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

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

อ.1 อำหำร 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายเุเละคนในชมุชนมอีาหารปลอดภัย 

อ.2 อำชีพ 
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและมีรายได้ท่ีหล่อเล้ียง
ตนเองได้ 

อ.3 ออกก�ำลังกำย 
การส่งเสรมิให้ผู้สงูอายไุด้ออกก�าลังกายเพ่ือสขุภาพอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย

อ.4 ออม 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีเงินออมด้วยการสะสมใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

อ.5 อำสำสร้ำงเมือง 
การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเป็นอาสา
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

5 
อ. 

1ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2559) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : 
มาตาการพิมพ์
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ในอดีตวถีิชวีติของชาวบ้านต�าบลทุ่งหัวช้าง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จงัหวดัล�าพูน 
มลัีกษณะครอบครวัเป็นครอบครวัขยาย และสมาชกิในครอบครวัต่างให้ 
ความส�าคัญกับผู้สงูอาย ุแต่ปัจจบัุนลักษณะครอบครวัได้มกีารเปล่ียนแปลง 
เป็นครอบครวัเด่ียวกันมากข้ึน เน่ืองจากบุตรหลานต้องออกไปท�างานใน  
นิคมอุตสาหกรรม ท�าให้ผู้สงูอายตุ้องอาศยัอยูบ้่านตามล�าพัง ขาดการดูแล  
เอาใจใส่ อีกท้ังเด็กรุน่ใหม่มกัมองไม่เห็นคุณค่าของผู้สงูอาย ุท�าให้วฒันธรรม 
การให้ความเคารพต่อผู้สงูอายใุนชมุชนท่ีมมีาแต่โบราณได้เสือ่มถอยลง 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมมอืกันเพ่ือรบัมอื 
กับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเฉียบขาด จนกระท่ังสามารถหาวธีิการท�างาน 
ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ 

ก้�วย่�งแห่งสุขภ�วะผู้สูงอ�ยุทุ่งหัวช้�ง

บทที่
01

ส�านักงานเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ศูนย์กลางการบริหารที่น�าทุ่งหัวช้างไปสู่การมีศักยภาพที่ดี
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เรียนรู้และต่อยอด

นอกจากน้ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างยังได้ร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน  
เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ช่วยผลักดัน 
กระตุ้น และให้การสนับสนุนในอีกหลายด้าน เพ่ือเสรมิสร้างทักษะให้กับ 
ผู้สงูอาย ุและร่วมงานกับกรมกิจการผู้สงูอายใุนการด�าเนินงานโครงการ 
ศนูย์พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สงูอาย ุ(ศพอส.) เพ่ือส่งเสรมิ 
ให้ผู้สงูอายมุกีารรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรม รวมท้ังการจดัต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
ข้ึนมา โดยได้มกีารท�าพิธีเปิดโรงเรยีนผู้สงูอายใุนเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
และด�าเนินกิจกรรมให้ความรูเ้ก่ียวกับสขุภาพ การท�ากิจกรรม การฝึกอาชพี  
ฯลฯ ส่งผลให้ผู้สงูอายขุองต�าบลทุ่งหัวช้างมสีขุภาพร่างกายแขง็แรงจาก 
การพัฒนาศกัยภาพด้านการดูแลสขุภาพตัวเอง การออกก�าลังกาย ฯลฯ 
 จะเห็นได้ว่าชุมชนทุ่งหัวช้างผ่านการท�างานพัฒนาระบบดูแล 
ผู้สงูอายมุาอย่างต่อเน่ือง จากหลายฝ่ายท่ีมาปลุกป้ัน ช่วยกันคิด ร่วมกันท�า  
และแสดงความเอาใจใส่ต่อชมุชน เป็นการเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ 
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะให้ผู้สูงอายุของทุ่งหัวช้างมาจนถึงปัจจุบัน 

บริบทของทุ่งหัวช้ำง

ทุกวันน้ีต�าบลทุ่งหัวช้าง มีประชากรท้ังสิ้น 2,576 คน ประชาชน 
ส่วนใหญ่ท�ามาหากินด้วยการท�าเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 เน่ืองจาก 
ในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับการเพาะปลูก ลักษณะทางกายภาพ 
เป็นท่ีราบสงู ร้อยละ 70 อยูห่่างจากตัวเมอืงราว 80 กิโลเมตร เป็นชมุชน 
ขนาดเล็ก มีพื้นที่ทั้งหมด 42.02 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง 
เป็น 4 หมู่บ้าน และมีชาวบ้านอยู่ 1,177 หลังคาเรือน
 ด้วยบริบทของอ�าเภอทุ่งหัวช้าง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประกอบ 
อาชพีเป็นเกษตรกร ท�านาท�าไร่ แต่เมือ่อายมุากข้ึน ร่างกายไม่มเีรีย่วแรง 
เหมอืนกลุ่มคนวยัอ่ืน ขอบเขตความสามารถในการท�างานก็จะลดลงตาม 
ไปด้วย หากผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าใจสัจธรรมของชีวิต ไม่เรียนรู้ท่ีจะ 
ปลงหรอืปล่อยวาง ผู้สงูอายจุะรูส้กึว่าคุณค่าในตัวเองได้ลดลง ผู้สงูอายุ 
จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการฝึกให้มคีวามเข้มแข็งในจติใจและความแข็งแรง 
ทางด้านร่างกาย จะต้องอยู่กับสภาพวัยชราของตนให้ได้ การสอนให้ 
ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตัวเองจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ปัญหำและทำงออก

จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 2,576 คน เป็นจ�านวนผู้สูงอายุ 491 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19 จึงถือว่าต�าบลทุ่งหัวช้างได้เป็นสังคมผู้สูงอาย ุ
อย่างเต็มตัวแล้ว
 ช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีหลายหน่วยงานท่ีท�างานร่วมกันในการ 
รบัมอืกับปัญหาผู้สงูอายท่ีุเพ่ิมข้ึน ด้วยการส่งหน่วยงานจากหลายภาคส่วน  
เข้ามาฝึกวิชาชีพให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุท่ีต�าบลทุ่งหัวช้าง เช่น การฝึก 
ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ การผลิตสมนุไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ผู้สงูอายมุทัีกษะ 
และความรู้ส�าหรับการประกอบอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ และลดรายจ่าย 
ให้กับครอบครัว
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‘โรงเรียนสมวัยวิทยา’ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่ก่อตั้งโดยเทศบาลต�าบล 
ทุ่งหัวช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนพัฒนาทักษะและการศกึษาตามอัธยาศยั 
ให้กับผู้สูงอายุ 
 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างใช้ห้องสมุดประชาชน 
เป็นสถานท่ีด�าเนินงาน ฉะน้ันห้องสมุดแห่งน้ีจะเปิดให้บริการกับทาง 
เทศบาลอยูเ่สมอ เมือ่ต้องการใช้สถานท่ีเพ่ือจดักิจกรรมเก่ียวกับการศกึษา 
ก็สามารถมาใช้ได้ตามอัธยาศยั เช่น มาค้นคว้าหนังสอื หรอืจดักิจกรรมใดๆ  
โรงเรียนแห่งน้ีได้เปิดด�าเนินการมาต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  
มีการบริหารจัดการงานโดยกลุ่มผู้สูงอายุ และมีกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างเป็นพี่เลี้ยง 
 “มานี่สนุกสนาน ไม่ใช่การมาเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ นะ ไม่มี มาร�ากัน  
มามคีวามสขุ อยูบ้่านมันเศร้า (หัวเราะ)” คุณป้าเอ้ย บุตรจมุปา อาย ุ70 ปี 
เล่าความรูส้กึของตนท่ีได้มาโรงเรยีนผู้สงูอายอุย่างอารมณ์ดี แม้วนัไหน 
ไม่ได้มาโรงเรยีน คุณป้าก็จะท�าไร่ ท�าสวน เก็บล�าไยอยูท่ี่บ้าน ด้วยสขุภาพ  
ร่างกายของคุณป้าที่ยังแข็งแรงดี 

ผู้สูงอ�ยุทุกคนชอบม�โรงเรียน

บทที่
02

ผู้สูงอายุที่โรงเรียนสมวัยวิทยาท�ากิจกรรมร่วมกันก่อนเข้าเรียน
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สูงวัยอย่ำงสมวัย (วิทยำ)

เดิมเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างขาดสถานทีส่�าหรบัด�าเนินงานกิจกรรมของ 
กลุ่มผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุอยู่กันแบบกระจัดกระจายตามหมู่บ้าน 
ประกอบกับผลจากการติดตามข้อมูล RECAP และ TCNAP ในพ้ืนท่ี 
มาหลายครัง้ของนายทรงศร ีชวูฒันกุล นายกเทศมนตรตี�าบลทุ่งหัวช้าง  
ท�าให้เห็นว่าผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีมีจ�านวนมากข้ึน จงึต้องเร่งหาวธีิให้ผู้สงูอายุ 
มารวมกลุ่มกันเพ่ือให้ง่ายต่อการช่วยเหลือและการดูแลผู้สงูอาย ุจงึเกิด 
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านเมื่อราว 10 ปีที่แล้ว 
 ขณะน้ันผู้สงูอายเุริม่มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมกับทางโรงพยาบาล 
ในพื้นที่ ในทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง หรือเท่ากับปีละ 2 ครั้ง ที่จะมีวิทยากร 
มาให้ความรู้และส่งเสริมในเรื่องการออกก�าลังกาย โภชนาการอาหาร  
และมีการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ทว่ากิจกรรมยังไม่ลง 
รายละเอียดและเข้มข้นมากนัก ต่อมาทางเทศบาลได้ท�าโครงการส่งเสรมิ 
ผู้สงูอายเุช่นกัน โดยเน้นเรือ่งการส่งเสรมิด้านสขุภาพ มกีารผนวกประเด็น 
เรื่องการจัดการขยะ และมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้สูงอายุท�าร่วมกัน 
 จากนั้นปี พ.ศ. 2558 กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สงูอาย ุ(ศพอส.) ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมแรง  
ร่วมใจ ผู้สงูวยักายใจเบิกบาน’ ศูนย์แห่งน้ีถูกใช้เป็นศนูย์รวมในการประชมุ 
และการจัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั (พมจ.) ได้มอบงบประมาณมาสนับสนุน 
การจดัต้ังศนูย์พัฒนาฯ แต่ในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างมอีาคารเดิม 
ท่ีใช้เป็นศนูย์ฯ อยูแ่ล้ว จงึน�างบส่วนน้ีมาใช้ปรบัปรงุอาคารเดิมให้ดีข้ึนแทน
กรมกิจการผู้สูงอายุได้สนับสนุนการด�าเนินการของศูนย์พัฒนาฯ ให้มี 
การบรหิารจดัการท่ีเข้มแข็ง มกีลไกการขับเคล่ือนงานดูแลผู้สงูอายอุย่าง 
มปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยนืและพัฒนาไปสูพ้ื่นท่ีต้นแบบในระดับ 
ต�าบลโรงเรียนสมวัยวิทยา ศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุแห่งทุ่งหัวช้าง
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 เน่ืองจากผู้สงูอายสุ่วนมากในพ้ืนท่ียงัสามารถท�าเกษตรกรรมได้  
ท�าให้ช่วงปีแรกท่ีมกีารจดัโครงการส่งเสรมิผู้สงูอายข้ึุนมาท่ีศนูย์พัฒนาฯ  
มีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกันเป็นจ�านวนน้อย เพียง 80-90 คน และผู้สูงอายุ 
บางรายท่ีมาเข้าร่วมก็มาเป็นครัง้คราว ไม่ได้มาเป็นประจ�า เป็นปัญหาท่ี 
ท�าให้ทางเทศบาลต้องหาทางแก้ไขว่าท�าอย่างไรผู้สูงอายุจะเข้ามามี 
ส่วนร่วมมากข้ึน ทางเทศบาลจึงพยายามเพ่ิมเติมกิจกรรมเข้ามาให้ม ี
ความหลากหลาย พร้อมกันน้ันได้มีกิจกรรมของส�านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาพอดี จึงเป็นแนวทาง 
การท�างานของทางเทศบาล ท�าให้ทางเทศบาลได้จดัต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
อยู่ในศูนย์พัฒนาฯ ด้วยในปีเดียวกับที่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาฯ
 จากจดุเริม่ต้นท่ีเปิดเป็นชมรมผู้สงูอาย ุสูก่ารมศีนูย์พฒันาคุณภาพ  
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ แล้วพัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ท�าให้มีปริมาณผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน 

เรียนให้สนุก สอนให้มีควำมรู้

โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลทุ่งหัวช้าง ก่อต้ังข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ในการ 
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุของต�าบล เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีพ้ืนท่ีในการเรียนรู้ 
ได้แสดงศักยภาพของตนเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา  
และวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ด�ารงอยู่ต่อไป โรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือ 
จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอาชีพจาก 
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดล�าพูน การดูแลและให้ความรู ้เรื่องสุขภาพจากโรงพยาบาล 
ทุ่งหัวช้าง การลงชุมชนเพื่อท�ากิจกรรมและพูดคุยกับแนวร่วม จากผู้น�า 
ชุมชนและหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัด อสม. และปราชญ์ชาวบ้าน  
ล้วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการการท�างานร่วมกัน
 ระยะแรกโรงเรยีนผู้สงูอายจุะเปิดทุกวนัพุธ เวลา 08.30-14.00 น. 
ตอนน้ันยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ มีเพียง 
ตารางเรยีนท่ีแต่ละวนัในช่วงเช้าจะมกีารเคารพธงชาติ ไหว้พระ จากน้ัน 
เวลา 09.00-10.00 น. เป็นช่วงเวลาของวิทยากรจากโรงพยาบาลกับ 
กองสาธารณสขุมาช่วยอบรมและให้ความรูกั้บนักเรยีนผู้สงูอาย ุส่วนช่วง 
บ่ายมีการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็นหลายกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์นักเรียน 
ผู้สูงอายุสามารถเลือกเข้ากลุ่มได้ตามความสนใจและความถนัดของ 
ตนเอง เช่น กลุ่มสานเส้นพลาสติก กลุ่มการเรียนการสอนเรื่องศิลปะ 
เช่น การวาดรูป การร้องร�าท�าเพลง การฟ้อน และมีสถานีวิทยุชุมชนให้ 
นักเรยีนผู้สงูอายไุด้มาจดัรายการ ซึง่บางกลุ่มมชีิน้งานให้นักเรยีนผู้สงูอายุ  
ได้ท�าส่งด้วย
 “สานตะกร้า สานผ้าคัมภีร์ มาฟ้อน มาท�าตุง ท�าทุกอย่าง”  
คุณป้าลัย ตาวงษ์ศา อายุ 63 ปี นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุ  
บอกถึงกลุ่มกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีตนได้เข้าร่วม ก่อนจะให้ 
เหตุผลที่มาเข้าเรียน “สนุกดี มันม่วน มาคลายเครียด สบายใจ”

“
มำนี่สนุกสนำน

ไม่ใช่กำรมำเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ นะ ไม่มี
มำร�ำกัน มำมีควำมสุข 

อยู่บ้ำนมันเศร้ำ

”
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 ช่วงเวลาหน่ึงท่ีนักเรียนผู้สูงอายุมาโรงเรียนกันน้อยจนผิดปกติ  
ทางเทศบาลพยายามหาสาเหตุของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
โดยสอบถามความต้องการจากนักเรียนผู้สูงอายุท่ียังมาโรงเรียน  
และได้ค�าตอบว่า ผู้สูงอายุบางรายไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ แต่อยากให้ทางเทศบาลลงไปท�ากิจกรรมในชุมชนแทน ขณะที ่
ผู้สงูอายอีุกส่วนยงัเข้าใจว่าการเรยีนการสอนของโรงเรยีน มอบบทบาท 
ให้พวกเขาต้องมาเรียนเหมือนเป็นนักเรียน และบางกจิกรรมยังไม่ตอบ 
โจทย์ของนักเรียนผู้สูงอายุเท่าไรนัก เม่ือน้ันทางเทศบาลได้ผนวก 10  
กลยทุธ์หลัก (5 อ. และ 5 ก.) ของ สสส. มาใช้ปรบัปรงุการเรยีนการสอน  
กลายเป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรน้ีแบ่งเป็น 5 ด้าน  
คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการเรียนรู้และการฝึกทักษะ ด้านการ 
ฝึกอาชีพ ด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และด้านสุดท้ายคือด้าน 
สังคม ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับสังคม เช่น ในงานประเพณีต่างๆ 
 ต้ังแต่เริม่ก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายมุา ทางเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง 
ไม่เคยมองว่าผู้สูงอายุท่ีมาเข้าร่วมจะต้องมีบทบาทมาเป็นนักเรียน  
จึงได้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องให้มาจัดกิจกรรมให้กับ 
นักเรียนผู้สูงอายุ เพราะต้องการให้กลุ่มคนวัยอ่ืนได้เห็นว่าผู้สูงอาย ุ
สามารถท�ากิจกรรมได้หลายอย่าง และมอบโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เป็น 
วทิยากรในการถ่ายทอดความรูเ้รือ่งภูมปัิญญาท้องถ่ินของต�าบลทุ่งหัวช้าง 
ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอื่นในพื้นที่ เช่น การท�าโคมล้านนา การสาน 
เส้นพลาสตกิ การท�าขนมพืน้บ้าน นอกจากนีไ้ด้ให้ผู้สูงอายุเป็นจิตอาสา  
เมือ่ทางเทศบาลและทางอ�าเภอมกีารจดังาน เช่น การช่วยกันปลูกต้นไม้  
ผู้สูงอายุจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงมือลงแรง หรือการเข้าเป็นสมาชิก 
ของชมรมรักษ์สุขภาพ อย่างกลุ่มออกก�าลังกาย เช่น การเต้นบาสโลป  
การร�าวง รวมทั้งการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี เช่น การฟ้อนเล็บ  
ทุกกลุ่มกิจกรรมล้วนมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มด้วย

