
ตําบลเสร�มงาม
อําเภอเสร�มงาม
จังหวัดลําปาง





หนังสือขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร
ต�าบลเสริมงาม อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง

ISBN     978-616-393-258-7

บรรณาธิการอ�านวยการ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
    ขนิษฐา นันทบุตร
บรรณาธิการ  นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ข้อมูล    ชัยยา ลาดปาละ
    สันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์    

จัดท�าเนื้อหา  หจก. สตูดิโอ ไดอะล็อก
และออกแบบรูปเล่ม   www.studiodialogue.com 
 
พิมพ์ครั้งที่ 1    พฤศจิกายน 2562
จัดพิมพ์โดย   ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
    ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
    อาคารเรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ 
    เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    โทรศัพท์ 0 2343 1500
    http://thaihealthycommunity.org/   
    www.facebook.com/thaihealthycommunity
 
พิมพ์ที่     บริษัท ภาพพิมพ์ จ�ากัด 
    45/14 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-จงถนอม ต�าบลบางขนุน 
    อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
    โทรศัพท์ 0 2879 9154 

ติดต่อ    เทศบาลต�าบลเสริมงาม
    0 5428 6009



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

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

อ.1 อำหำร 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายเุเละคนในชมุชนมอีาหารปลอดภัย 

อ.2 อำชีพ 
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและมีรายได้ท่ีหล่อเล้ียง
ตนเองได้ 

อ.3 ออกก�ำลังกำย 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายไุด้ออกก�าลังกายเพ่ือสขุภาพอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย

อ.4 ออม 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีเงินออมด้วยการสะสมใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

อ.5 อำสำสร้ำงเมือง 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเป็นอาสา
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

5 
อ. 

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



สำรบัญก.1 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
การบริการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน

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

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

ก.4 กำรดูแลต่อเนื่อง 
การจัดบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 
รวมถึงจัดหาสวัสดิการเพ่ือการดูแลรักษาให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง

ก.5 กำรบริกำรกำยอุปกรณ์ 
การให้บริการอุปกรณ์หรือเครื่องออกก�าลังกายต่างๆ 
รวมถึงการฝึกทักษะการใช้กายอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
เพื่อสุขภาวะทางกายที่แข็งแรงของผู้สูงอายุ 

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

5 
ก. 
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เทศบาลต�าบลเสริมงาม อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง เป็นหน่วยงาน 
ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน เดิมเป็นสุขาภิบาลเสริมงาม จัดต้ังข้ึนเมื่อ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง 
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลท�าให้สุขาภิบาล 
เสริมงามเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต�าบลเสริมงาม เมื่อวันท่ี 25  
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ต�าบล 2 หมู่บ้าน คือ ต�าบล 
ทุ่งงาม หมู่ที่ 2 บ้านนาบอน, หมู่ที่ 4 บ้านมั่ว, หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว,  
หมู่ที่ 8 บ้านดอนงาม, หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งงามพัฒนา ต�าบลเสริมกลาง  
หมูท่ี่ 5 บ้านศรลัีงกา, หมูท่ี่ 6 บ้านฮ่องฮ,ี หมูท่ี่ 7 บ้านนาเอ้ียง, หมูท่ี่ 8 
บ้านทุ่งต�๋า, หมู่ที่ 9 บ้านสบเสริม, ต�าบลเสริมซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านน�้าเหลว,  
หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งงาม เป็นชุมชนก่ึงชนบทก่ึงเมือง มีวิถีชีวิตเรียบง่าย 
หลายปีที่ผ่านมาระบบสังคมของต�าบลทุ่งงาม ต�าบลเสริมกลาง ต�าบล 
เสริมซ้าย เริ่มจะเป็นสังคมเด่ียวมากข้ึน การปฏิสัมพันธ์แบบด้ังเดิม 
เมือ่ครัง้สมยัปู่ย่าตายายลดน้อยลง และพบว่าผู้สงูอายมุกัถูกทอดท้ิง ให้
เป็นผู้เล้ียงหลานอยูใ่นชมุชน เน่ืองจากบุตรหลานไปท�างานทีต่่างจงัหวดั
และต่างประเทศ โดยมแีนวโน้มท่ีจะเพ่ิมจ�านวนสงูข้ึนเรือ่ยๆ เป็นจดุเริม่ต้น
ของปัญหาที่คาดไม่ถึงที่ก�าลังเข้ามาเยือนเสริมงามอย่างรวดเร็ว 

เสริมเมืองให้ง�ม เสริมสุขภ�พให้แข็งแรง

บทที่
01

เทศบาลต�าบลเสริมงาม ศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ
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เมืองเปลี่ยน โรคเกิด

จากการรวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลเสริมงาม 
ในช่วงท่ีผ่านมาพบว่า ปัญหาสขุภาพส่วนใหญ่ล้วนมสีาเหตุจากพฤติกรรม 
และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรม 
การด�าเนินชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
ซึ่งมีอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามี 
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน คิดเป็นอัตราป่วย  
12,953.13 และ 5,233.04 ต่อแสนประชากรตามล�าดับ
 ปัญหาสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้าน 
ประชากรพบว่า ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลเสริมงามมีสัดส่วน 
ของผู้สงูอายเุพ่ิมมากข้ึนในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 26.10 ของ 
ประชากรท้ังหมดซึง่กระทบต่อการจดับรกิารทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหา 
สุขภาพของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติ
 นอกจากน้ีปัญหาสขุภาพในพ้ืนท่ียงัเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีหลากหลาย 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชน การด�าเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลง
ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้คนในชุมชนต้องปรับตัวอย่างมาก

เสริมเมืองให้งำม

จากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ชมุชนจงึได้ร่วมกันจดัต้ังการด�าเนินงาน 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ ‘เสรมิเมอืง ให้งาม’ ด้วยการผลักดันให้เกิดมาตรการ 
การเสริมสร้าง เสริมสุข เสริมจิตอาสา ท่ีมุ่งเป้าหมายให้ชาวอ�าเภอ 
เสรมิงามมคุีณภาพชวีติท่ีแข็งแรง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
อ�าเภอเสรมิงาม (พชอ.) ได้ก�าหนดประเด็นการขับเคล่ือนให้มกีารขับเคล่ือน  
ในชมุชนออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับครอบครวั ระดับหมูบ้่าน ระดับต�าบล 
ระดับอนุกรรมการอ�าเภอ และระดับอ�าเภอ โดยให้มกีารท�างานท่ีประสาน 
กันทุกภาคส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับครอบครัว (Family Health System) มีแกนน�าสุขภาพประจ�า 
ครอบครวั (หมอประจ�าบ้าน) เป็นผู้ขับเคล่ือนสขุภาพ ประเมนิความเสีย่ง 
ของคนในครอบครวั โดยม ีอสม. คณะกรรมการพัฒนาระบบสขุภาพระดับ 
หมู่บ้าน และหมออนามัยครอบครัวร่วมดูแลให้ค�าปรึกษา

ระดบัหมูบ้่าน (Village Health System) มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
สุขภาพระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน คณะกรรมการ 
ประกอบด้วยภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน มีประธาน อสม. เป็นเลขานุการ  
และหมออนามยัครอบครวั เป็นท่ีปรกึษา ท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนสขุภาพ ประเมนิ
ความเสี่ยงของคนในหมู่บ้านร่วมกับ อสม. และหมออนามัยครอบครัว  
จัดท�าโครงการเพ่ือพัฒนาระบบสขุภาพในหมูบ้่าน โดยขอรบังบประมาณ
สนบัสนนุจากกองทุนสุขภาพต�าบล หรือระดมทุนในชุมชน

ระดบัต�าบล (Tambon Health System) มคีณะกรรมการกองทุนสขุภาพ 
ต�าบล มีนายก อปท. เป็นประธาน มีสาธารณสุขต�าบลเป็นเลขาฯ และม ี
คณะกรรมการทุกภาคส่วนเป็นกรรมการ ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ขับเคล่ือนสขุภาพ  
ประเมินความเสี่ยงของคนในต�าบลร่วมกับ อสม. และเครือข่ายระดับ 

“
ประชำกรในเขตพื้นที่เทศบำลต�ำบลเสริมงำม

มีสัดส่วนของผู้สูงอำยุ
เพิ่มมำกขึ้นในปี พ.ศ. 2561 

คิดเป็นร้อยละ 26.10

”
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ต�าบล จัดท�าโครงการเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพในต�าบล โดยขอรับ 
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต�าบล หรือระดมทุนในชุมชน

ระดบัอ�าเภอ (District Health System) มคีณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตระดับอ�าเภอ (21 คน) มีนายอ�าเภอเป็นประธาน ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาล และปลัดอาวโุสฯ เป็นรองประธาน โดยมสีาธารณสขุอ�าเภอ 
เป็นเลขาฯ และคณะกรรมการประกอบด้วยทุกภาคส่วนท�าหน้าท่ี 
ขับเคลื่อนสุขภาพ โดยน�าประเด็นจากกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอ�าเภอเสริมงามเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน โดยได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ พชอ. มาขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายให้คนเสริมงาม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เสริมเมืองให้งำม เสริมสุขภำพให้แข็งแรง 
 
ยุทธศาสตร์การเสริมเมืองให้งามของชาวเสริมงามน้ัน มีเป้าหมาย 
สูงสุดในการท�าให้ประชาชนชาวเสริมงามมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ดังน้ัน  
จึงมีการก�าหนดประเด็นการขับเคล่ือนการท�างานหลักออกเป็นหลาย 
ประเด็นอย่างครอบคลุม ประกอบด้วย

ประเด็นหลัก
• ประเด็นลดโรค เรื่องชุมชนลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
• ประเด็นครอบครัวอบอุ่น/ชุมชนเข้มแข็งเรื่องการดูแลผู้สูงอาย ุ

แบบองค์รวม
 
ประเด็นรอง 
• ประเด็นลดโรค เรื่องลดโรคไข้เลือดออก
• ประเด็นครอบครัวอบอุ่น/ชุมชนเข้มแข็ง เรื่องงดเหล้าในงานศพ 

พัฒนาการเด็ก แก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุจราจร

• ประเด็นสิง่แวดล้อมดี เรือ่งความสะอาดของชมุชน/บ้านเรอืน ขยะ โฟม
• ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องส่งเสริมอาชีพ

ท่ีผ่านมาผลการด�าเนินงานท้ังประเด็นหลักและประเด็นรอง เป็นไปด้วย 
ความเอาจรงิเอาจงั เอาใจใส่ และได้รบัความร่วมมือและการตอบสนอง 
จากชาวเสริมงามทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เช่น การรณรงค์ให้มีการลด 
ของขาว 3 อย่าง คือ ข้าว/แป้ง น�า้ตาล และเกลือในครวัเรอืน ส่งเสรมิให้ 
มกีารออกก�าลังกายสร้างสขุภาพ โดยก�าหนดให้ทุกหมูบ้่านออกก�าลังกาย 
ร่วมกันในทุกวันพุธ มีการจัดกิจกรรมงานเดินวิ่งเพ่ือการกุศล Soem  
Ngam Walk & Run 2019 เป็นต้น

“
ยุทธศำสตร์กำรเสริมเมืองให้งำม

ของชำวเสริมงำมนั้น มีเป้ำหมำยสูงสุด
ในกำรท�ำให้ประชำชนชำวเสริมงำมมีสุขภำพที่แข็งแรง

”
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เสริมงำมร่วมใจ

ชาวเสรมิงามมมีาตรการการด�าเนินงานท่ีเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ผ่านการ  
ท�างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนท่ี ด้วยการมี 
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมสร้าง ตามวิถีคนเมืองเสริม ที่เรียก 
กันว่า ‘เป้ิงปาอาศยัแบบป้ีแบบน้อง’ (พึง่พาอาศยัแบบพ่ีแบบน้อง) โดยม ี
เทศบาลต�าบลเสริมงามเป็นศูนย์กลางในการประสานงานขับเคล่ือน 
การท�างาน ผ่านการท�างานต�าบลสุขภาวะ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู ้
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ท่ีด�าเนินการใน 6 ประเด็น คือ วิชาการ  
สวัสดิการ อาชีพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และเครือข่าย มีการ 
จัดตั้งองค์กรหลักในการรับผิดชอบ คือ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต�าบล 
เสริมงาม
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต�าบลเสริมงาม
มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและด้อย 
โอกาส

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต�าบลเสริมงาม
มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในชุมชน ท�าให้ 
เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคมท่ีท�างาน 
ในการสนับสนุนการท�างานขององค์กรหลักท่ีมหีน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรง  
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ด้วยอ�าเภอ 
เสริมงามเป็นชุมชนท่ีมีต้นทุนทางสังคมเป็นทุนกลุ่ม ทุนบุคคล ท่ีร่วม 
ด�าเนินการขับเคล่ือนนโยบายไปพร้อมกัน อาทิเช่น อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ประจ�าหมูบ้่าน, ชมรมผู้สงูอายอุ�าเภอเสรมิงามและต�าบลทุ่งงาม, ชมรม 
แสงตะวัน/ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต�าบลเสริมงาม,  
โรงพยาบาลเสรมิงามและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านนาเอ้ียง,  
ส�านักงานปลัดเทศบาลต�าบลเสริมงาม, ศูนย์บริการคนพิการเทศบาล 
ต�าบลเสริมงาม จึงท�าให้งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในอ�าเภอ 
เสรมิงามด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
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เมืองเสริมอยู่ดีมีสุข

ด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างเต็มท่ีในทุกภาคส่วน ท�าให้เกิดความ 
ส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนเป็นจ�านวนมากในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลเสริมงาม  
ดังต่อไปนี้

• ต้นแบบบ้าน 50 หลัง 50 แบบใน 12 หมู่บ้าน และแหล่งเรียนรู ้
ของ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนงาม บ้านนาบอน และบ้านสบเสริม

 
• หลักสูตรในการเรียนรู้ ‘ชุมชนสร้างบ้านท้องถิ่นสร้างเมือง’ จ�านวน  

3, 6 และ 12 ชั่วโมงของการเรียนรู้การปรับสภาพบ้านโดยชุมชน 
และท้องถ่ิน (พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัล�าปาง)

• สือ่การเรยีนรู ้ในเรือ่งทีม, กระบวนการ, วถีิคนเมอืงเสรมิ, เสรมิเฮยีน 
ชุมชนสร้างบ้าน ท้องถิ่นสร้างเมือง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้สูงอายุ, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส., พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดล�าปาง)

• เครื่องมือในการปรับสภาพบ้าน ‘7 ข้ันตอนในการปรับสภาพบ้าน 
ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถ่ิน’ (ศูนย์เรียนรู ้
สุขภาวะ สสส., พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ล�าปาง) และเครือ่งมอื ICF การปรบัสภาพบ้าน เพ่ือประเมนิสมรรถนะ 
ของกลุ่มเป้าหมาย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

• วทิยากรกระบวนการและวทิยากรแหล่งเรยีนรูข้องการปรบัสภาพบ้าน 
โดยชุมชนและท้องถิ่น (มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม)

• ศนูย์การซ่อมบ�ารงุและผลิตนวตักรรม ‘เสรมิพัฒน์’ ผลิตนวตักรรม 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ 

• ฐานข้อมลูผู้สงูอายตุ�าบลทุ่งงามและต�าบลเสรมิกลาง เพ่ือใช้ในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน 2 ต�าบล 3 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

• TCNAP, RECAP และ ICF เสริมงาม แบบการส�ารวจเพื่อจ�าแนก
การท�างานสขุภาพและความพิการของผู้สงูอายเุพ่ือประเมินสมรรถนะ 
ใน 3 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านสิ่งแวดล้อม

