณป้าเทเวศน์บอกถึงวัตถุประสงค์เมื่อได้เงิน 
จากการขายยาหม่องจากฝีมือของตนเอง ส่วนคุณป้าเสวตมุ่งน�าเงิน 
จากการขายยาหม่องไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน “เราก็ใช้ซื้อกับข้าวบ้าง  
อยากกินอะไรก็ไปซือ้จ้ะ”
 ส�าหรบัแนวทางในวนัข้างหน้า คุณรวงทองบอกว่า “เราจะแยกเป็น 
กลุ่มเล็กกัน เพราะว่าเราเพ่ิงได้ไปอบรมพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอายขุอง พมจ.  
รุน่ท่ี 1 ในเรือ่งการพัฒนาศกัยภาพ ปัญหาและความต้องการ แนวทาง 
ในการแก้ไข รูส้กึว่าอยากมกีลุ่มย่อยคือภูมปัิญญากลุ่มทอผ้าฝ้าย
 “ตอนน้ีก็จะมกีลุ่มทอผ้าฝ้ายของกลุ่มผู้สงูอายข้ึุนมา เพราะแต่ละคน 
น่ีมอืฉมงั แต่ตอนน้ีไม่ได้ท�า เพราะไม่ได้ซือ้อุปกรณ์”
 คุณรวงทองยืนยันว่าสมาชิกภายในกลุ่มถนัดเรื่องการทอผ้า 
มากกว่าการท�ายาหม่อง แต่ท่ีย้ายมาท�ายาหม่องกันก็เพราะเรื่องของ 
พลก�าลัง ส�าหรับคนชราน้ันการทอผ้าเป็นเรื่องยากกว่าการท�ายาหม่อง 
อยูม่าก แต่ทุกงานล้วนสร้างความสขุให้กับผู้สงูอายไุม่ต่างกัน 

ยาหม่องสมุนไพร บรรจุลงในขวดขนาดเล็ก ขายในราคาย่อมเยา
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เดิมวชิาหมอล�าเป็นเพียงกิจกรรมการฝึกอาชพีกิจกรรมหน่ึงในโรงเรยีน 
ผู้สงูอายตุ�าบลบ้านกง แม้สมาชกิทุกคนต่างมาจากคนละหมูบ้่าน แต่ทุก 
คนล้วนมศีกัยภาพและความสามารถกันมาเป็นทนุเดิม พอมาเป็นเพ่ือน 
นักเรียนท่ีโรงเรียนเดียวกัน ต่างคนจึงได้เฉิดฉายแสงกันอย่างเต็มท่ี  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนจึงได้ผลักดันให้วงหมอล�าผู้สูงอายุวงน้ีไปแสดง 
ตามงานในชุมชน เมื่อไหร่ท่ีหน่วยงานภายนอกจะจัดงานอะไรก็ตาม  
วงหมอล�าวงน้ีก็มักถูกเชิญไปช่วยแสดงในงานอยู่เสมอ สมาชิกในวง 
ก็จะแต่งกายแบบเดียวกันไปพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะ 
 ลักษณะนิสัยของการเป็นคนกล้าแสดงออก นิยมความบันเทิง  
และความรักในการร้องเล่นเต้นร�าของผู้สูงอายุชาวบ้านต�าบลบ้านกง  
ได้สะท้อนออกมาผ่านสมาชิกในวงหมอล�าซึ่งมีจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 
หางเครื่อง นักร้อง นักดนตรี หมอแคน หมอพิณ อิเล็กโทน เรียกได้ว่า 
มาแบบจัดเต็มครบชุด นักดนตรีไม่มาก แต่ไปเน้นหนักตรงหางเครื่อง  
โดยแต่ละคนไม่มีต�าแหน่งหน้าท่ีชัดเจน ข้ึนอยู ่กับการจัดการของ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน อีกท้ังวงหมอล�าวงน้ียังได้ไปออกงานแสดงตาม 
เวทีใหญ่มาแล้วหลายเวที เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้กลุ่มผู้สูงอาย ุ
มีส่วนร่วมกับชุมชน ได้มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเอง

หมอลำ�ประจำ�ตำ�บล
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 วงหมอล�าวงน้ีไม่มกีารต้ังชือ่วงให้เท่ สมาชกิท่านหน่ึงในวงเพียง 
อยากให้ใครๆ เรยีกวงด้วยชือ่ท่ีเรยีบง่ายตรงกับสถานท่ีท่ีท�าให้พวกเขา 
ได้มาพบกันว่า ‘โรงเรียนผู้สูงอายุ’

วงหมอล�าโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างเสียงเพลง ความสนุกให้กับผู้ชมอยู่เสมอ
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วงหมอล�าของคณุป้าแตกต่างจากหมอล�าคณะอ่ืนอย่างไร
ป้าวิมล : มันก็ไม่ต่างกันหรอก หมอล�าที่คณะใหญ่ๆ เขาก็ไปออกงาน 
หลายงาน น่ีหมอล�าผู้สูงอายุก็ล�าเพ่ือความสนุกสนาน ล�าแบบคนแก่ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่ได้ไปหัดอะไรเพิ่มเติม เอาเพลงคนนู้นคนนี้มาร้อง 
ไปตามนั้น

ซ้อมกนับ้างไหม
ป้าวิมล : ถ้าจะไปออกงานก็มีซ้อม ผอ. จะซ้อมให้แหละ ไปงาน 
ที่หนองเรือ งานอีสานบนเวทีใหญ่ก็มีซ้อม

ท�าต�าแหน่งอะไรในวง
ป้าวิมล : เขาให้ท�าอะไรก็ท�า เป็นหมอล�าก็ล�า เป็นหางเครื่องก็เป็น  
มร้ีองด้วย บางทีเหน่ือยก็ให้คนอ่ืนเขาไป แก่แล้วเนอะ จ�าได้บ้างไม่ได้บ้าง 
อันไหนจ�าได้ก็ว่าไป อันไหนจ�าไม่ได้ก็บอกว่าลืม
ป้าค�าเสา : ก็ท�าเหมือนกันน่ันแหละ ช่วยกัน คนแก่เนอะ คนละกลอน 
สองกลอนสลับกัน 

ใช้เวลาในการซ้อมนานไหม
ป้าวิมล : ไม่นานหรอก ผอ. เรียงล�าดับให้เลย เขาจะจัดให้ว่าใครท�า 
หน้าที่อะไร คนไหนจะล�าก่อนล�าหลัง 

แล้ว ผอ. ยงัแต่งเพลงใหม่ให้ด้วย คณุป้าใช้เวลานานไหมกว่าจะจ�า 
เนือ้ร้องได้
ป้าวมิล : นาน คนแก่ กว่าจะได้ กว่าจะเข้าสมองก็นาน ผอ. แต่งให้หมด 
แหละ แต่งเป็นทุกอย่าง
ป้าค�าเสา : เข้าไปอบรมพัฒนาศักยภาพท่ีโรงแรมชดุา ปาร์ค มโีรงเรยีน 
นาหว้าจะแข่งกับเรา จะข้ึนล�าแข่ง เขาถอยเลย (หัวเราะ) ถอย สู้บ่ได้  
(หัวเราะ)

เราเก่งใช่ไหม
ป้าวิมล : เก่งก็ต้องให้ความดีความชอบกับ อบต. แหละ

อบต. สนบัสนนุวงหมอล�าของเราอย่างไร
ป้าวิมล : เขาก็สนับสนุนทุกอย่าง อุปกรณ์เขาก็ให้มา มีอะไรเราก็เอา 
อย่างน้ัน ตามพ้ืนบ้านเราน่ีแหละ เขาสนับสนุนเรามา มีกลอง มีแคน  
เราก็ตบไปตีไป

เขาพาไปออกงานด้วยใช่ไหม
ป้าวิมล : งานใหญ่ๆ เวทีใหญ่ๆ ก็ขึ้นอยู่
ป้าค�าเสา : หมอแคนก็หลังค่อมแล้วนะ (หัวเราะ) ยังไม่มีคนมาสืบทอด  
หมดรุ่นนี้แล้วไม่รู้จะมีรุ่นใหม่หรือเปล่า

แต่ละสปัดาห์กจ็ะมาเล่นกนัทีโ่รงเรยีนเช่นเคยใช่ไหม
ป้าค�าเสา : ขาดไม่ได้ค่ะ

วงหมอลำ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุตำ�บลบ้�นกง
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เล่นกนัหลายรอบไหม
ป้าวิมล : ถ้ามีเรียนก็ไม่ได้เล่นหรอก
ป้าค�าเสา : ส่วนมากเมื่อก่อนก็มาทุกวันศุกร์ ก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมง  
ตอนเช้าจะร้องเพลงกันก่อน แล้วพอตอนเย็นก็จะร้องเพลงขอบคุณ 
วทิยากร (หันมาหาป้าวมิล) อีแม่เอาสกัหน่อย ขอบคุณวทิยากรสกัหน่อย 
ป้าวิมล : ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณที่ท่านมาเยือน ขอบคุณที ่
ไม่ลืมเลือน ขอบคุณเสมือนเพื่อนพ่ีน้องกัน ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ  
ขอบคุณเบื้องบนสวรรค์ที่ให้เราพบกัน ดิฉันขอขอบคุณ
ป้าค�าเสา : นี่เป็นเพลงขอบคุณวิทยากร

เพลงน้ีกเ็อาไว้ร้องตอนเลกิเรยีน
ป้าวมิล : ผอ. ให้ร้องเวลามแีขกมาแล้วก็ขอบคุณเขา ผอ. แต่งให้หมดแหละ 
แต่งทุกอย่าง เต็มกระเป๋าไปหมดเลย แต่นักเรยีนไม่ค่อยเอามาร้องหรอก 
ยายเป็นคนปากไว ยายก็เลยเอามาร้อง (หัวเราะ)

ชอบมาโรงเรยีนไหม
ป้าวมิล : ชอบเลย มนัสนุก ไม่เครยีด ร่าเรงิ ไปถึงบ้านก็ร้องไปคนเดียว

กลบับ้านไปกย็งัอารมณ์ด ีร้องเพลงต่อ
ป้าวิมล : อารมณ์ดี ร้องเพลงต่อ รอบบ้านรอบช่อง ป้อนเป็ดป้อนไก่ไป 
(หัวเราะ)

ลกูหลานว่าอย่างไรบ้าง ชอบไหมท่ีแม่ร้องเพลงไม่ยอมหยดุเลยต้ังแต่ 
มาโรงเรยีน ไม่เหงาใช่ไหม
ป้าวิมล : ไม่เหงา ก็ไม่ร้องให้เขาเห็นหรอก อายเขา (หัวเราะ) 

ป้าวิมล นักร้อง (หมอล�า) ประจ�าวง ช�านาญการร้องมาตั้งแต่สมัยสาวๆ  

ผอ.บุญเลิศ ผู้แต่งเพลงและวางแผนการซ้อมให้กับวงหมอล�าผู้สูงอายุ
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เมื่อพิจารณาจากจ�านวนสมาชิกในกลุ่มอาชีพท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว  
กลุ่มอาชีพที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นกลุ่มปลูก 
ผักปลอดสารพิษ ซึง่เป็นกลุ่มอาชพีท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือปลูกพืชผักท่ีให้คุณค่า 
ทางด้านสุขภาพอนามัย โดยมีสองแกนน�าของกลุ่ม คือ คุณลุงประสาน  
แก้วหานาม อายุ 67 ปี และคุณป้าเหรียญ แสงสีเรือง อายุ 66 ปี  
ซึง่ไม่ใช่เรือ่งเกินเลยท่ีท้ังสองท่านจะได้รบัต�าแหน่งดังกล่าว เพราะคุณลุง 
เคยปลูกผักปลอดสารพิษเป็นอาชีพ ก่อนจะมาเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียน 
แห่งน้ี ส่วนคุณป้าก็ปลูกผักปลอดสารพิษมาต้ังแต่ตัวเองยังเป็นเด็ก 
มท้ัีงแบบปลูกไว้บรโิภคเองท่ีบ้าน ปลูกไว้เพ่ือจ�าหน่าย และยงัใจดีใจกว้าง 
พอที่จะปลูกไว้แจกจ่ายผู้อื่นด้วย 

