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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�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 9ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร8

องค์การบริหารส่วนต�าบลสร้างถ่อ อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
ให้ความส�าคัญกับการลงพ้ืนท่ีศึกษาปัญหาของชุมชนอย่างใกล้ชิด  
เน้นความสามัคคี การท�างานเป็นทีม รวมถึงการประสานความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน ท้ังท้องถ่ิน ท้องท่ี องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน กลุ่มชมรม 
ต่างๆ ในพื้นท่ี ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท�าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ 
เป็นอยู่ท่ีดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส�นพลังสร้�งถ่อ

บทที่
01

ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมในโรงเรียนสูงวัยซึ่งตั้งอยู่ใน อบต.สร้างถ่อ



ตำ�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 11ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร10

รู้จักสร้ำงถ่อ

ต�าบลสร้างถ่อ อ�าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี มพ้ืีนท่ีในการปกครอง 
ครอบท้ังหมด 17 หมู่บ้าน รวมมีพ้ืนท่ีประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร  
หรอืประมาณ 53,125 ไร่ ลักษณะภูมปิระเทศส่วนใหญ่ของต�าบลสร้างถ่อ 
มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ด้านทิศใต้ของต�าบลมีแม่น�้าชีก้ันเขตแดน 
ระหว่างต�าบลสร้างถ่อกับต�าบลแดงหม้อ มลี�าห้วยและหนองน�า้กระจาย 
อยู่ทั่วต�าบล 
 ต�าบลสร้างถ่อ ม ี2,408 ครวัเรอืน ประชากร 9,565 คน ส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วงวยัท�างาน อายรุะหว่าง 40-49 ปี มกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันส�าปะหลัง ข้าวโพด  
ยคูาลิปตัส ยางพารา ด้านการเล้ียงสตัว์มกีารเล้ียงกระจายอยูท่ั่วไป ได้แก่  
โค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด ด้านการประมงมีการเลี้ยงปลาในนาข้าว 

สร้ำงถ่อส่งเสริมเกษตร

ด้วยชาวบ้านสร้างถ่อส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นเกษตรกร อบต.สร้างถ่อ  
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่ 
เกษตรกร ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของ 
เกษตรกรให้มคีวามมัน่คงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ 
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท�าการเกษตรแบบม ี
พันธสญัญาท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชวีติและความเป็นอยู ่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงาน 
ท่ีมคุีณภาพเข้าสูอ่าชพีเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวสิาหกิจ 
ชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากการน�าเข้า 
สินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีต้นทุนต�่าท่ีเป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิด 

การค้าเสรี ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่าย 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชมุชน ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนด 
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร 
 ปรบักระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องให้มกีาร 
ร่วมมือและบูรณาการการท�างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับ 
พื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงาน ตั้งแต ่
การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบรโิภค นอกจากน้ียงัสนับสนุนงบประมาณ  
ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท�างาน  
การให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
จากหน่วยงานรัฐอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ทั้ง 15 แหล่งเรียนรู้  
ท�าให้การบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วมประสบความส�าเรจ็และมปีระสทิธิภาพ  
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกินดีมีสุข

พื้นที่ใน อบต.สร้างถ่อ ถูกจัดสรรให้เป็นแปลงสาธิตเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับผู้สูงอายุ
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เติบโตแบบมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ของต�าบลสร้างถ่อท่ีทุกหน่วยงานยึดถือร่วมกันคือ ‘ต�าบล 
น่าอยู่ เศรษฐกิจดี ชุมชนมีส่วนร่วม’ ดังน้ันกรอบแนวคิดในการจัดท�า 
แผนพัฒนาของ อบต.สร้างถ่อจงึเป็นการแปลงนโยบายและยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาในระดับต่างๆ มาเป็นวาระระดับพ้ืนท่ี ยึดหลักการพัฒนา 
ท่ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี รวมท้ังเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพ 
แวดล้อมและศกัยภาพของท้องถ่ิน ส�าคัญท่ีสดุคือตอบสนองความต้องการ 
และปัญหาของประชาชนในพื้นที่
 ทุกภารกิจจึงเป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสทิธิผลมากท่ีสดุ มกีารติดตามและประเมนิผลโครงการท่ีได้ด�าเนินการ  
ทุกโครงการเพ่ือเป็นการรบัประกันได้ว่าสิง่ท่ี อบต.สร้างถ่อได้ด�าเนินการ 
ไปเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด มคีวามคุ้มค่ากับงบประมาณ 
หรือไม่ ซึ่งจากการจัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท�าให้ตอบสนอง 
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างท่ัวถึง 
และครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดความรัก 
ความสามัคคี คนในชุมชนมีจิตอาสาพัฒนา เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัย์สนิ ได้รบัความช่วยเหลือดูแล มคีวามกินดีอยูดี่ มคุีณภาพชวีติ 
ที่ยั่งยืน และท�าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการดูแลชุมชนโดยชุมชน

เป้าหมายสูงสุดของการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ก็เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ส่งเสริมและสนับสนุนและเพ่ิมพ้ืนท่ีให้กับประชาชนท้ังในกลุ่มเด็กและ 
เยาวชน สตร ีผู้สงูอาย ุรวมท้ังผู้พิการ มกีารน�าภูมปัิญญาด้ังเดิมและการ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด 
ประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม และด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครอืข่ายภายใต้ 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน มีการประชุมประชาคมในกลุ่มต่างๆ  
พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชมุชน โดยมกีารจดัท�าโครงการ 
ต่างๆ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น โครงการรณรงค์  
ลด ละ เลิก การด่ืมสุราของเยาวชนต�าบลสร้างถ่อ โครงการรณรงค์  
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของเยาวชนต�าบลสร้างถ่อ โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสมัครใจหรือก่ึงสมัครใจ โครงการปั่น 
จักรยานลดเมาเพิ่มสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 
เยี่ยมบ้าน/ฟื้นฟูผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ เป็นการสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 

 โดยการด�าเนินการท้ังหมดน้ี ล้วนแต่มีเป้าหมายส�าคัญคือ 
ความกินดีอยูดี่ของประชาชนและสร้างชมุชนสร้างถ่อให้น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื

สร้ำงถ่อสร้ำงศักยภำพ

ต�าบลสร้างถ่อมทุีนและศกัยภาพอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น  
ทุนบุคคล คนน�า คนเก่ง คนส�าคัญ มทุีกหมูบ้่าน รวม 173 คน ท่ีมากท่ีสดุ  
คือ อสม. รองลงมาคือผู้เชีย่วชาญด้านเกษตรอินทรย์ี ทุนกลุ่ม ซึง่มแีหล่ง 
เรียนรู้ถึง 58 แหล่ง รวมสมาชิกกลุ่มอาชีพมีจ�านวนมากท่ีสุดรวมถึง  
218 คน สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมจ�านวนมากสุดถึง 40 คน รองลงมาคือ 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 30 คน และทุนหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ เช่น  
ป่าชุมชน และหนองน�้าสาธารณะ เป็นต้น
 อบต.สร้างถ่อมุ่งเน้นการน�าทุนและศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชน  
ประสานเข้ากับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาใช้ในการบริหาร 
จัดการท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ให้ภาคประชาชน องค์กรชาวบ้าน  
ภาคส่วนต่างๆ ในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน 
ท้องถ่ิน เพ่ือน�าไปสูแ่นวทางพัฒนาอย่างมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 
ต�าบลสร้างถ่อ 
 มุ ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ด้วยการใช้งบประมาณในการสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพ  
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรมคีวามรูค้วามสามารถและมคีวาม 
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาชุมชน พัฒนาสถานท่ีท่ีสะดวกทันสมัยเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

สร้ำงถ่อไปด้วยกัน

นอกจากน้ีการพัฒนาความเป็นอยู ่ ท่ีดี ข้ึนของชาวต�าบลสร้างถ่อ  
การสนับสนุนให้คนในชุมชนพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
มีความรักสามัคคีของชุมชนงาน และกิจกรรมมีการสร้างเครือข่าย 
โดยให้ความส�าคัญในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอน ยงัมกีาร 
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อบต.สร้างถ่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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จากจ�านวนประชากรทั้งหมดของต�าบลสร้างถ่อ 9,565 คน ผู้ที่ต้องการ 
ได้รับการช่วยเหลือดูแลมากที่สุดมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มผู้สูงอายุ  
จ�านวน 947 คน (ร้อยละ 9.9 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด) รองลงมา
คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย จ�านวน 154 คน หลายปีทีผ่่านมา มกีารพฒันา
งานการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสท้ังสองกลุ่มผ่านหลายโครงการ  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีการด�าเนินการ โดยหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในต�าบลและภายนอกต�าบลมาอย่างต่อเน่ือง  
จนกระท่ังเกิดความเปล่ียนแปลงผลักดันให้ผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีต�าบลสร้างถ่อ 
ตระหนักถึงศกัยภาพในตนเอง และพัฒนาตนเองข้ึนมาเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนอีกแรงหนึ่ง  

ก่อร่�งสร้�งถ่อ

บทที่
02

ประยูร อุทธสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสร้างถ่อ
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จุดเปลี่ยน

ในอดีตงานการดูแลผู้สงูอายขุองต�าบลสร้างถ่อไม่มคีวามซบัซ้อนมากนัก  
เพราะเป็นแค่เพียงการด�าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชพีให้กับผู้สงูอายทุุกเดือน 
เท่านั้น แต่หลายปีที่ผ่านมา นายประยูร อุทธสิงห์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลสร้างถ่อ มองเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีค่อยๆ เกิดข้ึนในชมุชน 
และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 “ผมมองเห็นว่า ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดี เน่ืองจาก 
ผู้สงูอายอุยูอ่ย่างโดดเด่ียว บางคนลูกหลานต้องไปท�างานท่ีอ่ืน ผู้สงูอาย ุ
อยูบ้่านคนเดียวเกิดความว้าเหว่ เราจงึต้องเข้าไปเสรมิสร้าง เป็นก�าลังใจ 
ให้ผู้สูงอายุ ให้มาร่วมกิจกรรมกัน” นายก อบต.สร้างถ่อกล่าว
  เมื่อเริ่มเห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุ 
ในชมุชน อบต.สร้างถ่อจงึได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายของศนูย์จดัการเครอืข่าย 
สุขภาวะชมุชน อบต.ดงอจีาน อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์ภายใต้ 
การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 “เป็นโอกาสดีท่ีท�าให้เราได้ไปเรียนรู้เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ  
การส่งเสรมิอาชพีให้กับผู้สงูอาย ุว่าผู้สงูอายคุวรจะอยูย่งัไง ควรส่งเสรมิ 
อาชพีให้ผู้สงูอายไุด้ท�ายามว่างตามความถนัดของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น 
งานจักสาน งานทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม” คุณประยูรเล่า และเสริมว่า 
การได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. ยงัท�าให้ อบต.สร้างถ่อได้เข้ารบัการอบรม 
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการด�าเนินงานได้เป็นอย่างดี “

เป็นโอกำสดีที่ท�ำให้เรำได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ  

ว่ำผู้สูงอำยุควรจะอยู่ยังไง ควรส่งเสริมอำชีพ
ให้ผู้สูงอำยุได้ท�ำยำมว่ำงตำมควำมถนัดของแต่ละคน

”



ตำ�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 23ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร22

ร่วมแรงร่วมใจ

นอกจาก สสส. แล้ว หลังจากท่ี อบต.สร้างถ่อก�าหนดประเด็นการพัฒนา 
ชุมชนด้านผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมงานกับภาคีอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันท�างานใน 
ประเด็นดังกล่าวด้วย
 “หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีได้เข้ามาช่วยก็อย่างเช่น ส�านักงานพัฒนาสงัคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็พร้อมยื่นมือ 
เข้ามา และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ให้ความสนใจ เวลาเราไปขอ 
ความร่วมมอืส�านักงานสาธารณสขุ ก็จดัทีมแพทย์มา ส�านักงานศกึษาธิการ  
จังหวัดอุบลราชธานีก็น�าวิทยากรมาด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับหลักสูตร  
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เข้ามาร่วมด้วยว่า เราจะท�ายงัไงให้ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 “ท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงคือ เราได้รบัการสนับสนุนจากโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล โดยออกไปส�ารวจผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะเสีย่งต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้สงูอายใุนภาวะพ่ึงพิง ผู้สงูอายติุดบ้านติดเตียง ไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้ เรามีข้อมูลเหล่าน้ีอยู่ในมือ หลังจากน้ันเราจึงมา 
วางแผนร่วมกันว่าจะท�าให้ผู้สงูอายอุอกมาติดสงัคมอีกครัง้หน่ึง” นายก 
อบต.สร้างถ่อกล่าว
 การจะพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุให้ลุล่วงไปได้น้ัน นอกจาก 
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องแล้ว การดึง 
เอาศักยภาพของทุนบุคคลในชุมชนมาใช้ ก็เป็นหนทางในการท�าให้งาน 
ส�าเรจ็ได้ง่ายขึน้ เพราะทุนบุคคลในชมุชนเป็นผู้มคีวามเชีย่วชาญท่ีสามารถ  
ด�าเนินกิจกรรมในชุมชนจนกระทั่งเกิดผลกระทบด้านบวกสู่ชุมชน 

เมื่อมาถึงโรงเรียน ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ โดยแบ่งกลุ่มตามสีทั้ง 7 
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บุคคลต้นแบบ

ในต�าบลสร้างถ่อก็มีบุคคลต้นแบบที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ อยู่เป็น 
จ�านวนมาก เช่น บุคคลท่ีเป็นผู้น�าในด้านการบริหารจัดการชุมชนและ 
การประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาชมุชน เป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้ 
ต้ังกฎระเบียบชุมชนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตาม พร้อมท้ังการดูแลรักษา 
ความสงบและความปลอดภัยในชมุชน การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม 
ในชุมชนของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน ท้ังด้าน 
การเมืองการปกครอง ด้านสวัสดิการชุมชน ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน  
ด้านสิง่แวดล้อม ด้านภมูปัิญญาและประเพณีท้องถ่ิน ด้านความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ  
เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นผู้น�าชุมชนหรือเป็นบุคคลท่ี 
คนในชุมชนให้ความเชื่อมั่นท่ีจะสามารถก�ากับดูแลงานและกิจกรรม 
ในชุมชนได้
 นอกจากนั้นแล้วต�าบลสร้างถ่อยังมีแกนน�าคนส�าคัญที่มีบทบาท 
ในการขับเคล่ือนงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาและความต้องการในชุมชน 
ผ่านการด�าเนินการในกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือการสร้างผลกระทบต่อ 
คนในชมุชน ทีป่ระกอบด้วยแกนน�าด้านการดูแลสขุภาพ เป็นอาสาสมคัร 
ท่ีเข้ามาดูแลด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มแกนน�า  
อสม. คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู คัดกรองด้านโภชนาการ 
ของเด็ก คัดกรองสารเคมีตกค้างในการเกษตร การควบคุมโรคติดต่อ  
อาทิ โรคไข้เลือดออก จัดตั้งทีมม้าเร็วควบคุมโรคระบาดในต�าบลอย่าง 
ทันท่วงที พร้อมกับจัดท�าโครงการเพ่ือลดปัจจัยทางสุขภาพ กลุ่มนวด 
แผนไทย กลุ่มสมนุไพรในชมุชนและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ แกนน�า  
ด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบพอเพียง เป็นต้นแบบการท�า 
การเกษตรยัง่ยนืในพ้ืนท่ีชมุชนและต�าบล และการรวมกลุ่มเพ่ือหนุนเสรมิ 
เพ่ือนเกษตรกรด้วยกัน และร่วมแลกเปล่ียนแนวทางวิธีการแก้ปัญหา 
อุปสรรค แกนน�าด้านการจัดการกองทุนโดยการบริหารจัดการกองทุน 