ประธำนชมรม

ชาวบ้านทุ่งหัวช้างทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ แต่ละ 
หมู่บ้านจะมีประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้น�าของกลุ่มผู้สูงอายุ ท�าหน้าที่ 
เข้าร่วมการประชุม เช่น การไปประชุมระดับจังหวัด ประธานชมรมฯ  
จะเป็นตัวแทนในการน�าข้อมูลข่าวสารกลับมาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนผู้สูง 
อายุ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ ท�าให้เพ่ือนผู้สูงอายุได้น�าความรู้ 
ไปปฏิบัติเพ่ือท�าเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน และเปล่ียนวิชาให้เป็นอาชีพเพ่ือ 
สร้างรายได้ต่อไป ปกติโรงเรียนผู้สูงอายุเปิดทุกวันพุธ ประธานชมรมฯ  
จะเป็นคนกลางในการนัดหมายสมาชกิในหมูบ้่าน เรือ่งก�าหนดเวลาและ 
สถานท่ีให้รถมารับไปส่งท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือหากมีเคสผู้สูงอายุ 
ติดเตียงรายใหม่ ประธานชมรมฯ จะไปปรกึษาทางเทศบาลถึงการไปเยีย่ม 
ผู้ป่วยติดเตียง ด้วยการแจ้งรายละเอียดของการน�าเงินกองกลางจาก 
กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนดังกล่าว

เอ้ย บุตรจุมป�
อ�ยุ 70 ปี
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3

สูนด� แปงชัย
อ�ยุ 68 ปี
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1
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ทัศนศึกษำพำเพลิน

การเรียนการสอนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่ให้นักเรียนผู้สูงอายุ 
ได้ท�ากิจกรรมหรือรับการฝึกอบรมกันเฉพาะภายในโรงเรียนเท่าน้ัน  
แต่ยังมีการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการพานักเรียน 
ผู้สงูอายไุปศกึษาดูงานและทัศนศกึษาประจ�าปี เช่น การไปท่ีต�าบลหัวง้ม  
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับผู้สูงอายุ ท�าให้ 
ผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่ใช่เพียงอุดอู้อยู่กับสภาพ 
แวดล้อมอันจ�าเจในชมุชน และไม่ใช่เพียงแค่ผู้สงูอายท่ีุได้รบัผลประโยชน์ 
จากการไปทัศนศกึษา แต่ทางเทศบาลท่ีจากเดิมยงัไม่มทิีศทางการท�างาน 
ของตัวเองอย่างชดัเจน หลังจากพานักเรยีนผู้สงูอายไุปท�ากิจกรรมนอก 
สถานท่ีมาหลายครั้ง จึงได้แนวคิดท่ีสามารถน�ามาปรับใช้กับโรงเรียน 
ผู้สูงอายุได้ คือการตั้งเงื่อนไขกับผู้เรียนว่า ถ้านักเรียนผู้สูงอายุคนไหน 
มาโรงเรียนไม่ครบตามจ�านวนครั้งท่ีก�าหนด ก็จะไม่ได้ไปทัศนศึกษา  
ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนผู้สูงอายุมาโรงเรียน 
อย่างสม�่าเสมอ
 “เมื่อไปดูงานข้างนอก เจ้าหน้าท่ีก็ดูแลทุกอย่าง ต้ังแต่ข้ึนรถ  
อาหารการกิน พาไปเที่ยว พาไปส่งเข้าห้องน�้า” คุณลุงปุ๊ด ทานา อายุ  
63 ปี ผู้เป็นนักเรียนผู้สูงอายุมา 2 ปีแล้ว กล่าวชื่นชมการท�าหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ช่วยกันดูแลนักเรยีนผู้สงูอาย ุ
เป็นอย่างดี เมื่อทางโรงเรียนจัดให้พานักเรียนผู้สูงอายุไปทัศนศึกษา  
“ชอบไปเท่ียววดั ไปไหว้พระเจ้าพระธรรม ในวดัในโบสถ์ ไปดูทุกสิง่อย่าง”

บรรยากาศการไปทัศนศึกษาของโรงเรียนสมวัยวิทยา
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ควำมช่วยเหลือจำก กศน.

ต้ังแต่ก่อนจะมกีารจดัต้ังศนูย์สขุภาพองค์รวม ส�านักงานศนูย์การศกึษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจ�าอ�าเภอทุ่งหัวช้าง 
กับทางเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ได้ท�างานร่วมกันในการขับเคล่ือนงานดูแล 
ผู้สูงอายุในพื้นที่มาตลอด โดย กศน. จะดูแลเรื่องงบประมาณ บุคลากร 
ส่วนทางเทศบาลจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลโรงเรยีนผู้สงูอาย ุท�าให้ 
การจดักิจกรรมหรอืการจดัหาวทิยากรในการอบรมให้กับนักเรยีนผู้สงูอาย ุ
ได้เป็นไปตามความต้องการของทางเทศบาล ซึง่ส่วนใหญ่ทางเทศบาล 
มักร้องขอมายัง กศน. ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมและท�ากิจกรรม 
ร่วมกับนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
 วิทยากรได้เข้ามาอบรมหลายเรื่องให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เช่น  
เรือ่งการดูแลสขุภาพร่างกาย การท�าความสะอาดร่างกาย อาหารการกิน  
และข้อควรระวัง เช่น โรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือตัวเอง 
ในเบื้องต้น มีการฝึกบริหารกล้ามนิ้วมือให้กับผู้สูงอายุ ฝึกหัดทักษะใน 
การตัดตุง โดยทุกกิจกรรมล้วนค�านึงถึงศักยภาพและความเหมาะสม 
ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุสามารถใช้สายตาได้สะดวก  

และจะไม่สอนบทเรยีนท่ีมเีน้ือหาหนักเกินไปส�าหรบัผู้สงูอาย ุเช่น การใช้ 
เทคโนโลยด้ีานการสือ่สารในข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันผู้สงูอายใุห้ปลอดภัย 
จากการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และการใช้สมาร์ทโฟนในเบื้องต้นอย่าง
การสนทนาด้วยโปรแกรมแชต เพ่ือให้ผู้สงูอายสุามารถติดต่อบุตรหลาน  
หรือคนใกล้ชิดได้ ซึ่งในส่วนน้ีมีศูนย์ไอซีทีของต�าบลทุ่งหัวช้างคอยให้ 
บริการการเรียนการสอน
 การฝึกทักษะและการอบรมในหลายบทเรยีน วทิยากรจะมวีธีิการ 
สอนเพ่ือให้นักเรียนผู้สูงอายุเกิดความสนใจ คือการน�าสื่อเป็นวีดิทัศน์ 
มาเปิดให้กับผู้สงูอายไุด้ชม แล้วมวีทิยากรมาประกบเพ่ือคอยดูแลผู้สงูอาย ุ
อีกที ซึง่จะท�าให้ผู้สงูอายมุคีวามเข้าใจได้ง่ายกว่าการท่ีวทิยากรมายนืสอน 
เป็นเน้ือหาเชงิวชิาการ การสอนแบบน้ันอาจท�าให้ผู้สงูอายเุบ่ือและไม่อยาก 
เรียน 
 นักเรียนผู้สูงอายุท่ีต�าบลทุ่งหัวช้างให้ความร่วมมืออย่างดีมาก 
เพราะผู้สูงอายุเปิดใจและมีความพร้อมกันอยู ่แล้ว ฉะน้ันเมื่อทาง 
วิทยากรจัดกิจกรรมก็จะได้รับการตอบสนองจากผู้สูงอายุ เช่น การสอน 
ทักษะด้านคณิตศาสตร์อย่างง่าย การจดักิจกรรมอ่านหนังสอืท่ีห้องสมดุ 
และการฝึกหัดเขียนชื่อตัวเอง รวมถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีกระตุ้นให้ผู้สูงอาย ุ
ได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

พรวิลัย ส�ระจันทร์
ผู้อ�านวยการ กศน.ทุ่งหัวช้าง

“
ทุกกิจกรรมล้วนค�ำนึงถึงศักยภำพและควำมเหมำะสม 

ส�ำหรับผู้สูงอำยุ เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุสำมำรถ
ใช้สำยตำได้สะดวก และจะไม่สอนบทเรียน

ที่มีเนื้อหำหนักเกินไปส�ำหรับผู้สูงอำยุ

”
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บวกลบตัวเลข หมั่นเพียรอ่ำนเขียน

คุณชฎาภรณ์ เสาร์เทพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าท่ีใน 
การท�างานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยเน้นไปที่การดูแลชมรมผู้สูงอายุ 
กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในการจัดท�าหลักสูตร สอนผู้สูงอายุ และการดูแล 
สุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ และเป็นวิทยากรผู้มาสอน 
ทักษะด้านการเขียนและทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายให้กับนักเรียน 
ผู้สูงอายุ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�าให้เธอเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุ 
ในชมุชนทุ่งหัวช้างไม่ใช่เรือ่งยาก เพราะผู้สงูอายท่ีุน่ีเป็นคนว่านอนสอนง่าย  
พูดอะไรก็เชื่อฟัง บอกให้ท�าอะไรก็ท�า อีกทั้งหลายท่านเคยเรียนหนังสือ 
กันมาก่อน มีการศึกษาถึงระดับชั้นประถม 4 ท�าให้มีพื้นฐานในการบวก 
กับการลบตัวเลข และมีทักษะในการเขียนหนังสือได้เล็กน้อย โรงเรียน 
ผู้สูงอายุจึงได้จัดการสอนให้ผู้สูงอายุรู้จักการบวกและการลบตัวเลข  
โดยเริม่จากจ�านวนน้อยก่อนแล้วค่อยเพ่ิมจ�านวนให้มากข้ึน แม้เป็นเพียง 
การสอนและฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์อย่างง่าย ผู้สูงอายุก็ยังเรียนรู้ 
และปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน

ชฎ�ภรณ์ เส�ร์เทพ
วิทยากรโรงเรียนสมวัยวิทยา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ทักษะการอ่านการเขียนเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ 
เพราะได้ฝึกสมองป้องกันการลืมหนังสือและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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 ส่วนคุณลุงสน่ัน ยาวิละ อายุ 64 ปี มาเข้าร่วมเป็นนักเรียน 
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลทุ่งหัวช้างได้ 2 ปีแล้ว แม้จะเคยมาห้องสมุด 
เพยีงครัง้เดียว แต่คุณลุงชอบมาอ่านหนังสอืท่ีน่ี เพราะอ่านแล้วสามารถ 
น�ากลับไปเล่าให้ลูกหลานและคุณป้าฟังได้ ขณะท่ีนักเรยีนผู้สงูอายทุ่านอ่ืน 
ซึ่งขาดทักษะในการอ่านก็จะฟังวิทยากรอ่านด้วยความตั้งใจ
 โรงเรียนผู้สูงอายุยังมีการสอนทักษะด้านการเขียนให้ผู้สูงอาย ุ
สามารถเขียนชือ่ตัวเองได้ โดยมเีจ้าหน้าท่ีเทศบาลมาเป็นวทิยากรให้กับ 
ผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุหลายท่านยังขาดทักษะทางด้านน้ี เช่น  
เมื่อผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเซ็นก�ากับเอกสารหรือใบส�าคัญด้วยตัวเอง  
หากผู้สูงอายุไม่สามารถเขยีนเอง ผู้อืน่กจ็ะต้องมาเขยีนแล้วให้ผู้สูงอาย ุ
ปั๊มน้ิวตัวเองประทับลงไป หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงเห็นความส�าคัญ 
ในส่วนนี้ และอยากเสริมสร้างทักษะให้ผู้สูงอายุทุกคนสามารถเขียนชื่อ 
ตัวเองได้ ล�าดับแรกของการฝึกหัดเริ่มจากการสอนให้ผู้สูงอายุเขียน 
พยญัชนะให้ได้ก่อน แล้วจงึสอนการเขียนสระเป็นล�าดับถัดมา ซึง่ส่วนมาก 
ผู้สูงอายุก็เขียนได้ และสามารถสะกดชื่อตัวเองได้ 

เจริญ แก้วขัด
อ�ยุ 64 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

สนั่น ย�วิละ
อ�ยุ 64 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

 คุณลุงเจริญ แก้วขัด อายุ 64 ปี เป็นนักเรียนผู้สูงอายุท่านหนึ่ง 
ที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนเรื่องการบวกและการลบตวัเลข แต่คุณลงุคิดว่า 
หากตนมีทักษะทางด้านน้ีจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยคิดค�านวณ 
รายได้ท้ังหมดจากการท�างานของตนเอง นอกจากน้ีเน่ืองจากท่ีบ้านของ 
คุณลุงมีแต่หนังสอืของหลานซึง่มเีน้ือหาไม่ตรงกับความสนใจของคุณลุง  
คุณลุงจึงมาเข้าร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือท่ีห้องสมุดประชาชนเดือนละ 
ครั้ง โดยมักจะมาคนเดียวตอนเช้าต้ังแต่ห้องสมุดเริ่มเปิดให้บริการ  
คุณลุงชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ เพราะได้ความรู้และได้รักษาศีล 
ภาวนา มีประโยชน์ในการน�ามาปฏบัิติในชวีติประจ�าวนั ท�าให้สภาพจติใจ 
ของคุณลุงดีขึ้น ไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อย 
 คุณลุงเป็นคนท่ีอ่านหนังสอืยงัไม่คล่อง แม้วทิยากรจากส�านักงาน 
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั ได้มาจดักิจกรรม  
ฝึกหัดทักษะการอ่านให้กับคุณลุงแล้ว แต่คุณลุงยังไม่ค่อยมีเวลาฝึกฝน 
ตวัเอง อีกทั้งวิทยากรยังได้แนะน�าคุณลงุว่าเมื่ออ่านหนังสือแล้ว คุณลงุ 
จะมีสายตาที่ดีขึ้น สายตาไม่มัว และมีความจ�าที่ดีขึ้น ความจ�าไม่เสื่อม 
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 การฝึกทักษะด้านการเขียนให้กับผู้สูงอายุ นอกจากเป็นการฝึก 
สมองในเรือ่งความจ�าแล้ว ผู้สงูอายยุงัสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัไปใช้งาน 
ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั และจากจดุเริม่ต้นท่ีผู้สงูอายไุม่สามารถเขียนได้  
จนกลายเป็นผู้สูงอายุท่ีเขียนเป็น ท�าให้คุณชฎาภรณ์รู้สึกดีใจและภูมิใจ  
เมื่อผู้สูงอายุมีโอกาสได้น�าทักษะด้านการเขียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ 
ตนเอง
 “ถ้าเขาเขียนได้หรอืเขาได้ไปเขียน เปิดโรงเรยีนปุ๊บ เขาก็จะมาคุย 
ว่าวันน้ีไปเขียนตรงน้ันตรงน้ี ดีใจท่ีเขียนได้ ลูกชมว่าเก่ง มาโรงเรียน 
แล้วดี แม่เขียนหนังสือเป็น บวกเลขเป็น” คุณชฎาภรณ์พูดด้วยรอยยิ้ม 
 นักเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียน 
หลายท่านท่ีมาเรียนต้ังแต่รุ่นแรกมาสอนนักเรียนรุ่นหลังท่ีไม่สามารถ 
เขียนหนังสอืได้ “เขาก็จะบอกเขียนแบบน้ีนะ ก.ไก่ เขียนแบบน้ี ชือ่เขียน 
แบบน้ี อะไรต่างๆ เราก็เห็น เออ เขาก็สามารถสอนแทนเราได้อย่างน้ีค่ะ”  
คุณชฎาภรณ์เล่าถึงความสมัพนัธ์อันดีระหว่างศษิย์เก่ากับศษิย์ใหม่ในรัว้ 
โรงเรียนแห่งนี้

นักเรียนตัวอย่ำง

คุณป้าลัย ตาวงษ์ศา อายุ 63 ปี ได้มาเข้าร่วมเป็นนักเรียนที่โรงเรียน 
ผู้สูงอายุต้ังแต่รุ่นแรก คุณป้าเป็นคนรักการอ่าน เคยมาอ่านหนังสือ 
ท่ีห้องสมุด ขณะอยู่บ้านคุณป้าก็ชอบอ่านหนังสือเช่นกัน และนอกจาก 
ทักษะด้านการอ่าน คุณป้ายงัมทัีกษะด้านการเขียนด้วย สามารถเขียนชือ่  
ตัวเองได้ เนื่องจากมีวิทยากรเคยมาสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 
  “มาโรงเรียนคุณครูก็สอนว่ากลับบ้านต้องไปหัดอ่านหัดเขียน  
มนัจะได้มคีวามจ�า มนัจะได้ไม่ลืม” คุณป้าบอกเคล็ดลับท่ีวทิยากรมอบให้ 
ท�าให้เมื่อกลับมาบ้าน คุณป้าไม่เพียงอ่านธรรมดา แต่ยังเอาหนังสือมา 
เขียนเน้ือหาท่ีเพิ่งได้เรียนในแต่ละวันเป็นการทบทวนวิชา ไม่ก็เขียน 
เนื้อเพลงของเพลงที่คุณป้าชอบร้อง 
 “มาครัง้แรกเขียน ก.ไก่ ก่อน ครัง้ทีส่องมาหัดเขียนเลขอารบิก  
เลขไทย” คุณป้าเล่าถึงการเรียนเขียนหนังสือ ผลจากการได้รับความรู้ 
ท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุท�าให้หากหลานเลิกเรยีนแล้วต้องการให้คุณป้าสอน  
คุณป้าก็สามารถสอนหลานได้ 

