
โครงการผูสูงวัยใสใจสขุภาพแข็งแรง  
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 ชุมชนนี้เปนชุมชนเกษตรกรรม อาชีพหลักคือการทําประมงพื้นบานควบคูไปกับการทําสวนยาง 
มีบางครอบครัวท่ีเลี้ยงวัว หมู และไกดวย 

 ในอดีตชุมชนแถบนี้การติดตอสื่อสารกับภายนอกเปนไปดวยความลําบาก เนื่องจากต้ังอยูใน
พื้นท่ีเกาะ การคมนาคมตองใชทางเรือ ภายหลังการสรางสะพานเชื่อมออกจากเกาะ ก็ทําใหการสื่อสาร
และคมนาคมสะดวกขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญของการออกไปทํางานตางถ่ินของชาวบานในพื้นท่ี 
รวมท้ังยังเปนสะพานเชื่อมใหโรคภัยไขเจ็บใหม ๆ เขามาสูชุมชน 

 ดังท่ีแกนนําชุมชนทานหนึ่งกลาววา 

 “เบาหวาน ความดัน เมื่อกอนไมมีครับ ไมมีเลย พอเร่ิมมีสะพานนี่แหละ มาเลย ไมเฉพาะ
เบาหวานความดันนะ โรคเอดส ก็มา...” 

 เชนเดียวกับแกนนําผูสูงอายุทานหนึ่งกลาวเสริมวา 

 “(เบาหวาน ความดัน) มันเพิ่งจะไดมาไมกี่ปนี่ เพิ่งไดมา มาพรอมสะพาน สมัยผมไมเคยรูจัก
ความดันเปนอยางไร โรคเบาหวานก็ไมมี สักสิบกวาปมานี้ ผูสูงอายุสวนใหญหกสิบเจ็ดสิบเปอรเซ็นต เปน
เบาหวานความดันกันเยอะ...” 

 ชาวบานสะทอนวาแบบแผนการบริโภคของชาวบานเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งตนเองไปพึ่งพา
ภายนอกมากขึ้น อาหารท่ีไดจากธรรมชาติท่ีเคยเปนอาหารหลักในชีวิตก็เปลี่ยนเปนอาหารจากตลาด 
อาหารบางอยางท่ีนาน ๆ จะไดรับประทานสักคร้ังก็กลับกลายเปนบอยขึ้น และกลายเปนสาเหตุของการ
สะสมความเจ็บปวย 

 “มันเร่ืองของอาหารการกิน เมื่อกอนกินพืชผัก ปลูกพืชผักหากินกันเองท้ังนั้น อาหารสวนใหญ
ก็ของบาน ๆ เรานี่แหละ ผักในสวนยาง ผักขางหวย กินปลาท่ีหาได กินกันแบบนี้ แตเดี๋ยวนี้ซื้อกินกันมาก
ท้ังกับขาวท้ังขนม อยางของหวาน สมัยกอนขนมหวานแบบนี้ไมมีกินครับ ถาจะทําก็ทําขึ้นกินกันเอง ไมได
ทําบอยๆ นาน ๆ จะไดกินที หนาทําบุญ หนาเทศกาล ตอนนี้มีรถเขามาขายเลย มาทุกวันวันหนึ่งไมรูกี่คัน 
ขายดิบขายดี...” 

    ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว ท่ีมักแยกตัวออกมาต้ังเปนครอบครัวอยูกันเฉพาะพอ
แมลูก สําหรับผูสูงอายุมักจะอยูลําพัง มีบางท่ีลูกและหลานมาอาศัยอยูดวย สวนบานเรือนของลูกหลาน
นั้นจะอยูในละแวกเดียวกัน  

 คนหนุมสาวในหมูบานมีไมมากนัก สวนใหญผูท่ีไดเลาเรียนหนังสือจนจบก็มักจะออกไป
ประกอบอาชีพในเมือง มักไมมีใครสานตออาชีพของครอบครัว 
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 “คนรุนผูใหญ รุนหนุมสาวท่ีเหลืออยูในหมูบานมีนอย คนท่ีอยูบานจริง ๆ ก็คือคนท่ีมี
ครอบครัวและพื้นฐานการทําประมง เด็กรุนใหมเกิดมาบางคนทําประมงไมไดเลย สวนใหญจะเรียน
ติดตอกันต้ังแตเล็ก ทําไมไดแลว ก็ตองออกไปทํางานขางนอก...”  

