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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



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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ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 9ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร8

จากข้อมูลสถิติประชากรของต�าบลแม่ยางตาล อ�าเภอร้องกวาง จังหวัด 
แพร่ เมือ่เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ต�าบลแม่ยางตาล มจี�านวน 
ประชากรรวม 4,631 คน ในจ�านวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ด้วยแนวโน้มท่ีผู้สงูอายจุะเพ่ิมจ�านวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ความเป็น
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงท�าให้ชุมชนต�าบลแม่ยางตาล น�าโดย  
นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ยางตาล  
มองหาวิธีการรับมือกับปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต�าบลแม่ยางตาล และโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองต่อมาหลายโครงการ จาก 
จดุเริม่ต้นในการด�าเนินการ ต่อจุดไปยังหลายหน่วยงาน สุดท้ายแล้ว 
งานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล จึงประสบความส�าเร็จ 
จากความร่วมมอืร่วมใจของทุกภาคีในชุมชน 

ต่อจุดคว�มสำ�เร็จ

บทที่
01

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลเดินเข้าห้องเรียนในตอนเช้า



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 11ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร10

พลังแห่งจิตอำสำ

โรงเรยีนผู้สงูอายแุม่ยางตาล เริม่เปิดด�าเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2561 
ปัจจบัุนปีการศกึษา 2563 ได้มนัีกเรยีนผู้สงูอายมุาแล้วถึง 3 รุน่ แต่จดุ
เริ่มต้นของงานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลมีมาก่อน
หน้าน้ัน โดยเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของครูเกษียณอายุจ�านวนหน่ึง 
ท่ีมแีนวความคิดอยากจะช่วยให้ผู้สงูอายใุนชมุชนแม่ยางตาลมีกิจกรรม
ท�า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์
 “เริ่มแรกสุดกลุ่มครูจิตอาสาท่ีเกษียณอายุ เขามารวมกลุ่มกัน 
และชวนผู้สงูอายใุนชมุชนมาเข้าร่วม ใช้ชือ่ว่า ชมรมผู้สงูอาย ุ แต่ว่าใน 
ข้ันแรกยังเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ มีการเรียนการสอนกันบ้าง 
หรือถ้าสมาชิกไม่ว่างก็งดกันไปบ้าง บางคนตดิธุระก็ไม่มาบ้าง ยังไม่ม ี
ระบบจดัการท่ีเป็นรปูธรรม” นายพงศ์ภรณ์ วชิยัปะ นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลแม่ยางตาลกล่าวถึงจุดเริ่มต้น โดยได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า 
ในเวลาน้ันมีการขับเคล่ือนชมรมผู้สูงอายุในระดับอ�าเภออยู่แล้ว ซึ่งครู 
เหล่าน้ีก็เป็นสมาชกิของชมรมผู้สงูอายอุ�าเภอร้องกวาง ดังน้ันจงึมคีวาม 
ต้องการทีจ่ะขยายกิจกรรมเข้ามาในชมุชนของตนเองด้วย 
 นอกจากการรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ตามแต่ท่ี 
สมาชกิจะสะดวกร่วมกันแล้ว ชมรมผู้สงูอายตุ�าบลแม่ยางตาลรุน่แรกท่ีมี 
สมาชกิประมาณ 20-30 คน ยงัเน้นการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชกิ 
ในกลุ่มเมือ่มผู้ีเสยีชวีติ ในช่วงเริม่ต้นของการด�าเนินการชมรมผู้สงูอาย ุ
ต�าบลแม่ยางตาลน้ี องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ยางตาลเห็นความส�าคัญ
ของการมีจุดร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด�าเนินกิจกรรม
 “อบต. สนับสนุนงบประมาณให้ทางชมรมฯ ด�าเนินกิจกรรม 
อยูป่ระมาณ 1-2 ปีค่ะ แต่ในระยะหลัง อบต. เห็นว่าควรจะจดัรปูแบบ 
ให้มรีะบบมากข้ึน จงึเริม่เข้ามาด�าเนินการก่อต้ังเป็นโรงเรยีนผู้สงูอาย”ุ 
คุณญาณิศา ยีด่วง นักวชิาการศกึษา อบต.แม่ยางตาลให้ข้อมลูเพ่ิมเติม

พงศ์ภรณ์ วิชัยปะ
อ�ยุ 54 ปี
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ยางตาล
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เตรยีมกำรศึกษำ

หน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายหน้าท่ีในการจดัการให้เกิดโรงเรยีนผู้สงูอายุ
ต�าบลแม่ยางตาล คือกองอ�านวยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 หน่วยงานท่ีส�าคัญคือ ส�านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อบต.แม่ยางตาล 
เป็นหลัก เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดท�า 
หลักสูตร จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
 เมื่อมีความคิดในการก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  
อบต.แม่ยางตาลจึงแสวงหาแนวทางการด�าเนินการด้วยการเดินทาง 
ไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุอื่นๆ ที่เปิดด�าเนินการมาก่อน เช่น  
โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลไกรนอก อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
จากน้ันจงึน�าแนวทางท่ีได้แลกเปล่ียนเรยีนรูม้าประยกุต์ให้เข้ากับบรบิท 
ในพื้นที่และความต้องการของผู้สูงอายุในต�าบลเป็นหลัก 

 “เราเน้นดูบรบิทของเราเป็นหลักว่าผู้สงูอายใุนต�าบลเราต้องการ 
อะไร บริบทของต�าบลเราเป็นแบบไหน เราก็สร้างมาจากจุดนั้น อะไรที่ 
ผู้สูงอายุอยากท�าเราลุยด้วย ผู้สูงอายุอยากท�าอะไรเราท�าด้วย เช่น  
เขาอยากเรียนนาฏศิลป์ เราก็จัดครูจิตอาสามาให้ เรามีผู้สูงอายุที่ถนัด 
การท�าข้าวแต๋น เราก็ท�ากลุ่มข้าวแต๋นข้ึนมา ส่วนใหญ่หลักสตูรเราจะปรบั 
ไปตามบริบทของต�าบลและความต้องการของผู้สูงอายุค่ะ” นักวิชาการ 
ศึกษา อบต.แม่ยางตาลอธิบาย นอกจากนั้นแล้ว วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 
ต�าบลแม่ยางตาลส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกร มีการปลูกพืชผักสมุนไพร 
ในครวัเรอืน ดังน้ันจงึมกีารประยกุต์เป็นหลักสตูรสมนุไพรแช่เท้าข้ึนมาด้วย 

หลักสูตรคลำยเหงำ

เมื่อมีความคิดท่ีจะท�าโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมและมีการศึกษา 
แนวทางในการด�าเนินการมาในระดับหน่ึงแล้ว อบต.แม่ยางตาล  
โดยกองการศึกษาฯ เล็งเห็นว่าจุดประสงค์หลักของโรงเรียนแห่งน้ี 
คือการสร้างจุดรวมให้กับบรรดาผู้สูงอายุในชุมชน ให้พวกเขาได้มาท�า 
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินชีวิตให้มากข้ึน  
ดังน้ัน หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลจึงมีการเน้น 
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 “เราดึงส่วนน้ีมาท�าเป็นหลักสูตรของโรงเรียน โดยเน้นเรื่อง 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นหลัก ดึงคุณหมอมาดูแลด้านสุขภาพ  
มีกิจกรรมนันทนาการท่ีท�าให้ผู้สูงอายุผ่อนคลาย เช่น การใช้สมุนไพร 
ทางเลือก การใช้ลูกประคบและสมุนไพรแช่เท้า และยังมีกิจกรรมด้าน 
ทักษะอาชพีเพ่ือพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจในครวัเรอืน ซึง่ท้ังหมดน้ี 
ด�าเนินการโดยการใช้คุณครจูติอาสาจากหลายหน่วยงานค่ะ” คุณญาณิศา  
ยี่ดวง ให้รายละเอียด
 โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ยางตาลเปิดเรยีนทุกวนัอังคาร ใช้เวลา 
ในการเรียนและการท�ากิจกรรมท้ังหมดต้ังแต่ 9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3  

โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลเปิดเรียนทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
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โมงเย็น ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเก่ียวกับวิชาการ เช่น วิชาความรู้รอบตัว  
วชิาพระพุทธศาสนา วชิาภาษาและการสือ่สาร ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลา 
ของกิจกรรมทักษะอาชีพ เช่น การท�าข้าวแต๋น ท�าขนม ท�าลูกประคบ  
รวมถึงกิจกรรมนันทนาการและนาฏศลิป์
 “เราต้องการให้ผู้สงูอายมุกีารท�ากิจกรรมร่วมกัน เพราะผู้สงูอายุ 
บางท่านอาศยัอยูค่นเดียว ลูกหลานไปท�างานต่างจงัหวดัท�าให้มโีอกาส 
เป็นโรคซมึเศร้าเกิดข้ึน ในช่วงเริม่ต้น เราพยายามให้ผู้น�าแต่ละหมูบ้่าน 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองเดินทางมาท่ี 
โรงเรียน ปัจจุบันน้ีโรงเรียนผู้สูงอายุของเรามีนักเรียนประมาณ 100  
กว่าคนแล้ว และคิดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต” นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ  
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ยางตาลกล่าว

ปรำชญ์แม่ยำงตำล

การด�าเนินการโดยการใช้ทุนท่ีมใีนชมุชนได้เปิดโอกาสให้ อบต.แม่ยางตาล  
ค้นพบกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในด้านต่างๆ มากมาย 
 “เราพยายามเจาะลึกไปถึงแก่นแท้ของผู้สงูอายแุต่ละท่านจนพบ 
ว่าบางท่านมีความรู้ด้านจักสาน บางท่านเป็นนักดนตรีสะล้อ ซอ ซึง  
พบว่าผู้สูงอายุคนน้ีสามารถท�าไม้กวาดได้ ผู้สูงอายุคนน้ีเป็นหมอดิน  
บางท่านมีความสามารถในการเล้ียงจิ้งหรีดขาย การท่ีเขามาโรงเรียน 
ท�าให้เราค้นพบว่ามผู้ีสงูอายกุลุ่มหน่ึงท่ีมคีวามโดดเด่น เราก็เลยผลักดัน 
ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีให้เป็นปราชญ์ท้องถ่ิน ผลักดันให้เขาเป็นเจ้าของแหล่ง 
เรยีนรูต่้างๆ เพ่ือฝึกฝนให้เขาสามารถถ่ายทอดความรูท่ี้มใีห้กับผู้สงูอายุ 
คนอื่นได้” นายก อบต.แม่ยางตาลกล่าว
  นอกจากการผลักดันให้เกิดการเรยีนรูร้ะหว่างผู้สงูอายดุ้วยกันเอง 
แล้ว ในช่วงเช้า อบต.แม่ยางตาลยงัได้เชญิเจ้าคณะต�าบลมาแสดงธรรม
เทศนาให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย 
 “ในต�าบลเรามี 4 วัด เราเชิญเจ้าอาวาสแต่ละวัดผลัดกันมาให้ 
ความรู้ด้านศาสนา น�าผู้เฒ่าผู้แก่สวดมนต์ก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตร  
เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเครียด”

“
เรำต้องกำรให้ผู้สูงอำยุมีกำรท�ำกิจกรรมร่วมกัน 

เพรำะผู้สูงอำยุบำงท่ำนอำศัยอยู่คนเดียว 
ลูกหลำนไปท�ำงำนต่ำงจังหวัด

ท�ำให้มีโอกำสเป็นโรคซึมเศร้ำเกิดขึ้น

”
กิจกรรมคลายเหงาท�าให้ผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้า
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ปัจจุบนัและอนำคต

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ยางตาลมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชมุชนอย่างเต็มความสามารถ จนกระท่ัง  
งานหลายโครงการของ อบต. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
มีการเข้ามาศึกษาดูงาน รวมถึงได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานเป็น 
เครื่องยืนยันถึงความส�าเร็จในสิ่งท่ีได้ลงมือท�าตลอดมา ซึ่งก็รวมถึง 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ด้วย
 “โดยส่วนตัวจากการท�างานที่ผ่านมาทั้งหมด ผมรู้สึกภูมิใจที่เรา 
ได้เห็นความเปล่ียนแปลงของผู้สงูอายใุนต�าบล เขาเกิดความรกัท่ีจะอยู่ 
ร่วมกันมากขึ้น จากเมื่อก่อนเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีใครสนใจใคร ถึงเวลา 
ก็ออกไปกลางทุ่งกลางนา แต่เด๋ียวน้ีพอถึงวันอังคาร เขาจะเตรียมตัว 
กันมาอย่างดี ใครมีอะไรก็เอามาร่วมกัน” นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ  
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ยางตาลพูดถึงความรู้สึก
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการด�าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบล 
แม่ยางตาลจะเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิม 
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด แต่ในอนาคต นายก 
อบต. ก็ยงัเห็นว่าจะยงัต้องมกีารปรบัปรงุและเปล่ียนแปลงวธีิการท�างาน
ให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น   
 “ผมมองว่าในอนาคตชมุชนของเราจะมกีารท่องเท่ียวเข้ามามาก 
ข้ึน ซึ่งถ้าเป็นอย่างน้ันผู้สูงอายุจะเป็นตัวช่วยขับเคล่ือนชุมชนได้ เช่น  
การท�าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์ช่วยแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในต�าบล  
รวมถึงการน�าเสนอองค์ความรู้พ้ืนบ้านท่ีเรามี ถึงแม้ว่าตอนน้ีเราจะยัง 
ไปไม่ถึงจดุน้ัน แต่ก็ต้ังกรอบการด�าเนินงานไว้รอ เมือ่วนัน้ันมาถึงจรงิๆ  
ก็อาจจะได้พ่ึงพิงผู้สูงอายุมาร่วมช่วยพัฒนาชุมชนของเราให้ไปได้ไกล 
ยิ่งขึ้น” นายก อบต. กล่าวถึงแผนงานในอนาคต
 คุณพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ นายก อบต.แม่ยางตาล กล่าวว่าหลังจาก
ท่ีด�าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุมาได้ประมาณ 3 ปี พบว่าเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด 
 “เขาเปล่ียนแปลงข้ึนทุกปีครบั เขากล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออก  
หลายคนท�าหน้าท่ีพูดแทนชาวบ้านเวลามปัีญหาเกิดข้ึนในชมุชน เมือ่ผม 
เดินทางไปในพ้ืนท่ี เขาก็จะบอกกับผมโดยตรงว่ามปัีญหาเกิดข้ึน ช่วยเป็น 
ทิศทางให้กับเรา
 “นอกจากน้ัน ผมเห็นว่าหลายคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหลังจาก 
มาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีน บางคนทีไ่ม่เคยตรวจร่างกายเลย เมือ่มาเป็น 
นักเรียนก็ได้รับการตรวจคัดกรองและให้การดูแลสุขภาพ บางคนเขา 
เหงาเพราะอยู ่คนเดียว ไม่มีใครดูแลเขา พวกเราก็เหมือนลูกเขา  
พยายามหลอมละลายพฤติกรรมด้วยการให้ใจเขาก่อน ก่อนท่ีเขาจะให ้
ใจเรา ช่วยกันหากิจกรรมเสริมอาชีพท�าให้เขามีรายได้ พอถึงวันอังคาร 
บางคนก็ปั่นจักรยานมา เขาก็ได้ออกก�าลังกายไปด้วย” 

