
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     
จากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทำให้อัตราการเกิดน้อยลงประชากรมี

อายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. ๒๕68 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ : 
Aged Society) จากปัญหาดังกล่าวทำให้แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 
๙๕ ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เข่าเสื่อม 
โรคซึมเศร้า และทุพพลภาพติดเตียง ขณะที่มีเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้นที่ไม่เป็นโรค และผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพเพียงร้อยละ ๕๖ เทา่นั้น 
 ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก  ๔ ล้านคน (ร้อยละ ๖.๘ ) ในปี๒๕๓๗ 
เป็น ๑๐ ล้านคน (ร้อยละ๑๔.๙ ) ในปี ๒๕๕๗ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน(ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน  6,394,022 คนพบว่า
เป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้านติดเตียงจำเป็นต้องสนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพและสังคมร้อยละ 21 ในปี 2559  รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งกลุ่มติดบ้าน
และกลุ่มติดเตียงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วย
โรคที่ป้องกันได้ จนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงและทำอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ ได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
ตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข 
 
 

องค์กรรับทุน: หน่วยจัดการสสส.จังหวัดสุโขทัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ทัศนีย์   พรมเพ็ชร 
ผู้จัดการโครงการ ทัศนีย์ พรมเพ็ชร 
คณะทำงาน ทีมสนับสนุนวิชาการ หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดสุโขทัย 
องค์กรรับทุน: หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดสุโขทัย 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัด  สุโขทัย 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



จากข้อมูลในเอกสาร “แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2561-2564 ทบทวนเมื่อปี พ.ศ.2562” ได้ระบุ
ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยไว้ว่า จังหวัดสุโขทัยประกอบด้วย 9 อำเภอ 84 ตำบล 243 หมู่บ้าน 
136,797 หลังคาเรือน พ้ืนที่รวม 9596.09 ตารางกิโลเมตร  ประชากรรวม 595,372 คน แบ่งเป็นชาย  288,994 
คนหญิง 306,378 คน  (ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัยปี 2562) 
จังหวัดสุโขทัย  มีผู้สูงอายุ จำนวน 104,952 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุติดสังคม 83,563 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน 1,872 
และผู้สูงอายุติดเตียง  390 คน คงเหลือ 659 รายที่ยังมิได้คัดกรอง ( ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ปี พ.ศ.2563 ) ซึ่งปัญหาผู้สูงอายุปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกภาคส่ วนต้องให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และครอบครัว รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ที่จะส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว 

เพราะฉะนั้นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่
ต้องการการพ่ึงพิงจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน กลไกท่ีสำคัญคือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สำคัญคือจะต้องมีข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือ มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีชมรมผู้สูงอายทุี่มี
คุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับญาติและภาคีเครือข่าย มีการเยี่ยมดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านโดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให้ผู ้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้า เท่าเทียม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคณะทำงานโครงการนี้มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จขึ้นได้  
จากกรอบกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  ที่ใช้ทั้งการรวบรวม เอกสาร ข้อมูล การลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในชุมชน อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อย/การถอดบทเรียน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการใช้พลังภาคีเครือข่ายผู้รับทุนทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดผ่าน “หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัด
สุโขทัย” ในการเป็นพื้นที่กรณีศึกษา และร่วมผลักดันนโยบายให้ขยายผลในระดับจังหวัดต่อไป  จึงเชื่อมั่นไดว้่า
โครงการนี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และนำไปสู่การมีส่วน
ร่วมทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในจังหวัดสุโขทัยให้เป็นจังหวัดที่มีระบบรองรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดสุโขทัย 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดสุโขทัย 
 



5. แนวทางดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 

ความต้องการของพ้ืนที ่
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ

ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ 

ภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2563 

 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์
ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์
ความรู ้ที ่นำไปสู ่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื ่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  
 

ภายในวันท่ี 
30 ธันวาคม 2563 

     2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา  ภายในวันท่ี 
30 ธันวาคม 2563 

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย
และพัฒนาทั้งพื้นท่ี 

  
ภายในวันท่ี 

30 ธันวาคม 2563 
     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพื้นท่ี   ภายในวันท่ี 

30 ธันวาคม 2563 
    2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื ่อพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหา
และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  
ภายในวันท่ี 

30 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดสุโขทัย 

1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัด

สุโขทัย 
เปาประสงค์ 

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย “ประเด็นพัฒนาคุณภา พชีวิต
ผู้สูงอายุ.” 

2.เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดสุโขทัย.. “ประเด็นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ.” 
 

ตัวช้ีวัด 
ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ จนต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิงและผู้สูงอายุที่อยู่

ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ ได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพ
ถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชนและท้องถิ่นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข ร้อยละ 80 ใน
จังหวัดสุโขทัย 

กลยุทธ์ 
1. การวางแผนการจัดระบบรองรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 
2. การผลักดันและพัฒนาให้ชุมชนสามารถเขียนโครงการขอรับงบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและ

ดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชนจาก สปสช.ระดับตำบล สสส หรืออบต.ในพ้ืนที่ 
3. การประสานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับระบบ LTC ระดับตำบลเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านและ

ติดเตียง ได้รับการประเมิน  ADL และได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการดูแลจาก CG และนักบริบาลอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

4. ผู้สูงอายุควรได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและไม่ถูกทอดทิ้ง โดยมีคนในชุมชนช่วยเหลือกันและกัน
เพ่ือให้คณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 

5. การมีนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมกระบวนการ 
เพ่ือเอ้ือต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ 

6. การส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีอาชีพและรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
7. การพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนกลไกการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของ

ตนเอง 
เป้าหมาย 
 เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data 

Center) 
 



วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
  .1.การขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอื่น  ที่มิใช่แค่หน่วยงาน
ภาครัฐในฐานะผู้นออกหรือกำหนดนโยบายเท่านั้น 
  2.การพัฒนากระบวนการในการสื่อสาร ส่งสาร เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ และภาค
ประชาสังคมในจังหวัดสุโขทัย  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร  มีวิสัยทัศน์ของจังหวัดคือ “สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก  ท่องเที่ยวประทับใจ” 
และมีพันธกิจคือ“พัฒนาสุโขทัยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอุตสาหกรรม 
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน”มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557  ไร่ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 อำเภอ  ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุโขทัย , 
บ้านด่านลานหอย , คีรีมาศ , กงไกรลาศ , ศรีสัชนาลัย , ศรีสำโรง , สวรรคโลก , ศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม  
มี 85 ตำบล  759 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 599,319 คน จำนวนผู้สูงอายุ 100,795 คนผู้สูงอายุติดสังคม 
83,563 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน 1,872 และผู้สูงอายุติดเตียง  390 คน คงเหลือ 659 รายที่ยังมิได้คัดกรอง จำนวน
ผู้ป่วยเบาหวาน 35,992 คน จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 97,667 คนและจำนวนผู้พิการ 40,478  คน (ศูนย์
ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย http://sti.hdcmoph.go.th/) จากข้อมูลด้านสุขภาพของจังหวัด
สุโขทัยในปี 2557 พบว่า  มีอัตราเกิดต่อพันประชากรเท่ากับ 7.83 อัตราตายต่อพันประชากรเท่ากับ 8.11  ทำ
ให้มีอัตราเพิ่มของเท่ากับร้อยละ -0.28 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกอันดับแรกในปี 2557 คือ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด มีจำนวน  442,792  ราย คิดเป็น 73,485 ต่อแสนประชากร  ส่วนสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน
อันดับแรกได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอลิสัมอื่นๆมีอัตราป่วย คิดเป็น 2,352 
ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่โรคความดันโลหิตสูงคิดเป็นอัตราป่วย 1,480   ต่อแสนประชากร และจาก
ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต พบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบมากได้แก่ เนื้องอกรวมมะเร็งทุกชนิด มีอัตราตายต่อ
แสนประชากรเท่ากับ 104  และระบบไหลเวียนโลหิต มีอัตราตายต่อแสนประชากรเท่ากับ 97  ซึ่งจะเห็นว่า
อัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ได้แก่โรคมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะ
บอลิสัม  ดังนั ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้โดยชุมชนเป็นผู้ลงมือค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหา เรียนรู้และพัฒนาโครงการ เพื่อออกแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนมากที่สุด  
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3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดสุโขทัย 
 

S – จุดแข็ง 
1. มีกลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนและ ผลักดันการ
ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ( LTC ) 
2. มีกฎหมาย/แผน/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับผู้สูงอายุ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมี ภารกิจที่ชัดเจนตามที่
ระบุไว้ในกฎหมาย ( LTC ) 
3. มีกองทุนผู้สูงอายุให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ
ตำบลและอำเภอ  
4.มีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ ( LTC ) โดยมุ่งเน้นผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง 
5. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดัน/ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานผู้สูงอายุ  
6.มีอนุคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ CG และนักบริบาล
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  
7. มี CM หรือผู ้ด ูแลผู ้สูงอายุในแต่ละตำบลที ่ม ีหน ้าที่
วิเคราะห์อุปสรรคที่กีดขวางต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
แนะนำช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น
ให้หมดสิ้นไป ซึ่งจะเป็นทั้งผู้ที่คีย์ข้อมุลูขอรับงบประมาณ
จาก สปสช. วางแผนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับ CG และ
ญาติ สนับสนุนความรู้ อุปกรณ์ วัสดุในการดูแลผู้สูงอายุ 
และค้นหาผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับ CG โดย
จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย พิการให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ รวมถึงประสานงานและปรับการใช้ทรัพยากร
ทางสังคมทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การดำเนินงาน 
8. การมีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุและข้อมูลการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน หรือ ADL โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียง ติดสังคม ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้แม่นยำ แบ่งการ
ดูแลได้ชัดเจนและท่ัวถึง 
9.งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
สปสช.อย่างต่อเนื่อง ทำให้ CG มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
10. มีชมรมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  

W – จุดอ่อน  
1. การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุยังขาดระบบ สนับสนุนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย  
2. ในระดับตำบล อำเภอยังต้อง พัฒนาการบริหารจัดการ
หรือระบบสนับสนุนการ ดำเนินงาน  
3. การผลักดันให้ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ ( LTC ) ไปสู่การ
ปฏิบัติไม่มีการบูรณาการแผนระหว่างส่วนราชการ  
4. การศึกษา วิจัยข้อมูลที่สำคัญทางด้านผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อย 
ไม่ครบถ้วน  
5. ภาระงานของสหวิชาชีพ และบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีน้อยในแต่ละตำบล ซึ่งการดำเนินงานยังมีความ
ยุ่งยากหลายขั้นตอน และไม่มีกฎระเบียบบังคับแต่อย่างใด
เป็นแต่เพียงขอความร่วมมือในการดำเนินงาน ทำให้ท้องถิ่น
หลายที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการ6. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระดับตำบลหรือ LTC ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ ที่
ต้องการทำ MOU กับท้องถิ่นทุกภาคส่วน ยังไม่สามารถนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 100 เปอร์เซ็นต์ได้ เพราะเป็นแค่ความขอ
ความร่วมมือ แต่ไม่ได้ออกเป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ จึง
ทำให้มี อปท.และอบต.จำนวนมากที่ศึกษาระเบียบแล้วเห็น
ถึงความยุ่งยากทำให้ไม่ต้องการเข้าร่วมทำ MOU กับกรม
อนามัย แม้ทาง สปสช.จะสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
ผู้สูงอายุก็ตามทีแต่ท้องถิ่นหลายพื้นท่ีก็ไม่ตอบรับนโยบาย 



11..ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ
ญาติและภาคีเครือข่าย มีการเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย
ทีมหมอครอบครัว 
O – โอกาส 
1.ยอมรับ ให้เกียรติองค์กรอ่ืนที่เข้ามาร่วมดำเนินงาน เพราะ
เรื่องผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพียงอย่าง
เดียว แต่หมายถึงระบบการดูแบบแบบองค์รวม ( Holistic 
care ) คือต้องดูแลทั้ง กาย จิต สังคม อารมณ์  ครอบครัว 
และมิติสุขภาพที่หลากหลายที่ต้องการการแก้ไข การยอมรับ
ฟังความคิดเห็น หาจุดร่วม จุดต่าง เพื่อแก้ไข้ปัญหาจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญ 
2.สร้างวิสัยทัศน์ ความตะหนักในความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการดำเนินงาน 
3.สร้างการสนับสนุนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพดี และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
4.ค้นหาศักยภาพและความสนใจของแต่ละองค์กร และเข้า
ไปสานความร่วมมือโดยใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรตนเอง 
5.จัดตั้งภาคี ความร่วมมือ โดยเริ่มจากการหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานการดำเนินงานร่วมกัน 
จนมาตกลงเป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน 
6.การกำหนดข้อตกลงการดำเนินงาน และการประสานงาน
ในการเป็นแกนนำการดำเนินงาน แกนนำประสานงานและ
การขับเคลื่อนเพ่ือแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการทำงาน 
7.การเผยแพร่ผลการดำเนินงานในพื้นท่ีทั้งท่ีประสบ
ผลสำเร็จและล้มเหลวเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

T – อุปสรรค  
1. องค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ยอมเข้าร่วมการดำเนินงานผู้สูงอายุ 100% 
เพ่ือการส่งเสริม คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  
2.อปท อบต.เครือข่ายร่วมมือในการเตรียมความ พร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอายุยังไม่เต็มที่  
3. ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดข้ึนมี
ผลกระทบต่อผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตและรายได้ เพราะ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ และต้องอาศัยลูกหลาน เมื่อ
ลูกหลานตกงานจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็
กลับบ้าน ไม่มีรายได้เลี้ยงดูผู้สูงอายุ และไม่มีแผนรองรับ
ผลกระทบในระยะยาวดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
4. ภาคีเครือข่ายขาดการบูรณาการงาน ผู้สูงอายุร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม  
5. ขาดการส่งเสริมบทบาทสมาชิกใน ครอบครัวผู้สูงอายุ ให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ ร่วมรับทราบแนวทางการ
ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ  
 

 
 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย 
 1.การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารสู่ภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด  เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัยที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม
เข้าถึงทุกพ้ืนที ่
 2.การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับ อปท.,อบต.ในการบูรณา
งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ตอบโจทย์ ทันต่อความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัว ตอบโจทย์การ
ดำรงชีวิต เช่น แอปพลิเคชั่นต่างๆที่รองรับการดูแล การเข้าถึงการรักษา และการตอบโจทย์สุขภาพของผู้สูงวัย 