• รูปแบบการท�างานท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และ 
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาชน (Public Private  
Partnership) ร่วมกันท�างาน (Local Cooperation) บูรณาการงาน  
เงนิและบุคคล (Area-based Budgeting) เพ่ือจดับรกิารสาธารณะ 
ให้กับผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันให้มีสุขภาพ กาย ใจ  
และสังคมท่ีดีในระดับบุคคล (Self-care) ครอบครัว (In-home)  
และชุมชน (Community Care Facility) 

• ทั้งหมดนี้คือการด�าเนินงานตามแนวคิด ‘วิถีคนเมืองเสริม เปิ้งปา
อาศัยแบบปี้แบบน้อง’ เพ่ือการเตรียมพ้ืนท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้สงูอายขุองต�าบลทุ่งงาม 
และต�าบลเสริมกลางอย่างครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน
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ในปี พ.ศ. 2562 เทศบาลต�าบลเสรมิงามมปีระชากรท้ังหมด 8,544 คน  
เป็นผู้สูงอายุ 1,919 คน นับเป็น 22.46% คาดกันว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
อัตราของผู้สูงอายุในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 35% และในอีก 10 ปีข้างหน้า 
คือในปี พ.ศ. 2572 เทศบาลต�าบลเสริมงามคาดว่าจะมีอัตราผู้สูงอายุ 
40% นั่นหมายถึง หากมีคนเดินมา 10 คนจะเป็นผู้สูงอายุถึง 4 คน
 นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีต�าบลเสริมงาม ผู้มีหน้าที ่
โดยตรงในการขับเคล่ือนชุมชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดี ได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญในการขับเคล่ือนงานผู้สงูอาย ุจงึเป็นผู้ท่ีจะมาเล่าถึงภาพรวม 
ในการท�างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในฐานะที่ได้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับผู้สูง 
อายุในพ้ืนท่ีหลายต่อหลายโครงการ รวมถึงได้วางแผนการด�าเนินงาน 
ต่อไปในอนาคต 

อดีต ปัจจุบัน และอน�คต 
ผู้สูงวัยเสริมง�ม

บทที่
02

ชัยย� ล�ดป�ละ 
นายกเทศมนตรีต�าบลเสริมงาม

การพัฒนางานผู้สูงอายุในพื้นที่ของเทศบาลต�าบลเสริมงาม เริ่มมา 
ต้ังแต่เมือ่ไร และมพีฒันาการมาอย่างไร
เราเริม่การท�างานเรือ่งผู้สงูอายมุาหลายปีแล้วครบั แต่ก่อนหน้าน้ีอาจจะ 
ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก เน่ืองจากท่ีผ่านมาเราไม่สามารถรวบรวม 
ผู้สูงอายุได้มากเท่าที่ควร แต่ระหว่างนั้นเราได้ลงมือพัฒนาระบบ มีการ 
เก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกับผู้สงูอาย ุเราพบว่าต่อไปในอนาคต อัตราการเพ่ิมของ 
ผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก 26% ขยับขึ้นไปทุกปีเป็น 27% 28% 29% 30%  
และอัตราการเพ่ิมของผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนมาก น่าจะเป็นภาระของสังคม  
เพราะผู้สงูอายบุางท่านมคีวามเครยีด ผู้สงูอายบุางท่านไม่มแีหล่งพ่ึงพิง 
ผู้สูงอายุบางท่านมีภาวะติดบ้าน บางท่านติดเตียง ถ้าเราไม่ด�าเนินงาน 
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ในล�าดับต้นๆ เพราะท่ีผ่านมาผู้สูงอายุมักเกิดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิต 
ประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ เช่น ล่ืนหกล้มในห้องน�้าหรือล้มระหว่างท�า 
กิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน เม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนแล้วก็ค่อนข้างจะหาย 
กลับมาเป็นปกติยาก เราจึงต้องป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ  
เราคิดว่าการปรับสภาพบ้านเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดอุบัติเหตุให้กับ 
ผู้สูงอายุ และช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ไม่เป็นภาระ 
ของลูกหลาน เรามีตัวอย่างผู้สูงอายุที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องอยู่ในภาวะ 
ติดเตียง แล้วก็เป็นภาระของลูกหลานท่ีจะต้องคอยดูแลตลอดท้ังวนั ไม่ได้ 
ไปท�างาน ไม่ได้ไปหาเงนิ เมือ่ผู้สงูอายคิุดว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลาน 
บางคนก็มคีวามคิดท่ีจะฆ่าตัวตาย คิดในแง่ลบ โครงการปรบัสภาพบ้าน 
ของเราได้ด�าเนินการไปแล้วท้ังหมดประมาณ 50 กว่าหลัง โดยเป้าหมาย 
ของเราคือ 120 หลังภายในปี พ.ศ. 2563
 สิง่ท่ีตามมาคือ ศนูย์ซ่อมบ�ารงุกายอุปกรณ์ มอุีปกรณ์ให้ผู้สงูอายุ 
ยมืไปใช้งานได้ตลอด ท่ีส�าคัญเรามศีนูย์ซ่อมกายอุปกรณ์ของเราเองด้วย 
เราชวนคนพิการท่ีมฝีีมอืทางช่างมาเป็นช่างประจ�าศนูย์เพ่ือให้เขามรีายได้ 

การจดัการคุณภาพชวีติของผู้สงูอายก็ุจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เราจงึต้อง 
แก้ปัญหาด้วยการเอาผู้สูงอายุออกมาสู่สังคม ให้เขาออกนอกบ้าน 
มาพบปะแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ท�าให้เขามีความสุข มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน เราจงึเริม่ก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายหุรอืว่าศนูย์พัฒนาคุณภาพชวีติ 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นมา
 อันท่ีจริงก่อนหน้าน้ี เรามีการต้ังชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับ  
แต่ว่าไม่ได้มกีารขับเคล่ือนเท่าท่ีควร ส่วนหน่ึงเป็นเพราะไม่มงีบประมาณ 
เพียงพอ อีกส่วนหน่ึงคือผู้ท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ีประธานชมรมฯ ไม่มีเวลา 
ในการท�างานมากพอ ในตอนหลังเราจงึสร้างระบบข้ึนมาใหม่ว่าการท่ีใคร 
จะเข้ามาท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าของผู้สงูอาย ุขอให้ท่านมคีวามสมคัรใจ ขอให้ 
ท่านมีเวลา มีจิตอาสาท่ีจะสามารถน�าพาชมรมฯ เดินไปข้างหน้าได้  
จะต้องไม่มีการบังคับหรือขอร้องให้เข้ามาเหมือนเมื่อก่อน 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสร้างความแตกต่างจากการด�าเนินการ 
ก่อนหน้านีอ้ย่างไร
เมื่อเราตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  
ข้ึนมา ต่อมาเราจึงต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เรามีโปรแกรมว่าเดือนหน่ึง 
เราจดัให้ผู้สงูอายมุาท่ีโรงเรยีนเดือนละ 2 ครัง้ คือพุธกลางเดือนครัง้หน่ึง 
กับวนัพุธปลายเดือนอีกครัง้หน่ึง เรามกีารจดัท�าปฏทิินว่ากิจกรรมในวนั 
เปิดเรียนชว่งกลางเดือนคอืการมาร่วมกนัแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน 
ท่ีก�าลังจะสูญหายไป เช่น การซอ ส่วนวันเรียนในช่วงสิ้นเดือนจะเป็น 
กิจกรรมที่เราชวนผู้สูงอายุมาสร้างอาชีพ เช่น เรียนรู้เรื่องการจักสาน  
ใช้เศษวัสดุต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 
 เม่ือผู้สงูอายมุฝีีมอืแล้ว เราก็ช่วยหาตลาด เช่น กลุ่มผู้สงูอายท่ีุท�า 
ไม้กวาดทางมะพร้าว เราก็ประสานให้ส่วนราชการต่างๆ มาซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ไม้กวาดท่ีผู้สงูอายขุองเราได้ร่วมกันท�า เพ่ือท่ีจะน�ารายได้ส่วนหน่ึงมาเป็น 
เงินออมไว้ใช้จ่ายในยามที่เจ็บป่วยหรือเป็นเงินทุนส�ารอง 
 การปรับสภาพบ้านให้กับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งท่ีเราให้ความส�าคัญ 

ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างมาก
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 อีกโครงการท่ีส�าคัญคือศนูย์พัฒนาครอบครวั เพราะหลังจากท่ีเรา 
มีศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ มีศูนย์ซ่อมบ�ารุงกายอุปกรณ์ ท่ีช่วยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขข้ึนแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้สูงอาย ุ
กลับไปในชุมชน เขาก็กลับบ้านไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมๆ เราจึงท�าศูนย์ 
พัฒนาครอบครวัข้ึนมา ศนูย์พัฒนาครอบครวัจะชวนเด็กวยัรุน่กับผู้สงูอาย ุ
มาท�างานด้วยกัน ให้เขามาเปิดใจกันว่า ท�าไมผู้สงูอายไุม่เข้าใจเด็ก ท�าไม 
เด็กไม่เข้าใจผู้สงูอาย ุท�าไมเด็กถึงขีร่ถเรว็ ท�าไมผู้สงูอายตุ้องพูดต้องบ่น 
เราขยบัให้เขามารวมกันตรงน้ี เพราะเรามองว่าเราจะจดัให้เขาพร้อมแค่ 
โครงสร้างไม่ได้ เราต้องปรับท่ีจิตใจด้วย สร้างความเข้าใจกันในระดับ 
ครอบครัว

ปัจจัยใดที่สร้างความแตกต่างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
เป็นจ�านวนมากจากช่วงทีผ่่านมา
เราชวนกันลงพื้นที่ไปหาข้อมูล ไปพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ไปให้ข้อมูล 
กับเขาว่าเราจะท�าโรงเรยีนผู้สงูอายนุะ ท่านมคีวามคิดเห็นอย่างไร เขาก็ 
บอกว่าท�าเลยๆ แม่สนับสนุน พ่อสนับสนุน เพราะฉะนั้นเราไปชวนท่าน 
ถึงท่ีบ้าน ชวนและให้ข้อมูลต่างๆ ท้ังต�าบล เราไปพบปะพูดคุยเวลาม ี
การออกหน่วย เวลามกีารประชมุต่างๆ เราก็จะสอดแทรกเรือ่งของผู้สงู 
อายทุีเ่ราจะด�าเนินการ สอดแทรกบ่อยๆ ทุกครัง้ท่ีเราไป การสอดแทรก 
ให้ข้อมลูบ่อยๆ น้ีท�าให้เกิดความกระตือรอืร้นของผู้สงูอาย ุเขาเกิดความ 
รู้สึกว่าอยากมาร่วมกันสร้างบ้านของเขาให้ไปสู่เป้าหมายท่ีเขาได้มีส่วน 
ก�าหนดไว้ เรากระตุ้นให้เขาคิดเต็มที่แล้วก็ด�าเนินการเต็มที่
 นอกจากน้ีเรายงัได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานราชการทุกแห่ง 
ในอ�าเภอเสริมงาม เช่น กศน. ที่มาช่วยส่งเสริมอาชีพ หรือพัฒนาชุมชน 
ท่ีมาคอยให้ค�าแนะน�าและคอยช่วยเหลือในกิจกรรมทุกเรือ่งท่ีเราประสาน 
งานไป รวมถึงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ท่ีได้เข้ามา 
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ และการอบรมให้ความรู้เรือ่งการจดั 
กระบวนการ เมือ่เรามกีระบวนการทีดี่แล้วเราก็น�ากระบวนการท่ี สสส. 

เป็นฝ่ายสนับสนุนมาทดลองท�าท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุของเราเพ่ือพัฒนา 
ให้ดียิง่ข้ึน แม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ตรงตามบรบิทของภูมลิ�าเนาของเรา 
แต่เราก็สามารถปรับข้อมูลวิชาการที่ สสส. ให้มานี้ น�าไปสู่กระบวนการ 
ให้เป็นผลสัมฤทธิ์ได้ครับ

นายกฯ และทีมงานมองอนาคตของผู ้สูงอายุในพื้นที่เสริมงาม 
และวางแผนอย่างไรต่อไป
ผมมองถึงคนท่ีก�าลังจะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในรุ่นต่อไป ในการท�างาน 
ท่ีผ่านมาในช่วงแรกๆ เราได้มองเห็นปัญหา เราได้มองเห็นจดุอ่อน เราจงึ 
เน้นในเรือ่งของการส่งเสรมิอาชพีและการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ต่อไป 
เรายังมองไปถึงเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เราต้องการจะพัฒนา 
คุณภาพผู้สูงอายุให้อยู่อย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการกิน การอยู่ การท�างาน  
อะไรท่ียงัไม่ดีก็จะรณรงค์ให้ท่านเบาๆ ลง อาหารการกินจากท่ีท่านเคยกิน 
ข้าวเหนียว ท่านอาจจะเปลี่ยนมากินข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพที่ดี ชวนให้ท่าน 
กินผักผลไม้ที่ปลูกเอง น�าหลักสูตร 5 อ. 5 ก. มาปรับใช้ให้มากขึ้น นี่คือ 
สิ่งที่เราจะท�าต่อไปในอนาคต 

“
เรำจึงเน้นในเรื่องของกำรส่งเสริมอำชีพ

และกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ต่อไปเรำยังมองไปถึงเรื่องควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุ 

เรำต้องกำรจะพัฒนำคุณภำพผู้สูงอำยุให้อยู่อย่ำงยั่งยืน 
ทั้งเรื่องกำรกิน กำรอยู่ กำรท�ำงำน 

”
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โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงาม เปิดท�าการเรียนการสอน 
เดือนละ 2 ครั้ง คือในวันพุธท่ีสองของเดือน และอีกครั้งในวันพุธท่ีสี ่
ของเดือน  โรงเรยีนจะเปิดต้ังแต่เช้าให้นักเรยีนผู้สงูอายจุากท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 
มาท�ากิจกรรมร่วมกัน และแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงเย็น
 สิ่งท่ีส�าคัญคือ โรงเรียนแห่งน้ีเม่ือเรียนจบวันหน่ึงแล้ว คุณครู 
และนักเรียนจะมาตกลงร่วมกันว่าบทเรียนครั้งต่อไปควรเป็นเรื่องอะไร  
เพ่ือท�าการวางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน ท้ังน้ีก็เพ่ือให้คุณครูผู้จัด 
การเรียนการสอนสามารถไปตระเตรียมบทเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
การสอนได้ ขณะเดียวกันก็ท�าให้นักเรยีนผู้สงูอายไุด้เรยีนในสิง่ท่ีตนเอง 
สนใจท่ีสดุ อันจะท�าให้มคีวามสขุ น�ากลับไปใช้ประโยชน์พัฒนาศกัยภาพ 
ได้อย่างแท้จริง 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นถิ่น

บทที่
03

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ



ตำ�บลเสริมง�ม สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 27ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร26

สันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์
อ�ยุ 49 ปี
ผู้ประสานงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงาม
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