“
โดยส่วนตัวจำกกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำทั้งหมด 

ผมรู้สึกภูมิใจที่เรำได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอำยุ
ในต�ำบล เขำเกิดควำมรักที่จะอยู่ร่วมกันมำกขึ้น 
จำกเมื่อก่อนเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีใครสนใจใคร

ถึงเวลำก็ออกไปกลำงทุ่งกลำงนำ 
แต่เดี๋ยวนี้พอถึงวันอังคำร เขำจะเตรียมตัวกันมำอย่ำงดี

”
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รอยยิ้มของผู้สูงอายุเป็นก�าลังใจที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 21ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร20

จำกผู้สูงอำยสูุ่ชุมชน

จากจดุเริม่ต้นในการดูแลผู้สงูอายใุนชมุชนของบรรดาคุณครเูกษยีณอายุ 
ไม่กี่คน จนต่อมา อบต.แม่ยางตาลเข้ามารับหน้าที่สานงานต่อ เกิดเป็น 
โรงเรียนผู้สูงอายุท่ีน�าความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนมาสู่ผู้สูงอายุ 
ในชุมชน ปัจจุบันความเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ขยายวงออกไปเป็นวง 
กว้างมากข้ึน จากการท่ีลูกหลานของผู้สูงอายุในชุมชนได้มองเห็นถึง 
ประโยชน์ของการมีโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาเป็นความร่วมมือในการ 
ด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองมากขึ้น
 “ตอนน้ีเราก้าวมาถูกทางและพยายามจะสานต่อ เพราะลูกหลาน
บางคนเขาเห็นว่าเราดูแลพ่อแม่เขาดี เมื่อมีโอกาสเขาก็เลยมีทุนมา 
สนับสนุนการด�าเนินงานให้บ้าง เช่น เอาเสื้อผ้ามาแจกให้กับผู้สูงอายุ 
ท่ีขาดแคลน หรือบางครั้งก็เข้ามาท�าบุญด้วยการเล้ียงอาหารผู้สูงอายุ 
ในวันที่มีโรงเรียน” นายก อบต. กล่าว 
 แม้แต่ตัวผู้สูงอายุเองจากแรกเริ่มหลายคนท่ีปิดก้ันตนเอง 
จนกระท่ังเปิดใจยอมรบั และกลายเป็นนักเรยีนผู้สงูอายขุาประจ�าท่ีแทบ 
ไม่เคยขาดเรียนเลย ทุกวันน้ีหลายคนท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือชักชวนให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองท่ียังไม่เคย 
มาโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม 
 เพราะพวกเขาได้สมัผัสกับตนเองแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
โรงเรียน ล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา ท�าให้พวกเขามีความ
สดใส กลับมามีชวีติชวีาอีกครัง้ และพร้อมท่ีจะมชีวีติท่ีด�าเนินต่อไปอย่าง 
มีคุณภาพอย่างเต็มที่

“
ทุกวันนี้หลำยคนท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทน

ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้ผู้สูงอำยุ
ในหมู่บ้ำนของตนเอง

ที่ยังไม่เคยมำโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
ให้เข้ำมำร่วมกิจกรรม

”

ผู้สูงอายุมักน�าพืชผักผลไม้ที่บ้านติดมือมาขายหรือแจกให้กับเพื่อนที่โรงเรียนเสมอ
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ในปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ยางตาลเปิดด�าเนินการ
มาแล้ว 3 รุน่ ปัจจบัุนมนัีกเรยีนผู้สงูอายเุข้ามาร่วมกิจกรรมราว 100 คน
จากจ�านวนผู้สูงอายุกว่า 1,000 คนในต�าบล กองอ�านวยการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ยางตาล ในฐานะ
ผู้รบัผิดชอบโครงการโรงเรยีนผู้สงูอายไุด้น�าแนวความคิด ‘สงูวยัใจเกินร้อย’ 
มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือสะท้อนความมุง่มัน่ของผู้สงูอายุ
ในการร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีน รวมถึงใช้ในการสร้างความฮกึเหิมในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการมีศักยภาพที่ดีของผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต  

โรงเรียนใจเกินร้อย

บทที่
02

ก่อนมีโรงเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุแม่ยางตาลได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือการส่งเสริมการศึกษา 
ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการส่งเสริม
คุณภาพชวีติของผู้สงูอายใุนต�าบลแม่ยางตาล โดยระยะเริม่แรกเกิดจาก
การริเริ่มรวมตัวกันของกลุ่มข้าราชการครูท่ีได้เกษียณอายุราชการ 
ทว่ายังไม่มีการจัดการท่ีเป็นระบบมากนัก จึงท�าให้การด�าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุมีอุปสรรคปัญหา ต่อมากองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อบต.แม่ยางตาล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด�าเนินงาน 
โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลแม่ยางตาล โดยเป็นผู้จดัหาสถานท่ีและงบประมาณ 
ประสานงานระหว่างภาคีเครอืข่าย เช่น กศน.แม่ยางตาล รพ.สต.แม่ยางตาล  
คุณครูจิตอาสา และจัดการดูแลระบบการด�าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด ‘สูงวัยใจเกินร้อย’
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ร่ำงหลักสูตร

เมื่อกองการศึกษาฯ ได้เข้ามาวางระบบให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบล 
แม่ยางตาล ได้มุง่เน้นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและเพ่ิมพูนศกัยภาพของ 
ผู้สูงอายุ จึงได้ก�าหนดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุภายในต�าบล โดยมีกิจกรรม 
2 ลักษณะ คือ 
1. กิจกรรมด้านวิชาการ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ รู้เท่าทัน 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีผู้สูงอาย ุ
สามารถน�าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 
2. กจิกรรมเลอืก ท่ีผู้สูงอายุสามารถเลือกเรียนวิชาได้ตามความถนัด
และความสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ  
ท่ีผู้สงูอายสุามารถน�าไปใช้เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเองและ 
ครอบครัว กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ของผู้สูงอายุและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง

ทุกสัปดาห์โรงเรียนจะนิมนต์พระอาจารย์จากวัดมาแสดงธรรมเทศนาให้กับผู้สูงอายุ

 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรยีน มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของภาคีเครอืข่ายในชมุชน คุณครจูติอาสา 
และปราชญ์ท้องถ่ิน ซ่ึงได้ค้นพบจากการด�าเนินการโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
ในรุน่ท่ีผ่านๆ มา การพัฒนาแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของต�าบลแม่ยางตาลให้คนในชุมชนและ
บุคคลท่ัวไปได้เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 
สนับสนุนการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป
 โดยในการปรบัปรงุหลักสตูรในระยะต่อมา นอกจากจะปรบัเน้ือหา 
การเรียนการสอนแล้ว ยังมีการยกเลิกวิธีวัดผลการเรียนท่ีให้ผู้สูงอาย ุ
ท�าข้อสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ เพราะตระหนักว่าการท่ีผู้สูงอายุ
ประสบผลส�าเรจ็น้ันไม่ได้อยูท่ี่การท�าข้อสอบได้ แต่อยูท่ี่ความสนุกสนาน
ในการมาเรียนและได้เจอเพื่อนฝูงมากกว่า

“
ผู้สูงอำยุเขำไม่ต้องกำรวิชำกำร

สิ่งที่เขำต้องกำรก็คือกำรได้มำเจอเพื่อน มำท�ำกิจกรรม  
เรำจึงปรับใหม่ ช่วงหลังๆ ก็จะเป็นนันทนำกำรมำกขึ้น

”
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เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ในการเขียนหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลน้ัน 
อบต.แม่ยางตาล ต้องการให้เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
กายและสขุภาพจติในผู้สงูอาย ุมุง่พัฒนาให้ผู้สงูอายมุคีวามรูค้วามเข้าใจ
เบ้ืองต้นในการดูแลสุขภาพของตัวเอง มีสุขภาพจิตท่ีดี และความ
ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง เป็นหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุและส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุสามารถน�าไป
ต่อยอดประยกุต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีติของตนเองให้ดีข้ึน และเป็น
หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีเน้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
ในชมุชนในการแลกเปล่ียนความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้สงูอายุ 
มีองค์ความรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่น้ัน
เป็นไปเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเป็นหลัก  
โดยการบูรณาการความรูจ้ากปราชญ์ท้องถ่ินท่ีเพ่ิงค้นพบเข้ามามส่ีวนร่วม 
เช่น วชิาด้านการส่งเสรมิอาชพี ท่ีแม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะมกีารส่งเสรมิอาชพี
มาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ในหลักสูตรใหม่จึงมีการ 
แบ่งกลุ่มอาชีพท่ีเป็นรูปธรรมและมีหลักสูตรให้สามารถน�ากลับไปท�า 
ได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

สูงวัยศึกษำฉบับปรับปรุงใหม่

ด้วยวัตถุประสงค์และทุนบุคคลท่ีมีในชุมชนดังกล่าว จึงมีการร่าง 
หลักสูตรออกมาเป็นรายวิชา 7 รายวิชาหลักๆ ประกอบด้วย 

วิชาการพัฒนาจิตส�าหรับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุน่ังสมาธิ ฝึกโยคะ  
สวดมนต์ เรียนรู้การนวดกดจุด และการร�ามวยไทย 

วิชาสังคมและการเรียนรู้ เน้นให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกผ่านข่าวสาร 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวัน ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาต่างๆ 
การช่วยเหลือตัวเองเบ้ืองต้นในเวลาฉุกเฉิน และกฎหมายท่ีผู้สูงอาย ุ
ควรรู้

วิชาภาวะสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุรับรู ้การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รู้จักวิธีการดูแลตัวเองเบ้ืองต้น 
เมื่อยามเจ็บป่วย การใช้ยาท่ีถูกต้อง และปลอดภัย การปฐมพยาบาล 
และรู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

วิชาวิถีคนเมือง เรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตของคนเมืองหรือคนล้านนา
ผ่านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การแต่งกาย อาหาร การกิน ความเชื่อ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิชานาฏศิลป์ เน้นการให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้ความเข้าใจในการร�า 
เบื้องต้น เพื่อความสนุกสนานและการออกก�าลังกายไปในตัว

วิชาพารวย การฝึกทักษะอาชีพ เพ่ิมมูลค่าสินค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์  
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หาช่องทางการตลาด โดยต่อยอดจากวัตถุดิบ 
ในท้องถ่ิน เช่น การท�าข้าวแต๋น การท�าน�า้ยาล้างจาน การท�าขนมไทย  



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 29ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร28

การท�าลูกประคบ การท�าสมุนไพรแช่เท้า การท�าผ้าด้นมือ และการ 
ท�าไม้กวาด 

วชิาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการน�าเอาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใช้ในการด�าเนินชีวิต เรียนรู้การจัดสรรพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์และ 
มีประสิทธิภาพ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเล้ียงกบ การเล้ียงปลา  
การเลี้ยงไข่ไก่ และการเพาะเห็ด

 “แม้ว่าถึงตอนนี้เราจะมีนักเรียน 3 รุ่นแล้ว หลายคนเรียนจบไป 
สองรุ่นแล้วก็ยังมาเรียนต่อ แต่เราใช้วิธีเรียนรวมกันทั้งหมดค่ะ เพราะ 
เน้ือหาในการเรียนแต่ละสัปดาห์จะไม่มีทางซ�้ากันแน่นอน อย่างเช่น 
เรื่องเก่ียวกับความรู้รอบตัว เราก็น�าข่าวสารในชีวิตประจ�าวันท่ีเกิดข้ึน 
ใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟัง เรื่องราวที่ผู้สูงอายุควรรู้ เช่น กฎหมาย ก็จะมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นคนที่เรียนจบแล้วก็ยังมาได้อีก”
 “เพราะที่นี่เราเน้นการให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ” ญาณิศา  
ยี่ดวง นักวิชาการศึกษา อบต.แม่ยางตาล กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุด 
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