สูงวัยไร้ส�ร
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“เมื่อปี พ.ศ. 2550 ช่วงน้ันต�าบลบ้านกง มีทางอ�าเภอ ทุกภาคส่วน 
เข้ามาให้พ่ีน้องประชาชนภายในหมู่บ้านภายในต�าบลมีการปลูกผัก
เอาไว้กิน ถ้าเหลือกินแล้วค่อยขาย ต้ังแต่น้ันมาจนทุกวันน้ีจึงรู ้จัก
การปลูกผักปลอดสารพิษว่าเป็นอย่างไร มีทุกหน่วยงานมาเชื่อม 
และต่อยอด” คุณลุงเล่าท่ีมาท่ีไปของความรู้ท่ีตนได้รับก่อนจะมาเข้า 
เรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 คุณลุงปลูกผักอยู่ 5 ชนิดคือ ต้นถั่วฝักยาว บวบ คะน้า ผักบุ้งจีน  
และโหระพา ซึ่งแต่ละเดือนจะปลูกผักไม่เหมือนกัน แต่จะหมุนเวียนกัน 
ปลูกตามฤดูกาล แต่คุณป้านั้น “มีทุกอย่างแหละในครอบครัวเรา เราก็ 
ปลูกไว้กิน เหลือกินเราก็ขาย” 
 เมือ่ไม่ได้ปลูกผักไว้กินเองเพียงในครวัเรอืน แต่ผักยงัเป็นของซือ้ 
ของขาย แล้วทั้งสองท่านขายผักที่ไหน
 “ตลาดที่นี่มีเยอะ เช่น ตลาดคลองถม มีทุกวันตลอดทั้งอาทิตย์  
ขายดี ถ้าผักปลอดสารน่ีจะขายดีท่ีสุดเลย” คุณป้าตอบอย่างอารมณ์ดี 
ไม่แพ้ค�าบอกเล่าจากคุณลุงท่ีมาช่วยย�้าถึงความนิยมชมชอบจากผู้ซื้อ 
อีกที “ผลิตไม่ทัน พูดง่ายๆ ถ้าต�าบลบ้านกงแล้ว ผักจะขายดีมาก เพราะเขา 
รู้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษ”
 “ชาวบ้านต�าบลบ้านกงปลูกผักปลอดสารพิษเหมอืนกันท้ังต�าบล  
ส่วนมากจะไม่เป็นเกษตรท่ีแบบว่าเหมือนเขายกไปตลาด ถ้าตลาด 
ในเมอืงเขาจะท�าเป็นสบิยีส่บิไร่ แต่อันน้ีไม่ใช่ อันน้ีคือขายตลาดแถวบ้าน 
เรา เราไม่ได้ท�าเยอะขนาดน้ัน” ท้ังสองท่านช่วยกันอธิบายต่อไปด้วย 
น�้าเสียงชัดถ้อยชัดค�า
  ผักปลอดสารพิษของท่ีน่ีมีราคาเพียงมัดละห้าบาทสิบบาท  
หากเป็นมะนาว ราคาต�า่สดุเพียงลูกละ 3 บาท แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลของมนั 
ราคาสูงสุดตกอยู่ที่ลูกละ 10 บาท แต่ก็ยังไม่แพงเท่ากับผักตามแผงที่ 
กรุงเทพฯ อีกท้ังในต�าบลบ้านกงน้ีมีการแบ่งปันพืชผลทางการเกษตร 
ให้พี่น้องต่างบ้านกันด้วยความเอื้อเฟื้อ ไม่ก็ขายในราคามิตรสหาย
 นอกจากนี้คุณลุงกับคุณป้ายังไม่หวงแหนวิชา ทั้งสองท่านได้น�า 
ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองมาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนนักเรียน 
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เพ่ือต่อยอดเรือ่งการปลูกผัก โดยใช้พ้ืนท่ีบรเิวณแปลงผักด้านหลัง อบต.  
ในการลงมือภาคปฏิบัติ ซึ่งเดิมทีพ้ืนท่ีตรงน้ีเคยใช้ปลูกผักมาก่อน  
แต่ปัจจุบันกลับแห้งแล้งมาก เพราะฝนไม่ตกจึงท�าให้หญ้าข้ึนมาท่วม 
เต็มพ้ืนทีไ่ปหมด ท้ังสองท่านจงึชกัชวนเพ่ือนนักเรยีนให้มาปลูกพืชผักกัน
 “ปลูกทุกอย่างเลยค่ะ ใครมผัีกมอีะไรท่ีพอจะปลูกได้ก็เอามารวม 
กลุ่มกัน พรกิ มะเขือ มะละกอ ข่า ตะไคร้ ก็ไม่เหน่ือย สนุกดีค่ะ เหมอืนได้ 
กลับไปเป็นเด็กเป็นนักเรยีนอีกครัง้” คุณป้าพูดด้วยสหีน้ายิม้แย้มแจ่มใส
 ชาวไร่ชาวนากลุ่มน้ีไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนอย่างชัดเจนว่าใคร 
ท�าหน้าท่ีอะไร แต่อาศัยการร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ ช่วยกัน 
ทุกอย่าง ตั้งแต่รดน�้า พรวนดิน ดายหญ้าออกจากผัก ฯลฯ คนอีสาน 
มีวัฒนธรรมการกินผักท่ีโดดเด่น โดยมักจะกินผักไม่ต�่ากว่า 2-3 ชนิด 
ต่อกับข้าวหนึ่งอย่างด้วย “ยกตัวอย่าง ปลาช่อนลุยสวน ส่วนประกอบ 
ของมันก็คือผักทุกชนิดท่ีปลาช่อนตัวน้ีจะไปลุยในสวน (หัวเราะ) ก็ม ี
น�้าพริกน�้าอะไรผสมกัน หรือลาบ ก็เป็นผักสะเดาบ้าง ผักเริก ใบมะตูม  
ถั่วฝักยาว ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โอ้…ไล่ไม่หมดหรอก (หัวเราะ) อาจเป็น 
ผักสด ผักที่เขาปลูกตามบ้านตามรั้ว สามารถเก็บมากินได้ เวลาปลานึ่ง 
ก็เก็บพวกน้ีมา” คุณลุงประสานตอบอย่างอารมณ์ดี เมื่อถูกถามว่าผัก 
ท่ีคนอีสานนิยมรบัประทานกันได้แก่อะไรบ้าง จากน้ันป้าเหรยีญจงึอธิบาย 
เพิ่มเติมให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 “ผักของปลาน่ึง ก็จะเป็นพวกยอดผักแค ผักอีล�่า (ผักล�่า)  
ดอกผักกาดขาว ดอกแคป่า ส่วนมากผักพวกน้ีจะเป็นผักท่ีมีประโยชน ์
อยู่แล้ว สามารถช่วยย่อยอาหารได้ เหมือนผักกระโดนค่ะ ผักกระโดน 
นี่จะนิยมกินกับเมี่ยง หรือกับปิ้งปลา เพราะว่าผักของอีสานเหมือนเป็น 
เครื่องเคียงของกับข้าวเลย”
 ผู้สูงอายุท่านหน่ึงเป็นผู้ป่วยโรคความดันได้น�าความรู้ท่ีได้รับ 
จากโรงเรียนผู้สูงอายุในเรื่องอาหารท่ีว่า กินผักเป็นยา รักษาโรคได้  
ไปปรบัใช้กับนิสยัการรบัประทานของตัวเอง โดยผักท่ีคุณป้าได้กินเป็นยา 
คือผักทุกประเภทท่ีสามารถปลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรดู  
และต�าลึง มาผสมผสานกัน

 ในชวีติประจ�าวนัของชาวบ้านต�าบลบ้านกง นอกจากการปลูกผัก 
พืชสมุนไพรเพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน เพื่อส่งออกไปจ�าหน่าย และเพื่อ 
แจกจ่ายผู้อ่ืนแล้ว สมุนไพรของท้องถ่ินยังมีสรรพคุณเป็นยาสามารถ 
น�ามารกัษาบาดแผลได้ เช่น หากถูกมดีบาดแล้วเลือดออก ให้น�าส่วนยอด 
ของเลาฮ้างมาทุบมาต�าแล้วทาลงบนแผล ไม่นานแผลก็จะหายเอง  
หรือเมื่อถูกตะขาบหรืองูกัด ให้น�าส่วนยอดของเลาฮ้างมาผสมสารส้ม 
แล้วทาก็สามารถแก้พิษได้ หรือถ้าไม่มีเลาฮ้างก็สามารถใช้ต้นบ้านร้าง 
กับสาบเสือแทนได้ ชาวบ้านต่างรู้จักสมุนไพรเหล่าน้ีกันเป็นอย่างดี  
เพราะล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว มีขึ้นตามบ้านเรือน และหาง่าย 

“
ปลูกทุกอย่ำงเลยค่ะ 

ใครมีผักมีอะไรที่พอจะปลูกได้
ก็เอำมำรวมกลุ่มกัน พริก มะเขือ มะละกอ 

ข่ำ ตะไคร้ ก็ไม่เหนื่อย สนุกดีค่ะ 
เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กเป็นนักเรียนอีกครั้ง

”
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คุณลุงทอง เหลาประเสริฐ อายุ 74 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือทุกชนิด  
ด้วยความชื่นชอบการท�างานฝีมือมาต้ังแต่วัยหนุ่ม หากใครมีงานฝีมือ 
มาให้คุณลุงทอง เหลาประเสริฐ ได้แสดงความสามารถ คุณลุงจะไป 
ก่อนเพ่ือนและท�าเป็นก่อนทุกคนท่ีท�าด้วยกัน การได้ท�างานฝีมอืเป็นเรือ่ง 
ท่ีท�าให้คุณลุงภูมใิจในตัวเอง เพราะคนอ่ืนไม่สามารถท�าได้เหมอืนคุณลุง 
และยงัถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณลุงทองคิดค้นนวตักรรม 
ไม้กระดกและไม้ผ่อนคลายข้ึนมา และมนัได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส�าคัญ 
ของต�าบลบ้านกงในปัจจุบัน 

นวัตกรรมสบ�ยก�ย
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ไม้ผ่อนคลาย ช่วยยืดเส้น ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพื่อลดอาการปวดเมื่อย
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“ใช้นวดขา นวดเอว ไม่ต้องให้คนเหยียบ ไม่ต้องให้คนนวด ไม่ต้องการ 
หมอนวด แล้วเวลานอนจะรูส้กึสบาย ต่ืนเช้ามาร่างกายก็ไม่ปวด ไม่เมือ่ย” 
คุณลุงบอกวิธีใช้งาน และยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะผ่อนคลายสมชื่อ 
 คุณลุงไม่ได้ท�าไม้ผ่อนคลายมาแจกเพ่ือนนักเรียน แต่ได้สอน 
พวกเขาท�าไม้กันจนสามารถท�าเองได้ เพ่ือจะน�าไม้ดังกล่าวไปใช้ 
ประโยชน์ในการนวดหรือออกก�าลังกายที่บ้าน 
 “ดีขึ้นส�าหรับใครที่ท�าต่อเนื่อง แต่ถ้าท�าๆ หยุดๆ มันก็เหมือน 
ไปหาหมอนวด พอไปนวดมา พอผ่อนคลายมาแล้วก็ตึงใหม่ แต่ผมท�า 
ทุกวันน่ีดี ไม่ตึง แล้วพุงก็ไม่มี เพราะว่านวดหลังด้วยการเอาเชือกมา 
พาดพุง มันจะมานวดพุงด้วย คือจะท�าก่ีนาทีก็ได้ ถ้าเรามีเวลานาน 
เราก็ท�านาน จะท�าสองสามรอบก็ได้” คุณลุงตอบเมื่อถูกถามว่าสุขภาพ 
ของเพ่ือนนักเรียนดีข้ึนไหม เมื่อพวกเขาได้น�าไม้ผ่อนคลายไปใช้ 
ออกก�าลังกายที่บ้าน