ลัย ต�วงษ์ศ�
อ�ยุ 63 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

ความมุ่งหวังของต�าบลทุ่งหัวช้างอย่างหนึ่งคือ อยากให้ผู้สูงอายุเขียนชื่อของตนเองได้
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 การมาเป็นนักเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุท�าให้คุณป้าได้รบัประโยชน์  
หลายอย่าง 
 “มาโรงเรยีนเน่ียสนุกดี ได้ความรู ้ได้ความสามคัคี ได้มาหัวเราะ”  
คุณป้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม
 ผลจากการเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ท�าให้ทางศูนย์ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เห็นพัฒนาการ 
และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเรื่องของพัฒนาการ 
ทางด้านอารมณ์และด้านสังคม
 “เหมอืนกับพวกเรานะ คือจะต้องมคีนเก่งกว่า อ่อนกว่า ข้ีอาย  
แต่พอไปจัดกิจกรรมเหล่าน้ี พัฒนาการทางด้านอารมณ์กับด้านสังคม 
ของทุกคนละลายหมดเลย แต่ก็แสดงออกตามศักยภาพท่ีเขามีอยู ่  
แต่แสดงออกทุกคน ตรงน้ีต่างหากท่ีเราต้องการ คือทุกคนมส่ีวนร่วมค่ะ” 
คุณพรวไิล สาระจนัทร์ ผู้อ�านวยการ กศน. ประจ�าอ�าเภอทุง่หัวช้างกล่าว 
รวมท้ังพัฒนาการทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุได้มาอยู่รวมกัน  
ท�าให้ต่างคนต่างคลายความเหงา แม้จะเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรม 
ที่ปลายทางไม่ได้มีการสอบเพื่อวัดผลว่าแต่ละคนผ่านหรือไม่ก็ตาม

กำรพัฒนำเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน

กศน. หมอที่ดูแลประจ�าเทศบาล และนายกเทศมนตรี ได้ปรึกษาหารือ 
ร่วมกันว่าอยากให้มหีลักสตูรท่ีเป็นของทุ่งหัวช้างอย่างแท้จรงิสกัหน่ึงเล่ม 
และเป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจน แม้จะมีหลักสูตรของผู้สูงอายุอยู่แล้ว  
แต่กลุ่มภาคีมองว่าบางสิ่งต้องเป็นไปตามความถนัดของผู้สูงอายุและ 
ของกลุ่มภาคี ซึ่งน่าจะมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม คืออาจจะลดทอนหรือ 
ปรับเปล่ียนอะไรบางอย่างไปตามบริบท แต่ทางภาคีไม่ได้ต้องการท้ิง 
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว เพราะบางอย่างมีกรอบที่ว่าผู้สูงอายุควรได้รับ 
การพัฒนาในแต่ละด้านอย่างไร แต่กิจกรรมต่างหาก เช่น ด้านคณิตศาสตร์  
ถ้าเป็นรายวิชาเหมือนกับในระบบ จะเป็นพัฒนาการเหมือนการจูงใจให้ 
ผู้สูงอายุมาเรียน เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีทางกลุ่มภาคีก�าลังคิดและวางแผน 
ร่วมกันอยู่ตลอด ซึ่งต้องการให้สามารถวัดผลความส�าเร็จได้ง่ายข้ึน  
มองภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการอย่างไร
 จากเมือ่ก่อนโรงเรยีนผู้สงูอายเุปิดทุกวนัพุธ แต่ต่อมาเปล่ียนเป็น 
เปิดทุกวนัพุธเว้นพุธแทน เน่ืองจากนักเรยีนผู้สงูอายตุ้องประกอบอาชพี  
เช่น ในช่วงปลูกข้าวหรือเก็บเกี่ยวล�าไย โรงเรียนจะปิดเทอมให้นักเรียน 
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ด้วยความพยายามจะเปิดและปิดโรงเรียน 
ผู้สงูอายใุห้สอดคล้องกับวถีิชวีติและการหาเล้ียงชพีของผู้สงูอาย ุปัจจบัุน 
ก�าลังอยูร่ะหว่างการก�าหนดวนัเวลาในการเรยีนการสอนให้ชัดเจน
 ทุกวันน้ีแม้ทางเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดรถรับส่งให้กับ 
ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านเพ่ืออ�านวยความสะดวกแล้ว แต่ผู้สูงอายุบางท่าน 
ยงัไม่ยอมมาโรงเรยีน ทางเทศบาลจงึพยายามเข้าหาผู้สงูอายใุห้มากข้ึน  
โดยวางแผนไว้ว่าในอนาคตจะมกีารท�าโรงเรยีนเคล่ือนที ่แม้ในเบ้ืองต้น 
ยงัเน้นการเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายเุป็นหลัก แต่อาจมีการลงไปท�ากิจกรรม 
ในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแก้ปัญหาการที่ผู้สูงอายุไม่ยอมมาเข้าร่วม 
กับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

“
มำโรงเรียนเนี่ยสนุกดี 

ได้ควำมรู้ ได้ควำมสำมัคคี ได้มำหัวเรำะ

”



ตำ�บลทุ่งหัวช้�ง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 33ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร32

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา กศน. กับทางเทศบาล ต่างร่วมมือและ 
ช่วยเหลือซึง่กันและกันเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้เริม่ท�างานด้วยกันต้ังแต่ต้น  
เหมอืนต่างคนยงัต่างท�างานในส่วนของตัวเอง จนเมือ่เรว็ๆ น้ี ทาง กศน. 
ได้พูดคุยกับนายกเทศมนตร ีว่าหากเป็นไปได้ในปีงบประมาณครัง้ถัดไป  
(พ.ศ. 2563) ทาง กศน. อยากจะไปน�าเสนอแผนงานของตนเอง  
ด้วยความต้องการให้ท้ังสองหน่วยงานได้เริม่งานไปพร้อมกันต้ังแต่แรก 
ว่าสิ่งไหนสามารถบูรณาการกันได้ก็ควรจะท�าร่วมกันต้ังแต่ต่างฝ่าย 
ต่างรู้แผนงานของกันและกัน เพราะเป้าหมายของท้ังสองหน่วยงาน 
ต่างมเีพียงหน่ึงเดียว น่ันคือการได้เห็นผู้สงูอายมุสีขุภาพกายและสขุภาพ 
จิตที่ดี สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น
 บทบาทท้ังหมดน้ีเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้สงูอาย ุเพราะต้องการ 
ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้เม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเหมาะสมตามวัย เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อของโรงเรียน น่ันคือ 
‘โรงเรียนสมวัยวิทยา’ 

“
มำโรงเรียน คุณครูก็สอนว่ำ

กลับบ้ำนต้องไปหัดอ่ำนหัดเขียน
มันจะได้มีควำมจ�ำ มันจะได้ไม่ลืม

” ห้องสมุดประชาชน แหล่งรวมของผู้สูงอายุผู้รักการอ่าน
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การพัฒนาผู้สงูอายใุห้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยส่งเสรมิ 
การสร้างรายได้และการมีงานท�าในผู้สูงอายุ พร้อมกับการเสริมสร้าง 
ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือการท�ามาหากินและการพัฒนาตัวเองอย่าง 
ต่อเน่ือง เป็นวธีิการส�าคัญท่ีจะท�าให้ชมุชนทุ่งหัวช้างสามารถแก้ไขปัญหา 
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ เพราะจากการท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบ 
ปัญหาทางด้านสขุภาพจติ เน่ืองจากอยูอ่ย่างโดดเด่ียว ไม่มรีายได้เพราะ 
ไม่มีงานท�า ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การส่งเสริมการสร้าง 
รายได้และการมีงานท�าจึงท�าให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาท�ากิจกรรม 
ร่วมกัน ช่วยสร้างคุณค่าและเรยีกคืนความเชือ่มัน่ของผู้สงูอายใุห้กลับมา 
อีกครัง้ ก่อให้เกิดความปกติสขุกับท้ังตัวผู้สงูอายเุองและครอบครวัด้วย

อ�ชีพสร้�งคุณค่�

บทที่
03

ท�ำงำนท�ำกำรตำมแบบฉบับผู้สูงอำยุ

ชาวทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มาก แถมยังมีหน้ีสิน ผู้สูงอายุ 
หลายท่านโรยราจนไม่สามารถท�ามาหากินหรือประกอบอาชีพเดิมได้  
ดังน้ันทางเทศบาลต�าบลจงึได้มกีารพยายามหาวธีิแก้ปัญหาไปพร้อมกัน 
หลายวิธีการ วิธีการท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใน 
ครัวเรือน คือการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพกับผู้สูงอายุ และสนับสนุน 
ให้ผู้สงูอายเุข้าเป็นสมาชกิกลุ่มอาชพีเพ่ือสร้างรายได้ โดยได้มกีารก่อต้ัง 
กลุ่มอาชีพข้ึนมาอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มประดิษฐ์ตุงผ้าและคัมภีร์  
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กลุ่มท�าโคมล้านนา กลุ่มสานตะกร้า  
กลุ่มผลิตชาใบหม่อน กลุ่มผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น ผู้สูงอายุจะมา 
รวมกลุ่มกันตามความถนัดของตัวเอง และมตีลาดชมุชนให้น�าผลิตภัณฑ์
ไปวางจ�าหน่าย

ผู้สูงอายุร่วมกันสานอุปกรณ์ป้องกันนิ้วล็อก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าให้มีทั้งความมั่นคงทางรายได้และจิตใจ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุ่งหัวช้ำงด้วยนักพัฒนำชุมชน

คุณวรารกัษ์ กรเรอืงสกุล เป็นนักพัฒนาชมุชน ผู้มหีน้าท่ีดูแลงานส่งเสรมิ 
อาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งภายในโรงเรียนจะแบ่ง 
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กลุ่มท�าโคมล้านนา และ 
กลุ่มสานเส้นพลาสติก ส่วนอีกกลุ่มท่ีแยกออกมาอยู่นอกโรงเรียน 
คือกลุ่มท�าชาใบหม่อน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยแต่ละกลุ่มจะม ี
กลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย เหตุผลท่ีกลุ่มกิจกรรมเหล่าน้ีได้รับเลือก 
ให้เป็นกลุ่มงานส่งเสรมิอาชพี เน่ืองจากตรงกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
และความสนใจของชาวบ้าน 
 สมาชกิผู้สงูอายทุีม่าเข้าร่วมกลุ่มและผ่านการออกบูทแล้วสามารถ  
ไปเป็นวทิยากรได้ เช่น เมือ่กลุ่มท�าชาใบหม่อนไปออกบูทตามงาน อย่าง 

งานฤดูหนาว งานกาชาด จะมีการน�าผู้สูงอายุกลุ่มน้ีไปช่วยสาธิตวิธี 
การชงด้วย ซึ่งผู้สูงอายุจะถนัดการใช้มือคั่วเป็นพิเศษ นอกจากนี้มีการ 
น�ากลุ่มผู้สงูอายไุปสอนให้กับนักเรยีนตามโรงเรยีนต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุยังได้น�า 
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เช่น การท�าโคมล้านนา
 “ส่วนหน่ึงเขามีรายได้ เหมือนโคมน่ีทางวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  
ท่ีจงัหวดัล�าพูน เขาจะมกีารแขวนโคมทุกปี ท�าให้ผู้สงูอายมุรีายได้ มกีาร 
ฝึกปฏบัิติ” คุณวรารกัษ์กล่าวถึงความส�าคัญของการส่งเสรมิอาชพีให้กับ 
ผู้สูงอายุ ซ่ึงการสั่งท�าโคมล้านนาจากลูกค้าแต่ละปีล้วนมีจ�านวนไม่ต�่า 
กว่าหลักพัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 
ท่ีหลายงานจ�าเป็นต้องใช้โคมล้านนา ช่วยสร้างรายได้ให้แต่ละครวัเรอืน 
เป็นจ�านวนไม่น้อย 
 “เป็นการฝึกสมาธิ ฝึกฝีมือให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ” คุณวรารักษ ์
บอกสิ่งที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ “แล้วเขาก็จะ 
มกีารเรยีนรูด้้วยว่า ในชมุชนเขามผีลิตภัณฑ์อะไรบ้างท่ีเด่นๆ ท่ีสามารถ 
ท�าได้ ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะค่ะ แล้วพอขายได้ ก็มีการหาร  
แบ่งเฉลี่ยกัน ฝึกการท�าบัญชีอย่างนี้ค่ะ มันฝึกไปในตัว”
 เมื่อสมาชิกของกลุ่มงานส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
มคีวามสามารถมากพอแล้ว แต่ละคนสามารถมาเข้าร่วมกลุ่มงานส่งเสรมิ 
อาชพีในชมุชนได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีท�าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไว้ส�าหรบัจ�าหน่าย  
โดยเฉพาะ 
 ทุกวนัน้ีกลุ่มท�าชาใบหม่อน กลุ่มสานเส้นพลาสติก และกลุ่มโคม 
ล้านนาในชมุชน ต่างมสีมาชกิกลุ่มละ 10 กว่าคน และเมือ่ถึงเวลาลงมอื 
ปฏิบัติ กลุ่มท�าโคมล้านนาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือกลุ่มผู้สูงอาย ุ
จะช่วยกันท�าส่วนโครงของโคม ส่วนกลุ่มเด็กกับกลุ่มวยัท�างานจะลงมอื 
ติดกระดาษหรือผ้าลงบนโครง และเมื่อมีหน่วยงานจากภายนอกมาขอ 
ศึกษาดูงาน ชุมชนทุ่งหัวช้างจะแบ่งแต่ละกลุ่มออกเป็นฐานการเรียนรู้  
และตั้งใจน�าเสนอผลงานเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถ

วร�รักษ์ กรเรืองสกุล
นักพัฒนาชุมชน
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 หลังจากได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มงานส่งเสริมอาชีพท่ี 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและพัฒนาการในทาง 
ท่ีดีข้ึนกับบรรดาผู้สูงอายุ ในเรื่องการรวมกลุ่มกันแลกเปล่ียนเรียนรู้  
เดิมหลายท่านนั่งอยู่บ้านเฉยๆ ขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต แต่พอได้มา 
โรงเรียนก็รู้สึกดีขึ้น ได้มาท�ากิจกรรมแล้วไม่เครียดเหมือนอยู่บ้าน
 ผลิตภัณฑ์เด่นของทุ่งหัวช้างมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง อาทิ โคม 
ล้านนา ถ้าเป็นกระดาษ ลูกละ 25 บาท ส่วนแบบผ้า ลูกละ 45-50 บาท  
ตุงล้านนา ผืนละ 60 บาท ดอกไม้จันทน์ ดอกละ 2 บาท ชาใบหม่อน  
ถุงละ 50 กรัม 60 บาท หมอนใบชาส�าหรับดับกลิ่นอับชื้น ลูกละตั้งแต่  
35 บาทข้ึนไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ท้ังหมดสามารถสร้างรายได้ให้ทุ่งหัวช้าง 
เป็นจ�านวนมาก สามารถน�าเงนิจ�านวนน้ีไปพัฒนาชมุชนได้ในหลายด้าน

กลุ่มท�ำโคมล้ำนนำ

คุณป้าบัวค�า เทพแก้ว อายุ 67 ปี เป็นนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบล 
ทุ่งหัวช้าง มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 ขณะน้ันโรงเรียนยังไม่มีหลักสูตร 
ท่ีแท้จริง แต่เมื่อเรียนจบ 2 ปีแล้วนักเรียนผู้สูงอายุจะได้รับมอบ 
สมัฤทธิบัตร (ปรญิญาชวีติ) คุณป้ารูส้กึภมูใิจกับการได้รบัใบสมัฤทธิบัตร 
มาเก็บไว้ท่ีบ้าน แต่สิ่งท่ีคุณป้าภูมิใจมากกว่าคือความรู้ในหลายด้าน 
ท่ีได้รบัจากการมาโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเช่น การจกัสาน การท�าโคมล้านนา 
การท�าดอกไม้จันทน์ ซึ่งคุณป้าไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เพ่ิงมาได้รับ 
การถ่ายทอดวิชาจากการมาสอนของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การเข้าร่วมกลุ่มท�าโคมล้านนา ท�าให้คุณป้าได้ค้นพบ 
ความสามารถที่ไม่ธรรมดาของตนเอง
 เมือ่คุณป้ามคีวามรูแ้ล้วจงึได้น�าความรูน้ั้นไปต่อยอด ด้วยการท�า 
โคมล้านนาไว้ประดับตกแต่งท่ีบ้าน และด้วยความท่ีคุณป้าเป็นคนมฝีีมอื 
ในด้านการท�าโคมล้านนาท่ีได้มาตรฐานคนหน่ึง นอกจากเป็นนักเรยีนแล้ว  
คุณป้ายังรับบทเป็นคุณครูไปสอนให้กับนักเรียน เช่น นักเรียนโรงเรียน 
ทุ่งหัวช้าง นักเรียนผู้สูงอายุ 

“
กำรท�ำโคมล้ำนนำ 

นอกจำกจะท�ำให้มีรำยได้แล้ว
ยังเป็นกำรฝึกสมำธิ
ให้กับผู้สูงอำยุด้วย

”

บัวคำ� เทพแก้ว
อ�ยุ 67 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มท�าโคมล้านนา
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 “มนัจะมหัีก หักคือ 6 เหล่ียม กับ 8 เหล่ียม แล้วมาประกบกันให้ได้ 
เป็นลูกนะ จักตอก ท�าโครง” คุณป้าสอนการท�าโคมล้านนาในเบื้องต้น  
จากน้ันเมื่อได้โครงเรียบร้อยแล้วให้น�ากระดาษมาติด ก่อนจะตกแต่ง 
บนโคม 
 “ตกแต่งให้มันงาม ถ้าเราเอาไปขายท่ีพระธาตุ ถ้าไม่งามท่าน 
ก็ไม่เอา ท่านเอาที่ละเอียด ถ้าท่านส่งคืนมา เราก็เสียเวลา”
 และคุณป้ายังท�าโคมล้านนาไว้จ�าหน่ายด้วย แบ่งเป็นโคมแบบ 
กระดาษ ราคาลูกละ 25 บาท กับโคมแบบผ้ามีราคาสูงข้ึนมาอยู่ท่ี  
45-50 บาทต่อลูก โคมล้านนามักนิยมใช้ประดับท่ัวไปตามสถานท่ี 
และในงานประเพณี เช่น งานลอยกระทงท่ีเทศบาลล�าพูนจะมาสั่งจาก 
คุณป้าบัวค�าเป็นประจ�าทุกปี แล้วจ�านวนที่สั่งในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยๆ  
จนน่าตกใจไม่น้อย 
 “ปีท่ีแล้ว สัง่คนละ 3,000 ลูก หลายหมูบ้่าน แต่ละคนสัง่ 3,000”  
คุณป้าบอก ก่อนจะเผยวธีิการว่าคุณป้าอาศยัการท�าไปเรือ่ยๆ ตามความ 
สะดวกและเวลาว่างเพื่อเก็บกักตุนไว้ที่บ้าน จนเสร็จพอดีในช่วงงานพิธี 
หรอืเทศกาลเดือนพฤศจกิายน หรอืเผ่ือมคีนมาติดต่อซือ้ โดยเฉล่ียแล้ว 
คุณป้าสามารถท�าได้วันละประมาณ 10 ลูก 
 ส่วนเรื่องรายได้ คุณป้าบอกว่า “ถ้าปีไหนสั่งมาก็ได้หลายหมื่น 
เหมือนกัน คนละ 10,000 สี่ห้าคน รวมกลุ่มกัน ไม่ใช่คนเดียวนะ”  
ซึ่งคุณป้าจะน�ามาเป็นทุนในการไปซื้อไม้มาท�าต่อไป
  นอกจากการมาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุจะท�าให้คุณป้ามีความ 
สามารถในการประกอบอาชพีและสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้ว โรงเรยีน 
ผู้สูงอายุยังมีประโยชน์กับคุณป้าอีกหลายด้าน
 “เราอยู่บ้าน เราคิดอะไรไปเรื่อย เครียด แต่มาอยู่นี่ พูดคุยกัน  
เล่นกัน สนุกดีนะ (หัวเราะ)”