“
แม้ว่ำถึงตอนนี้เรำจะมีนักเรียน 3 รุ่นแล้ว 

หลำยคนเรียนจบไปสองรุ่นแล้วก็ยังมำเรียนต่อ 
แต่เรำใช้วิธีเรียนรวมกันทั้งหมดค่ะ

”

คณะท�างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล
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กิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงของนักเรียนผู้สูงอายุ
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าท่ี 
ในการด�าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล แต่กว่าที่โรงเรียน 
ผู้สงูอายจุะประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินการมาถึงทุกวนัน้ี ต้องผ่าน 
การวางรากฐาน การเรยีนรู ้และการปรบัเปล่ียนแนวทางการด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง 

สร้�งสรรค์ผู้สูงวัย

บทที่
03

วิภ�พรรณ พันธ์ศิริวรรณ
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
อบต.แม่ยางตาล

หลังจากที่กองการศึกษาฯ ได้รับนโยบายว่ามีหน้าท่ีท่ีจะต้องก่อต้ัง 
โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรต่อ
เดิมโรงเรยีนผู้สงูอายมุาจากชมรมผู้สงูอาย ุโดยข้าราชการบ�านาญท่ีเขา 
มีการจัดต้ังกลุ่มและใช้ท่ีท�าการ อบต. เป็นสถานท่ีด�าเนินงาน โดยม ี
เจ้าหน้าที่ของส�านักปลัดฯ ท�าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว ลักษณะเป็นการอบรม 
ระยะสั้น คล้ายกับการอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 ในปี พ.ศ. 2560 ท่านนายกฯ เกิดความตระหนักในเรื่องของ 
ผู้สูงอายุจึงให้กองการศึกษาฯ เป็นผู้จัดโรงเรียนผู้สูงอายุข้ึน ท่านบอก 
ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุน่าจะมีระบบคล้ายๆ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ 
จัดท�าหลักสูตร มีโครงสร้างวิชา และมีการจัดท�าแผนการเรียนการสอน  
จงึมกีารด�าเนินงานประกาศจดัต้ังในปี พ.ศ. 2560 และมกีารด�าเนินงาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เราด�าเนินงานในลักษณะปีงบประมาณ คือมีการ 
เปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายน จะไม่เหมือนกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการอุดหนุนงบประมาณ 
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กองการศึกษาฯ มีการวางหลักสูตรในเบื้องต้นอย่างไร
ในเบ้ืองต้นเรายังไม่เห็นความโดดเด่นในพ้ืนท่ี พอเข้าปีท่ีสองเราเริ่มรู ้
ปัญหาและเริ่มค้นพบปราชญ์ชุมชนในโรงเรียนผู้สูงอายุของเราเอง  
เราจึงมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุเองจัดท�าเป็น 
หลักสูตรขึ้นมา เช่น แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งเรียนรู้การท�า 
ไม้กวาด แหล่งเรียนรู้การจักสาน และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 เมื่อเราค้นพบความโดดเด่นของชุมชนและได้ด�าเนินการมา 
ระยะหน่ึง เราพบว่าผู้สงูอายมุคีวามสขุกับเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามสขุ 
ในการปลูกผัก เราจึงไม่จ�าเป็นจะต้องส่งเสริมอาชีพท่ีมีความชัดเจน 
โดดเด่นในเรือ่งของรายได้มากนัก ผู้สงูอายเุพียงแต่ต้องการการส่งเสรมิ 
เศรษฐกิจพอเพียงหรอืการส่งเสรมิอาชพีเล็กๆ น้อยๆ เขาก็มคีวามสขุแล้ว  
น�ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นท่ีสอง เพราะเรา 
ไม่อยากให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขในการเรียน 
 ส่วนในรุน่ท่ีสาม มกีารปรบัปรงุหลักสตูรโดยมหาวทิยาลัยพะเยา 
ท�าให้มีความหลากหลายในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 
เป็นผู้ด�าเนินงานมากข้ึน เพราะในหลักสูตรของรุ่นท่ีหน่ึงและรุ่นท่ีสอง 
เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้น�าท�ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน ตอนน้ีผู้สูงอายุ 
จึงเป็นท้ังปราชญ์ชุมชน เป็นวิทยากร เขาจึงสามารถพัฒนาตัวเอง  
มีความตระหนักในคุณค่า เริ่มมีการนัดรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้วยตัวเอง  
เริ่มค้นหาศักยภาพจากความต้องการของตัวเอง จากเดิมท่ีต้องให ้
เจ้าหน้าท่ีเป็นคนป้อนในแต่ละรายวิชา ในรุ่นท่ีสามจึงเป็นจุดเริ่มต้นให ้
ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จากการประเมินด้วยการสังเกตและการสอบถาม ในการเรียนรุ่นที่หนึ่ง 
ผู้สงูอายจุะเครยีด เพราะเราเน้นวชิาการมากเกินไป รุน่ท่ีสามเราเปล่ียน 
จากหน่ึงวนัเรยีนสามวชิาเป็นวนัละแค่หน่ึงวชิา หลังจากน้ันเป็นกิจกรรม 
นันทนาการแล้วก็พัก ช่วงบ่ายเป็นวิชาเลือก ในเรื่องของนาฏศิลป์  
ปลูกผัก ท�าข้าวแต๋น ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ ผู้สูงอายุจึงผ่อนคลายมากขึ้น

จากการท�างานใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผอ. พบว่าจุดเด่นและส่ิงท่ีควร 
เพิ่มเติมในผู้สูงอายุคืออะไรบ้าง
เรามองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณค่า เพราะเขาสามารถสร้าง 
บุตรหลานท่ีเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพให้กับชุมชน เป็นพยาบาล ต�ารวจ  
คุณหมอ แสดงว่าตอนท่ีท่านยงัไม่เข้าสูว่ยัผู้สงูอาย ุทุกท่านมคีวามเพียร  
เราจึงน�าคุณค่าของท่านกลับมาอีกครั้งหน่ึงในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งน้ี  
ด้วยกระบวนการค้นหาในกระบวนการของโรงเรยีน เราก็เจอว่าผู้สงูอายุ 
ยังสามารถท�าอะไรได้อีกหลายอย่าง 
 นอกจากน้ันผู้สูงอายุยังเป็นพลังในการขับเคล่ือนชุมชนด้วย 
เพราะในการประชุมท้องถ่ินส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีบทบาทนะคะ  
เราคิดว่าควรจะต่อยอดสิ่งเหล่าน้ีต่อไปให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ซึง่ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ยงัติดใจในการมาเรยีน คิดว่ารุน่ท่ีสีเ่ขาก็จะยงัมากัน

สิง่ทีก่องการศกึษาฯ อยากเพิม่เติมให้กบัผู้สูงอายใุนรุน่ต่อไปคอือะไร
เราอยากให้ชุมชนมีผู้สูงอายุติดสังคมเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ดังน้ัน เราต้อง 
ท�าให้โรงเรียนน้ีคือโรงเรียนแห่งความสุข การท่ีจะพัฒนาไปถึงจุดน้ัน 
เราต้องมีท้ังคนและงบประมาณ ถ้าเราต้องการความยั่งยืน เราก็ต้อง 
พัฒนาคน พัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชน แม้ว่าทุกวันน้ีชุมชนท้องถ่ิน 
จะให้ความสนใจกิจกรรมของโรงเรยีนอยูแ่ล้ว แต่ก็จะต้องเข้ามามส่ีวนร่วม 
กันมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจัยท้ังหมดในชุมชน ท้ังคน ท้ังงบประมาณ  
ทรพัยากร ระบบการจดัการ จะต้องพัฒนาข้ึนไปเรือ่ยๆ เพ่ือเป้าหมายสงูสดุ 
ก็คืออยากให้ผู้สูงอายุเข้ามาติดสังคม เข้ามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
เพิ่มขึ้น
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ในฐานะที่ท�างานใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ คุณเห็นความเปลี่ยนแปลง 
อย่างไรบ้างในผู้สูงอายุ
ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ทีม่าโรงเรยีน เขาจะมคีวามสขุกับการมาเรยีน เราสงัเกต  
จากการท่ีเขาอยากมาโรงเรียน เพราะบางสัปดาห์ท่ีวันอังคารตรงกับ 
วนัหยดุ เขาก็จะถามว่าเรยีนไหมๆ เราก็บอกว่าไม่เรยีนเพราะเป็นวนัหยดุ  
ราชการ อบต. ปิด ไม่มเีจ้าหน้าท่ีมาท�างาน เขาก็จะร้องว่า โอ้โห เสยีดาย 
จงัเลย ผู้สงูอายจุะมคีวามกระตือรอืร้นในการมาเรยีนมาก ในกลุ่ม LINE 
(ไลน์) ของโรงเรียน เขาจะถามว่าพรุ่งน้ีท�าอะไรบ้าง ใส่เสื้อสีอะไร  
ต้องห่อข้าวมากินไหม บางคนพอเรยีนอะไรไปแล้วก็จะกลับมาเล่าว่าเอา
กลับไปท�าท่ีบ้านด้วย มาเล่าว่าเขาได้เอาไปใช้กับลูกหลาน ท�าให้ผู้สงูอายุ
มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

ญ�ณิศ� ยี่ดวง
อ�ยุ 25 ปี
นักวิชาการศึกษา

คุณมีวิธีการเข้าไปคลุกคลีกับผู้สูงอายุอย่างไร
ไม่มีวิธีการที่พิเศษเลยค่ะ เพราะว่าเราก็คิดว่าผู้สูงอายุเป็นเหมือนญาติ  
ถึงเราจะมาท�างานได้ไม่นาน แต่ว่าการท่ีเราได้มโีอกาสเข้าไปสอนในบาง 
วิชาก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยไปในตัว ผู้สูงอายุบางคนจะชอบคุย 
ชอบเล่า เขาก็เห็นว่าเราเป็นลูกหลาน บางครั้งเขาก็เรียก หนูกินข้าว 
หรือยัง เกิดความผูกพันขึ้นมา 
 ตอนแรกท่ีเข้ามา เราก็คิดว่าจะต้องท�าตัวยงัไง เพราะว่าช่องว่าง 
ระหว่างวัยค่อนข้างเยอะ แต่พอไปท�าจริงๆ เราได้รู้ว่าผู้สูงอายุต้องการ 
อะไร สิ่งท่ีเขาคิดเขาเข้าใจเป็นยังไง เราก็ค่อยๆ ปรับตัวไปกับสิ่งน้ัน  
แต่ไม่ได้หมายความว่าเปล่ียนตัวเรานะคะ เราต้องหาจดุกลางระหว่างวยั 
เช่น บางเรื่องท่ีผู้สูงอายุมีความรู้มากกว่าเรา มีบางเรื่องท่ีผู้สูงอายุให้ 
ความสนใจ เราในฐานะท่ีเป็นเด็ก เป็นผู้รูน้้อย เราก็ได้ความรูใ้หม่ๆ จาก 
เขาได้ เขาสามารถสอนอะไรบางอย่างให้กับเราได้ อันน้ีเป็นหลักการ 
ท�างานท่ีเรียนรู้ นอกจากน้ันยังเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จัก 
ความหลากหลายของคน เพราะผู้สงูอายแุต่ละคนไม่เหมอืนกัน ท�าให้ได้ 
เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นค่ะ

เป้าหมายในการท�างานของคุณคืออะไร
เป้าหมายในการท�างานกับผู้สูงอายุก็คือการได้เห็นว่าเขามีความสุข  
เมื่อเขามีความสุขเราก็ได้ความสุขกลับมา ในฐานะคนท�างาน เมื่อผู้สูง 
อายเุกิดความเปล่ียนแปลง เขาท�าบางสิง่บางอย่างได้ เราก็ภาคภูมใิจด้วย  
เหมือนกับเราได้เติบโตมาด้วยกัน เขาได้ท�าในสิ่งที่เขาอยากท�า แต่เขา 
ไม่มโีอกาสได้ท�า เราเข้าไปช่วยพัฒนาศกัยภาพของเขา ในขณะท่ีการพัฒนา  
ศักยภาพของเขาก็พัฒนาตัวเราด้วย เป็นการได้รับทั้งคู่ 
 สิ่งท่ีเป็นเป้าหมายต่อไปก็คืออยากให้ผู้สูงอายุมาเรียนมากข้ึน  
มาถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้กันมากข้ึน เราชอบการท่ีผู้สูงอายุได้มา 
พูดคุยกัน ได้ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน เพราะองค์ความรู้บางอย่างเรา 
ไม่สามารถหาได้ทัว่ไป แต่ต้องมาจากคนท่ีเขามปีระสบการณ์ในเรือ่งน้ัน 
มาจริงๆ เท่านั้น 
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โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลมีนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็น 
จ�านวนมากในแต่ละสัปดาห์ มีการเรียนการสอนหลายวิชาตามความ 
สนใจของนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุหลายท่านได้รับประโยชน์จากการ 
เรยีน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสนุกสนาน คลายเหงา รวมไปถึงได้น�า 
ความรูท่ี้ได้ไปใช้ท่ีบ้านด้วย ต่อไปน้ีจงึเป็นนักเรยีนตัวอย่างบางคนท่ีได้รบั  
การเติมเต็มศักยภาพ และได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

สูงวัย สูงศักยภ�พ

บทที่
04

คณุลงุเป็นรองนายก อบต. มากีปี่แล้ว
6 ปีกว่าแล้วครับ

เป็น ผอ. โรงเรยีนมาต้ังแต่แรกเลยหรอืเปล่า
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ

มแีนวคดิในการด�าเนินการของโรงเรยีนผู้สงูอายอุย่างไร
อยากให้ผู้สงูอายใุนชมุชนมารวมกลุ่มกันจะได้ไม่เหงา อยูท่ี่บ้านลูกหลาน 
บางรายก็ไม่อยู่ด้วย อยู่ตัวคนเดียว ผมอยากให้มารวมกลุ่มกัน มีอะไร 
ปรึกษาหารือกัน หรือมีความร่าเริงก็มาแบ่งปันกัน

ด�บตำ�รวจอดุลย์ วิชัยปรัชญ์
อ�ยุ 72 ปี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
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เป็นสมาชกิชมรมผู้สูงอายฯุ มาก่อนหรอืไม่ และชมรมฯ ท�ากจิกรรม
อะไรกนับ้าง
เป็นครบั เดิมในต�าบลน้ีเขาก็มชีมรมผู้สงูอาย ุถ้ามสีมาชกิเสยีชวีติก็ช่วยกัน  
มีการเก็บเงินรายหัว หัวละ 10 บาททั้งต�าบล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
นอกจากนั้นก็มีการร่วมกิจกรรมกันในบางโอกาส ไม่เยอะมาก พอมามี 
โรงเรียนผู้สูงอายุถึงค่อยมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ก่อนสมมติมีงานศพก็ไป 
ร่วม ไปวางหรีด เป็นในลักษณะน้ัน พอมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุก็ดีขึ้น  
ได้มามีสารทุกข์สุกดิบก็มาเล่าสู่กันฟัง มาหัวเราะร่าเริงกัน บางครั้งก็มี 
การสอนวิชาชีพ

มอบหมายแนวคิดการด�าเนินงานกับเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างในเรื่อง 
การปรบัการเรยีนการสอน 
ผมว่ามนัต้องพัฒนาเรือ่ยๆ ต้องปรบัเปล่ียนไป อันไหนดีเราก็มาปรกึษา 
หารือกัน

ผูส้งูอายไุด้สะท้อนความต้องการผ่านคณุลุงอย่างไรบ้าง 
เขาก็ชอบนะ มาอยูร่วมกลุ่มกัน มคีนท่ีอยูค่นเดียวเหงาๆ ก็อยากเข้ามา 
มีส่วนร่วม มาอยู่ด้วยกัน บางคนชอบร้องเพลงก็มาหัดร้อง มีสอน 
วิชาชีพ มีบางวิชาที่เรามอบให้เขาท�า 

คณุลงุได้มส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนบ้างหรอืไม่
บางโอกาสครบั ผมเป็นต�ารวจเก่าก็ให้ข้อคิดเรือ่งกฎหมายเบ้ืองต้น เช่น 
คนเราเกิดมาต้องแจ้งเกิดแจ้งตายภายในก่ีวัน แล้วก็จะมีต�ารวจจาก 
หน่วยบรกิารมาให้ความรูท้�านองเดียวกัน และความรูเ้ก่ียวกับยาเสพติด 
ด้วย

สามปีท่ีผ่านมา คณุลงุเห็นความเปลีย่นแปลงของผูสู้งอายทุีม่าเรยีน 
อย่างไรบ้าง
ดีขึ้นเยอะเลยครับ อย่างด้านการฝึกอาชีพ บางคนไม่เป็นเลยก็ได้มาฝึก 
มาท�า 

ท�าไมคุณลุงถึงยังท�างานอยู่ มีแนวคิดเรื่องการท�างานของผู้สูงอายุ 
อย่างไร
ทุกคนนะครับ เมื่อถึงวัยแล้วก็ต้องมาอยู่ร่วมกัน มาคิดมาท�าอะไรกัน 
ให้มีความร่าเริง เพราะอยู่บ้านเฉยๆ ก็จะเหงา 

ได้ชกัชวนผูส้งูอายทุ่านอ่ืนๆ ทีอ่ยูบ้่านเฉยๆ ให้ออกมาร่วมกจิกรรม
หรอืไม่
เวลาไปประชุมผู้ใหญ่บ้านรายเดือน ผมก็ชักชวนให้เขาเข้ามาร่วมกัน  
บางคนเขาก็ไม่สนใจ แต่บางคนเขาก็มา พอมาแล้วเขาก็ดีขึ้น 

ในอนาคตอยากจะให้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุมีการด�าเนินการ 
ไปในทศิทางไหน
อยากจะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีครับ อยากให้มาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน

“
เขำก็ชอบนะ มำอยู่รวมกลุ่มกัน มีคนที่อยู่คนเดียว 

เหงำๆ ก็อยำกเข้ำมำมีส่วนร่วม มำอยู่ด้วยกัน 
บำงคนชอบร้องเพลงก็มำหัดร้อง มีสอนวิชำชีพ 

มีบำงวิชำที่เรำมอบให้เขำท�ำ

”
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คณุป้าเป็นนักเรยีนผูส้งูอายมุากีปี่แล้ว
ป้าเป็นเมื่อปีที่แล้วค่ะ

ท�าไมถึงไปเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนผู้สงูอายุ
ไปแล้วดีค่ะ ได้ความรู้ ท�าให้จิตใจเราสบายขึ้น ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไป 
เครียด 

ก่อนหน้านัน้คณุป้าท�าอะไร
เมื่อก่อนป้าไปอยู่กรุงเทพฯ กับลุงหลายสิบปี ขับรถพุ่มพวงตระเวนขาย 
กับข้าว ต่อมากลับมาอยู่บ้าน มาท�างานก่อสร้าง ลุงเป็นช่างปูน ป้าท�า 
หน้าที่เก็บกวาดให้ลุงเขา แล้วก็ช่วยเขาหิ้วปูน ช่วยเขาท�า อะไรตรงไหน 
มันรกเราก็เก็บกวาดไป แต่เราแก่แล้วท�าไม่ไหว พอกลับมาอยู่บ้าน 
เขาก็ชวนไปโรงเรยีน ป้าว่าเออเข้าท่าดี อบต. เขาก็ส่งเสรมิดี พาไปดูงาน 
ตรงนั้นตรงนี้ ป้าชอบตรงนี้แหละ

จันทร์เพ็ญ บุญมี
อ�ยุ 63 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

คุณป้าจันทร์เพ็ญสาธิตวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนเหมือนเวลาเพื่อนผู้สูงอายุมาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ
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ป้าได้ความรูอ้ะไรจากการไปอบรมบ้าง
ได้เรื่องการเกษตรค่ะ เขาชวนไปอบรมท่ีสหกรณ์การเกษตร เราก็ไป 
ตามเขา

เขาสอนอะไรบ้าง
เขาสอนการเล้ียงจิ้งหรีด เล้ียงปลา เล้ียงกบ เราก็เอามาท�าตามบ้าง  
ลองไปเรื่อย ตอนน้ันป้าไม่มีความรู้อะไรเลย กลับมาจากกรุงเทพฯ  
ไม่มีอะไรมาเลย พอไปอบรมก็กลับมาลองท�าที่บ้าน

เริม่ต้นอย่างไร
ป้าเริ่มเล้ียงปลาดุกเป็นอย่างแรก แล้วเขาบอกว่าเล้ียงกบก็ดีนะ เราก็ 
เอากบมาทดลอง ก็ดีอยู ่ตอนน้ีก็ยงัเล้ียงกบอยู ่เมือ่สองปีก่อนน้ีเขาบอก 
ว่าไปดูการเล้ียงจิง้หรดีไหม เราก็ไปกับเขา ชอบ ตอนน้ีมปีลาดุกอยูป่ระมาณ  
1,000 กบก็ประมาณ 4 นิ้ว 3 นิ้ว 2 นิ้วก็มี ยังพัฒนาเลี้ยงปูนาด้วย 

เลีย้งไว้ขายหรอืกนิในครวัเรอืน
ปูนาเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละ เอาไว้กิน เหลือกินเราก็ขาย แบบที่พระเจ้า 
อยู่หัวสั่งสอนไว้ มีท่ีดินเหลือป้าก็เอาไว้ปลูกผักกิน ปลูกต้นหอม ผักชี  
มะละกอ ฟักห้อยอยู่น่ันน่ะเราก็ตัดกิน ปลูกบวบปลูกอะไรก็ข้ึน เราไม ่
ต้องไปซื้อเขากิน ประหยัดไป ส่วนกบมีคนมารับซื้อกิโลฯ ละ 70 บาท  
วนัน้ีมาเอา 10 กิโลฯ พรุง่น้ีว่าง มะรนืมาเอาอีก 10 กิโลฯ เด๋ียวก็หมดบ่อ  
ปลาดุกชาวบ้านเขาก็มาซื้อทีละกิโลฯ สองกิโลฯ ขายกิโลฯ ละ 50 บาท  
บางทีเขาก็มาสั่งซื้อ 10 กิโลฯ ส่วนจิ้งหรีดต้นทุนน้อยแต่ก�าไรดี 

โรงเรยีนผูส้งูอายมุส่ีวนเข้ามาหนุนเสรมิสิง่ทีค่ณุป้าท�าอย่างไร
โรงเรียนเขาบอกให้เลี้ยงไว้ เขาจะเอาไว้เป็นตัวอย่าง พอดีป้ามีความรู้ 
ทางนี้บ้าง เขาก็เลยให้ไปสอนเพื่อน บางครั้งเขาก็มาดูงานกัน เป็นกลุ่ม 
เลี้ยงจิ้งหรีด มีหลายคนอยู่ มีกันคนละกล่องสองกล่อง เขาเอาไปเลี้ยง 
ที่บ้าน 

บ่อเลี้ยงกบภายในบ้านที่สร้างรายได้ให้กับคุณลุงและคุณป้าได้เป็นอย่างดี
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เพือ่นๆ รายได้ดกีนัไหม 
ก็ดีอยู่นะ ขายก็ง่าย 

คณุป้าคดิว่า ส่ิงท่ีท�าอยูน่ีเ้ป็นรายได้เสรมิทีด่หีรอืไม่
เราแก่แล้ว ไม่มทีางไปหากินอะไรแล้ว ก็อยูใ่นบ้านเรา ท�ากันไป ชวีติก็ดี  
ข้ึนกว่าเมื่อก่อน ป้ากับลุงกินอยู่กันอย่างน้ีสองคน ได้พวกน้ีมาเสริม  
ขายปลาน้ีได้เงนิไปซือ้อาหารจิง้หรดี ขายจิง้หรดีได้ก็ไปซือ้กบ หมนุเวยีน  
เพราะเราไม่มีเงินเก็บ แต่เราก็มีความสุข

คณุป้าชอบไปโรงเรยีนหรอืไม่
ชอบ ป้าขี่จักรยานคันสีชมพูไป ปั่นไปน้องแน้งๆ ดูทุ่ง ดูนา ดูข้าว ถือว่า 
มีความสุข ท่ีเขาสอนอยู่ท่ีโรงเรียนก็ดีนะ พวกเด็กๆ ก็ดี ให้ก�าลังใจ  
บางทีก็ห่อข้าวไปกินกัน

คณุป้าชอบเรยีนอะไร
ชอบนาฏศิลป์ เต้นบาสโลป ฟ้อนกลองเอิด ฟ้อนศรีเมือง แล้วก็แม่ไม ้
มวยไทย ป้าได้ทุกอย่าง ป้าไปโรงเรยีนได้ความรูเ้ยอะ มผ้ีาปัก ผ้าด้นมอื  
ท�ากระเป๋า ทุกวันนี้ป้าเย็บกระเป๋าไว้ใช้ ถึงไม่ได้ขายก็ยังมีความสุขของ 
ตัวเอง เพราะเราท�าเอง ว่างก็นั่งท�า เวลาไปโรงเรียนเราก็ได้ไปสนุกกับ 
เพื่อนด้วย มีอะไรก็ไปแบ่งปันกันกิน 
 วิชาภาษาอังกฤษป้าก็ชอบนะ แต่จ�าไม่ค่อยได้ ไปเจอกันคนเฒ่า 
คนแก่ก็กู๊ดมอร์นิ่ง คุยเล่นกันสนุกดี 

คณุป้ามคีวามสุขกบัชีวติทกุวนันีไ้หม
มีความสุขค่ะ มีบั้นปลายชีวิตที่สบายดี แต่เงินไม่มีนะ แต่เราก็ไม่ได้ใช้ 
อะไรอยู่แล้ว มีของกินอยู่ ผักเราไม่ต้องซื้อแล้ว ในบ้านเราก็มีกิน ไก่เรา 
ก็เยอะหลังบ้าน เยน็จะกินก็มาห่ันมาท�าแกงของเราเอง ฝรัง่ก็ต้นหลังบ้าน  
กล้วยก็ไม่ต้องซื้อ มะพร้าวก็มี ท�าขนมเอง ใบตองเรามีเอามาห่อเอง

“
ป้ำกับลุงกินอยู่กันอย่ำงนี้สองคน 

ได้พวกนี้มำเสริม 
ขำยปลำนี้ได้เงินไปซื้ออำหำรจิ้งหรีด 
ขำยจิ้งหรีดได้ก็ไปซื้อกบ หมุนเวียน 

เพรำะเรำไม่มีเงินเก็บ แต่เรำก็มีควำมสุข

”
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คณุลงุเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายมุานานหรอืยงั
ปีที่สามแล้วครับ

ท�าไมถึงไปเข้าเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายุ
มันมีความสุขครับ

ท�าอะไรบ้างเวลาไปโรงเรยีน
ครูเขาให้ท�าหลายอย่าง เรียนภาษาอังกฤษบ้าง เอาพระมาเทศน์บ้าง  
แล้วก็ท�ากิจกรรมอื่นๆ บ้าง