เช็กชื่อนักเรียน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลต�าบลเสรมิงามมผู้ีสงูอาย ุ1,919 คน จากการตรวจสอบ 
อย่างละเอียดโดยทีมงานเทศบาลพบว่า ในจ�านวนน้ีมปีระมาณ 400 คน 
เท่าน้ันท่ีพร้อมจะออกมาร่วมกิจกรรม “เราไม่สามารถวิง่เข้าไปหาคนจ�านวน  
1,919 คนได้ เราจึงมองว่าถ้าอย่างนั้นเราจะมุ่งมาที่ 400 คน พัฒนา  
400 คนน้ีให้เก่ง แล้วเอา 400 คนน้ีกลับไปช่วยอีก 1,000 กว่าคน 
ท่ีอยู่ในบ้าน” นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีต�าบลเสริมงาม 
ให้ความเห็น
 ในช่วงเริ่มต้นโรงเรียนผู้สูงอายุจึงพยายามชักชวนผู้สูงอาย ุ
ในพ้ืนท่ีให้มาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายใุห้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้  
ผ่านการขับเคล่ือนของกลุ่มผู้น�าชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะ 
กรรมการโรงเรียน จ�านวน 20 คน  
 “ผู้น�าชมุชนเหล่าน้ีเขาก็จะไปชกัชวน ไปเคาะประตูบ้าน เชญิชวน 
คุณลุงคุณป้าให้มาเป็นนักเรียนครับ” นายสันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์  
หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า หมอตุ้ย หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  
เทศบาลต�าบลเสริมงาม ทีมงานคนส�าคัญกล่าว
 จากการชักชวนในชุมชนท�าให้ตอนน้ีมีนักเรียนหมุนเวียนเข้ามา 
ร่วมเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุราว 60 คน รวมคณะกรรมการ 
โรงเรียนอีก 20 คนท่ีเป็นท้ังครูในบางวิชาและเป็นนักเรียนไปด้วยใน 
คนเดยีวกนั จึงท�าให้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามมสีมาชิก 
อยู่ราว 80 คน
 “ผู้สูงอายุบางคนพอมาเรียนแล้วเขาชอบ เขาก็จะกลับไปชวน 
เพื่อนที่บ้านมาเพิ่ม บางคนพาเพื่อนใหม่มาครั้งละ 5-10 คน” หัวหน้า 
ฝ่ายบริการงานสาธารณสุขบอก
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หลักสูตรพื้นถิ่น

“โรงเรียนของเราตั้งเงื่อนไขแรกๆ ว่า เราจะไม่ใส่ชุดนักเรียน และเรา 
ไม่เน้นวชิาการครบั” หมอตุ้ยกล่าวถึงแนวคิดในการท�างานของโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุ
 “เพราะส�าหรับผู้สูงอายุแล้ว เราใส่วิชาการมากเกินไปไม่ได้ สิ่งที่ 
เราให้ความส�าคัญมากคือการใส่วฒันธรรมเข้าไปในหลักสตูรให้มากท่ีสดุ  
เพราะผู้สูงอายุเขามีความเชื่อ มีวัฒนธรรม เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต  
เราจงึใช้ศลิปวฒันธรรมเป็นตัวน�า สนัทนาการเป็นตัวรอง สดุท้ายวชิาการ  
จะเกิดขึ้นเอง”
 ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบล 
เสรมิงาม จงึเป็นการน�าศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินมาสอดแทรกอยูใ่นหลักสตูร 
 “การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุเราก็ดึงมาจากศิลปวัฒนธรรม  
เช่น การฟ้อน เพราะว่าวัฒนธรรมมีมูลค่าสูงมากในตัวเอง เราน�าเอา 
เรื่องราวในวัฒนธรรมของเรามาเป็นจุดขายเพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพ 
ให้กับผู้สูงอายุ ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดก็จะมีเฉพาะพ้ืนที่ของเรา  
เป็นจุดเด่นของเรา เรามีความคิดว่าผู้สูงอายุของเราต้องรู้ภาษาล้านนา 
ในระดับเขียนชื่อตนเองได้เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมของเราเอาไว้  
หรือการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ต่อไปเราจะต้องแกะออกมาเป็นโน้ต 
เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรเอาไว้สอนรุ่นต่อรุ่น ของพวกน้ีถ้าเราไม่สืบสาน 
มันจะหายไป แต่สิ่งที่เราท�าได้คือการถอดออกมาเป็นภูมิปัญญาแล้วน�า 
มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไป” นายกเทศมนตรีกล่าว

กิจกรรมฟ้อนร�า เป็นหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ตั้งใจถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป
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สันทนำกำรน�ำหน้ำ วิชำกำรตำมหลัง

ในทุกครั้งที่มีโรงเรียน นักเรียนผู้สูงอายุจะมาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า  
แต่ละสัปดาห์จะมีการก�าหนดการเรียนการสอนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่า 
สัปดาห์น้ีจะเรียนในหัวข้ออะไรตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียน 
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 โดยในรายวิชาท่ีน�ามาสอนไม่เป็นการเรียนการสอนทางด้าน 
วิชาการ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น แต่จะเน้น 
การน�าเอาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินเป็นตัวต้ัง เช่น วิชาท�าดอกไม้จันทน์ 
วชิาฟ้อนร�า เป็นต้น “การเรยีนรูก้ารท�าดอกไม้จนัทน์เป็นเรือ่งการใช้ฝีมอื 
ในงานประดิษฐ์ เป็นสันทนาการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน”  
หมอตุ้ยกล่าวถึงแนวคิดในการวางบทเรียนให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
 แม้ว ่าในจุดเริ่มต้นการท�าดอกไม้ประดิษฐ์จะเป็นวิชาก่ึง 
สันทนาการให้กับผู้สูงอายุ แต่ทีมงานได้วางกระบวนการเอาไว้แล้วว่า  
เมื่อผู้สูงอายุได้ฝึกหัดท�าจนเกิดความเชี่ยวชาญ พวกเขาจะสามารถ 
น�าไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยตนเอง
 “เมือ่คุณท�าแล้วมคีวามสขุ คุณอยากเรยีนต่อไหม คุณอยากมวีฒิุ 
ไหม ถ้าคุณอยากมีวุฒิ เราประสานกับ กศน. ให้ เขาก็มาช่วยสนับสนุน  
ผู้สูงอายุที่สนใจก็ไปสมัครเรียนกับเขาได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจถึงขั้นนั้น 
ก็มาเรียนเพ่ือความสนุกสนาน เป็นความรู้ติดตัวเอาไว้ หรืออย่างการ 
สานไม้ไผ่ท่ีชาวบ้านจะเอาไปปักไว้ท่ีนาเพ่ือไล่ภูติผี เป็นความเชือ่ของเขา  
เราก็น�ามาสอนให้เขาท�า เขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการสานไม้ไผ่ จนเมื่อเขาม ี
ทักษะเพียงพอโดยท่ีไม่รู้ตัวแล้ว เราก็ให้ครูมาสอนเขาสานชะลอมสาน 
ตะกร้าต่อไปได้” นายสนัติพงษ์ ผู้ประสานงานโรงเรยีนผู้สงูอาย ุอธิบาย 
เพิ่มเติมถึงแนวคิดการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนที่เป็นมำกกว่ำสถำนที่

“เราใช้วัฒนธรรมในการเริ่มต้น สุดท้ายวิชาการมันจะเกิดเอง สาระ 
ก็จะตามมา” นายชยัยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรตี�าบลเสรมิงามกล่าว
 นอกจากน้ันแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุยังเป็นสถานท่ีพบปะของ 
กลุ่มผู้สงูอายใุนชมุชน เพราะนอกจากการเรยีนในกลุ่มอาชพีต่างๆ แล้ว  
ในช่วงพัก ผู้สูงอายุก็จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน มีการพูดคุย  
สร้างความสนิทสนมใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ท�าให้ผู้สูงอายุไม่เหงา ขณะ 
เดียวกันหลังจากรับประทานอาหาร ครูและทีมงานจากเทศบาลต�าบล 
เสริมงาม จะชักชวนผู้สูงอายุให้ท�ากิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างความ 
สนุกสนาน
 เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งเทศบาลต�าบล 
เสริมงาม ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานท่ี แต่ยังหมายถึงผู้คนและกิจกรรม 
ที่มุ่งหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มา

การรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในชุมชนที่ดีที่สุด
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ตอบแทนแผ่นดิน

หลังจากเกษียณอายุราชการมาจากต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียน 
เสริมงามวิทยาคมเมื่อราว 12 ปีที่แล้ว อาจารย์เรืองศักดิ์ คัมภีร์พิทักษ์  
ยงัคงท�างานเพ่ือสงัคมในชมุชนอยูอ่ย่างต่อเน่ือง บทบาทท่ีส�าคัญหลังวยั 
เกษยีณอย่างหน่ึงคือการได้รบัเลือกให้เป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนผู้สงูอายุ  
ในวัย 72 ปี ต�าแหน่งท่ีท�าให้เขาได้ใช้ประสบการณ์ในการท�างานเพ่ือ 
บ้านเกิดอีกวาระหนึ่ง

อาจารย์อยูท่ีน่ีม่าแล้วกีปี่
ผมเป็นคนท่ีน่ีครับ ผมบรรจุเป็นครูเมื่อปี พ.ศ. 2511 รับราชการมา  
41-42 ปี อยู่ที่นี่ 35 ปี ไปอยู่ต่างอ�าเภอมา 7 ปี 

หลงัจากเกษียณอายมุาแล้ว อาจารย์ท�าอะไรบ้าง 
ท�าหลายอย่างครับ เป็นกรรมการสถานศึกษา กรรมการพัฒนาเทศบาล  
เป็นสมาชิกสภากาชาด ไม่ได้หยุด ยิ่งท�าเยอะกว่าตอนรับราชการอีก

ท�าไมอาจารย์จงึยงัท�างานต่อไป 
ในใจผมก็คือต้องการตอบแทนแผ่นดิน ตอบแทนถิ่นเกิดครับ

งานเหล่านีเ้รยีกว่าเป็นการท�างานจิตอาสาได้ไหม
ก็คงใช่ครับ ตอนแรกเราก็ท�าแค่อย่างสองอย่าง พอเขาเห็นเราท�างาน  
เขาคงคิดว่าเราคงจะมีใจ เขาก็ไปหาไปชวนมาท�างานอีก

ในช่วงนัน้โรงเรยีนผู้สงูอายกุ่อต้ังข้ึนหรอืยงั
ยังไม่มีครับ แต่ในแต่ละหมู่บ้านมีชมรมผู้สูงอายุประจ�าต�าบล

เรืองศักดิ์ คัมภีร์พิทักษ์
อ�ยุ 72 ปี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ
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ทีผ่่านมาอาจารย์และกรรมการโรงเรยีนมกีารปรบัหลกัสตูรอย่างไรบ้าง
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกสัปดาห์ เมื่อสมาชิกกลับแล้ว พวกกรรมการ 
ท้ังหลายก็จะน่ังคุยกันเพ่ือประเมนิผลการด�าเนินการในวนัน้ันๆ สอบถาม 
กันแบบง่ายๆ ว่าพอใจอะไร ไม่พอใจอะไร อะไรมากไป อะไรที่น้อยไป  
บางครั้งสมาชิกก็จะสะท้อนความต้องการของเขา เช่น อยากให้สัปดาห์ 
ต่อไปมีการออกก�าลังกายเพ่ิม โดยสรุปแล้วผมคิดว่า การด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จน่าพอใจเหมือนกัน แต่ยังไม่ดีที่สุดครับ

อาจารย์คดิว่าโรงเรยีนผู้สงูอายคุวรพฒันาอะไรเพิม่ข้ึน
เรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณี ที่ผ่านมาสมาชิกให้ความสนใจมาก ก็คงจะ 
เพ่ิมตรงน้ันเข้าไปอีก รวมถึงสมาชิกท่ีมาโรงเรียน มันยังพัฒนาไปได้ 
มากกว่าน้ีข้ึนเยอะ ในอนาคตเรามโีครงการท่ีจะเคล่ือนออกไปต่างต�าบล  
เพ่ือไปท�ากิจกรรมจุดประกายให้แต่ละเทศบาลมีกลุ่มของเขาเพ่ิมข้ึน  
และกลุ่มเราถ้ามีวิทยากร เราก็ดึงไปกระจายความรู้ในพื้นที่ หรือถ้าเรา 
ไปเห็นว่าเขามีอะไรที่ดีๆ เราก็ดึงมาใช้ที่นี่ได้ 

กจิกรรมของชมรมผู้สงูอายสุมยันัน้มอีะไรบ้าง
มีการฝึกอาชีพ ท�าไม้กวาด เลี้ยงไก่ มีกิจกรรมออกก�าลังกาย ผมก็เข้า 
ร่วมกิจกรรมกับเขาอยู่ ต่อมาทางเทศบาลมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
จงึเชญิผมมาเป็นกรรมการโรงเรยีน เมือ่มกีารเลือกผู้อ�านวยการโรงเรยีน 
เขาก็เสนอให้ผมเป็นผู้อ�านวยการ 

ในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุอาจารย์มองเห็นความส�าคญั 
หรือศักยภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้สูงอาย ุ
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างไรบ้าง 
ผมคิดว่าสามารถช่วยท้ังในด้านสขุภาพ ท้ังด้านพัฒนาชวีติ พัฒนาอาชพี  
เราท�าในเขตเทศบาล 12 หมู่บ้าน และบางครั้งเรายังขยายงานออกไป 
นอกเขตด้วย กระจายไปท่ัวท้ังอ�าเภอ นอกจากน้ันแล้ว ผมคิดว่าโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุยังสามารถมีบทบาทในการอนุรักษ์จารีตประเพณีและศิลป- 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ เราก็เชิญหมอ 
มาให้ความรู้บ่อย 

ในเรือ่งสุขภาพ ผู้สูงอายไุด้รบัความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวันอย่างไรบ้าง
ผมเห็นว่าเขาสนใจกันดีเวลาหมอมาบรรยาย หลายคนเอาความรู ้
กลับไปใช้ อย่างการออกก�าลังกาย ผมก็ออกก�าลังกายทุกวันช่วงเช้า 
และเยน็ โดยการเดินไปกลับเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตรทุกวนั ก็จะได้เจอ 
กับสมาชิกโรงเรียนของเราท่ีมาเดินออกก�าลังกายเหมือนกัน แสดงว่า 
เขาเชื่อหมอ ผมคิดว่าน่าจะได้ผล อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อน หมอเขามาพูด 
เรือ่งโรคเบาหวาน ผมก็เห็นว่าเขาพูดคุยกันว่าจะเลิกกินหวาน เลิกกินมนั  
น่าจะเริ่มฉุกคิดได้ 

เมื่อผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพ
จึงตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายมากขึ้น 
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ก่อร่ำงสร้ำงเสริมงำม

คุณพิน บุญยืน อายุ 68 ปี มีต�าแหน่งเป็นประธานชมรมผู้สูงอาย ุ
อ�าเภอเสริมงามคนปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะมารับหน้าที่นี้ เธอเคยเป็นรอง 
ประธานชมรมฯ มาถึง 8 ปี ท�าหน้าท่ีผลักดันและคอยประสานงานให้
ผู้น�าชุมชนมาประชุมเพ่ือพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกัน จากวันท่ีมีคนมา 
ร่วมประชุมไม่กี่คนจนถึงวันที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปธรรม นี่คือหนึ่ง 
ในผลงานที่ส�าคัญของประธานชมรมผู้สูงอายุท่านนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

คณุป้าเป็นคนเสรมิงามโดยก�าเนดิเลยหรอืไม่
แม่เป็นคนต�าบลเสริมซ้ายค่ะ แต่งงานแล้วก็มาอยู่ท่ีน่ีเมื่ออายุ 18 ปี  
ตอนน้ี 68 ปี ก็อยูม่า 50 ปีแล้ว เมือ่ก่อนแม่เป็นแม่ค้าขายผลไม้ มคีวามรู ้
แค่ ป.4 ต่อมาก็ได้มาเข้าชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นรองประธานชมรมฯ 

หน้าที่ของรองประธานชมรมผู้สูงอายุท่ีคุณป้าเข้ามาท�าต้ังแต่เมื่อ  
8 ปีที่แล้วคืออะไรบ้าง
แม่ก็คอยประสานให้ชมรมผู้สูงอายุแต่ละต�าบลมาประชุมร่วมกันค่ะ