 “ยังขึ้นข้างบนไม่ได้ แต่ตั้งแต่เอวลงไปนี่ได้ หลังได้ ถ้าเอาเส้น 
หลังน่ีเชือกจะมาพาดพุงเราพอดี” ค�าตอบของคุณลุงต่อค�าถามว่า 
สามารถใช้ไม้น้ีท�าได้ท้ังร่างกายไหม ตามระยะเวลาท่ีใช้ท�ากว่าจะเสร็จ 
แต่ละอัน “คือถ้าเราหาอุปกรณ์ได้ มันก็ไม่นาน อย่างท่ีผมท�าน่ีเป็นไม ้
เนื้อแข็ง อันนี้ก็ท�านาน กว่าจะเหลาเสร็จ กว่าจะท�าอะไร แต่ไม้ไผ่นี่เรา 
ตัดมา แล้วมาถูให้ละเอียดก็ใช้ได้”

เพื่อนนักเรียนที่มาโรงเรียนผู้สูงอายุ เขาต้องมีความรู้ มีวิชาชีพ 
อย่างนีเ้พือ่อะไร
เผ่ือมแีขกมเีจ้าหน้าท่ีมาเยีย่ม จะได้เอางานฝีมอืเหล่าน้ีมาโชว์ แล้วไม่ใช่ 
แค่โชว์เฉยๆ ถ้าจะซื้อก็ขายให้ได้ ส่วนผมจะเป็นช่างฝีมือ คือจะสลัก 
มะพร้าวไดโนเสาร์ ต้ังกลุ่มแกะสลักมะพร้าวไดโนเสาร์ แล้วพอเข้า 
โรงเรียนก็มาท�าไม้ผ่อนคลาย ไม้ผ่อนคลายก็ได้มาจากไม้นวดข้าว  
สมยัก่อนเขาเก่ียวข้าวแล้วก็มดัเป็นมดั แล้วก็ใช้ไม้คีบตี เด๋ียวน้ีไม่มแีล้ว  
แต่เห็นมันมีประโยชน์ก็เอามาลองดู
 ปีท่ีแล้วนักเรยีนผู้สงูอายท้ัุงประเทศไปรวมตัวกันท่ีเมอืงทองธานี  
ผมกับทาง อบต. ของเราก็มีไม้นวดผ่อนคลาย ไม้ก้านพร้าวกระดก  
แล้วก็ยางยืด เอาไปสาธิต

ทอง เหล�ประเสริฐ
อ�ยุ 74 ปี
กลุ่มอาชีพ งานฝีมือ ไม้คลายเส้น

ไม้ผ่อนคลาย ไม้กระดก
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ได้รบัความนยิมไหม
ไม้ผ่อนคลาย ไม้กระดก ยางยืด เขาให้เราเสนอ 2 รอบ แต่พอเสนอ 
รอบแรกเสรจ็ เพ่ือนมายดึ มาจองไว้หมดเลย จ่ายเงนิพร้อม ไม้ผ่อนคลาย 
นี่ขายหมด ไม้กระดกก็ขายหมด ยางยืดก็ขายหมด

ขายราคาอันละเท่าไหร่
ไม้ผ่อนคลาย อันละ 150 บาท ส่วนไม้กระดกกับยางยืดขายเท่ากัน  
อันละ 100 บาท
 เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขายนะ ต้ังใจจะเอาไปโชว์เฉยๆ ทีน้ี 
พอเราไปโชว์แล้วเพือ่นจากจงัหวดัอ่ืนมาเห็น เพราะว่าเราเข้าไปแต่ละท ี
นี่เขาให้เวลา 20 นาที ให้แต่ละ อบต. เอาผลงานไปเสนอ ของบ้านกง 
มีผลงานเด่น ที่อื่นพอเขามาเสนอผลงาน คนไปฟังไปดูผลงานกันน้อย  
แต่ของบ้านกงน่ีเต็มหมดเลย ไม่มทีีจ่ะน่ังจะยนืกัน คือเขาจะท�าเป็นล็อก 
ของใครของมันนะ น่ีของต�าบลน้ีต�าบลน้ัน ของโรงเรียนน้ันโรงเรียนน้ี  
ของท่ีอ่ืนเขามาพูดเฉยๆ บอกว่าเขาท�าอย่างน้ันอย่างน้ี แต่ของเรา 
เราไม่ได้สาธิตเป็นค�าพูด เราเอาผลงานจริงๆ ไปท�าให้ดูให้เห็นเลย  
อย่างไม้ผ่อนคลายน่ีถ้าเรารดัเข้าไปแล้วเราตึง พอคลายออกน่ีเลือดจะวิง่ 
ตามเส้นลงไปที่เท้า พอเขาท�าทีเดียว เขาก็รู้เลยว่ามันคลายได้จริงๆ

ส่วนใหญ่ผูสู้งอายทุ�าไม้ผ่อนคลายเป็นอาชพีเสรมิหรอืไม่
ของผมน่ีท�าเป็นอาชพีเสรมิ ส่วนนักเรยีนคนอ่ืนไม่ได้ท�าเป็นอาชพี ถ้าท�า 
ก็มาท�ากันท่ีส่วนรวม ท�ามาเก็บไว้ท่ีน่ี แล้วถ้ามคีนนอกมาดูงาน ก็เอาออก 
มาโชว์ แล้วถ้าไม่มีผู้ท่ีจะสาธิตให้ดู เขาก็โทรไปหาผม เพราะตอนน้ี 
ผมยังรักษาการอยู่ในต�าแหน่งสมาชิก อบต. บางทีมีคนซื้อ เขาก็ขายไป 
ถ้ามันจะหมด เราก็มาท�าใหม่ คือท�าเก็บไว้ที่นี่เลย

ปกติอยูบ้่านท�าอะไร
เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ท�าอะไร บางวันก็หามะพร้าวมาแกะสลัก และที่ก�าลังจะ 

ท�าอยูก็่คือหนีเสอืปะจระเข้ คือรปูเสอื รปูสนัุข แล้วก็รปูจระเข้ รอบมะพร้าว  
ลูกเดียว

เป็นงานแกะสลกัหรอื
ครับ เป็นแกะสลัก กับพวกกะลาก็ท�าได้ทุกอย่าง ขอให้มีภาพมาให้ดู  
เขาอยากได้แบบไหนก็ท�าได้หมด

คณุลงุมคีวามภมูใิจในการท�าไม้ผ่อนคลายอย่างไร
ถ้าสอนแล้วเขาท�าได้ ผมภูมิใจมาก สอนเด็กนักเรียนแล้วเด็กนักเรียน 
ท�าได้ ผมภูมิใจ 
 มอีาจารย์เป็นคนบ้านเดียวกับผม เขาไปสอนหนังสอือยูโ่รงเรยีน 
ท่ีต�าบลอ่ืน ทีน้ีทางจงัหวดัประกาศให้ไปแข่งงานฝีมอืแกะสลัก เขาเลยพา 
นักเรียนบ้านหนองหว้ามาเรียนกับผมอยู่ 2 วัน จะไปสอบงานฝีมือ 
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแข่งแกะสลัก ให้เวลา 3 ชั่วโมง เขาไปท�าได้ 
ที่ 2 เขาภูมิใจมาก ผมก็ภูมิใจที่ผมสอนลูกศิษย์ได้ 

ปีหน้าคณุลุงจะมาเรยีนทีโ่รงเรยีนผู้สงูอายอีุกไหม
ถ้ายังแข็งแรงอยู่เหมือนทุกวันน้ีก็จะมา ปีหน้าหรือปีไหนเวลาท�างาน 
อยู่ในท่ีน้ี รับราชการอยู่ท่ีน่ี เป็น อบต. เป็นสมาชิก ถ้าหมดวาระแล้ว  
ถ้ามาได้ผมก็จะมา 
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เริ่มแรกนักเรียนผู้สูงอายุต่างมีจุดประสงค์ในการออมเงินเพื่อใช้ดูแล 
กันเอง และเป็นหลักประกันว่าเม่ือต่างคนต่างเรียนจบกันแล้ว จะได้ม ี
เงินทองไว้ใช้จ่าย จึงเป็นการจุดประกายให้มีแนวคิดที่จะก่อต้ังกลุ่ม 
ออมทรัพย์ข้ึนมา ประกอบกับการเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนักเรียนผู้สูงอายุ 
เสียชีวิตเพราะป่วย ท�าให้ทางโรงเรียนได้ออกเยี่ยมผู้ท่ีป่วย แล้วพบ 
ผู้เสยีชวีติเพ่ิมข้ึน นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านกงจงึมแีนวคิดว่า 
โรงเรียนผู้สูงอายุควรมีกลุ่มส�าหรับการออมเพ่ือทรัพย์ของนักเรียน 
ผู้สูงอายุ กลุ่มออมทรัพย์จึงถูกก่อต้ังข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
หรอืหลังจากก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายไุด้ 6 เดือน ปัจจบัุนมสีมาชกิในกลุ่ม 
ทั้งหมดกว่า 120 คน ตามจ�านวนของนักเรียนผู้สูงอายุ 

ออมทรัพย์สุข

บทที่
08

หนึ่งในสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ มีความสุขในชีวิตจากการมีหลักประกันให้ตนเองและลูกหลาน
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หลักการออมเงินของกลุ่มออมทรัพย์ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกง 
มีหลักการง่ายๆ คือ แต่ละหมู่บ้านจะมีการแต่งตั้งหัวหน้า 1 คน ดังนั้น 
จากสมาชกิท้ัง 8 หมูบ้่านท่ีมาเรยีน จงึมหัีวหน้า 8 คนเป็นคณะกรรมการ  
หัวหน้าห้องของแต่ละหมูบ้่านจะมหีน้าท่ีต้องรบัผิดชอบเรยีกเก็บเงนิออม 
จากเพ่ือนสมาชิกในหมู่ของตนเป็นประจ�าทุกสิ้นเดือน หลังจากเพ่ือน 
สมาชิกได้รับเบ้ียยังชีพจาก อบต. กันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกลุ่มนักเรียน 
ผู้สงูอายไุด้ท�าข้อตกลงว่าจะออมเงนิกัน 100 บาทต่อคนต่อเดือน โดยให้ 
เจ้าหน้าที่ อบต. เป็นพี่เลี้ยงของนักเรียนผู้สูงอายุ เมื่อรวบรวมเงินครบ 
แล้วพ่ีเล้ียงก็จะพานักเรยีนผู้สงูอายไุปฝากเงนิท่ีธนาคาร ธกส. นอกจากน้ี 
พ่ีเล้ียงยังช่วยดูแลข้ันตอนการฝากเงินและการถอนเงินของนักเรียน 
ผู้สงูอาย ุเช่น เอกสารต้องท�าอย่างไร เงนิท่ีเข้ามาสมาชกิคนไหนมเีท่าไหร่ 
เป็นต้น และกรณีที่สมาชิกมีเงินฝากเป็นจ�านวนมาก หากจ�าเป็นต้องใช้ 
เงินก็สามารถที่จะขอถอนได้ พี่เลี้ยงย่อมอนุญาตตามเหตุผลอันสมควร
 ส่วนดอกเบ้ียจากธนาคารท่ีนักเรียนผู้สูงอายุได้รับมีระบบ 
การปันผลอย่างชัดเจน ผู้สูงอายุท่ีมีเงินออมมาก จะได้รับเงินปันผล 
ตามสัดส่วนของแต่ละคน
 “มันแตกต่างมากค่ะ เพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละคนรู้แน่ว่าเรามีเงิน 
กันคนละเท่าไร เรามีสมดุสชีมพูรองรบัไว้แล้ว ถ้าจบรุน่วนัไหน รบัปรญิญา 
วนัไหน เราจะมีเงนิเท่าไร ก็มาเปิดสมดุสชีมพูของเรา มหีลักประกันให้ลูก 
หลานเรา” คุณป้าสมภาร สมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุกล่าวอย่าง 
อารมณ์ดี เมื่อถูกถามถึงความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังการก่อต้ัง 
กลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุ
 คุณป้าสมภารเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุมาต้ังแต่รุ่นแรก  
และเคยประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉ่ียวจนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา  
5 วัน ระหว่างน้ันมีเพ่ือนและคนรู้จักมาเยี่ยมเยียนทุกวัน เอานมเอา 
ผลไม้มาเป็นของเยี่ยมไข้ จากน้ันเมื่อคุณป้าสมภารอาการหายดีแล้ว 
มาท่ีโรงเรียน เพ่ือนก็ผูกแขนรับขวัญ ผูกเงินให้คนละ 10-20 บาท  
หรือไม่ใส่เงินก็ไม่ว่ากัน เพราะการผูกแขนเป็นประเพณีรับขวัญ