ชอบเรยีนวชิาอะไร ชอบท�ากจิกรรมอะไร 
ก็ดนตรีน่ันแหละ ผมชอบตีกลอง อย่างอ่ืนผมก็ชอบ แต่ความจ�าผม 
มันก็ไม่มีแล้ว เรียนแล้วมันก็เลยผ่าน 

วิโรจน์ กันทะไซ
อ�ยุ 72 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มปลูกอ้อย

คณุลงุได้เอาสิง่ทีเ่รยีนท่ีโรงเรยีนมาใช้ประโยชน์บ้างไหม 
ก็มีอยู่ครับ เช่น การกินอาหารห้าหมู่ การออกก�าลังกาย 

คดิว่าโรงเรยีนช่วยผูส้งูอายอุย่างไรบ้าง
ไม่เหงาครับ รู้จักกันเยอะ การเรียนก็ไม่เท่าไรหรอก ไม่เน้นเท่าไร 

ศนูย์เรยีนรูก้ารปลกูอ้อยและแปรรปูอ้อยของคณุลงุมกีจิกรรมอะไรบ้าง
ลุงเป็นคนท�าเอง มี 12 ไร่กว่า ท�ามาเป็นปีท่ีสามแล้วครับ ปลูกอ้อย 
แล้วก็ซ้ือเครื่องมารีดน�้าเอง ขายตรงน้ีแหละ ต้ังร้านอยู่ข้างหน้าน่ี  
ขายขวดละ 10 บาทครับ

มรีายได้เยอะไหม
มันก็เป็นบางวัน ไม่ได้ขายทุกวัน บางวันก็เยอะ บางวันก็พออยู่ได้

มเีพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีนให้ความสนใจมาเรยีนเรือ่งการท�าอ้อยกบัคณุลงุ 
เยอะไหม
เอาพันธ์ุไปปลูกมอียูห่ลายคนแล้ว แต่ค้ันน�า้ยงันะ คงต้องรออีกสกัระยะ

คณุลงุมาไร่อ้อยทกุวนัไหม 
ครบั บางวนักินข้าวแล้วก็มา บางวนัต่ืนแล้วก็มา กลับ 6 โมงเยน็ วนัอังคาร  
หยุดหนึ่งวันเพราะต้องไปโรงเรียน

คณุลงุชอบมาท�าไร่อ้อยหรอืชอบไปโรงเรยีนมากกว่ากนั
(หัวเราะ) โรงเรียนมันสัปดาห์ละวันเดียว ยังไงก็ต้องไป

เคยขาดโรงเรยีนไหม
ก็มีบ้างครับ แต่ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ขาด 
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คุณลุงวิโรจน์มีความสุขกับการมาท�างานที่ไร่อ้อยทุกวัน
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คณุลงุท�าไม้กวาดมานานหรอืยงั
20 กว่าปีแล้ว 

คณุลงุได้ความรูเ้รือ่งการท�าไม้กวาดมาจากไหน
เขาพาไปเรียนกันมา 10 กว่าคน แต่ท่ีเหลือท�าก็มีแค่ลุงกับแค่ไม่ก่ีคน 
ที่ยังท�าอยู่

คณุลงุท�าไม้กวาดเป็นงานหลกัเลยหรอืไม่
มีนาอยู่แต่ปล่อยให้ลูกท�า ลุงท�าไม้กวาดเป็นการหารายได้เสริม

ขายทีไ่หน 
เขาจะมาสั่งเอาไว้ 

ยอน สอนม�
อ�ยุ 77 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มไม้กวาด

ไม้กวาดของคณุลงุมกีีแ่บบ
มีสองแบบ แบบสั้นกับแบบยาว ยาวขาย 40 บาท สั้น 20 บาท 

ขายดไีหม 
บางครัง้ก็ขายดี บางครัง้ก็ขายไม่ดี เดือนท่ีแล้วได้ 70 กว่าด้าม ก็ 2,000  
กว่าบาทนะ เดือนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลย 

ด้ามหนึง่ท�านานไหม 
ท�าตั้งแต่เช้าถึงค�่าได้ 10 กว่าด้าม 

คุณลุงยอนขณะก�าลังท�าไม้กวาด อาชีพเสริมที่ท�ามาแล้วกว่า 20 ปี
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คณุลงุได้สอนการท�าไม้กวาดเพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีนไหม
สอนด้วยครับ 

กลุม่ไม้กวาดมด้ีวยกนักีค่น
มแีต่ผู้ชายในโรงเรยีนน่ันแหละ ผู้ชายก็ประมาณ 5-6 คน เมือ่ก่อนมสีอน 
ท�าไม้กวาดดอกหญ้าด้วย แต่ไม้กวาดดอกหญ้ามันมีคนท�าเยอะ แบบนี ้
ไม่ค่อยมี 

นอกจากไปสอนท�าไม้กวาด คณุลงุชอบท�าอะไรทีโ่รงเรยีน
ท�าลูกประคบ ท�าข้าวแต๋น มีหลายอย่าง 

ชอบเรยีนวชิาการไหม 
ภาษาไทยชอบ ภาษาอังกฤษไม่ชอบ เพราะมันยาก เราไม่ได้รู้มาตั้งแต่ 
แรก เรียนวันเดียวก็ลืม เขียนเอบีซีถึงแซดยังไม่เก่งเลย
 
วชิาสขุภาพท่ีหมอสอนชอบไหม
ชอบๆ เขาสอนออกก�าลังกาย

เอามาท�าทีบ้่านไหม
ท�า ยืดเหยียด

คณุลงุชอบไปโรงเรยีนไหม
ชอบไป เดินไม่ได้ก็ไม่ไป เดินได้ต้องไป เดินไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน

ไม้กวาดผลงานของลุงยอนที่รอลูกค้ามารับไปจ�าหน่ายต่อ
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คุณครนุูดา นวเลิศเมธี อาย ุ67 ปี เป็นอดีตคุณครรูะดับชัน้ประถมศกึษา  
โรงเรยีนแม่ยางเปรีย้ว เมือ่เกษยีณอายรุาชการ คุณครใูช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ด้วยการเข้ามาท�าหน้าท่ีเป็นครูจิตอาสาท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต�าบลแม่ยางตาล คุณครูนุดารับหน้าที่สอนวิชางานฝีมือ สอนผู้สูงอายุ 
ท�าผ้าปัก ผ้าด้นมือ ท�าดอกไม้จนัทน์ ฯลฯ นอกจากการท�างานจติอาสาแล้ว  
คุณครูนุดาใช้เวลาว่างในแต่ละวันในการเข้าสวนขนาด 3 ไร่ใกล้บ้าน  
เพ่ือดูแลพืชผักท่ีตนเองปลูกเอาไว้ คุณครูนุดาบอกว่าสองสิ่งน้ีคือสิ่งท่ี 
เธอรัก และเป็นสิ่งที่เธอชอบท�ามากที่สุดในช่วงเวลานี้ 

คว�มชอบทำ�

บทที่
05

นุด� นวเลิศเมธี
อ�ยุ 67 ปี
จิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
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ครูจิตอำสำ

หลังจากเกษียณอายุราชการจากการท�าหน้าท่ีครูชั้นประถมศึกษาท่ี 
โรงเรยีนแม่ยางเปรีย้วมาแล้วเป็นเวลาหลายปี ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาครนุูดา 
ได้รับการเชื้อเชิญจากโรงเรียนผู้สูงอายุให้เข้ามาช่วยงานสอนหนังสือ 
ให้กับผู้สูงอายุ เธอใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจเข้าไปช่วยงาน 
ใช้ประสบการณ์การเป็นครู และความรู้ความช�านาญในการท�างานฝีมือ 
โดยหวังว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในชุมชน
 “ส่วนมากจะเป็นการสอนงานอาชพี พวกงานฝีมอื ผ้าปัก ผ้าด้นมอื  
ท�าดอกไม้จนัทน์ท่ีเขาเอาไปใช้ในงานศพ ท�าดอกไม้จนัทน์จากลอตเตอรี”่  
คุณครูนุดาเริ่มต้นเล่า
 คุณครนุูดาบอกว่าเธอเป็นครสูอนเด็กๆ มาตลอดชวีติการเป็นครู  
แต่ 2 ปีท่ีผ่านมาเข้ามารบัหน้าท่ีในการสอนผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นวยัไล่เล่ียกัน  
เธอบอกว่าการสอนนักเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบการท�างานท่ีแตกต่าง 
ออกไปพอสมควร 
 “บางครั้งเวลาท่ีเราสอนเด็ก เราสามารถพูดให้เขาท�าอะไรได้  
แต่กับผู้สงูอาย ุบางทีเราอายอุ่อนกว่าเขาก็ต้องเกรงใจเขา หรอืบางครัง้ 
เวลาสอนเราจะไปเคี่ยวเข็ญให้เขาท�า เขาก็ไม่เอา เราจะไปบังคับให้เขา 
ท�าให้สวย แต่เขาไม่ต้องการขนาดนั้น” ครูนุดาอธิบายวิธีการท�างาน
 ดังน้ัน เป้าหมายในการท�างานจิตอาสาของครูผู้สูงอายุของเธอ 
จึงไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ “แค่เขาท�าได้ เราก็ภูมิใจแล้ว” เธอบอก 

บรรยากาศสวนยามเย็นที่แสนสงบและสวยงาม
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เย็บผ้ำถุงลดเครียด

ครูนุดารับหน้าที่เป็นครูจิตอาสาที่โรงเรียนผู้สูงอายุมาแล้ว 2 ปี ตลอด 
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา เธอได้น�าสิ่งท่ีถนัดมาถ่ายทอดให้กับบรรดานักเรียน 
ผู้สูงอายุ
  “แม่ชอบท�างานประดิษฐ์ค่ะ อยู่บ้านก็ชอบเย็บผ้า เย็บใส่ของ 
ตัวเอง ตอนแรกๆ ก็ยังไม่รู้ทางว่าจะต้องเย็บยังไง ลวดลายยังไง เวลา 
ท่ีมีโครงการของทางจังหวัดเขาเปิดสอนเย็บผ้าถุง เย็บผ้าด้นมือ  
เราสนใจก็ไปสมัครกับเขา ไปได้ความรู้จากตรงนั้นมาพัฒนาเอง แล้วก ็
ถ่ายทอดต่อ” คุณครูกล่าว  
 การได้เข้าไปคลุกคลีและรับรู้ความต้องการของผู้สูงอายุอย่าง 
ใกล้ชิด ได้ท�าให้วิธีการสอนและจุดประสงค์ในการสอนของครูนุดา 
เปลี่ยนแปลงไป
 “แม่จะสอนไม่ให้เขาเครยีด เพราะบางคนความจ�าเขาก็ไม่ค่อยดี  
บางคนเป็นอัลไซเมอร์ก็มี ถ้าเขาต้องมาเครียดอีก เราไม่อยากให้เป็น 
อย่างน้ัน เราต้องค่อยๆ สอนเขาให้เขาค่อยๆ ท�าไป ถ้าเขาเยบ็ได้ แม่จะ  
ดีใจท่ีเขาท�าได้ แล้ววันรุ่งข้ึนเขาก็จะใส่ผ้าถุงท่ีตัวเองเย็บมาโชว์ด้วย”  
ครูนุดาเล่าถึงวิธีการสอนของเธอ
 ในฐานะครจูติอาสา คุณครนุูดาเล่าว่า เธอเห็นความเปล่ียนแปลง 
ด้านจิตใจของกลุ่มผู้สูงอายุจากการมาเรียนที่โรงเรียนพอสมควร 
 “ถ้ามาได้หัวเราะเขาจะชอบมา มีอยู่คนหน่ึงตอนแรกชักชวนให้ 
ไปโรงเรียน เขาไม่ยอมไป บอกว่าห่วงหลานบ้างอะไรบ้าง เวลาอยู่บ้าน 
ตอนกลางวันเขาจะซึมๆ นอนเป็นหลัก บ่นว่าปวดขาบ้าง จนกระท่ัง 
หลานไปโรงเรียนแล้วเขาก็ไป พอไปแล้วเขาก็ดีข้ึน เขารู้สึกสนุกสนาน 
เพราะได้ไปร่วมกิจกรรม”

ชีวิตในสวน

ก่อนหน้าท่ีจะมารบัผิดชอบการสอนวชิางานประดิษฐ์ในโรงเรยีนผู้สงูอายุ 
ครูนุดาบอกว่าเธอสนุกกับการท�าสวน สวนดังกล่าวเป็นสวนประจ�า 
ครอบครัวในพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ห่างจากบ้านเพียง 500 เมตร   
 “ที่บ้านเราปลูกผักกินกันเอง ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่าง 
ท่ีเราปลูก ผักท่ีปลูกท้ังหมดคือสิ่งท่ีเราชอบกิน ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่  
ปลูกข้าว มะนาวมี ชะอมมี ไม้ผลก็มี มะยงชิด มะม่วง มะปราง มะเฟือง 
กล้วย ลูกเยอะ ข้างหลังก็เป็นสระน�้า” ครูนุดาเล่าถึงสวนของเธอ  
และบอกว่าเธอได้ความรู้ด้านการท�าการเกษตรจากการไปอบรม ท�าให ้
ได้ความรู้มาใช้งานจริง 