กิจกรรมการท�าโคมล้านนาสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุปีละเป็นจ�านวนไม่น้อย
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กลุ่มท�ำตุงล้ำนนำ กลุ่มท�ำผ้ำห่อคัมภีร์

คุณป้าเสย อ้ายต๊ะ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านกับลูกสาว 3 คน และลูกเขย 
อีก 1 คน ก่อนมาเป็นนักเรียนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลทุ่งหัวช้าง  
เคยรบัจ้างท�าสวนล�าไย รายได้ไม่ดีนัก อยูบ้่านก็ไม่ค่อยมอีะไรท�า ปัจจบัุน 
เป็นนักเรียนผู้สูงอายุมาได้ 3 ปีแล้ว และเป็นสมาชิกกลุ่มท�าตุงล้านนา  
กับกลุ่มท�าผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน 
 เวลาพระเทศน์จะใช้คัมภีร์ใบลาน และมีผ้าห่อไว้เพื่อไม่ให้คัมภีร ์
ใบลานเก่าหรือช�ารุดเสียหาย คุณป้าเป็นคนท�าผ้าผืนน้ัน โดยการน�า 
ไหมพรมมาถักด้วยมือ 
 “เอาไม้จก ควักให้มันเป็นดอกออกมา” คุณป้าเล่าข้ันตอนโดย 
สังเขปของการท�าผ้าห่อคัมภีร์ 

เสย อ้�ยต๊ะ
อ�ยุ 67 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มท�าตุงล้านนา

 คุณป้าใช้เวลาท�าผ้าห่อคัมภีร์ประมาณ 2-3 วันต่อผืน
 ส่วนตุงนั้นท�าไม่ยากเหมือนผ้าห่อคัมภีร์ คุณป้าเคยฝึกหัดท�าตุง 
ด้วยความชอบส่วนตัวมาต้ังแต่อายรุาว 20 ปี และได้น�าไปใช้ส�าหรบังาน 
ประเพณี เช่น งานท�าบุญ ก่อนคุณป้าจะได้มาเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียน 
ผู้สูงอายุให้ช�านาญมากข้ึน ได้มีโอกาสสอนเพ่ือนนักเรียนผู้สูงอายุ  
ซ่ึงใช้เวลาในการเรยีนรูกั้นไม่นานก็สามารถท�ากันเองได้แล้ว แม้บางท่าน 
จะยังท�าได้ไม่สวยในตอนเริ่มฝึกหัด แต่เมื่อท�าไปนานวันก็เริ่มคุ้นเคย 
และสวยขึ้นมา
 “ชอบจ้ะ เมื่อก้ีนักเรียนใหม่มากัน 2 คน มาเข้าแล้วท�าเลย”  
ค�าตอบของคุณป้าเมือ่ถูกถามว่าชอบไหมท่ีได้สอนเพ่ือนนักเรยีนท่ีไม่เคย 
ท�ามาก่อน “แต่ไม่เอาเงนิ ไม่เอาอะไรนะ อยากมาอยูกั่บโรงเรยีนเฉยๆ”
 นอกจากสอนให้เพ่ือนนักเรยีนโดยไม่คิดค่าตอบแทนแล้ว คุณป้า 
ยังมีการท�าไว้จ�าหน่ายด้วย
 “เวลามงีาน อย่างตลาดทุ่งหัวช้าง เขาจะหากัน ถ้าใส่ 7 ตัว น่ีขาย 
60 บาท แต่ถ้าเป็นใส่กล่อง แต่งให้เรยีบร้อย ขาย 60 บาท” และความเป็น 
ผู้สงูอายยุงัได้ท�าให้คุณป้ามจีติใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ “ถ้าขายคู่กัน ปกติ 120  
บาท เขาซื้อไป 100 บาทก็เอาให้เลย ท�าบุญด้วยกัน”

การท�าตุงล้านนาและการท�าผ้าห่อคัมภีร์
คือการใช้ความสามารถมาสืบทอดวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างหนึ่ง
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กลุ่มท�ำดอกไม้จันทน์

คุณป้าหน้อย ยาวิละ อายุ 69 ปี เป็นนักเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบล 
ทุ่งหัวช้างมา 2 ปีแล้ว และเคยได้รับใบสัมฤทธิบัตรมา 1 ครั้ง คุณป้า
มาเข้าร่วมกลุ่มท�าดอกไม้จันทน์ท่ีโรงเรียน ซึ่งในกลุ่มมีสมาชิกท้ังหมด 
12 คน
 แต่ละเดือนทางกลุ่มจะท�าดอกไม้จันทน์กัน 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 1  
กับวนัท่ี 15 ของเดือน สมาชกิทุกคนในกลุ่มจะมารวมตัวท่ีศนูย์ผู้สงูอายุ 
ช่วยกันท�าดอกไม้จันทน์ได้รวมกันวันละ 300 ดอก หรือเท่ากับวันละ 
จ�านวน 3 ถุง แล้วน�าไปจ�าหน่ายในราคาดอกละ 2 บาท แต่ถ้าเป็นถุงใหญ่ 
จะมดีอกไม้จนัทน์ 100 ดอก ในราคา 200 บาท และเมือ่มกีารจดังานศพ 
จะมีผู้มาติดต่อขอซื้อดอกไม้จันทน์จากกลุ่มเพื่อน�าไปใช้ในงาน

หน้อย ย�วิละ
อ�ยุ 69 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มท�าดอกไม้จันทน์

 “เวลาไปท�ากันน่ีนะ ไม่ได้ไปท�ากันอย่างเดียว ไปพบปะสงัสรรค์กัน 
ในกลุ่ม มีการร้องเพลงบ้าง สนุกสนานกันบ้าง” คุณป้าเล่าบรรยากาศ 
ในการล้อมวงท�าดอกไม้จันทน์ด้วยรอยยิ้ม
 ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ทางกลุ่มจะหักทุนท่ีได้จากการ 
จ�าหน่ายดอกไม้จันทน์ตลอดท้ังปี แล้วน�าก�าไรมาแบ่งกันในหมู่สมาชิก 
ตามปริมาณท่ีแต่ละคนสามารถท�าได้ ใครท�าดอกไม้จันทน์ได้มากก็ได้ 
เงินมาก ใครท�าดอกไม้จันทน์ได้น้อยก็ได้เงินน้อย ส่วนใหญ่จะตกคนละ 
หลายร้อยบาท 
 “ได้เงินแล้วก็เอาไปท�าบุญค่ะ แล้วก็ให้หลานด้วย” คุณป้าบอก 
จุดมุ่งหมายของการใช้เงินที่ได้จากการท�าดอกไม้จันทน์มาจ�าหน่าย 

กลุ่มท�าดอกไม้จันทน์จะรวมตัวกันท�ากิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง
เพื่อท�างานร่วมกันและพบปะพูดคุยในกลุ่ม
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เดิมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมของชาวบ้านในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง  
เป็นช่องทางสร้างอาชีพและรายได้อย่างม่ันคงให้กับเกษตรกรในชุมชน  
แม้จะเป็นเพียงอาชพีเสรมิของชาวบ้าน เน่ืองจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
สามารถท�าได้เพยีงบางฤดูกาลเท่าน้ัน แต่เมือ่ผู้สงูอายไุด้มาท�างานร่วมกัน  
พบปะพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาซึ่งกันและกัน ท�าให้พวกเขารู้สึกดี 
ที่ได้มีความสุขกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 

ช�ใบหม่อนและหมอนใบช�

บทที่
04

การส่งเสริมการปลูกต้นหม่อนท�าให้เกษตรกรมีช่องทางการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
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ปี พ.ศ. 2549 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้มา 
อบรมโครงการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้กับชาวทุ่งหัวช้าง โดยมีสมาชิก  
2 หมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการ คือ หมู ่3 บ้านทุ่งหัวช้าง กับหมู ่8 บ้านจรญิญา 
ซึง่เดิมได้ท�าการปลูกต้นหม่อนเพ่ือน�ารงัไหมไปจ�าหน่าย กระท่ังผลผลิต 
ของการปลูกต้นหม่อนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2552 ทางศูนย ์
หม่อนไหมฯ เห็นว่าผลผลิตใบหม่อนท่ีชาวทุ่งหัวช้างปลูกได้มีปริมาณ 
มากเกินความจ�าเป็นท่ีจะน�าไปเล้ียงตัวไหม จึงได้จัดอบรมเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมในเรื่องการผลิตชาใบหม่อน 
แบบครวัเรอืน จนสมาชกิเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มผลิตชาใบหม่อนข้ึนมา 
ในปีเดียวกัน 

 สมาชิกในกลุ่มท�าชาใบหม่อนของชุมชนทุ่งหัวช้างมีท้ังหมด 15  
ครัวเรือน คุณป้าศรีลา อุตมะ วัย 53 ปี สมาชิกกลุ่มท�าชาใบหม่อนของ 
ชุมชนทุ่งหัวช้าง ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้บ้านของตนเองเป็นสถานท่ี 
ในการผลิตชาใบหม่อนของชุมชน สมาชิกในกลุ่มมีการบริหารจัดการ 
กันเอง และถ่ายทอดความรู้จากผู้ท่ีมีความช�านาญเพ่ือน�าไปถ่ายทอด 
ต่อให้กับคนในชุมชน

สม�ชิกกลุ่มทำ�ช�ใบหม่อน

 ข้ันตอนการท�าชาใบหม่อนเริ่มจากการคัดเลือกส่วนใบจากต้น 
หม่อน ซึง่นิยมใช้ใบอ่อนน�ามาค่ัวโดยใช้ไฟอ่อนๆ ให้ใบแห้ง ไม่น�าใบแก่ 
มาใช้ท�า วธีิการสงัเกตเพ่ือแยกระหว่างใบอ่อนกับใบแก่ คือ เมือ่ลองคล่ี 
ใบน้ันออกมา หากใบคืนตัวโดยไม่มรีอยฉีกขาดถือว่าเป็นใบอ่อน แต่ถ้า 
คล่ีแล้วมรีอยฉีกขาด แสดงว่าใบน้ันเป็นใบแก่ ไม่เหมาะส�าหรบัน�ามาใช้ 
ท�าชาใบหม่อน
 หลังจากผลิตชาใบหม่อนมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 ปี  
ในท่ีสดุปี พ.ศ. 2560 สมาชกิกลุ่มผลิตชาใบหม่อนของชมุชนทุ่งหัวช้าง 
ได้รบัความช่วยเหลือในหลายด้านจากหลายหน่วยงาน เช่น การรบัรอง 
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากลจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
จากส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัล�าพูน การสนับสนุนเรือ่งอาคารสถานท่ี 
ส�าหรบัการอบรมให้ความรู ้อุปกรณ์ในการผลิตชาใบหม่อน จากบ้านพัก 
เด็กและครอบครวัล�าพูน กับส�านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงาน และอีกหลาย 
หน่วยงาน เช่น ส�านักงานกองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาติ (กทบ.)  
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ กรมการพัฒนาชุมชน ต่างพร้อมใจกันมาให้ 
ความช่วยเหลือกับชาวบ้านกลุ่มท�าชาใบหม่อนท่ีต�าบลทุ่งหัวช้าง ท�าให้ 
ชาใบหม่อนท่ีทางกลุ่มผลิตขึ้นมาได้รับมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับใน 
วงกว้าง จนกลายเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์เด่นประจ�าชมุชนทุ่งหัวช้าง 

ชาใบหม่อนหนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นประจ�าชุมชนทุ่งหัวช้าง
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จำกชำใบหม่อนสู่หมอนใบชำ

เน่ืองจากใบชาท่ีน�ามาใช้ท�าชาใบหม่อนมอีายเุพียง 6 เดือน หากพ้นจาก 
ระยะเวลาน้ีแล้วทางกลุ่มผลิตชาใบหม่อนไม่ได้น�าใบชาเหล่าน้ันมา 
จ�าหน่าย ใบชาที่หมดอายุก็จ�าเป็นต้องท้ิง ด้วยความรู้สึกเสียดาย  
กลุ่มผลิตชาใบหม่อนจึงน�ามาแปรรูปกลายเป็นการท�าหมอนใบชา  
ถือเป็นการต่อยอดด้วยการขยายผลิตภัณฑ์ต่อจากการท�าชาใบหม่อน  
โดยได้รบัการฝึกสอนจากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง
 วธีิการท�าหมอนใบชา เริม่จากการน�าใบชาท่ีแก่แล้วมาลวกน�า้  
แล้วค่ัวใบชาเหล่าน้ัน ก่อนจะน�ามาตากให้แห้ง แล้วน�าใบชาท่ีแห้งแล้ว 
มายัดเป็นไส้ในของตัวหมอน ก็จะได้หมอนใบชาท่ีมีลักษณะเป็นลูก 
ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้ส�าหรบัดูดกล่ินอับ และดับความชืน้ในอากาศ 
ตามพ้ืนท่ีปิด เช่น ในรถ ในตู้เสือ้ผ้า  
 หมอนใบชามีราคาตามขนาด ต้ังแต่ใบละ 35 บาทข้ึนไป  
ถ้าเป็นใบใหญ่น�าไปขายท่ีกรุงเทพฯ สามารถขายได้ใบละ 150 บาท  
ถือว่าเป็นสนิค้าขายดีท่ีกรงุเทพฯ 
 “รายได้น่ีเฉล่ียแล้ว มนัก็ไม่ได้มาก ไม่เกิน 15,000 ต่อปีนะ”  
คุณป้าศรลีากล่าวถึงค่าตอบแทนของการท�าชาใบหม่อน

 ชาใบหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อยู ่ในโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึง 
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนทุ่งหัวช้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือแบบ 
ชาชง กับแบบชาส�าเรจ็รปู และมกีารผลิตมาจ�าหน่ายในยีห้่อชือ่ ‘ทุง่คชา’  
โดยสมาชิกในกลุ่มมักผลิตออกมาในช่วงเทศกาล และตามออร์เดอร์ท่ี 
ลูกค้าสั่งไว้ จะบรรจุขายถุงละ 50 กรัม แบ่งเป็นแบบพร้อมแพ็กเกจที่ม ี
กล่องในราคา 60 บาท กับแบบไม่มีกล่องแพ็กเกจ ราคาถุงละ 50 บาท  
และมลูีกค้าประจ�าคือร้านจามจรุแีกรนด์ท่ีล�าพูน ซึง่มกัจะสัง่สนิค้าล่วงหน้า  
กับทางกลุ่มผลิตชาใบหม่อนของชมุชนทุ่งหัวช้างอยูเ่สมอ หรอืการติดต่อ 
ให้ทางกลุ่มไปขายตามโครงการอย่าง แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
 แม้การผลิตชาใบหม่อนของชาวทุ่งหัวช้าง จะเป็นอาชีพเสริม 
ของสมาชิกในช่วงท่ีมีเวลาว่างจากอาชีพหลักอย่างการท�าเกษตรกรรม  
แต่ก็ช่วยน�ารายได้มาสู่ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่ม และท�าให้สมาชิก 
ในกลุ่มมคีวามสามคัคี รูจ้กัการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นแนวทางหน่ึง 
ท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกท้ังเป็นการ 
ส่งเสรมิสขุภาพของคนในชมุชน เน่ืองจากชาใบหม่อนเป็นเครือ่งด่ืมบ�ารงุ 
ร่างกายชั้นดี มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรคได้มากมาย 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มผลิตชาใบหม่อนมีสถานที่ในการผลิตชาที่สะอาดและได้มาตรฐาน

หมอนใบชาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 แม้ความสนใจของนักเรียนต่างวัยจะไม่เท่ากัน แต่ข้ึนชื่อว่า 
เมื่อเกิดความสนใจแล้ว รวมถึงการมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมกัน ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการน�าไปสู่การส่งเสริม การแตกหน่อ 
ต่อยอด และการสร้างสรรค์จนอาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากการปลูก 
หม่อนเล้ียงไหมได้ในวนัข้างหน้า และไม่ว่าจะท�างานอะไร ทุกงานก็ล้วน 
สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้เหมือนกัน 