3.การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับ
ตำบล อำเภอรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบ พชอ.เพ่ือการพัฒนางานผู้สูงอายุที่ยั่งยืน 

 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ

ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดสโุขทัย 1 ม.6 ต.วังตะคร้อ 
อ.บ้านด่านลานหอย 
จ.สุโขทัย 

ทัศนีย์  พรมเพ็ชร 
Lanhoi.2088@gmail.com 

 
2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 อำเภอ 
ศรีนคร 
 

ชมรมผู้สูงอายุศรีนคร การใช้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการออก
กำลังกายในผู้สูงอายุ
(รำโทนศรีนคร) 

นางณัทรชานันท์ 
ทรัพย์ธนเจริญ 
ประธานอสม.
อำเภอศรีนครและ
ประธานวัฒนธรรม
อำเภอศีรนคร 

ที่ตั้ง 
22/1 ม.9 ต.ศรีนคร 
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
เบอรต์ิดต่อ 
0836266846 

 

 
3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 

จังหวัดสุโขทัย  
 

ชื่ออำเภอ ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 
อำเภอศรีนคร การมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 

ในการออกกำลังกายด้วยศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ไม่ออก 
กำลังกาย 

ผู้สูงอายุอำเภอศรีนคร 
1103 คน 

 

 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด  ในประเด็นผู้สูงอายุจังหวัด
สุโขทัยของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

การมีอัต
ลักษณ์เป็น
ของตนเอง 
ในการออก
กำลังกาย
ด้วยศิลป 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ผู้สูงอายสุ่วน
ใหญ่ไม่ออก
กำลังกาย 

ผู้สูงอายุอำเภอ
ศรีนคร 1103 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 

 
1)  ชื่อผลงาน 

1.1) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรำโทนศรีนคร  
1.2) หมู่ 9 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางณัทรชานันท์  ทรัพย์ธนเจริญ  
3) ที่มา แนวคิด 

หมู่ 9 ตำบลศรีนครเป็นหมู่ที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลศรีนครมี 260 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน 627 คน กลุ่ม
วัยเด็ก-วัยรุ่นอายุ 0-14 ปี จำนวน 89 คน กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี จำนวน 308 คน กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 230 คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย-รับจ้าง-ทำสวนมะม่วง เป็นแหล่งชุมชนมีตลาดสด 1 แห่ง มีตลาดนัดทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ มี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารมหลวงเป็นวัดประจำอำเภอ (วัดเจ้าคณะจังหวัด) มี โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง เป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนคร มี อสม.ทั้งหมด 19 คน  ในปัจจุบันปี 
2563 ประชากรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 283คน โรคเบาหวาน 80 คน โรคไตเรื้อรัง 86 
คน รวม 3 โรคนี้จำนวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของประชากร 
 ข้อมูลดังกล่าวพบว่า ปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าวมีสาเหตุปัจจัยมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม  
รับประทานผักและผลไม้สดน้อย ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม เครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การดำเนินชีวิตประจำวัยของ
ประชาชนสมัยใหม่รีบเร่ง บวกกับค่านิยมสมัยใหม่ เลือกบริโภค อาหารจานด่วน อาหารประเภททอด เนื้อสัตว์ท่ีไขมันสูงเช่น หมู
กระทะ ที่สะดวกและง่าย ในปัจจุบันหมู่ 9 ตำบลศรีนครมีชมรมออกกำลังกาย จำนวน.80.คน รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย 3 วัน
ต่อสัปดาห์จันทร์-พุธ-ศุกร์ ที่ลานกีฬาริมทางรถไฟ จึงมีความสนใจและจัดทำโครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย  
ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสงัคมไทยมากข้ึน ดังนี้การสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
รวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเปน็ผู้สืบ
ทอดภูมิปัญญา และชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการ
เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชักชวนประชาชนให้ออก
มาร่วมออกกำลังกายให้มากขึ้น จะเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นรำโทน  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ นางสุรีย์  สัตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ  ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย การลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรเนื้อร้องทำนอง  ครูเคียง ชำนิ ครูเพลงพ้ืนบ้าน ช่วยปรับเนื้อร้องทำนองให้มี

ความไพเราะ นางณัทรชานันท์  ทรัพย์ธนเจริญ ผู้แต่งเนื้อร้อง ทำนองเพลง 
3.. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรท่ารำ คุณครูทัศนีย์  สัตยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีนคร 
4. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรเครื่องดนตรี ทำนองเพลง คุณครูพงศกร  จอมเดช คุณครูดนตรี ครูชำนาญ
การพิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีนคร 
5.วิทยากร ครู ก นางเยาวเรศ  อรัญญิก ครูผู้ฝึกสอนการรำโทนให้ ครู ข  49  หมู่บ้าน 
6.วิทยากร ครู ข แกนนำกลุ่มสตรี ท้ัง 49  ตำบล 
6.ผู้ผลักดันรำโทนศรีนครให้เป็นนโยบายสาธารณ ผอ.สาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ร่วมกับสำนัก
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2  ร่วมผลักดันการรำโทนศรีนคร ให้บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
แก่เด็กชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอศรีนคร 14  โรงเรียน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรำโทนศรีนคร
จากรุ่นสู่รุ่น ลงนามสำเร็จเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
  



5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มของหน่วยงานราชการ  ที่ว่าการอำเภอ นำโดยท่านนายอำเภอ สมพงษ์ ชมชัย ท่านนายอำเภอเรียกประชุม

หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งและผู้ใหญ่บ้ากำนัน ให้เข้าร่วมการดำเนินออกกำลังกายด้วยการรำโทนศรีนคร ที่วัดราษศรัทธาธรรม
โดยการนำของท่านนายอำเภอ  และคุณครู ทัศนีย์  สัตยาภรย์ และครู ก ครู ข  เป็นแกนนำในการรำ นางสุรีย์  สัตยาภรณ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีนคร เป็นผู้ประสานงานทุกภาคส่วนและสถานท่ี ทีมงานเครื่องเสียงเครื่องดนตรี 

1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   แกนนำกลุ่มสตรี แกนนำกลุ่มอสม.และแกนนำกลุ่ม
ตา่งๆ เช่นกลุ่มร้านค้าในตลาดมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการในการรำโทนศรีนคร  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนศรีนคร และ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอศรีนครทุกแห่งร่วมกันจัดทำหลักสูตรการรำโทนศรีนคร เพื ่อบรรจุเป็นหลักสูตรใน
สถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอศรีนครให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่น
หลาน 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ ปลัดเทศบาลอำเภอศรีนครปลัดมนู  ดลจิตร เอื้ออำนวยสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องเสียง
ให้กับประชาชนท่ัวไป ได้ออกกำลังกายด้วยการรำโทนศรีนคร ณ.สวนสาธารณริมทางรถไฟ 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่ได้เน้นแต่ผู้สูงอายุแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต่อยอดไปยังกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจอยากออกกกำลังกาย สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้สุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และภาควิชาการ 
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือกันในการช่วยกันผลักดันหลักสตูรในการสร้างอัตลกัษณ์ให้กับอำเภอของตนเองให้
โดดเด่นเป็นท่ียอมรับ  ในระดับจังหวัดและบุคคลทั่วไป จนสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมรำโทนศรีนคร ถ่ายทอดออกอากาศในทีวี
หลายๆช่อง มาถ่ายทำ เพื่อเผยแพร่กระบวนการเพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นที่สนใจและมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้  และการทำงานให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ชุมชนได้ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ  มาสร้างกลุ่มการออกกำลังกายร่วมกัน 
สร้างความสามัคคี  สร้างสุขภาพดี ที่เริ่มจากต้องการสร้างอัตลักษณใ์ห้กับชุมชนตนเอง จนต่อยอดไปถึงการจัดทำหลักสูตรใหก้บั
เด็กนักเรียน 14 โรงเรียน ได้เรียนรู้การรำไทย การรักในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และความภาคภูมิใจในการเป็นคน 
ศรีนคร  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจเพราะเกิดจากความรวมใจเป็นหนึ่งของคนศรีนครที่เริ่มจากผู้บริหารนำ
นโยบายมาสู่การปฏิบัติ จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะผลักดันสู่การปฏิบัติและยั่งยืน 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           1.การหนุนเสริมของนายอำเภอศรีนคร  ในการเรยีกประชุม ขอความร่วมมือหน่วยราชการทกุภาคส่วนในการสรา้งอัต
ลักษณ์เป็นของตนเอง   
           2.การหนุนเสริมจากเทศบาล ในการเอื้ออำนวยสถานท่ีเครือ่งเสียงในการออกกำลังกาย  
           3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลศรีนครในการคืนข้อมูลสขุภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดแูลสุขภาพให้กับประชาชน
อย่างถูกวิธี 
        4.การสนับสนุนจากครูเพลงศิลปินพ้ืนบ้านในการช่วยขัดเกลาเนื้อร้อง ทำนองให้มีความไพเราะ น่าฟัง จดจำง่าย และ
มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 
        5.การหนุนเสรมิจากชมรมอสม.ในการแต่งเนื้อร้อง ทำนอง  รวบรวมสมาชิกกลุม่ อสม.และแกนนำสตรีในการผลิตครู ก 
ครู ข 
        6.การหนุนเสรมิจากคณะครูในเขตอำเภอศรีนครในการสนับสนุนบุคลากรในการสอนประดิษฐท์่ารำ สอนเล่นดนตรี 
เครื่องดนตรีเพื่อให้ท่ารำมคีวามสวยงาม ง่ายต่อการจดจำและมีทำนองที่ไพเราะ  
        7.การสนับสนุนจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัยเขต 2 ในการผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนรำโทน
ศรีนคร 
        8.การสนับสนุนจากหา้งร้านต่างๆในการสนบัสนุนเงินทุนในการซื้อชุด เครื่องดนตรี และน้ำดืม่ในการออกกำลังกาย 

 
 



7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่มมีการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุและสตรีในการ

ออกกำลังกายแต่ยังไม่ได้คิดถึงความเป็นอัตลักษณ์และการสืบทอดวัฒนธรรม 
จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 

มีโครงการอนุลักษณ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น อ.ศรีนคร โดย ผอ.สาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้
ปรึกษา คัดเลอกรำโทนศรีนคร บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน แก่เด็กช้ันประถมศึกษาทุกโรงเรียน ในอำเภอศรีนคร เพื่อ
ส่งผ่านศิลปวัฒนธรรมรำโทนศรีนครรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบตัิงาน
และประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรการรำโทนแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึง
ทุกกลุ่มวัย และสร้างความภาคภูมิใจให้คนศรีนคร 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2) สร้างเครือข่ายการรำโทน  3) สนับสนุนให้
เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมโดยโรงเรียน 14  โรงเรียนในเขตอำเภอศรีนครเป็นแหล่งเผลแพร่  4) สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีเครือข่าย  โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้แม่เพลง ลิเกแม่บททรงเครื่อง โดยคดิค้นประดิษฐ์ท่าร่ายรำใหม่ ให้มีความสวยงาม 
โดดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์และสามารถจดจำได้แม้เพียงได้เห็นเพียงครั้งเดียว หรือได้ฟังเนื้อร้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
เพราะผู้ประพันธเ์พลงเนื้อร้องได้นำคำขวัญของอำเภอศรีนครมาแต่งเป็นเนื้อร้อง  และใสด่นตรี จังหวัดลงไปให้มคีวามไพเราะ 
จดจำง่าย แม้ฟังเพียงหน่ึงหรือสองครั้งจะสามารถจดจำบทเพลงไดท้ันที   ด้านเนื้อร้อง  บทประพันธ์ ทำนองถ่ายทอดการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และถูกบรรจุเข้าเป็นหลักสตูรสถานศึกษา  เนน้การปฏิบัตปิลูกฝังตั้งแต่รุ่นเยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ซึ่งจะ
พบว่าภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายสถานศึกษานั้น มุ่งเน้นให้มีหารสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ จากรุ่นสู่รุ่น  ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภมูิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ท่ีมีความเช่ียวชาญถ่ายทอดการร่ายรำ เนื้อร้องทำนองโดยสาธติให้ดูเพื่อปฏิบัติ
ตามได้ง่าย   และมีทั้งสื่อท่ีถ่ายทอดทั้งทางวีดีโอ  ไลน์ เฟสบุค ถ่ายทอดเนื้อร้องทำนองผ่านหอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน 
และการใช้ร่ายรำเพื่อบวงสรวงหลวงพ่อเรือง  หลวงพ่อหล้า พระคู่บา้นคู่เมืองของคนอำเภอศรีนคร ที่คนศรีนครให้การเคารพ 
กราบไหว้บูชา  โดยมีการรำโทนศรีนครถวายเป็นประจำทุกปี และยงัถูกรับเชิญจากจังหวัดให้มาร่ายรำโชว์ในงานสำคัญในระดับ
จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงาน พ่อขุน งานแม่ย่า งานลอยกระทง  จนถึงงานพระแท่นศิลาอาสน์  จนทำให้ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 
ต่างรู้จักการรำโทนศรีนคร ท่ีมีความสวยงาม อ่อนช้อย สนุกสนาน  สร้างความเป็นอัตลักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่
ขยายต่อยอดจากเดมิ  จนเป็นที่รูจ้ักสร้างช่ือเสยีงให้คนศรีนครไดภ้าคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่ง
เรียนรู้เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้ 

2 อ.คีรีมาศ ชมรมผูสู้งอายุ
อำเภอคีรีมาศ 

การใช้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการส่งเสริม
การออกกำลังกายใน
ผู้สูงอายุ(รำไม้พลอง
กลองยาว) 

นางชนาณัฐ สิทธิโสภณ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ชำนาญการ 

ที่ตั้ง รพ.สต.นาเชิงตีร ี
 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ  
จ.สุโขทัย 
เบอร์ติดต่อ 0956237464 

3 ต.วังลึก  
อ.ศรีสำโรง 
 

ชมรมผูสู้งอายุ
อำเภอศรสีำโรง 

การใช้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการส่งเสริม
การออกกำลังกายใน
ผู้สูงอายุ(รำแบบบท
กลองยาวเก้าท่า) 