 

เสียงโทรทศันดงัลอดออกมาจากในตัวบาน ผูที่สัญจรเดินผานไปผานมา มักจะไดยินเสียงนั้นเสียงโทรทศันดงัลอดออกมาจากในตัวบาน ผูที่สัญจรเดินผานไปผานมา มักจะไดยินเสียงนั้นเสียงโทรทศันดงัลอดออกมาจากในตัวบาน ผูที่สัญจรเดินผานไปผานมา มักจะไดยินเสียงนั้นเสียงโทรทศันดงัลอดออกมาจากในตัวบาน ผูที่สัญจรเดินผานไปผานมา มักจะไดยินเสียงนั้น
เกือบตลอดทั้งวัน โทรทัศนในบานถูกเปดทิ้งไวตั้งแตเชาไปกระทั่งเย็นย่ําค่ําคืน ทําหนาที่เปนเกือบตลอดทั้งวัน โทรทัศนในบานถูกเปดทิ้งไวตั้งแตเชาไปกระทั่งเย็นย่ําค่ําคืน ทําหนาที่เปนเกือบตลอดทั้งวัน โทรทัศนในบานถูกเปดทิ้งไวตั้งแตเชาไปกระทั่งเย็นย่ําค่ําคืน ทําหนาที่เปนเกือบตลอดทั้งวัน โทรทัศนในบานถูกเปดทิ้งไวตั้งแตเชาไปกระทั่งเย็นย่ําค่ําคืน ทําหนาที่เปน
เพื่อนสองสามีภรรยาสูงวัยเจาของบาน ที่อยูตามลําพังปราศจากลูกหลานดูแลเพื่อนสองสามีภรรยาสูงวัยเจาของบาน ที่อยูตามลําพังปราศจากลูกหลานดูแลเพื่อนสองสามีภรรยาสูงวัยเจาของบาน ที่อยูตามลําพังปราศจากลูกหลานดูแลเพื่อนสองสามีภรรยาสูงวัยเจาของบาน ที่อยูตามลําพังปราศจากลูกหลานดูแล    

    สองสามีภรรยาคูนี้มีลูกหลายคน แตละคนเติบโตแยกยายกันไปมีครอบครัวและทํามาหากิน
นอกพื้นท่ีกันท้ังหมด สามีภรรยาคูนี้ยังถือวาโชคดีกวาเพื่อนในวัยเดียวกัน ดวยบรรดาลูก ๆ ตางมีหนาท่ี
การงานรับผิดชอบตัวเองได ในแตละเดือนก็จะสงเงินและของกินของใชมาใหโดยมิขาด นาน ๆ บรรดาลูก 
ๆ ก็จะพาครอบครัวมาเย่ียมสักคร้ัง ชวงนั้นบานก็จะคึกคักเปนพิเศษ 

 แตผูสูงอายุในชุมชนบานแหลมกรวดก็มิไดมีสภาพเชนนี้ท้ังหมด มีครอบครัวผูสูงอายุจํานวนไม
นอยท่ีลูกหลานยังปากกัดตีนถีบ ซึ่งแมวาจะออกไปทํางานนอกพื้นท่ีแตก็ไปแตตัว ท้ิงลูก ๆ ไวใหปูยาตา
ยายเลี้ยงดู บางรายสงเงินมาเพียงพอสําหรับคาใชจายในการเลี้ยงดู แตบางรายก็สงมาเพียงเล็กนอยเปน
ภาระใหผูสูงอายุตองแบกรับภาระนั้นอยางไมมีทางเลี่ยง ดังท่ีแกนนําชาวบานคนหนึ่งสะทอนวา 

 “คนเฒาคนแกท่ีอยูบาน ก็อยูกับลูกท่ีเหลือท่ีไมไดออกไปทํางานขางนอก แตสวนมากจะอยูกับ
หลาน พอกับแมเด็ก ๆ จะพาลูก ๆ มาอยูกับปูกับยา อยูกับตากับยาย...” 