กำรถ่ำยทอดวิชำ 

ตอนแรกมกีลุ่มท�าชาใบหม่อนท่ีชมุชนทุ่งหัวช้างอยูแ่ล้ว ต่อมาเมือ่สมาชกิ 
ในกลุ่มได้มาเป็นนักเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุจงึน�าวชิาความรูม้าถ่ายทอด 
ให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน รวมท้ังนักเรียนรุ่นหลานท่ีโรงเรียนมัธยม  
ซึ่งสมาชิกในกลุ่มท�าชาใบหม่อนได้เดินทางไปสอนให้ถึงโรงเรียนมัธยม 
ด้วยความยนิดี แม้การท�าชาใบหม่อนจะมหีลายข้ันตอน ท�าให้เป็นเรือ่งยาก 
ส�าหรับนักเรียนบางคนท่ีเพ่ิงเริ่มฝึกหัดท�า แต่ถ้านักเรียนคนใดอยาก 
เรียนรู้เรื่องไหน หรือบางครั้งนักเรียนต้องการให้สอนเพื่อน�าไปใช้ท�า 
โครงงานส่งคุณครท่ีูโรงเรยีน ทางกลุ่มท�าชาใบหม่อนก็ถ่ายทอดให้อย่าง 
เต็มที่โดยไม่หวงวิชา 
 “มนีะเจ้า บางครัง้มเีด็กประถม 40-50 คนไปดู แล้วเราก็สาธิต 
กัน” คุณป้าศรลีาได้สะท้อนถึงความสนใจของโรงเรยีนในต�าบลทุ่งหัวช้าง  
แม้คุณป้าจะยงัไม่อยูใ่นวยัผู้สงูอาย ุแต่คุณป้าก็ได้มาเข้าร่วมกับโรงเรยีน 
ผู้สงูอายเุฉพาะในวนัท่ีทางโรงเรยีนมจีดักิจกรรม แล้วชวนคุณป้ามาช่วย 
สอนให้กับผู้สงูอายรุุน่พ่ี ซึง่คุณป้ามคีวามชืน่ชอบในการสอนเป็นอย่างมาก  
แต่ถ้าวนัไหนโรงเรยีนมกีารเรยีนการสอนตามปกติ ไม่มจีดักิจกรรม วนัน้ัน 
คุณป้าก็จะไม่ได้มาที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 คุณป้าศรีลาเห็นว่าการลงไปสอนตามโรงเรียนของตนได้ช่วย 
สร้างความใกล้ชิดระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุในชุมชนด้วย “ละอ่อนจะได้ 
เรียนรู้ อย่างชาน่ีคราวที่แล้วท�าแพ็กเกจ เขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาถุงห้ิว  
ใช้แพ็กเกจไม้ไผ่ แล้วเอาผู้สงูอายมุาสอนเราท�า สอนกลุ่มชาท�าตะกร้าไม้ไผ่ 
แลกเปลี่ยนกัน แล้วเราก็เอาตะกร้าให้ละอ่อนเรียนด้วยอีก สานตะกร้า 
แบบภูมิปัญญาของท้องถิ่นเรา หรือสานเป็นกรวยอย่างนี้เจ้า” 
 จากการได้สอนทั้งนักเรียนผู้สูงอายุและนักเรียนผู้เยาว์ ท�าให้ 
คุณป้าศรลีาได้พบความสนใจต่อการเรยีนท่ีแตกต่างกันของคนสองช่วงวยั 
 “ผู้สูงอายุนี่เขาจะสนใจมากกว่าเด็กนะ แต่เด็กบางคนก็สนใจ 
นะเจ้า ต้ังใจดู ต้ังใจท�า ถ้าเราบอกว่าห่ันใบชาแบบน้ีเน่อ ก่ีเซนฯ เขาจะท�า 
แต่บางคนก็ดูเฉยๆ ก็มีนะเจ้า” 

นอกจากถ่ายทอดความรู้เรื่องการท�าชาใบหม่อนให้กับผู้สูงอายุแล้ว ยังส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรม 
มากมายเพ่ือให้สมาชกิผู้สงูอายไุด้มส่ีวนร่วมในการด�าเนินการ หน่ึงในน้ัน 
คือกิจกรรมจัดรายการวิทยุชุมชนเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ชื่อรายการ  
‘ม่วนอกม่วนใจ๋ไปกับสมวัยวิทยา’ อยู่ท่ีคล่ืน 106.25 MHz ผู้สูงอาย ุ
ในชุมชนจะจัดคิวสลับกันไปท�าหน้าท่ีในสถานีวิทยุ หรือบางทีผู้สูงอาย ุ
ก็ไปช่วยกันจัดรายการครั้งละหลายท่าน

เสียงจ�กวิทยุสู่ชุมชน

บทที่
05

ผู้ด�าเนินรายการท�าหน้าที่กระจายข่าวสารของผู้สูงอายุไปยังคนที่ไม่สะดวกมาโรงเรียน
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ก็ไม่สามารถท�าได้นะ” คุณลุงสนุดาบอกผลลัพธ์ของการท่ีทางสถานีวทิยุ 
ไม่มีหน้าไมค์ ท�าให้ผู้ฟังไม่สามารถโทรมาหาผู้จัดรายการได้ “ปรับปรุง 
แล้วมันไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ ท�ามาช่วงหน่ึงก็เสียอีก”  
แต่ในอนาคตคุณลุงก็อยากให้ทางสถานีวิทยุมีหน้าไมค์ เพราะผู้จัด 
รายการกับผู้ฟังจะได้มีโอกาสพูดคุยโต้ตอบกัน เป็นการช่วยสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้เกิดขึ้นผ่านทางรายการวิทยุ 

“เป็นคล่ืนวทิยขุองเทศบาล จะส่งสญัญาณไปท้ังล้ี (อ�าเภอหน่ึงในจงัหวดั 
ล�าพูน) ท้ังล�าปาง ไปไกลอยู่ครับ” คุณลุงสุนดา แปงชัย อายุ 68 ปี  
เป็นประธานชมรมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งหัวช้าง มาประมาณ 5 ปีแล้ว  
และเป็นหน่ึงในผู้จัดรายการวิทยุรายการดังกล่าวได้กล่าว ปกติคุณลุง 
จะมารับหน้าท่ีในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. คุณลุงเล่าว่ารายการวิทย ุ
มีบทบาทส�าคัญในการเป็นสื่อกลางท่ีคอยกระจายข่าวสารให้กับผู้ฟัง 
ได้ทราบ ไปจ๊อยซอ (เป็นธรรมเนียมของทางเหนือ) เล่าค่าว ร้องเพลง  
สนทนา และมีประโยชน์ต่อผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เป็นนักเรียนที่ 
โรงเรียนผู้สูงอายุในการตามให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ันมาเข้าร่วมกับทาง 
โรงเรยีน เช่น ประกาศการเปิดรบัสมคัรนักเรยีนใหม่ของโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
พร้อมรายละเอียดการรับสมัคร เช่น ช่องทางการรับสมัคร ซึ่งผู้สูงอายุ 
ที่สนใจสามารถสมัครได้หลายช่องทาง 
 “คนอยู่ทางบ้านได้ฟัง เขาว่ามีความสุข เขาว่าถึงเวลานั้นจะเปิด 
คลื่นนั้นรอเลย” คุณลุงเล่าการตอบรับจากผู้ฟังด้วยรอยยิ้ม แม้ปกติตน 
เป็นคนชอบร้องเพลง แต่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงผ่านทางรายการวิทยุ  
คุณลุงมีบทบาทเป็นผู้ด�าเนินรายการมากกว่า ก่อนพูดถึงความเสียดาย 
ในเรื่องระยะเวลาในการจัดรายการของตน “ท่านผู้ฟังทางบ้านบอกว่า 
เวลาชั่วโมงเดียวไม่นานเลย อยากจะให้ต่อเวลา แต่ว่ามันก็ท�าไม่ได้”
 คุณลุงสนั่น ยาวิละ อายุ 64 ปี เป็นนักเรียนผู้สูงอายุ และเป็น 
นักจัดรายการวิทยุอีกท่านของชุมชนเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างมาต้ังแต ่
เมือ่ปีท่ีแล้ว เล่าความรูส้กึท่ีได้มาจดัรายการวทิย ุและสิง่ท่ีตัวเองท�าขณะ 
จดัรายการ “สนุก เวลามาจดัรายการวทิย ุคนเฒ่าผู้สงูอายท่ีุอยูท่างบ้าน  
ท่ีไม่เคยมาโรงเรียน ก็จะฟังเราอยู่ท่ีบ้าน ฟังเล่าค่าว ร้องเพลงซอ”  
ซึ่งท�าให้คุณลุงกลายเป็นท่ีรู้จักของชาวบ้านในชุมชน เวลาเดินไปไหน 
ตามท่ีสาธารณะแล้วมีคนรู้จักคุณลุงก็จะเข้ามาพูดคุยทักทายกัน ท�าให ้
คุณลุงรู้สึกภูมิใจ
 สิ่งหนึ่งที่สถานีวิทยุแห่งนี้ไม่เหมือนกับสถานีวิทยุทั่วไป 
 “คนทางบ้านอยากจะโทรมา อยากจะร้องเพลงออกอากาศ  

บรรยากาศการจัดรายการในห้องส่งของรายการ ‘ม่วนอกม่วนใจ๋ไปกับสมวัยวิทยา’



ตำ�บลทุ่งหัวช้�ง สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 59ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร58

ปัจจุบันผู้สูงอายุท่ีต�าบลทุ่งหัวช้างประสบปัญหาเรื่องสุขภาพกันมาก  
โดยเฉพาะกลุ่มของโรคเรือ้รงั ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โรคไต ซึง่ท�าให้ 
ผู้สงูอายกุลายเป็นผู้สงูอายภุาวะพ่ึงพิงจ�านวน 30 คน ซึง่ถ้าติดเตียงก็มี 
โอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเกิดปัญหาตามมาอย่างปัญหา 
ทางสงัคมผู้สงูอายจุะไม่สามารถออกสูส่งัคมได้ เป็นภาระของญาติพ่ีน้อง 
และผู้ดูแล ส่วนเรื่องสภาพจิตใจ ผู้สูงอายุมีโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้า 
หรือป่วยทางจิตได้ รวมถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของผู้สูงอายุด้วย 

ถ้�สุขภ�พแข็งแรง ก�รรักษ�ก็ไม่จำ�เป็น

บทที่
06

บทบำทของสำธำรณสุข

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีบทบาทในการเข้าไปให้ความรู้และท�ากิจกรรม 
ร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุ เช่น เรื่องการดูแลตัวเอง การป้องกันโรค  
หรือถ้าเกิดโรคแล้วนักเรียนผู้สูงอายุ จะดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหรอืมอีาการท่ีรนุแรงข้ึน นอกจากน้ีเรือ่งของสภาพจติใจ  
ทุกปีจะมีทีม อสม. ลงไปคัดกรองผู้สูงอายุ โดยใช้แบบคัดกรองของ 
กรมอนามัย หลังจากนั้น อสม. จะส่งผลการคัดกรองให้ทางเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสขุ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุน�าข้อมลูมาสรปุวเิคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่า 
ผู้สูงอายุแต่ละคนมีปัญหาอะไร ก่อนลงพื้นที่ไปท�ากิจกรรมต่อไป
 แต่ละสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมาสอนเรื่องการดูแลและ 
การปฏบัิติตัวเองหากป่วยเป็นโรคเรือ้รงั เช่น โรคข้อเข่าเสือ่ม เบาหวาน  
ความดัน โรคปอด เรื่องการใช้ยา ซึ่งจะเชิญเภสัชกรมาให้ความรู้  
และเน่ืองจากในต�าบลทุ่งหัวช้างมีผู้สูงอายุท่ีป่วยอยู่ในภาวะซึมเศร้า 
เป็นจ�านวนมาก จงึมกีารจดัเจ้าหน้าท่ีมาให้ความรูใ้นเรือ่งของโรคซมึเศร้า  
โรคจิตเวช โรคเครียด การดูแลสุขภาพจิต และการจัดการอารมณ์ด้วย 

วิไลรัตน์ กุน�
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
แคร์ เมเนเจอร์
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 ส่วนแพทย์แผนไทยจะมาให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาโบราณและ 
สมุนไพร เน่ืองจากในพ้ืนท่ีต�าบลทุ่งหัวช้างมีสมุนไพรเป็นจ�านวนมาก 
และหลากหลายชนิด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงนิยมใช้สมุนไพรกัน เป็นการ 
สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ เมื่อแพทย์แผนไทยเข้ามาจึงน�ามา 
ปรบัใช้ให้ทันสมยัมากข้ึน สามารถหยบิจบัใช้งานได้ง่ายข้ึน เช่น ท�ายาหม่อง  
พมิเสน สมนุไพรทีใ่ชพ้อกเข่า และเรื่องการเข้าใจสรรพคณุของสมนุไพร 
ท่ีไม่ตรงตามแพทย์แผนไทย เมื่อแพทย์แผนไทยมาเจอแล้วพบว่าผิด  
ทางแพทย์แผนไทยจึงมาปรับให้ถูกต้องตามหลักของแพทย์แผนไทย  
ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วม 
 “มีผู้ป่วยของเราท่ีเป็นซึมเศร้าก็เชิญชวนเขามาเข้าร่วมโรงเรียน 
ผู้สงูอาย ุเขาก็อาการดีข้ึน สามารถควบคุมอาการซมึเศร้าได้” คุณวไิลรตัน์ 
กุนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจ�าโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และ 
วทิยากรมาอบรมให้ความรูกั้บนักเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายบุอก “เขาดีข้ึน 
เราไม่ได้ประเมินจากการเก็บข้อมูลท่ีชัดเจน แต่ว่าการบอกเล่าอย่าง 
ทุกครั้งท่ีเจอกัน ‘คุณป้าน่ีถ้าไม่ได้มาโรงเรียนน่ีนะ ไม่ได้เจอคุณหมอ 
ไม่ได้รู้เรื่องซึมเศร้า ป้าจะเครียด เป็นผู้ป่วยทางจิตไปแล้ว’ อย่างนี้ค่ะ  
ก็เห็นได้ชัด”
 ส่วนเรือ่งอาหารการกินของผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ี ซึง่ส่วนใหญ่กลุ่มคน 
วัยน้ีจะปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพรไว้กินเองในครัวเรือน เช่น  
ผักกาด กระถิน โหระพา เชยีงดา สะเดา จงึไม่ค่อยมปัีญหาหรอืน่าเป็นห่วง 
สักเท่าไรในเรื่องอาหารการกิน
 “ร้านสะดวกซือ้ยงัต้องยบุเลยค่ะ” คุณวไิลรตัน์บอกพลางหัวเราะ 
เมื่อถูกถามถึงผลลัพธ์ของการบริโภคในครัวเรือนและการใช้จ่ายอย่าง 
ประหยัดของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี “ท่ีน่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ ่
มากกว่า”
 แต่จากการท่ีทางเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างได้ร่วมกับงานเวชฯ  
ของโรงพยาบาล ในการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน สิ่งท่ีมัก 
เจอในผู้สงูอายคืุอความดัน กับเบาหวาน จงึต้องให้ค�าแนะน�ากับผู้สงูอายุ 

“
มีผู้ป่วยของเรำที่เป็นซึมเศร้ำ

ก็เชิญชวนเขำมำเข้ำร่วมโรงเรียนผู้สูงอำยุ
เขำก็อำกำรดีขึ้น สำมำรถควบคุมอำกำรซึมเศร้ำได้

”

ว่าการลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และมีทีมจัดการ 
ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ 
ผู้สูงอายุ จากการตรวจพบว่าผู้สูงอายุควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ 
บริโภคเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ท่ีชอบสูบบุหรี่และรับประทานเมี่ยง  
(เมีย่งเป็นใบชาแก่ท่ีผ่านการหมกับ่มมาแล้ว ผู้สงูอายบุางท่านนิยมน�ามา 
กินโดยเทเกลือลงบนใบชาแล้วอมในปาก เป็นตัวการท่ีท�าให้พยาบาลวชิาชพี 
ต้องบอกผู้สงูอายใุห้ลดการกินอาหารรสเค็ม) กับอีกส่วนในด้านการกระท�า 
คือการก่อต้ังชมรมรกัษ์สขุภาพ เริม่จากการมีผู้สงูอายมุาน�าออกก�าลังกาย 
ให้กับสมาชกิในชมุชน เช่น การเต้นบาสโลปของผู้สงูอายผูุ้หญงิ จากน้ัน 
เมือ่ชมุชนเข้มแข็ง กลุ่มผู้สงูอายท่ีุเป็นสมาชกิของชมรมจงึเป็นผู้สานต่อ 
เกิดการกระจายข่าวไปสูส่มาชกินอกชมรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสีขุภาพแข็งแรงดี 
หรอืผู้เป็นโรค เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้มทัีกษะการออกก�าลังกาย และการดูแล 
ตนเองให้มากขึ้น
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สุขภำพดีหำซื้อไม่ได้

ทุกเช้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุ หลังจากมีการเคารพธงชาติ ไหว้พระ และนั่ง 
สมาธิแล้ว จะมกีารให้นักเรยีนผู้สงูอายไุด้ออกก�าลังกายกันวนัละ 1 รอบ  
ในระยะแรกมเีจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุมาสอนออกก�าลังกายท่ีโรงเรยีน 
ผู้สูงอายุแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แต่เมื่อนักเรียนผู้สูงอายุสามารถ 
ออกก�าลังกายเองได้แล้ว เจ้าหน้าท่ีจึงให้นักเรียนผู้สูงอายุ 3 คน 
เป็นคนน�าเพ่ือนนักเรียนท่ีเหลือในการออกก�าลังกายแทน ซึ่งการ 
ออกก�าลังกายในท่ีน้ีมีหลายรูปแบบ เช่น นักเรียนท่ียืนไม่ได้ให้น่ังบน 
เก้าอ้ีแล้วยกเท้า และการท�ามือคว�่าสลับกับหงายเป็นการกายบริหาร 
เพ่ือยดืเส้นยดืสายตามน้ิวมอื จากน้ันมกีารจดัต้ังกลุ่มบาสโลปในโรงเรยีน 
ผู้สงูอาย ุได้เจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลมาเป็นวทิยากรให้กับนักเรยีนผู้สงูอายุ
 และยังมีการออกก�าลังกายกันทุกวันในช่วงเย็นท่ีศาลาแดงของ 
เทศบาล คือกลุ่มเต้นบาสโลปของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีสมาชิกประมาณ  
30 คน และบางวันมีสมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพอีกประมาณ 30 คน  
มาร่วมด้วย การเต้นบาสโลปต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้ง 
ระบบประสาทและระบบสมอง ด้วยความต้องการให้ผู้สูงอายุห่างไกล 
จากการเป็นผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต จึงได้พยายามในการ 
ชกัชวนผู้สงูอายใุนหมูบ้่านท่ีไม่เคยออกก�าลังกายให้มากัน ใครท�าได้ก็ท�า 
ส่วนใครท�าไม่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนกรณีของนักเรยีนผู้สงูอายท่ีุสขุภาพ  
ไม่แข็งแรง เช่น ขาลาก ท�าให้เดินไม่สะดวก แล้วเป็นสมาชิกหน้าใหม ่
ในกลุ่มเต้นบาสโลป เพ่ือนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการให้ก�าลังใจกันก่อน  
เพราะถ้ามาถึงแล้วเจอท่าเต้นท่ียากก็อาจท�าให้สมาชกิคนน้ันเกิดอาการ 
ท้อได้ ส่วนมากท่าเต้นท่ียากจะใช้ส�าหรับกระตุ้นการท�างานของสมอง  
เตือนความจ�า เพื่อช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 
 แม้สมาชกิบางท่านในกลุ่มเต้นบาสโลปจะเคยได้รบัรางวลัอันดับ  
3 มาครองจากการไปแข่งขันเต้นบาสโลปมาแล้ว แต่สมาชิกในกลุ่ม 
ต่างมองว่าการแข่งขันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกัน หากเป็นการได้มา 