นายประจบ จติกล้า 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ 

ที่ตั้ง รพ.สต.วังลึก 
 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง  
จ.สุโขทัย 
เบอร์ติดต่อ 055 681 701 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรำไม้พลองกลองยาว 
1.2) หมู่ 7 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางชนาณัฐ  สิทธิโสภณ  
3) ท่ีมา แนวคิด 

หมู่ 7 บ้านนาป่าดำ ตำบลนาเชิงคีรีเป็นหมู่ที่อยู่ในเขตของ อบต.นาเชิงคีรี  มี 129 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน
ทั้งหมด 302 คน กลุ่มวัยเด็ก-วัยรุ่นอายุ 0-14 ปี จำนวน 49 คน กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี จำนวน 180 คน กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จำนวน 73 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีวัด 1 แห่ง ที่ประชาชนศรัทธาและไปบำเพ็ญกิจกรรมทางศาสนาคือ วัด
เชิงคีรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่กรุงสุโขทัย มีวิหารเก่าแก่และมีหลวงพ่อโต(พระศรีสรรเพชร) เป็นที่นับถือของชาวบ้าน มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี เป็นสถานศึกษาท่ีประชาชนหมู่ 7 เข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกันทุกคน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 9 คน และประชาชนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 54 คน 
โรคเบาหวาน 28 คน รวม 2 โรคนี้จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.15 ของประชากรทั้งหมดปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าวมี สาเหตุ
ปัจจัยมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม  รับประทานผักและผลไม้สดน้อย ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม 
เครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การดำเนินชีวิตประจำวัยของประชาชน บวกกับค่านิยมสมัยใหม่ เลือกบริโภค อาหารจานด่วน อาหาร
ประเภททอด เนื้อสัตว์ท่ีไขมันสูงเช่น หมูกระทะ ที่สะดวกและง่าย ในปัจจุบันหมู่ 7 ตำบลนาเชิงคีรีมี ศาลาเอนกประสงค์ที่เหมาะสม
กับการทำกิจกรรมออกกำลังกาย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีสมาชิกจำนวน 30 คน รวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรม
เข้าจังหวะ เช่น รำวงย้อนยุค รำกลองยาว เต้นบาสโลป จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์ จันทร์ พุธ ศุกร์ ดังนั้นกลุ่มจึงมีความสนใจและ
จัดทำโครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นที่
ดีงาม การถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันน้อย ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคาม
สังคมไทยมากขึ้น ดังนี้การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู รำวงกลองยาว รำวงพื้นบ้าน  รวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจ
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญา และชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการ
ดำรงชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชักชวนประชาชนให้ออกมาร่วมออกกำลังกายให้มากขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นรำไม้พลองกลองยาว 
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ นางชนาณัฐ  สิทธิโสภณ พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ  ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย การลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 



2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรท่ารำไม้พลอง นางส่วน   เสือเพ็ง เลขานุการ ชมรมส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิง
คีรี 
            3. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรท่ารำไม้พลอง นางชนาณัฐ  สิทธิโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี 
           4. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรกลองยาว โดยนายประดอม  ถึงเป้ ประธานชมรมกลองยาวตำบลนาเชิงคีรี 
           5. วิทยากร ครู ก นางสาวเอื้อจิต์  อ้นช่ืน ผู้ฝึกสอนการรำไม้พลองกลองยาวให้กับสมาชิกชมรมรำไม้พลองกลองยาว 
           6.นายสมหวัง  โสภา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านนาป่าดำ ตำบลนาเชิงคีรี พระครูสุวิมล สีลบรรพต เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี         
ผู้ผลักดันรำไม้พลองกลองยาว ให้เป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น และจะแสดงรำโชว์ในงาน
บวงสรวงหลวงพ่อโต คืนวันเพ็ญเดือน 3 งานประจำปีของตำบลนาเชิงคีรี  
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มของหน่วยงานราชการ ที่ว่าการอำเภอ นำโดยท่านนายอำเภอ สมพงษ์ ชมชัย ท่านนายอำเภอเรียกประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการทุกแห่งและผู้ใหญ่บ้านกำนัน ให้เข้าร่วมการดำเนินออกกำลังกายด้วยการรำไทย ที่หน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศทุกวันพุธ
โดยการนำของท่านนายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคีรีมาศ ทุกแห่งโดยแต่ละตำบลจะมีแกนนำในการรำไทย 
ซึ่งขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ การทำตลาดนัดชุมชนที่ให้ชาวอำเภอคีรีมาศได้นำสินค้าประจำท้องถิ่นของตนเองมาร่วมขายเพื่อ
เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

2. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   แกนนำกลุ่มสตรี แกนนำกลุ่ม อสม.และแกนนำกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มร้านค้าในตลาดมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการในการรำไม้พลองกลองยาว  

3. กลุ่มของภาควิชาการ คือ รพ.สต.นาเชิงคีรีและทีมงานฝึกรำกลองยาวของบ้านนาป่าดำ ชมรม อสม.ร่วมกันจัด
ออกแบบท่ารำ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของ
ตำบลนาเชิงคีรีให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่ได้เน้นแต่ผู้สูงอายุแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต่อยอดไปยังกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มผู ้นำชุมชน และผู้ที ่มีความสนใจอยากออกกกำลังกาย สิ ่งที ่ได้จากการเรียนรู ้ร่วมกันทำให้สุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และภาควิชาการ เกิด
การยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือกันในการช่วยกันผลักดันหลักสูตรในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับตำบลนาเชิงคีรีและอำเภอ
คีรีมาศให้เป็นที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับอำเภอและระดับจังหวัดและบุคคลทั่วไป จนสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมรำไม้
พลองกลองยาว เพื่อเผยแพร่กระบวนการเพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นที่สนใจและมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้  และการทำงานให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ชุมชนได้ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ  มาสร้างกลุ่มการออกกำลังกายร่วมกัน สร้างความสามัคคี  
สร้างสุขภาพดี ท่ีเริ่มจากต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนตนเอง จนต่อยอดไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้มีการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนนาเชิงคีรี  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจเพราะเกิดจากความรวมใจเป็นหนึ่งของคนนาเชิงคีรีที่เริ่มจากกลุ่ม
ประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้บริหารนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ จนเกิดเป็ นนโยบายสาธารณะผลักดันสู่การ
ปฏิบัติและยั่งยืน 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           1.การหนุนเสริมของนายอำเภอคีรีมาศ  ในการเรยีกประชุม ขอความร่วมมือหน่วยราชการทกุภาคส่วนในการสรา้งอัต
ลักษณ์เป็นของตนเอง   
           2.การหนุนเสริมจากองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ในการเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องเสียงในการออกกำลังกาย  
           3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรีในการคืนข้อมูลสุขภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดแูล
สุขภาพให้กับประชาชนอย่างถูกวิธี 
        4.การสนับสนุนจากภาคประชาชนได้แก่นางสาวเอื้อจติ์  อ้นช่ืน ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนการรำไม้พลองกลองยาวให้กับสมาชิกชมรม
รำไม้พลองกลองยาว ช่วยออกแบบและปรบัทำนองท่ารำให้มีความสวยงาม สนุกสนาน จดจำง่าย และมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 
        5.การหนุนเสรมิจากชมรม อสม.ในการ  รวบรวมสมาชิกกลุ่ม อสม.และแกนนำสตรีในการผลติครู ก ครู ข 



        6.การหนุนเสรมิจาก รพ.สต.นาเชิงคีรีในการสนับสนุนบคุลากรในการสอนประดิษฐ์ท่ารำไม้พลองกลองยาว  
        8.การสนับสนุนจากนายสมหวัง  โสภา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ 7 บ้านนาป่าดำ ตำบลนาเชิงคีรี พระครสูุวิมล สีลบรรพต เจ้าอาวาส
วัดเชิงคีรี  ผู้ผลักดันรำไม้พลองกลองยาว ให้เป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสูรุ่่น และจะแสดงรำ
โชว์ในงานบวงสรวงหลวงพ่อโต คืนวันเพ็ญเดือน 3 งานประจำปีของตำบลนาเชิงคีรี 

 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก คือความต้องการอนุรักษณ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการรำไม้พลองกลองยาวของตำบลนาเชิงคีรี ให้ยังอยู่คู่กับ
ชุมชนตลอดไป ไม่เลือนหายไปกับกาลเวลา 

จุดเปลี่ยนครั้งที่สอง หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่มมีการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุและสตรีใน
การออกกำลังกายมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในชุมชนเพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมรำไม้พลองกลองยาวและมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ที่ดีงามนี้ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ชมรมแม่บ้าน 
ชมรมอสม. หน่วยงานของราชการได้แก่ รพ.สต.นาเชิงคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสวัด
เชิงคีรีที่ให้การสนับสนุนให้มีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวตำบลนาเชิงคีรีให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปสู่รุ่นลูกหลาน 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติงานและ
ประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล 
และทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรการรำไม้พลองกลองยาวแสดงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
เข้าถึงทุกกลุ่มวัย และสร้างความภาคภูมิใจให้คนนาเชิงคีรีและคนคีรีมาศ 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2) สร้างเครือข่ายการรำไม้พลองกลองยาว  3) 
สนับสนุนให้เกดิแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมโดยการรวมกลุม่กันของประชาชนบ้านนาป่าดำร่วมกนัภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านเป็น
แหล่งเผยแพร่  4) สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการทำงานกับภาคีเครือข่าย  โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได ้
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้รำไม้พลองกองยาว โดยการฟื้นฟูท่ารำเดิมร่วมกันคิดประดิษฐ์ท่าร่ายรำใหม่ ให้มีความ
สวยงาม โดดเด่น มีความเป็นอัตลกัษณ์และสามารถจดจำได้แม้เพียงได้เห็นเพียงครั้งเดยีว หรือได้ฟังเนือ้ร้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
เพราะผู้ประพันธเ์พลงเนื้อร้องได้นำคำขวัญของอำเภอศรีนครมาแต่งเป็นเนื้อร้อง  และใสด่นตรี จังหวัดลงไปให้มคีวามไพเราะ 
จดจำง่าย แม้ฟังเพียงหน่ึงหรือสองครั้งจะสามารถจดจำบทเพลงไดท้ันที   ด้านเนื้อร้อง  บทประพันธ์ ทำนองถ่ายทอดการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และถูกบรรจุเข้าเป็นหลักสตูรสถานศึกษา  เนน้การปฏิบัตปิลูกฝังตั้งแต่รุ่นเยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ซึ่งจะพบว่า
ภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายสถานศึกษาน้ัน มุ่งเน้นใหม้ีหารสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ จากรุ่นสูรุ่่น  ซึ่งจะทำให้เกิด
การดำรงไว้ซึ่งภูมิปญัญาท้องถิ่นมอียู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ท่ีมีความเช่ียวชาญถ่ายทอดการร่ายรำ เนื้อร้องทำนองโดยสาธติให้ดูเพื่อปฏิบัตติาม
ได้ง่าย   และมีทั้งสื่อท่ีถ่ายทอดทั้งทางวีดีโอ  ไลน์ เฟสบคุ ถ่ายทอดเนื้อร้องทำนองผ่านหอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน และการใช้
ร่ายรำเพื่อรำโชว์ในงานบวงสรวงหลวงพ่อโต คืนวันเพ็ญเดือน 3 งานประจำปีของตำบลนาเชิงคีรี พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลนา
เชิงคีรี อำเภอคีรมีาศ ที่คนคีรีมาศให้การเคารพ กราบไหว้บูชา  นอกจากน้ันยังเข้าร่วมการรำโชว์ในงานของดีคีรีมาศและสักการะ
พระแม่ย่าของอำเภอคีรีมาศเป็นประจำทุกปี และยังถูกรับเชิญจากจงัหวัดให้มาร่ายรำโชว์ในงานสำคญัในระดับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น
งาน พ่อขุน งานแม่ย่า งานลอยกระทง   

 

 

 



1)  ชื่อผลงาน 
1.1) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรำแบบบทกลองยาวเก้าท่า 
1.2) หมู่ 7 ตำบลวังลึก อำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายประจบ  จิตกล้า  
3) ท่ีมา แนวคิด 

หมู่ 7 ตำบลวังลึก เป็นหมู่ที่อยู่ในเขตของตำบลวังลึกมี 126 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน 327 คน กลุ่มวัยเด็ก-วัยรุ่น
อายุ 0-14 ปี จำนวน 64 คน กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี จำนวน 160 คน กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 115 คน ประชากรส่วนใหญ่
มีอาชีพทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง ทำสวนผลไม้ เป็นแหล่งชุมชนมี มี โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง เป็นเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.วังลึก มี อสม.ทั้งหมด 19 คน  ในปัจจุบันปี 2561 ประชากรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โรคความดันโลหติ
สูง จำนวน 75 คน โรคเบาหวาน 40 คน โรคไตเรื้อรัง 16 คน รวม 3 โรคนี้จำนวน 131 คน  
 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าวมีสาเหตุปัจจัยมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม  
รับประทานผักและผลไม้สดน้อย ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม เครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การดำเนินชีวิตประจำวัยของประชาชน
สมัยใหม่รีบเร่ง บวกกับค่านิยมสมัยใหม่ เลือกบริโภค อาหารจานด่ วน อาหารประเภททอด เนื้อสัตว์ที่ไขมันสูงเช่น หมูกระทะ ที่
สะดวกและง่าย ในปัจจุบันหมู่ 7 ตำบลวังลึกมีชมรมออกกำลังกาย จำนวน 80 คน รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์จันทร์-
พุธ-ศุกร์ บริเวณลานอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จึงมีความสนใจและจัดทำโครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย ในขณะที่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น  ดังนี้การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งการ
เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญา 
และชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชักชวนประชาชนให้ออกมาร่วมออกกำลังกายให้มากขึ้น 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมรำแบบบทเก้าท่า 
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ นายประจบ จิตกล้า นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย การลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ ครูนิพาพร คงวุธ ครูนาฎศิลป์โรงเรียนกระจ่าง อำเภอศรีสำโรง ช่วยฝึกการรำแบบบทและ