 “บางคนมาโรงเรียนไม่ได้ ต้องนอนโรงพยาบาลแต่เพ่ือนก็ไม่มี 
เวลาไปเยี่ยม ก็เลยเดินจากโรงพยาบาลมาให้เพื่อนเยี่ยม” ปลัดอ�าเภอ 
พูดอิงถึงเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจริง ก่อนจะหัวเราะ “ทนเหงาไม่ไหว  
มาให้เพื่อนเยี่ยม”
 นอกจากการออมทรัพย์แล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกงยังมีการ 
บรจิาคสมทบทุนช่วยเหลือในการจดังานศพให้กับสมาชกิท่ีเสยีชวีติด้วย  
โดยจะช่วยกันบรจิาคตามก�าลังศรทัธา รวมกันกับเงนิท่ีเรีย่ไรจากสมาชกิ 
ท่ีเหลือในโรงเรียน แล้วมอบให้ผู้รวบรวมคือหัวหน้ากลุ่มแต่ละหมู่บ้าน  
ก่อนจะส่งต่อให้กับเจ้าภาพเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อทีอ่ย่างน้อย 
ทุกคนก็จะได้ช่วยเหลือกัน ภาษาอีสานเรยีกการกระท�าเช่นน้ีว่า ‘โฮมบุญ’  
คือการร่วมท�าบุญ สมมติมีสมาชิกในหมู่ 2 เสียชีวิต แล้วเฉพาะสมาชิก 
ที่เหลือของหมู่ 2 ก็จะออกไป ‘โฮมบุญ’ ที่บ้านนั้นๆ
 ส่วนกรณีมนัีกเรยีนผู้สงูอายเุจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล ทาง อบต. 
ไม่ได้ไปเยี่ยม แต่จะให้ตัวแทนผู้สูงอายุไปดูแลกันเอง และต้อง 
ประสานงานกัน เช่น วันน้ีโรงเรียนผู้สูงอายุจะไป หรือบางครั้งจะใช ้
รถของ อบต. เพ่ือพาไปเยีย่มผู้สงูอายท่ีุนอนอยูโ่รงพยาบาล มีการน�าของ 
พวกนมและผลไม้ไปเป็นของเยี่ยม เป็นจ�านวนตามก�าลังของเพ่ือน 
นักเรียนที่เหลือ โดยไม่มีการช่วยเหลือเป็นเงินทอง

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์แห่งโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกง
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คณุป้ารูสึ้กอย่างไรทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นกรรมการกลุม่ออมทรพัย์
ดีใจมากค่ะ มองเห็นว่าโครงการออมมปีระโยชน์มาก เพราะว่ามกีรรมการ 
ออมทรัพย์อยู่ในหมู่บ้าน เก็บทุกเดือน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ใจรักใจผูกพัน 
กับการออม มีอะไรฉันจะจด แต่ละปีๆ จะค�านวณออกมาว่าแต่ละคน 
ได้เงินปันผลเท่าไหร่ 

มเีอางานพวกนีก้ลับไปคดิ ไปวางแผน ไปท�าทีบ้่านไหม
ค่ะ ไปคิด ไปวางแผน สนุกมากค่ะ

แบบนีท้�าให้ชวีติของคณุป้ามคีณุค่าไหม
ค่ะๆ เราได้ช่วยสังคม ช่วยองค์กร องค์กรก็รักเรา เราก็รักองค์กร  
เพราะเวลามีอะไร องค์กรกใ็ห้เรารู้ แจ้งให้เราทราบ เราก็ประชาสัมพันธ ์
กับท่ีบ้าน ทุกอย่างข้ึนอยู่กับองค์กร “แม่ โรงเรียนเราจะมีต�าบลน้ัน 
ต�าบลน้ีมาดูงานเรานะ” เราต้องมาโรงเรียน มาประสานแต่ละบ้าน  
คณะกรรมการกลุ่มก็จะประสานค่ะ

ทองใส ล�กุล
อ�ยุ 65 ปี
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์

“
มันแตกต่ำงมำกค่ะ เพรำะว่ำผู้สูงอำยุ

แต่ละคนรู้แน่ว่ำเรำมีเงินกันคนละเท่ำไร
 เรำมีสมุดสีชมพูรองรับไว้แล้ว ถ้ำจบรุ่นวันไหน 

รับปริญญำวันไหน เรำจะมีเงินเท่ำไร
ก็มำเปิดสมุดสีชมพูของเรำ
มีหลักประกันให้ลูกหลำนเรำ

”
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มาจนถึงปี พ.ศ. 2562 ต�าบลบ้านกงมีเคสผู้ป่วย 
ติดบ้านติดเตียงท้ังสิ้น 79 คน ต่อมาลดเหลือเพียง 32 คน ท่ีเหลือ 
ออกมาจากกลุ่มติดบ้านติดเตียงไปเป็นกลุ่มติดสังคม ในจ�านวนน้ันมี  
30 กว่าคนไปเข้าร่วมเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ สิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ี 
ย่อมหมายถึงว่า งานการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (LTC: Long Term  
Care) ได้ท�างานเชงิรกุด้วยการเข้าไปหาท่ีบ้าน พาผู้สงูอายอุอกก�าลังกาย 
สร้างเสริมก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตท่ีดีข้ึนน้ันประสบ 
ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

บ้�นกงรักผู้สูงอ�ยุ

บทที่
09

คุณวิภาพร ภูสง่า พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ และรับหน้าท่ีเป็นแคร ์ 
เมเนเจอร์ ประจ�าต�าบลบ้านกงด้วยเล่าว่า เธอมีโอกาสได้ไปสอนท่ี 
โรงเรยีนผู้สงูอายเุป็นประจ�าทุกวนัศกุร์ เน่ืองจากทางโรงเรยีนมกีารเชญิ 
บุคลากรจากทาง รพ.สต.บ้านกง ไปเป็นวิทยากร เน้ือหาท่ีคุณวิภาพร 
สอนนักเรยีนมกัเก่ียวข้องกับโรคเรือ้รงั นอกจากน้ันยงัมกีารพาผู้สงูอายุ 
ท�ากายบรหิาร และการบรหิารเพ่ือป้องกันโรคสมองเสือ่ม 
 ปกติแล้วผู้สูงอายุท่ีบ้านกงมักมีภาวะติดเตียง เป็นโรคเรื้อรัง 
อย่างเบาหวาน ความดัน หรอืสโตรกท่ีมภีาวะแขนขาอ่อนแรง บางราย 
อาจมอีาการเป็นอัมพฤกษ์ครึง่ซกี ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้สงูอายจุงึ 
ต้องหัดใช้มอืข้างท่ีตนไม่ถนัดหรอืให้คนอ่ืนช่วย ท�าให้ต้องป่ันอาหารเพ่ือ 
ให้ผู้ป่วยทานทางสายยางแทน ซึง่แคร์ เมเนเจอร์ได้สตูรอาหารมาจาก 
การไปเรียนท่ีโรงพยาบาลหนองเรือ และไปเรียนเรื่องการปั่นอาหารว่า 
สตูรใดเหมาะสมกับสขุภาพของผู้ป่วยแบบไหน รวมถึงการให้อาหารแก่ 
ผู้ป่วย ว่ามีเทคนิคและวิธีการอย่างไร จากน้ันแคร์ เมเนเจอร์จะเป็น 
ผู้สอนแคร์ กิฟเวอร์ ให้เข้าไปดูแลผู้ป่วยว่าวธีิการให้อาหารป่ันแก่ผู้ป่วยน้ัน 
ต้องท�าอย่างไร ซึง่มคีวามละเอียดอ่อนสงู เช่น แคร์ กิฟเวอร์ ต้องค�านึง 
ถึงข้ันตอนเอียงศีรษะของผู้ป่วยให้ตะแคง 45 องศาก่อน เพราะหาก 

วิภ�พร ภูสง่�
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ (แคร์ เมเนเจอร์)
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จับนอนทันทีก็อาจเกิดกรดไหลย้อน หรืออาหารอาจสามารถไหลย้อน 
ออกมาทางสายยางได้ จากน้ันให้น�า้ตามไปเพ่ือเป็นการท�าความสะอาด 
สายยาง เพราะหากมอีาหารค้างอยูใ่นสายยางก็อาจบูดเน่าได้  
 หลังจากท่ีให้อาหารทางสายยางแล้ว แคร์ เมเนเจอร์จะสอนเรือ่ง 
การกลืน ซึง่จะเริม่ต้ังแต่การจบิน�า้ ถ้าผู้ป่วยจบิแล้วไม่ส�าลักก็ค่อยเปล่ียน 
เป็นน�้าท่ีเหลวข้ึน เช่น น�้าข้าว หรือเหลวข้ึนอีกจะเป็นโจ๊กหรือปีโป้  
หากผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แคร์ กิฟเวอร์ต้องป้องกันภาวะ 
ส�าลัก เน่ืองจากการส�าลักจะเสีย่งต่อการเป็นปอดอักเสบ ซึง่จะมคีวาม 
รนุแรงมากต่อภาวะของโรคน้ี 
 เม่ือผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารเองได้อย่างต่อเน่ือง จนอาการดีข้ึน 
และสามารถกินเองได้แล้ว แคร์ กิฟเวอร์จะมาดูว่าถอดสายยางได้แล้ว 
หรือไม่ ถ้าถอดสายยางได้แล้วก็จะเริ่มให้ผู้ป่วยกินเอง หลังจากผู้ป่วย 
เริม่กินเองได้แล้ว แคร์ กิฟเวอร์จะมาฟ้ืนฟูทางด้านแขนกับขาของผู้ป่วย  
ด้วยการช่วยหัดเดิน การกายภาพ ขยบัเตียงมาอยูใ่กล้ห้องน�า้ เพราะผู้ป่วย 
จะได้สะดวก และบางที แคร์ กิฟเวอร์อาจให้ผู้ป่วยใส่แพมเพิร์สก่อน  
หรอืเอากระโถนไปให้ แต่บางครัง้ผู้สงูอายจุะรบัไม่ได้ถ้าต้องใส่แพมเพิร์ส 
เพราะผู้ป่วยจะอุจจาระหรอืปัสสาวะตามปกติไม่ได้ ผู้ป่วยอาจรบัไม่ได้กับ 
สภาพของตัวเอง แต่ต้องพยายามปรบัตัว และให้ญาติเข้ามาเรยีนรูร่้วมกัน 
  แต่ แคร์ กิฟเวอร์ยงัเป็นหลักในการดูแลและสอนญาติ เมือ่ญาติ 
เริม่เก่งแล้ว แคร์ กิฟเวอร์จงึค่อยเริม่ปล่อยให้ญาติดูแลผู้ป่วย อย่างไร 
แคร์ กิฟเวอร์ก็ต้องท�าให้ผู้ป่วยสามารถพ่ึงพิงตัวเองให้ได้ และให้ 
ครอบครวัช่วยกันดูแล เพราะไม่สามารถพ่ึงพาแคร์ กิฟเวอร์ได้ทุกอย่าง  
ยกเว้นบางเคสท่ีจ�าเป็นต้องอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง เน่ืองจากผู้ป่วยอยูค่นเดียว  
แคร์ กิฟเวอร์ก็จะเข้าไปดูแลสภาพความเป็นอยูข่องผู้ป่วยอย่างสม�า่เสมอ 
 ปัจจบัุนต�าบลบ้านกงมแีคร์ เมเนเจอร์ อยูใ่นพ้ืนท่ี 1 คน และมแีคร์  
กิฟเวอร์อีก 11 คน แคร์ กิฟเวอร์แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปตามหมูบ้่าน 
เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลผู้สงูอาย ุโดยคุณวภิาพรในฐานะแคร์ เมเนเจอร์ จะเป็น 
ผู้ท�าแผนการดูแลผู้ป่วย (care plan) ให้กับแคร์ กิฟเวอร์ มลัีกษณะเป็น 