เส�ดี ก�ย�เม� อ�ยุ 65 ปี
จันทร์เป็ง ฟื้นอินต๊ะศรี อ�ยุ 62 ปี
ศีล� ปิงชัย อ�ยุ 60 ปี
สมาชิกกลุ่มเต้นบาสโลปของโรงเรียนผู้สูงอายุ
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จังหวัดเพชรบูรณ์ จากแต่ก่อนต้องซื้อยาแก้ปวดมากินเป็นกระปุก  
แต่ปัจจุบันคุณป้าได้หายจากการเป็นไมเกรน ไม่ต้องกินยา และไม่ต้อง 
หาหมออีกแล้ว 

พบปะพูดคุยกันระหว่างเพ่ือนฝูง ได้รบัความสนุกสนานจากการท�ากิจกรรม  
มสีขุภาพจติท่ีดีข้ึนจากการเสยีเหงือ่ และมสีขุภาพกายท่ีแข็งแรงมากข้ึน 
ด้วย
 นักเรยีนผู้สงูอายหุลายท่านมโีรครมุเร้าตามวยั เช่น โรครมูาตอยด์ 
เบาหวาน ความดัน แต่เมือ่ได้ออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอตามค�าแนะน�า 
ของหมอท่ีมาสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ท�าให้มีอาการดีข้ึนตามล�าดับ  
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ไหลล่ืนมากข้ึน ดังเช่นคุณป้าเสาดี กายาเมา 
อายุ 65 ปี
 เม่ือก่อนคุณป้าเสาดีอยูบ้่าน มอีาการเท้าชามอืชาด้วยความชราภาพ  
เดินจะไปวดัก็ไม่ค่อยไหว ไม่เคยออกก�าลังกายมาก่อนเพราะไม่มคีวามรู้  
ก่อนจะตัดสนิใจมาเป็นนักเรยีนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายต้ัุงแต่รุน่แรก เพ่ือน�า 
ความรูจ้ากหมอท่ีมาสอนท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายไุปปรบัใช้กับตนเองในเรือ่ง 
การออกก�าลังกาย เช่น วธีิการแก้อาการเท้าชามอืชา ซึง่คุณป้าเสาดีได้ท�า 
ตามท่ีหมอแนะน�า คือการยดืแข้งยดืขา และตอนก่อนนอนกับตอนต่ืนนอน 
ให้คุณป้ายืดแขนข้ึนมาทีละข้างแล้วเอาลงไป สลับกันข้างละ 10 ครั้ง  
ให้เส้นเอ็นไม่ตึงจนเกินไป จากน้ันนอนป่ันจกัรยานในอากาศ วนัละ 120  
ครั้ง แล้วถ้ามีอาการนิ้วล็อก หมอให้คุณป้าขยับนิ้วมือโดยการดันนิ้วมือ 
ไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างละ 10 ครัง้ อีกท้ังคุณป้าเสาดียงัไปเข้าร่วม 
กลุ่มเต้นบาสโลป โดยคุณป้าจะได้เต้นบาสโลปตอนเยน็ทุกวนั ยกเว้นวนั 
ท่ีคุณป้าต้องไปแสดงการฟ้อนร�าตามงานประเพณีหรือเทศกาลแทน  
จนทุกวันน้ีคุณป้าสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เป็นปกติแล้ว อาการ 
เท้าชามอืชาหายไปเป็นปลิดท้ิง หมอตรวจร่างกายของคุณป้าแล้วไม่พบ 
โรค คุณป้ามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 เช่นเดียวกับคุณป้าจนัทร์เป็ง ฟ้ืนอินต๊ะศร ีอาย ุ62 ปี ผู้เป็นนักเรยีน 
ผู้สูงอายุ และเป็นไมเกรนกับโรคผิวหนัง หมอบอกคุณป้าว่าสาเหตุเกิด 
จากร่างกายของท่านหล่ังสารไม่ถูกต้อง ท�าให้คุณป้าต้องเริ่มไปออก 
ก�าลังกาย คุณป้ามีความมุ่งมั่นและมีวินัยเป็นอย่างสูง ทุกเช้าจะตื่นตี 4  
มาวิ่งเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และยังเคยได้ไปแข่งกีฬาผู้สูงอายุท่ี 

“
กลุ่มเต้นบำสโลปของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ที่มีสมำชิกประมำณ 30 คน
และบำงวันมีสมำชิกกลุ่มรักษ์สุขภำพ

อีกประมำณ 30 คน มำร่วมด้วย
กำรเต้นบำสโลปต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่ำงกำย

รวมทั้งระบบประสำทและระบบสมอง
 ด้วยควำมต้องกำรให้ผู้สูงอำยุ
ห่ำงไกลจำกกำรเป็นผู้พิกำร
และผู้ป่วยติดเตียงในอนำคต

”
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ทุกวนัน้ีในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างมผู้ีสงูอาย ุ491 คน แม้ผู้สงูอายุ 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุท่ัวไปท่ีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ม ี
ผู้สงูอายภุาวะพ่ึงพิงจ�านวน 30 คน และในจ�านวนน้ีมผู้ีสงูอายภุาวะพ่ึงพิง
ที่ต้องให้กลุ่มผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ แคร์ กิฟเวอร์ ที่มีจ�านวน 8 คน ในเขต
เทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ลงไปดูแลกว่า 20 คน  ท�าให้ต้องมีการจัดการ
ดูแลให้บริการผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและรอบคอบมากขึ้น 

ฝ�กให้แคร์ (กิฟเวอร์) ช่วยดูแล

บทที่
07

กลุ่มอาสาสมัครเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
พวกเขาเป็นหน่วยหน้าในการให้การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุใน 
เบื้องต้น เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ การช่วยผู้สูงอายุให้เคลื่อนไหว 
ได้อย่างสะดวก การจัดอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยกลุ่ม 
อาสาสมคัรทีน่่าเชดิชเูหล่าน้ีประกอบด้วย อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า 
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแคร์ กิฟเวอร์ เป็นต้น
 ส่วนใหญ่การท�างานดูแลผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเป็นงานเชิงรุก  
คือการต้องลงพ้ืนท่ีเข้าไปหาผู้สูงอายุท่ีบ้าน ในพ้ืนท่ีชุมชนทุ่งหัวช้าง  
อสม. จะลงท�าหน้าท่ีคัดกรอง เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ม ี

กลุ่มผู้ช่วยดูแลผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง 
แคร์ กิฟเวอร์
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ปัญหาในทุกวนัศกุร์ ขอบเขตหน้าท่ีของ อสม. คือ การช่วยดูแลผู้ป่วยใน 
เบ้ืองต้น เช่น เรือ่งการวดัความดัน การออกก�าลังกาย อาหารการกิน  
และการควบคุมโรคติดต่อ เช่น ในช่วงท่ีโรคไข้เลือดออกก�าลังระบาด  
จากปกติ อสม. ลงพ้ืนท่ีกันสปัดาห์ละครัง้เดียว ก็จะเพ่ิมความถ่ีมากข้ึน 
เป็นลงพ้ืนท่ีทุกวนั จะคอยดูแล เอาใจใส่ และให้ค�าแนะน�ากับชาวบ้าน  
ส่วนเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์จะต้องผ่านการอบรมเป็นระยะเวลาอย่าง 
น้อย 70 ชั่วโมงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งานท่ีแคร์ กิฟเวอร์ต้องท�า 
ล้วนเป็นงานท่ีมรีายละเอียดท่ีส�าคัญต่อการใช้ชวีติประจ�าวนัของผู้สงูอายุ
 ในเขตโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างมี อสม. 115 คน แต่ถ้านับเฉพาะ 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล จะม ีอสม. 70 กว่าคน ส่วนแคร์ เมเนเจอร์ ม ี7 คน  
เป็นผู้ท�าแผนการดูแลผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ซึ่งมี 8 คนไปลง 
พ้ืนท่ีเพ่ือเยีย่มเยยีนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ชกัชวนผู้ป่วยพูดคุย ร่วมกัน 
ท�ากิจกรรม วัดความดัน บริหารร่างกาย แนะน�าเรื่องการดูแลสุขภาพ 
และการรับประทานอาหาร
 “เมื่อชาวบ้านถามมา เราก็จะแนะน�าตามท่ีเรามีความรู้ หรือ 
ถ้าเรื่องไหนเราไม่รู้ เราก็จะไปรับความรู้จากโรงพยาบาล แล้วก็มาแจ้ง 
ให้กับสมาชิกบริเวณละแวกที่เราดูแล” คุณธนภร นอสมุทร อายุ 47 ปี  
เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ รุ่นที่สองของชุมชนทุ่งหัวช้างกล่าวไว้
 ในบ ้านของผู ้ป ่วยจะมีญาติท่ีคอยดูแลผู ้ป ่วยเป ็นประจ�า  
เคสผู้ป่วยบางเคสเมื่อเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ประเมินแล้วว่าญาติของ 
ผู้ป่วยเริม่มภีาวะเครยีด เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระ 
เพียงบางส่วน เน้นเรื่องการสร้างเสริมก�าลังใจให้กับทั้งญาติและผู้ป่วย  
แต่จะไม่ลงไปช่วยเหลือและปฏิบัติทุกอย่าง เพราะจะท�าให้ญาติของ 
ผู้ป่วยรูส้กึด้อยคุณค่าท้ังต่อตนเองและผู้ป่วย เช่น การช่วยอาบน�า้ให้ผู้ป่วย 
เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์จะลงพื้นท่ีไปสัปดาห์ละประมาณ 3 วัน ใช้เวลา 
วันละ 1 ชั่วโมง การดูแลในส่วนน้ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นโครงการดูแล 
ผู้ป่วยท่ีมภีาวะพ่ึงพิง ซึง่จะช่วยประหยดัเวลาในการท�างานให้กับเจ้าหน้าท่ี  
แคร์ กิฟเวอร์

 “อย่างกรณีเคสของน้าที่เป็นอัลไซเมอร์ จะกลัวน�้า จะไม่ยอมให้ 
ใครจบั แต่พอพวกเราเข้าไปก็คือคนใหม่ หน้าใหม่ แต่ด้วยความท่ีเป็นคน 
ในชุมชน เราจะอยู่เหมือนกับระบบเครือญาติอยู่แล้วไงคะ พอเข้าไปเขา 
เห็นว่ามีคนเข้ามาเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากครอบครัวของตัวเอง ก็รู้สึกว่า 
เกรงใจ อาย แล้วก็ให้ความร่วมมอืดีขึน้ เลยท�าให้คนไข้มกี�าลังใจ จากภาวะ 
รุนแรงกลายเป็นดีข้ึนมาค่ะ” คุณป้าธนภรกล่าวด้วยความรู้สึกภูมิใจ 
ท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน เพราะตนท�างานเป็นจิตอาสามาตลอดอยู่แล้ว  
เช่นเดียวกับความรู้สึกของคุณวราภรณ์ มาจันทร์ อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่  
แคร์ กิฟเวอร์ รุ่นแรกของชุมชนทุ่งหัวช้าง “เห็นครอบครัวเขามีความสุข  
เราก็มีความสุขด้วย”
 จากมีอาการอ่อนล้า แต่เม่ือเจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ทั้งสองท่าน 
ลงพ้ืนท่ีแล้วได้เห็นผู้ป่วยก็หายเหน่ือยไปโดยปริยาย กลับกลายเป็น 
ความสดชื่นพร้อมส�าหรับการท�างาน และยิ่งได้ลงมือปฏิบัติในการดูแล 
ผู้ป่วยจ�านวนมากข้ึนก็ยิง่ได้พัฒนาศกัยภาพให้กับตัวเอง ด้วยความท่ีเป็น 
งานของจติอาสา ไม่ได้มกีารบังคับใครให้มาปฏบัิติ ทุกคนต่างมาท�าหน้าท่ี 
ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ 
 ท�าให้เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ทุกคนต่างมีความสุขกับบทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง
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บทบาทการดูแลผู้ป่วยภาวะติดบ้านและติดเตียงของเจ้าหน้าท่ีและ 
จิตอาสาผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนของเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างล้วนเป็น 
บทบาทท่ีส�าคัญ เพราะพวกเขาคือผู้ท่ีช่วยดูแล แนะน�า รวมถึงเป็นผู้ฟ้ืนฟู 
ให้สุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
กลับมาแข็งแรงดังเดิมได้อีกครั้ง 

กำ�ลังใจได้ กำ�ลังก�ยดี
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การพูดคุยกับผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจส�าคัญให้สุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุดีขึ้น
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คุณลุงเพชร พงษ์เจรญิเวช อาย ุ90 ปี เดิมทีเป็นจติสงัคม และเป็นผู้ชอบ 
เข้าวัดเข้าวาตามประสาผู้สูงอายุ คุณลุงเป็นโรคเกาต์มา 2 ปีแล้ว  
และเมื่อปีที่แล้วคุณลุงล้มลง ท�าให้กระดูกสะโพกหัก คุณลุงต้องเข้ารับ 
การผ่าตัดท่ีโรงพยาบาล การผ่าตัดรอบแรกท�าให้คุณลุงมีอาการดีข้ึน 
จนเกือบจะเดินได้เป็นปกติ ก่อนคุณลุงจะหกล้มอีกครั้ง
 ทุกวันนี้คุณลุงได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น พูดจารู้เรื่อง และ 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น รับประทานอาหารเองได้  
ขยบัตัวเองได้ ท�าให้คุณลุงยงัไม่เป็นแผลกดทับ เพราะเวลานอนสามารถ 
พลิกตะแคงตัวได้เอง แต่คุณลุงยังไม่สามารถลุกนั่งเองหรือเดินไปไหน 
มาไหนได้ ไม่สามารถอาบน�า้เองได้ ต้องให้ญาติคอยช่วยดูแลความสะอาด 
เช่น เช็ดตัว เปลี่ยนผ้าอ้อมส�าเร็จรูป 
 เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์มาดูแลคุณลุงด้วยการวัดความดัน  
คอยให้คุณลุงออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และพยายามให้ขยับมือ  
รวมถึงยกแข้งยกขาข้ึนและลงสลับกัน เพ่ือท่ีน้ิวจะได้ไม่ล็อก ข้อจะได้ไม่ติด 
และเส้นเอ็นจะได้ไม่ตึง 
 ส่วนเรือ่งโรคเกาต์ เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์จะคอยให้คุณลุงกินยา 
ดูแลไม่ให้เกิดแผล เพราะมช่ีวงหน่ึงท่ีคุณลุงมแีผลท้ังสองข้าง จนเจ้าหน้าท่ี  
แคร์ กิฟเวอร์ต้องขอชุดล้างแผลท่ีโรงพยาบาลมาใช้ท�าความสะอาด  
อาการบวมจึงลดลง

“
ทุกวันนี้คุณลุงได้รับกำรรักษำจนมีอำกำรดีขึ้น

พูดจำรู้เรื่อง และสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง  
เช่น รับประทำนอำหำรเองได้ ขยับตัวเองได้ 

ท�ำให้คุณลุงยังไม่เป็นแผลกดทับ 
เพรำะเวลำนอนสำมำรถพลิกตะแคงตัวได้เอง

”

จากที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ คุณลุงเพชร ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ จนมีอาการดีขึ้น
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 คุณยายผัด อธิยะ อายุ 80 ปี หลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม  
และได้รบัการรกัษาแล้ว ต่อมาเป็นโรคอัลไซเมอร์ มอีาการสัน่ ไม่สามารถ 
ไปไหนได้ รู้สึกด้อยคุณค่า เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ได้เข้ามาดูแลคุณป้า 
มานานเกือบปีแล้ว โดยเน้นในเรือ่งการให้ยา เพราะในช่วงเดือนน้ีคุณป้า 
มีปัญหากับการกินยา คือเมื่อกินยาแล้วรู้สึกไม่ดี ใจสั่น เจ้าหน้าท่ีแคร์  
กิฟเวอร์จึงให้คุณป้าหยุดกินยาในช่วงหนึ่ง แต่อาการกลับยิ่งสั่นมากขึ้น  
และรู้สึกว่าอาการสั่นท�าให้โรคอัลไซเมอร์รุนแรงขึ้น คุณป้าก็ยิ่งรู้สึกกลัว  
จนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้า มีความคิดอยากตายจึงท�าร้ายตัวเอง ท�าให ้
เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ต้องเฝ้าระวงัเรือ่งการด้ือยา และเรือ่งยาซมึเศร้า 
ของคุณป้า รวมถึงคอยให้ค�าแนะน�ากับญาติในส่วนของการดูแลด้านจติใจ 
และการเสริมพลังให้กับคุณป้า
 ญาติของคุณป้าท่ีคอยช่วยดูแลได้รับค�าแนะน�าเรื่องการใช้ยา 
จากเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ และน�าไปปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดอย่าง 
ต่อเนื่อง จนในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปี คุณป้าก็มีอาการดีขึ้นแล้ว 
 “อย่างยายน่ีนะ ทุกครัง้ท่ีมาเยีย่ม เขาก็แนะน�า ระวงัหน่อยนะเจ้า  
อย่างรถเข็นต้องมีสายรัด” ญาติของคุณป้าผัดเล่าถึงความประทับใจท่ี 
เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์มาคอยช่วยดูแลและเอาใจใส่คุณป้าเป็นอย่างดี 