การรำเก้าท่า ให้มีความสนุกสนานาและมีความสวยงาม  
            3. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรท่ารำ คุณทิพวรรณ สุขเกษ เป็นกรรมการหมู่บ้านและเป็นจิตอาสาในการนำ 
การรำแบบบทและการรำเก้าท่า 
            4. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรเครื่องดนตรี การตีกลอง ตีฆ้อง ตีฉิ่ง กำกับท่วงทำนองการรำแบบบทและรำ 
เก้าท่า ได้แก่ คุณฟ้อน  ฉิมเอมและคุณพิณ ครฑนวล  
            5.ผู้ผลักดันรำแบบบทและรำเก้าท่าให้ดำรงอยู่กับชุมชนได้แก่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือท่านรอง 
ปราณี  ปิ่นเกตุ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มของหน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก นำโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางปราณี 

ปิ่นเกตุ ประสานงานกับหน่วยงานในตำบลวังลึกได้แก่ รพ.สต.วังลึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ให้เข้าร่วมการ
ดำเนินออกกำลังกายด้วยการรำกลองยาวแบบบทและรำกลองยาวเก้าท่า ที่ลานอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านหนองรั้งเหนือ โดย
การนำของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคุณครูนิภาพร คงวุธ ซึ่งเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนกระจ่าง เป็นแกน
นำในการรำแบบบทและรำเก้าท่า เป็นผู้ประสานงานทุกภาคส่วนและสถานท่ี ทีมงานเครื่องเสียงเครื่องดนตรี 

2. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   แกนนำกลุ่มสตรี แกนนำกลุ่ม อสม.และแกนนำกลุ่มต่างๆ 
เช่น แกนนำในการรำคือคุณทิพวรรณ  สุขเทศ ซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านและเป็นผู้นำในการรำแบบบทและรำเก้าท่า คุณฟ้อน ฉิมเอม



และคุณนิณ  ครุฑเอม เป็นผู้นำในการ ตีกลอง ตีฆ้องและตีระฆัง ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการในการรำแบบบทและรำเก้าท่าของหมู่ที่ 
7 บ้านหนองรั้งเหนือ ตำบลวังลึก   

3. กลุ่มของภาควิชาการ คือ คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังลึก นำโดยนายประจบ  จิตกล้า ผอ.รพ.สต.วังลึกและทีมงานเป็น
หน่วยงานท่ีช่วยส่งเสริมความรู้และประโยชน์ของการรำแบบบทและรำเก้าท่าพร้อมกับร่วมประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน หมู่
ที่ 7 บ้านหนองรั้งเหนือ ให้คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่ได้เน้นแต่ผู้สูงอายุแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต่อยอดไปยังกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจอยากออกกกำลังกาย สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้สุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และภาควิชาการ เกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน เกิดความร่วมมือกันในการช่วยกันผลักดันหลักสูตรในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับอำเภอของตนเองให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  ใน
ระดับจังหวัดและบุคคลทั่วไป จนสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมรำกลองยาวแบบบทและรำกลองยาวเก้าท่า บ้านหนองรั้งเหนือ ตำบลวัง
ลึก อำเภอศรีสำโรง และมีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมภายในจังหวัดสุโขทัยร่วมกับการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอศรีสำโรง ณ สถาบันการพละศึกษาจังหวัดสุโขทัย  เพื่อเผยแพร่กระบวนการและเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ
และมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้  และการทำงานให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ชุมชนได้ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ  มาสร้างกลุ่มการ
ออกกำลังกายร่วมกัน สร้างความสามัคคี  สร้างสุขภาพดี ที่เริ่มจากต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนตนเอง จนต่อยอดไปถึงการจัด
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีเรียนรู้การรำกลองยาวแบบบทและการรำกลองยาวเก้าท่า รักใน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และความภาคภูมิใจในการเป็นคนวังลึก  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจเพราะเกิดจากความ
รวมใจเป็นหนึ่งของคนวังลึกท่ีเริ่มจากผู้บริหารนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะผลักดันสู่การปฏิบัติและยั่งยืน 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           1.การหนุนเสริมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก  ในการเรียกประชุม ขอความร่วมมือหน่วยราชการทุกภาคส่วนใน
การสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเอง   
           2.การหนุนเสริมองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเอื้ออำนวยสถานท่ีเครื่องเสียงในการรำแบบบท  
           3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลกึ ในการคืนข้อมูลสุขภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนอย่างถูกวิธี 
        4.การสนับสนุนจากครูนิภาพร คงวุธ ซึ่งเป็นข้าราชการครสูอนนาฏศิลป์ โรงเรยีนกระจา่ง ช่วยฝึกและออกแบบท่ารำ ทำนอง
เพลงให้มีความไพเราะ น่าฟัง จดจำง่าย และมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 
        5.การหนุนเสรมิจากชมรม อสม.ในการช่วยในการออกแบบทา่รำ ทำนอง  รวบรวมสมาชิกกลุ่ม อสม.และแกนนำสตรีในการ
ผลิตครู ก ครู ข 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก จากแนวโน้มมีคนในชุมชนเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคไตเรื้อรัง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และคนในชุมชนบางส่วนเริ่มตระหนักถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนที่ห่างหายไปนาน
และเกรงว่าจะสูญหายไปจากชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะรื้อฟ้ืนศิลปวัฒนธรรมเดิมของชุมชนให้กลับมามีดังเดิมอีกครั้ง 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ่มต้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับทุนจากทาง สสส.สำนัก 6 ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานให้มีการออกกำลังกายด้วยการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยความต้องการให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ไม่สูญ
หาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จึงได้มีการรวมกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกับประชาชนใน
เขตตำบลวังลึก เพื่อร่วมกันวางแผนและนำไปสู่การสืบสานวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติงานและ
ประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรการรำโทนแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงทุกกลุ่มวัย 
และสร้างความภาคภูมิใจให้คนวังลึก 



9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 
สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2) สร้างเครือข่ายการรำแบบบทเก้าท่า  3) 

สนับสนุนให้เกดิแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมโดยชุมชนร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลวังลึกเป็นแหล่งเผยแพร่  4) สรา้งความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีเครือข่าย  โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได ้
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้รำแบบบทเก้าท่าโดยการฟื้นฟูศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านของชาวตำบลวังลึกท่ีมีมาตั้งแต่ยุค
บรรพบุรุษให้ยังคงมีอยูไ่มสู่ญหายไปตามกาลเวลา มีความเป็นอัตลักษณ์และสามารถจดจำได้แม้เพียงได้เห็นเพียงครั้งเดียว หรือได้ฟัง
เนื้อร้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  เพราะผู้นำรำแบบบทเก้าท่านี้ได้นำอัตลักษณด์ั้งเดมิของชาวตำบลวังลกึนำกลับมาริ้อฟื้นใหม่ โดยคง
ความงดงามและอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่มีอยู่และปรับท่ารำใหม้ีความจดจำง่าย แม้ไดฝ้ึกรำเพียงหน่ึงหรือสองครั้งจะสามารถจดจำบทรำได้
ทันที    เน้นการฝึกปฏิบัติปลูกฝังตั้งแต่รุ่นเยาวชน วัยทำงาน จนถึงผู้สูงวัย ซึ่งจะพบว่าภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันให้เกดิการรำแบบ
บทเก้าท่าท่ีเป็นรูปธรรมนั้นประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในตำบลวังลึกร่วมกันสบืสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
มุ่งเน้นให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ จากรุ่นสูรุ่่น  ซึ่งจะทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภมูิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) กลุ่มดนตรผีู้สูงอายตุำบลหาดเสี้ยว 
1.2) ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายธชาพัฒน์   มาขวา  
3) ท่ีมา แนวคิด 
            ตำบลหาดเสี้ยว เป็นหนึ่งใน 11 ตำบล ท่ีอยู่ในการปกครองของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง
สุโขทัยไปทางทิศเหนือราว 67 กิโลเมตร ตำบลหาดเสี้ยวมีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สองฟากแม่น้ำยมประกอบด้วย         
5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 บ้านหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3 บ้านหาดสูง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่และหมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ในด้านการปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดเสีย้ว ดูแลครอบคลุมพื้นท่ีตำบลหาดเสี้ยวท้ังตำบลและบางส่วนของตำบลหนองอ้อ ข้อมูลจากเทศบาล
ตำบลหากเสี้ยว ระบุว่า ในตำบลหาดเสี้ยวมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,573 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,734 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 
3,161 คน เพศหญิง 3,573 คน ในจำนวนประชากรทั้งหมดมีจำนวนผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 1,752 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.06 แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคม 1,725 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 กลุ่มติดบ้าน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 กลุ่มติดเตียง 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.80 จึงนับได้ว่าตำบลหาดเสี้ยว ได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ Completely aged society 
          ด้วยตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีประชากรผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 1,752 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06 การ
ส่งเสริมสุขภาพ รักษาสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี 
ดูแลตนเองได้และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นจึงได้เกิดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในหลายมิติ อาทิ 
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การลงเยี่ยมบ้านรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านชาวไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยวก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 1. กลุ่มลำพวน 
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บ 
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ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน
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ข้อมูลที่สามารถ
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ศรีสัชนาลัย 

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

การใช้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการออก
กำลังกายในผู้สูงอายุ 

นายธชาพัฒน์    
มาขวา 

วัดหาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย 



2. กลุ่มการละเล่นนางกวักในประเพณีกำฟ้า 3. กลุ่มการละเล่นหม่ากะเลิ้งเกิ๊งกั้บ 4.กลุ่มร้องเพลงไทยพวน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นการผสมผสานการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุผ่าน
รูปแบบการสืบสานทางด้าน         วัฒธรรมท้องถิ่นของชายไทยพวนหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย  
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มดนตรีผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว  

1. ผู้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการลำพวน ได้แก่ พระภานุ อนุตตโร ศึกษารูปแบบและการรวบรวมข้อมูลด้านมิติชีวิตและ        
การลำกลอน ในงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น 

2. ผู้มีความสามารถด้านการเป่าแคน (หมอแคน) ในการบรรเลงจังหวะดนตรีลำพวน ได้แก่ คุณตายง กระพาย ครูภูมิปัญญา
การลำพวน คุณพ่อไกรศรี ขีดขั้น แกนนำกลุ่มลำพวน คุณปฏิพล สุทธิ เยาวชนท่ีมีความสามารถในด้านการเป่าแคน (หมอแคน) ซึ่งถือ
ว่าเป็นเยาวชนคนเดียวในหมู่บ้านท่ีสืบสานอัตลักษณ์การเป็นหมอแคนในหมู่บ้าน 

3. วิทยาการนักปฏิบัติการ ได้แก่ คุณครูประภาวดี ทองเวียง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ผู้ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมลำพวน         
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโครงการยุวไทพวน ภาษาพวนวันละคำ มีการประกวดพูดภาษาพวน ส่งเสริมกิจกรรมที่นำความเป็นอัต
ลักษณ์ของวัฒธรรมไทยพวนมาส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4. โรงเรียนเมืองเชลียง มีโครงการยุวไทพวนภาษาพวนวันละคำ มีการประกวดพูดภาษาพวน ซี่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่เด็กไทพวนบ้านหาดเสี้ยวเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่เด็กนักเรียนจากท่ีอื่นๆที่ไม่ใช่คนพวนเข้ามาร่วมเรียนด้วย 

5. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมกิจกรรมไทพวนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีการกำหนด
กิจกรรมรูปแบบกิจกรรมหมู่ไหนจะดำเนินการอย่างไร แสดงอะไรก็ให้ส่งกิจกรรมมาเพื่อไม่ให้กิจกรรมซ้ำกัน อีกทั้งยังมีการประสาน
หน่วยงานภายนอก รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม  
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
      ดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้ 2 ด้าน 
      1. ด้านการติดต่อประสานงานและการวางแผน ในการติดต่อประสานงานหรือวางแผนดำเนินงานจะมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้
ประสานงานหรือรับนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาแจ้งกลุ่มดนตรีหรือกลุ่มการแสดงพื้น บ้านในชุมชนให้วางแผนและ
เตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าวงเพื่อเป็นผู้นำทำหน้าที่ติดต่อประสานงานรวบรวมและ
นัดหมายสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อมาซักซ้อมหรือมาทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ในบางครั้งเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล
พื้นที่ก็อาจติดต่อประสานงานไปยังแต่ละกลุ่มโดยตรงหรือติดต่อผ่านประธานชุมชนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมีกิจกรรมที่จะจัดร่วมกัน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจะจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชิญประธานชุมชน รอง
ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมและวางแผนการทำงานร่วมกันว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบกจิกรรม
อย่างไร เช่น ชุมชนใดจะจัดอาหารอย่างไร มีการแสดงหรือจัดออกแบบบูธนิทรรศการอย่างไร โดยเทศบาลจะชี้แจงแนวทางการ
สนับสนุนว่ามีงบประมาณหรือทรัพยากรใดให้แก่ชุมชนหรือกลุ่ม เพื่อวางแผนและดำเนินการอย่างเหมาะสม 
      2. การจัดการงบประมาณและกฎกติกา เมื่อกลุ่มได้รับทราบภารกิจแล้ว ไม่ว่าภารกิจครั้งนั้นจะได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงาน
มากหรือน้อยหรือไม่ได้รับก็ตาม แกนนำแต่ละกลุ่มจะกลับไปวางแผนการดำเนินงานร่วมกับสมาชิกและหากได้รับงบประมาณก็จะนำ
งบที่ได้มารวมกันเป็นกองกลางเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน โดยไม่ได้นำงบที่ได้ไปแบ่งกัน บางครั้งเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอาจไม่ได้
สนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ แต่สนับสนุนในรูปแบบวัสดุ เช่น สนับสนุนผ้าตัดชุด ซึ่งสมาชิกก็นำไปตัดเย็บโดยยินดีออก
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เมื่อสอบถามถึงกติกาหรือระเบียบที่สมาชิกกลุ่มต้องปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้นการมาทำกิจกรรมร่วมกันจะไม่ได้
กำหนดกฎเกณฑ์หรือผูกมัดกันดว้ยข้อบังคับใดๆแต่เช่ือมร้อยและชักชวนกันมาด้วยความสมัครใจเพื่อความสบายใจของแต่ละคน ส่วน
วิถีการปฏิบัติก็เป็นไปตามฮีตคอง หรือจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่สืบกันมา 
      การมีหรือไม่มีงบประมาณสนับสนุนรวมไปถึงกฎกติกา จึงไม่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของกลุ่มดนตรีและการละเล่น
พื้นบ้านผู้สูงอายุบ้านหาดเสี้ยวเนื่องจากเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันด้วยจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและทำหน้าที่สำคัญในการดำรงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ได้รวมกลุ่มเพราะต้องการรายได้หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
1.การหนุนเสริมของนายอำเภอศรสีัชนาในเรื่องของการประกาศนโยบายและ สั่งการด้านความร่วมมือหน่วยราชการทุกภาคส่วนใน
การสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเอง   



2.การหนุนเสริมจากนายกเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในเรื่องของการอำนวยการทั้งด้าน คน เงิน ของ อีกท้ังรูปแบบในการเช่ือมโยง
หน่วยงานในพ้ืนท่ีในการดำเนินงานด้านกลุ่มดนตรีผูสู้งอายุตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรสีัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย  
3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลศรีสัชนาลยัในการคืนข้อมลูสุขภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอย่างถูกวิธี 
4.การสนับสนุนจากพระอาจารย์ในด้านของการสะท้อนองค์ความรูอ้ีกทั้งเป็นผู้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.การหนุนเสริมจากปราชญ์ชาวบา้นในพ้ืนท่ี ท่ีมีองค์ความรู้เฉพาะดา้นและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาถือเป็นองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ได ้
6.การหนุนเสริมจากคณะครูในโรงเรียนเมืองเชลียงท่ีประยุกต์หลักสตูรของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทพวนท่ีนำเข้าไปสู่ในโครงการยุวไท
พวน ภาษาพวนวันละคำ การประกวดพูดภาษาพวน ซึ่งไมไ่ดม้ีแต่เดก็ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวเท่านั้นยังรวมไปถึงเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนกส็มารถเข้ามาเรยีนรู้วัฒนธรรมไทพวนและการละเล่นพ้ืนบ้าน เกิดการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสูรุ่่น  
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่ มมีการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุและแกนนำชุมชน          
ในการออกกำลังกายแต่ยังไม่ได้คิดถึงความเป็นอัตลักษณ์และการสืบทอดวัฒนธรรม 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้นำองค์ความรู้และกิจกรรมเข้าไปส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แกน่ักเรียนในโรงเรียน กับโครงการยุวไทพวน กับกิจกรรม ภาษาพวนวันละคำ การประกวดพูดภาษาพวน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวเท่านั้น ยังขยายรวมไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับ
การศึกษา ณ โรงเรียนเมืองเชลียงและโรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบ้านเสี้ยวได้เรียนรู้ร่วมกัน 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติงานและ
ประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรการรำโทนแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงทุกกลุ่มวัย 
และสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยพวนที่ได้สืบสานและแสดงออกในวิถีทางวัฒนธรรมของตนเองสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมใน 4 มิติ ดังน้ี 
1. การส่งเสริมสุขภาพจิต กล่าวคือ การที่ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มลำพวน ร้องเพลงไทยพวนหรือมีการละเล่นพ้ืนบ้าน ช่วย

ให้ผู้สูงอายุได้คลายเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดที่ เกิดจากการอยู่บ้านเพียงลำพังหรืออยู่บ้านโดยไม่ได้ทำอะไร นอกจากนี้
การได้พบปะพุดคุยกันระหว่าทำกิจกรรม ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื ่องต่างๆรวมถึงได้พูดคุยไถ่ถาม
สารทุกข์สุกดิบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

2. การส่งเสริมสุขภาพกาย ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ยังจำเป็นต้องออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity)          
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น หม่ากะเลิ้งเกิ๊งก้ับ ซึ่งมีลักษณะการกระโดดแบบก้าวขาตาม
จังหวะดนตรี รวมไปถึงการร้องเพลงไทยพวน ซึ่งมีการรำเป็นวงประกอบก็นับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุที่
เหมาะสม    กับช่วงวัยเพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่หักโหมหรือไม่ผาดโผนโลดเต้นจนเกินไป 

3. การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม กล่าวคือ บางคนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณก็ไม่มีกิจกรรมหรือไม่ได้มีโอกาสพบปะมิตร
สหายบ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อน การได้มาทำกิจกรรมด้านดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านร่วมกัน จึงได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด
พื้นที่ทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้กลับมาพบปะกัน ตลอกจนเป็นพื้นที่ให้ทุกเพศทุกวัยในชุมชน ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจจัด
กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนเกิดเป็นความสามัคคีของหมู่คณะและชุมชน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุถือเป็น
ผู้นำและเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดนตรีการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆสู่คนรุ่นต่อไปใน
ชุมชน 

4. การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual wellbeing) กล่าวคือในเนื้อเพลงพื้นบ้านและเนื้อเพลงลำพวนจะมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความผิดชอบชั่วดีและแนวทางการดำรงชีวิตที่ดีและถูกต้องให้ผู้ลำและผู้ฟงัได้
ครุ่นคิดพิจารณาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ที่สำคัญของเพลงพื้นบ้านและลำพวน ซึ่งได้ขัดเกลาคนไทยพวนให้ยึดมั่นในคุณธรรม
และการทำความดีเสมอมา 



 
ภาพสะท้อนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กลุ่มผู้สูงอายุได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และความคิดสติปัญญาของตนเองเพื่อจัด

กิจกรรมและจำหน่ายบัตรรำวงในงานประเพณีของพื้นที่ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 เพื่อระดมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธานำมาบูรณะ
ซ่อมแซมวัดน้อยหรือวัดกลางบ้านของชาวไทยพวน เป็นต้น 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

จากการปรึกษาหารือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนกลุ่มดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านผู้สูงอายุไทยพวนบ้านหาด
เสี้ยว สามารถจำแนกแนวทางการสนับสนุนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่อยู่ในตัวตนของผู้สูงอายุ (Knowledge management) เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ตลอดจนดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน มีจำนวนน้อยลงทุกวัน ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการรักษา
องค์ความรู้ไม่ให้สูญหาย จึงควรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อาทิ มีการบันทึกข้อมูล ถอดความรู้จากผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่ปล่อยให้การถ่ายทอดความรู้เป็นแบบมุขปาฐะหรือถ่ายทอดแบบการบอกเล่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจผิดเพี้ยน คลาดเคลื่อน 
ไม่สามารถหารากเหง้าหรือต้นฉบับท่ีแท้จริงได้ ในการดำเนินการส่วนน้ีสามารถดำเนินการได้ด้วยกลวิธีต่างๆ อาทิ การวิจัยชุมชน การ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นร่วมศึกษาข้อมูลหรือทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ในอดีตคนไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวจะมุ่งเน้น
ปลูกฝังความเป็นคนไทยให้แก่ลูกหลานมากกว่าปลูกฝังให้ลูกหลานภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เชย
หรือล้าสมัย อันเห็นได้จากการส่งเสริมให้ลูกหลานใช้ภาษาไทย ไม่ให้ใช้ภาษาไทยพวน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนบ้านหาด
เสี้ยวจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยภาษาไทยพวนได้ ส่วนใหญ่จะฟังพอเข้าใจแต่พูดไม่ได้และบางส่วนไม่สามารถ
เข้าใจเลย ด้วยเหตุนี้เพื่อให้มีผู้สืบทอดการเล่นดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านต่อจากผู้สูงอายุ จึงต้องส่งเสริมให้คนไทยพวนบ้านหาด
เสี้ยวทุกช่วงวัยมีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนสำคัญที่
จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและความหมายที่แท้จริงในบทเพลงและการละเล่นพ้ืนบ้านแต่ละชนิด 

3. ส่งเสริมการสืบทอดภูมปิัญญา วัฒนธรรม ดนตรีและการละเลน่พ้ืนบ้าน โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สงูอายุมีโอกาสถ่ายทอด     
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านไปยังเด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว 
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่สืบต่อภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยปรึกษาหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ดนตรีและ
การละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวให้คงอยู่ต่อไป 

4. เปิดพื้นที่การแสดงให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาแม้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้งและกลุ่มผู้สูงอายุมี
โอกาสเข้าร่วมแสดง แต่เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการแสดง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรเพิ่มพื้นที่การแสดงให้มากขึ้น รวมถึง
แสวงหาโอกาสการแสดงนอกพื้นที่ เพื่อเป็นกุศโลบายให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมกันมากขึ้นและหากการแสดงของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็นท่ีประทับใจหรือได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอก ก็จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและจะส่งผลให้คนใน
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ลำดับ รายช่ือ

ตำบล 
ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์

ความรู้/ภูมิปัญญา/
นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้ 

5 อำเภอ 
สวรรคโลก 

ชมรมสมาธิบำบัด 
SKT ผู้สูงอายุ ป่ากุม
เกาะ สวรรคโลก 

สมาธิบำบดั SKT ศูนย์
บาท เยียวยาทุกโรค 
ด้วยหลัก เศรษฐกิจ
สุขภาพ พอเพียง 
ผู้สูงอายุตำบลป่ากมุ
เกาะ 
 

นางสาวเลียม 
 กิ่งแก้ว 

ฃมรมผู้สูงอายุป่ากุม
เกาะ สวรรคโลก 

 
1)  ชื่อผลงาน 
        1.1) ลานกิจกรรม สมาธิบำบัด SKT ศูนย์บาท เยียวยาทุกโรค ด้วยหลัก เศรษฐกิจสุขภาพ พอเพียง ผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะ 
        1.2) ตำบลป่ากุมเกาะ  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวเลยีม   กิ่งแก้ว 
3) ท่ีมา แนวคิด 
          “สมาธิบำบัดแบบSKT” โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยและทดลอง เกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายด้วยประสาทสมัผสั ทั้ง 6 ได้แก่ 
ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว ตามหลักวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับหลักพุทธศาสนาในเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะ
การทำสมาธิด้วยการหายใจเข้า “พุทธ” หายใจออก “โธ” นั้น สามารถช่วยในด้านของจิตใจให้คลายเครียด และมีความสุขได้อย่างดี     ด้วย
กลไกการทำงานของร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันโดยระบบประสาท!จึงเป็นที่มาของการเกิด “โรค”หลาย ๆ ชนิด เห็นได้จาก ถ้าเรา
อารมณ์แจ่มใส หรือมีความสุข ก็จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายระบบการไหลเวียนของโลหิตทำงานดี ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง สามารถบำบัดรักษาโรคได้โดยการฝกึสมาธิ ซึ่งเป็นการรักษาระดับน้ำตาลในเลอืด และ ระดับความดันโลหิตสงู   ที่มีประสิทธิภาพ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกในการฝึกสมาธิของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือโรคอื่นๆ ที่สามารถนำขบวนการนี้ไปใช้ได้ 
เช่นกัน 
            ปี พ.ศ.2561 ชมรมผู้สูงอายุตำบลปา่กุมเกาะ ไดเ้สนอโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุแก่ สสส. และ ได้รับงบประมาณ จาก สสส. 
เพื่อมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่ากมุเกาะ ซึ่งทาง สสส. เปิดโอกาสให้ออกแบบกิจกรรมทางกายที่จะส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเหมาะสมกับบริบทของตำบลป่ากุมเกาะ แตเ่นื่องจากผู้สูงอายุ ตำบลป่ากมุเกาะไดร้ับการถา่ยทอดความรู้ สมาธิบำบัด SKT จาก 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของ รพ.สต.ป่ากุมเกาะ และมีการปฏิบตัิแบบส่วนบุคคล ทางคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุตำบลป่ากุมเกาะมมีตเิป็นเอก
ฉันท์ว่า ผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางกายด้วยสมาธิบำบัดเทคนิค SKT โดยจัด ลานกจิกรรม สมาธบิำบัด 
SKT เยียวยาทกุโรค ศูนย์บาท เยียวยาทุกโรค ด้วยหลักเศรษฐกิจสขุภาพพอเพียง ผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะ บนพ้ืนท่ีลานกีฬาของหมูบ่้าน
เพื่อให้ผู้สูงอายุเกดิการรวมกลุม่กนัให้เป็นต้นแบบของลานกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในเขตอำเภอสวรรคโลก จัดลาน
กิจกรรม สมาธิบำบดั SKT  ให้เป็นท่ีรู้จักสมาธิบำบัด SKT แพร่หลายในวงกว้างต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์   
     ลานกิจกรรม สมาธิบำบัด SKT ศูนย์บาท เยียวยาทุกโรค ด้วยหลัก เศรษฐกิจสุขภาพ พอเพียง ผูส้งูอายุตำบลป่ากมุเกาะ 
     ตำบลป่ากุมเกาะ  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
พื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร อารมณ์  ออกกำลังกาย การลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา) และ เป็นแกนนำใน
การปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT 
2. แกนนำด้านเครื่องดนตรี  ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะ 
3. แกนนำด้านการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะ  



4. สมาชิกชมรมชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 100 คน 
5. คณะกรรมการดำเนินงาน ลานกิจกรรม สมาธิบำบัด SKT  จำนวน 10 คน 
6. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ มาสร้างอาคารที่มีหลังคา  
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
         การดำเนินกิจกรรม ลานกจิกรรม สมาธิบำบดั SKT ศูนย์บาท เยียวยาทุกโรค ด้วยหลัก เศรษฐกิจสุขภาพ พอเพียง  
ผู้สูงอายุตำบลป่ากมุเกาะ ตำบล ป่ากุมเกาะ  อำเภอ สวรรคโลก  จังหวัด สุโขทัย แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่  
        1. กระบวนการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดข้อตกลง/รูปแบบการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมกจิกรรมทางกายด้วยสมาธิ
บำบัด SKT อาทิ การคืนข้อมูลผลการสำรวจพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกาย, การให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำกิจกรรม
ทางกายและการออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบดั SKT , การทำความเข้าใจและร่วมกันกำหนดรูปแบบ ข้อตกลง เง่ือนไข อีกทั้งรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมลานกิจกรรม สมาธิบำบัด SKT ผู้สูงอายุตำบลป่ากมุเกาะ ตำบลป่ากุมเกาะ  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย               
        2. รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
- เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ลานกิจกรรม สมาธิบำบัด SKT  จำนวน 10 คน เพื่อวางแผนและสนบัสนุน พัฒนา กิจกรรมสมาธิบำบัด 
SKT ตามวัตถุประสงค ์
- ประชาสัมพันธ์ให้ผูสู้งอายุ ประชาชน หน่วยงานราชการในพื้นที่รับทราบและเข้าใจเพื่อมาร่วมสนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรม สมาธิบำบัด 
SKT  
- จัดกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT ร่วมกับกิจกรรมที่ทางผู้สูงอายุปฏิบัตเิดิมอยู่แล้วในรูปแบบการผสานอย่างเหมาะสม ท่ีลานกีฬา   หมู่ที่ 3 
ตำบลป่ากมุเกาะ ทุกวันพุธ เวลา 1600 – 17.30 น. โดย ครูพอกบุญ พว.เลียม กิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ป่ากุมเกาะเป็น
ผู้นำการปฏิบัต ิ
- จัดกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT ในวาระพิเศษ เช่น วันสำคญัทางศาสนา  วันหยุดราชการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน หรือ หน่วยราชการได้รับรู้
และมาร่วมกิจกรรม 
- ร่วมเวทีสัมมนาที่ทาง สสส. ผูส้นบัสนุนงบประมาณ จดัขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดย ทางทีมชมรม ผูสู้งอายุตำบล
ป่ากุมเกาะได้นำเสนอผลลัพธ์ในหลายรูปแบบทำให้เกิดการแพร่ขยายในประชาชนต่างอำเภอมากข้ึน การสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงาน
ให้ สสส. ต่อไปเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์      
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
1. การหนุนเสริมจาก เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ มาสรา้งอาคารที่มีหลังคา เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบตัิกิจกรรม  
2. ประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา บริจาคเสือ่เพื่อให้ ผู้มาปฏิบตัิได้นั่งทำสมาธบิำบัด SKT  
3. การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการคืนข้อมลูสุขภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ 
4. การหนุนเสริมจากชมรมผู้สูงอายตุำบลป่ากุมเกาะ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสรมิกิจกรรมและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 

เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT      

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่มมีการรวมกลุ่มของกลุ่มกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT 
จุดเปลี่ยนครั้งสอง ใช้งบประมาณจาก กองทุน สปสช เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ทำกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT ครอบคลุมทั้งตำบลป่ากุม

เกาะ 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติงานและ
ประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 
ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาธิบำบดั SKT สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคดิ ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสร้างความภาคภูมิใจของชมรมผูสู้งอายุตำบลป่า
กุมเกาะ ตำบลป่ากุมเกาะ  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัยสืบต่อจากรุ่นสูรุ่่น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 



สอดคล้องกับการดำเนินงานในการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
การสร้างเครือข่ายกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกช่วงวัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้าน ในการมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพ้ืนท่ี โดยชุมชนสามารถพ่ึงพาและพัฒนาตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
ขยายผล จากกลุม่ผูสู้งอายุไปกลุ่มประชาชนท่ัวไป โดยได้งบ สปสช. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะมาอบรมสมาธิบำบัด SKT  
คลอบคลมุทุกหมู่บ้าน ของ ตำบลป่ากุมเกาะ                                         

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้ 

6 อำเภอ 
กงไกรลาศ 

ชมรมเพลงพ้ืนบ้าน
ชุมชนกกแรต 

การส่งเสริมกจิกรรมทาง
กายผู้สูงอายดุ้วยเพลง
พื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) 
และกิจกรรมเข้าจังหวะ 

นางสาวดาราวรรณ 
มากโภคา 

ที่ตั้ง 
หมู่ 2  
ตำบลกกแรต 
อ.กงไกรลาศ 
 จ.สุโขทัย 

 
1)  ชื่อผลงาน 

1.1) การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุด้วยเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ 
1.2) ชุมชนกกแรต หมู่ที่ 2 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางดาราวรรณ มากโภคา 
3) ท่ีมา แนวคิด 
            อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นท่ีในเขตการปกครอง จำนวน 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลกง บ้านใหม่สุขเกษม ดงเดือย     หนอง
ตูม ท่าฉนวน ป่าแฝก ไกรใน ไกรกลาง ไกรนอก กกแรต และตำบลบ้านกร่าง ในตำบลกกแรต มี 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กกแรตเป็นหมู่ที่อยู่ในเขต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต มีจำนวนหลังคาเรือน 164 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรในพื้นที่ 706 คน ประกอบด้วยกลุ่มวัยเด็ก 
อายุ 0-14 ปี จำนวน 101 คน กลุ่มวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี จำนวน 428 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 177 คน ประชากรส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง มีวัด 1 แห่ง คือ วัดทุ่งเนินพะยอม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่กรุงสุโขทัย มีวิหารเก่าแก่และพระเก่าแก่ที่นับถือ
ของชาวบ้าน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดทุ่ง เป็นเขตรับผิดชอบของโ รงพยาบาลกงไกรลาศ (ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ) มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ทั้งหมด 10 คน มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง (Hypertension) จำนวน 84 คน โรคเบาหวาน (Diabetes) จำนวน 29 คน รวมผู้ป่วยท้ัง 2 โรครวมกัน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
ของประชากรทั้งหมด ปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าวมีสาเหตุและปัจจัยมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม รับประทานผักและ
ผลไม้สดน้อย ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม เครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนสมัยใหม่รีบเร่ง ผสมกับ
ค่านิยมสมัยใหม่ เลือกบริโภคอาหารจานด่วน อาหารประเภททอด เนื้อสัตว์ท่ีไขมัยสูง เช่น หมูกระทะ ท่ีสะดวกและง่าย 
           ในปัจจุบันหมู่ที่ 2 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีชมรมเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ มีสมาชิก
จำนวน 40 คน รวมกลุ่มกันฝึกร้องเพลงฉ่อยและออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ 3 วันต่อสัปดาห์ คือ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สถานที่ทำ
กิจกรรม คือ ลานวัดทุ่งเนินพะยอม จึงมีความสนใจและจัดทำโครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นที่ดีงาม แต่การถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจาก
สังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนั้นการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาและชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความ
เข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปัน การเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมชักชวนประชาชนให้ออกมาร่วมออกกำลังกายให้มากข้ึน จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ได้อีกด้วย 



4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะชุมชนกกแรต หมู่ที่ 2 ตำบลกกแรต       อำเภอกง

ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลกงไกรลาศและโรคพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย การลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา) 
อีกทั้งเรื่องการประเมินสมรรถนะของร่างกายก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม 
2. แกนนำปฏิบัติการ แกนนำด้านเครื่องดนตรี การออกประยุกต์ท่าทางและดนตรี ได้แก่ วิทยากรจากจังหวัดสุโขทัยและนางดาราวรรณ 
มากโภคา เลขาชมรมเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ 
3. แกนนำปฏิบัติการ ด้านการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ นางกชมน พันธ์แจ่ม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่
ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
4. สมาชิกชมรมเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยจำนวน 40 คน 
5. แกนนำและวิทยากรครู ก จำนวน 32 คน 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกายและสถานที่ในการแสดง
กิจกรรมเข้าจังหวะ 
7. วันทุ่งเนินพะยอม ให้การสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม     
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
         การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต 
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่  
      1. กระบวนการด้านการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของชุมชนทุกช่วงวัย ทั้งก่อนเริ่มกิจกรรมและก่อนสิ้นสุดกิจกรรม 
อาทิ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. , การประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกาย , การประเมินความพึงพอใจ 
      2. กระบวนการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดข้อตกลง/รูปแบบการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลง
พื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวัด อาทิ การคืนข้อมูลผลการสำรวจพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายหรือการออก      กำลังกาย
ของคนในทุกช่วงวัยในชุมชน , การให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายด้วยเพลงพื้นบ้าน
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น , การทำความเข้าใจและร่วมกันกำหนดรูปแบบ ข้อตกลง เงื่อนไข อีกทั้งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางการด้วย
เพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
     3. รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีดำเนินกิจกรรมทางการด้วยเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ ประกอบด้วย 
     - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง (ระยะเวลา 30 นาที่ข้ึนไป) อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ 
     - ประสานวิทยากรและแกนนำด้านกิจกรรมเข้าจังหวะและวิทยากรฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) เข้าร่วมการฝึกซ้อม 
     - ฝึกซ้อมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ โดยแกนนำด้านปฏิบัติการให้กับกลุ่ม
แกนนำออกกำลังกาย ครู ก จำนวน 32 คน จำนวน 10 วันๆละ 1 ช่ัวโมง 
     - กลุ่มแกนนำออกกำลังกาย ครู ก ขยายผลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) 
และกิจกรรมเข้าจังหวะ และฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) โดยทำกิจกรรมในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. สัปดาห์ละ5 วัน ณ ลานวัดทุ่ง
เนินพะยอม หมู่ท่ี 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
     - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามเสียงตามสายของหมู่บ้าน การประชุมประจำเดือนและการประชุมประชาคม เพื่อเป็นการเชิญชวนให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ารวมกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ในพื้นที ่
     - กลุ่มแกนนำและสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ร่วมแสดง
ในเวทีประชุมสัญจรขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแรตทุกเดือน , เวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต
ในงานประจำปีของวัดทุ่งเนินพะยอม  เพื่อสร้างกระแสการทำกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและ
ดำรงไว้ซึ่งประเพณีสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           1.การหนุนเสริมของนายอำเภอกงไกรลาศในเรื่องของการประกาศนโยบายและ สั่งการด้านความร่วมมือหน่วยราชการทุกภาคส่วน
ในการสร้างอัตลักษณเ์ป็นของตนเอง   



           2.การหนุนเสริมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั ในเรื่องของการอำนวยการทั้งดา้น คน 
เงิน ของ อีกท้ังรูปแบบในการเช่ือมโยงหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินงานกิจกรรม รวมถึงสร้างเวทีในการประชาสัมพันธ์และแสดงผลของการ
ดำเนินกิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย  
           3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลกงไกรลาศและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการคนืข้อมูลสุขภาพสรา้งความตะหนักรู้ในการ
ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอย่างถูกวิธี 
        4.การสนับสนุนจากพระอาจารย์วัดทุ่งเนินพะยอม ที่ให้ความอนุเคราะหส์ถานท่ีในการจดัเวทีกจิกรรมการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายด้วย
เพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเขา้จังหวะและการฝึกซ่อมของแกนนำและสมาชิก 
        5.การหนุนเสรมิจากกลุม่ชมรมเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการสง่เสริม
กิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ร่วมถึงการถ่ายทอดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ส่ง
ต่อจากรุ่นสูรุ่่น เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่มมีการรวมกลุ่มของกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ด้วยเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้มีการนำผลขอ งการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ ของหมู่ที่ 2 บ้านกกแรต เข้าสู่เวทีการประชุม
สัญจรฯ เวทีการนำเสนอผลงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต ทำให้เกิดการสร้างกระแสและการตื่นรู้ถึงการดำเนินกิจกรรม
ทางกายและการออกกำลังกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนท่ัวไปได้เกิดแนวความคิดใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการร่วมกันสืบสานศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติงานและ
ประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลง
ฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่ วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงทุกกลุ่มวัย และสร้างความภาคภูมิใจของประชานในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต 
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้สืบสานและแสดงออกในวิถีทางวัฒนธรรมของตนเองสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับการดำเนินงานในการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นที่ของชุมชนให้ดำรงไว้จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การสร้างเครือข่ายกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลง
พื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกช่วงวัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้าน ในการมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพ้ืนท่ี โดยชุมชนสามารถพ่ึงพาและพัฒนาตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะ  หมู่ที่ 2 บ้านกกแรต ตำบลกกแรต 
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) 
และกิจกรรมเข้าจังหวะ ให้กระจายครอบคลุมในพื้นที่ตำบลแฝก ผ่านเวทีการประชุมสัญจรฯ เวทีการนำเสนอผลงานประจำปี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกกแรต ส่งเสริมกระแสและสร้างการตื่นรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนท่ัวไปได้เกิดแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการร่วมกันสืบ
สานศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง ในกิจกรรมของตำบลกกแรตรวมถึงกิจกรรมในอำเภอกงไกรลาศ เช่น เทศกาลกินปลาและ
ของดีอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นทุกปี ณ บริเวณ ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกิดเวทีส่งเสริม
กิจกรรมทางกายด้วยเพลงพ้ืนบ้าน (เพลงฉ่อย) และกิจกรรมเข้าจังหวะหรือรูปแบบกิจกรรมทางทายและการออกกำลงักายด้วยศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอื่นๆตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี สร้างความภาคภูมใจของชุมชนที่ได้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง  

 



ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้ 

7 อำเภอ 
บ้านด่าน
ลานหอย 

ชมรมปลูกข้าวอินทรีย์
บ้านวังไทร 

การส่งเสริมการปลูกข้าว
อินทรีย์ 

นายอนุสรณ์ 
มีบุญ 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
บ้านวังไทร 
ต.วังตะคร้อ 
อ.บ้านด่านลานหอย 
จ.สุโขทัย 
64140 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรยีบ์้านวังไทร  
1.2) หมู่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสโุขทัย  

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายอนุสรณ์  มีบุญ 
3) ท่ีมา แนวคิด 

ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ มีประชากร 228 หลังคาเรือน รวมประชากรทั้งหมด 666 คน แบ่งออกเป็น ชาย 338 
คน หญิง 328 มีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยครัวเรือนกว่าร้อยละ  70  ของประชากรอพยพมาจากภาคอีสาน การประกอบอาชีพเกษตรกร 
ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวนาปี และเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้สูงอายุ 103 คน(ข้อมูลจาก รพ.สต.วังตะคร้อ) และผู้สูงอายุ 50 คน คิดเป็นร้อย ละ 
48.54 ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาแบบใช้สารเคมี เช่นปุ๋ยเคมีบำรุงข้าว ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยง
ในการเจ็บป่าย ตลอดจนเสียชีวิตด้วยโรคร้าย จึงเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาจากการใช้สารเคมีเป็นแบบปลอดสารเคมี 
ประธานกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของชุมชนเพราะเป็นประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร และเป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดสุโขทัย 
จึงได้ทำโครงการเพื่อชักจูงผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุที่สืบทอดการทำนาจากครอบครัวเข้าร่วมโครงการ ข้าวอินทรีย์เพื่อขอรับรอง
มาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วม 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อเกิดการ
ร่วมกลุ่มจึงมีกระบวนการในรูปแบบคณะกรรมการ ออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อตรวจ ติดตาม กระตุ้น หนุนเสริมเพื่อนสมาชิก ในปี 2562 สมาชิกทั้ง 
37 คนได้ผ่านการรับรองข้าวปลอดภัย GAP จากกรมการข้าว และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานจึงมีการประชุมกลุ่ม
และปรับการทำนาให้ดีต่อสุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงขยับขึ้นสู้มาตรฐาน organic Thailand คือปราศจากการใช้สารเคมีแบบ
ร้อยละ 100  