 การอยูแตบานเรือนไมออกไปพบปะผูอ่ืน สงผลหลายประการตอสุขภาพของผูสูงอายุ ท้ังทาง
กายและใจ อาการเจ็บปวยไมสบาย และอาการซึมเศราในผูสูงอายุจึงพบเห็นไดไมนอยในบรรดาผูสูงอายุ
ในชุมชน เพิ่มจํานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต 

 ในอดีตผูสูงอายุในชุมชนจะคอยซางานลงไปกระท่ังหยุดใหลูกหลานดูแลเมื่อมีอายุคอนขางมาก
แลว แตในปจจุบันการซางานของผูสูงอายุในวัย/อายุท่ีลดลงกวาแตกอน ท้ังนี้เปนเพราะลูกหลานสวน
ใหญออกไปทํางานภายนอกมากขึ้น ซึ่งการลดงานลงท้ังการทําประมง สวนยางและการเกษตรอ่ืน ๆ จึงไม
มีกิจกรรมท่ีผูสูงอายุไดกระทํา เปนเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหสุขภาพผูสูงอายุออนแอลง 

 

ศาลาหลังคามุงจากแทรกอยูใตรมเงาไมรมรื่น หญิงชายกวาสิบคนนั่งพูดคุยกันอยางเปนศาลาหลังคามุงจากแทรกอยูใตรมเงาไมรมรื่น หญิงชายกวาสิบคนนั่งพูดคุยกันอยางเปนศาลาหลังคามุงจากแทรกอยูใตรมเงาไมรมรื่น หญิงชายกวาสิบคนนั่งพูดคุยกันอยางเปนศาลาหลังคามุงจากแทรกอยูใตรมเงาไมรมรื่น หญิงชายกวาสิบคนนั่งพูดคุยกันอยางเปน
กันเอง นี่มีใชคกันเอง นี่มีใชคกันเอง นี่มีใชคกันเอง นี่มีใชครั้งแรก แตการพูดคุยลักษณะนี้มีอยูเรื่อย ๆ รั้งแรก แตการพูดคุยลักษณะนี้มีอยูเรื่อย ๆ รั้งแรก แตการพูดคุยลักษณะนี้มีอยูเรื่อย ๆ รั้งแรก แตการพูดคุยลักษณะนี้มีอยูเรื่อย ๆ     

 สมาชิกในวงพูดคุยเปนชาวบานในหมูบาน บางก็เปนหนุมสาวท่ียายกลับหมูบานจากการทํางาน
ในเมือง บางก็เปนคนหนุมสาวท่ีอยูสืบทอดอาชีพของครอบครัว บางคนเปนผูสูงอายุท่ียังเอาการเอางาน
สวนรวม การพูดคุยวันนี้เพื่อนบานจากตางตําบลนาม จิระ ชูชวย มารวมนั่งคุยดวย 

 จิระ ชูชวย เคยทํางานในหนวยงานราชการ ลาออกมาแลวหลายป เพราะไมยากลําบากดาน
การทํามาหากินนักจึงมีเวลาชวยงานสวนรวมของชุมชน ท้ังในชุมชนท่ีอาศัยอยูและชุมชนใกลเคียง จิระเขา
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มาชุมชนบานแหลมกรวดแหงดวยเพื่อชักชวนต้ังกลุมออกมทรัพยและเขาเปนเครือขายออมทรัพยระดับ
ตําบลท่ีเขาเปนแกนนําขับเคลื่อนอยู 

 วันนี้การพูดคุยมิใชเร่ืองออมทรัพย แตเปนการพูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการ
ทํางานกับผูสูงอายุในชุมชน ดวยทุกคนตางเห็นวาผูสูงอายุซึ่งลวนเปนเครือญาติของพวกเขาเร่ิมมีปญหา
ดานสุขภาพ ซึ่งมีแนวโนมจะมากขึ้นเร่ือย ๆ  

 ท่ีมาของการพูดมาจากการใหขอมูลของ จิระ เมื่อการพบปะกันคราวกอนวา ทางสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสนับสนุนงบประมาณผานทางสภาผูสูงอายุแหง
ประเทศไทยฯ สําหรับกลุม/องคกรชุมชนท่ีประสงคจะจัดทําโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และ
ในคราวนี้จึงเปนการหารือเพื่อจัดทําขอเสนอโครงการฯ 