เพ่ือช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพในชุมชน  
และการสร้างสวัสดิการในชุมชนโดยมีการด�าเนินกิจการกลุ่มท่ียั่งยืน  
นอกจากน้ียังน�าเงินทุนมาสนับสนุนสาธารณประโยชน์ในชุมชน  
และแกนน�าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นบุคคลท่ีเข้ามาดูแล 
ในเรื่องของการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
เช่น การดูแลรักษาป่าชุมชน การบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร  
การรณรงค์ให้เกิดการปลูกพืชเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน เป็นต้น

ภูมิปัญญำสร้ำงสุข

การใช้ต้นทุนทางภูมปัิญญามาเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานการดูแล 
ผู้สูงอายุก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีส�าคัญ เน่ืองจากในต�าบลสร้างถ่อมีบุคคล 
ต้นแบบด้านสังคมพฤติกรรมตามวิถีชุมชนท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
เป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ในด้านภูมิปัญญาอันเป็นการก่อให้เกิดการใช้ 
ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอย่างรูคุ้ณค่า เช่น การเยบ็ผ้าไหม การทอผ้า  
ทอเสื่อกกลวดลายมัดหม่ีท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน เป็นต้น  
การขับร้องบทกลอนสรภัญญะท�านองพ้ืนบ้านที่มีเน้ือหาด้านวิถีชีวิต 
ดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น การรวมกลุ่มเพื่อสืบสานภูมิปัญญาทางดนตรี  
ด้านพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อในชุมชน 
 ทั้งนี้จะเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สังคม วัฒนธรรม 
วิถีการด�าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพตามบริบทพ้ืนท่ี ตลอดท้ัง 
การอนุรกัษ์ประเพณีภูมปัิญญาและวฒันธรรมของชมุชนผ่านการถ่ายทอด 
ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเหล่านั้นให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
 



ตำ�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 27ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร26

โรงเรียนสร้ำงสุข

หลังจากประมวลความคิดและประเมินศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนท้ังหมด  
อบต.สร้างถ่อจงึได้ก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อข้ึนมาเมือ่วนัท่ี  
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 “หลังจากคุยกันเราจงึเปิดโรงเรยีนผู้สงูอายข้ึุน โดยด�าเนินกิจกรรม  
โดยข้าราชการครูเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนเก่าที่ท่านเกษียณ 
อายุราชการมา เราก็ต้ังให้ท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ  
นอกจากน้ันเราก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินจากหมอล�า 
เก่าๆ เน่ืองจากต�าบลสร้างถ่อเป็นหมู่บ้านท่ีมีอดีตหมอล�าอยู ่มาก  
ทุกคนก็มาร่วมกันท�ากิจกรรมสร้างสุข โดยใช้หมอล�าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท่ีเรามีอยู่มาเป็นกิจกรรมสร้างสุขให้้ผู้สูงอายุท่ีโรงเรียน” นายประยูร  
อุทธสิงห์กล่าว
 “เราเห็นความพร้อมเพรียงในชุมชน เราเห็นความเสียสละและ 
ความเอ้ืออาทรต่อกัน เราอยากให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความเสียสละ เช่น 
ถ้านักเรียนในโรงเรียนป่วยก็ต้องไปเยี่ยมกัน มันเป็นการสร้างก�าลังใจ 
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เรามีการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ละหมู่บ้านตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นและมีการจัดการเรียน 
การสอนภูมปัิญญาท้องถ่ินของตนเอง มกีารพาผู้สงูอายไุปดูงานในแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ มีกิจกรรมในชุมชนเราก็ชักชวนผู้สูงอายุไปร่วม ไปมีส่วน 
ในกิจกรรม เช่น ต�าบลสร้างถ่อมงีานบุญ เราก็ให้ผู้สงูอายไุปร้องสรภัญญ์ 
พาผู้สูงอายุไปแสดงฟ้อนร�า เป็นต้น”
 ครั้งแรกท่ีเปิดด�าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อ  
มีผู้สูงอายุสนใจมาสมัครเข้าร่วมราว 220 คน ในแต่ละเดือนเปิดเรียน  
2 ครั้ง คือทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เรียนตั้งแต่ 09.00-12.00 น.  
รับประทานอาหารร่วมกันแล้วจึงแยกย้ายกลับบ้าน 
 “ในแต่ละวันเราก�าหนดให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
และเกิดประโยชน์กับพวกเขา เช่น การท�าสมาธิ กิจกรรมการออกก�าลังกาย  

การรับประทานอาหาร เราก็มีนักโภชนาการจากโรงพยาบาลมาให้ 
องค์ความรู้เก่ียวกับการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ ว่ากินอย่างไรจึงจะลด 
ภาวะเสีย่งต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ส่งเสรมิแนะน�าเรือ่งการอยู ่
การกิน การนอน การเคล่ือนไหวต่างๆ บางวนัเราเชญินักกฎหมายมาให้  
ความรูเ้ก่ียวกับเรือ่งกฎหมายอย่าง กฎหมายน่ารู ้การส่งเสรมิการเลือกต้ัง  
ส่วนด้านอาชีพก็ได้รับความร่วมมือการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มาแนะน�า สอนผู้สูงอายุท�าอาหารลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม” 

โรงเรียนผู้สูงอายุกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความสุขของผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อ 
โดยมีสมาชิกที่มาเข้าร่วมถึง 200 คน
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สูงวัย สุขภำพดี

นายก อบต.สร้างถ่อบอกว่า หลงัจากที่เปิดด�าเนนิการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
มาหลายปี สังเกตเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในต�าบลมีสุขภาพดีขึ้น 
 “กระแสตอบรบัถือว่าผู้สงูอายใุห้ความสนใจมาก เน่ืองจากแต่ละปี  
มีผู้สูงอายุมาสมัครเพ่ิมตลอด คนท่ีจบหลักสูตรไปแล้วก็มาเรียนต่อ  
ไม่อยากเลิก เพราะว่าเรามีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก พบปะ 
เพ่ือนฝูง เขาค่อนข้างท่ีจะสนใจกันมาก ผู้สงูอายท่ีุมอีายมุากท่ีสดุท่ีมาเรยีน  
คือ 96 ปี” 
 นายประยูร อุทธสิงห์ นายก อบต.สร้างถ่อกล่าวว่า ระยะเวลา 
ที่ผ่านมาโรงเรียนผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานมาเป็นระยะ 
เพื่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุได้อย่างเต็มท่ี 
มากที่สุด 
 “ผมคิดว่าผลการด�าเนินการของโรงเรยีนเป็นท่ีน่าพอใจ และผม 
ก็อยากจะด�าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ที่สุด”

“
ผมคิดว่ำผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียนเป็นที่น่ำพอใจ 

และผมก็อยำกจะด�ำเนินกำรไปอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีที่สุด

”

สุขก�ย ผลน�ค
ปลัด อบต.สร้างถ่อ

ในฐานะผู้ผลักดันให้เกิดงานการดูแลผู้สูงอายุในต�าบลสร้างถ่อ  
คณุมคีวามต้ังใจในการท�างานนีอ้ย่างไร 
มแีนวคิดจากครอบครวั พ่อแม่เราเป็นผู้สงูอายเุหมอืนกัน พอเราได้ไป  
ดูแลพ่อแม่ก็เห็นได้ชัดว่าเขามีความสุขขึ้น เมื่อมาท�างาน เวลาที่เราลง 
พ้ืนท่ีไปจ่ายเบ้ียยังชีพ เราสังเกตเห็นผู้สูงอายุว่าเขาไม่ได้รับการดูแล 
จากลูกหลานเท่าท่ีควร เราจึงกลับไปคิดว่าท�ายังไงถึงจะสามารถดูแล 
คนกลุ่มนี้ได้ เราจึงพูดคุยกับแกนน�าท้องถิ่นหลายคน พัฒนาเป็นชมรม 
ผู้สงูอาย ุจดักิจกรรมให้ผู้สงูอายใุนวนัสงกรานต์ ท�ากิจกรรมหมอล�าบ�าบัด 
จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
 เมื่อโรงเรียนผู้สูงอายุของเราด�าเนินกิจกรรมมาได้เรื่อยๆ  
หน่วยงานต่างๆ มองเห็นถึงศกัยภาพของเรา ประกอบกับ สสส. เห็นเรา 
ท�างานก็ให้เราเสนอโครงการเก่ียวกับผู้สูงอายุเข้าไป เราจึงได้ไปร่วม 
กิจกรรมต่างๆ ได้ไปค่ายผู้น�า ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ น�าความรู้ต่างๆ  
มาปรับใช้ในพื้นที่ของเรา



ตำ�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 31ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร30

ผูส้งูอายใุนต�าบลมศีกัยภาพอย่างไร
เราเจอผู้น�าตามธรรมชาติ เจอภมูปัิญญา เจอพลังชมุชน เช่น ภูมปัิญญา 
ในเรือ่งการประกอบอาชพี ภูมปัิญญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เราดึงคน 
กลุ่มน้ีออกมาเป็นพลังของเรา จากเดิมท่ีเขาอยูแ่ต่ในหมูบ้่านก็ให้ออกมา 
ช่วยกันที่แหล่งเรียนรู้ เรามีแนวคิดต่อยอดจากเดิมกิจกรรมของชมรมฯ 
คือแค่ไปเยีย่มถามไถ่ ไปฌาปนกิจ ตอนน้ีเกิดกิจกรรมการออกก�าลังกาย 
เราใช้ศลิปะมวยไทยมาประยกุต์เข้ากับดนตรพ้ืีนบ้าน เป็นท่าออกก�าลังกาย  
ของเราเอง 
 เราโชคดีท่ีมีพลังจติอาสา เช่น กลุ่มครเูกษยีณหรอืข้าราชการเกษยีณ 
เราเชิญคนกลุ่มนี้มาท�างานท�าให้เรามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 

วางเป้าหมายในการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนไว้อย่างไร
เราต้องการดูแลผู้สูงอายุที่ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียงให้ได้รับการดูแล
ทุกคน ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตอนแรกเราเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน  
คือกลุ่มติดสงัคมท่ีมาร่วมกิจกรรมต่อยอดเป็นโรงเรยีนเคล่ือนท่ี ท�าให้เรา 
ได้คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่สะดวกในการเดินทาง เมือ่คนกลุ่มน้ันเพ่ิมมากข้ึน 
จึงโยงไปยังเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 ต�าบลของเราเป็นต�าบลแรกๆ ท่ีด�าเนินการเรื่องน้ี เราคิดว่า 
ถ้าเราไม่กล้าท่ีจะคิดจะท�า เด๋ียวคนแก่ก็ล้มหายตายจากไป เราจงึพยายาม 
ให้ อสม. มีความรูเ้รือ่งอาหาร เรือ่งการดูแลผู้สงูอาย ุและมหีน้าท่ีต้องไป 
ดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในหมู่บ้าน ในชุมชน ส่วนแคร์ เมเนเจอร์ (ผู้จัดการ
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข-Care Manager) เราไม่ห่วง 
เพราะเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้ว ส่วนแคร์ กิฟเวอร์ (ผู้ช่วยเหลือ 
ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะราย-Care Giver) ก็ต้องผ่านการอบรม แต่ว่า 
เรายังเป็นสังคมชนบท ท�าให้ช่วงแรกๆ ยังมีความเคอะเขินในการ
ดูแลเรื่องน้ี ช่วงด�าเนินการใหม่ๆ เราจึงต้องไปดูด้วยทุกเคส ทุก
หมู่บ้าน เพ่ือให้รู้เห็นสภาพความเป็นอยู่จริงๆ ช่วงหลังๆ มีการปรับ
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีกลุ่มคนที่แบ่งกระจายหน้าที่กันไป และใช ้

เวทีชุมชนสะท้อนปัญหาในการท�างานร่วมกัน

การด�าเนนิงานทีผ่่านมาเป็นไปตามความต้ังใจหรอืไม่
เกินกว่าที่ตั้งใจ เพราะว่าตอนแรกๆ เราคิดว่าคงไม่ท�าเยอะ แต่พอเห็น 
พลังชุมชน หลายท่านเป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยอย่างเต็มความสามารถ  
เราเห็นเขาต้ังใจท�าก็ต้องท�ามากข้ึน เพราะในเม่ือเขาเห็นสิ่งท่ีเราท�า  
ยินดีมาร่วมกับเราเป็นพลังว่าเราเหนื่อยไม่ได้ 

“
ช่วงด�ำเนินกำรใหม่ๆ 

เรำจึงต้องไปดูด้วยทุกเคส ทุกหมู่บ้ำน
เพื่อให้รู้เห็นสภำพควำมเป็นอยู่จริงๆ 

ช่วงหลังๆ มีกำรปรับเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
มีกลุ่มคนที่แบ่งกระจำยหน้ำที่กันไป 

และใช้เวทีชุมชนสะท้อนปัญหำ
ในกำรท�ำงำนร่วมกัน

”
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การเพ่ิมจ�านวนของผู้สูงอายุมากข้ึนท�าให้ต�าบลสร้างถ่อต้องการเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานท่ีท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
ออกมามกิีจกรรมร่วมกัน ลดภาวะซมึเศร้าของผู้สงูอาย ุส่งเสรมิสขุภาพ 
ร่างกาย สุขภาพจิตใจ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ นั่นจึงเป็นที่มาของ 
การก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อขึ้นมานั่นเอง

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

บทที่
03

โรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อเกิดจากความต้องการของชมรมผู้สงูอายุ 
แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้านของต�าบลสร้างถ่อ ที่ต้องการส่งเสริม 
ให้เกิดความเป็นพ่ีน้อง ฟื้นความเป็นเครือญาติ ความสนิทสนมของ 
ผู้สงูอายใุนต�าบลให้กลับมามชีวีติชวีาเหมอืนในอดีต นอกจากน้ันยงัหวงั 
ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นศูนย์รวมของกลุ่มอาชีพหลายๆ ด้าน เช่น  
การจักสาน การทอผ้า การแปรรูปสมุนไพร เกิดกลุ่มจิตอาสา เป็นเวท ี
ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดทางวัฒนธรรมของชาวสร้างถ่อทุกด้าน 
 กิจกรรมในโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อจงึมคีวามหลากหลาย 
ตามความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุ ท้ังเรื่องการเตรียมตัวเป็น 
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ การท�ากิจกรรมร่วมกัน การพบปะพูดคุย  
ความรูเ้รือ่งสทิธิ ไปจนถึงการเสรมิศกัยภาพสนับสนุนให้แกนน�าผู้สงูอายุ 
มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ สามารถเป็นวิทยากรจัดการ 
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนได้ด้วยตัวเอง เช่น จดัเรยีนรูจ้ากภมูปัิญญา สานตะกร้า  
ออกแบบลายผ้าไหม เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทอเสื่อ ท�าไม้กวาด เป็นต้น  
 โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อยังได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ด้วยการจัดสรรวิทยากรท่ีมีความรู้ความ 
เชีย่วชาญในด้านต่างๆ แก่ผู้สงูอายใุนโรงเรยีน เช่น พยาบาลจาก รพ.สต.  
มาให้ความรูเ้รือ่งการดูแลสขุภาพ ฝึกทักษะ บรหิารสมอง นักโภชนาการ 
สอนเรื่องอาหารท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ กศน. ฝึกทักษะอาชีพเสริม  
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มท�าอาสาเพ่ืองานสาธารณะ เช่น การท�า 
ความสะอาดวัด โรงเรียน ศาลากลางบ้าน ถนนในหมู่บ้าน การปรับปรุง 
ที่สาธารณะท�าแปลงปลูกผักรวม ท�านารวม จัดการขยะ เป็นต้น
 ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่าน โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อ 
ได้ท�าหน้าท่ีเป็นเวทีแลกเปล่ียนของผู้สงูอาย ุเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้สงูอายไุด้ออก 
จากบ้านมาพบปะพูดคุยกัน ไต่ถามสารทุกข์สกุดิบซึง่กันและกัน ลดความ 
เหงาและอาการซึมเศร้าท่ีอาจเกิดข้ึนจากการอยู ่อาศัยตามล�าพัง  
นอกจากน้ียังท�าให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมหลายอย่างร่วมกัน ท�าให้ 
ผู้สูงอายุเพ่ิมศักยภาพในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทาง เจ้าหน้าที่และวิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุทักทายนักเรียนผู้สูงอายุทุกคน