การท�าสวนเกษตรพอเพียงเป็นส่วนส�าคัญของอาหารปลอดภัย
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 “ท้ังหมดน้ีเราปลูกเอง แต่เราท�าคนเดียว ถ้าตรงไหนรกมาก 
เราท�าไม่ไหวก็จ้างเขา เวลาจะกินอะไรก็มาเก็บเอา อย่างหน่อไม้หวาน 
เดี๋ยวนี้ขึ้นเต็มเลย” 
 นอกจากเป็นครูวิชางานประดิษฐ์แล้ว บางครั้งครูนุดาก็ได้น�า 
เอาวิชาความรู้เรื่องการท�าการเกษตรไปพูดให้นักเรียนผู้สูงอายุฟังด้วย  
เช่น เรื่องการท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ เป็นต้น ครูบอกว่าเธอเน้นย�้าให ้
ผู้สูงอายุฟังเสมอเรื่องความส�าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
 “ถ้าเราไม่ใช้สารเคมี เราสามารถเก็บกินได้เลย เราไม่ต้องกังวล 
ว่ามันมีสารเคมีอะไรไหม อย่างผักกาด ชะอม ถ้าเราไปซื้อข้างนอก  
เราก็ไม่แน่ใจ อย่างน้ีเราเด็ดกินได้เลยท่ีเราปลูกเอง มันเป็นประโยชน ์
ตรงนี้” ครูเล่าถึงความสุขจากสวนครัวส่วนตัว

“
ถ้ำเรำไม่ใช้สำรเคมี เรำสำมำรถเก็บกินได้เลย 

เรำไม่ต้องกังวลว่ำมันมีสำรเคมีอะไรไหม 
อย่ำงผักกำด ชะอม ถ้ำเรำไปซื้อข้ำงนอก เรำก็ไม่แน่ใจ

”

ควำมสุขทุกมุมมอง

เช่นเดียวกัน การออกไปท�าหน้าท่ีครูจิตอาสาก็ได้สร้างความสุขให้เกิด 
ขึ้นในชีวิตของเธอด้วย  
 “ได้คลายเครียดค่ะ ได้ไปเจอคนหลายๆ คน หลายๆ ลักษณะ  
ได้ไปเจอผู้สูงอายุวัยเดียวกับเรา ได้เพื่อน ได้คุย ได้แบ่งปันความรู้กัน  
บางทีเขาก็เอาพระมาเทศน์ก็ได้ความรู้ ได้เป็นนักเรียน เวลามีวิทยากร 
มาสอนเรื่องที่เราไม่รู้ เราก็เรียนรู้ไป” ครูนุดากล่าว
 เพราะฉะน้ันการท่ีพวกเขาได้มาร่วมกิจกรรม ได้มาฟ้อนร�า  
เรียนหนังสือ เย็บผ้า และท�ากิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงได้ท�าให ้
ผู้สูงอายุมีก�าลังใจ มีความสุข 
 ซึง่ก็เป็นความสขุท่ีสะท้อนกลับมาสูค่รจูติอาสาเช่นครนุูดาในการ 
ท�าสิ่งที่เธอรักเธอชอบเองด้วยเช่นกัน
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จ่าสิบเอกสอยดาว ขอนขะแจะ อายุ 44 ปี เป็นอดีตข้าราชการทหาร  
ปัจจุบันหันมารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย อบต. 
แม่ยางตาล อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หลายปีที่ผ่านมา เขาท�างาน 
ใกล้ชดิกับผู้สงูอาย ุเขาจะมาเล่าให้ฟังถึงบทบาทหน้าท่ีของเขา วชิาท่ีเขา 
สอน และสิ่งที่เขาได้รับจากผู้สูงอายุ 

พอเพียงด้วยหัวใจ

บทที่
06

จ่�สิบเอกสอยด�ว ขอนขะแจะ
อ�ยุ 44 ปี
หัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ยางตาล
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จ่าสิบเอกสอยดาวก�าลังควบคุมการปรับพื้นที่เกษตรแปลงใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

“ท�าทุกอย่างครบั” คุณสอยดาวบอกอย่างอารมณ์ดีหลังจากได้รบัค�าถาม 
ว่าต�าแหน่งหัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัยของเขานั้นต้องท�าอะไรบ้าง
 “ต้ังแต่ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ไฟไหม้ งเูข้าบ้าน รถชน ทุกอย่าง 
ถือว่าเกี่ยวกับงานสาธารณภัย พูดง่ายๆ ว่าดูแลความเป็นอยู่ของคนใน 
ชุมชนครับ”
 จ่าสบิเอกสอยดาวหรอืท่ีคนในชมุชนเรยีกว่า จ่าสอยดาว บอกว่า 
เขาโอนจากทหารมารับหน้าที่อยู่ที่แม่ยางตาลได้เกือบ 3 ปีแล้ว เขาเป็น 
ชาวอ�าเภอสอง ไม่ไกลจากต�าบลแม่ยางตาลเท่าไรนัก ราว 20 กิโลเมตร
ทุกวันนี้เขาจึงอาศัยอยู่ที่บ้านและเดินทางมาท�างานตอนเช้า
 นอกจากงานบรรเทาสาธารณภัยท่ีเป็นหน้าท่ีหลักแล้ว จ่าสอยดาว 
ยังรับหน้าท่ีเรื่องการดูแลผู้สูงอายุท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล 
ด้วย 
 “เรื่องผู้สูงอายุ ผมก็รับผิดชอบอยู่หลายเรื่องครับ ต้ังแต่ขับรถ 
รับส่งผู้สูงอายุ ดูแลความเป็นอยู่ คล้ายๆ กับว่าผู้สูงอายุไปไหนมาไหน 
ผมก็คอยดูด้วย บางครั้งก็ให้ความรู ้เก่ียวกับด้านสาธารณภัยบ้าง  
ด้านการปฐมพยาบาลบ้าง” จ่าสอยดาวเล่า
 “นอกจากน้ันเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงผมก็สอนด้วยครบั” เขาบอก 
ถึงวิชาที่รับผิดชอบและได้รับความนิยมจากนักเรียนผู้สูงอายุอย่างมาก
 “ปีท่ีแล้วผมสอนหลายอย่างครับ สอนเล้ียงไก่ไข่ ปลาดุก กบ  
แต่รุน่น้ีเด๋ียวเปิดเทอมใหม่ นายกฯ จะท�าเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
มีสระปลา แล้วก็จะขึ้นเป็นแปลงผัก”
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือสวนเศรษฐกิจพอเพียง อบต. 
แม่ยางตาล เป็นโครงการใหม่ล่าสดุท่ีนายกฯ อบต.แม่ยางตาลจดัท�าข้ึน 
ด้วยการแบ่งพ้ืนท่ีว่างภายในท่ีท�าการ อบต. ให้เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูข้องผู้สงูอายแุละประชาชนในต�าบล โดยภายในสวน 
มกีารขุดสระน�า้ วางระบบประปา ท�าแปลงผัก ปลูกต้นไม้ เช่น ผักบุ้ง เงาะ  
ผักคะน้า มะม่วงน�้าดอกไม้ ชมพู่ ขนุน ชะอม ผักเสี้ยว มะนาวแป้น  
มะพร้าว ฯลฯ นอกจากจะท�าหน้าท่ีเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  
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นายก อบต. ยังหวังว่าพ้ืนท่ีบริเวณน้ีจะเป็นสวนสุขภาพให้ผู้สูงอาย ุ
มาน่ังพักผ่อน ท่ามกลางความร่มรื่นของพันธุ์ไม้ต่างๆ หรือจะมาให้ 
อาหารปลาในสระเพื่อความผ่อนคลายก็ได้เช่นกัน
 “ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่เขาจะมพ้ืีนฐานอยูแ่ล้วครบั คนแก่เขาปลูกผัก 
กินกัน แต่เรือ่งการเล้ียงกบ เล้ียงปลาดุก การดูแลมนัจะดูแลยากหน่อย  
ผมก็สอนเขาว่าดูแลยังไง ก่ีวันเปล่ียนน�้า เล้ียงแบบไหนมันจะโตไว  
ถ้าคนไหนมีก�าลังหน่อย มีลูกหลาน ผมก็แนะน�าว่าอาจจะขุดสระน้อยๆ  
ข้างบ้าน อยู่ในสวนผัก ท�าเป็นแบบครบวงจรข้างใน” จ่าสอยดาวเล่า
 “ผมอยากให้ผู้สงูอายเุขารูเ้รือ่งพวกน้ี เพราะมนัช่วยเขาลดรายจ่าย 
ในครัวเรือนได้ เพราะที่บ้านผมก็ท�า เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา อย่างน้อยเรา 
ไม่มีอะไร เราก็เอาของพวกนี้มาท�ากับข้าวได้ อย่างผู้สูงอายุ ถ้าเขาท�า 
ท่ีบ้านครบวงจร เช้าหน่ึงเขาไม่ต้องไปตลาดก็ได้ เขาเดินลงบ้านเข้าสวน 
ครัวของเขาก็ครบหมดแล้ว อยากกินปลา กินไก่ กินกบ ผักท่ีปลูกไว้  
มันเป็นการประหยัดไปได้เยอะนะ ผมทดลองด้วยตัวเองแล้ว บางครั้ง 
อาทิตย์หนึ่งเราไม่ต้องไปตลาดก็ได้ เพราะผมก็ท�าของผมอยู่ที่บ้าน” 
 จ่าสอยดาวบอกว่า ในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของเขาจะเน้นการ 
ปฏิบัติ พาผู้สูงอายุลงแปลง 
 “คนแก่บางครัง้น่ังเรยีนเยอะๆ เขาก็เครยีด แต่ถ้าลงภาคปฏบัิติ 
เขาจะมีความสุข เวลาลงเราจะแบ่งกลุ่มกัน กลุ่มนี้ปลูกผักชนิดนี้ ดูแล 
กันไป พอผักโตก็สลับ ใครอยากกินผักอะไรก็แลกเปล่ียนกันระหว่างกลุ่ม 
ของเขา เลิกเรียนก็เก็บผักกลับบ้าน ลูกหลานเขาก็ได้เห็นแล้วว่าพ่อแม ่
เขามาที่นี่ได้อะไร”
 ด้วยหน้าท่ีท่ีต้องคลุกคลีกับผู้สูงอายุเป็นประจ�า จ่าสอยดาว 
เห็นว่าการท่ีผู้สูงอายุได้เข้ามาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็น 
เรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก 
 “เขามาแล้วเขาได้สนุกสนาน แลกเปล่ียน อย่างน้อยๆ ได้พบ 
เพ่ือนใหม่ เวลากินข้าวเท่ียง เขาก็จะกินกันเป็นกลุ่ม บางครัง้ผมก็ไปกิน 
กับผู้สูงอายุด้วย กลุ่มน้ีนิดกลุ่มน้ีหน่อย ดูแล้วเขามีความสุข ผมก็ม ี

ความสุขไปกับเขาด้วย” จ่าสอยดาวพูดถึงการท่ีผู้สูงอายุได้เอาความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเขาสอนกลับไปทดลองท�าท่ีบ้านและประสบ
ความส�าเร็จ
 “มันเป็นประโยชน์กับเขาผมก็ดีใจครับ เราก็รู้สึกภูมิใจว่าได้ท�า 
ให้เขาไม่ว่างงาน ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีประโยชน์ต่อลูกหลานของเขา  
เขาเล้ียงจิง้หรดีเขาก็ขายได้กิโลกรมัละ 200 บาท กบก็กิโลกรมัละ 90 บาท  
หรือ 100 บาท ผู้สูงอายุแค่ให้อาหาร เปลี่ยนน�้า มันไม่ได้ใช้แรงอะไร 
มากมาย ท�านิดๆ หน่อยๆ พอกินพออยู่”
 นอกจากวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จ่าสอยดาวยังสอนความรู้ 
ด้านอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็นต่อผู้สงูอายดุ้วย เช่น เรือ่งกฎจราจร การปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น เป็นต้น 
 “ผู้สูงอายุบางคนข่ีจักรยานมาโรงเรียนเอง ผมก็สอนเขาเรื่อง 
การข้ามถนน การสงัเกตก่อนเล้ียวซ้ายเล้ียวขวา เพราะบางครัง้ผู้สงูอายุ 
อยากออกเขาก็ออกเลย ส่วนเรื่องการปฐมพยาบาล ผมสอนเขาเรื่อง 
การดูแลตัวเอง เพราะผู้สูงอายุเขาจะเสี่ยงกับโรคเก่ียวกับสมอง  
ต้องบอกเขาว่ามันจะมีอาการยังไง ให้ดูตัวเองไว้ แขนขาเริ่มชาไหม  
ถ้าชาควรปฏบัิติตัวยงัไง ถ้ามคีนไข้ติดเตียงอยูท่ี่บ้าน เราจะต้องยกแขน  
นวด กายภาพบ�าบัดให้เขาด้วยนะ เรื่องพวกน้ีผู้สูงอายุเขาจะค่อนข้าง 
สนใจ” จ่าสอยดาวเล่าถึงหลายบทเรียนของเขา 
 “บางครั้งผมก็สอนเก่ียวกับเรื่องอัคคีภัยด้วย ไฟไหม้ท�ายังไง  
เหตุฉุกเฉินบาดเจ็บกดหมายเลข 1669 หรือโทรมาหาผมก็ได้ เพราะ 
ผู้สงูอายบุางครัง้เขาอยูกั่นสองคนตายาย บางครัง้ดึกๆ ด่ืนๆ เขาท�าอะไร 
ไม่ถูก เราก็บอกว่าโทรไปได้ อย่างเบอร์ของพวกผมก็บอกเขาไว้ โทรได้  
24 ชั่วโมง ถึงผมจะอยู่ที่บ้านโน้น ผมก็สั่งลูกน้องได้” 
 ท้ังหมดน้ีคือบทบาทของจ่าสิบเอกสอยดาวท่ีมีต่อผู้สูงอาย ุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาล ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าท่ี 
เท่าน้ัน “รู้สึกดีครับ เพราะว่าเหมือนเราดูแลพ่อแม่ญาติพ่ีน้องของเรา  
เขาก็เหมือนปู่ย่าตายายของเรา เราท�าอะไรให้เขา เขาก็มีความสุข  
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เราไปคุยสนิทสนมกับเขา เพราะถ้าเขามาแล้วเราไม่สนใจ เขาจะรู้สึก 
เหมือนเขามาเป็นภาระของพวกเราหรือเปล่า คนแก่เขาจะคิดแบบนี้
 “เรามคีวามรกัด้านน้ี เรามคีวามสขุเก่ียวกับการท�างานช่วยเหลือ 
เพ่ือนมนุษย์ เราช่วยเหลือเขาก็ได้เห็นรอยยิม้ของญาติเขา ผมก็โอเคแล้ว  
การท�างานเพ่ือสงัคมไม่ใช่ว่าจะมเีงนิมทีอง แต่เราได้ท่ีจติใจ เราเห็นเขา 
ยิ้ม ส่วนมากผู้สูงอายุเวลาเราช่วยเขา สิ่งตอบแทนของเขาก็คือบางครั้ง 
เขาก็มีกล้วยมาให้ เป็นน�้าใจของเขา เราก็รับ”
 จ่าสอยดาวกล่าวถึงสิ่งที่เขาได้จากการท�างาน

