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สรุปการจัดการความรู้ 

1. ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoP, Community of Practice)  
 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย 
 1. ดร. ดลนภา หงษ์ทอง 
 2. ดร. อรัญญา นามวงศ์ 
 3. อ. แดนชัย ชอบจิตร 
 4. ดร. กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
 5. อ. สิริสุดา  เตชะวิเศษ 
 6. อ. วรัญญากรณ์  โนใจ 
 7. อ. สมศรี  สัจจสกุลรัตน์ 

8. อ. อัมพร  ยานะ 
 

2. ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 
การพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องห้า  

 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์๑.ขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต บริการวิชาการ การวิจัย และ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์๒ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านวิชาการบริการวิชาการ การวิจัย และ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต บริการวิชาการ การวิจัย และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
  

แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเรื่อง...การพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 

4. ปัญหาและความส าคัญ  
 แนวโน้มทางประชากร 
 
               ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สภาวการณ์ทางประชากรของประเทศไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจากระดับสูง คือ ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2503 มาสู่ระดับที่ค่อนข้างต่ า ประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอัตราการเพ่ิม
ประชากรนี้ เป็นผลจากการเปลี่ยนทั้งในด้านภาวะการตายและภาวะเจริญพันธุ์ หากเริ่มพิจารณาจาก
ภาวะการตาย จะเห็นได้ว่าภาวะการตายมีบทบาทอย่างมาก ต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรไทยในอดีต 
การลดระดับการตายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ 
หรือภาวะการเกิดนั้นยังคงอยู่ในระดับสูง อันเป็นเหตุให้จ านวนประชากรไทยในอดีต เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบันอัตราการตายของประชากรของประเทศ ได้ลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพัน
คนต่อปี 
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การลดลงของภาวะการตายของประชากรไทยเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
น าเอาวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ และการด าเนินงานทางด้านการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายบริการทางการแพทย์ เช่น การเพ่ิมจ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาล ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
ของประเทศ หรือการมีโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน และการด าเนินการควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ อีก
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอดีต ก็ส่งผลให้รายได้ส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น ท าให้
ความสามารถในการใช้จ่ายในการป้องกันสุขภาพมีมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษาและการส่งเสริมสถานภาพสตรี น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดระดับการตาย 
โดยเฉพาะการตายของทารกและเด็ก ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากมารดาที่ได้รับการศึกษาที่ดี ย่อมจะมีโลกทัศน์
ที่เปิดกว้าง ยอมเปิดรับวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันรักษาสุขภาพให้กับ
บุตร  
 
ภาวะเจริญพันธุ์เป็นอีกกระบวนการหนึ่งทางประชากร ที่ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่ออัตราการเพ่ิม
ประชากรของประเทศไทย อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด หรือจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะให้ก าเนิดได้
ตลอดวัยเจริญพันธุ์ ได้ลดลงจาก 6.3 ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2508 จนเหลือประมาณ 2 คนในปัจจุบัน 
การที่ระดับเจริญพันธุ์ในกลุ่มสตรีไทยลดลงอย่างมากในช่วงเวลาไม่นานนัก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากนโยบาย
ประชากร ที่เน้นการวางแผนครอบครัวโดยการสมัครใจในกลุ่มคู่สมรสที่เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 ปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การวางแผนครอบครัวแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ก็คือ การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาด้านต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการมีบุตร 
กล่าวคือ จะค านึงถึง "คุณภาพ" มากกว่า "ปริมาณ" 
 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุเป็นประชากรสูงวัย 
 
จากการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะการเจริญพันธุ์ และภาวะการตายของประชากรดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย กล่าวคือ พบว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาทั้งจ านวน
และสัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) ลดลง ในขณะที่จ านวนของประชากรในวัย
แรงงาน (อายุ 15-29 ปี) ยังคงเพ่ิมข้ึน ส าหรับประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน
และสัดส่วนเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต กล่าวคือ ประชากรสูงอายุจะเพ่ิม
จากประมาณ 5 ล้านคนในปัจจุบันเป็นประมาณ 10 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นที่น่าสังเกตว่า
อัตราเพิ่มของประชากรสูงอายุ จะเร็วกว่าประชากรโดยรวมทั้งหมด ดังจะเห็นได้จาก ระหว่างปี 2523 ถึงปี 
2533 ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 47 แต่เม่ือเปรียบเทียบการเพ่ิมระหว่างปี 2523 ไปจนถึงปี 2563 
จะพบว่าประชากรสูงอายุ จะเพ่ิมสูงถึงกว่าร้อยละ 300 (ตารางท่ี 1) 
 
สาเหตุของการเพ่ิมจ านวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะภาวะเจริญพันธุ์ที่เคยสูงในอดีต และ
ภาวะการตายที่ลดลงเป็นล าดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโรคครั้งที่ 2 ท าให้ประชากรในรุ่นที่เคยเป็น
เด็ก ซึ่งเกิดมาเป็นจ านวนมากในอดีต ได้ค่อยๆ ทยอยเข้าสู่วัยแรงงานและวัยสูงอายุในที่สุด 
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 นอกจากนี้ยังพบว่า ในกลุ่มประชากรสูงอายุจะมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุมากๆ เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับเช่นในปี พ.ศ. 
2533 มีผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป เพียงประมาณ 700,000 คน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 1,400,000 คน ในราว
ปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นกว่า 2 ล้านคนในปีพ.ศ. 2563 
 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย จะพบว่าจ านวนผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิง จะมีมากกว่าเพศชาย 
และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางเพศของประชากรในประเทศไทยจะพบว่า อัตราส่วนทางเพศเมื่อแรกเกิด 
จะมีเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง แต่ในกลุ่มสูงอายุกลับพบว่า มีผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย 
สะท้อนถึงอัตราการตายที่สูงกว่าของประชากรเพศชาย หากพิจารณาจากความคาดหมายการคงชีพเมื่อ
แรกเกิด (Life expectancy at birth; co) จะพบว่าประชากรไทยมีความหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นล าดับ โดยที่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ข้อมูลล่าสุดจากการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2538-2539 แนวโน้มความคาดหมายการคงชีพ ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 
และ 70 ปี จะพบว่าประชากรที่มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 60 ปี มีโอกาสที่จะอยู่รอดเพ่ิมสูงอีกเป็นล าดับ จาก
ข้อมูลการส ารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2528 -2529 และ พ.ศ. 2538-2539 แสดงให้เห็นว่า 
ประชากรเพศชายที่มีอายุ 60 ปี มีจ านวนโดยเฉลี่ยที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไป เพ่ิมประมาณ 4.8 ปี และเพศ
หญิงเพิ่มประมาณ 5.4 ปี คือเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมีโอกาส หรือจ านวนปีโดยเฉลี่ยที่จะมีชีวิต
อยู่รอด สูงกว่าผู้สูงอายุเพศชายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามประเด็นที่ควรสนใจ คือ ความยืนยาวของชีวิตที่
เพ่ิมข้ึนนี้ เป็นการเพ่ิมความยืนยาวที่มีภาวะสุขภาพที่ดีหรือไม่ 
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมี
แนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่
ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 (2005) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และ
คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 (2024-2025) 