ด้วยการไหว้ซึ่งกันและกัน อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนแห่งนี้
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เศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมใิจในตนเอง รวมถึงมกีารถ่ายทอดภูมปัิญญา 
ท้องถิ่น ท�าให้ผู้สูงอายุได้ทั้งความสนุกสนาน และท�าหน้าที่เป็นผู้ด�ารง 
รักษาวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น
 ท้ังหมดน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อ 
ขาดการขับเคล่ือนและสนับสนุนจากผู้น�าท้องถ่ินท่ีให้ความจรงิใจในการ 
ด�าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมอย่างเต็มที่ รวมถึง 
การเข้ามามส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ ท่ีเห็นความ 
ส�าคัญของผู้สูงอายุ โดยได้เข้ามาสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  
และบรรดาผู้สูงอายุในชุมชนท่ีเต็มใจมาเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพ 
ในตนเองในหลากหลายด้าน และพัฒนาตนเองจนเป็นก�าลังส�าคัญในชมุชน 
ได้อย่างน่าประทับใจ ศักด� หวังสุข

อ�ยุ 66 ปี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อ

บรรยากาศในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความครื้นเครงสนุกสนานด้วยดนตรีหมอล�า

ก่อนหน้านี้อาจารย์ท�าอะไรมาก่อน
ผมเป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านโพนทอง อ�าเภอเข่ืองใน ผมเป็นครอูยู่  
39 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เกษียณได้ประมาณ 6 ปีกว่า 

แนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมีความเป็นมาอย่างไร
การก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อเริ่มจากข้อมูลของ รพ.สต. 
ในเขตต�าบลสร้างถ่อ ซึง่มอียูส่ามแห่งส�ารวจพบว่ามผู้ีสงูอายถูุกทอดท้ิง 
อยูเ่ป็นจ�านวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะลูกหลานไปท�างานท่ีกรงุเทพฯ 
ผู้สูงอายุจึงต้องอาศัยอยู่เพียงล�าพัง เป็นโรคซึมเศร้า ไม่มีความสุข  
สขุภาพไม่แข็งแรง ในปี พ.ศ. 2558 อบต. พร้อมกับพวกผมซึง่เป็นจติอาสา 
จงึได้จดัท�าโครงการพัฒนากายจติ ออกไปท�ากิจกรรมตามหมูบ้่านในงาน 
เทศกาลต่างๆ เช่น งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา จัดให้มีกิจกรรมนัด 
ตรวจเบาหวานของ รพ.สต. มีหมอแคนหมอล�าลงไปสร้างความสขุให้กับ 
ผู้สงูอาย ุซึง่ต่อมาได้พัฒนามาเป็นกิจกรรมหมอล�าบ�าบัด หลังจากท่ีเรา 
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เริ่มโครงการนี้ประชาชนมีความพอใจ มีความสุข ทุกคนให้การต้อนรับ 
เป็นอย่างดีในแต่ละหมู่บ้าน 

ก่อนหน้าน้ันชมรมผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านมีการด�าเนินกิจกรรม 
อะไรบ้าง
ชมรมผู้สงูอายแุต่ละหมูบ้่านจะมกิีจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ 
เราจะช่วยเหลือกันทางด้านไปเยีย่มบ้าน ช่วยงานศพ เงนิออมฌาปนกิจ  
เป็นต้น ปลายปี พ.ศ. 2559 เราพาชมรมผู้สูงอายุไปดูงานท่ีเทศบาล 
อ�าเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อกลับมาชมรมผู้สูงอายุจึงมาคุยกันว่าเราจะ 
ด�าเนินกิจกรรมต่อไปอย่างไร มีการเสนอกันว่าควรจัดต้ังโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับดี หลังประชุมแล้วจึงมีการจัดต้ังคณะ 
กรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่งต้ังผู้อ�านวยการ สรรหาครูท่ีจะมาร่วม 
งานกัน และจดัเตรยีมการในด้านอ่ืนๆ จนมคีวามพร้อมและเปิดโรงเรยีน 
อย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ในขั้นต้นมีการจัดหลักสูตรอย่างไร
เรยีนทุกวนัพุธท่ี 2 กับ 4 ของเดือน วนัละ 3 ชัว่โมง ระหว่าง 09.00-12.00 น. 
เริ่มต้นด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ มีกิจกรรมหน้าเสาธง มีกิจกรรม 
ไหว้ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นครูเวรพบปะกับนักเรียน นักเรียนจะแบ่ง 
กลุ่มออกเป็นสี มี 7 สี 7 กลุ่ม คือ แดง เหลือง ชมพู เขียว แสด ฟ้า  
ม่วง แต่ละกลุ่มมหัีวหน้ากลุ่มของตัวเอง กิจกรรมการเรยีนการสอนแบ่ง 
เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ช่วยกันตอบค�าถาม ตามหัวข้อท่ีวทิยากร 
เข้ามาสอนในแต่ละวนั ท้ังวทิยากรภายในและวทิยากรท่ีมาจากภายนอก
 พอประมาณ 11.45 น. ฝ่ายหมอล�า ‘ทีมสร้างสุข’ จะเข้ามา 
ด�าเนินกิจกรรมการออกก�าลังกาย ส่งเสริมการออกก�าลังกายและการ 
เคล่ือนไหวของผู้สงูอาย ุผู้สงูอายก็ุจะออกมาร�ากันพอให้เหงือ่ไหลไคลย้อย  
เพราะว่าส�าหรับผู้สูงอายุถ้าหากใช้การออกก�าลังกายโดยตรง เขาจะไม่ 
ถนัด เราจงึส่งเสรมิให้ออกก�าลังด้วยการใช้หมอล�าบ�าบัด รวมถึงการน�า 

ท่าแม่ไม้มวยไทยมาประยกุต์เข้ากับหมอล�าเป็นมวยไทยสไตล์เต้ย ซึง่เป็น 
การออกก�าลังที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง
 ความต้ังใจของพวกเราโดยรวมไม่เน้นทางด้านวิชาการมากนัก  
เราจะเน้นเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม ให้ทุกคน 
ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม ชุมชน พวกเราอยากให้สังคมเป็นแบบนั้น  
เพราะเราอายมุากแล้ว หากวนัหน่ึงท่ีต้องแก่เฒ่าไปกว่าน้ี พวกผมก็จะได้ 
อยู่ในสังคมผู้สูงอายุที่เข้าใจกัน ไม่อยากอยู่ในสังคมที่ไม่เข้าใจผู้สูงอายุ 

ที่ผ่านมาในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุมีความพอใจในการ 
ด�าเนินงานเช่นไร
ผมคิดว่าได้ผลลัพธ์เป็นท่ีพอใจ เพราะว่าเดิมผู้สงูอายไุม่ค่อยกระฉับกระเฉง 
เท่าไหร่ แต่ทุกวนัน้ีกระฉับกระเฉงมากข้ึน มคีวามพอใจ สนุกสนานรืน่เรงิ 
หลายอย่าง พอมาเจอเพ่ือนผู้สงูอายก็ุมคีวามสขุ สขุภาพกายแข็งแรงข้ึน 
ด้านจิตใจก็มีความสดชื่น ด้านสังคมก็วางตัวเองในสังคมได้ถูกต้อง  
ด้านปัญญาก็รู้เท่าทันสังคม บางทีก็ได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ถือเป็นความภูมิใจของโรงเรียนของเรา

ท�าไมอาจารย์จึงมีความตั้งใจท�างานจิตอาสารับใช้สังคม
แนวคิดแรกคือผมต้องการอยูใ่นสงัคม ไม่อยากจะอยูน่อกสงัคม อยากจะ 
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ช่วยเหลือสังคม ให้สังคมเป็นไปตาม 
ทิศทางท่ีเราต้องการ ไม่รูส้กึว่าเหน่ือยเพราะว่าเป็นงานท่ีชอบ มกี�าลังใจ 
ภูมิใจ พอใจในงานนี้ 

เป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไร
ผมตั้งใจจะท�างานนี้ให้เต็มที่จนกว่าเราจะไม่สามารถท�าได้ ผมอยากจะ 
ท�าให้โรงเรียนผู้สูงอายุพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
สังคม เป็นแบบอย่างให้กับผู้สูงอายุในสังคมเพื่อจะไปช่วยสังคม 
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สุภี ส�รก�ร
อ�ยุ 82 ปี
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
ประธานนักเรียนผู้สูงอายุ 

คุณลุงเป็นประธานชมรมฯ มาตั้งแต่เมื่อไร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ครับ 

บทบาทการเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
ชักชวนให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเข้าชมรมฯ และโรงเรียน เพราะเขาจะมี 
อะไรมาช่วยเหลือตลอด ชกัชวนให้ออกก�าลังกาย ทาง อบต. ก็สนับสนุน 
เครื่องออกก�าลังกายมาให้ พวก อสม. มาช่วยเหลือเป็นพ่ีเล้ียงสอน 
ออกก�าลังกาย พอมาเป็นนักเรยีนผู้สงูอายก็ุดีมาก สนุกสนาน ไม่ซมึเศร้า 
เมียผมเสียไปสิบกว่าปีแล้ว เม่ือก่อนนอนคิดคนเดียวว่าเราจะอยู่ท�าไม  
รูส้กึว่าตัวเองไม่มปีระโยชน์อะไร ลูกเต้าไปท�างานท�าการ เป็นโรคซมึเศร้า 
แต่พอมาโรงเรียนได้รู้จักคนนั้นคนนี้ ได้ร้องร�าท�าเพลง สนุกดี ก็เลยมา 
ประจ�า

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง
เป็นไปตามท่ีตกลงกันครับ ถ้ารวมกันได้ ตอนเย็น 4-5 โมงเย็น 
ก็มาออกก�าลังกายพร้อมกัน ก็มีการส่งเสริมอาชีพ ใครเก่งทอผ้าก็มีคน
มาสนับสนุน ผู้ชายท�าจักสานตะกร้าก็มีสนับสนุน แต่ก่อนหน้าน้ันไม่มี
แบบน้ี นอกจากท�านาก็อยู่เฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร อายุมากแล้วก็อยู่บ้าน
เลี้ยงหลาน 

การมีกิจกรรมเข้าไปส่งเสริมท�าให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
กลุ่มทอผ้าไหมเขาได้ไปขายที่กรุงเทพฯ ภาคใต้ก็เคยได้ไป ส่วนจักสาน 
ขายอยูใ่นบ้าน คนไหนท�าสวยๆ เขาจองไว้เลย ท�าให้มรีายได้ ไม่ซมึเศร้า  
สนุกด้วย มาโรงเรียนก็สนุกสนาน 

มาโรงเรียนได้ท�าอะไรบ้าง
9 โมงก็เข้าแถวสวดมนต์ ออกก�าลังกาย น่ังสมาธิ บางทีก็มีหมอจาก 
ทางโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องการกิน การนอน การออกก�าลังกาย  
ท�ายังไงเราจะไม่เป็นเบาหวาน กินข้าวยังไง กินหวาน เค็ม ต้องกิน 
อย่างไร โรงพยาบาลเขาก็มาบอก ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ ผมจะไม่หยดุเรยีน 
แต่ถ้าหมอนัดก็ไม่ได้มา 

ทุกวันนี้คุณลุงมีความรู้สึกอย่างไร
ไม่เหงาแล้ว สนุกสนาน ไปตลาดก็ทักทายกัน สบายดี รู้จักกันไปหมด  
บ้านท่ีไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักกัน ดีเหมือนกัน พอได้คุยกันก็ได้รู้ว่าคนอ่ืน 
เขาก็เป็นเหมอืนเรา ลูกเมยีเขาตายก็ม ีผัวเขาตายก็ม ีเมือ่เช้าปลัดเขาบอก 
ใครโสดบ้างยกมอืขึน้ คนโสดกย็กกนัเตม็ เอ้า ไมไ่ด้เป็นแต่เรานี ่คนอืน่ 
ก็เป็นเหมอืนกัน ก็สบายใจ (ยิม้) ทุกวนัน้ีวนัพระก็ไปท�าบุญ ต่อชวีติไปวนัๆ 
ไม่ได้คิดอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ ถึงเวลาเดี๋ยวก็ไปเอง คิดแค่นั้น
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บทบาทของประธานนักเรียนผู้สูงอายุต้องท�าอะไรบ้าง
ตอนท่ีเขาไปจ่ายเบ้ียยังชีพ ผมก็ติดตามไปด้วย มีโอกาสได้ไปคุยกับ 
เพื่อนๆ ที่มารับเบี้ยยังชีพ ไปเล่าให้เขาฟังว่ามาโรงเรียนได้ท�าอะไรบ้าง  
ชวนเขามาโรงเรียน พอไปชวนเขาก็มา เดี๋ยวนี้มาเยอะแล้ว ท�าอะไรกัน 
หลายอย่าง เราเคยไปประกวดผู้สงูอาย ุต�าบลสร้างถ่อได้ท่ีหน่ึงของอ�าเภอ 
เรื่องการออกก�าลังกายเพราะเรามีหมอล�าบ�าบัดไปโชว์ ได้เป็นตัวแทน 
อ�าเภอเข่ืองในไปเข้าประกวดของจังหวัด สร้างความภูมิใจ เอามาโชว ์
ได้ว่า ต�าบลเราไม่ใช่ผู้สูงอายุธรรมดานะ มีถ้วยรางวัลด้วยนะ คุยได้  
ถ้ามีงานก็เอาถ้วยรางวัลมาอวดได้เลยว่าต�าบลเรามีผู้สูงอายุคุณภาพ

คุณลุงคิดว่าประโยชน์ที่ได้มากที่สุดในการมาโรงเรียนคืออะไร
เรื่องออกก�าลังกาย ครูเขาสอนให้ตื่นมาก็ยกแขน อย่าตื่นสาย ตื่นสาย 
มนัซมึ ต้องต่ืนเช้าๆ ล้างหน้าแล้วออกก�าลังกาย แล้วก็ยิม้ อย่าไปเครยีด  
ต้องยิม้ต้ังแต่อยูใ่นห้องน�า้ ถ้าท�าแบบน้ันเราจะอารมณ์ดีท้ังวนั พวกหมอ 
และครูบาอาจารย์พวกน้ีแหละสอนให้ยิ้มในกระจกในห้องน�้า ยิ้มทุกวัน  
มนัก็อารมณ์น้ีท้ังวนั แต่ก่อนแม่บ้านตายใหม่ๆ ผมเข้าวดัไปหาพระอาจารย์  
ถามท่านว่าท�าไมมันเป็นแบบนี้ ท่านก็บอกเป็นของธรรมชาติ หลวงพ่อ 
บอกถึงเวลาก็ต้องไป เราต้องท�าใจ มันก็ยังคิดอยู่น่ัน ฟังแล้วก็ยังคิด  
มาเดี๋ยวนี้ลืมความหลังไปเลย มีความสุขทางใจ ก็ดี ผมว่าดี 

กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง
นอกจากจะท�าให้อารมณ์ดีเบิกบานแล้ว ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
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บรรยากาศกิจกรรมออกก�าลังกาย อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ
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จากการส�ารวจข้อมูลของ อบต.สร้างถ่อ พบว่าผู้สูงอายุมีความเป็นอยู ่
ที่แตกต่างกัน บางคนมีความรู้ ความสามารถในหลายๆ ด้าน บางคน 
เป็นบุคคลทีย่ากไร้ ถูกปล่อยปละละเลย หากปล่อยไว้อาจเกิดปัญหาทาง 
สังคมตามมา การมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
(ศพอส.) จึงเป็นองค์กรหน่ึงท่ีช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยเหลือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒน�คุณภ�พชีวิต
และส่งเสริมอ�ชีพผู้สูงอ�ยุ (ศพอส.) 