ตารางเยีย่มผู้ป่วยแต่ละคนเป็นรายเดือน ซึง่แต่ละเคสก็จะแตกต่างกัน  
เช่น 2 ครัง้ต่อเดือน, 4 ครัง้ต่อเดือน, 8 ครัง้ต่อเดือน เป็นต้น ข้ึนอยูกั่บ 
คะแนนของการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ�าวนัข้ันพ้ืนฐานของผู้ป่วย 
 “อย่างหน่ึงของการดูแล ถ้าการเยีย่มของ กองทุน สปสช. ท่ีเขา 
ก�าหนดมาแล้ว มนัจะเยีย่มแค่เดือนละ 2 ครัง้ 4 ครัง้ ซึง่ไม่เพียงพอ 
ต่อความเป็นจรงิ แคร์ กิฟเวอร์จะเข้าไปบ่อยกว่าน้ัน แทบทุกวนัท่ีจะเข้าไป 
ดูแล จนผู้ป่วยดีข้ึน จนสามารถปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่กับญาติได้” แคร์  
เมเนเจอร์ อธิบายถึงความถ่ีของแคร์ กิฟเวอร์ ในการเข้าไปเยีย่มผู้ป่วย 
ท่ีบ้าน
 แคร์ กิฟเวอร์จะน�าบทเรียนในห้องเรียนไปสอนผู้ป่วยติดเตียง 
ท่ีบ้าน โดยส่วนมากเน้นการฝึกปฏบัิติเป็นหลัก นอกจากน้ีแคร์ กิฟเวอร์  
ได้พาผู้ป่วยท�าสันทนาการ ร้องเล่นเต้นร�า แต่ไม่ใช่การร้องเพลงแบบ 
เพลงของหนุ่มสาวหรอืหมอล�า หากแต่เป็นเพลงท่ีมจีงัหวะดนตรเีหมาะ 
ส�าหรับการบริหารสมองให้กับผู้ป่วย เพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน 
คนวัยน้ี และมีการให้ผู้ป่วยท�าจีบแอลอยู่เป็นประจ�า ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึง 
ในการช่วยบรหิารสมองและสองมอืของผู้ป่วย
 การดูแลผู้สงูอายใุนระยะยาว ไม่ใช่การเข้าไปดูแลเพียงผู้สงูอายุ 
เท่าน้ัน แต่เป็นการเข้าไปดูแลแบบองค์รวมท้ังครอบครัวของผู้สูงอายุ  
บางครั้งในเคสมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ด้วยกัน ทีมงานทุกคนก็ต้องดูแล 
ท้ังหมด
 “เป้าหมายสูงสุดของเรา ณ ตอนนี้ คือเราอยากให้ผู้สูงอายุที่อยู ่
ในกลุ่มติดเตียงออกมาอยู่ในกลุ่มติดสังคมและเข้าโรงเรียน ได้ใช้ชีวิต 
อย่างมคีวามสขุ แม้ว่าเขาจะมีโรคเรือ้รงั เขาก็ยงัอยูกั่บโรคเรือ้รงัของเขา 
ได้อย่างมีความสุขและครอบครัวเข้าใจ มีส่วนร่วมในการดูแล ในบาง 
เคสท่ีติดเตียงจริงๆ จนอยู่ในภาวะระยะสุดท้าย แต่ขอให้อยู่ในภาวะ 
ระยะสดุท้ายแบบมคีวามสขุ จากไปแบบมคีวามสขุ อย่างสงบสขุ และอย่าง
มีศักดิ์ศรี” แคร์ เมเนเจอร์กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของ อบต. ในการท�า 
โรงเรียนผู้สูงอายุ และเป้าหมายของ รพ.สต. ซึ่งมีแคร์ เมเนเจอร์ และ 
แคร์ กิฟเวอร์ท่ีวางไว้ส�าหรบัการท�าหน้าท่ีดูแลผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีต�าบลบ้านกง



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 69ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร68

แคร์ เมเนเจอร์ แคร์ กิฟเวอร์ และทีมงานดูแลผู้สูงอายุในต�าบลบ้านกง  
มีเป้าหมายสูงสุด คือให้ผู้สูงอายุในกลุ่มติดเตียงได้ออกมาอยู่ในกลุ่มติดสังคมและได้ไปโรงเรียน



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 71ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร70

คุณลุงจันแดง อะโนวัน เพ่ิงหมดวาระการเป็นผู้น�าชุมชนเมื่อกลางปี  
พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ปัจจุบันเป็นประธานศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง และเป็นประธาน อสม. ของหมู่บ้าน คุณลุง 
จนัแดงก่อต้ังศูนย์ดูแลฯ ข้ึนมาเพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลผู้สงูอาย ุเพราะตระหนัก 
ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีพระคุณ เป็นบุพการีท่ีดูแลหมู่บ้านของสมาชิกชาว 
บ้านกงมาช้านาน ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่ชาว
บ้านกงควรท�า 

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ

บทที่
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จันแดง อะโนวัน
อ�ยุ 61 ปี
ประธานศนูย์ดแูลสขุภาพผู้สงูอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเรือ้รงั



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 73ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร72

ราวปี พ.ศ. 2550 คุณลุงจนัแดง อะโนวนั มแีนวความคิดว่า อยากจดัต้ัง 
ศูนย์ดูแลฯ เพื่อทดแทนบุญคุณผู้สูงอายุ และได้เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเป็น 
ศนูย์เรยีนรูแ้ละดูแลสขุภาพผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเรือ้รงั ข้ึนมาเป็น 
ครั้งแรก 
 จากน้ันเป็นต้นมา ทางศูนย์ดูแลฯ ได้มีการสร้างอุปกรณ์ท่ีเป็น 
ทั้งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้าน 
สามารถท�ากันเองได้ ไม่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก โดยได้รับการ 
สนับสนุนด้านความคิดจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านกง เช่น การใช้ 
ลูกมะกรูด แผงไข่ท่ีไม่มีใครใช้แล้ว น�ามาประดิษฐ์เป็นยางยืด ใช้ช่วย 
ออกก�าลังกาย เพ่ิมความแข็งแรงให้กับกล้ามเน้ือ อีกท้ังผู้ใช้ยังได้รับ 
ประโยชน์ในด้านระบบหัวใจ ส่วนมะกรูดสามารถน�ามาใช้นวดฝ่าเท้า  
ด้วยการเหยยีบส�าหรบัผู้สงูอายท่ีุน่องหรอืเท้าแตก หรอืเพ่ือผ่อนคลายเท้า 
และยังได้ไอน�้ามันจากผิวมะกรูดด้วย
 ศูนย์ดูแลฯ มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุในชุมชน มีคณะกรรมการ 
ท่ีเป็น อสม. 7 คน และได้จดักิจกรรมอบรมผู้สงูอาย ุก่อนจะแจกอุปกรณ์ 
ให้กับผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกปี เมื่อท�ากิจกรรมเบาๆ ในยามว่าง หรือม ี
ช่วงเวลาสัน้ๆ 5-10 นาที ผู้สงูอายสุามารถน�าอุปกรณ์มาใช้นวดผ่อนคลาย 
ตัวเอง หากท่านใดปวดขา กล้ามเนื้อตึง หรือเส้นตึงก็ใช้งานได้ทันที 
 ส่วนอุปกรณ์ชนิดอื่น ยกตัวอย่างกระดานเลื่อน ล้อเลื่อนส�าหรับ 
ผู้พิการท่ีป่วยติดเตียง ผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาเข้าห้องน�า้  
หรือถ้าผู้ดูแลไม่สามารถอุ้มบุคคลผู้น้ันได้ไหว ให้ประคองบุคคลผู้น้ัน 
ข้ึนมาบนกระดานล้อเล่ือนแล้วไปท่ีห้องน�า้ เพ่ือท�าความสะอาดหรอืช�าระ 
ล้างได้ ก่อนอ่ืนต้องท�าร่างกายให้เล็ก แล้วน่ังลง จากน้ันคนท่ีมกี�าลังแขน 
พอค่อยเลื่อนไปได้ นั่งแล้วไถไปจนถึงห้องน�้า
 ส�าหรับผู้ท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองพอได้ จึงพัฒนามาเป็นตัว 
ราวส�าหรับผู้ท่ีต้องนอนติดเตียง สิ่งน้ีมีไว้ส�าหรับผู้ป่วยท่ีนอนบนเตียง 
แล้วจะไปอาบน�้า หากผู้ดูแลจะอุ้มไปห้องน�้าก็ดูจะล�าบาก ทางศูนย์ 
ดูแลฯ จึงคิดค้นอุปกรณ์นี้ขึ้นมา เริ่มจากยกผู้ป่วยที่นอนบนเตียงเอาขึ้น 

วางบนรถเลื่อนขนาดยาวตัวนี้ แล้วเข็นไปห้องน�้า รถตัวนี้เหมาะส�าหรับ 
บางบ้านที่มีห้องน�้าอยู่ไกล เป็นรถที่ได้รับความนิยมจากผู้ป่วย มีผู้ป่วย 
มายืมอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดี  
และหากต้องอุ้มผู้ป่วยไปห้องน�้าที่อยู่ไม่ใกล้เตียงสักเท่าไหร่
 อุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ในศูนย์ฯ สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้สงูอายใุนชมุชนได้อย่างเต็มท่ี ผู้ป่วยบางท่านได้น�าอุปกรณ์ไปท�าใช้เอง 
ที่บ้านและได้พัฒนารูปแบบตามการใช้งานของตนเอง เช่น มีการเสริม 
เบาะรองพิงหรอืบางอย่างเพ่ิมข้ึนมาตามความพงึพอใจของผู้ใช้งานจรงิ  
และมีการแนะน�าปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ศูนย์ฯ น�ากลับมาพัฒนา 
ไปตามล�าดับ
 ผู้ป่วยบางท่านน�าอุปกรณ์กลับไปยมืใช้ท่ีบ้านอยูน่านเป็นปี ขณะท่ี 
บางท่านน�าอุปกรณ์ไปใช้จนกระท่ังเสยีชวีติ เมือ่ผู้ป่วยจากไปแล้ว อุปกรณ์ 
จึงถูกน�ากลับมาเก็บท่ีศูนย์ดูแลฯ เพ่ือรอวันท่ีจะมีผู้ป่วยรายใหม่มายืม 
ไปใช้งานต่อไป

นวัตกรรมสร้างเองได้ ราคาประหยัด ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 75ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร74