ในยุคนั้นเขามาประชุมกันเรื่องอะไรบ้าง
ประชมุเรือ่งการดูแลสขุภาพ เชญิหมอมาให้ความรูกั้บผู้สงูอาย ุดูแลตัวเอง 
ยังไงเพ่ือไม่ให้ทานยาเยอะ เพราะบางคนเขาเป็นเบาหวาน ทุกวันน้ี 
พอมาเป็นประธานชมรมฯ แม่ก็ยังท�าหน้าท่ีคอยประสานให้นักเรียนมา 
โรงเรยีน คอยประสานกับประธานชมรมของแต่ละต�าบลว่าวนัน้ีให้ใส่ชดุ
อะไรมาเรียน วันนี้ให้ห่อข้าวมาด้วยเน้อ วันนี้ไม่ต้องห่อข้าวมาเน้อ 

ต้ังแต่มีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามเป็นต้นมา คุณป้า 
มีบทบาทอย่างไรบ้าง 
แม่ก็เป็นประธานกลุ่มจกัสานผู้สงูอายขุองบ้านดอนแก้ว ท่ีบ้านดอนแก้ว 
มกีลุ่มจกัสานไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว แม่รวมกลุ่มท�า 
แล้วส่งให้ทางเทศบาล โรงพยาบาลอ�าเภอ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  
เขาสัง่ครัง้ละเป็นร้อยๆ อัน ทีมงานของแม่ก็จกัสานกันอยูท่ี่บ้าน เป็นการ 
ส่งเสริมอาชีพให้คนเฒ่าคนแก่ท่ีมาไม่ได้ แต่เขายังมีฝีมือท�างานได้  
แม่ก็ให้เขาไปท�าที่บ้าน เราคิดราคาให้เขาเป็นด้าม ด้ามละ 10 กว่าบาท
 เวลามาท่ีโรงเรยีน แม่เป็นวทิยากรเอง เพราะแม่ท�าเป็นหมดเลย  
ถ้าสัปดาห์นี้เราสอนท�าไม้กวาด อีกสองสัปดาห์ก็มาจัดดอกไม้กัน เวลา 
มงีานแถวบ้าน งานศพ งานแต่ง ท�าบายศร ีเขาก็ท�าได้ แล้วเทอมสองน้ี 
จะเน้นการท�าสะตวง แม่ก็จะเป็นวิทยากรสอนเอง สะตวงคือเครื่องท�า 
พิธีของชาวเหนือ ใช้ในพิธีบูชาสิง่ท่ีเขาเคารพนับถือ เช่น ในพิธีส่งเคราะห์  
เรียกขวัญ ถอนบ้านถอนเมือง เมืองเหนือเราเวลาจะปลูกบ้านจะต้อง 
ถอนก่อน มีสะตวงก่อน ทุกบ้านเขาจะท�าอย่างน้ีเพ่ือเป็นสิริมงคล  
แล้วก็ท�าพิธีสืบชะตา 

พิน บุญยืน
อ�ยุ 68 ปี 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มจักสาน
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คณุป้ามคีวามรูสึ้กอย่างไรกบับทบาทของตนเองทกุวนันีแ้ละทีผ่่านมา
สิ่งท่ีแม่ทุ่มเทมาท้ังหมดก็เพราะแม่ชอบ แม่เป็นจิตอาสาโดยก�าเนิด  
แม่ท�าเพราะรักงานช่วยเหลือ เวลาไปประชุมแม่ก็ไม่เคยคิดค่าน�้ามันรถ 
หรือเบิกงบอะไรเลย เพราะแม่อยากถนอมเงินไว้ใช้อย่างอื่น รักษาไว้ให้ 
ชาวบ้าน แม่มคีวามสขุค่ะ เพราะใจเรารกั ช่วยเหลือกัน อยากให้เสรมิงาม 
ท�าชื่อเสียงให้อ�าเภอเรา

“
แม่เป็นจิตอำสำโดยก�ำเนิด 

แม่ท�ำเพรำะรักงำนช่วยเหลือ 
อยำกให้เสริมงำมท�ำชื่อเสียงให้อ�ำเภอเรำ

” หลักสูตรสนุกสนำน

คุณอ้อมทิพย์ ท่าจนัทร์ อาย ุ62 ปี เป็นคุณครวูยัเกษยีณ หลังจากใช้เวลา 
ในการท�างานเป็นครูสอนเด็กๆ มาท้ังชีวิต เวลาน้ีเธอจึงหันมาใช้เวลา 
ว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมเป็นนักเรียนผู้สูงอายุและร่วมเป็น 
คณะกรรมการโรงเรียน ใช้ประสบการณ์การท�างานมาร่วมวางหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนให้กับเพ่ือนๆ พ่ีๆ ลุงป้าน้าอาในโรงเรียน 
ผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงาม 

อ้อมทิพย์ ท่�จันทร์
อ�ยุ 62 ปี 
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
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คุณป้ามีบทบาทอย่างไรในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ

ท�าไมถึงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ก่อนหน้าน้ีเราเป็นผู้บริหารโรงเรียนค่ะ พอเกษียณ ทางคณะกรรมการ 
โรงเรียนผู้สูงอายุท่ีเขามีกันอยู ่ก่อนแล้ว เขาก็เชิญเรามาเป็นคณะ 
กรรมการร่วม เมือ่มาร่วมก็ได้มาพูดคุยกัน ได้ไปดูงานด้วยกัน และมาเริม่  
ท�ากิจกรรมกัน 

ในฐานะคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ดูแลกิจกรรมด้านใด
ป้าช่วยดูแลด้านวชิาการ ส่วนด้านการจดักิจกรรมก็ช่วยกัน แต่รบัผิดชอบ 
ด้านวิชาการเป็นหลัก 

ในส่วนของงานวชิาการ คณุป้ามส่ีวนในการก�าหนดหลกัสตูรการเรยีน 
การสอนอย่างไร มีความตั้งใจให้เพื่อนผู้สูงอายุมีความรู้ด้านใดบ้าง
อันดับแรกเรามกีารคุยกันในคณะกรรมการก่อนว่าผู้สงูอายตุ้องการอะไร  
เราสอบถามความต้องการกันก่อน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ของเราควรจะเป็นยังไง แล้วทางคณะกรรมการพร้อมท่ีจะหาวิทยากร 
ตามความต้องการของนักเรียนไหม จากนั้นเราก็ไปคุยกับหลายๆ ฝ่าย 
ในชุมชนเพ่ือขอความร่วมมือ เช่น ในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพ เราก็ไป 
ประสานกับทางโรงพยาบาลเสรมิงามให้หมอเข้ามาช่วย ทางด้านการฝึก 
อาชีพก็ไปประสานกับ กศน. บางที กศน. ก็มีโครงการของเขาอยู่แล้ว  
มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว เขาก็ให้การสนับสนุนมา เพราะบางที 
โครงการของเราก็มีงบประมาณไม่พอ แต่คณะกรรมการเราคุยกันแล้ว 
ว่าในการด�าเนินกิจกรรมของโรงเรยีน เราจะไม่ใช้เงนิเป็นตัวต้ัง ค่าวสัดุ 
ทางวิทยากรก็ให้การสนับสนุน หรือไม่นักเรียนก็เอามากันเองบ้าง  
จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวต้ังเลย ท่ีเราท�ากันมาจนถึงวันน้ีได้  
เพราะคณะกรรมการคุยกันต้ังแต่แรกแล้วว่า ถ้าเราจะท�าโดยใช้เงิน 

เป็นตัวตั้ง มันคงจบไปนานแล้ว คงท�ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ 
 ในด้านหลักสูตร อันดับแรกเราคุยกันว่าควรจะท�าเรื่องท่ีดึงดูด 
ความสนใจของเขาก่อน ไม่ต้องเครียด ไม่เน้นวิชาการอะไรมากมาย  
ขอให้เขาสนุกสนาน เพราะฉะน้ันต้องดึงศักยภาพหรือความสามารถ 
ของแต่ละหมู่บ้านมาใช้ เราก�าหนดข้ันต้นว่าช่วงแรกแต่ละหมู่บ้าน 
ต้องมีนักเรียนมาหมู่บ้านละ 5 คน โรงเรียนก็จะมีนักเรียนประมาณ  
60 คน ตกลงกันว่าแต่ละหมูจ่ะเอาวฒันธรรม ประเพณี และความสามารถ 
ที่แต่ละหมู่บ้านมีมาเผยแพร่ให้ท�าร่วมกัน

ยกตัวอย่างทุนหรือความสามารถที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละ 
หมู่บ้านคืออะไรบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น บ้านหนองฮจีะมคีวามสามารถเรือ่งการซอ บ้านนาบอน 
มีความสามารถด้านการจ๊อย ซึ่งท้ังซอและจ๊อยเป็นการร้องบทกลอน 
ภาษาถิ่นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ละคนร้องร�าท�าเพลงกันเก่ง เราจึง 
เปิดโอกาสให้เขาแสดงความสามารถของตัวเอง ให้มีการนันทนาการ 
ร่วมสนุกสนานกันได้เต็มท่ี พอช่วงบ่ายเราก็มีการประกวดร้องเพลง  
แต่ละบ้านก็จะส่งตัวแทนมาประกวดกัน 
 เขาก็ชอบใจกัน สนุกสนานกันมาก เพราะจุดประสงค์เราไม่หวัง 
อะไรมากมาย ขอให้ผู้สงูอายมุคีวามสขุ กลับไปบ้านแล้วลูกหลานไม่เดือด 
ร้อน ไม่บ่น อยู่บ้านไม่เหงา ไม่เป็นภาระของลูกหลาน มาพบเพื่อนฝูง  
มาท�าอะไรที่สนุกสนาน ส่วนการฝึกวิชาชีพก็ไม่เครียดมาก ไม่ได้หวังว่า 
ทุกคนจะต้องท�าได้ท�าเป็น เพราะถ้าเขาชอบเขาก็จะต้ังใจท�าเองไปเรือ่ยๆ  
จนบางทีเราจะให้พักกินข้าว เขาก็ไม่ยอมพัก ถึงจะไม่คล่อง เพราะว่า 
ด้วยอายมุาก แต่เขามคีวามพยายาม แต่ในทีมก็พยายามเอานันทนาการ 
มาคั่นเล็กๆ น้อยๆ ให้เขาสนุกสนาน อย่างแสดงท่าทางประกอบเพลง  
เขาชอบกันมาก เป็นการยืดเส้นยืดสาย 
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คิดว่าโรงเรียนผู้สูงอายุควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก
มค่ีะ ต้องปรบัอีกเยอะ แต่ถามว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราต้องการไหม  
ต้องบอกว่าเกินคาด เพราะเราไม่คิดว่าผู้เรยีนจะสนใจมากันเยอะ มากัน 
เต็มห้อง ถ้าบางวันมากันครบจริงๆ ห้องท่ีเราจัดไว้จะรองรับไม่ได้  
ท�ากิจกรรมได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ สถานที่มันแคบไป จะออกมาเต้นมาร�า 
อะไรกันมากมายก็ไม่ได้ (หัวเราะ) สรุปว่าเกินคาดค่ะ เราไม่ได้หวังว่า 
เขาจะมาได้เยอะขนาดน้ี บางทีอยู่ในช่วงท�านาก็ไม่คิดว่าเขาจะมากัน  
แต่เขาก็มากันเต็ม 

คิดว่าได้รับประโยชน์จากการมีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
ได้ประโยชน์ค่ะ โดยเฉพาะด้านจิตใจ มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือ ได้ใช้ 
ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ ถึงจะเกษียณแล้วแต่เราช่วยอะไรได้เรา 
ก็ช่วย เราท�าให้งานที่เขามีอยู่แล้วและเราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสามารถ 
ท�าให้ทั้งทีมประสบความส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ มีความสุขที่เราได้ให้ 
 เราไม่ได้หวังอะไรเลย เพราะทุกคนมาตรงน้ีไม่ได้อะไรเลย  
ได้ความสขุทางใจ เราคิดเสมอว่าเราท�าโดยจติอาสา ว่างเราก็มา ถ้าเรา 
ไม่ว่างจริงๆ เราก็บอกว่าเรามาไม่ได้ เพราะว่าแต่ละคนมีความรู้ความ 
สามารถกันท้ังหมด ขาดเราคนหน่ึงก็ไม่เป็นไร ขาดเขาบ้างก็ไม่เป็นไร  
ใครว่างก็มาช่วยกัน 

“
เรำคุยกันว่ำควรจะท�ำเรื่องที่ดึงดูดควำมสนใจของเขำก่อน 

ไม่ต้องเครียด ไม่เน้นวิชำกำรอะไรมำกมำย 
ขอให้เขำสนุกสนำน เพรำะฉะนั้นต้องดึงศักยภำพ

หรือควำมสำมำรถของแต่ละหมู่บ้ำนมำใช้

”

คุณอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์ ใช้เวลาหลังเกษียณอายุมาร่วมท�างานเป็นคณะกรรมการที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
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รอยยิ้มและความสุขที่เกิดขึ้นจากการมาโรงเรียนผู้สูงอายุ
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หนึ่งในแนวคิดการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล 
ต�าบลเสรมิงาม คือ การใช้แนวคิดเรือ่งการ ‘เสรมิเกษยีณ’ คือการด�าเนิน 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลเสริมงามให ้
ดีขึ้นทั้งหมด ซึ่งด�าเนินการผ่านหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งรวมถึง 
กิจกรรมการฝึกอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย 

เสริมเกษียณ เสริมอ�ชีพ

บทที่
04

สร้ำงอำชีพจำกวัฒนธรรม

พ้ืนท่ีอ�าเภอเสริมงามอุดมไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
เฉพาะตัวท่ีสบืทอดกันมาต้ังแต่โบราณ ดังน้ัน เมือ่ทีมงานเทศบาลต�าบล 
เสริมงามมีความต้ังใจท่ีจะจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 
โรงเรียนผู้สูงอายุจึงมีแนวความคิดท่ีจะน�าศิลปวัฒนธรรมมาเป็นตัวต้ัง 
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
  “ในเรือ่งของการฝึกอาชพี เราก็จะพัฒนาข้ึนมาจากศิลปวฒันธรรม 
ของบ้านเราครับ” นายสันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการงาน 
สาธารณสุข เทศบาลต�าบลเสริมงามกล่าว
 “เช่น การท�าบายศรี เรื่องของพิธีการสืบชะตา กล่าวได้ว่าเราใช้ 
วัฒนธรรมของเรามาเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ท้ังหมด เพราะว่าวฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีมีมลูค่าสงูมากในตัวของมนัเองครบั”
 นายสนัติพงษ์ หรอื หมอตุ้ย กล่าวเพ่ิมเติมว่า การใช้ศลิปวฒันธรรม  
มาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จะท�าให้ได้ผลิตภัณฑ ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ�้ากับผลิตภัณฑ์จากพื้นที่อื่นๆ  
 “ถ้าเราท�าส�าเร็จ เราก็จะไม่เหมือนใคร อย่างงานจักสาน ทุกที ่
ก็ท�างานจกัสานเหมอืนกัน แต่เรามเีรือ่งราวในงานจกัสาน เป็นเรือ่งราว 
ท่ีมาจากประเพณีของเรา” นายสนัติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์ ผู้ประสานงาน 
โรงเรยีนผู้สงูอายกุล่าว