บทที่
04

คุณปิ่นแก้ว ครองยุติ อายุ 66 ปี เป็นข้าราชการบ�านาญกระทรวง 
สาธารณสขุ เป็นอดีตผู้อ�านวยการ รพ.สต. ปัจจบัุนรบัหน้าท่ีเป็นประธาน 
ศนูย์พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สงูอาย ุ(ศพอส.) มาแล้ว 3 ปี 
และเป็นหน่ึงในผู้ร่วมก่อต้ังโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อข้ึนมาต้ังแต่แรก
 “เป็นศนูย์รวมท่ีจะท�ากิจกรรมของผู้สงูอายแุละรวบรวมข้อมลูของ 
ผู้สงูอาย ุรวบรวมผลิตภณัฑ์ส่งเสรมิอาชพีของผู้สงูอาย ุท�าเป็นท่ีส่งเสรมิ 
อาชพี เป็นศนูย์ถ่ายทอดวฒันธรรมของผู้สงูอายคุ่ะ” คุณป่ินแก้วกล่าวถึง  
หน้าที่ของ ศพอส.
 จากประสบการณ์ในการท�างานท่ีผ่านมา รวมถึงบทบาททางสงัคม 

ปิ่นแก้ว ครองยุติ
อ�ยุ 66 ปี
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
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ท่ีใกล้ชดิกับชาวบ้านในต�าบล ท�าให้คุณป่ินแก้วรบัรูข้้อมลูผู้สงูอาย ุได้เห็น 
สภาพความเป็นอยู ่และปัญหาท่ีเกิดข้ึน จงึเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสนใจ 
ท�างานแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่
 “ตลอดชีวิตการท�างาน เราให้บริการผู้สูงอายุอยู่แล้ว ผู้สูงอายุ 
จะมาร้องไห้กับเราเรือ่งเงนิเรือ่งทอง เรือ่งสวสัดิการ เรือ่งเจบ็ไข้ได้ป่วย  
เวลาออกไปเยี่ยมบ้านก็จะร้องไห้อยากให้มาอยู่ด้วย อยากให้มาทุกวัน  
แต่เราก็ไม่สามารถท�าอย่างน้ันได้ ช่วงน้ันในปี พ.ศ. 2547 เรามนีโยบาย 
ท�าชมรมผู้สูงอายุพอดี เราจึงรวบรวมผู้สูงอายุต้ังเป็นชมรมผู้สูงอายุ 
ต�าบลสร้างถ่อขึ้นมา” เธอกล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการท�างานเพื่อผู้สูงอายุ
 “ที่เราเน้นครั้งแรกคือเรื่องสวัสดิการ เพราะว่าเวลาผู้สูงอายุ 
เสียชีวิต บางคนไม่มีเงินจัดงาน เวลาป่วยก็อยากให้ไปเยี่ยม เราจึงท�า 
สวัสดิการไปเยี่ยมผู้สูงอายุท่ีป่วย เวลาเสียชีวิตก็มีค่าฌาปนกิจศพให้  
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้ ประโยชน์ท่ีตามมาก็คือเวลาท่ีเราท�ากิจกรรม  
อะไร เราก็รวมคนได้ง่าย”
 หลายปีผ่านไปหลังจากการเกิดข้ึนของชมรมผู้สูงอายุต�าบล 
สร้างถ่อ งานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง 
ต่อมาเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ คุณปิ่นแก้วในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง 
จงึได้เห็นประโยชน์ในการขยบัขยายการด�าเนินงานเรือ่งผู้สงูอายอุอกไป 
ในด้านอื่นๆ มากขึ้น 
 “เราคิดว่าควรท�าโครงการท่ีท�าให้ผู้สงูอายอุอกก�าลังกายมากข้ึน  
เราออกไปตามหมู่บ้านพาผู้สงูอายอุอกก�าลังกายด้วยวธีิการต่างๆ อย่าง 
การพาร�า คนท่ีไม่เคยร�า ไม่เคยออกก�าลังกายก็ลุกข้ึนมาสนุกด้วยกัน 
จนร�ากันได้หมดทุกคน ทุกวันน้ีแนวทางน้ันก็ยังคงอยู่ สอดแทรกเป็น 
ช่วงเวลาหนึ่งในโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประธาน ศพอส. เล่า
 คุณป่ินแก้วบอกว่า จากการท�างานเรือ่งผู้สงูอายหุลายปีท่ีผ่านมา  
เธอพบว่า ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 “เปล่ียนแปลงไปมาก ผู้สงูอายสุดชืน่ข้ึน แต่งตัวดีข้ึน สะอาดสะอ้าน 
อยากสวยอยากงาม พรุง่น้ีจะใส่เสือ้ผ้าขาวม้า หรอืผ้าสไบขาวก็ตัดกันมา 

ถ้าพรุ่งนี้จะใส่สีขาว ใส่สีเหลือง ลูกก็ซื้อให้พ่อแม่ ส่งเสริมให้พ่อแม่ได้มี 
ความสุข” เธอบอก
 “สังคมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ผู้สูงอายุได้มาออกก�าลังกาย  
เล่นดนตรี ได้มารวมกันเป็นสังคม ไม่โดดเดี่ยว ไม่เหงา ทุกคนก็อยาก 
มาโรงเรียน เขาอยากให้มีโรงเรียนทุกสัปดาห์เลย เราให้เอาข้าวมากิน 
ก็เอามา มีความสุขกับการเป็นนักเรียน”
 นอกจากความเปล่ียนแปลงและความสุขท่ีเกิดกับผู้สูงอายุท่ีมา 
เป็นนักเรียนแล้ว คุณปิ่นแก้วในฐานะผู้ด�าเนินการก็บอกว่า เธอเองก็ม ี
ความสุขเช่นกัน
 “เราชอบงานบริการอยู่แล้ว การได้มาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นคน 
วัยเดียวกันเป็นสิ่งท่ีเราชอบมาก เห็นเขาสดชื่น มีความสุข ก็ชอบค่ะ  
ทุกสัปดาห์เขาจะเข้ามาทักทาย เข้ามากอด มาบอกรัก คิดถึง ท�าให้เรา 
มีความสุข ประทับใจมากค่ะ” คุณปิ่นแก้ว ครองยุติ ประธาน ศพอส.  
ที่ท�างานเพื่อผู้สูงอายุมาทั้งชีวิตกล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรมการออกก�าลังกายเป็นจุดเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลงท้ังเร่ืองร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
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ชาวต�าบลสร้างถ่อส่วนมากประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร แต่บางครั้ง 
มีภัยแล้งท�าให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลดีตามท่ีต้องการ ก่อให้เกิดปัญหา 
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ชาวต�าบลสร้างถ่อจึงต้องหารายได้เสริม 
เพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว โดยบางครัวเรือนมีอาชีพเสริมมากกว่า 
หนึ่งอาชีพ เพื่อท�าให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่าย 

เศรษฐกิจชุมชน
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ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้

ด้วยปัญหาดังกล่าวจงึก่อให้เกิดกลุ่มอาชพีต่างๆ ข้ึนภายใต้ต�าบลสร้างถ่อ 
เช่น กลุ่มสตรทีอผ้า กลุ่มมะนาวในวงบ่อ กลุ่มเพาะเล้ียงพันธ์ุปลา เป็นต้น 
โดยกลุ่มอาชีพต่างๆ เหล่าน้ีกระจายตัวอยู่ท่ัวท้ังต�าบล สามารถสร้าง 
รายได้และลดรายจ่ายให้กับคนต�าบลสร้างถ่ออยู่ท่ัวต�าบล เป็นการใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนน�าวัตถุดิบที่มีอยู่ในต�าบลก่อให้เกิด 
มูลค่า
 ท้ังน้ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค�าปรึกษาแนะแนวทางเพ่ือส่งเสริมอาชีพท�าให้เกิดการรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่ม แล้วน�าวตัถุดิบในพืน้ท่ีของตนท่ีมีอยูใ่นต�าบลสร้างถ่อ ภูมิปัญญา 
เป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน เกิดความรักความ 
สามคัคี เกิดความเข้มแข็งของชมุชนท�าให้สมาชกิมวีนัิยในตนเอง อีกท้ัง 
ที่ตั้งของศูนย์ฯ ยังเป็นสถานที่พบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
หรอืประชาชนท่ีมา ท�าให้ได้แลกเปล่ียนข่าวสารต่างๆ ท�าให้สขุภาพจติของ 
คนในกลุ่มดีข้ึน และช่วงเวลาตอนเยน็ของบางวนัยงัได้มกีารรวมกลุ่มกัน 
เพ่ือออกก�าลังกายส่งเสรมิให้สมาชกิในกลุ่มมีสขุภาพท่ีแข็งแรงได้อีกด้วย  
สร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังส่งเสริมการเรียนรู้  
เกิดการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง 

กลุ่มทอผ้ำ หมู่ที่ 2
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยส�านักงานพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอเข่ืองในได้เข้ามาแนะน�าให้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มทอผ้า 
เน่ืองจากเห็นว่ามีหลายครอบครัวในชุมชนมีอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม
และเป็นอาชีพที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษ
 ปัจบัุนมสีมาชกิ 30 คน มกีารผลิตผ้าพ้ืน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ากาบบัว   
เป็นต้น สมาชกิมรีายได้เพ่ิมข้ึนและมีผู้สนใจเข้ามาศกึษาดูงาน สร้างความ 
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เข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนและสมาชิก เป็นแหล่ง 
ให้ความรู้กับผู้มาศึกษาดูงาน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง 
ชื่อเสียงให้กับกลุ่มและชุมชน 
 ความส�าเร็จของกลุ่มทอผ้า หมู่ท่ี 2 เกิดจากความร่วมมือของ 
สมาชิก ความเข้มแข็งของแกนน�า การพัฒนาศักยภาพของคนในกลุ่ม  
รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท�าให้ด�าเนินงานของ 
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 2 ประสบความส�าเร็จและเข้มแข็งสามารถด�าเนินงาน 
มาถึงปัจจุบัน

กลุ่มทอผ้าโรงเรียนผู้สูงวัยต�าบลสร้างถ่อ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอย่างมาก
เพราะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานของผู้สูงอายุเอง

กลุ่มปลูกมะนำวในวงบ่อ หมู่ที่ 9

พ้ืนท่ีต�าบลสร้างถ่อเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกท้ังพืช 
เศรษฐกิจและพืชสวน คุณเพ็ญศร ีฝอยทอง จงึมคีวามสนใจปลูกมะนาว 
ในวงบ่อข้ึน โดยเริ่มต้นจากการท่ี อบต.สร้างถ่อสนับสนุนเงินทุนมา  
50,000 บาท เพื่อมาลงทุนและจัดตั้งกลุ่มมะนาวในวงบ่อเพื่อหารายได ้
เสริมข้ึนอีกทางหน่ึง และได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมข้ึน ดูแล  
บ�ารงุรกัษา รดน�า้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เอาใจใส่เป็นอย่างดี ด้วยความมมุานะ  
ขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจจริง ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ ได้ผลผลิตเป็นอย่างดี  
จึงมีความคิดท่ีอยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวให้กับผู้ท่ี 
สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกัน 
และกัน จงึได้ท�าการขยายพันธ์ุตอนก่ิงจ�าหน่ายให้กับผู้ท่ีสนใจน�าไปปลูก 
ในราคาถูก
 จากการด�าเนินงานของกลุ่มปลูกมะนาวในวงบ่อ หมูท่ี่ 9 ปัจจบัุน 
มีสมาชิกจ�านวน 20 คน มีมะนาวในวงบ่อ 40 บ่อ ท�าให้สมาชิกมีทาง 
เลือกในการจ�าหน่ายและมรีายได้เพ่ิมมากข้ึน เกิดรายได้เฉล่ียคืนให้ก�าไร 
กับสมาชิก
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กลุ่มสตรีทอผ้ำบ้ำนสร้ำงถ่อ 

วฒันธรรมด้ังเดิมของชาวสร้างถ่อคือการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ปลูกฝ้าย 
ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม ในปี พ.ศ. 2536 อ�าเภอเขื่องใน ได้มองเห็นความ
ส�าคัญเห็นคุณค่าในงานช่างฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้มีการจัด 
ตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าไหมขึ้นมาและได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสร้างถ่อเป็นแหล่งรวบรวมสุดยอดฝีมือใน 
เรือ่งการถักทอผ้ามดัย้อม ด�าเนินการตามกรรมวธีิของชาวบ้านสร้างถ่อ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะด้าน เช่น วิธีที่เรียกว่า ฆ่าด้วยน�้าข้าว  
ย้อมสี เข็ญ ปั่น ค้ัน จนถึงข้ันทอผ้าออกมาให้เป็นชิ้นงาน ผ้าขาวม้า  
ซิ่นก่วย ผ้าลายลูกแก้ว ผ้าพันคอ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้ากาบบัว ผ้าฝ้าย  
ซึง่ล้วนเป็นมรดกด้านภูมปัิญญาของชาวสร้างถ่อ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้น�าไปส่ง 
ขายตามที่สั่งจอง น�าไปขายในตลาดทั่วไป หรือฝากขายที่ศูนย์ศิลปาชีพ 
ยางน้อย ผลก�าไรแบ่งปันในหมู่สมาชิก

ผ้าทอหลากหลายประเภทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้ำน 

พ้ืนท่ีต�าบลสร้างถ่อมีการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ในครัวเรือน  
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาสืบทอดรุ่นต่อรุ ่นในการบ�าบัดรักษาอาการ 
เจ็บป่วยไม่สบาย รู้จักการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ข้างบ้าน  
ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ กลุ่มผู้สูงอายุจึงได้มีการรวมตัว  
ปรึกษาหรือหาวิธีการท่ีจะอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเหล่าน้ีให้คง 
อยูช่ัว่ลูกชัว่หลาน จงึได้รวมกลุ่มท�าเป็นกลุ่มแปรรปูสมุนไพรให้ผู้สงูอาย ุ
ท่ัวไปท่ีสนใจ ผู้เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง 
สมุนไพร น�ากลับไปใช้ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม อนุรกัษ์ภมิูปัญญาพืชสมนุไพรในท้องถ่ิน เพ่ือเป็น 
การสร้างอาชพี สร้างรายได้เสรมิให้กับผู้สงูอายจุากผลิตภัณฑ์ลูกประคบ  
น�้ามันเหลือง ยาหม่องน�้า แผ่นลูกประคบ  

ผู้สูงอายุท�าลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่น
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กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 

ภายในหมู่บ้านมีร้านตัดผ้าท�าให้มีเศษผ้าท่ีไม่ใช้ประโยชน์จ�านวนมาก  
คณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุจึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการอยากให้ 
เกิดสิ่งสวยๆ งามๆ ข้ึนในโรงเรียน จึงได้ศึกษาความรู้จากหลายๆ  
ช่องทางท่ีจะใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้เลือกใช้เศษผ้า 
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ขึ้น
 กิจกรรมกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จึงเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียน 
ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้หญิงท่ีมีความสนใจในการผลิตของฝากของท่ีระลึก  
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การปรึกษาหารือ การวางแผน การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ สร้างความเป็นญาติมิตร ความคุ้นเคย ความสนิทสนม  
ก่อนที่จะเกิดเป็นชิ้นงานเป็นดอกกล้วยไม้ ดอกบัว ดอกกุหลาบ จัดเป็น 
แจกัน เป็นของท่ีระลึก กิจกรรมได้สร้างความสุขข้ึนในกลุ่มระหว่าง 
การปฏิบัติงาน การปรึกษาหารือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความสุข 
ในการชื่นชมผลงานของตนเอง 