“
เรำมีควำมรักด้ำนนี้ เรำมีควำมสุขเกี่ยวกับกำรท�ำงำน 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เรำช่วยเหลือเขำ
ก็ได้เห็นรอยยิ้มของญำติเขำ

”

คุณป้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมากี่ปีแล้ว
สามปีแล้วจ้ะ ตั้งแต่แรกเลย

ถ้าไม่ได้มาโรงเรียน เวลาอยู่บ้านคุณป้าท�าอะไร
ท�าสวนผสมผสานค่ะ มาโรงเรยีนก็ได้ความรูจ้ากครสูอยดาวเขาก็เอาไป 
ท�าต่อเติม 

สวนคุณป้าปลูกอะไรบ้าง
ปลูกมะเขือ ถั่วฝักยาว ปลูกพริก พอได้เราก็เอามาขายที่ตลาด ได้เงิน  
400-500 บาทก็เอาไปฝากออมสิน 

อ่อน จิน�วงศ์
อ�ยุ 63 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
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คุณป้าอยู่บ้านกับใคร
ป้ามีลูกสองคน แฟนเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายก็เสียชีวิตไปแล้ว เหลือแต ่
ลูกสาว เขาไปท�างานต่างประเทศ ป้าอยูค่นเดียว ก็เลยท�าสวนอยูท่ี่บ้าน 
น่ันแหละ ท่ีตรงไหนว่างก็ไปท�าให้เป็นแปลง หว่านผักบุ้ง ผักบุ้งจีน  
ผกักาด ผกัชี ต้นหอมด้วย ท�าอยา่งละหน่อย แล้วกเ็อามาขาย ไม่ได้จา้ง 
ใครหรอกนะ วันอังคารก็มาโรงเรียน เวลาครูเขาสอนวิชาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เราก็ได้ความรู้ เราก็จ�าไว้ แล้วก็เอาไปท�าที่บ้าน 

คุณป้าท�าสวนคนเดียวเหนื่อยไหม
ถ้าเวลาเราเหนื่อยเราก็พัก

แต่ละวันคุณป้าท�าอะไรบ้าง
ตื่นตีสี่ ลุกขึ้นมาก็อาบน�้า แต่งตัว ตีสี่ครึ่งก็นึ่งข้าวท�ากับข้าวไว้ ตีห้ามา 
ตลาดเอาของมาขาย หาบเป็นเข่งใส่ตะกร้า ข่ีมอเตอร์ไซค์มา ขายมะเขือ  
ถ่ัว น้อยหน่า ฟักลูกใหญ่ๆ ท่ีเขาเอาไปต้มแกงจืด ลูกละ 50 บาท  
สองลูกก็ได้ร้อย เจ็ดโมงก็ขายหมด ไม่มีอะไรกลับบ้าน กลับมาบ้าน 
ก็ซักผ้า ใส่หมวกลงสวน รดน�้า ม่วนดี 

ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเอาไปท�าสวนมีอะไรบ้าง
จ่าสอยดาวสอนเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ ไก่เราไม่ต้องเลี้ยงมาก เลี้ยง 20 ตัว 
ก็พอ เลี้ยงไก่ไข่นะ เราเก็บได้วันละ 20 ฟองเราก็พอขายแล้ว วันหนึ่ง 
ก็ได้ 80 บาท ถ้ามเีวลาเราก็ให้น�า้ให้อาหาร มนัออกไข่เราก็ไปเก็บมาล้าง 
มาเชด็ ตอนเยน็แล้วก็เอาไปวางขายท่ีตลาด วนัหน่ึงออกไปขายสองรอบ  
น้อยหน่าต้องไปวันละสองรอบ น้อยหน่าเก็บวันละหาบเข่งใหญ่ๆ ถ้ามี 
มะม่วงก็เก็บไปด้วย ถ้ามะพร้าวก็ท�าเป็นมะพร้าวเผา ถ้าไม่ทันขายเป็น 
พร้าวอ่อน 
 เขาสอนว่าปลูกผักนะ ไม่ต้องปลูกอะไรมาก ปลูกเอาพอเหมาะ 
พอแรง เช่น ผักบุ้งก็ปลูกสองแปลง หว่านได้ห้าวัน ก็ไปหว่านอันนั้นต่อ  

อันน้ีถอนไปขายหมด ก็ได้อันน้ัน อันน้ันก็หว่านผักชี หว่านเอาไว้  
ถั่วฝักยาวปลูกได้ 10 วัน พออีก 10 วันก็ลงอีกแปลง มันจะไม่ล้มง่าย  
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ถ้าเป็นเพลี้ยก็ใช้น�้าส้มควันไม้ มันไม่อันตราย ไม่ต้อง 
ใช้ยาท่ีมีสารพิษ เราก็ได้ความรู้จากท่ีเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ยา เราก็เอา 
ความรู้น้ันมาท�าเป็นความรู้ของเรา เรามีก�าลังใจว่าเราขายได้ เราก็ใส่ 
ออมสนิไว้ เห็นเงนิในออมสนิมากก็มกี�าลังใจอีก เรามาโรงเรยีนได้ความรู ้
เราก็เอามาปรับเปลี่ยนปรับปรุง อายุ 63 แล้ว แก่แล้ว ท�าคนเดียวได้ 
ก็ท�าไป ต้องขยัน 

คุณป้าอยู่คนเดียวเหงาไหม
แฟนป้าเสียไป 17 ปีแล้ว มันก็เหงา เราต้องหาอะไรท�า ทุกวันนี้ไปวัด 
ไหว้พระขออย่าเป็นอะไร เวลาเราท�าอะไรไปเหงื่อจะได้ออก เราจะได้มี 
ก�าลังใจ ก�าลังกาย เราว่าเราจะแข็งแรง ถ้าพอมีเวลาก็จะไปท�าอะไรให้ 
เหงื่อมันออกหนักๆ เรามีเวลาก็ไปหาเพื่อน มาโรงเรียนก็จะไม่เหงา 

ท�างานได้เงินมาคุณป้าแบ่งออมอย่างไรบ้าง
ฝากกับออมสินบ้าง ออมกับโรงเรียนบ้าง เขาให้ออมเงินเดือนละ 100  
เขาให้จ่ายเดือนละ 110 บาท 10 บาทเอาไว้ไปซื้อนมซื้อขนมเล้ียงกัน  
อีก 100 บาทเราก็ออมไว้ ถึงก�าหนดแล้วเขาก็คืนให้เรา แต่ว่าคนที่เขา 
ไปกู้เงินเราก็มีดอกด้วย เราก็ได้ดอกมา 10 เดือนเราก็ได้ 1,000 บวก 
กับดอก เวลาใครเจบ็ใครป่วยท่ีเป็นนักเรยีนผู้สงูอาย ุอบต. ก็ซือ้กระเช้า 
ไปเยี่ยมคนไข้ เวลาคนหมู่ 2 เป็นอะไรเขาก็แจ้ง ท่ีหมู่ 2 มีนักเรียน 
ไม่สบายอยู่โรงพยาบาล เราก็บอก ผอ. เขาก็ซื้อกระเช้าเป็นผลไม ้
ไปเยี่ยมคนไข้ ป้าก็ว่าดี เวลาเราเป็นอะไรอยู่โรงพยาบาล เขาจะได้ไป 
เยี่ยมเรา เราก็มีก�าลังใจดี ดีแท้นะ 
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การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่อยู่แต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น ดังนั้น รพ.สต. 
แม่ยางตาล และโรงเรียนผู้สูงอายุแม่ยางตาล จึงให้ความส�าคัญกับการ 
ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ สร้างการมีส่วนร่วมให้ 
ผู้สงูอายรุูจ้กัวธีิการดูแลรกัษาสขุภาพด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน ท้ังหมด 
น้ีก็เพ่ือให้พวกเขาเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาพ 
และหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว 

สุขภ�พเชิงรุก

บทที่
07

รพ.สต.แม่ยางตาล หน่วยงานด้านสุขภาพที่ส�าคัญของต�าบล
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บทบำทของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่ยางตาลเป็นภาคีเครือข่ายหลัก 
ท่ีร่วมงานการดูแลผู้สงูอายใุนต�าบลแม่ยางตาลร่วมกับ อบต.แม่ยางตาล  
มาอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงบทบาทการสนับสนุนความรู้ในการดูแล 
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ยางตาลด้วย
 “บทบาทของ รพ.สต. ในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเน้นไปใน 
ทางเป็นวิทยากรตามท่ีทางโรงเรียนผู้สูงอายุวางตารางมาให้ค่ะ”  
คุณรพีพร วงศ์ใน นักวชิาการสาธารณสขุ ผู้อ�านวยการ รพ.สต.แม่ยางตาล 
กล่าว
 “สิ่งท่ีเราเน้นในการสอนเป็นประจ�าก็คือการดูแลสุขภาพและ 
การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ หรือให้ความรู้กับผู้สูงอายุว่าในวัยน้ีสุขภาพ 
แต่ละด้านเขาจะเป็นยังไง เขาจะได้ระวังและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 

รพีพร วงศ์ใน
อ�ยุ 50 ปี 
นักวิชาการสาธารณสุข

นิตย� ยอดห�ร
อ�ยุ 31 ปี
พยาบาลวิชาชีพ

 นอกจากการให้ความรูด้้านสขุภาพโดยตรงแล้ว คุณนิตยา ยอดหาร  
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แม่ยางตาล บอกเพิ่มเติมว่า การสอดแทรกวิธี 
การดูแลสุขภาพด้วยการเล่นเกมให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนก็เป็นวิธีการ 
ที่ได้ผลอย่างยิ่ง
 “บางทีก็อาจจะเป็นเกมท่ีสอดแทรกเข้าไปบ้างค่ะ เช่นบางครั้ง 
เราก็จะสอนวิธีการยืดเหยียดร่างกายด้วยการท�าไปด้วยกัน บางวันเรา 
ก็จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไม่เกิดภาวะสมองเสื่อม เช่น ท�าท่าจีบแอล  
ผู้สงูอายเุขาก็จะหัวเราะเวลาท�าผิด” คุณนิตยาเล่าการท�างานของทีมงาน 
ให้ฟัง
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ปัญหำของผู้สูงอำยุในพื้นที่

พ้ืนท่ีต�าบลแม่ยางตาลก็คล้ายกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมักจะพบโรคความดัน 
และเบาหวานในผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก
 “ในพ้ืนท่ีของเรามีผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ติดเตียงประมาณ 10 ราย  
ผู้สูงอายุภาวะติดบ้านประมาณ 40 ราย โดยทุกรายเราได้มีการร่วมกัน 
ท�าแคร์ แพลนให้แคร์ กิฟเวอร์ลงเยี่ยม จะพบว่าแต่ละรายมีปัญหา 
ไม่เหมือนกัน บางรายมีแผลกดทับซึ่งจะปล่อยให้แคร์ กิฟเวอร์ดูแล 
อย่างเดียวไม่ได้ เราจึงเน้นการให้ความรู้กับญาติในการดูแลด้วย เช่น  
ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ เราจะต้องสอนให้ญาติพลิกตัวผู้ป่วยทุกสอง 
ชั่วโมง” ผอ. รพ.สต. กล่าว
 ปัจจบัุนต�าบลแม่ยางตาลมเีจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์ 3 คน ท�าหน้าท่ี 
ช่วยกันดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ัวท้ังต�าบลตามแคร์ แพลน ท่ีแคร์  
เมเนเจอร์ได้ออกแบบไว้
 “เราแบ่งหน้าท่ีกระจายกันออกไปดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
ตามอาการและต้องการความช่วยเหลือ ตอนน้ียอดคนไข้ของเราอยู่ท่ี 
ประมาณ 50 กว่าคน เพราะฉะน้ันแคร์ กิฟเวอร์คนหน่ึงก็อาจจะต้อง 
รับผิดชอบผู้ป่วย 8-9 คน” คุณรพีพรอธิบายการท�างานของเจ้าหน้าท่ี 
แคร์ กิฟเวอร์

“
สิ่งที่เรำเน้นในกำรสอนเป็นประจ�ำก็คือกำรดูแลสุขภำพ 

และกำรปฏิบัติตัวของผู้สูงอำยุ หรือให้ควำมรู้กับผู้สูงอำยุ 
ว่ำในวัยนี้สุขภำพแต่ละด้ำนเขำจะเป็นยังไง 