 วงพูดคุยไดวิเคราะหปญหาผูสูงอายุในปจจุบันวามีแนวโนมจะเจ็บไขไดปวยงายและรุนแรงขึ้น 
ท้ังนี้เปนโรคภัยท่ีสามารถปองกันไดหากมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เชน การออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหาร ฯลฯ นอกจากการเจ็บปวยทางกายแลวในดานสุขภาพจิตก็ไมดีนัก ดวยมีผูสูงอายุใน
หมูบานจํานวนไมนอยท่ีมีลักษณะหงอยเหงาและซึมเศรา เหตุท่ีผูสูงอายุตองเผชิญปญหาเหลานี้มีสาเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 นอกจากนั้นพวกเขาพบวาเดี๋ยวนี้ผูสูงอายุมักไมคอยรวมกลุมกันเหมือนในอดีตท่ีมักจะพบปะ
เจอะเจอกันในงานบุญอยูเสมอ สวนใหญมักจะหมกตัวเองอยูในบาน นั่งนอนดูแตโทรทัศน ไมออกไป
พบปะพูดคุยทํากิจกรรมกับใคร เหตุดังกลาวย่ิงสงผลใหสุขภาพผูสูงอายุออนแอลงเร็วกวาท่ีควรจะเปน 

 ขอสรุปของวงพูดคุยท่ีนําไปสูการจัดทําโครงการ คือ การดึงเอาผูสูงอายุออกมาจากบานเพื่อ
ทํากิจกรรมรวมกัน พบปะสังสรรคกัน โดยการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย  

    

แสงไฟสองจากรานคาไปยังลานขางรานคาในหมูบาน สวางพอที่จะมองเห็นผูสูงอายุหญิงชายแสงไฟสองจากรานคาไปยังลานขางรานคาในหมูบาน สวางพอที่จะมองเห็นผูสูงอายุหญิงชายแสงไฟสองจากรานคาไปยังลานขางรานคาในหมูบาน สวางพอที่จะมองเห็นผูสูงอายุหญิงชายแสงไฟสองจากรานคาไปยังลานขางรานคาในหมูบาน สวางพอที่จะมองเห็นผูสูงอายุหญิงชาย
สี่คนเดินเหยีสี่คนเดินเหยีสี่คนเดินเหยีสี่คนเดินเหยียบไปบนกะลามะพราวที่คว่ําเรียงอยูบนพื้น ขณะที่มือทั้งสองก็จับราวเหล็กพยุงยบไปบนกะลามะพราวที่คว่ําเรียงอยูบนพื้น ขณะที่มือทั้งสองก็จับราวเหล็กพยุงยบไปบนกะลามะพราวที่คว่ําเรียงอยูบนพื้น ขณะที่มือทั้งสองก็จับราวเหล็กพยุงยบไปบนกะลามะพราวที่คว่ําเรียงอยูบนพื้น ขณะที่มือทั้งสองก็จับราวเหล็กพยุง
คอยเดินตามกันไปชา ๆ คอยเดินตามกันไปชา ๆ คอยเดินตามกันไปชา ๆ คอยเดินตามกันไปชา ๆ     

 ยามนี้เวลายังไมรุงสาง ผูสูงอายุจะทะยอยออกจากบานมา ณ ท่ีแหงนี้ทีละคนสองคน เพื่อน
เดินยํ่าบนกะลามะพราว ไมเพียงเปนการออกกําลังกายเทานั้น การเดินเชนนี้ยังชวยนวดปลายประสาทท่ี
อยูบริเวณฝาเทา การหมุนเวียนโลหิต ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพ 

 ใครมาถึงกอนก็เดินกอน ใครมาหลังก็ตอคิว ใครเดินเสร็จแลวก็นั่งพักซึ่งสามารถกลับไปเดิน
ใหมไดเมื่อวาง ท่ีเหลือหากยังไมกลับไปบานก็จะนั่งคุยกันท่ีมานั่งขางรานคา สั่งกาแฟมาดื่มเปนสภากาแฟ
ยามเชาสําหรับผูสูงอายุ บางคนท่ีเตรียมหุงหาอาหารมาใสบาตรก็รอใสบาตรพระท่ีเดินบิณฑบาตผาน
บริเวณนั้นกอนจะกลับไปบาน  

 วันใดท่ีฝนฟาไมตก ผูสูงอายุก็มักจะมารวมตัวกันท่ีนี่อยูเสมอ นอกจากจะไดออกกําลังกายแลว 
บริเวณนี้ก็กลายเปนเวทีพบปะพูดคุยกัน 
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 ลานกะลาเพื่อสุขภาพนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพแข็งแรง ท่ีนอกจาก
จะมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุใหมีสุขภาพแข็งแรงแลว ยังเปนกุศโลบาย
ในการดึงใหผูสูงอายุออกมาพบปะพูดคัยกับเพื่อนสมาชิกคนอ่ืน อันเปนการสงเสริมสุขภาพจิตในทางหนึ่ง 