มีเคสผู้ป่วยรายไหนที่คุณลุงได้ไปช่วยเหลือหรือดูแล แล้วรู้สึกว่า 
มันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเขา และเกิดประโยชน์กับเขา 
ได้อย่างมาก
มีครับ แต่ตอนน้ีแกเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อก่อนเราก็จะไปคุย ไปอยู่เป็น 
เพ่ือน ไปคุยแลกเปล่ียนกัน ให้เขาจิตใจดี มีความสุขทางด้านจิตใจ  
เราก็ท�าได้เท่าที่ท�า ส่วนเรื่องในครัวเรือนก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขา  
แต่เราก็ไปให้ก�าลังใจ ไปช่วยเขา ไปเพิ่ม ไปเสริมให้เกิดความสุข ไปพูด 
ไปคุย วนัไหนมเีวลาเราก็แวะไปเยีย่มวนัละ 5 นาที 10 นาที หลังจากน้ัน 
เราก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวพอเล้ียงครอบครัวของเรา ท�าไร่ท�านา 
นี่แหละ กลับจากนาก็แวะสักหน่อย เป็นจะใด อยู่ดีบ่ ซ�าบายบ่ ก็ทักกัน 
คุยกัน 
 มีอีกรายหน่ึง แกเป็นคนอารมณ์ดี เวลามีงานบุญในหมู่บ้าน 
ผมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญเด้อ พ่อใหญ่ ถ้าได้ยินเสียงผม 
ประชาสัมพันธ์ แกก็จะมางาน ให้ลูกหลานพามา เรียกแกว่า พ่อใหญ่  
ชาย เมืองสิงห์ เพราะแกชอบร้องเพลง แกมีความสุข แกเป็นคนม ี
ความสุขมาก แต่ตอนนี้แกก็ไปแล้ว ไปอย่างมีความสุข อันนี้ที่เห็นเป็น 
รปูธรรม เพราะเข้าใจเข้าขากัน แกบอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านว่าไมค์ แกต้องได้ 
ร้องเพลง ต้องให้สิทธิแกพิเศษ พ่อใหญ่ ชายเมืองสิงห์ เอ๊ย มาเด้อ  
ได้เวลาแล้ว แกก็มา แต่ตอนนี้แกก็ไปสู่สุคติอย่างมีความสุขแล้วล่ะ 

ต้ังแต่ท�างานกับผู ้สูงอายุมา คุณลุงเห็นส่ิงท่ีพัฒนาข้ึน ส่ิงท่ีมี 
การสนบัสนนุในการดแูลผูส้งูอายมุากข้ึนอย่างไรบ้าง
เท่าท่ีเห็นก็เยอะ ส่วนมากก็จะเป็นส่วนของ อบต. ท่ีเขาจะจัดงบ 
มาช่วยผู้สูงอายุ ส�าหรับพวกเราก็เหมือนเป็นจิตอาสา เป็นก�าลังงาน  
เป็นก�าลังความคิด ช่วยเป็นฝ่ายสนับสนุน องค์กรส่วนอ่ืนก็พ่ึง อบต.  
เป็นตัวขับเคล่ือน เพราะเราเป็นจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร เราก็มีใจ  
มีก�าลังกาย ก�าลังสมอง มีความคิด เท่าที่เรามี ก็ช่วยกัน เป็นความสุข 
ของเราด้วยท่ีได้เห็นคนแก่มีความสุขด้วย ท่ีได้ช่วยเขา ผลตอบแทน 
ท่ีเราได้จากเขาก็คือเห็นเขามีความสุขกับครอบครัวกับลูกหลาน แค่น้ี 
เราก็ภูมิใจแล้ว

“
เพรำะเรำเป็นจิตอำสำ เป็นอำสำสมัคร เรำก็มีใจ

มีก�ำลังกำย ก�ำลังสมอง มีควำมคิด เท่ำที่เรำมี ก็ช่วยกัน 
เป็นควำมสุขของเรำด้วยที่ได้เห็นคนแก่มีควำมสุข

”



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 77ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร76

เมื่อปี พ.ศ. 2559 คุณป้ารัญ เหลาประเสริฐ ตกอยู่ในสภาพผู้ป่วย 
ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด 
จากคนในครอบครวั และคุณสนิุสา โทมล เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ท่ีเข้ามา 
ช่วยดูแลคณุป้ารัญทีบ้่านอย่างใกล้ชิด หลายปีผ่านไป ปัจจุบนัคณุป้ารัญ 
ฟื้นตัวจากอาการติดเตียงกลับมามีชีวิตใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

บริก�รดุจญ�ติมิตร

บทที่
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คุณป้ารัญ เหลาประเสริฐ อดีตผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการกายภาพ
จากทีมแคร์ กิฟเวอร์ ท�าให้กลับมาเดินและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง



ตำ�บลบ้�นกง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 79ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร78

ก่อนหน้าน้ีคุณป้ารญั เหลาประเสรฐิ อาย ุ72 ปีมโีรคภัยรมุเร้าเป็นจ�านวน 
มาก ทั้งเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือด และหอบ และต้องอยู่ใน 
ภาวะติดเตียง ไม่สามารถเดินได้ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอน  
แม้ว่าคนในครอบครัวจะพยายามดูแลอย่างเต็มท่ีด้วยการพาไปรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง แต่อาการก็ยังไม่ดีข้ึน กลับมาบ้านก็ยัง 
เดินไม่ได้เหมือนเดิม ต้องนอนพักฟื ้นอยู ่ท่ีบ้าน และกลับไปนอน 
โรงพยาบาลอยู่เป็นประจ�า
 “แม่กินข้าวไม่ได้ เราก็ซื้อเผือกซื้อมันซื้อกลอยอย่างที่คนแก่เขา 
เคยชอบกิน ให้ทานแทนข้าว เขาก็แข็งแรงข้ึน” ลูกสาวของคุณแม่เล่า 
วธีิการดูแลคุณแม่ของเธอ “หมอท่ีโรงพยาบาลนัดคุณแม่มารกัษาตลอด 
ทุกเดือน คุณแม่ก็ไปตามนัดทุกครัง้ อีกท้ังมแีคร์ กิฟเวอร์ เข้ามาช่วยปรบั 
สภาพบ้านให้โล่งเพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี และให้ค�าแนะน�า 
เรือ่งอาหารการกิน ซึง่คุณแม่จ�าเป็นต้องได้รบัอาหารอ่อนและอาหารเหลว 
ตามระยะที่คุณแม่อยู่ในภาวะป่วย”
 ลูกสาวของคุณป้ารัญเล่าว่า ได้รับความช่วยเหลือและค�าแนะน�า 
จากคุณสุนิสา โทมล เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ เป็นอย่างดีมาตลอด 
“เน่ืองจากคุณแม่นอนเป็นเวลานาน เส้นก็จะตึง แคร์ กิฟเวอร์จงึมาช่วย 
คุณแม่บรหิารกล้ามเน้ือ ยดืเหยยีดด้วยการยกแขนยกขา และนวดคลาย 
ปวด ท�าให้คุณแม่มีก�าลังใจและร่างกายดูแข็งแรงมากข้ึน ต่อมา แคร์  

กิฟเวอร์ ก็จะช่วยบริหารสมองให้คุณแม่ ด้วยการพานับเลข ให้ทบทวน 
ความจ�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนจะพาคุณแม่ไปเดินออกก�าลังกาย 
ข้างนอกบ้าน ซ่ึงคุณแม่สามารถยืนได้ เดินได้ แต่ยังก้มไม่ได้ แคร์  
กิฟเวอร์จึงช่วยเหลือโดยการน�าเก้าอี้มาให้คุณแม่ย่อตัว”
 “เวลาลูกท�างานอยู่หลังบ้านก็มีคนมาช่วยดูแล เขาก็มาพูดคุย 
เป็นชั่วโมงสองชั่วโมง” ค�าตอบของลูกสาวเมื่อถูกถามว่า แคร์ กิฟเวอร์  
มาช่วยอะไรคุณแม่ “เขาท�าให้แม่มกี�าลังใจข้ึน มคีวามอบอุ่นข้ึน เพราะเขา 
มาช่วยดูแล เขาก็บอกว่าถ้ายายชอบกินอะไร แล้วเขาก็ขยันมาบริหาร 
ให้ยายด้วย เขาก็บอกให้ออกก�าลังกายบ่อยๆ กินเยอะๆ”
 จากช่วงท่ีคุณป้ารัญเป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มท่ี 3 แคร์ กิฟเวอร์  
จะเข้ามาหาคณุแม่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรอืเท่ากบัเดอืนละ 4 ครัง้ แต่เมือ่ 
อาการของคุณแม่ดีข้ึนตามล�าดับ จนในท่ีสุดหมอปรับให้คุณแม่มาเป็น 
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 ความถี่ในการมาเยี่ยมคุณแม่ของ แคร์ กิฟเวอร์ก็จะ 
ลดลงเหลือเพียงเดือนละ 2 ครั้ง
 ผู้ป่วยในกลุ่มท่ี 1 เป็นผู้ป่วยท่ีร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือ 
ตัวเองได้มากแล้ว แคร์ กิฟเวอร์มีหน้าที่มาช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี 
ในเรือ่งการใช้ชวีติประจ�าวนั อย่างเรือ่งอาหารการกิน การออกก�าลังกาย  
และเรื่องเลือดท่ีไปตรวจกับหมอ ท�าให้อาการของคุณแม่ดีข้ึนอยู่เสมอ  
จนตอนน้ีคุณแม่ไม่ใช่คนไข้อีกต่อไปแล้ว แต่สภาพร่างกายกลับมาเป็น 
ปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่าง
 “เดินได้แล้ว ดีใจ ตอนฉันเดินไม่ได้ฉันร้องไห้ นอนร้องไห้ทุกวัน 
อยู ่ตรงน้ี” คุณป้ารัญบอก ไม่ต่างจากความรู ้สึกของผู้เป็นลูกสาว  
“ก็ดีใจ มคีวามสขุ คือตอนน้ันเป็นห่วง ตอนน้ีก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว อยากกิน 
อะไรก็ซื้อให้กิน”
 ทุกวันน้ีคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยการออกก�าลังกาย 
ทุกเช้า โดยการวิ่งและยกแข้งยกขา
 “มีความสุข เนี่ย มากันเยอะๆ แบบนี้ ฉันมีความสุข” 

ทีมแคร์ กิฟเวอร์ ประจ�าต�าบลบ้านกง
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เมือ่ 5-6 ปีท่ีแล้ว ขณะคุณป้าเสถียร พรหมจกัร วยั 61 ปี ก�าลังข่ีจกัรยาน 
อยูร่มิถนน เธอประสบอุบัติเหตุอย่างรนุแรงด้วยการโดนรถพุ่งชน ท�าให้ 
สมองได้รบัการกระทบกระเทือนอย่างรนุแรง คุณป้าเสถียรนอนไม่รูส้กึตัว 
อยูใ่นโรงพยาบาลราวครึง่ปี และต้องพักรกัษาตัวในห้องดูแลผู้ป่วยหนัก  
(ICU) อยู่เดือนกว่า ต่อมาเธอได้รับการดูแลจากแคร์ กิฟเวอร์ ซึ่งเป็น 
น้องสาวของคุณป้าเอง ทุกวันน้ีแม้ร่างกายจะยังไม่กลับมาเป็นปกติ 
เหมือนเดิม แต่ด้วยการดูแลและใส่ใจอย่างใกล้ชิดก็ได้ท�าให้จิตใจของ 
เธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เกิดใหม่อีกครั้ง