 
 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สือ่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจดัการปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ นายอนุสรณ์ มบีุญ โดยการยกตัวอย่างปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับตัวเองและครอบครัวมาใหส้มาชิกกลุ่มได้เห็นความสำคัญ คือแม่ของตนเองใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพการเกษตรจนทำให้เกิดเชื้อ



รากัดกระโลกศีรษะ ทำให้ต้องรับการผ่าตัดใหญ่ และชี้ให้เห็นถึงการปรับแนววิถีชีวิตโดยการลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ท่ีกรุงเทพ เพื่อกลับ
ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตร และสามารถท่ีจะใช้ประกอบเพื่อหาเลีย้งชีพได้
อย่างมีความสุข 

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรจากสำนักงานเกษตร เพื่อปูพ้ืนฐานการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมดิน การ
สังเกตโรคพืช การใช้สารทดแทนสารเคมี เช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสูตรต่างๆ การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ดสีำหรับเพาะปลูกในครั้ง
ถัดไป 

3.. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรจากศูนยเ์มลด็พันธ์ข้าวจังหวัดสุโขทัยสำหรับเป็นพ่ีเลี้ยงกระบวนการกลุ่ม การทำระบบ
ควบคุมมาตรฐานภายใน การตรวจติดตามและการจดัทำเอกสาร 

4. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยากรกระบวนการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยสำหรับโรงเรียนอินทรีย์ แก่
ผู้สนใจรายใหม่ มีการสอน การปรบัเปลี่ยนแนวคดิ ตลอดทั้งปีการผลิตเพื่อให้สมาชิกเกิดการตื่นตัวและไม่ท้อถอย 
 

 
 

5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มของหน่วยงานราชการ  เป็นหน่วยงานท่ีเป็นพี่เลี้ยงโดยตรงคือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย และในส่วนท่ี 2 เรียกว่าภาคี

เครือข่าย ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัด  

2.. กลุ่มของหน่วยงานเอกชน คือ หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.พื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยเป็นหน่วยงานที่สร้างแรงบันดาลใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยส่วนหนึ่ง เมื่อปี 2561 หมู่บ้านวังไทรได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรอืน
จึงได้ทำการต่อยอด 

3. กลุ่มของผู้เข้าร่วมเองซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเพราะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มองค์กร ลักษณะการดำเนินงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

        1.ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ มีบุญ ประธานกลุ่ม นางนกแก้วโอนวัง ประสานงานระบบความคุมภายในและ
เลขานุการ นายภานุพงษ์  พวงมาลา ที่ปรึกษาด้านการตลาด(ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุโขทัย) นายกีรติ ศรีวงศ์ ที่ปรึกษาด้านระบบ(สถานีพัฒนา
ที่ดินสุโขทัย ) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กลุ่มเป็นที่ปรึกษาปัญหาและแก้ให้ในส่วนที่กลุ่มเกินความสามารถ และรับรองระบบควบคุม
ระบบภายใน จาก คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เป็นการรับรองใน ข้ันท่ี 3 



        2.นายประสิทธ์ิ แพงสี ประธานคณะกรรมการรับรอง และคณะกรรมการรับรองอีก 3 คน ประกอบด้วย นางฉันทนา เข็มคง ,
นางอุดม ไพรแสน และ นางเลียม มากหลาย มีหน้าที่รับรองการตรวจควบคุมภายใน จากคณะตรวจติดตามแปลงและควบคุมระบบภายใน
กลุ่ม เป็นการรับรอง ข้ันท่ี 2 

        3.นางลำพลึง พุทธยา ประธานคณะตรวจสอบ ติดตาม แปลงภายใน(ควบคุมระบบภายใน) และคณะกรรมการอีก 3 คน 
ประกอบด้วย นางคำปุ่น เลพล,นางดิงสา เพียปาน และนางสาวพรวดี พลเวียง มีหน้าที่คอยตรวจติดตามการเพราะปลูกตั้งแต่กระบวนการทำ
แนวกันชน การจัดการแปลงไม่ไห้มีความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี มลพิษจากทาง น้ำ อากาศ ดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต 
ตลอดจนเก็บเกี่ยว ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน organic Thailand 

 

 
 

6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           เมื่อคณะกรรมการทั้ง 3 ส่วนได้ทำหน้าท่ีอย่างจริงจังท่ีตั้งไว้ก็สามารถกระตุ้นแรงผลักดันใหส้มาชิกไดผ้ลิตขา้วเปลือกที่ปลอดสารเคมี
ได้เต็มประสิทธิภาพ แต่การทำการเกษตรอินทรีย์นั้นปัจจัยหลายอยา่งอาจส่งผลใหผ้ลผลติได้ไม่เตม็ที่ จึงได้รับการสนับสนุนเป็นแรงกระตุ้น
การศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวจังหวัดสุโขทัยในการสนับสนุน งบประมาณในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทำแนวกันชน ลดการปนเปื้อนสารเคมี ในปี 2563 
ไรล่ะ 2000 บาท และปี 2564 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี รายละ 25 กิโลกรรม พร้อมเงินทุนปรบัเปลี่ยนพื้นที่ จำนวนไร่ละ 3000 บาท 
ส่งให้เกิดแรงกระตุ้นในการร่วมโครงการที่เข็มข้น และแข็งแรงข้ึนภายในกลุ่ม จนจัดตั้งเป็นกลุม่วิสาหกจิชุมชนเพื่อแปรรูปและขายข้าวสารที่
เหลือจากการบรโิภคตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้แก่กลุม่เช่น 
ออกบูทจำหน่วยสินค้าในงานต่างๆโดยหน่วยงานเป็นผู้จัดขึ้น 
 

 
 

7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากตัวประธานกลุ่มที่เร่งเห็นความสำคัญของการบริโภคผักและสิ่งต่างๆให้ปลอดภัย จากท่ีแม่ของตนเองต้องเข้า

รับการผ่าตัดใหญ่จากการใช้สารเคมี จึงมีการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และมีภาครัฐ เอกชนสนับสนุน การดำเนินการ จนได้รับ
งบประมาณจาก สสส.และจับกลุ่มดำเนินการอย่างจริงจัง 



จุดเปลี่ยนครั้งสอง หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส.ในโครงการปลูกและบริโภคผดัปลอดภัย เริ่มมีการรวมกลุ่มที่
เป็นกรรมการชุดเดิม และขยายผลจากแปลงผักข้างบ้าน มองกว้างขึ้นจนถึงท้องทุ่งนา โดยเห็นว่าส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ  
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ผู้สูงอายุได้ใช้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึนจากการประกอบอาชีพท่ีไม่เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย มีการประชุมพบปะ สร้างสรรค์
กันในกลุ่มสมาชิกช่วยให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง ผ่องใส สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีรอยยิ้มเสมอ เมื้อต้นทางคือผู้ลิตปลอดภัย ส่งผลให้
ผู้บริโภคก็ปลอดภัยในข้าวที่ได้บริโภคด้วย นอกจากจะส่งผลให้สมาชิกมีสุขภาพดี ยังมีรายได้การ 

การทำนา มีการพาสมาชิกไปขายของในงานต่างๆได้พบปะผู้คน ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า พร้อมท่ีจะอยู่เป็นกำลังใจให้
ลูกหลาน 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี 2) สร้างเครือข่าย
ผู้สูงอายุ และเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรูภู้มิปัญญาจากปูย่่าตายาย  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรยีนรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์   4) สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีเครือข่าย  โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได ้
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

เมื่อมีการรวมกลุ่มผูสู้งอายุเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการผลติจากเดมิได้แล้วจะนำไปสู่การรวมกลุม่แปรรูปผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้
นำไปบรโิภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แกต่นเองและสมาชิกในกลุ่ม จึงไดจ้ัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังไทร ไดร้ับการสนับสนุน
อุปกรณ์บางส่วนจากศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าวจังหวัดสุโขทัย เช่นกระสอบ เครื่องทำความสะอาดเมลด็พันธ์ุข้าว เครื่องดำนา และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
เพื่อต่อยอดให้กลุม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ได้ 

8 อำเภอ 
ทุ่งเสลี่ยม 

ชมรมผู้สูงอายุเขา
แก้วศรีสมบูรณ์ 

การใช้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการออก
กำลังกายในผู้สูงอายุ 

นางสาวชญาณทิพย์ 
ชัยวงค ์

หมู่ 11 ตำบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลีย่ม 
จังหวัดสุโขทัย 

 
 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
1.2) บ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ 11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวชญาณทิพย์ ชัยวงค์ และ ชมรมผูสู้งอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก 
3) ท่ีมา แนวคิด 

            บ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ที่   11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ห่างจากตัวอำเภอระยะทางประมาณ 10 กม. ขนาดพ้ืนที่ของหมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,063 
ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมดมีจำนวนครัวเรือน 136 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  499 คน  แยกเป็นชาย 234 คน  แยกเป็น
หญิง 265 คน มีผู้สูงอายุ  146 คน  แยกเป็นชาย 61  คน  แยกเป็นหญิง 85  คน  และมีผู้สูงอายุติดเตียง0 คน ผู้สูงอายุติด
บ้าน 6 คน ผู้สูงอายุติดสังคม 140 คน มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 27  คน แยกเป็นผู้สูงอายุ 18 คนได้รับเบี้ยยังชีพและสวัสดิการ
ทุกรายซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานภายในชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล โดยหมู่ที่ 11 บ้านใหม่ไทยชนะ
ศึก มีผู้สูงอายุเพียง 20 คน ที่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคและต้องการการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแก่กลุ่มหรือหรือชมรมผู้สูงอายุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.ขาดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านใหม่ไทยชนะศึกอย่างเป็นทางการ  
2.ขาดการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชนที่ชัดเจน 
3.การประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลไม่ต่อเนื่องทุกเดือน 
4.การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านใหม่ไทยชนะศึกยังน้อยอยู่  
5.ขาดข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน  
6.ขาดการติดตามพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
7.ครอบครัวผู้สูงอายุบางครอบครัวยังขาดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
8.การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกครอบครัว ทั้งกิจกรรมทางกาย กิจกรรม

สุขภาพจิตและอารมณ์ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น  
9.ขาดการสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับผู้สูงอายุ การได้คงทำประโยชน์เพื่อชุมชนของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุเกษียณ 

ปราชญ์ผู้สูงอายุด้านต่างๆ เป็นต้น 
ทั้งนี ้จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น  ทางกลุ ่มหรือชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก ได้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม  โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะดำเนินการ
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยเจริญอย่างเป็นรูปธรรมและประสานความร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลอย่าง
ต่อเนื่อง และจะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผลักดัน ส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลและจัดหา



อาหารการกินที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูงอายุในบ้านสม่ำเสมอ เพิ่มการชักชวนผู้สูงอายุในบ้านให้ออกกำลังกายเท่าที่
สามารถจะทำได้สม่ำเสมอ  ส่งเสริมคนในครอบครัวมีการแบ่งเวลาพูดคุยกับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่เหงา รู้สึกมี
คุณค่า โดยท่านจะใช้เวลานั่งคุยด้วยนานๆ (อย่างน้อย 30 นาที) สม่ำเสมอ สนับสนุนคนในครอบครัว พาผู้สูงอายุในบ้านเข้า
สังคมตามความต้องการ เช่น ไปวัด ไปหาเพื่อน เพื่อได้พูดคุยปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนวัยเดียวกัน หรือถ้าเป็น
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงอาจชวนเพื่อนที่ผู้สูงอายุอยากพบเจอให้มาเที่ยวหา พูดคุยแทนสม่ำเสมอ พัฒนาศักยภาพของครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้าน เช่น ตรวจร่างกาย พาไปหาหมอเมื่อครบกำหนดนัดสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงสมัครเข้า
ร่วมโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน”  
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

  โดยคณะกรรมการและผู้สูงอายุ บ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ที่  11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัด
สุโขทัย ได้กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ได้เคยดำเนินงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลมาแล้ว ดังนี้ 

1. กิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประเพณี เช่น ขบวนแห่ครัวตาน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การฟ้อน
รำปราสาทไหว , การแสดงม่งตึงเซ่,การแสดงรำประกอบเพลงทุ่งเสลี่ยมรำลึก ในงานประจำปีวัดเขาแก้วชัยมงคล ผลที่
เกิดข้ึนทำให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขเพ่ิมมากข้ึน 

2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร
อุทิศถวายท่านพระครูบรรพตรัตนชัย (ครูบาอินทนิจ) การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาปฎิบัตรธรรมพระครูบรรพตรัตนชัย วัดเขาแก้วชัยมงคล ผลที่เกิดขึ้นทำให้สมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน มีความรักความอบอุ่น มีความสุขเพ่ิมมากข้ึน 

3. กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล (ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  
(ผลิตภัณฑ์จักสาน พรมเช็ดเท้า พวงกุญแจจากเศษผ้า) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างร่วมกันมากขึ้น ได้ฝึกทักษะกิจกรรมทางกาย ทางอารมณ์
และทางสังคม ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ / โรงเรียนสร้าง 
สุขกายใจเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน โดยผู้สูงอายุผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุหมุ่บ้านอ่ืนๆ  ผลที่เกิดข้ึนทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้เพ่ิมข้ึน มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้าน
สุขภาพและด้านอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เรียนรู้จากผู้สูงอายุต้นแบบ ทำให้ได้รับรางวัลต้นแบบดีเด่นชมรม
ผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563  