 การสรางลานกะลาเพื่อสุขภาพนี้ สมาชิกในชุมชนจํานวนมากท่ีไดเขามามีสวนรวม บางคนเอา
ตัวมาเปนแรงงานต้ังแตการปรับพื้นท่ี การวางกะลา บางคนท่ีไมไดมาก็จัดหากะลามะพราวมาสมทบใน
การสรางลานกะลา สําหรับราวซึ่งเปนเหลกนั้นทางแกนนําไดไปวาจางรานเชื่อมเหล็กตามแบบท่ีกําหนดไป 

 ไมเพียงการสรางเมื่อตอนเร่ิมตนเทานั้น การซอมแซมเปลี่ยนกะลามะพราวเนื่องจากการแตก
ชํารุดก็มีอยูเปนระยะ ชาวบานก็จะหมุนเวียนมาชวยซอมเปลี่ยนกะลามะพราวอยูเสมอ 

 นอกจากการจัดทําลานกะลาใหผูสูงอายุมาออกกําลังแลว ยังมีกิจกรรมออกกําลังกายอีก
ประการหนึ่งคือ การรําโนราบิค เปนทาทางออกกําลังกายท่ีประยุกตจากการรํามโนรา ใชสําหรับการออก
กําลังกาย โดยมีดนตรีประกอบ การออกกําลังกายนี้คอนขางไดรับความสนใจจากผูสูงอายุ ดวยตางก็มี
ความคุนเคยกับมโนราห  

 สถานท่ีออกกําลังกาย “โนราบิค” นั้น จะใชพื้นท่ี ณ ศาลาประชาคม ซึ่งอยูฝงตรงขามถนน
เย้ืองกับลานกะลาเพื่อสุขภาพ 

 

““““อบต. เขาดูแลผูสูงอายุ มันดูแลตางกันกับที่พวกเราชวยกันดูแลนะ ใหเงินเดือนละหารอย อบต. เขาดูแลผูสูงอายุ มันดูแลตางกันกับที่พวกเราชวยกันดูแลนะ ใหเงินเดือนละหารอย อบต. เขาดูแลผูสูงอายุ มันดูแลตางกันกับที่พวกเราชวยกันดูแลนะ ใหเงินเดือนละหารอย อบต. เขาดูแลผูสูงอายุ มันดูแลตางกันกับที่พวกเราชวยกันดูแลนะ ใหเงินเดือนละหารอย 
ใหเงินเสร็จก็จบ สิ้ใหเงินเสร็จก็จบ สิ้ใหเงินเสร็จก็จบ สิ้ใหเงินเสร็จก็จบ สิ้นเดือนมาก็ใหเงินก็จบ...นเดือนมาก็ใหเงินก็จบ...นเดือนมาก็ใหเงินก็จบ...นเดือนมาก็ใหเงินก็จบ...””””    

 วีระวัฒน อมราพิทักษ แกนนําคนหนึ่ง กลาวถึงบทบาท ของ อบต. ในการดูแลผูสูงอายุ    

 เดิมการทํางานตามโครงการซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก สสส. นี้ เปนการดําเนินการโดยแกนนํา
ท่ีรวมตัวกันเองในชุมชน ไมมีผูนําทางการเขามารวม ไมมีสมาชิก อบต. เขามารวม มิไดมีการประสานงาน
กับ อบต. วีระวัฒน เลาวา 

 “มีหลายคนต้ังคําถาม ทําไมเราไมไปเชื่อมโยงกับ อบต. เชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้เหรอ เราบอก
เร่ืองเชื่อมเชื่อมอยูแลวเพราะเขาเปนเจาของเงินเขามีอํานาจท้ังคนท้ังเงินท้ังอะไรนี่ แตถาเราหรือจะคิดทํา
อะไรแลวไปขอชวยเพื่อนเราไมตองการเราตองทํากอนแลวตอไป...” 