บทที่
12

คุณป้าเสถียร ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากคุณป้าจันทร์หอม
ผู้เป็นน้องสาวและแคร์ กิฟเวอร์
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นับต้ังแต่กลับมาพักรกัษาตัวท่ีบ้าน คุณป้าเสถียรอยูภ่ายใต้การดูแลของ 
คุณจนัทร์หอม พรหมจกัร น้องสาวของคุณป้าท่ีมตี�าแหน่งเป็นแคร์ กิฟเวอร์ 
ด้วย คุณจนัทร์หอมต้องดูแลพ่ีสาวด้วยตัวเองทุกอย่าง ท้ังให้อาหารทาง 
สายยาง ให้ยา ดูดเสลด เช็ดตัว นวด ท�ากายภาพ และท�าตามค�าสั่งอื่น 
จากหมอ ท้ังหมดน้ีเพ่ือให้ร่างกายของคุณป้าเสถียรฟื้นตัวข้ึนมาได ้
ทุกวันน้ีแม้ร่างกายและอวัยวะทุกส่วนของคุณป้าจะแข็งแรงข้ึนบ้างแล้ว  
แต่การทรงตัวยังไม่ดี เน่ืองจากสมองของคุณป้ายังสั่งงานได้ไม่ครบ  
แม้ในช่วงแรกหลังจากร่างกายฟื้นตัวแล้ว คุณป้าจะสามารถเดินได้โดย 
อาศัยการพยุงแล้วจับราวที่แคร์ กิฟเวอร์ท�าเพื่อจะให้เดนิออกก�าลงักาย  
ตอนท่ีแคร์ กิฟเวอร์เข้ามาปรับสภาพบ้านให้คุณยาย แต่อยู่มาวันหน่ึง 
คุณป้าเดินแล้วพลาดจนล้ม ท�าให้กระดูกร้าว เพราะเดิมกระดูกเคยได้รบั 
การกระทบกระเทือนอยู่แล้ว การล้มครั้งน้ีจึงท�าให้กระดูกทรุดลงไปอีก  
แม้ตอนน้ีคุณยายจะกลับมาแข็งแรงแล้ว แต่หมอยังไม่แนะน�าให้รีบ 
ฝึกเดินใหม่อีกครั้ง
 “ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้” คุณป้าเสถียรเอ่ยถึงก้าวที่พลาด 
ของตัวเอง “คุยกับหมอว่าอยากเดินแล้วนะ อยากเดินเอง หมอบอก 
ใจเย็นๆ เดี๋ยวจะให้วิ่งเลย” 
 ท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือ 
คุณป้าเสถียรหลายด้าน ท้ังการช่วยปรับสภาพห้องน�้าให้สามารถน่ังได้  
มีราวจับ ท�าให้คุณป้ามีความสะดวกสบายในการใช้ห้องน�้ามากยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ียังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
รถเข็นวลีแชร์ ไม้เท้า วอล์กเกอร์ ฯลฯ ซึง่เมือ่คุณป้าได้ลองใช้วอล์กเกอร์ 
เพ่ือช่วยพยุงเวลาฝึกเดิน แล้วยังมีลูกประคบท่ี แคร์ กิฟเวอร์ท�าไว้ให ้
ผู้ป่วยได้ใช้งาน เน่ืองจาก แคร์ กิฟเวอร์ผ่านการอบรมมาหลายหน  
และรักษาผู้ป่วยมาหลายคน ภายในลูกประคบประกอบด้วยสมุนไพร 
หลายชนิด เมื่อน�าไปน่ึงแล้วสามารถใช้ประคบเพ่ือแก้ปวดเมื่อยได้  
เป็นสิ่งที่คุณป้ามักน�ามาใช้นวดออกก�าลังกายบริเวณแขนเมื่อรู้สึกปวด
 ทุกเช้า คุณจันทร์หอมจะเริ่มดูแลพ่ีสาวด้วยการพยุงตัวคุณป้า 

เสถียรให้ลุกจากเตียงมาอาบน�า้ แปรงฟัน และพากลับมาออกก�าลังกาย 
กันบนเตียง ก่อนประคองมานั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องไขเตียงให้สูงขึ้นก่อน  
เพราะคุณป้ายังนั่งไม่ได้ จึงให้นั่งกายภาพไปพลางๆ รอคุณจันทร์หอม 
ไปท�ากับข้าวมาให้กิน 
 “หลังจากน้ันก็จะออกไปเดินตอนเช้ากับเย็นค่ะ ให้แกพยายาม 
เดินจนเหงือ่ตก แกขยนัออกก�าลังกาย ท�าราวหักไปต้ัง 2 รอบ เราจะเอา 
อิฐวาง แกก็จะเดินไป ให้แกหัดเดินข้ึนลงตามราวจับ” คุณจันทร์หอม 
เอ่ยถึงช่วงเวลาท่ีคุณป้าเสถียรพอจะสามารถเดินได้ ซึง่เธอต้องการดูแล 
ให้พ่ีสาวกลับมาอยู่ในระดับท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลสุขภาพ 
ตัวเองได้ ไม่ต้องนอนติดเตียง  
 ด้วยการดูแลอย่างดีมาตลอดจากน้องสาว ท�าให้อาการของคุณป้า 
เสถียรดีวันดีคืน “พอใจค่ะ เพราะเราดูแลจากท่ีแกกระดิกน้ิวได้แค่น้ี  
จนเดินได้” รอยยิม้ของผู้ดูแลอย่างน้องสาว ไม่ต่างจากความสขุบนใบหน้า 
ของผู้ถูกดูแลอย่างพี่สาว 
 “ดีมากเลย ดีใจ” คุณป้าเสถียรบอกความรู้สึก

ทีมแคร์ กิฟเวอร์ที่ได้รับรอยยิ้มและก�าลังใจในการท�างานจากผู้ป่วยทุกครั้งที่ลงพื้นที่
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กำยอุปกรณ์

ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างส�าหรับผู้ป่วย 
ท่ีสามารถยืมได้ แต่หากช่วงใดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หมอจะ 
ประสานกับโรงพยาบาลหนองเรือเพ่ือยืมอุปกรณ์ ทางผู้ป่วยต้องน�า 
เอกสารจากหมอให้ญาติไปยืน่ท่ีโรงพยาบาลหนองเรอื ทางโรงพยาบาล 
หนองเรือจึงจะจัดอุปกรณ์ให้ หรือถ้าเป็นพวกนวัตกรรมส�าหรับการ 
ออกก�าลังกาย เช่น เก้าอ้ีล้อเล่ือน ผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องน�าเอกสารมาเพ่ือ 
ขอยืม แต่สามารถน�าไปใช้ได้ทันที

กำรปรับสภำพที่อยู่อำศัย

ส่วนการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ป่วยนั้น แคร์ กิฟเวอร์ท่านหนึ่ง 
เล่าว่า “เมื่อปีท่ีแล้วมีการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้ผู้ป่วย 7 ราย  
ส่วนรายที่ 8 ของบจาก พมจ. ไม่ได้ใช้งบของ อบต. คนนั้นจะได้เยอะ  
ได้ห้องน�า้เป็นหลังเลย คือเราจะประเมนิจากการเป็นผู้ด้อยโอกาสจรงิๆ  
เขาจะมีการประชาคมในระดับต�าบล และคณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้ก็จะ 
ไปดูบ้านท่ีประเมินมา แล้วเขาก็จะเลือกหน่ึงบ้านท่ีจะท�าห้องน�้าใหม่ 
ให้เลย ส่วนอีกเจด็บ้านท่ีไม่ได้ท�าห้องน�า้ให้ ก็จะซือ้เป็นหัวส้วม บ้านไหน 
ท่ีหัวส้วมยังเป็นน่ังยองก็จะเปล่ียนเป็นชักโครก ส่วนผู้สูงอายุบ้านไหน 
ท่ีห้องน�้าดีแล้ว เราก็จะท�าราวจับในห้องน�้าให้ หรือราวจับส�าหรับเดิน 
ไปห้องน�้าตามสภาพบ้านที่ควรจะมี”

กายอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถเข้ามาขอยืมได้จาก รพ.สต.บ้านกง
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ผู้สงูอายท่ีุต�าบลบ้านกงมวีถีิชวีติท่ีผูกพันกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
อย่างมาก พวกเขาใกล้ชิดกับวัด เดินทางไปท�าบุญ ฟังธรรมที่วัดอย่าง 
สม�า่เสมอ โดยทุกเช้าผู้สงูอายจุะมาถวายภัตตาหาร ยามสายมาถวายเพล 
ส่วนวนัพระ ผู้สงูอายก็ุเตรยีมตัวมาจ�าศลีกันท่ีวดั และปฏบัิติตามแบบวถีิ 
ของชาวพุทธ คือตอนเช้ามาไหว้พระ รบัศลี ถวายสงัฆทาน ตกบ่ายหลวงพ่อ 
พาผู้สูงอายุเดินจงกรม จากน้ันช่วงเย็นราว 6 โมงถึง 2 ทุ่ม มีการ 
สวดมนต์ ไหว้พระ แล้วหลวงพ่อจะเทศน์ให้ฟัง 1 กัณฑ์ ด้วยวัตรปฏิบัติ 
เหล่านี้จึงท�าให้ผู้สูงอายุของบ้านกงมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ 
 พระครปูรยิติัธรรมาทร เจ้าอาวาสวดันทีตีรสถิตย์ หรอืวดับ้านเปือย 
หน่ึงในวัดท่ีผู้สูงอายุมักไปท�ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ�า  
ได้กรุณาเล่าถึงบทบาทของวัดต่อชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนให้เราได้ฟัง 

วัดและวิถีชีวิต

บทที่
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พระครูปริยัติธรรม�ทร
เจ้าอาวาสวัดนทีตีรสถิตย์
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อะไรท�าให้ส่ิงทีห่ลวงพ่อสอนได้อยูใ่นวถีิชวีติของญาติโยม ญาติโยม 
ยังมาวัด มารักษาศีล มาท�าบุญ มาภาวนาอย่างสม�่าเสมอ ไม่เคย 
ขาดหาย 
 เรื่องบุญนี้ คนเฒ่าคนแก่ คนภาคอีสานของเรา เขาเข้าใจจริงๆ  
ค�าว่า บุญ เล็กๆ น้อยๆ เชื่อว่าเป็นบุญ เขาเอาทันที แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที ่
เป็นอกุศล เป็นบาป เขาจะไม่เอา เขาจะไม่ท�า เขาจะไม่พูด เขาจะไม่คิด
 คนที่มาวัดเนี่ย พวกที่ขายของอยู่ที่ตลาดนัด เป็นกบ เป็นเขียด  
เต้นด๊องแด๊ง อย่าได้ขาย เข้าใจไหมค�าว่า เต้นด๊องแด๊ง หมายถึงว่า 
สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ เป็นปู เป็นหอย เป็นของมีชีวิต ไม่ได้ขายแน่นอน 
เพราะคนพวกน้ีกลัวบาป น่ีพูดถึงว่าหลักของธรรมะมันซึมมันซับเข้าไป 
เรือ่งบาปกับเรือ่งบุญ แต่เรือ่งของสติปัญญาก็ยงัเป็นเรือ่งใหญ่อยูใ่ช่ไหม 
เป็นเรื่องท่ีคนจะไปหลุดพ้นจากตรงน้ันตรงน้ี มันพูดกันยาก อยู่ใน 
ระดับชาวบ้าน แต่ว่าเรื่องบาปเรื่องบุญ เขาซึมซับจริงๆ จะเห็นได้ว่า 
ต่ืนเช้ามา หลวงพ่อไปบิณฑบาต โยมจะมีภาชนะเอาข้าวเอาขนม 
เอาของมาเตรียมใส่บาตร นั่นเพราะบุญมันซึมเข้าไปแล้ว มันซึมเข้าไป 
ต้ังแต่โน้น ต้ังแต่ก่อนนอน ต่ืนเช้ามาจะไปใส่บาตร น่ันแสดงว่า 
บุญมันซึมซับเข้าไปแล้ว พอตักบาตรเสร็จ สายนิดหน่อยก็เอาอาหาร 
หวานคาวใส่ปิ่นโตมาถวายหลวงพ่ออีก เพิ่มมาเรื่อยๆ นี่พูดถึงเรื่องบุญ 
ส่วนท่ีซึมซับเข้าไปใส่ในชาวบ้านจริงๆ คือเรื่องบาปและเรื่องบุญ 
ตัวนี้เอง เข้าถึงจริงๆ 