ครูท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น

เมือ่สิง่ท่ีเรยีนเป็นการสบืสานภูมปัิญญาด้ังเดิมของท้องถ่ิน ดังน้ัน ครท่ีูมา 
ร่วมเป็นจิตอาสาในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนหน่ึงจึงเป็นผู้น�าท้องถ่ินท่ีมี 
ความรู้ความช�านาญในวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างดี
 “ครท่ีูเราน�ามาสอนก็จะเป็นพ่อหนานท่ีชาวบ้านยกย่อง เราคิดว่า 
ต้องเอาความรูท่ี้คนเหล่าน้ีมอียูม่าสบืทอด ซึง่เราหวงัว่าต่อไปอย่างน้อย 
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ผู้สงูอายใุนโรงเรยีนจะต้องพอรูภ้าษาล้านนาของเรา ต้องเขียนชือ่ตัวเอง 
เป็นภาษาล้านนาได้ หรือในส่วนของการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน พวกน้ีเขา 
เล่นกันมาโดยไม่มโีน้ต แต่เราก�าลังจะแกะออกมาเป็นโน้ต เป็นหลักสตูร 
เพ่ือเอาไว้สอนรุน่ต่อรุน่ หรอืการท�าบายศร ีการท�าพิธีสบืชะตา ของพวกน้ี 
ก�าลังจะหายไป สิง่ท่ีเราจะท�าคือการถอดวฒันธรรมออกมาเป็นภูมปัิญญา 
แล้วเราก็เอามาถ่ายทอด”

ส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

อีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีส่วนส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพ 
ให้กับผู ้สูงอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามก็คือ  
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(กศน.) อ�าเภอเสรมิงาม ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษาและผู้ช่วยในการด�าเนิน 
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
 “นโยบายของเราในการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุท่ีมาเรียน 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือ การสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุว่า 
ผู้สูงอายุต้องการด้านไหน เราก็จะเสริมด้านนั้นให้เขา หลักสูตรของเรา 
ก็จะกว้างๆ และยดืหยุน่ เน้นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก” 
คุณอารีย์ ณ นคร ครูช�านาญการพิเศษ กศน.อ�าเภอเสริมงามกล่าวถึง 
แนวทางการท�างานจัดการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพกล่าว

อ�รีย์ ณ นคร
อ�ยุ 55 ปี
วิทยากรวิชางานฝีมือ
ครูช�านาญการพิเศษ“

เรำใช้วัฒนธรรมของเรำมำเป็นจุดเริ่มต้น
ในกำรส่งเสริมอำชีพให้กับผู้สูงอำยุทั้งหมด
เพรำะว่ำวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่ำสูงมำก

ในตัวของมันเอง

”
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 คุณอารีย์ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ 
เสนอความเห็นว่า อยากเรยีนพับใบเตย จงึจดัการเรยีนการพับใบเตยให้  
แต่ขณะเดียวกันก็ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้สูงอาย ุ
ลงไปด้วย
 “เขาเสนอมาว่าอยากได้เกี่ยวกับใบเตย เราก็มาสอนเขาในเรื่อง 
ของการท�าใบเตย แต่แทนท่ีจะเป็นการพับใบเตยเฉยๆ เราก็สอนการท�า 
ช่อใบเตยบูชาพระ หรือบางวันก็ประยุกต์ให้พับใบเตยเป็นเข็มกลัด  
พับใบเตยให้เป็นดอกกุหลาบกลัดหน้าอก สามารถเอาไปท�าเป็นอาชพีได้  
หรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันก็ได้”
 คุณอารีย์กล่าวว่า เธอรับหน้าท่ีฝึกอาชีพเหล่าน้ีให้กับนักเรียน 
ผู้สูงอายุด้วยตัวเองมาตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนเป็นต้นมา สิ่งที่เธอได้พบ 
ในทุกสัปดาห์ที่มีการเปิดการเรียนการสอนก็คือ ความกระตือรือร้นของ 
ผู้สูงอายุทุกคนในการมีส่วนร่วมกับการเรียน
 “ทุกคนเขาสนุกกับการเรยีน อยากมส่ีวนร่วม เขาอยากจะประยกุต์  
อยากเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ วัสดุที่ใช้ในการเรียนแต่ละสัปดาห์ ใครมี 
วัสดุอะไรก็น�ามากันเอง บางคนมีมะกรูด มีใบเตยก็เอามาแบ่งปันคนที ่
ไม่มี” ครู กศน.เสริมงามเล่าบรรยากาศในห้องเรียน

แปลงทรัพย์สินเป็นทุน

นอกจากการเรียนพับใบเตย โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงาม 
ยังจัดให้มีการสอนเรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น ใช้เศษผ้าเหลือใช้ 
มาท�าเป็นที่รองครก ที่รองเขียง ที่รองเครื่องใช้ต่างๆ
 “การประดิษฐ์ส่วนใหญ่สามารถท�าได้ท้ังผู ้ชายและผู ้หญิง  
อย่างงานใบเตยบางท่านเป็นผู้ชายก็มาท�า แต่ผู้สูงอายุผู้ชายบางท่าน 
อาจไม่ถนัด เขาก็ไม่ท�า เราเลยมกิีจกรรมจกัสานส�าหรบัผู้ชายเอาไว้ด้วย  
อีกอันหน่ึงท่ีเขาท�ากันก็คือ เหรยีญโปรยทาน แต่ผู้ชายจะบ่นหน่อยว่ายาก  
อันนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมา” คุณอารีย์อธิบายถึงวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม
 ประโยชน์จากการเรียนการสอนการฝึกอาชีพต่างๆ เหล่าน้ี 
มปีระโยชน์โดยตรงคือการท�าให้ผู้สงูอายมุารวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกัน  
ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดกิจกรรมท่ีท�าให้ไม่เหงา ไม่ม ี
อาการซึมเศร้า แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางอ้อมก็คือ เปน็การสร้างรายได ้
ให้กับผู้สูงอายุด้วย
 “อย่างเช่นที่เขามาท�าที่รองครก รองเขียง เขาเอาไปขายกันแล้ว 
นะคะ เมือ่ก้ีแม่เขามากระซบิว่า แม่เอาไปขายได้ทุนคืนแล้ว เห็นเขาว่านะ”  
คุณอารย์ีให้ข้อมลูภายในอย่างอารมณ์ดี และบอกว่าแต่ส่วนใหญ่เป็นการ 
ท�ากิจกรรมแก้เหงา ยังไม่เน้นการท�าเพื่อจ�าหน่ายมากนัก 
 “ตอนน้ีก็เป็นลักษณะว่าท�าของใครของมัน ขายของใครของมัน 
อยู่ค่ะ” คุณอารีย์กล่าวเสริม แต่ในอนาคตทางเทศบาลต�าบลเสริมงาม 
หรือภาคีอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเสริมงาม อาจมีแนวความคิดในการน�า 
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้สูงอายุไปส่งเสริมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต

ตัวอย่างงานฝีมือที่ กศน. เข้ามาส่งเสริม ซึ่งเกิดจากความต้องการในหมู่ผู้สูงอายุ
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แนวทำงสู่อนำคต

แม้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามเพ่ิงจะด�าเนินการมาได้ 
ไม่นาน แต่การด�าเนินการท่ีผ่านมาก็มทิีศทางท่ีดี เมือ่มกีารประชาสมัพันธ์ 
เพื่อรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุในรุ่นต่อไป ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับ 
จากผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี โดยคุณอารีย์บอกว่า ในอนาคต 
การด�าเนินงานก็ยังจะยึดแนวทางตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ต่อไป 
 “อันดับแรกเราต้องถามความต้องการของเขาก่อน ว่าเขาต้องการ 
อะไร แล้วเราก็จะสรรหาวทิยากร ถ้ามวีทิยากรอยูแ่ล้ว เราก็ดึงมาได้เลย  
ถ้าไม่มก็ีไปสรรหา แต่ส่วนใหญ่จะไม่ยากค่ะ เพราะเรามภูีมปัิญญาอยูเ่ยอะ 
ในชุมชน”
 นอกจากนี้คุณอารีย์ ในฐานะ กศน.อ�าเภอเสริมงาม ยังบอกว่า  
ท่ีผ่านมาได้ไปเข้าร่วมอบรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส�าหรับ 
ผู้สูงอายุมาหลายโครงการ ท�าให้มีความรู้ใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคในการ 
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุอีกหลายรูปแบบ 
น่ันหมายความว่า ผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามยังคงรอการเสริม 
ศักยภาพเพื่อรอวันเปล่งประกายได้อีกมากในอนาคต

กลุ่มซอพื้นเมือง

จุดเด่นของซอพื้นเมืองคืออย่างไร ใช้เครื่องดนตรีทั้งหมดกี่ชิ้น
ป้าสุข : มีเครื่องดนตรีประมาณ 4 ชิ้นค่ะ สะล้อ ซอ ซึง และปี่ค่ะ

แล้วก็มีนักร้องใช่ไหม 
ลุงเมือง : นักร้องเขาเรียกว่าช่างซอครับ

มีช่างซอกี่คน
ป้าสุข : สองคนจ้ะ ชายคนหญิงคน
ลุงเมือง : แต่ถ้าเป็นคณะใหญ่ๆ ก็มีหลายคน บางวงเป็นสิบคน ถ้าไป 
งานใหญ่ก็ไปหลายคู่

สุข เทพแสง 
อ�ยุ 70 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
กลุ่มซอพื้นเมือง ต�าแหน่งช่างซอ (ร้อง)

เมือง เมืองม�
อ�ยุ 76 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
กลุ่มซอพื้นเมือง ต�าแหน่งช่างซอ (ร้อง)

“
ถ้ำเรำมีวิทยำกรอยู่แล้ว เรำก็ดึงมำได้เลย
ถ้ำไม่มีก็ไปสรรหำ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ยำกค่ะ

เพรำะเรำมีภูมิปัญญำอยู่เยอะในชุมชน

”
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คณะซอพื้นเมืองของคุณลุงคุณป้าชื่อคณะว่าอะไร
ป้าสุข : ชื่อคณะซอสีทวนค่ะ

คณะนี้ก่อตั้งมานานหรือยัง
ลงุเมอืง : ประมาณ 40-50 ปีแล้วครบั รบังานวดังานวา งานข้ึนบ้านใหม่  
แล้วแต่เขาจะหาไป งานประเพณี งานฉลองกุฏิพระ ฉลองพระวิหาร 
ป้าสุข : งานท�าบุญวัด งานประเพณี งานบวช แห่นาค งานของเทศบาล  
ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ มาซอรดน�้าด�าหัวคนเฒ่า 

บทพูดบทร้องส่วนใหญ่ของคณะซอพื้นเมืองมีเนื้อหาว่าอย่างไร 
ป้าสุข : มีหลายท�านองค่ะ บางครั้งก็ประวัติของเจ้าภาพ ถ้างาน 
ขึ้นบ้านใหม่ เราก็จะซอว่าสร้างบ้านใหม่เดือนอะไร เสียเงินเท่าไร  
ลุงเมือง : อวยพรด้วยครับ ขอพรด้วย ขอโทษด้วย
ป้าสุข : บางงานก็เป็นบทสอน บทเกี้ยวสาว มีการตอบโต้กัน

คุณลุงคุณป้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้อย่างไร
ป้าสุข : นายกฯ ท่านเชิญมา 

เมื่อมาเป็นนักเรียนแล้วจึงมีโอกาสมาซอให้เพื่อนๆ ฟังกันด้วย  
ส่วนใหญ่ที่โรงเรียนมีการซอวันละกี่รอบอย่างไร
ป้าสุข : แล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เขาจะให้เล่นยังไงเลยจ้ะ
ลุงเมือง : มันยังไงก็ได้ ซอน่ะ ไม่มีจบ ไม่มีหมดเลย 

ส่วนใหญ่แล้วบทซอที่โรงเรียนจะพูดเรื่องอะไร 
ลุงเมือง : ร้องเรื่องคนเฒ่า เรื่องผู้สูงอายุครับ

เพื่อนๆ ชอบไหมเวลาที่มาร้องเรื่องผู้สูงอายุ
ป้าสุข : ชอบค่ะ เชียร์กัน แม่มาซอวันแรกเขาเอาเงินมาให้กันทุกคน  
ยื่นให้เป็นสินน�้าใจ แต่แม่ไม่เอา คนเฒ่าไม่ค่อยมีเงิน ซอเฉยๆ ก็ได้  

ไม่ต้องเอาสตางค์กัน มาสนุกสนานกัน 
ลุงเมือง : กลุ่มเดียวกันไม่เอาเงินกันหรอก

คุณลุงกับคุณป้ามาเป็นนักเรียนที่นี่ตั้งแต่ที่เขาเปิดเลยหรือเปล่า
ลุงเมือง : ตั้งแต่ที่เขาเปิดเลยครับ

ท�าไมถึงมาร่วมกับโรงเรียน
ป้าสุข : เพราะว่าจิตใจมันอยากมา สนุกดี ไม่เครียด

ทุกครั้งที่มา คุณป้าชอบท�ากิจกรรมอะไร
ป้าสุข : พับดอกไม้ ท�าผ้าเช็ดเท้า ท�าหลายอย่างที่เขาสอนค่ะ 

คุณลุงชอบท�ากิจกรรมอะไร 
ลุงเมือง : มาจักสาน สานชะลอม ตะกร้าครับ

มาเรียนแล้วได้กลับไปท�าที่บ้านไหม
ป้าสขุ : เอากลับไปท�าท่ีบ้านจ้ะ บางครัง้ก็เอาไปขายท่ีตลาดได้ ผ้าเชด็เท้า  
ก็เอาไปขายผืนละ 30 บาท

งานจักสานคุณลุงได้ท�าขายไหม
ลุงเมือง : ลุงยังไม่ได้ท�าขาย ท�าเล่นๆ เพลินๆ อยู่บ้าน

ได้ความรู้เรื่องอื่นๆ อีกไหม
ป้าสุข : ได้จ้ะ มาน่ีได้ออกก�าลังกาย จับเข่า จับไหล่ จับหัว ตบมือ  
เขามาหัดให้เรา อยู่บ้านก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง ได้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
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คณะซอสีทวน ดนตรีพื้นบ้านที่สุขใจทั้งคนเล่นและคนฟัง

ก่อนหน้านี้คุณป้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเทศบาลต�าบล 
เสริมงามอย่างไรบ้าง
ประมาณปี พ.ศ. 2560 สามีของป้าชื่อนายเนตร ป่วยเป็นโรคกระดูก 
ทับเส้นประสาท ตอนแรกแกยังไปไหนมาไหนได้อยู่ ตอนหลังพอแกล้ม 
ก็ไปไหนไม่ได้ เป็นผู้สงูอายติุดเตียง เทศบาลก็เข้ามาช่วยปรบัสภาพบ้าน  
มี อสม. มาช่วยดูแล พาออกก�าลังกายด้วย พอแกไม่ไหว แม่ก็พาแกไป 
โรงพยาบาล หมอมาเจอว่าแกเป็นมะเรง็ด้วย แกตายเมือ่เดือนเมษายน 
ที่ผ่านมานี้ ตอนอายุ 73 ปี 

ตอนทีท่างเทศบาลเข้าไปปรบัสภาพบ้านได้มกีารปรบัในส่วนไหนบ้าง
ห้องน�้าแล้วก็ราวบันไดค่ะ

จันทร์ครีม พงษ์ประเสริฐ
อ�ยุ 72 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า

กลุ่มทอผ้ำ
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ไปร่วมกจิกรรมอะไรบ้างทีโ่รงเรยีนผูส้งูอายุ
ไปร่วมหลายอย่างเลยค่ะ เราก็เอาผ้าของเราไปขายด้วยเวลาท่ีมีคนมา 
ดูงาน

ได้เอาความรูเ้รือ่งการทอผ้าไปสอนเพือ่นนกัเรยีนผูส้งูอายทุีโ่รงเรยีน 
ด้วยไหม 
ยังไม่ได้สอนค่ะ เพราะเอาไปล�าบาก อุปกรณ์มันใหญ่ แต่ทางเทศบาล 
เขาก็เอานักเรียนมาเรียนกันที่นี่บ้าง