 ในขณะท่ี กุหลาบ จันทรสวาง บอกวา การขอรับสนับสนุนจาก อบต. คอนขางยุงยาก และ
ตองรอ ในขณะท่ีงานบางอยางก็สามารถทําไดเลย ไมมีเงินก็ชวยกันสมทบคนละเล็กคนละนอย 

 “เคยทําโครงการฯ ขอเขานะ แตเขาก็บอกวา ตองเขาแผนกอน เราก็ทําสงไป แตจริง ๆ แลว
เวลาพวกหนูอยากจะทําอะไร พวกหนูไมใชชอบรออะไร พวกหนูจะก็ทําท้ังนั้นแหละ ไมรอ มีอยูออกทุน
สวนตัวก็ ออกออกกันไป ใหงานมันเดิน...” 

 แตอยางไรก็มิไดปฏิเสธความสําคัญของ อบต. หลังจากท่ีโครงการเร่ิมดําเนินงานไปแลว ใน
การจัดกจิกรรมหนึ่งทีมงานไดเชิญชวนใหนักการเมืองท่ีเกี่ยวของมารับรูการดําเนินงาน เปนผลทําใหไดรับ
การสนับสนุนตามมาดวย 
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 “วันกอนเราจัดกิจกรรมออกกําลังกายเตนมโนราบิก สจ.มาเห็นเขา เขาก็ชอบ ตอมาเขาก็ให
เสื้อ ทาง อบต.เขาก็มาให ถาเราไมทํากอนไปขอนี่อยาหวังวาจะได ถาเราไมไดคิด ถาเพียงแคคิดไมไดทํา
นี่อยาไปขอ ตัวอยางเสื้อท่ีคุณลุงเขาใส อันนี้ อบต.ใหมา...” 

 และจากบทเรียนการทํางานของโครงการนี้ เขาเห็นวาบทบาทในการดูแลผูสูงอายุท่ี อบต. 
ดําเนินการอยูนั้นยังไมเพียงพอ ซึ่งเขาเห็นวาในอนาคต อบต. ซึ่งมีภารกิจโดยตรงท่ีจะดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะการดูแลผูสูงอายุ ควรจะเขามามีบทบาทมากกวาการจายเบี้ยยังชีพใหเพียง
เดือนละไมก่ีรอยบาท  

 “...อบต.เขาก็มีเงิน แตเขาไมคิดเร่ืองแบบนี้ เขาคิดแตวาใหเงินอยางเดียว แตเราคิดวา
อยากจะให อบต.เห็นความสําคัญมากกวานี้ เปนเร่ืองท่ีเราตองพยายามผลักดันกันตอไป...” 

 

““““เดี๋ยวนี้เราจะทํากิจกรรมประจําทุกเดือน มีการไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวย...เดี๋ยวนี้เราจะทํากิจกรรมประจําทุกเดือน มีการไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวย...เดี๋ยวนี้เราจะทํากิจกรรมประจําทุกเดือน มีการไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวย...เดี๋ยวนี้เราจะทํากิจกรรมประจําทุกเดือน มีการไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวย...””””    

 กุหลาบ จันทรสวาง อสม. และอาสาสมัครผูสูงอายุในหมูบาน เลาถึงกิจกรรมท่ีตอเนื่องจาก
การดําเนินงานโครงการฯ หลังจากโครงการไดเร่ิมตนฯ แลวก็มีกิจกรรมท่ีตอเนื่องจากท่ีไดรับการสนับสนุน 
ท้ังนี้ในบางกิจกรรมมีการดําเนินงานควบคูกันไป เธอเลาตอวา 

 “จะจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุทุกเดือน ราว ๆ กลางเดือนก็จะเชิญเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัย
มาตรวจสุขภาพผูสูงอายุ พวกเราก็จะทํากับขาวเลี้ยง ใหมากินขางกลางวันดวยกัน...” 

 กิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับจากผูสูงอายุเปนอยางดี เธอเลาวา 

 “มีความสุขมากเลย ตอนทํากิจกรรมพาเขามารวมกัน เห็นเขารองใหกอดกันท่ีเขามีความสุข 
เราก็เลยรองตามไปดวย เห็นเขารองก็รองดวย...” 