“
เจ้ำหน้ำที่แคร์ กิฟเวอร์ต้องเฝ้ำระวังเรื่องกำรดื้อยำ

และเรื่องยำซึมเศร้ำของคุณป้ำ รวมถึงคอยให้ค�ำแนะน�ำ
กับญำติในส่วนของกำรดูแลด้ำนจิตใจ 

และกำรเสริมพลังให้กับคุณป้ำ

”

ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการที่มักพบในผู้ป่วยผู้สูงอายุ 
การดูแลเรื่องจิตใจจึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ส�าคัญของแคร์ กิฟเวอร์
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ผลจากการบริจาคอุปกรณ์ช่วยดูแลผู้ป่วยจากบุคคลท่ัวไปให้กับทาง 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ท�าให้อุปกรณ์เหล่าน้ันกลายเป็นครุภัณฑ์ของ 
โรงพยาบาล การมายมือุปกรณ์แต่ละครัง้จงึท�าได้ยากเพราะมหีลายข้ันตอน  
ศูนย์ยืมอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลต�าบล
ทุ่งหัวช้างจึงเกิดขึ้นเพื่อให้บริการกับชาวบ้านทั้งอ�าเภอทุ่งหัวช้าง 

อุปกรณ์ช่วยแบ่งเบ�
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ศูนย์ยืมอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลต�าบล 
ทุ่งหัวช้าง ท�าให้ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 
แต่ไม่มีความสามารถในการซื้อได้ และผู้พิการที่ยากไร้ได้มีอุปกรณ์ช่วย 
ในการด�าเนินชีวิต โดยอุปกรณ์ท่ีศูนย์ยืมอุปกรณ์ผู้สูงอายุมีท้ังมาจาก 
การจดัซือ้ของเทศบาล และการขอรบับรจิาคจากบุคคลท่ัวไป เช่น เตียงลม 
รถเข็น ไม้เท้า จากน้ันจึงให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ยืม และเมื่อไม่ได้ 
ใช้งานแล้ว ให้น�าอุปกรณ์มาคืนท่ีศนูย์ยมือุปกรณ์ผู้สงูอายเุพ่ือให้ท่านอ่ืน 
ท่ีมีความจ�าเป็นได้ใช้ต่อไป หากผู้สูงอายุบางท่านท่ีเสียชีวิตแล้วญาติ 
ผู้เสียชีวิตมาบริจาคอุปกรณ์ท่ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง ถ้าท่านถัดไปท่ี 
ต้องการยืมแต่ไม่สบายใจ ทางเทศบาลจะไปวัดเพื่อให้พระพรมน�้ามนต ์
แก่อุปกรณ์ ก่อนจะให้ท่านถัดไปได้มีโอกาสยืม
 ศูนย์ยืมอุปกรณ์ผู้สูงอายุจะท�างานร่วมกับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของ 
เทศบาล เมื่อเกิดการบาดเจ็บฉุกเฉินท่ีมีเหตุจ�าเป็นให้ต้องใช้รถเพ่ือ 
เดินทางไปโรงพยาบาล และต้องการใช้เจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถเคล่ือนย้าย 
ผู้บาดเจบ็หรอืผู้ป่วยได้อย่างถูกวธีิ ศูนย์กู้ชพีกู้ภัยของเทศบาลก็จะเอารถ 
ไปช่วยผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ีกลุ่มน้ีได้ผ่านการอบรมจนได้รบัใบรบัรองวชิาชพี 
ของเทศบาล และพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง

กายอุปกรณ์บางส่วนที่ให้ผู้สูงอายุมาขอยืมไปใช้ที่บ้านได้

อภิชัย ปวงม�ลัย
อ�ยุ 25 ปี
ผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์ยืมอุปกรณ์ผู้สูงอายุ
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ชีวิตง่ำยขึ้นเมื่อคุณยำยไฮกับคุณยำยเอ้ยได้ใช้อุปกรณ์

คุณยายไฮ ชัยวงศ์ อายุ 91 ปี เดิมเป็นผู้ป่วยติดบ้าน จนเมื่อเร็วๆ นี้  
คุณยายล้ม ท�าให้กระดูกหัก แต่ได้รบัการผ่ากระดูกท่ีล�าพูนแล้ว และมผ่ืีน 
ข้ึนบนผิวหนังตามมา เภสัชกรมาประเมินท่ีบ้านแล้วบอกว่าเป็นผ่ืนแพ้ 
ยาฆ่าเชื้อท่ีได้รับจากล�าพูน ในมุมมองของเคสผู้ป่วยรายใหม่ เริ่มจาก 
การให้เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ลงมาประเมิน เสร็จก็จะกลับไปให้แคร์  
เมเนเจอร์ท�าแผนการดูแลผู้ป่วย (care plan) ก่อนจะมาแนะน�าให้ลูกสาว 
ของคุณยายไฮคือ คุณป้านาง อินวัง อายุ 60 ปี ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่แคร์  
กิฟเวอร์ท่ีจะเป็นผู้ดูแลคุณยายไฮ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่าง 
คุณป้านางกับเจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์
 “เด๋ียวน้องจะให้พ่ีเสาค�ามาช่วยดูแลนะ พีเ่สาค�าจะมาท�าหน้าท่ี 

จติอาสาดูแลผู้สงูอายนุะ เขาจะมาดูถ้าสมมติว่าเขามอีะไรผิดปกติ จะมาดู 
มาวดัความดัน” ท่ีบ้านของคุณยายไฮ มีการแนะน�าให้คุณป้านางได้รูจ้กั 
กับแคร์ กิฟเวอร์ทีจ่ะมาคอยช่วยดูแลคุณยายไฮด้วยอีกแรง ขณะเจ้าหน้าท่ี 
แคร์ กิฟเวอร์ก�าลังวัดความดันให้คุณยายไฮอยู่ 
 ขณะคุณยายไฮเป็นเพียงผู้ป่วยติดบ้าน มแีค่ อสม. ท่ีเข้ามาดูแล 
คุณยายไฮที่บ้านเป็นประจ�าทุกวัน 
 “มาก็จะมาสอนว่าท�าความสะอาดอะไรแบบนี้ กลัวมันเป็นผื่น 
อะไรอีก” คุณยายไฮพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือจาก อสม. ก่อนท่ี 
ในเวลาต่อมา ตนจะกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วมีเจ้าหน้าท่ี  
แคร์ กิฟเวอร์เข้ามาช่วยดูแลด้วย โดยท้ัง อสม. กับเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ 
จะคอยช่วยเหลือกัน 
 อสม. จะสามารถเข้ามาดูแลคุณป้าไฮได้บ่อยกว่าเจ้าหน้าท่ี  
แคร์ กิฟเวอร์ เพราะ อสม. มจี�านวนสมาชกิมากกว่าแคร์ กิฟเวอร์ โดยท่ี  
อสม. แต่ละคนจะรับผิดชอบผู้ป่วยอยู่ 10 ครัวเรือน ส่วนเจ้าหน้าท่ี  
แคร์ กิฟเวอร์จะคอยท�าตามแผนการดูแลผู้ป่วยของแคร์ เมเนเจอร์  
ซ่ึงในกรณีของคุณป้าไฮน้ัน เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ต้องคอยป้องกัน 
แผลกดทับ คือการพลิกตะแคงตัว ซึ่งต้องสอนคุณป้านางในเรื่อง 
การพลิกตะแคงตัวให้กับคุณยายไฮ
 ส่วนเรื่องกายอุปกรณ์ นักกายภาพกับพยาบาลชุมชนได้มา 
ประเมินแล้วว่ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับคุณยายไฮคือเตียงลม  
จากน้ันให้คุณป้านางได้ท�าเรื่องขอยืมเตียงลมมาจากศูนย์อุปกรณ์ของ 
โรงพยาบาลจนส�าเรจ็ แม้เตียงลมจะไม่สามารถช่วยเรือ่งของแผลกดทับ 
ของคุณยายไฮได้ทั้งหมด แต่ช่วยได้เพียงบางส่วน ซึ่งก็ยังดีกว่าการให้ 
คุณยายไฮต้องนอนบนพ้ืนผิวอ่ืนท่ีมีลักษณะแข็ง เช่น เตียงท่ัวไป เสื่อ 
อีกส่วนคือคุณป้านางจะต้องคอยช่วยพลิกตะแคงตัวให้คุณยายไฮ ซึง่การ 
นอนบนเตียงลมท�าให้คุณยายไฮสามารถพลิกตัวได้ง่ายขึ้น

ไฮ ชัยวงศ์
อ�ยุ 91 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
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 คุณยายเอ้ย เชยีงแก้ว อาย ุ83 ปี เดิมเป็นผู้ป่วยติดบ้าน มโีรค 
เรือ้รงัเป็นโรคข้อเข่าเสือ่มกับความดัน และขับถ่ายเป็นเลือดบ้างเป็นครัง้ 
คราว ทีมแคร์ กิฟเวอร์จงึเข้ามาประเมนิท่ีบ้านของคุณยาย แล้วขอค�าปรกึษา  
จากทางโรงพยาบาล ก่อนจะน�าคุณป้าเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  
หลังจากน้ันคุณยายมอีาการสบัสน ไปนอนรกัษาตัวท่ีโรงพยาบาลล�าพูน  
พอกลับมาบ้านแล้วคุณยายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับ  
แผลถลอก มีอาการหอบเหนื่อย และไม่ยอมกลับไปโรงพยาบาล ท�าให ้
เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ต้องขอค�าปรึกษาจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง  
ก่อนจะน�าคุณยายเข้าสูก่ระบวนการรกัษา เจ้าหน้าท่ีพยาบาลชมุชนลงมา 
เยี่ยม พาคุณยายเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แล้วท�าการเตรียม 
คุณยายเข้าสู่ชุมชนอีกครั้ง มีเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์มาเยี่ยมเยียน 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ท�าให้คุณยายมีอาการดีขึ้นตามล�าดับ จนทุกวันนี้ไม่มี 
อาการเหนื่อยหอบ และแผลกดทับหายแล้ว 

 การท�างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์กับญาติผู้ป่วย 
หลังจากได้รับแผนการดูแลผู้ป่วยแล้ว คือการคอยแบ่งเบาภาระและ 
สนับสนุนการช่วยเหลือจากลูกสาวของคุณยายเอ้ย หรอืคุณป้าพรรณศรี  
เชียงแก้ว อายุ 51 ปี โดยมาดูแลกิจวัตรประจ�าวันของคุณยายเอ้ยให ้
สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง เช่น ช่วยฝึกการขยับแขน 
ขยบัขา การแปรงฟัน การรบัประทานอาหาร และช่วยประเมนิสญัญาณชพี 
กับอาการท่ัวไปของคุณยายเอ้ย ว่าอาการแบบไหนท่ีควรพาไปพบแพทย์  
รวมถึงหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์ดูผิดปกติ  
คุณป้าพรรณศรีจะต้องติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนของใคร
 ตอนน้ีคุณยายเอ้ยยงัไม่สามารถใช้ไม้เท้าได้ เพราะแค่จะลุกน่ัง 
ยังต้องมีผู้คอยพยุงตัวอยู่ 
 เดิมในช่วงแรกท่ีคุณยายเอ้ยกลับมาก็ได้ไปนอนบนเตียงลม 
ท่ีโรงพยาบาล แต่ตอนน้ีแผลกดทับหายแล้ว ผู้ป่วยบางท่านไม่ชอบ 
เตียงลม เพราะเตียงลมเป็นยางท่ีมีลอนคล่ืน ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยนอน 
แล้วร้อน ในกรณีของคุณยายเอ้ย คุณป้าพรรณศรี จึงน�าผ้านุ่มมาหุ้ม 
ท่ีเตียงลมก็สามารถช่วยให้คุณยายเอ้ยรู้สึกดีข้ึนได้ และยังมีห้องน�้า 
เคลือ่นทีใ่ห้คณุยายเอ้ยได้ใช ้เนือ่งจากคณุยายเอ้ยมีญาตเิพยีงคนเดยีว  
เมือ่ต้องการเข้าห้องน�า้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถอดทนได้นาน หรอืหาก 
พยุงตัวไปห้องน�้าไม่ไหวก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวน้ีได้ทันที เป็นอุปกรณ ์
ที่ยืมมาจากศูนย์ของเทศบาล
 “เวลาเขาไปแอ่ว เวลาไปนั่นไปนี่ เวลานอนแบบเบื่อๆ อยาก 
เปล่ียนบรรยากาศบ้าง อยากเห็นโลกภายนอก ตรงน้ันตรงน้ี” ค�าตอบของ 
เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ต่อค�าถามว่ารถเข็นท่ีจอดอยูใ่นบ้านน้ันคุณยายเอ้ย 
จะได้ใช้เมื่อไหร่ ก่อนที่เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์คนเดิมจะแนะน�าเรื่อง 
การเดินทางของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจากบ้านเรือนไปสู่โรงพยาบาล  
“กรณีคนไข้มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรหาเทศบาลได้ ถ้ากรณีมีรถ 
ส่วนตัว ญาติสามารถพาไปได้ก็ให้พาไปเองค่ะ” 

เอ้ย เชียงแก้ว
อ�ยุ 83 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
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การสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านเล็งเห็นข้อดี ประโยชน์ และความส�าคัญ 
ของการเก็บออมเงนิ คือจดุมุง่หมายในการท�างานของผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง 
ทุกภาคส่วน ท้ังน้ีเพราะการออมเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการเงิน 
ท่ีดี เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีท�าให้ชมุชนสามารถพัฒนาคุณภาพชวีติและพัฒนา 
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้ึนไปได้ ดังน้ัน ท่ีผ่านมาจึงมีการจัดต้ังกลุ่ม 
ออมทรัพย์ข้ึนมา เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ก�รออมสร้�งสุข

บทที่
10

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

เน่ืองจากชาวบ้านในชุมชนทุ่งหัวช้างประสบปัญหาขาดเงินทุนในการ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นหนีน้อกระบบกนัเป็นจ�านวนมาก นายเทพ 
เชียงแก้ว ซึ่งในขณะน้ันได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิพัฒนา 
ศักยภาพชุมชน (NGO) จึงได้รวมกลุ่มผู้สนใจในการออมทรัพย์ จ�านวน  
25 คน และจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทุ่งหัวช้าง 
เป็นครัง้แรกในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้สมาชกิด�าเนินธุรกิจร่วมกัน อันใช้การประหยดัเพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์แก่สมาชกิและส่วนรวมท้ังทางเศรษฐกิจและสงัคม มกีารก�าหนด  
ให้สมาชิกจะต้องออมเงินทุกเดือน ไม่ต�่ากว่าเดือนละ 50 บาทต่อคน  
และมีการด�าเนินการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน คิดดอกเบี้ย รวมทั้งน�าเงินที่ได้ 
จากการออมแต่ละเดือนไปฝากไว้กับธนาคารออมสนิ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทุน 
หารายได้ให้กับกลุ่มอีกช่องทางหน่ึง ก่อให้เกิดการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ 
ในการบริหารจัดการและช่วยเหลือกันเรื่องเงิน และมีการออมไว้ใช้ใน 
อนาคต 

กองทุนหมู่บ้ำน

กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีการเรียกเก็บเงินจาก 
สมาชิกคนละ 10 บาทต่อเดือน แต่ละปีก็จะได้เงินท้ังหมด 120 บาท 
ต่อคน โดยจะแยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน เทศบาลก็จะคอยรวบรวมไว้ให ้
เข้าบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชมรม
 ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน กับผู้ท่ีไม่ได้เป็น 
สมาชิกของกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะได้รับการช่วยเหลือจากเงินใน 
กองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนไม่เท่ากัน โดยสมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือท้ัง 
การไปเยี่ยมเคสผู้ป่วย เช่น เมื่อเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มีการน�า 
เงนิไปซือ้ของเพ่ือเยีย่มเคสผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู อาหาร ผลไม้ นม 
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และพาเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุไปเยี่ยมกันเป็นหมู่คณะ
 “อย่างคนหมู่ 1 ไม่สบาย ถ้าวันใดเรามาโรงเรียน เราก็บอก 
พวกเราว่า ตอนน้ีมคีน 1 คน หมู ่1 ไม่สบาย ติดเตียง เราไปเยีย่มกันไหม 
พวกเราก็ไป ไปท้ังหมู่เลย (หัวเราะ)” คุณลุงสนุดา (ประธานชมรมผู้สงูอายุ 
หมู ่1 บ้านทุ่งเป็ด) ยกตัวอย่าง “เขาพูดจาดีนะตอนเราไปเยีย่ม ยิม้แย้ม
แจ่มใส ยกตัวอย่างท่ีทุ่งหัวช้าง มนัีกเรยีนไปเยีย่มคนป่วย พวกเราไปเน่ีย 
ร้องไห้เลย ดีใจเกิน ร้องไห้ดีใจว่าพวกเรานี่ไปเที่ยวหา”
 และการช่วยเหลืออีกอย่างท่ีสมาชิกจะได้รับ คือในส่วนของการ 
ฌาปนกิจศพ แต่ละหมู่บ้านจะช่วยการฌาปนกิจให้ศพละ 1,000 บาท  
แต่หมู่ 3 บ้านทุ่งหัวช้างจะช่วยการฌาปนกิจให้ศพละ 1,300 บาท  
เพราะหมู่ 3 ทุ่งหัวช้างมีจ�านวนสมาชิกมากกว่าหมู่อื่น
 ส่วนผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะได้รับ 
การช่วยเหลือเพียงการซือ้ของเพ่ือไปเยีย่มเคสผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่จะไม่ได้ 
รับการช่วยเหลือในส่วนของการฌาปนกิจศพเหมือนผู้ที่เป็นสมาชิก
 นอกจากน้ี เงนิจากกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนยงัถูกปันไปใช้ส�าหรบั 
การท�ากิจกรรมของสมาชิกด้วย
 

กองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต�ำบลทุ่งหัวช้ำง

การก่อเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง เริ่มจาก 
การออมเงินภายในของแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งหัวช้าง บ้านทุ่งเป็ด   
บ้านหนองป่าตึง และบ้านจริญญา และหลังจากนั้นได้น�าเงินของแต่ละ 
หมู่บ้านมาออมรวมกัน สมาชิกเริ่มแรกมีจ�านวน 714 คน โดยได้รับ 
การรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน (พอช.)  
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552   
 กองทุนเป็นการจัดสวัสดิการของชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือให ้
คนในชุมชนรู้จักการเก็บออมเงิน และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
ต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี 
ศกัด์ิศร ี รวมถึงการอยูร่่วมกันของคนในชมุชน  อย่างเคารพซึง่กันและกัน 
บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรต่อกัน ออมทุน ออมจติ ออมใจ ขยายเป็น 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกองทุนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมกัน 
บริหารจัดการ 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีได้จากการออมเงินของสมาชิกวันละ 
1 บาทต่อคน สมาชิกจะได้รับสวัสดิการตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด เช่น  
เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล เสียชีวิต คลอดบุตร การศึกษาของลูกหลาน 
ก็จะได้รบัเงนิช่วยเหลือ ซึง่นายทรงศร ีชวูฒันกุล นายกเทศมนตร ีได้ให้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนนี้ว่า 
 “เมือ่ผู้ป่วยเวลาเสยีชวีติแล้ว เรามกีองทุนสวสัดิการชมุชนมาออม 
คนละบาทๆๆ เดือนนึงก็มารวมไว้ ปีนึงก็ไปเข้ากองทุนสวัสดิการ  
คือเงนิท่ีออมน่ี รฐับาลเพิม่ให้บาทนึง อบต. ผมเพ่ิมให้บาท เทศบาลเพิม่ให้ 
อบจ. เพ่ิมให้ เอาส่วนท่ีได้เพ่ิมไปเป็นสวสัดิการ เต็มแล้ว บวชเณร 2,000 
ข้ึนบ้านใหม่ 1,000 แต่งงาน 1,000 ส�าหรับสมาชิกนะ เสียชีวิต  
นอนโรงพยาบาล ครั้งละ 300 ต่อคืน ก็ได้เงินนี่ไป ฝึกเด็กจบอนุบาล  
จบประถม จบมัธยม จบปริญญา ได้เงินหมด แล้วเงินท่ีออมบาทนึง 
เอาไว้เป็นกองทุน เอาไปรายงานให้หน่วยงานราชการ แล้วท่านก็เห็น 
เราออม ได้แสนเขาก็ให้มาแสนนึง” 

“
อย่ำงคนหมู่ 1 ไม่สบำย ถ้ำวันใดเรำมำโรงเรียน
เรำก็บอกพวกเรำว่ำ ตอนนี้มีคน 1 คน หมู่ 1 

ไม่สบำย ติดเตียง เรำไปเยี่ยมกันไหม 
พวกเรำก็ไป ไปทั้งหมู่เลย

”
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เนื่องจากบริบทพื้นที่ต�าบลทุ่งหัวช้างเป็นเขตเกษตรกรรม และมีวิถีชีวิต 
ท่ีสอดคล้องกับเกษตรพอเพียงมาต้ังแต่อดีต ซึง่เน้นการผลิตเพ่ือบรโิภค 
ในครัวเรือน และยังมีแนวคิดในการสร้างชุมชนให้ปลอดสารพิษ จึงเกิด 
การรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพ่ือจะได้อุปโภคและบริโภค 
ผลิตผลที่ตนผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดความเสี่ยง 
จากพิษของสารเคม ีนอกจากน้ันพืชผักท่ีทางกลุ่มปลูกกินเอง ยงัสามารถ 
น�าไปขายเพ่ือก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม 

ทุ่งหัวช้�งปลอดเคมี
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ในพืน้ท่ีชมุชนทุ่งหัวช้างมกีารจดัต้ังกลุ่มท�าเกษตรอินทรย์ี สมาชกิส่วนใหญ่  
ของชมรมผู้สูงอายุมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มท�าเกษตรอินทรีย์ด้วย  
อย่างท่ีทราบกันว่าในกลุ่มท�าเกษตรอินทรย์ีจะเน้นการปลูกพวกผักปลอด 
สารพิษ โดยให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกได้กระจายไปปลูกพืชผักตาม 
บ้านเรือนของตนเอง มีท้ังการปลูกพืชผักท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีนิยมกินกัน  
และปลูกเพื่อส่งตามใบสั่งจากลูกค้า 
 เดิมพ้ืนท่ีในเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่แล้ว ก่อนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
จะน�าโครงการ ‘ผู้สงูอายปุลูกผัก เด็กกินผัก’ เข้ามาในชมุชน เป็นโครงการ 
ท่ีเพ่ิงด�าเนินการมาได้ไม่นาน โดยมีข้ันตอนการด�าเนินงานตามชื่อ 
โครงการ คือทั้งผู้สูงอายุและเด็กจะได้กินพืชผักปลอดสารพิษ โดยเน้น 
ให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ปลูกพืชผัก แล้วให้เด็กในชุมชนได้กินพืชผักท่ี 
ผู้สงูอายปุลูก เพราะเด็กนักเรยีนต้องกินพืชผักตามนโยบายของโรงเรยีน 
อยูแ่ล้ว นายทรงศร ีชวูฒันกุล นายกเทศมนตรตี�าบลทุ่งหัวช้าง ได้เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญของโครงการและอยากส่งเสริมผู้สูงอายุทางด้านน้ี  

ทรงศรี ชูวัฒนกุล
นายกเทศมนตรีต�าบลทุ่งหัวช้าง
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เพราะเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กกับผู้สูงอายุได้มีความสัมพันธ ์
ที่ใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพและ 
สงัคมไปพร้อมกัน ด้วยความต้องการให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้บรโิภคอาหาร 
ที่สะอาดและปลอดภัย นั่นคือการปลูกแบบไร้สารเคมีและยาฆ่าแมลง 
 ปัจจบัุนเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างเปิดรบัสมคัรแรงงานมาได้ไม่นาน 
นายกเทศมนตรต้ีองการนักเรยีนผู้สงูอายมุาเป็นแรงงานให้ได้มากท่ีสดุ 
ผู้สูงอายุทุกคนท่ีมาร่วมกิจกรรมจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 308 บาท 
ต่อวนั มพืีน้ท่ีปลูกซึง่ทางเทศบาลได้จดัไว้ให้เป็นแปลงส่วนรวมท่ีท�าเป็น 
ศนูย์การเรยีนรู ้และมีการปลูกในวงบ่อเพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล โดยสมาชกิ 
ต้องท�าดินเองส�าหรับปลูกในวงบ่อ เพ่ือให้สมาชิกสามารถควบคุม 
การผสมดินได้ตามท่ีตัวเองต้องการ ก่อนจะน�าสารเร่งท่ีเผาถ่านแล้ว 
มาใช้ไล่แมลง ส่วนทางอ�าเภอเป็นผู้จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์มาให้ตามท่ีสมาชกิ 
ในกลุ่มต้องการ เช่น ท่อและข้อต่อ วสัดุส�าหรบัผสมดิน ส่วนพืชผักท่ีนิยม 
ปลูกกันมหีลายชนิด เช่น มะนาว ถ่ัวฝักยาว มะเขือเทศ มะละกอ ผู้สงูอาย ุ
แต่ละคนจะแบ่งพ้ืนท่ีกันปลูกและดูแลว่าใครจะรับผิดชอบบริเวณไหน 
เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลจะคอยเป็นผู้ดูแลประจ�าอยู่ทุกวัน จนเมื่อถึง 
ทุกวนัพุธท่ีโรงเรยีนผู้สงูอายเุปิด ผู้สงูอายตุ่างคนต่างต้องมาดูแลพืชผัก 
ท่ีตนปลูก ร่วมกับเด็กและผู้อ�านวยการ การให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ท�าให้พวกเขาได้เรยีนรูแ้หล่งท่ีมาของพืชผักท่ีตนกินว่าเป็นแหล่งอาหาร 
ปลอดภัย แต่ถ้าไปหาซือ้ตามแหล่งอ่ืนก็จะเป็นผักท่ีมสีารพิษ เมือ่บรโิภค 
แล้วสารพิษจะเข้าสูร่่างกาย และเมือ่นักเรยีนผู้สงูอายมุาโรงเรยีนก็จะน�า 
พชืผกัทีต่นปลกูมาแบ่งปันแลกเปลีย่นไม่ก็ขายให้เพื่อนฝูงด้วย
 นอกจากน้ีทางเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างก�าลังจะจดัต้ังศนูย์เรยีนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต โดยวางแผนว่าจะมโีครงการเก่ียวกับปลูก 
พืชสมุนไพร เป็นสมุนไพรประเภทอาหารเป็นยา
 การเกษตรท่ียั่งยืนต้องเป็นการเกษตรท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  
ไม่ใช่การเกษตรท่ีฝืนวิถีธรรมชาติ ดังน้ัน การท�าเกษตรจึงไม่ใช่การ 
พยายามเอาชนะธรรมชาติ หรอืการพยายามดัดแปลงธรรมชาติเพ่ือการ 

เพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติและปรับระบบการท�าเกษตร 
ให้เข้ากับวถีิแห่งธรรมชาติ การท�าเกษตรอินทรย์ีช่วยส่งเสรมิให้เกษตรกร 
สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้มากข้ึน เน่ืองจากผู้ซื้อจะเลือกซื้อผลผลิต 
ท่ีมาจากแปลงเกษตรอินทรย์ีมากกว่าการเกษตรในรปูแบบอ่ืนท่ีมสีารเคม ี
มาเกี่ยวข้อง 
 การท�าเกษตรอินทรีย์ ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
การแลกเปล่ียนปัจจัยการผลิต และการแลกเปล่ียนผลผลิตระหว่าง 
เกษตรกรกันเอง ช่วยให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร  
ชุมชน และสังคม ในการใช้ทรัพยากรทั้งดินและน�้า รวมถึงกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นข้ันตอนการผลิต และการจดัการผลผลิต ช่วยสร้าง 
จติส�านึก และการรบัรูถึ้งคุณค่าของทรพัยากรในธรรมชาติร่วมกันมากข้ึน

สถานที่ที่นายกเทศมนตรีเตรียมไว้ส�าหรับการท�ากิจกรรม ‘ผู้สูงอายุปลูกผัก เด็กกินผัก’
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จากวลี ‘จติใจท่ีดีงามย่อมอยูใ่นร่างกายทีส่มบูรณ์แข็งแรง’ เมือ่ผู้สงูอายุ 
ไม่มีโรคภัยมากล�้ากรายร่างกายแล้ว การท�านุบ�ารุงจิตใจก็ย่อมตามมา  
ตามความปรารถนาของผู้สงูอายจุงึเป็นการหันหน้าเข้าทางธรรม ผู้สงูอายุ  
ในชมุชนทุ่งหัวช้างมกีารเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีวดั รวมถึงเข้าร่วม 
กิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งท้ังหมดน้ีช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ 
พวกเขาเป็นผู้สูงอายุที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน 

ร่�งก�ยแข็งแรง จิตใจเบิกบ�น
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“มันสนุกสนาน มันม่วน มันร่าเริงนะ มาร้องเพลง มาแอ่วกับเพ่ือน  
ได้ประโยชน์ ได้ความรูเ้รือ่งสขุภาพ” เป็นเหตุผลท่ีท�าให้คุณยายค�า วงศ์ษา 
อายุ 76 ปี นักเรียนผู้สูงอายุชอบมาโรงเรียน รวมทั้งการได้ดูแลสุขภาพ 
ร่างกาย คุณยายได้มาออกก�าลังกายหลายอย่างท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเช่น  
การฟ้อน การร�าไม้พลอง ท�าให้หมอตรวจร่างกายของคุณยายแล้วไม่พบ 
โรคร้าย คุณยายมสีขุภาพร่างกายแข็งแรงดี ส่วนเรือ่งสขุภาพจติ คุณยาย 
ได้มาพบปะเพ่ือนฝูงท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุเข้าวดั สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ 
และถือศลี ท�าให้คุณยายมีสภาพจติใจท่ีดีข้ึน อีกท้ังคุณยายยงัท�างานเป็น 
จติอาสา ช่วยท�าความสะอาดตามสถานท่ีต่างๆ ในชมุชน เช่น วดั โรงเรยีน 
ตามการนัดหมายจากชุมชน
 “เขาแจ้งว่าจะมีนัดหมายวันนี้ จะท�ากิจกรรมตรงนี้ เราต้องการ 
จิตอาสาจ�านวนเท่าน้ี ใครอยากจะมาร่วมก็มาร่วมได้” คุณยายได้ไป 
เข้าร่วมเป็นจิตอาสาด้วยทุกครั้งท่ีมีการเรียกร้องจากชุมชน ซึ่งจะมีรถ 
ชมวิวมาจอดรับตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้าน คุณยายกับเพื่อนฝูงจะมารอ 
ขึ้นรถชมวิวที่ศาลาเพื่อไปยังสถานที่นัดหมายจิตอาสา 
 “ไม่เหนื่อย มันสนุกจ้ะ ได้ช่วยเหลือบ้านเมือง” คุณยายกล่าวถึง 
ความรู้สึกของการได้เป็นจิตอาสา 

การออกมาร่วมกิจกรรมท�าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีรอยยิ้มที่สดใส
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จากการด�าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในต�าบลทุ่งหัวช้างท้ังหมด 
ได้แสดงว่าชาวทุ่งหัวช้างและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีแนวคิด 
ท่ีชัดเจนร่วมกันว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทและความส�าคัญ 
ต่อชุมชน ทุกคนจึงต้องการให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถด�ารงชีวิต 
ได้อย่างมคุีณภาพ ไม่เป็นภาระพ่ึงพิงแก่คนรอบข้าง และผู้สงูอายทุุกคน 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมวัย 

วันข้�งหน้�ที่ทุ่งหัวช้�ง

บทที่
13

การท�าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือเป้าหมายสูงสุดของการท�างานด้านผู้สูงอายุต�าบลทุ่งหัวช้าง
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กองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง การออก 
เยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน ฯลฯ
 ท้ังหมดน้ีล้วนแต่มวีตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สงูอายใุนเทศบาลต�าบล 
ทุ่งหัวช้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากท่ีสุด ด้วยเป้าหมายให ้
เทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเพียบ 
พร้อม
 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม้เทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างจะบรรลุงาน 
ตามวัตถุประสงค์ได้ค่อนข้างน่าพอใจแล้ว แต่ในอนาคตงานการดูแล 
สุขภาวะผู้สูงอายุในเทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้างยังต้องด�าเนินต่อไป  
เพราะทุ่งหัวช้างยังต้องมีจ�านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ชุมชนจึงต้องการอีกหลายอย่างให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการ 
ดูแลผู้สูงอายุ วิทยากรเพ่ืออบรมและให้ทักษะในการประกอบอาชีพ  
อาสาสมคัรท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญ การดูแลผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง ฯลฯ 

“
กำรวำงแผนงำนอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย 

ได้รบัควำมร่วมมือบรูณำกำรงำนจำกทุกภำคส่วนในชุมชน 
ทั้งชำวบ้ำน อำสำสมัคร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมดนี้ ท�ำให้งำนสร้ำงสุขภำวะให้กับผู้สูงอำยุ

ในเทศบำลต�ำบลทุ่งหัวช้ำงมีกำรด�ำเนินงำน
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง สำมำรถพัฒนำช่วยเหลือ 

ดูแลผู้สูงอำยุได้ครบทุกด้ำน
อันจะส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป

”

ด้วยหลักคิดดังกล่าวท�าให้ท่ีผ่านมาชุมชนทุ่งหัวช้างได้ร่วมกันพัฒนาวิธี 
การดูแลผู้สูงอายุข้ึนมาอย่างเป็นระบบ และสิ่งท่ีชุมชนได้ประกอบร่าง 
ข้ึนมาทีละเล็กทีละน้อยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ได้กลายเป็นกระบวนการ 
อันเข้มแข็งและมเีอกลักษณ์ของชมุชนทุ่งหัวช้าง ในการรองรบักับปัญหา 
ผู้สงูอายท่ีุนับวนัจะขยายตัวและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อคนในชมุชน 
มากขึ้นทุกวัน
 การวางแผนงานอย่างมจีดุมุง่หมาย ได้รบัความร่วมมอืบูรณาการ 
งานจากทุกภาคส่วนในชุมชน ท้ังชาวบ้าน อาสาสมัคร หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังหมดน้ีท�าให้งานสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุในเทศบาล
ต�าบลทุ่งหัวช้างมีการด�าเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง สามารถพัฒนา
ช่วยเหลือดูแลผู้สงูอายไุด้ครบทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ ฯลฯ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 ผลลัพธ์ท่ีแปรออกมาเป็นรูปธรรมหลายสิ่งอย่างในรอบหลายปี 
ท่ีผ่านมา ท้ังการก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ ์
ในการช่วยเหลือการด�ารงชพีของผู้สงูอาย ุการรวมกลุ่มกันด้านเศรษฐกิจ  
ได้แก่ กลุ่มประดิษฐ์โคมล้านนา กลุ่มผลิตชาใบหม่อน กลุ่มถักตะกร้า 
จักสาน กลุ่มท�าดอกไม้จันทน์ กลุ่มประดิษฐ์ตุงผ้าและคัมภีร์ กลุ่มผลิต 
สมุนไพรพ้ืนบ้าน การรวมตัวกันฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ การต้ัง 

ธีรเมธ นิลวรรณ์
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
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