จุดเด่นของการทอผ้าของเสริมงามคืออย่างไร
เราอนุรักษ์จากพ่อแม่มา เป็นการทอผ้าฝ้าย จุดเด่นคือลายท่ีเป็นแบบ 
เฉพาะตัวของบ้านเรา ทุกวนัน้ีกลุ่มทอผ้าเราก็มกัีนอยู ่3 คน ยงัพอท�าไหว 
แต่ตาก็เริ่มจะไม่ดีแล้วค่ะ

คุณป้าไปเป็นนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วย มีความสุขไหม
มจ้ีะ แต่บางวนัก็ไม่ได้ไป มคีนสัง่ผ้าต้องท�าให้เขา วนัไหนท่ีได้ไปก็ได้เจอ  
เพื่อนฝูง ได้พูดคุยกัน กินข้าว กินน�้าด้วยกัน 

ทุกวันนี้อุปกรณ์ที่เทศบาลเขาไปปรับบ้านให้ยังอยู่ไหม คุณป้าได้ใช้ 
ประโยชน์บ้างไหม 
ยังอยู่ค่ะ ป้าก็ได้ใช้จับเดินเลาะไปเวลาเข้าห้องน�้า 

ป้าจันทร์ครีมกับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายซึ่งเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงชีพ



ตำ�บลเสริมง�ม สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 61ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร60

ท�าไมถึงสนใจมาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
นายกฯ เขาไปประกาศแถวบ้านว่าใครอยากจะไปเป็นนักเรียนบ้าง  
ผมก็เลยมา

มาแล้วสนุกไหม ได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง
ได้ความรู้เรื่องการจักสาน ออกก�าลังกายครับ 

การทีป่ลูกผกักนิเองมปีระโยชน์ต่อตัวคณุลงุและครอบครวัอย่างไรบ้าง 
สบายใจครับ เพราะปลอดสารพิษ ท่ีโรงเรียนหมอเขาก็รณรงค์สอน 
เรื่องการกินอยู่เรื่อยๆ ว่าให้กินผักปลูกเอง ไม่ให้กินหวานกินเค็ม

คุณลุงท�าตามที่หมอบอกไหม
ท�าครับ พวกผงชรูสหมอบอกไมค่วรกนิ ผมกไ็ม่กนิ แต่น�า้อดัลมผมกย็ัง 
กินอยู่บ้าง แต่ก็ลดลงไปแล้ว

การที่คุณลุงปลูกผักกินเอง และใส่ใจการกินอาหารที่มีประโยชน์ 
ตามที่หมอบอก เวลาท่ีหมอมาตรวจสุขภาพ หมอบอกว่าสุขภาพ 
คุณลุงเป็นอย่างไร
ไม่มีโรคอะไรเลย

ในแต่ละวันคุณลุงออกก�าลังกายอะไรบ้าง 
เดินแกว่งแขนครบั ตอนเช้าวนัละประมาณ 30 นาที แต่ถ้าวนัไหนมภีาระ 
ก็ไม่ได้เดิน

คุณลุงอยู่บ้านกับใคร
อยู่กับป้าสองคนครับ
 
คุณลุงอยู่บ้านท�าอะไรบ้าง
ท�าสวนท�าอะไรกินไป นาก็ท�าครับ 

ในสวนที่บ้านปลูกอะไรบ้าง
ก็มีผักกาด มะเขือ พริก เอาไว้กินเอง ขายบ้าง เอาไปแจกบ้าง

อ้�ย เทพแสน
อ�ยุ 75 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ
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ท�าไมคุณลุงถึงเข้ามาร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผมเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุต�าบลทุ่งงามครับ จึงได้พาผู้สูงอายุของ 
ต�าบลมาร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเขาด้วย

ในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุของต�าบล คุณลุงจัดให้มีกิจกรรม 
ส�าหรับผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
หลายอย่างครบั อย่างท่ีบ้านดอนแก้วเขาก็มกีลุ่มจกัสานไม้กวาด ท่ีบ้าน 
สะแลมีการท�าดอกไม้และสานตะกร้าด้วย บางครั้งผมก็ไปร่วมกิจกรรม 
กับเขาบ้าง แต่มาที่โรงเรียน เขาไม่ได้เอาไม้กวาดมาสอน มีแต่การสาน 
ตะกร้า

คุณลุงมีส่วนร่วมในการสอนกิจกรรมไหนบ้าง
มารวมตัวกันแบบน้ี ผมก็ว่าดีนะครับ มีความสามัคคีในต�าบลหรือว่า 
อ�าเภอดีมาก เพราะเขามาร่วมกันทุกบ้าน เม่ือก่อนน้ีท่ีโรงเรยีนยงัไม่เปิด  
ผมก็สอนออกก�าลังกายอยูท่ี่ลานอเนกประสงค์บ้านทุ่งงามพัฒนา หมู ่11

คุณลุงน�าชาวบ้านออกก�าลังกายช่วงเวลาไหนบ้าง
ตอนเย็นครับ สัปดาห์ละสองวัน วันจันทร์กับวันพุธ

แต่ละวันมีคนมาร่วมกี่คน 
ประมาณ 20 กว่าคนครับ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย

คุณลุงเน้นการออกก�าลังกายท่าไหนบ้าง
หลายท่าครับ ผสมผสานกันไป ยืดเหยียดด้วย อย่างละ 10 ครั้ง 10 ยก  
เริ่ม 5 โมงไปเสร็จเกือบทุ่ม เพราะพอออกก�าลังกายแล้วเขาก็เปิดเพลง 
ร�าวงกันสัก 5-6 เพลง ผู้สูงอายุเขาก็ไปร�ากันด้วย ด.ต.เจริญ มีของ

อ�ยุ 70 ปี
ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งงาม
สมาชิกกลุ่มออกก�าลังกาย

กลุ่มออกก�ำลังกำย
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รวมกลุ่มออกก�าลังกายตอนเย็นมากี่ปีแล้ว
หลายปีแล้วครับ แต่ช่วงน้ีเขาท�านากันก็เลยไม่ค่อยมีคน แต่ว่าถ้าไม่ 
ท�านาก็คนเยอะ

โดยส่วนตัวคณุลุงคดิว่าการออกก�าลงักายเป็นประจ�าท�าให้ดอีย่างไร
อย่างผมเคยปวดแขนปวดขา รู้สึกมันจะดีขึ้นนะถ้าเราออกก�าลังกาย

คุณลุงมีโรคประจ�าตัวไหม
ผมเป็นความดันอย่างเดียวครบั แต่ถ้าออกก�าลังกายเป็นประจ�า มนัก็ไม่ม ี
อาการอะไรครับ

ส�าหรับเพื่อนๆ ท่ีมาออกก�าลังกายด้วยกัน มีความเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่
สุขภาพเขาดขีึ้นกันหลายคนครับ บางคนที่เคยหวัเข่าไม่ด ีเขาก็สามารถ 
ยืนกระต่ายขาเดียวได้ ในหนังสือเขาบอกว่าการยืนกระต่ายขาเดียวได้ 
ถึง 3 นาที มันเกี่ยวกับสมอง ท�าให้สมองดี เส้นเลือดไม่ตีบตันในสมอง 

คุณลุงเรียนท่าทางการออกก�าลังกายมาจากที่ไหน
เยอะครับ ท้ังของต�ารวจ ท้ังของหมอ เพราะหมอจากโรงพยาบาล 
เสริมงาม เขาก็มาสอนที่นี่บ่อย ผมก็ได้เอาไปสอนที่บ้านต่อ

ด.ต.เจริญ มีของ สาธิตท่าทางการออกก�าลังกายที่ท�าเป็นประจ�า และน�าไปสอนผู้สูงอายุท่านอื่น
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คุณป้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
นอกจากเป็นคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันให้ความรู ้แก่นักเรียน  
เป็นวิทยากรช่วยการสอน และก็เป็นนักเรียนเองด้วยค่ะ

คุณป้าเน้นการสอนวิชาอะไร
ส่วนมากป้าจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมในชุมชน อย่างเช่นการสอนบายศรี  
ในชุมชนของเราเวลามีงานต่างๆ อย่างการแต่งงานหรือว่ามีงานศพ  
เขาจะท�าขันศลี คือใช้ใบตองท�าเหมอืนกับบายศรเีป็นลูกเล็กๆ ใช้ส�าหรบั 
ถวายพระ แล้วก็มีการจัดดอกไม้ด้วย ดอกไม้ส่วนมากเราก็จะใช้วัสดุ 
ในชุมชน เช่น ดอกรักหรือดอกไม้ในหมู่บ้านที่เรามีอยู่ เราก็เอามาใช้ใน 

การตกแต่ง เมื่อชาวบ้านมีความรู้สามารถที่จะน�าความรู้เหล่านี้ไปใช้ใน 
ชุมชนได้ เขาก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครท�า 

ท�าไมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลเสริมงามจึงใช้วัฒนธรรม 
ประเพณีเป็นแกนหลักในการสอนผู้สูงอายุ
ในชมุชนของเราน้ันเรือ่งของวฒันธรรมประเพณียงัมคีวามเข้มแข็งอยูค่่ะ  
จดุประสงค์ของเราก็คืออยากให้เอาความรูเ้หล่าน้ีไปใช้ในชมุชน เขาจะได้ 
ช่วยกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความสามัคคีกัน คนละไม้คนละมือ ช่วยกัน 
คนละนิดคนละหน่อย 

ท�าไมคุณป้าจึงต้องการถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนในชุมชน 
เราก็อายุมากแล้วอยากจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้ชุมชนค่ะ เวลาได้เห็นว่า 
เราสอนไปแล้วเขาสามารถท�าได้และเอาไปใช้ในชุมชนได้ ก็คิดว่าเรา 
ก็สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้เขาได้ เป็นความภูมิใจของเราเอง 

นอกจากเป็นคนสอนแล้ว คุณป้ายังได้เรียนจากคนอื่นด้วย ชอบวิชา 
ใดมากที่สุด 
ส่วนมากจะเป็นการจดัดอกไม้ ออกก�าลังกายก็ชอบค่ะ เพราะมปีระโยชน์ 
ต่อร่างกายเรา ป้าเป็นภูมิแพ้ ในหมู่บ้านทุกวันน้ีเขาเต้นแอโรบิกกัน 
ตอนเย็น เราก็ไปร่วมออกก�าลังกายกับเขา เราได้มีความสุขทางใจ  
เพลิดเพลิน ได้ออกก�าลังกายลดไขมันของเราด้วย สุขภาพดี ไม่ต้อง 
ทานยาโรคภูมิแพ้แล้ว

ถ้าจบปีนี้แล้ว คุณป้ายังจะมาโรงเรียนอีกไหม
มาค่ะ ป้าบอกตัวเองว่าเราต้องเข้มแข็งนะ เพราะอยากมาอีก มาท่ีน่ี 
สนุกดี เราได้หัวเราะ (ยิ้ม) 

ละเอียด ทิพย์กุลก�นต์
อ�ยุ 66 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
คณะกรรมการและวิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มบำยศรี
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คุณป้าท�างานอะไรมาก่อน
เป็นครูค่ะ

สอนวิชาอะไร
สอนทุกวิชาเลยค่ะ สอนชั้นประถมศึกษา

หลงัจากเกษียณแล้วคณุป้าเข้าร่วมกจิกรรมอ่ืนๆ ในชมุชนอย่างไรบ้าง
เขามีงานอะไรก็ไปค่ะ ทั้งลูกเสือชาวบ้าน ทั้งกาชาด

ท�าไมคุณป้าจึงเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
สนุกค่ะ อย่างการมาโรงเรียนผู้สูงอายุก็เพราะว่าเราได้ช่วยเหลือคนแก่ 
หลายอย่าง ทั้งด้านสุขภาพ ด้านความรู้ความสามารถค่ะ

คุณป้ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในชมรมผู้สูงอายุ
รับหน้าที่ดูแลเรื่องนันทนาการค่ะ 

กิจกรรมนันทนาการที่คุณป้าน�ามาจัดให้กับเพื่อนๆ มีอะไรบ้าง
สอนเป็นเพลงค่ะ โดยให้เพ่ือนๆ ท�าท่าทางประกอบเพลงนิดๆ หน่อยๆ  
แค่น้ีก็ถือเป็นการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุแล้วค่ะ ผู้สูงอายุเราจะไป 
ออกก�าลังมากๆ ไม่ได้หรอกค่ะ ท�าท่าทางประกอบเพลงแบบนี้เพื่อนๆ  
ชอบมากๆ ค่ะ บอกเอาอีกๆ

คุณป้ามีวิธีการเตรียมตัวในกิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง
เตรียมตัวด้วยการเอาประสบการณ์จากการไปอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
และการเป็นครูมาใช้ค่ะ เพราะการสอนเด็กก็คล้ายๆ กับสอนผู้ใหญ ่
นั่นแหละ

อ่อนศรี คัมภีร์พิทักษ์
อ�ยุ 72 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
วิทยากรวิชานันทนาการ

กลุ่มนันทนำกำร
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เพลงที่คุณป้ายกมาใช้กับนักเรียนผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร
เป็นเพลงง่ายๆ กระตุ้นความจ�า เช่น ถ้าร้อง ก.ไก่ ให้เอามือไว้ที่แก้ม  
ถ้าร้อง ป.ปลา ให้เอานิ้วชี้ที่ปาก ต.เต่า ให้ชี้ที่ตา จ.จาน ชี้ที่จมูก ให้เขา 
ร้องและท�าท่าตาม สิ่งเหล่าน้ีเป็นท้ังความสนุกสนาน การฝึกความจ�า  
และเป็นท่าทางการออกก�าลังกายไปด้วย 

กจิกรรมเหล่านีส้ร้างความเปลีย่นแปลงให้กบัเพือ่นนักเรยีนโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง 
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ท�าให้เขามีความกล้ามากขึ้น เวลาร้องเพลง 
เขาก็จะออกมาแย่งกันร้อง เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีคนกล้าออกมาท�า 
กิจกรรมกันเท่าไหร่ คนท่ีร้องก็ร้องไป คนท่ีไม่ร้องก็จะออกมาร�า  
สนุกสนานกันไป แก้ปัญหาผู้สูงอายุมีอาการซึมเศร้าได้เยอะเลย 

ผู้สูงอายุมีการน�าปัญหาส่วนตัวมาปรึกษาซึ่งกันและกันบ้างหรือไม่ 
มีค่ะ บางคนมาบ่นว่าลูกไปท�างานต่างจังหวัดทิ้งเขาอยู่บ้าน เขาก็เหงา  
การท่ีเขาได้มาโรงเรียนก็ดี ท�าให้ชีวิตเขามีความสุขข้ึน ท�าให้เขาได้ 
เพลิดเพลิน มีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันกิน

คุณป้าเองรู้สึกอย่างไรในการมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
ป้าเป็นท้ังนักเรียนด้วย เป็นคณะกรรมการด้วย ก็มีความสุขมากค่ะ  
อยากมาโรงเรียนทุกสัปดาห์เลย ยิ่งถ้าเพิ่มวันก็ยิ่งดีค่ะ (หัวเราะ)

“
คนที่ร้องก็ร้องไป คนที่ไม่ร้องก็จะออกมำร�ำ 

สนุกสนำนกันไป แก้ปัญหำผู้สูงอำยุ
มีอำกำรซึมเศร้ำได้เยอะเลย

”