การน�าเศษผ้าเหลือใช้มาท�าดอกไม้ประดิษฐ์ นอกจากจะเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าแล้ว  
ยังลดต้นทุนในการผลิตลงด้วย

กลุ่มดอกไม้หงวย 

ชาวต�าบลสร้างถ่อเชื่อกันว่า บรรพบุรุษของชาวสร้างถ่อมาจากเชื้อสาย 
พระวอพระตา ซ่ึงได้ส่งลูกสาวชื่อ นางสีกา น�าไพร่พลมาต้ังหมู่บ้าน  
ณ บ้านโนนขามหวาน บ้านนาไก่เซ่า บ้านโสงยาง-สร้างถ่อ ต่อมาได้รวม 
เรียกชื่อเดียวกันคือบ้านสร้างถ่อ ได้มีการสร้างวัด วัดเก่าอยู่ที่โรงเรียน  
วัดใหม่คือวัดปัจจุบัน ได้มีการสร้างพระธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจด้าน 
ศาสนาและวัฒนธรรม
 ชาวบ้านสร้างถ่อปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่กันสืบต่อมา  
ประเพณีหน่ึงท่ีนิยมท�ากันคือการสร้างปราสาทผ้ึงแห่ในวันออกพรรษา  
คนที่มีฝีมือด้านช่างได้ท�าต้นดอกไม้หงวย ซึ่งก็คือต้นดอกผึ้งแต่ท�าง่าย 
สะดวกกว่าปราสาทผึ้งและได้ท�ากันสืบทอดมาตลอด ลูกหลานชาวบ้าน 
สร้างถ่อรักและหวงแหนต้นดอกไม้หงวยมาก เคารพ ศรัทธาในมรดก 
ทางศลิปวฒันธรรม จงึมกีลุ่มผู้สงูอายแุละคนท่ัวไปท่ีสนใจในการอนุรกัษ์ 
สบืสานประเพณีในวนัออกพรรษาด้วยการแห่ดอกไม้หงวย ซึง่เป็นอัตลักษณ์  
เฉพาะถิ่น 

ประเพณีการแห่ดอกไม้หงวยในวันออกพรรษา ถือเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา
ที่ชาวต�าบลสร้างถ่อสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น



ตำ�บลสร้�งถ่อ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 57ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากร56

กระบวนการท�าต้นดอกไม้หงวยเป็นไปอย่างประณีต
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หนูรัก ส่งสุข
อ�ยุ 69 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มน�้ายาล้างจาน

คุณป้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมากี่ปีแล้ว
ตั้งแต่แรกเลยค่ะ 

ท�าไมคุณป้าจึงมาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ
อยากได้ความสนุก อยากมอีาชพี ท�าอาหาร ท�าหลายๆ อย่าง เช่น ท�าขนม 
ท�าน�้ายาล้างจาน ท�าสมุนไพร ท�าดอกไม้จันทน์ ได้ความรู้ไปท�าท่ีบ้าน  
มคีวามสนุก เพลิดเพลิน ได้ฟ้อน ได้ร�า สนุกสนาน ตอนแรกท่ียงัไม่ได้มา 
โรงเรยีนก็อยูบ้่านท�านา ท�าไร่ เก็บเห็ด หาปูหาปลา บางวนัก็ไปนา ถ้าหน้า 
เก่ียวข้าวก็เก่ียวข้าว อยูบ้่านก็ท�าอะไรเล็กๆ น้อยๆ เด๋ียวก็ล้างจาน ถูบ้าน 
ซักผ้า เดี๋ยวก็นั่งกินหมาก สามโมงก็นึ่งข้าวรอลูก  

มาโรงเรียนได้อะไรบ้าง
มาโรงเรียนผู้สูงอายุได้ความรู้หลายอย่าง แล้วก็ไปเล่าให้เพ่ือนฟังว่า 
ไปโรงเรียนมาได้ความรู้ อยู่บ้านก็สนุก มาโรงเรียนก็ยิ่งสนุก แถมยังได้ 
ความรู้ด้วย ยายเป็นคนสนุกเบิกบาน ไม่คิดมาก อีหยังมันจะเกิดก็ให้ 
มันเกิดไป แบบนี้แหละ 
 ได้ความรู้ก็เอาไปท�าท่ีบ้าน อย่างน�้ายาล้างจานก็เอากลับไปใช ้

ที่บ้าน เขามาสอนท�าน�้าเต้าหู้ก็ให้ไปกิน เขามาสอนท�าก๋วยเตี๋ยวหลอด 
ก็ห่อให้มากินบ้าน

เขามาสอนท�าอาหารแล้วคุณป้าท�าอร่อยไหม
เขากว็า่อรอ่ยนะ ยายกนิอะไรกอ็รอ่ย ไม่มอีะไรไม่อรอ่ย ยายกนิข้าวแซ่บ 
(หัวเราะ)

ได้ท�าขายเป็นรายได้เสริมไหม
อายปูุนน้ีแล้ว ไปท�าอะไรขายจะไหวมัย้ ถ้าขายก็ต้องต่ืนแต่เช้าคงไม่ไหว 
แล้ว ก็บอกลูกอยู่ว่าได้ความรู้มาจะท�าขายดีมั้ย ถ้ามีทุนก็คิดอยู่ เล่าให ้
ลูกฟัง 

เรียนมาแล้วท�ายากไหม
ก๋วยเต๋ียวหลอดก็ยากเหมอืนกัน แต่เขาช่วยก็ไม่ยากเท่าไหร่ ท�าแป้งแล้ว 
ก็หั่นเครื่อง ท�าไส้ แล้วก็มาห่อ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าตั้งใจ ยากก็ 
ทนเอา เพราะว่าเราอยากเป็นใช่มั้ยล่ะ ถ้าไม่ยากก็ไม่ได้เงินใช่ไหมล่ะ  
ไปเก่ียวข้าวเหงื่อไหลไคลย้อย เมื่อย ท�าถึงสี่โมงห้าโมงก็อดทนเอา  
เพราะความอยากได้ของเรา เพราะว่าเงนิมนัหายาก อันน้ีอยากได้ความรู้ 
ก็ต้องอดทนเอา เป็นอย่างนั้นแหละ
 ไม่มอีะไรยากส�าหรบัยาย เต้น ร�า ร้องเพลงก็เก่ง ใครพาท�าอะไร 
เอาหมด ไม่ยากสักนิด ชอบเต้น ชอบร้องเพลง มีงานก็ไปร้องเพลง 
ก็ได้ทิป เขาให้คนละ 20 หรอื 30 ก็ม ีบางทีให้ 100 คนแก่ก็เอาไปซือ้หมาก 
ซื้อพลู ให้พรเขาไป เขาก็ดีใจแล้ว
 ยายมาโรงเรยีนได้ 3 ปีแล้ว ปีหน้าเป็นปีท่ี 4 ขอให้สขุภาพแข็งแรง 
จะได้มาได้ 
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วิรัตน์ ส่งสุข
อ�ยุ 66 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มดอกไม้หงวย

ดอกไม้หงวยคืออะไร
เป็นดอกไม้บูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ผู้เฒ่าแต่ก่อนเรียกว่าดอกไม้หงวยเพราะ 
เวลาตั้งแล้วมันเซ ไม่เที่ยง มันเอียง 

ท�าอย่างไร
วิธีการคือตัดต้นกล้วยมาท�าเป็นฐาน ตัดไม้ไผ่มาสานเป็นโครงสร้าง  
เป็นก่ิง เอาข้ีผ้ึงมาท�าเป็นดอก เอาข้ีผ้ึงมาต้มให้ละลายแล้วเอาใส่ 
แม่พิมพ์ น�าไปจุม่น�า้เยน็ให้ออกมาเป็นดอก แม่พิมพ์เขาเรยีกว่าต้นโพธ์ิศร ี
ลูกโพธิ์ศรี ภาษาอีสานเรียกว่าลูกทองหลาง 

ท�านานไหม
ไม่นานหรอก ประมาณ 10-20 นาทีได้หน่ึงต้น เอาไว้ใช้ในเทศกาล 
ออกพรรษา งานท�าบุญให้กับบรรพบุรษุท่ีเสยีชวีติไปแล้ว หรอืว่าถวายพระ 
เป็นภูมปัิญญาและวฒันธรรมของบ้านเราต้ังแต่บรรพบุรษุมา เป็นประเพณี  

100-200 ปีมาแล้ว เวลาออกพรรษาชาวบ้านจะถือคนละต้นไปถวาย 
พระธาตุองค์ใหญ่ ที่ไหนมีอัฐิบรรพบุรุษก็เอาไปตั้งถวาย

กลุ่มนี้มีกี่คน
ท่ีโรงเรยีนก็มอียู ่5-6 คน ผู้สงูอายมีุพ้ืนฐานอยูแ่ล้ว ท�าก็ไม่ได้เอาไว้ขาย  
สืบทอดภูมิปัญญาหรือว่ามีคนเอาไปต่อยอด 

ชอบกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนมากที่สุด
ผมชอบเล่นดนตร ีได้ออกก�าลังแขน ก�าลังขา ผมไปหลายอย่าง ส่วนมาก 
เป็นจิตอาสา นอกจากท�าดอกไม้หงวยแล้วก็ไปช่วยท่ีว่าการอ�าเภอ 
ท�าความสะอาด ไปท�าฝาย ไปท�าความสะอาดห้องน�้า เก็บเศษขยะ  
ปัดกวาด ไม่ได้ค่าตอบแทนครับ อย่างมากก็ข้าวกล่องกับน�้า 

เหนื่อยไหม
มันอยู่ที่ใจ เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามีความสุข เราแก่แล้วเราก็ต้องคิด 
ได้ว่าเราไปทางไหน ปล่อยวาง ไม่ปล่อยวางไม่ได้

ท�าจิตอาสาแล้วได้อะไร
ท�าแล้วได้ความภาคภูมิใจกับตัวเองว่าเราท�าให้คนอ่ืนมีความสุข มันดี 
ตรงนี้ จิตใจเราก็สบาย แต่ก่อนเคยคิดมาก ท�าไมไม่ร�่าไม่รวย ทุกวันนี ้
ไม่คิดแล้วก็ดีขึ้นเยอะ

ลี ส่งสุข
อ�ยุ 67 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มดอกไม้หงวย
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ชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ ของต�าบลสร้างถ่อได้รวมตัวกันจัดต้ัง 
โรงเรียนผู้สูงอายุข้ึนเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในจ�านวน 
นักเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวมีหมอล�า นักแสดง นักดนตรี จากวงหมอล�า 
ท่ีเคยรวมตัวเมื่อครั้งอดีตกลับมารวมตัวกันอีกครั้งจึงกลายเป็นวง  
‘หมอล�าบ�าบัด’ โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น 

หมอลำ�บำ�บัด

บทที่
06

หมอล�ำพำเพลิน

หมอล�าบ�าบัดเป็นกิจกรรมหน่ึงของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีได้รวบรวมคลัง 
ปัญญามาพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยวิถีพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต  
มรดกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม บ้านสร้างถ่อเคยรุ ่งเรืองด้านหมอล�า  
มีหมอล�าที่โด่งดังมาแล้วในอดีต กิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้เรื่องหมอล�า 
จงึเป็นรกัษาสบืสร้างต่อยอดให้กับวฒันธรรมมรดกด้านศิลปะ การแสดง 
พื้นบ้าน ให้คงอยู่กับบ้านสร้างถ่อ 
 การเสรมิแรงในหลายภาคส่วนจงึได้เกิดท่าร�า กลอนล�า และเพลง 
ของคณะหมอล�าบ�าบัดในปัจจุบัน และได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุใน 
ต�าบลเป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุคุ้นเคยกับเสียงดนตรีพื้นบ้าน เช่น  
ซุง ก�าลอง แคน อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงเครื่องดนตรี คนอีสาน 
ซึง่ชอบความสนุกสนานโดยสายเลือดจงึอยากขยบัแขน ขยบัขา เข้าจงัหวะ 
ของหมอล�า ส่งเสริมให้คณะหมอล�าบ�าบัดได้มีเวทีในการแสดงออก 
และเวทีแลกเปลี่ยนทั้งภายในต�าบลและนอกต�าบล 
 กิจกรรมหมอล�าจึงเป็นกิจกรรมหลักในชั่วโมงสร้างสุข ไม่ว่าจะ 
อยู่ในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเคล่ือนท่ี นักเรียนผู้สูงอายุหรือบุคคล 
ท่ัวไปจะมคีวามสขุเมือ่ได้ร่วมกิจกรรมในเรือ่งของหมอล�า เป็นการสร้างสขุ 
ที่ได้รับรู้สัมผัสได้ทั้งกาย ใจ และการแสดงออก เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 
ผู้สนใจร่วมฟ้อน ร่วมขับร้อง ร่วมแสดงออก ร่วมวงดนตรี และหมอล�า 
บ�าบัดยังมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการ 
ออกก�าลังกายเพิ่มมากขึ้นด้วย
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หมอล�ำรีเทิร์น

กิจกรรมหมอล�าบ�าบัดในโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อจะเกิดข้ึนไม่ได้ 
เลย หากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากคณะหมอล�าวยัเก๋าท่ีกลับมารวมตัวกัน 
อีกครั้งหลังจากท่ีต่างแยกย้ายไปมีชีวิตส่วนตัวตามเส้นทางของตนเอง 
เมื่อหลายสิบปีท่ีแล้ว รวมถึงหมอล�ารุ่นใหม่ท่ีเห็นความส�าคัญของการ 
ช่วยดูแลผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและยินดีเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
 คณะหมอล�าบ�าบัด ประกอบด้วยสมาชิกนับสิบคน มีนักดนตรี 
ท้ังหมด 7 คน คือ คุณลุงสายทอง ส่งสขุ, คุณลุงวริติั ส่งสขุ, คุณลุงบุญศรี  
บุญบรรจบ, คุณลุงสุนีย์ สายแสง, คุณลุงสุบิน อุทธสิงห์, คุณลุงสมัย  
ภิญญศักดิ์, คุณลุงประจักษ์ บุญภักดี ซึ่งทั้งหมดก็เป็นนักเรียนโรงเรียน 
ผู้สูงอายุเช่นกัน

สมาชิกคณะหมอล�าบ�าบัดที่นอกจากการส่งความสุขให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนแล้ว 
ยังสนุกสนานและมีรอยยิ้มทุกทีที่ได้มาร่วมเล่นดนตรีด้วยกัน

 “ตอนแรกพวกผมเป็นหมอล�าคณะ ส.สามัคคี เล่นด้วยกันมา 
ต้ังแต่อายุ 14-15 ปี ไปเล่นกันมาท่ัวประเทศ งานบวช กฐิน ผ้าป่า  
งานจ้างต่างๆ พอตอนแก่ก็ต่างคนต่างไป วงหมอล�าก็เลิกไป ตอนหนุ่มๆ  
เป็นอาชีพ แต่ว่าอายุมากข้ึนก็เป็นงานอดิเรก” คุณลุงสายทองเล่าถึง 
ที่มาของคณะหมอล�าของเขาในอดีต
 หลังจากเลิกราวงกันไป สมาชกิในวงต่างแยกย้ายไปท�ามาหากิน  
เช่น ท�านา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ แต่หลายคนยังอยู่ในต�าบลสร้างถ่อ ท�าให้ 
เมื่อเกิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา สมาชิกวงเก่าๆ ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุกัน 
แล้วจึงสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
 “ผมมีเพ่ือนรุ่นเดียวกันก็เลยไปคุยกัน ใช้เวลาชวนกันไม่นาน 
เพราะว่าเรารู้ใจกันแล้ว ก็สมัครมาโรงเรียนผู้สูงอายุ” คุณลุงวิรัตน์เล่า  
“พวกผมเป็นจิตอาสากันอยู่แล้ว เพราะว่าเวลามีงานบุญท่ีบ้านท่ีวัด 
หรือที่โรงเรียน เราก็ต้องไปช่วยเขา ท�าโดยไม่มีค่าจ้างอะไร อย่างผ้าป่า  
ร�าวงชาวบ้านพวกผมก็ต้องไปตีกลอง ไปเล่นดนตรี”
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คืนสู่เหย้ำ