5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดหน้าบ้าน คุ้มบ้านและริมทาง โดยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วม 
ดำเนินการตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ ปลูกผักหน้าบ้าน ทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่        และ
บริเวณป้ายหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดตา ในโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศ รี
สมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้พบปะสมาชิกกลุ่มวัยอื่นๆของหมู่บ้านและ
ตำบล มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวะซึมเศร้า อีกท้ังบริเวณบ้านของตนเองยังมีความสะอาด สวยงาม มีผักปลอดสารเคมีไว้กินเอง 
ส่งผลให้หมู่บ้านสะอาด เป็นระเบียบ ทำให้ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 
รางวัลจังหวัดสะอาด ระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 ตัวแทนจังหวัดสุโขทัยรับการประกวดการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง" และได้รับรางวัลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตำบลปลอดขยะเปียกแห่งแรกของจังหวัด
สุโขทัย ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน และมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

อีกท้ังในพ้ืนที่ของหมู่ 11 บ้านใหม่ไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย            



ยังเป็นพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเพราะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาวล้านนา ผสมผสานกับชาวพ้ืน
ถิ่นของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จึงเกิดการผสมผสานทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การฟ้อน
ปราสาทไหว การฟ้อนม่งตึงเซ่ การรำทุ่งเสลี่ยมรำลึก โดยผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ คือกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ยังคงสืบสาน ต่อยอด และรักษาไว้ซึ่งความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก  ในส่วนของด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงทีมวิทยาการพ่ีเลี้ยงที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ 11 ตำบล
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และวัดเขาแก้วชัยมงมล  รวมถึง
ทางทีมสภาผู้นำชุมชนบ้านใหม่ไทยเจริญที่เข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรม ถือเป็นต้นทุนทางสังคมที่เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
         การดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ 11 บ้านใหม่ไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการภายใต้ 8 ขั้นตอน ได้แก่  
      ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน โดยครอบคลุมข้ อมูล ดังนี้ จำนวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด,ประเภทของผู้สูงอายุ,ข้อมูลด้านสุขภาพที่พึงประสงค์,การได้รับการสนับสนุนสวัสดิการจากภาครัฐและครอบครัว,
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจมากที่สุด เพื่อใช้สำหรับออกแบบกิจกรรมและเป็นข้อมูลตั้งต้น (Baseline) ในการประเมินผลลัพธ์
ความเปลี่ยนแปลง หลังจากดำเนินการ จะมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายเป็น
ประจำ,ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตเป็นประจำ,ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน,ผู้สูงอายุที่
มีการบริโภคอาหารที่เหมาะสม,ผู้สูงอายุที่มีความสุขเพ่ิมขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุและ
ร่วมกำหนด ข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุ การนำผลข้อมูล คืนข้อมูลสุขภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุมาวางแผนและปรับปรุง
การดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย หลัก 10 อ. การดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ /  
9 วิธีดูแลครอบครัว ผู้สูงอายุสุขภาพดี / แนวทางการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน / แนวทางการสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว / แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุ 5 ด้าน /  

ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกันของผู้สูงอายุ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 30 นาที ได้แก่        
ฟ้อนรำปราสาทไหว ฟ้อนม่งตึงเซ่ รำทุ่งเสลี่ยมรำลึก เปตอง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน สัปดาห์ละ 2 
ครั้งๆละ 30 นาที ได้แก่ รอกยกน้ำหนัก เดินนวดฝ่าเท้า  

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยการนัดหมายและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอย่างน้อย             
เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย เข้าวัดฟังธรรม/สวดมนต์/นั่งสมาธิ/วิปัสสนา , การใช้แก้วพลาสติก (CUP) และมือ เคาะกับ
พื้นเป็นจังหวะตามเสียงเพลง (SONG) เพื่อฝึกสมาธิ และพัฒนาทักษะสัมพันธ์ของสมองกับร่างกาย กิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ือ
ยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุเช่น การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน การถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
ผู้สูงอายุให้แก่เยาวชนในพื้นท่ี 

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ชมรมผู้สูงอายุร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุติด
บ้านติดตียง ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยลักษณะการเยี่ยมแบบเสริมพลังกาย พลังใจ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่ 



ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการจัดทำยา
หม่อง           
น้ำมันไพล ลูกประคบ และจัดหาสถานที่จำหน่ายให้ อาทิ ร้านค้าชุมชน หรือ การออกบูธนิทรรศการหรือร้านค้าในช่วง
กิจกรรมวันสำคัญ 

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามผลและการสรุปข้อมูลคืนข้อมูลให้กับชมรมผู้สูงอายุและพื้นที่ รวมถึงการวิเ คราะห์แนวโน้ม
ปัญหา/อุปสรรค รวมถึงโอกาสในการพัฒนา ต่อยอด การดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต 
6) การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
           1.การหนุนเสริมของนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมในเรื่องของการประกาศนโยบายและ สั่งการด้านความร่วมมือหน่วย
ราชการทุกภาคส่วนในการสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเอง อีกท้ังยังนำปัยหาเรื่องผู้สูงอายุ บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน
แก้ไขในรูปแบบคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.ทุ่งเสลี่ยม   
           2.การหนุนเสริมจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในเรื่องของ
การอำนวยการ ทั้งด้าน คน เงิน ของ อีกท้ังรูปแบบในการเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินงานกิจกรรม รวมถึงสร้าง
เวทีในการประชาสัมพันธ์ อำนวยการเรื่องของสถานที่อบรมและพ้ืนที่ดำเนินกิจกรรม ที่ตั้งชมรม เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ อีกทั้ง การสร้างพ้ืนที่นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมในเวทีการประชุมสภา การ
ประชุมเทศบาลสัญจร รวมถึงการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานในเวทีการประชุมประจำเดือนของอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
           3.การหนุนเสริมจากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าแก้วศรีสมบูรณ์ ในการคืน
ข้อมูลสุขภาพสร้างความตะหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอย่างถูกวิธี รวมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 
อีกท้ังร่วมทำกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน บูรณาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 3 กลุ่ม (ติดบ้าน ติด
เตียง ติดสังคม) 
        4.การสนับสนุนจากพระอาจารย์วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ใน
การดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ทั้งกิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการเสริมสร้างกำลังใจ และ การฝึกสมาธิ 
รวมถึงเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุก่อนการออกทำกิจกรรมของชมรม 
        5.การหนุนเสริมจากสภาผู้นำชุมชน ในการประสาน อำนวยการ และร่วมทำกิจกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ และชมรมผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ที่ 11 ตำบลเข้าแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย         
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสสส.เริ่มมีการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุเกิดกิจกรรม
ในด้านของการดำเนินงาน 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเยียวยาอาการ ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของ
ผู้สูงอายุที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม ภายใต้แนวคิด “เพ่ือช่วยเพื่อน” 

จุดเปลี่ยนครั้งสอง ทีมสภาผู้นำชุมชน เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมของการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอา ยุ เกิดแรง
กระตุ้นทางสังคมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

อีกทั้งในด้านของการสะท้อนปัญหาและการคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลตำบลเข้าแก้วศรี
สมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าแก้วศรีสมบูรณ์ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในการรับทราบข้อมูล
ของปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบัน ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เกิดการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
การสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพจนเกิดแรงผลักดันเข้าสู่เวทีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
พชอ.ทุ่งเสลี่ยม 



8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ชาวบ้านได้เรียนรู ้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที ่หลากหลาย  หน่วยงานภาควิชาการ ฝ่าย

ปฏิบัติงานและประสานงาน  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างสูงสุด 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภ าพผู้สูงอายุ4 มิติ 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเยียวยาอาการ ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม ภายใต้แนวคิด “เพื่อช่วยเพื่อน” รวมถึงการสานต่อศิลปะวัฒนาท้องถิ่นมาประยุกต์ใน
การส่งเสริมสุขภาพทั้งด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุบ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ 11 ตำบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับการดำเนินงานในการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ของชุมชนให้ดำรงไว้จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การสร้างเครือข่ายกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเยียวยาอาการ ฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุ
ที่ครอบคลุม 3 กลุ่มคือ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม ภายใต้แนวคิด “เพื่อช่วยเพื่อน” การสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันทุกช่วงวัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 
โดยชุมชนสามารถพ่ึงพาและพัฒนาตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีการผสมผสานกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเยียวยาอาการ ฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดบา้น 
กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม ภายใต้แนวคิด “เพื่อช่วยเพื่อน” ซึ่งการต่อยอดและการผลัดดันในอนาคตจะนำเข้าสู่เวทีการ
ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอทุ่งเสลี่ยม        ผ่านเวทีคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ประกาศให้ทุก
ตำบลมีการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับตำบล พชต. และ คณะกรรมการพัฒนาคุรภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน พชม. ต่อไป เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
รภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประเด็นการใช้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ(รำโทนศรีนคร) ของภาคีภาคประชาสังคม
กับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบ
ข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์
ความร ู ้  และสถานการณ์ป ัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

     วธิีการดำเนินงาน โดย 
คณะทำงาน node สสส. จ.สโุขทัย 
และภาคีเครือข่ายร่วมกันค้นคว้า 
รวบรวมนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ปัญหา 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
30 พ.ย.63 

ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว บ ข ้ อ ม ู ล ทุ น 
ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ป ัญหา ความ
ต ้องการของอำเภอในจ ั งหวัด
สุโขทัยได้ครอบคลุมทั้ง 9  อำเภอ 

 

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 
 
 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยาย
ผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที่ 

 
 
30 ธ.ค.63 

สามารถวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหา
และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัย 

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 

2.1จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ 
สถานการณ์ปัญหา ในเรื่องผู้สูงอายุ  
ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย อาทิ จำนวน
ผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมของผู้สูงอายุที่ทำร่วมกัน  

 
 
30 ธ.ค.63 

สามารถจัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ 
สถานการณ์ปัญหา ในเรื่องผู้สูงอายุ  
ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยทั้ง  9 
อำเภอ  อาทิ จำนวนผู้สูงอายุ ติด
สังคม ติดบ้าน ติดเตียง การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม
ของผู้สูงอายุที่ทำร่วมกัน 

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 

2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาทั้งพ้ืนที่  ผ่าน การจัด
ประชุมคณะทำงาน node สสส. จ.
สุโขทัย และภาคี  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
มีความครบถ้วน ถูกต้อง   

 
30 ธ.ค.63 

จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 
9 อำเภอเพ่ือกำหนดกรอบประเด็น
องค์ความความรู้ ข้อมูลที่มีความ
ครบถ้วนและตรงกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
 

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 



2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่    

     วิธีการดำเนินงาน โดย  

2.3.1.ทีมงานนัดหมายร่วมกันลง
พื้นที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคมที ่เกี ่ยวข้อง  จัดวงเสวนา/
ประชุมย่อยเพ่ือทวนสอบข้อมูล   

2.3.2.ทีมงานจัดประชุมร่วมกันเพื่อ
สรุปข้อมูล และจัดทำเป็นเอกสาร
รูปเล่มพร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการ
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัด
สุโขทัย    

 
 
30 ธ.ค.63 

สามารถลงพื้นที่เพ่ือประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายทั้ง 9  อำเภอ 
เพ่ือจัดวงสนทนา ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้  
และรวบรวมผลงานนวัตกรรมของ
พ้ืนที่เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมเป็นนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
จังหวัดสุโขทัย    

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 

2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยาย
ผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการ
ขับเคล ื ่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่

     วิธีการดำเนินงาน โดย 

1.จ ัดประช ุมคณะทำงาน node 
สสส. จ.สุโขทัย และภาคีเครือข่าย  
เพ่ือมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการ
จัดประชุมขับเคลื ่อนนโยบายใน
จังหวัดสุโขทัย 

2 .จ ัด เวท ีประช ุมร ่ วมก ับภาคี
เคร ือข ่ายที ่ เก ี ่ยวข ้องในจังหวัด
สุโขทัย  เพื่อแสวงหาแนวทางการ
ขับเคลื่อน/หนุนเสริมนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตผ ู ้ส ูงอาย ุใน
จังหวัดสุโขทัยให้เป็นรูปธรรม และ

 
 
30 ธ.ค.63 

1.สามารถทำแผนบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 
2.จัดทำเอกสารรูปเล่ม 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง 9 
อำเภอในจังหวัดสุโขทัย 

นางทัศนีย์    พรมเพ็ชร 
นายชุมสิน   ทำสวน 
นายอภิชัย    สีธ ิ
นายนิพนธ์ จิตอนุกูล 
นายอนุสรณ์  มีบุญ 



ผ ่ านการม ี ส ่ ว น ร ่ ว มของภาคี
เครือข่ายในระดับจังหวัด 

3.จัดทำเอกสารร ูปเล ่มสร ุปเป็น
แผนปฏ ิบ ัต ิการส ่ง เสร ิมให ้ เกิด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ ู ้ส ู งอาย ุ ในระด ับจ ังหว ัด และ
เอกสารรายงานรูปเล่มสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 

4.ส่งเสริมให้ “หน่วยจัดการร่วม 
ส สส .  จ ั ง ห ว ั ด ส ุ โ ขท ั ย ”  เ ป็ น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสาน
และบ ูรณาการ/เช ื ่อมโยงความ
ร ่ ว ม ม ื อ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อการสร้าง
การมีส่วนร่วมขับเคลื ่อนนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัด  ให้เกิดประสิทธิภาพ
ผ ่ านการม ี ส ่ ว น ร ่ ว มของภาคี
เครือข่ายในระดับจังหวัดสุโขทัย 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
1.นายสมพงษ์  ชมชัย   นายอำเภอศรีนคร 
2.นางสุรีย์  สัตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวฃปฏิบัติโรงพยาบาลศรีนคร 

  3.นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีนคร 
  4.นางณัทรชานันท์  ทรัพย์ธนเจริญ ประธานวัฒนธรรมและประธานอสม.อำเภอศรีนคร 
  5.ครูเคียง ชำนิ ครูเพลงพื้นบ้าน 
  6.นายพงศกร  จอมเดช คุณครูดนตรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีนคร 
  7.นางเยาวเรศ  อรัญญิก อสม,ครูก 
  8.นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร 

  
 
 
 
 



4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
1.ที่ว่าการอำเภอศรีนคร 
2.สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2   
3.โรงพยาบาลศรีนคร 
4.โรงเรียนศรีนคร 
5.โรงเรียนอนุบาลศรีนคร 
6.องค์กรอสม.อำเภอศรีนคร 
7.องค์กรกลุ่มสตรีอำเภอศรีนคร 
8.ชมรมวัฒนธรรมอำเภอศรีนคร 