เขำจะได้ระวังและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

”

กำยอุปกรณ์

นอกจากการให้ความรูเ้รือ่งการดูแลสขุภาพและเข้าไปช่วยเหลือผู้สงูอายุ 
ในกลุ่มติดบ้านและติดเตียงแล้ว การด�าเนินการอีกอย่างหน่ึงท่ีมส่ีวนช่วย 
ให้ผู้สงูอายสุามารถด�าเนินชวีติได้อย่างสะดวกมากข้ึนก็คือ การจดับรกิาร 
ให้ยืมกายอุปกรณ์จาก รพ.สต.แม่ยางตาล
 “ส�าหรับกายอุปกรณ์ตอนน้ีก�าลังอยู่ในช่วงปรับปรุงศูนย์ฯ ค่ะ  
แต่ในส่วนท่ีด�าเนินการมาแล้ว รพ.สต. ของเราจะมเีครือ่งผลิตออกซเิจน 
แบบไฟฟ้าอยู่ 2 เครื่อง ขนาด 5 ลิตรหนึ่งเครื่อง และ 3 ลิตรหนึ่งเครื่อง  
มถัีงเขียวเป็นถังขนาดกลางอยู ่3 ถังและถังใหญ่ 1 ถัง และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
ก็จะเป็นท่ีนอนลมมท้ัีงหมด 5 ชดุ ตอนน้ีอยูท่ี่คนไข้ท้ังหมด” ผอ. รพ.สต.  
กล่าวถึงกายอุปกรณ์ภายในศูนย์กายอุปกรณ์ของ รพ.สต.แม่ยางตาล

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้ามาขอยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตลอดเวลาท�าการ
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 ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถเข้ามายืมกายอุปกรณ์ได้ทุกคน  
โดยทุกคนท่ีประสงค์จะยืมเพียงแต่เข้ามากรอกแบบฟอร์มการยืม 
กายอุปกรณ์และวางค่ามัดจ�าและค่าบ�ารุงรักษาเท่าน้ันก็สามารถน�า 
กายอุปกรณ์ออกไปใช้งานได้ทันที โดยเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้ามีค่า 
ยืม 100 บาท ที่นอนลมมีค่าบ�ารุงรักษา 200 บาท ค่ามัดจ�า 300 บาท  
เป็นต้น โดยเงนิส่วนน้ี รพ.สต. จะเก็บไว้เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์และจดัซือ้ 
อุปกรณ์เพิ่มในอนาคต
 “อุปกรณ์บางอย่างก็ไม่มีการคิดค่าบริการค่ะ เช่น รถเข็นนั่งกับ 
ถังออกซเิจนสเีขียว แต่ว่าคนไข้บางรายถ้าเขาเอาไป เขาก็จะช่วยบรจิาค 
เงนิ 200-300 บาท แล้วแต่จติศรทัธา เพราะว่าของพวกน้ีไม่ค่อยเสยีง่าย  
จึงไม่ค่อยมีการซ่อมบ�ารุง แต่ถ้าเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า เราต้อง 
เปล่ียนแผ่นกรองทุกหกเดือน เราก็จะน�าเงินส่วนน้ีไปใช้ในการเปล่ียน 
แผ่นกรองอากาศ” ผอ. รพ.สต. อธิบาย

รพ.สต.แม่ยางตาลเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้อย่างพอเพียงและจะเพิ่มจ�านวนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ปั่นแบ่งปัน

ผอ. รพ.สต. บอกว่า กายอุปกรณ์ในศูนย์ฯ ยงัมีไม่เพียงพอนัก และเท่าท่ี 
มีอยู่ก็มีประชาชนมาขอยืมไปใช้โดยตลอด ตลอดเวลาท่ีผ่านมาจึงมี 
ชาวบ้านและหน่วยงานบางส่วนน�าเงนิมาบรจิาคเพ่ือซือ้อุปกรณ์เพ่ิมเติม  
รวมถึงผู ้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนซื้อ 
กายอุปกรณ์ด้วย
 “กลุ่มผู ้สูงอายุเขารวมตัวกันจัดกิจกรรมปั ่นจักรยานในวัน 
วาเลนไทน์ค่ะ เขาชวนกันปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านมีกล่องรับบริจาคใส่ 
ข้างหลังจักรยาน ได้เงินบริจาคมาจ�านวนหน่ึงเขาก็น�ามามอบให้ศูนย์ฯ  
ไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์เพ่ิม เห็นเขาว่าจะมีโครงการท�าในปีต่อไปอีก อุปกรณ ์
แต่ละชิ้นมีราคาสูงอยู่เหมือนกัน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนราคา 2,000  
กว่าบาท ส่วนท่ีนอนลมแบบรังผ้ึงส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีน�้าหนักประมาณ  
40-50 กิโลกรัม อยู่ท่ีราคา 2,900 บาท บางครอบครัวท่ีเขาพอม ี
เขาก็บริจาคมาให้ 5,000 บาท หรือชาวบ้านท�าผ้าป่ามา 10,000 บาท 
เพื่อสมทบทุน ทาง รพ.สต. เราก็น�าไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด”

“
กลุ่มผู้สูงอำยุเขำรวมตัวกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยำน

ในวันวำเลนไทน์ค่ะ เขำชวนกันปั่นจักรยำนไปในหมู่บ้ำน 
มีกล่องรับบริจำคใส่ข้ำงหลังจักรยำน ได้เงินบริจำคมำ 

จ�ำนวนหนึ่งเขำก็น�ำมำมอบให้ศูนย์ฯ ไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม

”
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สุขภำพเชิงรุก

“ปัจจุบันน้ีผู้สูงอายุในชุมชนเขามีความต่ืนตัวเรื่องสุขภาพมากข้ึนอย่าง 
เห็นได้ชัดค่ะ” คุณรพีพรกล่าว “เขาจะมาตรวจคัดกรองทุกปี จากที่เมื่อ 
ก่อนไม่ค่อยสนใจเท่าไร เด๋ียวน้ีถึงเวลาคุณหมอจะนัดตรวจผู้สูงอาย ุ
เขาก็จะมา บางทีเขาก็บอกลูกหลานให้มาด้วย” 
 “ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนคือเขาจะมกีารรวมกลุ่มกันในแต่ละหมูบ้่าน 
ออกก�าลังกายกันในกลุ่มผู้สูงอายุ เต้นบาสโลป ออกก�าลังกายแม่ไม ้
มวยไทย อาหารการกินเขาก็ปรับ เน้นกินพืชผักมากขึ้น” 
 การหันมาปรับเปล่ียนวิธีการใช้ชีวิตและใส่ใจการดูแลสุขภาพ 
ท�าให้ผู้สงูอายมุสีขุภาพท่ีดีข้ึน “เวลาท่ีเราไปตรวจวดัความดันหรอืเบาหวาน  
เขาจะชอบกันมาก เขาจะแย่งกันมาตรวจ เพราะเขาประเมนิตัวเองได้ว่า 
สุขภาพเขาดีข้ึน เขาตระหนักเรื่องสุขภาพ มีอะไรเขาจะชอบมาถามว่า  
หมอแบบน้ีกินไม่ได้ใช่ไหม หมอน�า้ตาลแบบน้ีคือสงูใช่ไหม จากเมือ่ก่อน 
ที่ไม่ค่อยมีความรู้ บางครั้งเขาถามเผื่อคนรอบตัวว่า ลูกเขาไปตรวจมา 
น�้าตาลขนาดน้ีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยไหม ต้องท�าตัวยังไง เราก็จะ 
อธิบายให้ฟัง ให้ค�าแนะน�า เขาก็พึงพอใจในค�าตอบ เหมือนเขาเป็นห่วง 
ลูกหลานด้วย เป็นห่วงตัวเองด้วย”

“
เวลำที่เรำไปตรวจวัดควำมดันหรือเบำหวำน  

เขำจะชอบกันมำก เขำจะแย่งกันมำตรวจ 
เพรำะเขำประเมินตัวเองได้ว่ำสุขภำพเขำดีขึ้น 

เขำตระหนักเรื่องสุขภำพ 
มีอะไรเขำจะชอบมำถำมว่ำ หมอแบบนี้กินไม่ได้ใช่ไหม

” ส�าหรับนักเรียนผู้สูงอายุแล้ว การได้ฟ้อนร�าคือการออกก�าลังกายที่ดีที่สุด
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ระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว คือระบบการดูแล 
รักษาสุขภาพเชิงรุกของ รพ.สต.แม่ยางตาล อบต.แม่ยางตาล ผ่านการ 
ท�าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี อสม. แคร์ เมเนเจอร์ และแคร์ กิฟเวอร์  
ซึ่งท้ังหมดจะประสบความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ 
ผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวแม่ยางตาล 
ทุกภาคส่วนร่วมกัน

แม่ย�งต�ลช่วยเพื่อน

บทที่
08

จันดี นะย�
อ�ยุ 75 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
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ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 89ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร88

คุณยายจันดีแม้จะมีอาการอ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ 
แต่ก็ยังมีก�าลังใจจากคนรอบข้างและแคร์ กิฟเวอร์ในการฟื้นฟูตนเอง



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 91ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร90

คุณยายเสมอ วังสาคร มีอาการป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์มาหลายปีแล้ว  
การนอนอยูกั่บท่ีเป็นเวลานานท�าให้คุณยายเป็นแผลกดทับและมอีาการ 
ข้อมือข้อศอกยึดติด ทุกวันน้ีคุณยายเสมอมักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี 
เตียงหน้าบ้าน โดยมี บุหงา ชมพูเม่ง ลูกสาวเป็นผู้ดูแล 
 “แกเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกมาได้ 20 ปีแล้วค่ะ แต่เด๋ียวน้ีแกจะ 
ปวดขา ตอนกลางคืนต้องนวด ตีหน่ึงตีสองร้องต้องลุกมานวดให้ ไปหา 
หมอท่ีโรงพยาบาลมาแล้ว หมอให้ยาแก้ปวดกับยาบ�ารุงเลือดมากิน”  
ลูกสาวคุณยายเล่าอาการ และบอกว่าก่อนหน้านี้คุณยายยังสามารถลุก 
นั่งได้บ้าง แต่เพิ่งจะนอนติดเตียงตลอดเวลาราว 1 ปี จากนั้นเจ้าหน้าที่ 
แคร์ กิฟเวอร์จึงเข้ามาช่วยดูแลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการตรวจวัด 
ความดัน ดูแลแผลกดทับ และช่วยจบัยดืข้อมอืข้อศอกเท่าท่ีคุณยายท�าได้ 

เสมอ วังส�คร
อ�ยุ 84 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

เจ้าหน้าที่แคร์ กิฟเวอร์เข้ามาตรวจสุขภาพและให้ก�าลังใจอยู่เป็นประจ�า



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 93ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร92

ลัดด� ม�ห้วย
อ�ยุ 71 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

“
ตอนเช้ำลุกได้ก็ไปปั่น 

พอเย็นก็ปั่นอีกที เช้ำ-เย็น ปั่นประมำณ 100 ครั้ง
อยำกหำย อยำกจะไปไหนได้

อยำกจะเป็นคนปกติเหมือนเมื่อก่อน

”

ครอบครัวของคุณยายลัดดา มาห้วย ประกอบด้วย คุณยาย คุณตาสนั่น  
มาห้วย และหลานอีกหน่ึงคน โดยคุณยายลัดดามีอาการขาอ่อนแรง 
ไม่สามารถเดินได้มาหลายปีแล้ว ส่วนคุณตาเป็นโรคเบาหวาน และหลาน 
มีอาการพิการ 
 คุณยายบอกว่า จู่ๆ ขาก็เกิดอาการชาจนเดินไม่ถนัด ไปหาหมอ 
หมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทรักษาได้โดยการผ่าตัด  
แต่คุณยายไม่ผ่า มหิน�าซ�า้ทุกวนัน้ียงัมโีรคหัวใจเพ่ิมข้ึนมาด้วย เน่ืองจาก 
ท้ังสามคนในครอบครัวสุขภาพไม่ดีนัก ทั้งบ้านจึงไม่มีรายได้จากการ 
ประกอบอาชพี แต่ยงัได้เบ้ียคนพิการและคนชราเข้ามาจนุเจอืครอบครวั 
ในแต่ละสปัดาห์ เจ้าหน้าท่ีแคร์ กิฟเวอร์จะเข้ามาดูแลคุณตาและคุณยาย 
ด้วยการช่วยตรวจวัดความดัน รวมถึงพูดคุยให้ก�าลังใจผู้สูงอายุท้ังคู่  
และพาคุณยายท�ากายภาพด้วยการปั่นจักรยานที่ อบต. น�ามามอบให้ 
  “ตอนเช้าลุกได้ก็ไปปั่น พอเย็นก็ปั่นอีกที เช้า-เย็น ปั่นประมาณ  
100 ครั้ง อยากหาย อยากจะไปไหนได้ อยากจะเป็นคนปกติเหมือน 
เมื่อก่อน วอล์กเกอร์ก็ยืมของโรงพยาบาลมา” คุณยายเล่าถึงการดูแล 
สุขภาพตนเองภายใต้การช่วยเหลือของ รพ.สต. และ อบต.แม่ยางตาล



ตำ�บลแม่ย�งต�ล สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 95ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร94

แคร์ กิฟเวอร์เข้ามาวัดความดันและควบคุมการออกก�าลังกายให้กับคุณยายอย่างสม่�าเสมอ



ตำ�บลแม่ย�งต�ลขบวนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พต�มกลุ่มประช�กร96