การฟ้อนร�าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ผู้สูงอายุสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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อาจารย์ศรี โป่งแก้ว อายุ 69 ปี เป็นอดีตข้าราชการครู หลังจากหมด 
ภาระหน้าท่ีการงานในโรงเรยีนแล้ว อาจารย์ศรก็ีไม่ได้ละท้ิงความเป็นครู  
แต่ยังด�ารงตนเป็นจิตอาสาด้วยการเปิดบ้านสอนพิเศษให้กับนักเรียน 
ท่ีเป็นลูกหลานในชุมชนโดยไม่คิดค่าตอบแทน อาจารย์ศรีบอกว่า 
ความเป็นข้าราชการอาจหมดไป แต่ความเป็นครูในใจของเขาไม่มีวัน 
หมดลง

ครูจิตอ�ส�
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ศรี โป่งแก้ว
อ�ยุ 69 ปี
กรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครูจิตอาสา

หลังจากเป็นครูท่ีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมมากว่า 30 ปี เมื่อต้อง 
เกษียณอายุราชการและเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มตัว อาจารย์ศรี โป่งแก้ว  
ก็ไม่ต้องเดินทางไปสอนหนังสือท่ีโรงเรียนเหมือนท่ีเคยท�าตลอดมา 
เป็นระยะเวลาหลายสิบปี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เขาจะเลิกท�างาน  
เพราะเขาได้รบัการทาบทามให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชนแทบจะในทันที
 “มาร่วมหลายงานเลยครับ เทศบาลเขาขอให้มาเป็นกรรมการ 
ท่ีปรกึษา กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ ผมก็มาตลอด จากน้ันพอเขามีโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุ เราก็มาเป็นกรรมการโรงเรียนน้ีด้วย” อาจารย์ศรีกล่าวถึง 
การเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลต�าบลเสริมงาม 
 ในฐานะกรรมการโรงเรยีน อาจารย์ศรเีล็งเห็นว่าโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
จะสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับบรรดาผู้สูงอายุในชุมชนได้ 
อย่างมาก



ตำ�บลเสริมง�ม สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 75ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร74

 “ผมคิดว่าเขาจะมีความสุขที่ได้มาพูดคุย ได้มาอยู่ร่วมกัน เวลา 
ไปไหนกันก็จะได้ไม่เหงา เราเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ มาก่อน พอชาวบ้าน 
เขาได้เห็นเราเฮโลสาระพาไปด้วยกัน กินด้วยกัน เขาจะได้เห็นว่ามันม ี
ความสุขดี เขาจะได้ชวนกันมาเยอะๆ มารวมกลุ่มกัน ผู้สูงอายุจะได้ 
ไม่เหงา” อาจารย์บอก
 นอกจากการได้มาร่วมกันท�ากิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว เขายังเห็น 
ว่าในอนาคต โรงเรยีนผู้สงูอายคุวรจะเคล่ือนท่ีออกไปตามหมูบ้่านต่างๆ  
เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้
 “ผมคิดว่าการท�าอย่างน้ีเราจะได้ชวนชาวบ้านเข้ามาร่วมกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุจะได้มาร่วมงานกัน มาพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น  
ใครมอีะไรก็มาปรกึษากัน ช่วยเหลือกัน เพราะบางอย่างผมไม่รู ้แต่เขารู้  
คนอื่นรู้ ก็จะได้มาพูดคุยกัน อันนั้นควรท�าอย่างนั้น อันนี้ควรท�าอย่างนี้  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเราควรจะท�าแบบไหน”
 นอกจากบทบาทในการมาร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 
ถึงการด�าเนินการในโรงเรยีนผู้สงูอายแุล้ว อาจารย์ศร ีโป่งแก้ว ยงัถือเป็น 
บุคคลด้านจิตอาสาท่ีส�าคัญท่ีสุดคนหน่ึงของเทศบาลต�าบลเสริมงาม  
เพราะท่านได้ทุ่มเทท้ังเวลาและสถานท่ีด้วยการเปิดบ้านสอนพิเศษวิชา 
เคมีให้กับนักเรียนรุ่นหลานท่ีอยากได้ความรู้เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 “ผมเป็นครูวิชาเคมีครับ เด็กชั้น ม.ปลาย ที่อยากให้ผมสอนก็จะ 
มาหาที่บ้าน ผมก็สอนให้เขา” อาจารย์จิตอาสากล่าว “ผมท�าแบบนี้มา 
ตั้งแต่ก่อนที่จะเกษียณแล้วครับ ทุกวันนี้ก็ยังท�าแบบนี้อยู่” 
 คนในชมุชนเล่าว่า โดยปกติแล้วในชมุชนก็จะมคีรท่ีูรบัสอนพิเศษ 
เป็นอาชีพเสริม โดยเก็บค่าเรียนชั่วโมงละ 50-100 บาท แต่อาจารย์ศรี 
กลับสอนโดยไม่คิดเงิน ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังเปิดบ้าน เปิดไฟ หุงข้าว 
ท�ากับข้าวเลี้ยงเด็กนักเรียนที่พากันมาเรียนพิเศษอีกต่างหาก
 “ผมพยายามช่วยเด็กครับ อยากให้โอกาสพวกเขา” อาจารย์ศรี 
บอกถึงความตั้งใจ

 “ถ้าเด็กมีโอกาสประสบความส�าเร็จ เราก็ภูมิใจว่าสามารถช่วย 
เด็กในเสริมงามของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถท่ีจะเรียนต่อ  
มีโอกาสประสบความส�าเร็จในชีวิตได้มากข้ึน เราก็ภูมิใจอย่างมาก”  
การสอนพิเศษวิชาเคมีท่ีบ้านอาจารย์ศรีเป็นเรื่องท่ีรับรู้กันท่ัวไปในหมู ่
เด็กนักเรียน เพราะฉะน้ันบางวันหลังเลิกเรียนตอนเย็นก็จะมีเด็ก 
แวะเวยีนมาเรยีนพิเศษท่ีบ้าน หรอืบางคนก็จะมาในวนัหยดุเสาร์อาทิตย์  
ท�าให้บ้านของอาจารย์ศรีไม่เคยเงียบเหงา 
 “ไม่จ�าเป็นต้องนัดหรอกครับ” อาจารย์หัวเราะ “แล้วแต่เขาเลย  
เด็กพร้อมท่ีจะเรียนเมื่อไรก็มา เราก็พร้อมท่ีจะให้ ผมไม่จ�ากัดเวลา  
มาคนเดียวก็สอน กี่คนผมก็สอน เพราะเด็กเขาตั้งใจมาแล้ว”
 อาจารย์วัย 69 ปี เล่าว่า มีเด็กหลายคนท่ีเคยมาเป็นลูกศิษย์ 
ท่ีบ้านแล้วสามารถออกไปประสบความส�าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน  
บางคนไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศเลยทีเดียว 
 “ภูมิใจครับ เด็กพวกนี้ถ้ากลับมา เขาก็มาเที่ยวหา” ครูจิตอาสา 
กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ 

“
กลุ่มผู้สูงอำยุจะได้มำร่วมงำนกัน 

มำพบปะสังสรรค์กันมำกขึ้น
ใครมีอะไรก็มำปรึกษำกัน ช่วยเหลือกัน
เพรำะบำงอย่ำงผมไม่รู้ แต่เขำรู้ คนอื่นรู้ 

ก็จะได้มำพูดคุยกัน

”
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จากสถิติท่ีผ่านมา มีตัวเลขท่ีบอกว่าสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในอ�าเภอเสรมิงามอยูใ่นภาวะท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ เพราะมสีถิติการฆ่า 
ตัวตายสูงเป็นล�าดับต้นๆ ของจังหวัดล�าปาง โดยส่วนใหญ่เป็นการฆ่า 
ตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีมงานเทศบาลต�าบล 
เสริมงามและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงเล็งเห็นความส�าคัญและหยิบยก 
ประเด็นนี้มาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

เสริมง�ม สุขภ�พง�ม
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เทศบาลต�าบลเสริมงามได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม 
ของการท�างานในพ้ืนท่ี ร่วมกับมลูนิธิพิทักษ์ดวงตาล�าปาง มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม 
ชมรมแสงตะวนั กลุ่มเพลินพาดี กลุ่มมะขามป้อม โรงพยาบาลเสรมิงาม  
ชมรมคนพิการต�าบลทุ่งงาม ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงาม  
รวมตัวกันน�า ICF ซึ่งเป็นระบบการประเมินที่สามารถเทียบเคียงได้กับ  
TCNAP และ RECAP มาใช้ประเมินคนพิการจ�านวน 115 ราย ในพื้นที ่
เขตเทศบาลต�าบลเสริมงาม จากผลการด�าเนินงานการใช้ ICF พบว่า 
คนพิการมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ 
 ทีมงานเมืองเสริมจึงมีแนวคิดน�า ICF มาพัฒนาเป็น ‘ICF  
เสริมงาม’ เพ่ือวินิจฉัยและตรวจประเมินในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยตกลง 
ท�าบันทึกข้อตกลงในการท�างานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
2 ต�าบล หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประกอบด้วย เทศบาลต�าบลเสริมงาม,  
เทศบาลต�าบลทุ่งงาม, องค์การบรหิารส่วนต�าบลเสรมิกลาง, โรงพยาบาล 
เสริมงาม และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงาม ร่วมมือกันวินิจฉัย 
และตรวจประเมินในกลุ่มผู้สูงอายุ
 ‘ICF เสริมงาม’ เป็นการน�า ICF (International Classification  
of Functioning, Disability and Health) มาพัฒนาเป็นแบบส�ารวจ 
ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุใน จ�านวน 3,243 คนใน 2 ต�าบลคือ  
ต�าบลทุ่งงาม อ�าเภอเสริมงาม และต�าบลเสริมกลาง อ�าเภอเสริมงาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลน�าแบบ ICF เสริมงาม บันทึกโดยโปรแกรม  
Data Entry ICF ประมวลผลข้อมูล ICF จากโปรแกรม Data Entry  
ICF เพ่ือการดูแลผู้สงูอายแุละคนพิการระยะยาว ออกมาเป็นข้อมลู 3 ชดุ 
คือ ชุดสุขภาพ ชุดสวัสดิการ และชุดสิ่งแวดล้อมและการท�ากิจกรรม  
จากนั้นจึงคืนข้อมูลจากการส�ารวจด้วย ICF เสริมงาม ให้กับผู้น�าชุมชน  
ทุกหมู่บ้านในอ�าเภอเสริมงามในเวทีประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ประสานความร่วมมือให้ท่ีว่าการอ�าเภอเสริมงามน�าโดยนายอ�าเภอ  
และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ร่วมมอืกันในการขับเคล่ือน 
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นโยบายอ�าเภอสุขภาวะ ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ�าเภอเสริมงาม (พชอ.เสริมงาม) 
 ICF เสริมงาม ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ  
ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันท�างานเพื่อจัดบริการสาธารณะ 
ให้กับผู้สงูอายสุามารถด�ารงชวีติประจ�าวนัให้มสีขุภาพ กาย ใจ และสงัคม 
ท่ีดีตามแนวคิด “วถีิคนเมอืงเสรมิ เป้ิงปาอาศยัแบบป้ีแบบน้อง” เป็นการ 
เตรียมพ้ืนท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุของต�าบลทุ่งงามและต�าบลเสริมกลางอย่างครอบคลุม  
ท่ัวถึง เท่าเทียม และยั่งยืน ผ่านระบบบริการดูแลระยะยาวด้าน 
สาธารณสุข (Long Term Care) การให้จัดให้มีการยืมกายอุปกรณ์  
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นต้น

คุณยายจัน กิตติ และคุณตาก่องค�า กิตติ เป็นสองสามีภรรยา ทั้งคู่เป็น 
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในบ้านเกือบตามล�าพังตลอดเวลา เพราะแม้ว่าจะมี 
ลูกสาวอาศัยอยู่ในบ้านด้วย แต่ในตอนกลางวันก็ต้องออกไปท�างาน 
นอกบ้าน จะกลับมาอีกครั้งก็ในตอนค�่า 
 ทุกวันลูกสาวของคุณตาและคุณยายจะท�ากับข้าวไว้ให้และดูแล 
การขับถ่าย ผลัดเปล่ียนเสื้อผ้าให้กับผู้สูงอายุท้ังสองก่อนจะออกไป 
ท�างาน เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ ท่ีรบัหน้าท่ีดูแลคุณตาและคุณยายเล่าว่า  
คุณยายเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอาการหลงลืม และหลายปีท่ีผ่านมาคุณยาย 
ประสบอุบัติเหตุหกล้มท�าให้เดินไม่ได้ แต่ยังสามารถน่ังและไถตัวเอง 
ไปไหนมาไหนในบ้านได้บ้าง ทุกวนัหลังจากลูกสาวออกไปท�างาน คุณยาย 
จะพยายามพาตัวเองมาน่ังท่ีประตูหน้าบ้านทุกวนั และท�ากิจกรรมเล็กๆ  
น้อยๆ ที่ยังพอท�าได้ เช่น การร้อยลูกปัด

จัน กิตติ
อ�ยุ 86 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
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 ส่วนคุณตาก่องค�าตกอยูใ่นสภาพผู้สงูอายติุดเตียงโดยสมบูรณ์แบบ  
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ท้ังวันคุณตาจะนอนอยู่บนท่ีนอน  
ถ่ายปัสสาวะอุจจาระข้างๆ ที่นอน เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์จึงต้องเข้ามา 
ดูแลคุณตาและคุณยายเป็นประจ�า ทุกครั้งท่ีเข้ามาก็จะต้องดูแลท้ัง 
การตรวจวัดความดัน ตรวจเบาหวาน รวมถึงดูแลความสะอาดร่างกาย  
และท�าความสะอาดบ้านในกรณีท่ีคุณตาขับถ่ายไม่เป็นท่ีเป็นทาง  
ส่วนคุณยายสามารถเข้าห้องน�้าเองได้ เพราะทางเทศบาลฯ ได้จัด 
งบประมาณมาใช้ปรับสภาพห้องน�้าให้คุณยายใช้ได้สะดวกขึ้น

นอกจากเจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์จะเข้ามาตรวจวัดร่างกายโดยทั่วไปแล้ว 
ยังมาช่วยดูแลความสะอาดร่างกายและบ้านด้วย

เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ดูแลความสะอาดและการขับถ่ายให้คุณตาก่องค�า กิตติ เป็นประจ�า
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คุณตุ๋ย ค�าปน อายุ 42 ปี ลูกชายและผู้ดูแลคุณลุงจันติ๊บเล่าว่า คุณลุง 
ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกมาได้ราว 18 ปีแล้ว ท�าให้เป็นผู้ป่วย 
ติดเตียงไม่สามารถดูแลตนเองได้ คนในบ้านจึงต้องรับหน้าท่ีสลับ 
กันดูแลมาโดยตลอด คุณตุ๋ยบอกว่าวิธีการดูแลคุณลุงก็คือทุกเช้า 
เมือ่คุณลุงต่ืนนอนจะช่วยล้างหน้าแปรงฟัน กินข้าว เวลาว่างๆ ก็บีบนวด 
ให้บ้าง และเช็ดตัวในตอนเย็น

 ก่อนหน้าน้ีคุณลุงต้องเดินทางไปพบแพทย์ แต่ในช่วงหลัง 
ทางครอบครวัไม่สะดวกในการพาคุณลุงเดินทางไปหาหมอ อสม. จงึเข้า 
มาช่วยเหลือโดยการเข้ามาตรวจและไปรายงานหมอ หมอจงึจดัยามาให้  
นอกจาก อสม. ท่ีเข้ามาดูแลคุณลุงแล้ว ยังมีเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์  
ที่จะเข้ามาดูแลอาการเดือนละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเข้ามาตรวจวัด 
ความดัน รวมถึงเข้ามาพูดคุยให้ก�าลังใจ 
 คุณตุ๋ยบอกว่า ก่อนหน้านี้สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างไม่สะดวก  
เพราะคุณลุงจะต้องนอนในห้องนอน ซึง่ไกลจากห้องน�า้ ต่อมาเทศบาลฯ  
ได้เข้ามาช่วยปรบัปสภาพบ้าน โดยการต่อห้องนอนให้ใหม่และท�าห้องน�า้ 
ไว้ในบริเวณเดียวกัน ท�าให้ไม่ต้องย้ายคุณลุงไปมา ท�าให้ครอบครัว 
สามารถดูแลคุณลุงจันติ๊บได้สะดวกขึ้นมาก 