เมือ่สมาชกิวงดนตรด้ัีงเดิมมาพบกันท่ีโรงเรยีนผู้สงูอาย ุพวกเขาจงึกลับ 
มาเล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้ง 
 “พอมาเข้าโรงเรยีน เวลาท่ีเขามกิีจกรรมออกก�าลังกาย เราก็เล่น 
ดนตรีหมอล�าให้เขาเต้นกัน การเต้นก็เหมือนได้ออกก�าลังกายไปด้วย  
พวกผมฝ่ายดนตรก็ีชอบสนุก ได้มาเล่นก็ไม่เหงาเหมอืนอยูบ้่าน ได้รูจ้กักัน  
คุยกันไป สนุกกัน เขาเรียกหมอล�าบ�าบัด” คุณลุงสุนีย์ สายแสง เล่าจุด 
เริ่มต้นของคณะหมอล�าบ�าบัด
 เขาเล่าว่า การเล่นดนตรีหมอล�าสามารถช่วยเหลือบรรดา 
ผู้สูงอายุได้จริง “แต่ก่อนผู้สูงอายุมาใหม่ๆ จะแยกกันนั่ง เขาจะไม่ค่อย 
ถามกัน แต่เด๋ียวน้ีพอดนตรมีาแล้วตีนมอืก็ขยบัได้ หมอล�าบ�าบัดอยูต่รงน้ี  
บางคนเป็นโรคซึมเศร้า เด๋ียวน้ีสนุก ได้ยินเสียงกลอง แคน หมอล�า  
ไม่เคยซึมเศร้าเลย ร�าก่อนเพื่อนเลย”  
 ในฐานะนักดนตรี คุณลุงสุนีย์บอกว่า ดีใจมาก “เพราะถ้าเล่น 
แล้วไม่มีคนกระดุกระดิกเราก็เหงาเหมือนกัน ตอนน้ีรู้สึกสนุกเหมือน 
ตอนหนุ่มๆ เล่นดนตรีก็สนุก พวกร�าก็สนุก พอสนุกแล้วก็จิตใจสบาย  
นอนก็หลับ ไม่ต้องคิดอะไร ได้ออกก�าลังกาย” 

14 อีกครั้ง
 คุณลุงสุบิน อุทธสิงห์ หน่ึงในนักดนตรีเล่าว่า ก่อนหน้าท่ีจะมา 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ เขารู้สึกเหงามากเวลาท่ีอยู่บ้าน  
จนกระท่ังเมื่อได้รับการชักชวนจากผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจึง 
ตัดสนิใจเข้าร่วม แต่มข้ีอแม้หน่ึงว่าถ้าหากมาเข้าร่วมโรงเรยีนจะต้องได้ 
เล่นดนตรีตามที่ถนัดด้วย
 “ผมอยูบ้่านเงยีบจรงิๆ เป็นโรคซมึเศร้าด้วย กระดุกกระดิกไม่ได้  
เลย มันเวียนหัวจะอ้วก สุดท้ายก็เลยมาโรงเรียน พอมาแล้วจิตใจกลับ 

ไปเหมือนตอนหนุ่ม” ลุงสุบินบอก “เด๋ียวน้ีดีข้ึนแล้ว ข่ีมอเตอร์ไซค ์
ไปไหนมาไหนได้ เมื่อก่อนขี่ลงข้างทางของหายตลอด”
 ลุงสุบินบอกว่า นอกจากการเล่นดนตรีอยู่บนเวที เขาไม่ได้ยืน 
เล่นดนตรเีฉยๆ แต่ยงัได้ออกท่าทางตามไปด้วย เป็นการออกก�าลังกาย 
ไปในตัว
  “ถ้าน่ังเคาะเฉยๆ รู ้สึกไม่สนุก ต้องออกท่าออกทางบ้าง  
เขาท�าท่ามวย เราก็มวยตาม บ�าบัดตัวเราไปในตัว เม่ือก่อนอ่อนแอ  
ยืนบนเวทีก็เมื่อย สุขภาพไม่ค่อยดี เดี๋ยวนี้สบายมาก” 

หนึ่งในสมาชิกคณะหมอล�าบ�าบัด
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เสงี่ยม โภคทรัพย์ อ�ยุ 62 ปี
หนูป�น ส่งสุข อ�ยุ 66 ปี
จันทร์ ศิริไทย อ�ยุ 56 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มหมอล�าจิตอาสาสร้างสุข

กลุ่มหมอล�าจิตอาสาสร้างสุขมีที่มาอย่างไร
ป้าเสงีย่ม : แต่ก่อนเคยมวีงหมอล�าต้ังแต่ พ.ศ. 2514 ตอนน้ันยงัเด็กๆ  
พออายุ 19 ปีมาแต่งงานก็มาหยุดเลี้ยงลูก หยุดได้ปีสองปีก็ไปเล่นอีก  
ล�ามาเรื่อยๆ เพราะว่าใจรักทางน้ี พอดีเขามาต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ตอนแรกก็บอกว่าไม่มาหรอก แก่ป่านน้ีแล้วไม่อยากไปเขียนกระดาน  
สะกดชื่อก็ไม่ถูก ไม่อยากอายคนอื่น แต่พอมาก็สนุก พี่น้องมาพบกันมา 
คุยกันก็ไม่เหงา ต่อมาได้ความคิดว่าเราก็มวีง หมอล�าเราก็อยูน่ี่ หมอแคน 
ก็อยู่น่ี หมอกลองก็อยู่น่ี มือฉ่ิงก็อยู่น่ี อยู่กันครบท้ังวง สูงอายุท้ังน้ัน  
เราก็เลยชวนกันตั้งวงอีกครั้ง 

ป้าหนูปาน : แต่ก่อน อบต. ท�ากลุ่มสมุนไพร เราก็ไปร่วมกลุ่มด้วย  
จากน้ันเขาหาว่าคนไหนล�าเป็น เวลาว่างจากกลุ่มสมุนไพรก็ให้ไปล�า  
แต่ก่อนไม่มแีคน ไม่มดีนตร ีเราก็ล�าไป พอดีเห็นว่าโรงเรยีนต้ัง พวกเพ่ือน 

ก็มาประชุมกัน ชวนแต่ละหมู่มามาล�าเป็นกลุ่ม มีคณะหมอล�า คนไหน 
ล�าเป็นให้ล�า คนไหนร้องเพลงเป็นให้ร้อง 

คุณป้าหนูปานมีต�าแหน่งอะไรในคณะหมอล�า
ป้าหนูปาน : เป็นยาย เป็นป้า เป็นอะไรก็ได้ท่ีไม่ใช่นางเอก เป็นตลก  
เป็นสนม เป็นได้หมดถ้าล�าเป็นเรือ่ง ไม่ได้อย่างเดียวคือนางเอก คุณป้า 
เสงี่ยมเป็นคนร้อง ร้องไปก็แสดงไป 

คุณป้าจันทร์มาร่วมได้อย่างไร
ป้าจันทร์ : ก็มาช่วยรุน่พ่ีๆ อยูบ้่านก็ท�านาท�าไร่ อยากเข้ามาเป็นจติอาสา  
เพราะว่าเห็นรุน่พ่ีเล่น คุณพ่อ คุณแม่เล่นสนุกดี ก็เลยอยากมส่ีวนเข้ามา 
บ�าบัด สร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่ๆ เลยเข้ามาช่วย

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละคนชอบหมอล�าบ�าบัดมาก คณะ 
หมอล�ามีแนวทางในการเล่นอย่างไรให้คนดูรู้สึกสนุกกับการแสดง
ป้าเสง่ียม : ทุกคืนป้าจะนอนนึกว่าจะให้การแสดงออกมาในรูปแบบ 
ไหนถึงจะท�าให้ผู้สงูอายไุด้สนุก พลิกแพลงการแสดงอย่างไรดี หัดล�าอยู่ 
หลายคืน อ่านบทแล้วก็ซ้อมล�า เราพยายามท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ อยูบ่นเวที 
ก็ให้ร่าเริงสดใสไว้ก่อน เพราะเป็นก�าลังใจอย่างหน่ึงให้ผู้เฒ่าผู้แก่มี 
ความสขุ สนุกสนาน เป็นความภูมใิจ ดีใจ จะเหน่ือยยงัไงก็ช่าง ให้เขาได้ 
มีความสุขกัน เราก็มีความสุข ภูมิใจท่ีเราสามารถท�าให้ผู้เฒ่าผู้แก่มี 
ส่วนร่วมกับเราได้ ท้ังๆ ท่ีเขาน่ังอยูส่ามารถให้พวกเขาได้ลุกข้ึนมาร้องร�า 
ท�าเพลงด้วยกันได้ ก็พอใจ เมื่อยก็ไม่เมื่อยแล้วเพราะมันคือความภูมิใจ  
คือความสุขของผู้แสดงและความสุขของผู้ชม

สภาพจิตใจและสภาพร่างกายของหมอล�าเป็นอย่างไรบ้างก่อนมา 
แสดง
ป้าหนปูาน : จติใจก็ดีอยูค่่ะ เพราะว่าแม่เล่นอยูเ่รือ่ย ล�าอยูเ่รือ่ย เพราะว่า 
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แฟนเป็นหมอแคน ไม่มใีครล�าก็ล�าเล่นกันอยูส่องคน จติใจมาทางน้ีอยูแ่ล้ว 
เป็นหมอล�าต้ังแต่อายุ 16 ปี สุขภาพก็ดี เขาบอกว่ายังดูไม่แก่ก็ดีใจ  
ไม่น่าเชื่อว่าอายุ 66-67 ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราล�าบ่อย หมอล�า 
มันเหมือนการออกก�าลังกาย เพราะว่าได้ทุกส่วน สุขภาพจิต ส่วนขา  
สมองก็ใช้ได้ ความบันเทิงมันรวมอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จ 

อบต. สนับสนุนกิจกรรมของวงหมอล�าอย่างไรบ้าง
ป้าเสงีย่ม : สนับสนุนอยูค่่ะ ถ้าขาดเหลืออะไรก็แจ้งมาท่ี อบต. เขาก็เอามา 
เสริมเอามาช่วย หมอล�าก็ช่วย อบต. อบต. ก็ช่วยหมอล�า ต่างช่วยกัน  
อบต. สนับสนุนเรื่องสิ่งของ เวลาใครไปไหนก็ซื้อเครื่องประดับมาฝาก  
เป็นก�าลังใจของผู้แสดง อาจจะราคาไม่แพงแต่ก็ดีใจ ภูมิใจที่ได้ร่วมกับ 
เขา เวลาออกตามหมู่บ้านก็เป็นท่ีรู้จักกันมากข้ึน ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไร 
ขอให้ได้ไป ไปสร้างความสขุให้กับคนแก่ เขาก็เอาของมาฝาก น่ีคือน�า้ใจ 
ของคนอีสาน ไม่ทิ้งกัน

เวลาแสดงให้รุ่นพี่สนุกสนานกันมีความรู้สึกอย่างไร
ป้าจันทร์ : ดีใจนะคะ มีได้โอกาสมาพาป้า คุณพ่อ คุณแม่เล่น ก็ภูมิใจ 
เด้อค่ะ เราเป็นเลือดศลิปิน เพราะว่าก็ล�ามาต้ังแต่อาย ุ17 มาเห็นแบบน้ี 
ก็ดีใจ พอจับไมค์ พี่น้องก็ลุกขึ้นมาฟ้อน มาเล่นกัน หมอล�าก็ดีใจค่ะ 

ป้าเสงี่ยม : เวลาที่เราสนุก สุขภาพก็ดี เมื่อวานยังเป็นไข้อยู่เลย ได้มา 
มนัก็หาย คิดว่าจะพยายามท�าหน้าท่ีตรงน้ีให้ดีท่ีสดุ เวลาป่วยก็พยายาม 
กินยาให้หาย รักษาสุขภาพ ลูกสาวบอกว่าแม่ป่วยก็พักก็ได้ ก็บอกว่า 
แม่พักไม่ได้ ต้องไปท�าหน้าที่แม่ก่อน ชีวิตก็มีเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มหมอล�าจิตอาสาสร้างสุข เคล็ดลับสร้างสุขของต�าบลสร้างถ่อ
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หนูรักษ์ ส�รก�ร
อ�ยุ 64 ปี
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อมีการน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน 
การด�าเนนิงานกบัผูสู้งอายมุากพอสมควร อาจารย์ในฐานะเป็นผูว้าง 
โครงสร้างเรือ่งภมูปัิญญาท้องถ่ินในหลกัสตูร การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน 
เหล่านี้สร้างผลกระทบในแง่บวกอย่างไรต่อผู้สูงอายุ
ทุนทางสังคมที่เป็นอัตลักษณ์ของเราคือหมอล�า เพราะว่าสร้างถ่อ 
เป็นถ่ินศลิปินหมอล�า มหีมอล�าเก่าๆ หลายคน เราจงึรวบรวมทุนเหล่าน้ี 
มาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนักดนตร ีหมอแคน นางเอกเก่า นางเอกปัจจบัุน 
สิง่หน่ึงท่ีเราคุยกันเสมอในระดับนโยบายคือเราจะใช้อัตลักษณ์ความเป็น 
สร้างถ่อมาท�างานกับผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรท่ีเราอยากจะดูแลเป็น 
พิเศษ 
 ผมเป็นอดีตข้าราชการคร ูจบการศกึษาเอกภาษาไทย เป็นคนชอบ 

เขียนกลอน ผมกับอาจารย์ศกัดา ผู้อ�านวยการโรงเรยีนผู้สงูอาย ุก็เขียน 
กลอนแต่งกลอนล�าให้เขาร้องกัน เชญิอาจารย์นักดนตรมีาร่วมกัน เชญิผู้ท่ี 
เป็นนักร้อง หางเครื่อง นักเรียนของเรามาร่วมกัน ถือว่ามาสร้างสุข 
ร่วมกัน สร้างความเสมอภาคร่วมกัน ตอนแรกอยูใ่นวงจ�ากัดแค่โรงเรยีน 
ผู้สูงอายุ ระยะหลังเราออกไปท�ากิจกรรมโรงเรียนเคลื่อนที่ 
 อีกกิจกรรมหน่ึงเราเห็นว่าอัตลักษณ์ท่ีเป็นทุนทางต�าบลเราคือ 
ท่านนายก อบต. ของเราเป็นนักมวยเก่า และเรามนัีกดนตรท่ีีถนัดกลอนเต้ย 
เราก็ใส่กลอนเต้ยเข้าไปในกิจกรรมต่อยมวย เป็นมวยไทยสไตล์เต้ยให้คน 
ได้ออกก�าลังกายกัน  ทีเ่ราอัดเป็นเพลงและต่อยอดขยายไปเปิดในแต่ละ 
หมูบ้่าน คราวน้ีแทนท่ีจะมกิีจกรรมออกก�าลังกายด้วยมวยไทยสไตล์เต้ย 
จ�ากัดอยู่ท่ีในโรงเรียนผู้สูงอายุ 200 คน เราก็ได้สมาชิกเกือบพันคน 
เพราะเราไม่ได้ห้ามว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะผู้สงูอายเุท่าน้ัน แต่เราสนับสนุน  
ให้ทุกรุ่นมาออกก�าลังกายด้วยกัน 

การใช้ทุนที่มีมาผสมผสานกัน สร้างผลกระทบในทางบวกให้กับคน 
ในชุมชนได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เขามีความตื่นตัวเรื่องการออกก�าลังกาย ชาวบ้านเขาชอบมาก เขาบอก 
ว่าตอนแรกไม่คิดว่าเราจะท�าดีขนาดน้ี พอใส่ดนตรเีขาสนุกมาก ในเพลงน้ี 
เราเซตไว้ประมาณ 15 นาที พอเราใส่ดนตร ีเครือ่งเสยีงเราพร้อม คนท่ีน่ัง 
อยูเ่ฉยๆ ก็อยากลุกข้ึนมาร่วมกับพวกเรา เด็กๆ ก็เข้ามาร่วม เราไม่ได้บอก 
ว่าท่านี้ต้องถูก ท่านี้ต้องเป๊ะ เราเน้นเรื่องการออกก�าลังกาย การรักษา 
สุขภาพให้แข็งแรง