 ไมเพียงเธอเทานั้นท่ีมีความรูสึกเชนนี้ ชาวบานคนอ่ืน ๆ ในชุมชนก็มีความรูสึกท่ีไมตางกัน  

 “ผมวาในความรูสึกสวนตัวนะ เดินมาทางนี้ถูกท่ีถูกทางแลว สมกับความต้ังใจท่ีอยากเห็น
ผูสูงอายุเขามารวม เห็นสุขภาพเขาดีขึ้น เห็นเขาเดินกันทุกวันอยางนี้มันเปนความภาคภูมิใจ ไมใชเฉพาะ
ผมคนอ่ืนก็เหมือนกันเมื่อกอนไมเคยมีแบบนี้...”  

 วีระวัฒน อมราพิทักษ กลาวถึงความรูสึกของตนเองหลังจากท่ีเขาไดรวมกับแกนนําคนอ่ืน ๆ 
ในชุมชนขับเคลื่อนโครงการฯ และเร่ิมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

 

บรรดาความเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทมีผลอยางยิ่งตอผูสูงอาบรรดาความเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทมีผลอยางยิ่งตอผูสูงอาบรรดาความเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทมีผลอยางยิ่งตอผูสูงอาบรรดาความเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทมีผลอยางยิ่งตอผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ยุ ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ยุ ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ยุ ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่
ยากลําบากมากขึ้น เผชิญกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมมากขึ้นยากลําบากมากขึ้น เผชิญกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมมากขึ้นยากลําบากมากขึ้น เผชิญกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมมากขึ้นยากลําบากมากขึ้น เผชิญกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมมากขึ้น    

 โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพแข็งแรง” เกิดจากแกนนําชุมชนบานแหลมกรวดจํานวนหนึ่งท่ีเห็น
ปญหาของผูสูงอายุ และรวมตัวกันเขามาจัดการกับปญหานี้ โดยมุงหวังผลในการสรางเสริมสุขภาพท้ังกาย 
จิตใจ และปฏิสัมพันธทางสังคม 
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 สําหรับการดําเนินงานโครงการไดกําหนดกิจกรรมออกกําลังกาย ๒ ประการ คือ ลานกะลา 
กับ การรํามโนราห ซึ่งท้ังสองกิจกรรมสามารถดึงผูสูงอายุท่ีมักจะจอมจมอยูกับบานใหออกมาทํากิจกรรม 
พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ผลท่ีไดรับไมเพียงทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีตจากการออกกําลังกายเทานั้น แตก็มี
สุขภาพจิตท่ีไดจากการไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนคนอ่ืน อาการเหงาเศราซึมก็ลดลง 

 นอกจากนั้นการเร่ิมตนดําเนินงานตามโครงการฯ นี้ ยังสงผลใหเกิดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ
อ่ืน ๆ ตามมาอีกหลายประการ เชน กิจกรรมเย่ียมบาน การจัดกิจกรรมประจําเดือนสําหรับผูสูงอายุ การ
ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน 

 บทเรียนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนของทีมงาน พบวาท่ีผานมาพบวา อบต. ยังแสดงบทบาทใน
การดูแลผูสูงอายุไมเพียงพอ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนแมจะเปนการบรรเทาความเดือดรอน
แกผูสูงอายุได แตก็ควรจะเพิ่มกิจกรรมท่ีจะเสริมสรางสุขภาวะดวย ดวยเหตุดังกลาวแกนนําพยายามดึง
เอานักการเมืองในทองถ่ิน เชน สจ. อบต. เขามารับรูและเรียนรูกรับวนการดําเนินงานดวย และพยายาม
จะผลักดันให อบต. สนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้ในระยะยาว 

 ดังนั้นความสําเร็จประการสําคัญของโครงการนี้ นอกจากผลจะเกิดกับผูสูงอายุดานการ
เสริมสรางสุขภาวะแลว ยังสามารถท่ีจะขับเคลื่อนให อบต. ซึ่งเปนกลไกสนับสนุนท่ีสําคัญในทองถ่ิน เร่ิม
เห็นความสําคัญ และเขามามีบทบาทในการสนับสนุนบางแลว 

 จุดเดนของโครงการนี้คือ กลไกการดําเนินงานโครงการ ซึ่งมิใชเร่ิมโดยตรงจากกลุมผูสูงอายุ
เอง แตเกิดจากการรวมตัวของชาวบานในชุมชนท่ีเห็นและใสใจตอปญหานี้ และจุดเดนนี้เองเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนโครงการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีโครงการกําหนดไว รวมท้ังยัง
สามารถดําเนนิการใหมีความตอเนื่องดวย 

 