จันติ๊บ คำ�ปน
อ�ยุ 68 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

สภาพบ้านของคุณลุงจันติ๊บหลังได้รับการปรับสภาพให้มีความสะดวกในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น
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การปรับสภาพบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นมาตรการหลักในการ 
ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้สงูอายโุดยเทศบาลต�าบลเสรมิงาม  
ด้วยเล็งเห็นว่า หากผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ในบ้านท่ีดีและมีความ 
ปลอดภัยก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีจะท�าให้เกิดอาการ 
บาดเจ็บท้ังในระยะสั้น และความเจ็บป่วยต่อเน่ืองในระยะยาว ซ่ึงจะม ี
ผลต่อการตกเป็นภาระการดูแลของบุคคลอื่นโดยไม่จ�าเป็น 

เสริมเฮียน ต�มใจผู้อยู่

บทที่
07

แนวคิด ‘เสริมเฮียน’ ของเทศบาลต�าบลเสริมงาม หมายถึงการปรับ 
สภาพบ้านส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถ่ินเข้ามา 
บูรณาการมีส่วนร่วม โดยเทศบาลต�าบลเสริมงามเป็นศูนย์กลางในการ 
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมท้ังในและ 
นอกพ้ืนท่ีในการด�าเนินการ โดยมีความมุ่งหวังในการลดอุบัติเหตุ 
ความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย 
 ข้อมูลการปรับสภาพบ้านท่ีได้มาจากการคณะอาสาสมัคร 
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน และภาคประชาชนท่ีคัดกรอง  
จากทั้งหมด 2,897 หลัง เป็นผู้สูงอายุ จ�านวน 2,267 คน (ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน จ�านวน 1,578 คน) และคนพิการอีก 508 คน รวม 2,775 คน  
ได้บ้านท่ีต้องท�าการปรบัสภาพท้ังหมดจ�านวน 112 หลัง เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
ในกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ 
 โดยการด�าเนินการปรับสภาพมุ่งปรับพ้ืนท่ีและสิ่งแวดล้อม 
ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดในบ้านที่อยู่อาศัย คือ ห้องน�้า ห้องนอน  
จุดท่ีใช้งานประจ�าในชีวิตประจ�าวันของบ้านและนอกบ้าน เพ่ือป้องกัน 
การลื่นล้ม ที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยและความพิการที่รุนแรงขึ้น พร้อมทั้ง 
ลดความเครยีดสะสมของคนพิการและผู้สงูอาย ุกับผู้ดูแลและครอบครวั 
ที่เป็นสาเหตุปัญหาที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจในการฆ่าตัวตาย 
 การปรับพ้ืนท่ีให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนพิการ 
และผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน ท�าให้ผู้ดูแลและ 
ครอบครวัมเีวลาเพ่ิมมากข้ึน สามารถไปท�างานและดูแลตัวเอง เพิม่รายได้  
และลดความเครียดจากภาระในการดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ
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คุณตายอดและคุณยายซ่อนอาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันสองคน ก่อนหน้านี ้
เจ้าหน้าท่ี อสม. รายงานไปยงัเทศบาลฯ ว่า คุณตาและคุณยายใช้ห้องน�า้ 
ไม่ค่อยสะดวกนัก เน่ืองจากเป็นห้องน�า้ไม้นอกตัวบ้าน มีสภาพค่อนข้าง 
ทรุดโทรม และตัวห้องน�้ายกสูงจากพ้ืน ท�าให้ผู้สูงอายุก้าวข้ึนล�าบาก  
เทศบาลฯ จึงท�าการจัดงบประมาณมาท�าการปรับปรุงสภาพเป็น 
งบประมาณจ�านวน 20,000 บาท เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และขอแรงช่าง 
ในชุมชนมาช่วยกันก่อสร้าง โดยได้ท�าการเปล่ียนสุขภัณฑ์จากน่ังยอง 
เป็นชักโครกให้ผู้สูงอายุน่ังได้สะดวกข้ึน ต่อไฟฟ้าและติดไฟส่องสว่าง  
ท�าบันได ติดราวจับ ต่อหลังคา  
  “เราไม่จ�าเป็นต้องไปสร้างใหม่ครบั เราแค่ปรบัปรงุของเดิมให้ 
เขาได้ใช้ อย่างประตูตามหลักเราต้องเปลี่ยนเป็นบานสไลด์ แต่คุณยาย 
บอกว่าแกใช้ยาก เพราะแกไม่ถนัดดึงให้มนัเล่ือน เราจงึเปล่ียนเป็นบาน 
ผลัก แต่ปรบัให้ผลักออกมาข้างนอก เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุเราพังประตู 
เข้าไปมนัจะกระแทกกับคนท่ีเป็นลมข้างใน” นายสนัติพงษ์ ศลิปสมบูรณ์  
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข เทศบาลต�าบลเสริมงามให้ข้อมูล

การปรับห้องน้�าให้มีบันได ราวจับ และชักโครก ท�าให้คุณตากับคุณยายสะดวกมากขึ้น

การปรับขั้นบันไดให้เตี้ยลงและมีหลายระดับมากขึ้น และการติดราวจับในห้องน้�า
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุได้มาก
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ก่อนหน้าน้ีห้องน�า้ของคุณตาเซน็ ทาทะวงศ์ อยูน่อกตัวบ้าน โดยทางเดิน  
จากบ้านไปห้องน�า้มสีภาพค่อนข้างลาดชนั หลายครัง้ท่ีตาเซน็ล่ืนหกล้ม 
ระหว่างเดินไปห้องน�้า ต่อมาเม่ือทางครอบครัวต่อห้องให้คุณตาลงมา 
อาศยัอยูท่ี่ชัน้ล่างของตัวบ้าน เทศบาลฯ จงึใช้โอกาสน้ีในการด�าเนินการ 
ปรับปรุงสภาพบ้านให้กับคุณตาเซ็นด้วยการต่อห้องน�้าใหม่เอาไว้ใน 
บริเวณเดียวกับห้องนอนใหม่ของคุณตา
 ห้องน�้าใหม่ของตาเซ็น ทาทะวงศ์ มีท้ังส่วนท่ีเป็นท่ีอาบน�้า 
และชักโครกให้คุณตาใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังได้ 
ติดต้ังประตูบานเล่ือน ซึ่งความกว้างของประตูเมื่อเล่ือนออกสุดคือ 1  
เมตร ส�าหรับให้ครอบครัวสามารถเข็นรถเข็นพาคุณตาเข้าห้องน�้าได ้
ในอนาคต
 “เมื่อก่อนต้องออกไปเข้าข้างนอก ไม่สะดวกหรอก มันไปยาก  
เขาก็เลยมาท�าตรงนี้ให้ สะดวก ไม่ต้องเดินไกล” คุณตาเซ็นบอกความ 
รู้สึกที่มีต่อห้องน�้าใหม่ 

เซ็น ท�ทะวงศ์
อ�ยุ 79 ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน

ภาพบน: ห้องน้�าก่อนปรับปรุง 
ภาพล่าง: สภาพห้องน้�าที่ปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม
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คุณป้าดวงจันทร์ ยะเปียง เป็นผู้พิการ เป็นโรคโปลิโอมาต้ังแต่เด็กๆ  
ท�าให้เดินไม่ได้ ทุกวันนี้ป้าดวงจันทร์อาศัยอยู่กับคุณยายหล้า ยะเปียง  
มารดาวัย 76 ปี โดยยายหล้าเป็นผู้ดูแลป้าดวงจันทร์ ท้ังอุ้มลงบันได 
ไปเข้าห้องน�้า อาบน�้า แต่งตัว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
เป็นอย่างยิ่ง เทศบาลฯ เห็นความจ�าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
จงึเข้ามาด�าเนินการปรบัสภาพบ้านด้วยการท�าห้องน�า้ให้ใหม่บนชัน้สอง 
ของบ้าน ใกล้กับห้องนอน ท�าให้ใช้งานได้สะดวก
 ห้องน�้าห้องน้ีมีลักษณะพิเศษตรงตามลักษณะการใช้งาน 
ของคุณดวงจันทร์และยายหล้าตรงท่ีมีการวางต�าแหน่งส้วมให้ต�่ากว่า 
ปกติ เพ่ือให้คุณดวงจันทร์ใช้งานได้สะดวก คุณยายเล่าว่า บางครั้งถ้า 
คุณดวงจนัทร์รูส้กึร้อนก็จะพยายามกล้ิงเข้าไปนอนในห้องน�า้ด้วยตัวเอง 
 “ตอนแรกเราคิดว่าจะให้ยายลงไปข้างล่าง แต่มันก็ล�าบาก  
จึงใช้วิธียกแบบน้ี เราเลือกใช้โครงเหล็กและใช้ผนังเบาเพื่อช่วยลด 
น�้าหนัก ดัดแปลงไปตามสภาพของแต่ละคนและงบประมาณครับ”  
นายสนัติพงษ์ ศลิปสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรกิารงานสาธารณสขุ เทศบาล 
ต�าบลเสริมงามกล่าวถึงวิธีการท�างาน

ต�าแหน่งของส้วมต่�ากว่าปกติให้เหมาะกับการใช้งานคุณดวงจันทร์ ยะเปียง เป็นผู้พิการที่มีร่างกายเล็กผิดปกติ จึงต้องใช้รถเข็นส�าหรับเด็กในการเคลื่อนย้าย

ดวงจันทร์ ยะเปียง 
อ�ยุ 55 ปี
ผู้สูงอายุในระยะภาวะพึ่งพิง
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ศูนย์ซ่อมบ�ารุงและพัฒนานวัตกรรม เป็นจุดให้บริการประชาชนในการ 
ซ่อมบ�ารุงในกรณีท่ีต้องการ และการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์อ�านวย 
ความสะดวกในการใช้ชวีติประจ�าวนัให้กับประชาชนท่ีต้องการ พร้อมทัง้ 
เป็นศูนย์กลางในการระดมรวบรวมอุปกรณ์ในการให้บริการยืมในกรณี 
ที่ไม่สามารถหาได้ให้กับกลุ่มของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

เสริมพัฒน์ เพื่อผู้สูงอ�ยุและผู้ด้อยโอก�ส

บทที่
08

เสริมพัฒน์ คือแนวคิดในการท�างานเพ่ือสร้างความร่วมมือและพัฒนา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นท่ีในรูปแบบ 
ของศนูย์ซ่อมบ�ารงุกายอุปกรณ์และพัฒนานวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการใช้ชวีติ 
ของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต�าบล 
เสริมงามเป็นผู้ประสานงาน มีเป้าหมายคือการจัดระบบการบริการ 
การซ่อมบ�ารุงและผลิตกลุ่มกายอุปกรณ์ เช่น ไม้เท้า รถเข็นวีลแชร์  
อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เตียง เก้าอี้ พร้อมเป็นหน่วยงานประเมิน 
และให้บรกิารช่วยเหลือในการปรบัสภาพบ้านให้กับกลุ่มผู้สงูอาย ุคนพิการ  
และด้อยโอกาส เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเพ่ิมสมรรถนะในการดูแลตนเองให้กับ 
กลุ่มผู้สงูอาย ุคนพิการและด้อยโอกาส และลดภาระให้กับผู้ดูแลผู้สงูอาย ุ
และผู้ดูแลคนพิการ 
 รูปแบบการท�างานแบบเครือข่ายสหพัฒน์จะมีทีมงานจากทุก 
ภาคส่วนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลต�าบลเสริมงามท่ีประกอบ 
ด้วย ภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคมและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สาธารณสุขอ�าเภอ  
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการลงพ้ืนท่ีในแบบทีมสหวิชาชีพ ร่วมคิด  
ร่วมท�า ร่วมพัฒนา บูรณาการมส่ีวนร่วมในการพัฒนานวตักรรม ติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
ที่สามารถใช้งานได้จริง
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ก่อนหน้าทีจ่ะมาประจ�าศนูย์นีค้ณุท�างานอะไรมาก่อน
ผมเป็นเด็กวัดครับ อยู่วัด เรียนจบชั้น ม.3

ท�าไมจึงมคีวามรูเ้รือ่งการประดษิฐ์กายอุปกรณ์เหล่านี้
เมื่อก่อนตอนผมยังไม่พิการ ช่วงอายุประมาณ 15 ปี ผมไปเรียนที่ศูนย์ 
สตรีฯ เรียนเก่ียวกับช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาผมเกิดอุบัติเหตุ 
ทางรถ ท�าให้แขนพิการ ผมก็เลยมาอยู่วัด เป็นเด็กวัดมาตลอด 

ท�าไมถึงมาประจ�าท่ีนีไ่ด้
หมอตุ้ยเป็นคนดึงเข้ามาครับ พอมาอยู่ที่นี่ บางครั้งเราไปลงพื้นที่บ้าน 
คนพิการ บ้านผู้สูงอายุ เราไปเห็นเขา ก็คิดว่าเราจะท�าอุปกรณ์มาให้ 
เขาใช้ได้ บางครัง้ก็มคีวามคิดจากหมอตุ้ยด้วยว่าน่าจะท�าแบบน้ันแบบน้ี  
เราก็มาลองคิดดู คิดแล้วก็ท�า ท�าผิดท�าถูก ท�าไปเรื่อยๆ ครับ

อุปกรณ์ช้ินไหนท่ีคุณคิดว่ามีความซับซ้อนที่สุด ยากที่สุดเท่าท่ีเคย 
ท�ามา 
ซบัซ้อนท่ีสดุก็คือตัวใหม่ ยงัไม่ได้ทดสอบลองใช้ เป็นอุปกรณ์เคล่ือนย้าย 
ผู้สงูอายติุดเตียง ผมท�าอยูป่ระมาณหน่ึงสปัดาห์ ผมเคยเห็นจากท่ีเขาท�า 
ขายครับ จึงเอามาดัดแปลงใส่แม่แรงยกขึ้นลงได้ 

คณุรูส้กึอย่างไรบ้างทีไ่ด้ท�าประโยชน์ให้กบักลุ่มผู้สูงอายแุละคนพกิาร 
ในบ้านเกดิ
ดีใจที่เราได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ และอีกอย่างหนึ่ง 
เราก็ได้มีเงินด้วย มีเงินเก็บ น�าไปซื้ออุปกรณ์ เช่น ตู้เชื่อมไว้รับท�างาน 
จ๊อบเสาร์-อาทิตย์

คณุอยากท�าอุปกรณ์อะไรอีก
ผมพยายามหาสิ่งประดิษฐ์แปลกๆ ลองเอามาท�าดู ว่าจะลองท�ารถที่ใส่ 
เครื่องมอเตอร์ไซค์ เป็นรถสี่ล้อ แต่ยังไม่มีงบประมาณ ส�าหรับให ้
คนพิการเหมือนผมขับไปกลับจากบ้านมาท�างาน

จรวด เขื่อนแก้ว
อ�ยุ 36 ปี
ผู้พิการท�าหน้าที่เป็นผู้พัฒนากายอุปกรณ์และซ่อมบ�ารุง

กายอุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมและพัฒนาขึ้น ภายในศูนย์ซ่อมบ�ารุงฯ 
ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับผู้สูงอายุได้มาก



ตำ�บลเสริมง�มขบวนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พต�มกลุ่มประช�กร96