ในมมุของศลิปิน นกัร้อง คนแต่ง นกัดนตร ีการประยกุต์ใช้วฒันธรรม 
เข้ากับการออกก�าลังกายสร้างความรู้สึกอย่างไรให้กับศิลปิน
ในฐานะหมอล�าเขาภูมิใจมาก พวกคุณแม่ท่านมีสถานท่ีให้แสดงออก  
เพราะว่าอยูบ้่านท่านก็เหงา พอมาตรงน้ีได้คบเพ่ือนต่างหมูบ้่าน สมยัก่อน 
ชุมชนต�าบลสร้างถ่ออยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง พอมีถนนเข้ามาท�าให้ขาดการ 
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ติดต่อกัน ความเป็นศลิปินสามารถมาช่วยประสานความสมัพันธ์ของคน 
ในชมุชน บางครัง้นอกจากหมอล�าก็จะมสีรภญัญ์ วนัแม่ก็มสีรภัญญ์กล่อม 
ลูกบนเวที บุญประเพณีเดือนเก้าก็สรภัญญ์บุญข้าวประดับดิน สนุกสนาน

อาจารย์มีความรู ้สึกอย่างไรที่สามารถน�าประเพณีท้องถ่ินมาใช ้
และประสบความส�าเร็จอย่างมาก
เป็นความภูมิใจมากๆ เราเขียนเพลงในเวลาแค่ 15 นาที จากการเห็น 
เด็กน่ังท�าดอกไม้หงวย ผมก็เขียนกลอนตรงน้ันให้ ผู้สงูอายรุ้อง เกิดเป็น 
งานชิ้นเอกที่คนในชุมชนชื่นชอบ 

อาจารย์เป็นอดีตผู้อ�านวยการโรงเรียน แม้ตอนนี้จะอายุ 64 ปีแล้ว 
กย็งัไม่หยดุท�างาน อาจารย์มคีวามต้ังใจอย่างไรท่ีเข้ามารบัต�าแหน่ง 
เป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เราเกษียณมาแล้วรัฐบาลก็ยังเล้ียงดูเรา เราไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณ 
ยงัไง ก็มองเห็นพีน้่องช่วยกันท�างาน เช่น ท่านปลัดฯ ท่านเป็นคนบ้านอ่ืน 
แท้ๆ แต่เป็นคนมคีวามจรงิใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ ดังน้ัน มอีะไรท่ีผมสามารถ 
ช่วยเหลือได้ในโรงเรียนผู้สูงอายุก็อยากจะช่วย เพราะว่าเราเคยท�างาน 
ในโรงเรียนมาตั้ง 30-40 ปี เรามีประสบการณ์ ได้ท�างานแล้วมีความสุข  
ผมอยูใ่นระบบราชการมา 43 ปี พอออกมาตอนแรกมนัก็หัวโล่ง พอ 3-4  
เดือนก็เริ่มเหงาอยากหาอะไรท�า 
 
อาจารย์มีข้อแนะน�าในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สูงอายุอย่างไร 
บ้าง
ในระบบการเรยีนของเราผู้ใหญ่จะให้เรยีนเหมอืนเด็กไม่ได้ เราเน้นเรือ่ง 
ความสุขด้านกาย ด้านอารมณ์ อกีอย่างขอให้ท่านได้ใชภ้มูิปัญญาทีม่อียู ่
แล้วในเรื่องอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้า เปิดเวทีให้ท่านได้มาแลกเปลี่ยนกัน 

อาจารย์อยากให้โรงเรียนพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต
มนัมาได้ระดับหน่ึงแล้ว ในเชงิปรมิาณเรามนัีกเรยีนหน้าใหม่เข้ามาน้อย  
ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเก่าท่ีไม่ยอมจบ ล�าดับถัดไปคือต้องขยายในเชิง 
ปริมาณ ปริมาณก็ต้องได้ คุณภาพก็ต้องได้ วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่า 
น่าจะต้องยกโรงเรียนลงไปในหมู่บ้าน ยกทีมไปกันเดือนละสามครั้ง  
เปิดรบันักเรยีนตรงน้ัน สอนตรงน้ัน มนัถึงจะเข้าสโลแกน ‘สร้างถ่อ สร้างสขุ 
สร้างความเสมอภาค’ จะได้เท่าเทียมกันทั้งต�าบล

อาจารย์ได้ประโยชน์อย่างไรในการมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ
พ่ีน้องเก่าๆ มาถามว่า เจ้าเป็นลูกคนน้ันใช่มัย้ เพราะว่ารูจ้กักันต้ังแต่พ่อ 
ยังเด็กๆ ไปเอาบุญบ้านนั้นบ้านนี้ พอเห็นเราไปเป็นครูผู้สูงอายุเราก็ได้ 
พ่ีน้องกลับคืนมา ความเป็นพ่ีเป็นน้อง ความเป็นกันเอง บางทีเรามา 
ตลาด นักเรยีนเรามาขายของท่ีตลาด เขาก็ยกมอืไหว้ เราก็ดูอยูว่่าคนแก่ 
ที่ไหนมายกมือไหว้เรา นี่คือความภูมิใจ คนรู้จักเราแทนที่จะรู้จักเฉพาะ 
หมู่บ้านของเรา แต่ว่าทั้งต�าบลรู้จักเรา เขาให้เกียรติเราสูงมาก 

“
มีอะไรที่ผมสำมำรถช่วยเหลือได้ในโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ก็อยำกจะช่วย เพรำะว่ำเรำเคยท�ำงำนในโรงเรียน 

มำตั้ง 30-40 ปี เรำมีประสบกำรณ์
ได้ท�ำงำนแล้วมีควำมสุข

”
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ชาวต�าบลสร้างถ่อประกอบอาชพีท�านาเป็นอันดับหน่ึง โดยมชีาวนาเป็น 
จ�านวนถึง 3,202 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด  
ท่ีเป็นอย่างน้ันเพราะว่าสภาพพ้ืนท่ีในต�าบลสร้างถ่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี 
เกษตรกรรม มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก ดังน้ัน กลุ่มชาวบ้าน 
ท่ีเป็นชาวนาจงึเกิดแนวคิดการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบอาชพี 
เดียวกันข้ึนมาเพื่อแบ่งปันความรู้ พัฒนาทักษะ และร่วมกันกระจาย 
ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน 

เกษตรกรรมยั่งยืน

บทที่
07

รวมกลุ่มสร้ำงควำมแข็งแกร่ง

ในต�าบลสร้างถ่อมกีารรวมกลุ่มอาชพีเพ่ือช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบอาชพี 
เดียวกันเป็นจ�านวนมาก โดยการรวมกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มมีกิจกรรม 
ภายในกลุ่มหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนภายในกลุ่ม  
การออมเงิน การสร้างอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มของตนเอง ตลอดถึงการสนับสนุน 
ช่วยเหลือชมุชน การแบ่งปันความรูเ้ก่ียวกับอาชพีท่ีกลุ่มของตนเองมอียู่ 
ให้กับคนในชุมชน หรือแม้แต่การออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมศึกษา 
ดูงานนอกพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนากลุ่มอาชพีของตนเอง รวมท้ังคืนก�าไรสูช่มุชน 
โดยการน�าผลผลิตหรือรายได้ของกลุ่มอาชีพมาสนับสนุนกิจกรรม 
ในชุมชน
 ดังนั้น ชาวสร้างถ่อที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพ 
หลักในต�าบลก็มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มอาชีพ 
เกษตรกรสร้างถ่อได้ต้ังวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มมากกว่าการร่วม 
กิจกรรมท่ัวไป แต่ได้ต้ังเป้าหมายว่ากลุ่มของพวกเขาจะท�างานเพ่ือตอบ 
สนองต่อความต้องการในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการด�าเนินงาน 
ของแต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมท้ังงบประมาณ ความรู้  
การให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา การช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท�างาน 
อย่างต่อเน่ืองจากองค์กรท้องถ่ิน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.สร้างถ่อ  
และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น รพ.สต. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ  
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ เป็นต้น 
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เกษตรสู่ชุมชน

ผลลัพธ์ของการด�าเนินงานกลุ่มอาชีพภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในช่วง 
หลายปีท่ีผ่านมาท�าให้เกษตรกรในต�าบลได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม เกิดการออมเงนิและการระดมทุน เกิดอาชพีเสรมิ 
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความ 
สามัคคี รู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนใน 
ชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สามารถพึ่งพา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
 ปัจจัยเงื่อนไขความส�าเร็จของการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่ม 
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ 
คนในชุมชน การมีจิตอาสา ความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ แกนน�ากลุ่มมีความ 
เข้มแข็ง สมาชิกมีความสามัคคี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ตนเอง รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากคนในชุมชน  
องค์กรท้องที่ องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

แหล่งกำรเรียนรู้กำรท�ำข้ำวอินทรีย์

ท่ีผ่านมาจากการตรวจสอบคุณภาพของเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่าผลผลิตข้าวโดยท่ัวไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารปนเป้ือน 
ของสารเคมีค่อนข้างสูง เป็นผลด้านลบต่อสุขภาพของประชาชน  
ประกอบกับในพืน้ท่ีท�านาในต�าบลสร้างถ่อมกีารใช้ยาฆ่าหญ้า ใช้ปุ๋ยเคมี  
ในกลุ่มการเกษตรสงู เกษตรกรในต�าบลสร้างถ่อจ�านวนหน่ึงได้ตระหนัก 
ถึงเรื่องดังกล่าวจึงหาวิธีการในการได้มาซึ่งข้าวท่ีปลอดภัย โดยเกิด 
การรวมตัวของเกษตรกรท่ัวไปและกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุข้ึนเป็นกลุ่ม 
ท�าข้าวอินทรีย์ 
 โดยกลุ่มท�าข้าวอินทรีย์ทุกคนจะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  

สวนเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนผู้สูงวัยที่ผู้สูงอายุช่วยกันดูแล
และสามารถเก็บผลผลิตไปท�าอาหารกลางวันที่โรงเรียนหรือเก็บกลับบ้านได้

ต้ังแต่พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ วางแผนการผลิต  
วางแผนการตลาด ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก  
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพสู่ตลาด
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แหล่งเรียนรู้กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้ำวหมู่ที่ 15

ในอดีตเกษตรกรกลุ่มหน่ึงในต�าบลสร้างถ่อพบว่า มพัีนธ์ุข้าวท่ีไม่ประสงค์ 
ปะปนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เมื่อเพาะปลูกออกมาแล้วข้าวกลายพันธุ ์
ท�าให้ได้ข้าวท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด ราคาตกต�่า 
อีกท้ังรับประทานไม่อร่อย ชุมชนจึงเกิดแนวคิดและเกิดค�าถามในเรื่อง 
การปลูกข้าว 
 แกนน�าชุมชนจึงริเริ่มการแก้ปัญหาด้วยการไปศึกษาดูงานจาก 
ชุมชนอื่น และจัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งอื่น เกิดเป็น 
กิจกรรมการปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จ�าหน่ายหรือให้กู้ยืม  
ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั เช่น อบต. อ�าเภอ พัฒนาชมุชน ธ.ก.ส. 
โดยมีเป้าหมายของการด�าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนมีพันธุ์ข้าวท่ีดี 
มีคุณภาพส�าหรับเพาะปลูก เพ่ือให้ประชาชนจ�าหน่ายผลผลิตได้ราคา 
เพ่ือลดรายจ่ายท่ีเกิดจากการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพ่อค้าคนกลางท่ีมี 
ราคาสูง และเพ่ือเพ่ิมรายได้ของครัวเรือนโดยการจ�าหน่ายให้ผู้คนใน 
หมู่บ้านและจ�าหน่ายที่ตลาดหรืออ�าเภอ
 กลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าวหมูท่ี่ 15 เริม่ด�าเนินงานการต้ังแต่ พ.ศ. 2543  
เป็นต้นมา มีจ�านวนสมาชิก 35 คน มีกรรมการดูแลกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว 
หมูท่ี่ 15 จ�านวน 12 คน กลุ่มมคีวามเข้มแข็ง มกีารจดัการบรกิารท่ีชดัเจน 
การบริหารเป็นรูปคณะกรรมการ มีการพัฒนากลุ่มโดยการพาไปศึกษา 
ดูงาน อบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต้นแบบที่ประสบผลส�าเร็จ 
เป็นประจ�า 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กลุ่มสามารถผลิตพันธุ์ข้าวท่ีปลอด 
สารพิษและมคุีณภาพสงูบรโิภคในชมุชนและจ�าหน่ายท่ัวไปในต�าบลและ 
ต�าบลใกล้เคียง ได้บรโิภคข้าวหอมมะลิอินทรย์ีปลอดสารพิษเพ่ือสขุภาพ 
ของคนในชุมชน ตรงกับความต้องการของตลาด ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ลดรายจ่าย มีข้าวที่มีคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือน คนในชุมชนเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสามัคคีในชุมชน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
ซึ่งกันและกัน

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสำน

จากการท่ีกรมชลประทานได้มาสร้างอ่างเก็บน�้าหนองเหล่าหินในเขต 
ต�าบลสร้างถ่อ ท�าให้มีการระบายน�้าออกจากอ่าง ผ่านที่นาของชาวบ้าน 
มาลงยงัล�าห้วยเรอื ซึง่เป็นการสญูเสยีน�า้โดยเปล่าประโยชน์ ต่อมากรม 
วิชาการเกษตรได้ส่งนักวิชาการเกษตรมาเชิญชวนชาวบ้านให้ท�าการ 
เกษตรผสมผสานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวนาปี โดยเกษตรกรแต่ละคน 
สามารถเข้ามาร่วมโครงการและท�าการเกษตรตามความถนัดของตนเอง  
เช่น ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ มันเทศ มะเขือเทศ  
เลี้ยงปลาในร่องน�้า ฯลฯ
 โดยในการด�าเนินงานสมาชิกทุกคนจะมีการปรึกษาหารือกัน  
วางแผนการผลิตแผนการตลาด เพ่ือไม่ให้ผลผลิตของกลุ่มมากหรอืน้อย 
เกินไป พร้อมกับทางกลุ่มจะมีการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

การมีโรงเรียนผู้สูงอายุท�าให้ได้รับความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
และเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เหนียวแน่นขึ้น
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นิภ�ภรณ์ ส�รก�ล
อ�ยุ 59 ปี
นักเรียนผู้สูงอายุ 
สมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสาน

สมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสานมีด้วยกันกี่คน
ประมาณ 50 คนค่ะ เป็นกลุ่มผู้สงูอายรุวมกับชาวบ้าน ท�าเกษตรอินทรย์ี 
ที่แปลงสาธิตการเกษตร ชาวบ้านเขาเรียกกันว่านาแปลงใหญ่ 

ที่นาแปลงใหญ่ท�าอะไรกันบ้าง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในบ้านค่ะ เขาก็จะท�าพวกข้าวปลอดสาร  
พวกเมล็ดพันธ์ุข้าว ท�าโรงส ีเป็นการท�าเกษตรอินทรย์ี เขาจะไม่ใช้สารเคมี 
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่แต่ปุ๋ยคอก

มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความรู้บ้าง
มาเรื่อยๆ ค่ะ ทุกหน่วยงานเกี่ยวกับเกษตรจะมาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่  
มาสอนปลูกข้าว สอนด�านาว่าต้องห่างกันกี่ต้น ต้องท�าเป็นแถวแบบนี้ 