การที่ผู้สูงอายุมีส�านึกเรื่องบุญบาปอยู่ในชีวิต มีการปฏิบัติ ท�าบุญ 
ตักบาตรเป็นกจิวตัรประจ�าวนั หลวงพ่อคดิว่าสิง่นีส่้งผลดกีบัผูส้งูอาย ุ
แต่ละคนอย่างไรบ้าง ท�าให้เขามชีวีติทีด่ไีด้อย่างไร
มาถึงว่าลักษณะของบุญ มันมีลักษณะเย็นๆ เหมือนกับพัดลม หรือน�้า 
ในตู้เย็นก็แล้วกัน ของเย็นมันจะดับร้อน เช่นแต่ว่าใจเราร้อน แสดงว่า 
ตอนน้ันใจของเราเป็นบาป แต่ถ้าเราท�าบุญไว้มากๆ ท�าบุญไว้เยอะๆ  
ใจมันจะเย็น ที่ว่าเย็นๆ นี่แหละเป็นลักษณะของบุญโดยแท้เลย 

 โยมมานอนในวัดก็มีความสุข สุขอะไร สุขเพราะสุขที่มีบุญ บุญนี ่
มันท�าให้ใจมันเย็น นอนอยู่ศาลาหลังนี้ก็ได้ หลังโน้นก็ได้ ตรงไหนก็ได้  
เพราะฉันนอนอยู่ด้วยตัวของบุญเอง นี่เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่ง เพราะ 
ฉะน้ันเขาถึงว่าลักษณะของตัวบุญมนัเยน็ เยน็มันดียงัไง มันดีคือดับร้อน  
เห็นไหม พัดลมถึงแม้จะไม่ดับร้อนได้ทั้งหมด แต่ก็ในระดับหนึ่ง ใช่ไหม  
โดยเฉพาะบุญมันเป็นของท่ีว่าจะมาช�าระ หรือเราจะว่าโดยเน้ือความ  
หรือโดยอรรถะ บุญแปลว่า เป็นเครื่องช�าระ ช�าระอะไร ช�าระความโลภ 
โกรธ หลง น่ีคือลักษณะของบุญท่ีว่า สิ่งเหล่าน้ีมันซึมซับเข้าไปอยู่  
โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย หลวงพ่อเข้าใจว่า 
วันไหนไม่มาวัดดูเหมือนว่าจะขาดอย่างใดอย่างหน่ึง โยมหลายๆ คน 
ต้องมาวัดทุกเช้าเลย นี่ก็บุญใช่ไหม แสวงหาบุญ แสวงหาสิ่งที่เรียกว่า 
จะมาท�าให้จิตใจเย็นขึ้น ท�าให้ความร้อนมันลดลง 

“
เรื่องบุญนี้ คนเฒ่ำคนแก่ คนภำคอีสำนของเรำ

เขำเข้ำใจจริงๆ ค�ำว่ำ บุญ เล็กๆ น้อยๆ เชื่อว่ำเป็นบุญ 
เขำเอำทันที แต่ว่ำถ้ำเป็นส่วนที่เป็นอกุศล  

เป็นบำป เขำจะไม่เอำ เขำจะไม่ท�ำ  
เขำจะไม่พูด เขำจะไม่คิด 

”
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หลวงพ่อคิดว่าส่ิงท่ีหลายหน่วยงานท�าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อย่าง  
อบต. หรือทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาท�างานในเรื่อง 
ผูส้งูอาย ุสนบัสนุนส่งเสรมิผูส้งูอาย ุเช่น การก่อต้ังโรงเรยีนผูส้งูอายุ 
ข้ึนมา หลวงพ่อคดิว่าทัง้หมดนีเ้ป็นการช่วยเหลอืหรอืพฒันาผูส้งูอาย ุ
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างไรบ้าง
หลวงพ่อมองว่ามนัเป็นโครงการท่ีดี เพราะว่ามกิีจกรรมหลายตัว ล้วนแต่ 
เป็นกิจกรรมเสรมิและสร้างทัง้สิน้ เช่น เรือ่งการพัฒนาในด้านสขุภาพกาย 
เขามทุีกอย่างเลย สขุภาพจติก็ม ีด้านธรรม มด้ีานศาสนาเข้ามาเก่ียวข้อง 
ด้วย ทักษะ ความคิดเห็นต่างๆ เขาเอานักวิชาการเก่งๆ ทั้งน้ันเลย 
จากวิทยาลัยเข้ามาเสริมและให้ความรู้หลายอย่าง ก็พอท่ีจะสรุปได้ว่า  
ผู้สูงอายุเข้าใจว่าตัวเองน้ียังเป็นคนมีความส�าคัญอยู่นะ ไม่ใช่คนแก่ 
ไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่า ยังมีคุณยังมีค่าอีกหลายอย่าง เช่น บางที 
เขาก็มีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ เขาจะมีอบรม เห็นว่าต�าบลบ้านกง 
มอียู ่10 หมูบ้่าน เขาจะเอาไปอย่างน้อยหมูบ้่านละ 10 คน บ้านน้ีก็ไม่เคย 
ขาดเหมือนกัน 10 คน ก็ 10 คน หลวงพ่อก็เลยถามว่ามันได้ไป 
เพราะโรงเรียนนี้ใช่ไหม ดี 
 สิ่งท่ีได้มันได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายหรือว่า 
สภาพทางจติ ได้ความรูส้กึดีๆ เดินผ่านหน้าวดั หลวงพ่อถาม ไปไหนล่ะยาย 
ไปโรงเรียน เออ มันมีคุณค่าตามความรู้สึกของหลวงพ่อ เขามาเสริม 
เป็นวิชาการท้ังน้ันเลย มันเหมาะ บางทีไปฟังเขาสอนก็ว่ามันเหมาะ 
กับคนมีอายุนะ เขาก็สอนดี หลวงพ่อก็ไปแอบๆ ดู คือว่าได้ประโยชน์ 
จริงๆ หลวงพ่อว่าโครงการนี้เขาก็ดีนะ มีหน่วยงานของ อบต. รองรับ 
มีหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาดูแลเป็นประจ�า หลวงพ่อว่า 
โครงการนี้ดี หลวงพ่อเลยขอสรุปส้ันๆ ว่า โครงการนี้ดีนะ ดีกระทั่งว่า 
วันท่ีหลวงพ่อเป็นวิทยากร ตามปกติต้องไปพูดอยู่ท่ีโน่น หลวงพ่อ 
ก็เลยคิดว่าเชิญมาวัดดีกว่า ถึงเวลากินข้าว หลวงพ่อจะมีอาหารเล้ียง 
มาพูดให้ฟัง ท�าให้ฟัง พาไปเดินจงกรมตามวิถีของชาวพุทธ 

หลวงพ่อวัดบ้านเปือย ผู้ชักน�าให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้ชิดกับวัดและพระพุทธศาสนา
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จิตใดท่ีดีหากอยู่ในร่างกายท่ีแข็งแรงจะเป็นรากฐานอันส�าคัญในการใช้ 
ชีวิต เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายท่ีไร้โรคภัยแล้ว การบ�ารุงจิตใจ 
ก็ต้องมาเป็นของคู่กัน ความเชือ่ของผู้สงูอายสุ่วนใหญ่จงึเป็นการหันหน้า 
เข้าหาศาสนา ผู้สงูอายตุ�าบลบ้านกงนิยมน�าเงนิท่ีมอียูไ่ปใช้ในการท�าบุญ 
ท�าทาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ซึง่ท้ังหมดน้ีช่วยส่งเสรมิสขุภาพจติ 
ให้พวกเขาเป็นผู้สูงอายุที่เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

สูงวัยอย่�งผ่องใส
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ผู้สูงอายุมาถือศีลที่วัดใกล้บ้านในวันเข้าพรรษา
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คุณป้าบาง เหมโพธิ์ อายุ 69 ปี เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบอยู่กับบ้านเฉยๆ  
อีกท้ังเธอยังไม่มีภาระต้องเล้ียงลูกหลานจึงชอบมาพักผ่อนและสงบ 
จิตใจที่วัด โดยคุณป้าจะมาทุกวันพระ 8 ค�่า หรือ 15 ค�่า ออกจากบ้าน 
ตอน 6 โมงเช้า จากนั้น 8 โมงหลวงพ่อจะพาคุณป้าและผู้สูงอายุท่าน 
อ่ืนๆ สวดมนต์ จากน้ันช่วงเยน็หลวงพ่อจะพาคุณป้าเดินจงกรม จน 6 โมง 
เย็นเป็นท�าวัตร คุณป้าฟังเทศน์รอบแรกจากหลวงพ่อ แล้วตอน 2 ทุ่ม 
มาฟังเทศน์อีกรอบ หลวงพ่อมกัพูดเรือ่งธรรมะให้คุณป้าฟัง ท�าให้คุณป้า 
ได้ประโยชน์ในเรื่องการท�าบุญที่สามารถน�ากลับไปปฏิบัติตามได้
 ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา ผู้สูงอายุบ้านกงจะมาอยู่ท่ีวัดกัน 
ทั้งวันทั้งคืน แล้วกลับบ้านตอนเช้าวันรุ่งขึ้น คุณป้าบางก็เช่นกัน เธอท�า 
แบบนี้มาตั้งแต่อายุ 50 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว จากการ 
ชกัชวนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่ีบ้านซึง่ท�าตามกันมา เพราะถือว่าเมือ่อยู ่
ในวัยชราแล้วควรเข้าวัดท�าบุญ อีกท้ังคุณป้ายังท�าด้วยความภาคภูมิใจ  

เน่ืองจากเพื่อนฝูงไม่สามารถตัดขาดจากภาระท่ีบ้านได้ แต่คุณป้า 
สามารถมาเข้าวัดได้อย่างสบายใจ เม่ือก่อนหลานยังเล็กได้มาท่ีวัดกับ 
คุณป้าเป็นประจ�าทุกปี แต่ปีนี้หลานโตแล้วจึงต้องไปโรงเรียน ตอนบ่าย 
ไปซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ท�าให้หลานไม่ได้มาด้วย
 แต่ถ้าเป็นช่วงออกพรรษา คุณป้าจะมาท�าบุญตักบาตรแต่เช้า  
พร้อมท้ังน�ากับข้าวมาถวาย แล้วกลับไปท�างานโดยไม่มกิีจกรรมอ่ืนท่ีวดั 
คุณป้าท�าท้ังหมดน้ีแล้วรู้สึกสบายใจ นอกจากได้มาท�าบุญแล้วยังได ้
กรวดน�้าให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จากไป ตามความเชื่อมาแต่โบราณที่ 
หากใครท�าเช่นนี้ เมื่อวันข้างหน้าเสียชีวิตไปก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
ส่วนผู้สูงอายุอีกท่านหน่ึงมีกิจวัตรท่ีคล้ายกันกับคุณป้าบาง เม่ือคุณป้า 
ท่านน้ีกลับจากโรงเรียนผู้สูงอายุมาถึงบ้าน ท่านมักสวดมนต์ ท�าวัตร  
ต่ืนตี 3 แล้วไปน่ังสวดมนต์เสร็จตอนตี 5 น�ากับข้าวไปใส่บาตรท่ีวัด  
จากนั้นท�าวัตรเย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรม ออกก�าลังกาย
 งานจิตอาสาก็มีความส�าคัญต่อจิตใจของเหล่าผู้สูงอายุเช่นกัน  
เพราะผู้ท่ีท�างานจติอาสาเป็นผู้ท่ีไม่น่ิงดูดายต่อความทุกข์ยากของคนอ่ืน 
และยินดีเข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่ด้วยการให้เงินทอง แต่ด้วยการสละ 
แรงกายและเวลาเข้าไปช่วย คือการมีส่วนร่วมของผู้ที่อุทิศตนในการท�า 
ความดี 
 ผู้สูงอายุบ้านกงหลายคนท�าหน้าท่ีเป็นจิตอาสาด้วยการช่วยกัน 
เก็บขยะ ปัดกวาดถนน และช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ตนจะท�าได้ 
 “แค่ได้ร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้าน เราก็ดีใจ ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  
เขาให้ท�าอะไรก็ท�า” ตัวแทนจิตอาสากล่าว
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