คุณป้าเป็นสมาชิกกลุ่มนี้นานหรือยัง
ประมาณ 4-5 ปีแล้ว ก็ยังท�าอยู่เรื่อยๆ

ได้ความรู้อะไรบ้าง
ได้เยอะ ทั้งไปอบรม ทั้งไปโน่นนี่นั่นได้ความรู้ พอกลับไปท�านา เราก็จะ 
ไม่ใส่ปุ๋ย เราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอก เราก็ท�าปุ๋ยท�าเอง ปุ๋ยท่ีเราท�าเองมนัก็ไม่ยาก 
เขาก็สอน

ได้ความรู้กลับไปใช้แล้วดีขึ้นอย่างไร
แต่ก่อนเราปลูก มันก็ผลผลิตไม่เยอะ ตอนนี้เราพัฒนาขึ้น เวลาเราทาน 
เราก็สบายใจเพราะไม่ใช้สารเคมี สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่เจ็บไม่ป่วย เคยเป็น 
ภูมิแพ้ก็หาย 

คุณป้าท�าเกษตรอะไรบ้าง
ท�านาประมาณ 10 ไร่ นอกนั้นก็ปลูกตะไคร้ ปลูกขมิ้นชัน ปลูกไผ่บ้าง  
มทุีกอย่างไว้กินไว้ใช้ เวลาท�าลูกประคบก็เอามาท�าทีโ่รงเรยีน ได้ความรู้ 
ก็ไปสอนเพ่ือนบ้านเขาท�า เขาเห็นเราท�าเขาก็ท�าเหมือนกัน โรงเรียน 
เขาก็รับซื้อด้วย

มีเพื่อนเกษตรกรที่ยังใช้สารเคมีอยู่ไหม
ก็ยังมีบ้างค่ะ 

คุณป้าได้รับความรู้แล้วไปแนะน�าเขาอย่างไร
แนะน�าค่ะ ก็บอกเขาว่าลองกับตัวเองแล้วนะ แต่ก่อนเวลาใช้ยาฉีดฆ่าหญ้า 
แล้วเราจะไม่สบาย หายใจไม่ออก ทีน้ีเรามาท�าเกษตรอินทรย์ี ไปด�าท่ีนา 
เวลาก้มลงมันก็หายใจดีขึ้น เราก็หายเป็นโรค เขาก็เชื่อนะ แต่บางคน 
ก็ไม่เชือ่ก็ยงัท�าอยู ่แต่เด๋ียวน้ีก็ประมาณ 80% แล้วท่ีเป็นอินทรย์ี คนท่ียงั 
ฉีดยาพ่นยาก็เหลือน้อยลง 
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ต�าบลสร้างถ่อมีพ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ในต�าบลสร้างถ่อ โดยเน้นการท�างานให้คนในต�าบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และได้รับการดูแลที่เท่าเทียมกันทั้งต�าบล สร้างถ่อมีความเชื่อและหลัก 
คิดท่ีว่าประชาชนในท้องถ่ินคือทรัพยากรมนุษย์ที่จ�าเป็นต้องได้รับการ 
ดูแลและช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพให้มีชีวิตความเป็นอยู่และมีศักด์ิศร ี
เท่าเทียมกัน ประกอบกับมีแกนน�าภาคประชาชนที่มีจิตอาสาที่ต้องการ 
ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตัวเองและอยากช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชนให้ม ี
สุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

สร้�งถ่อสุขภ�พดี

บทที่
08

ภำคีสุขภำพ 

ปัญหาโรคเรื้อรังในพ้ืนท่ีต�าบลสร้างถ่อท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคความดัน 
โลหิตสูง ร้อยละ 71.66 จากจ�านวนประชากรท้ังหมด รองลงมาคือ 
โรคเบาหวานร้อยละ 14.81 โรคหอบหืด 7.64 โรคภูมิแพ้ 1.59 ไตวาย 
1.43 หัวใจ 0.96 ส่วนมะเร็ง เกาต์ พิษสุราเรื้อรัง ปวดหัว หรือข้อเสื่อม
พบน้อยสดุ คือร้อยละ 0.48 เท่ากัน ส่วนโรคระบาดท่ีพบคือ โรคไข้เลือด
ออก ด้วยปัจจัยดังกล่าวและปัจจัยด้านสุขภาพอ่ืนๆ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจึงมีความต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึงบริการ
สุขภาพพื้นฐานมากขึ้น มีอาสาสมัครดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน มีจิตอาสา
ในการท�างาน มีการพัฒนาศักยภาพของระบบพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชมุชนโดยการอุดหนุนของภาคีเครอืข่ายท่ีท�างานร่วมกันท�าให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้รบัการดูแล สวสัดิการช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสรมิสขุ
ภาพปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาบ�าบัด
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ท�าให้เกิดเครอืข่ายการดูแลช่วยเหลือกันและกัน

อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.)

จากการด�าเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
ต�าบลสร้างถ่อ ท�าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้าน ต�าบล ทั้งที่อยู่ตามล�าพัง 
หรืออยู่กับลูกหลานได้รับความช่วยเหลือจาก อผส. ในการให้ความรู ้
ในการดูแลสขุภาพร่างกาย สขุภาพจติใจ การรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม  
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เกิดสงัคมเอ้ืออาทรข้ึนในหมูบ้่านและต�าบล  
ท่ีส�าคัญในการด�าเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อ 
ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุในเขตต�าบลสร้างถ่อ  
ทั้งผู้สูงอายุที่ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง จนเกิดโครงการตามมา เช่น  
โครงการโรงเรยีนผู้สงูอายตุ�าบลสร้างถ่อ และโครงการดูแลผู้สงูอายท่ีุมี 
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาวด้วย
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ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
(Long-Term Care)

ระบบการดูแลผู้สงูอายท่ีุมภีาวะพ่ึงพิง เป็นระบบการดูแลผู้สงูอายท่ีุเกิด 
จากการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในหลายมิติ การเก็บข้อมูล การคัดกรอง 
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเกณฑ์ภาวะพ่ึงพิงด้วยวิธีการและ 
จติอาสา ซึง่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสร้างถ่อได้เป็นอย่างดี เพราะใน 
กระบวนการเก็บข้อมลู การคัดกรอง เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมลูต้องเข้าไปสมัผัส 
เก็บข้อมลูแบบตัวต่อตัวอย่างใกล้ชดิ มกีารพูดคุย แลกเปล่ียน ให้ก�าลังใจ 
ดังน้ันกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีเป็นวถีิชวีติท่ีได้ด�าเนินการตลอด 
การท�าแคร์ แพลน จนกระท่ังกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  
คือ กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลจาก แคร์ กิฟเวอร์,  
แคร์ เมเนเจอร์ และจากจิตอาสาอื่นๆ จนเกิดความสุข ความพึงพอใจ  
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

วีรวรรณ สมพร
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 
ผู้อ�านวยการ รพ.สต.สร้างถ่อ
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รพ.สต.สร้างถ่อ มบีทบาทในการท�างานกบัโรงเรยีนผูสู้งอายอุย่างไร
ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรร่วมในรายวิชาด้านสุขภาพ นอกจากน้ันยังมีการ 
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทุกปี เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเอามา 
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่วนผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยโรค 
เรื้อรัง เราจะมีการให้บริการที่ รพ.สต. ทุกสามเดือน ส่วนมากผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนท่ีของเราจะเป็นโรคเบาหวานและความดันกันเยอะ โดยในเขตของ 
รพ.สต.สร้างถ่อจะมีอยู่ประมาณเกือบ 200 คน และเพิ่มขึ้นทุกปี 
 ชมรมผู้สูงอายุต�าบลสร้างถ่อเคยเข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอาย ุ
ระดับจงัหวดัเมือ่ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าชมรมผู้สงูอายหุมู ่1 และ 2 ได้รบั 
รางวลัชมรมผู้สงูอายดีุเด่นระดับจงัหวดั เพราะเรามจีดุเด่นตรงท่ีมคีวาม 
ต่อเนื่องของกิจกรรม คณะกรรมการมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี 
 ในด้านการออกก�าลังกาย ทางชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน 
มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป บางหมู่บ้านมีการร�าเซิ้งซึ่งผู้สูงอายุชาว 
สร้างถ่อจะชอบมาก อีกกลุ่มท่ีแข็งแรงหน่อยจะมาวิง่เหยาะๆ ตอนเช้ามดื 
ที่สนามกีฬาในโรงเรียน ประมาณ 20-30 คน 

รพ.สต.สร้างถ่อ มีบทบาทเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
อย่างไร
รพ.สต.สร้างถ่อ มแีคร์ เมเนเจอร์ 2 คน และมแีคร์ กิฟเวอร์ครบทกุหมูบ้่าน 
หมูบ้่านละหน่ึงคน โดยแคร์ กิฟเวอร์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 10 คน 
ต้องถือว่าพ้ืนท่ีต�าบลสร้างถ่อมีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงเป็น 
จ�านวนมาก ดังนั้นแคร์ เมเนเจอร์จะต้องไปเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 
ท่ียงัสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามจ�านวนลดหล่ันกันไปตามแคร์ แพลน 
โดยในแต่ละครั้งแคร์ กิฟเวอร์จะลงเยี่ยมด้วย ท�าหน้าที่ดูแล ตรวจวัด 
ความดัน วัดปรอท ดูฟัน ดูตา ถ้าผมยาวก็จะช่วยตัดผมให้ สระผมให้  
แม้กระทั่งอาบน�้าให้ด้วย ตัดเล็บ ดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในบ้าน ให้ค�า 
แนะน�าเรื่องอาหาร การท�ากายภาพ 

ปลูกฝังแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้กับจิตอาสา 
ให้แคร์ กิฟเวอร์ดูแลผู้สูงอายุให้เหมือนญาติของเรา เหมือนพ่อเหมือน 
แม่เรา อย่าไปคิดว่ามาท�าแล้วจะได้อะไรตอบแทนจากเขา ให้คิดว่าเรามา 
เป็นจติอาสา เราต้องท�าความดีให้ถึงท่ีสดุ เพราะถ้าผู้สงูอายอุาการดีข้ึน 
เราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราท�างานได้เป็นผลส�าเร็จ น่ีคือสิ่งท่ีเรา 
ปลูกฝังให้เขา ถือว่าเป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งที่จะสร้างบุญไว้ภายภาคหน้า 
เผื่อเราแก่เฒ่าเหมือนกัน บางคนบ้านรกรุงรัง แคร์ กิฟเวอร์ก็ไปดูแลให ้
ท�าแล้วก็ภูมิใจที่บ้านเขาสะอาดสะอ้าน 

“
ให้แคร์ กิฟเวอร์ดูแลผู้สูงอำยุ

ให้เหมือนญำติของเรำ เหมือนพ่อเหมือนแม่เรำ 
อย่ำไปคิดว่ำมำท�ำแล้วจะได้อะไรตอบแทนจำกเขำ 

ให้คิดว่ำเรำมำเป็นจิตอำสำ

”
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มุดช� ครองยุติ
อ�ยุ 96 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

คุณยายมุดชา ครองยุติ ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวคือ คุณจันทร ครองยุติ 
และลูกเขย คุณสามิตร สายค�าวงค์
 คุณจนัทรเล่าว่า คุณยายเป็นโรคชรา แต่ก่อนหน้าน้ียงัสามารถเดิน 
ได้บ้างแม้จะไม่คล่องแคล่วนัก แต่ช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา คุณยายไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้และนอนอยูกั่บท่ีตลอดท้ังวนั แต่ด้วยอาชพีท่ีคุณจนัทร 
และสามีต้องออกไปท�านาและเก็บเห็ดขาย ท�าให้ต้องออกไปนอกบ้าน  
จึงต้องสลับหน้าที่กันอยู่บ้านดูแลคุณยาย 
 ดังน้ัน คุณจนัทรจงึดีใจมากท่ีแคร์ กิฟเวอร์เข้ามาช่วยดูแลคุณยาย 
เป็นประจ�า 
 “เขากม็านวด มาวัดความดัน แล้วกต็ัดเล็บให้ค่ะ” คณุจันทรเล่า 
 เธอบอกว่า แคร์ กิฟเวอร์เข้ามาดูแลคุณยายเป็นประจ�า แต่ละครัง้ 
ท่ีมานอกจากท�ากิจกรรมตามหน้าท่ีแล้ว บางครั้งยังน�าอาหารมาฝาก  
มาชวนพูดคุยให้คุณยายคลายเหงา นวดขา นวดแขน ท�าความสะอาดบ้าน 
ซักผ้าปูที่นอน ซึ่งช่วยให้คุณยายมุดชามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก

คุณจันทร ครองยุติและสามี คอยดูแล คุณยายมุดชา ครองยุติ อย่างใกล้ชิด
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จันดี มุ่งหม�ย
อ�ยุ 98 ปี
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

แคร์ กิฟเวอร์ และแคร์ เมเนเจอร์ ที่ท�าหน้าที่ดูแลคุณตาจันดี มุ่งหมาย  
ให้ข้อมลูว่า คุณตาจนัดีมอีาการป่วยหลายอาการ ไม่ว่าจะเป็นขาอ่อนแรง  
เป็นโรคอัลไซเมอร์ และไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาเข้าโรงพยาบาลจากอาการ 
เลือดเดินทางไปเล้ียงหัวใจไม่ทัน ท�าให้นอกจากคุณวไิล ฝอยทอง บุตรสาว 
ของคุณตาทีท่�าหน้าท่ีดูแลเป็นปกติแล้ว แคร์ กิฟเวอร์ และแคร์ เมเนเจอร์ 
ต้องเข้ามาช่วยดูแลคุณตาเป็นประจ�าด้วย  

 “มาท�ากายภาพ วัดความดัน คุณตามักจะมีปัญหาท้องอืด 
ถ่ายไม่สะดวกก็ต้องกินยาประจ�า แคร์ เมเนเจอร์จะมาเดือนละครั้ง  
ถ้ายาหมดก่อน แคร์ กิฟเวอร์ก็จะไปแจ้ง แล้วก็เอายามาให้ท่ีบ้าน”  
คุณบัวเงิน ครองยุทธ แคร์ กิฟเวอร์ ผู้ดูแลคุณตากล่าว
 ขณะที่คุณรัตนา สาธุภาค แคร์ เมเนเจอร์กล่าวว่า “เราแนะน�า 
ให้คุณลุงออกก�าลังกายทุกวัน เมื่อก่อนลุงยังสามารถปั่นจักรยานอยู่กับ 
ที่ได้ หลังๆ ก็แนะน�าญาติให้ช่วยท�ากายภาพ ยกแขนยกขาเพราะว่าแก 
กล้ามเน้ืออ่อนแรง แม้ว่าโอกาสท่ีจะเหมือนคนปกติจะยาก แต่ก็ดีกว่า 
ที่จะให้ทรุดลง”
 นอกจากน้ันแล้ว รพ.สต. ยงัสนับสนุนรถเข็นและวอล์กเกอร์ให้กับ 
คุณตามาใช้งานในชวีติประจ�าวนัเพ่ือให้ด�าเนินชวีติได้สะดวกมากข้ึนด้วย

“
เรำแนะน�ำให้คุณลุงออกก�ำลังกำยทุกวัน 

เมื่อก่อนลุงยังสำมำรถปั่นจักรยำนอยู่กับที่ได้ 
หลังๆ ก็แนะน�ำญำติให้ช่วยท�ำกำยภำพ 

ยกแขนยกขำ เพรำะว่ำแกกล้ำมเนื้ออ่อนแรง 
แม้ว่ำโอกำสที่จะเหมือนคนปกติจะยำก 

แต่ก็ดีกว่ำที่จะให้ทรุดลง

”
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กายอุปกรณ์ รถเข็นและวอล์กเกอร์ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก รพ.สต. แคร์ เมเนเจอร์ และทีมแคร์ กิฟเวอร์ เข้ามาช่วยให้ความรู้
และดูแลคุณตาจันดีจนผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
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