หากย้อนกลับไปดูนิยามของผู้สูงอายุ (Older person) องค์การสหประชาชาติได้นิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
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ปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงให้ความส าคัญกับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ แต่การมุ่งพ่ึงพาครอบครัว อาจ
กลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องนี้ เพราะในอนาคตครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง ภาระของคนวัยท างานที่ต้องดูแล
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับครอบครัวมีแนวโน้มที่จะแยกกันอยู่มากขึ้น เนื่องจากความจ าเป็นของ
การงานอาชีพ และการหย่าร้าง อีกทั้งในอนาคตผู้สูงอายุที่มีการศึกษาจะเพ่ิมมากขึ้น ผู้สูงอายุเหล่านี้
ต้องการความเป็นอิสระ ไม่ต้องการพักอาศัยอยู่กับลูกหลาน เนื่องจากอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น 
(inter-generational conflicts) ขึ้นมาได้ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุของไทยในอนาคต จะต้องมุ่งเน้นการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว ที่
รัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบ เช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ อีกทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการระดับชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ ซึ่งได้มีการท ากันอยู่แล้วในหลายพื้นท่ี นอกจากนั้น ก็ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการมีอายุสูงขึ้นของผู้คน 
ในหน่วยงานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ ส าหรับการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่ส าคัญรัฐควรจะต้องปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ โดยการจัดหาติดตั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยาว ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุไทย โดยเน้นความพอเพียง และความยั่งยืนของระบบการ
ให้บริการ 
 
 

5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเสาะหาความรู้ 
       บอกวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว โดยอาจจะไปสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญใน
วิธีการจัดการขยะในบทบาทพนักงานท าความสะอาด หรืออาจจะไปหาความรู้จากห้องสมุด จาก
หนังสือต่างๆ จากอินเตอร์เนต แล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคัญของเรา (สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน
ไปหาความรู้ หาแนวทางวิธีการจัดการขยะแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน) 
 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) 

เหตุผลของการจัดท าแผน 
 
ในปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
ในอัตราที่รวดเร็ว ท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า "ภาวะ
ประชากรผู้สูงอายุ (population ageing)" อันจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการ
จ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
 
การก าหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมส าหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึงเป็นที่
ตระหนักท้ังของรัฐและประชาคมต่าง ๆ ว่ามีความส าคัญในล าดับต้น ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาวิจัย
ต่อเนื่องการติดตามประเมินผล การปรับปรุงแผนระยะยาวด้านผู้สูงอายุเป็นระยะ ๆ ก็มีความจ าเป็น
เช่นเดียวกันนอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ระบุในมาตรา 54 และ
มาตรา 80 ถึงภารกิจที่จะต้องมีต่อประชากรสูงอายุ และปี พ.ศ.2542 ได้มีการจัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุ
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ไทยขึ้นอันเป็นภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีต่อผู้สูงอายุ โดยมีสาระส าคัญ 9 ประการ ซึ่งจากเหตุผล
ข้างต้นเป็นไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่ง ความม่ันคงของสังคม 

แนวคิดพื้นฐานของการจัดท าแผน 

ปรัชญา 

- การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม 
- ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 
- ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควรด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพ ที่สมเหตุสมผล และ

สมวัย 
- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคมและถึงแม้ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งจะ

ประสบความทุกข์ยาก และต้องการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียงบางช่วงเวลาของ
วัยสูงอายุเท่านั้น 

 
วิสัยทัศน์ 
 
"ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม" โดย 

- ประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ดี มี
หลักประกันที่ม่ันคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเอง
ได้ มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง) 

- ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการด าเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
เหล่านี้ส่วนใหญ่ด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

- ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 
- ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและ

ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
- รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
- เพ่ือให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การ

เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน 
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- เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
- เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติส าหรับส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชนชุมชน องค์กร

ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน 

 
ยุทธศาสตร์ของแผน 
 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร เ พื่ อ วั ย สู ง อ า ยุ ที่ มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก 

 

1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 
  1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.3 มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 
  2.1 มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น 
 2.2 มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
  2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
  2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
  2.5 มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
  2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 
  3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 
  3.2 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ 
  3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
  3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนา

บุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก 
  4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 
  4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผล

การด าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 
  5.1 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวล และพัฒนาองค์
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ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 

  5.2 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่ เป็น ประโยชน์ต่อ
การก าหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างเหมาะสม 

  5.3 มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่
มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

  5.4 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัย 
 

โ ร ง เ รี ยนผู้ สู ง อ ายุ  เ ป็ น รู ปแบบหนึ่ ง ของกา รจั ดกิ จ กร รมที่ ส่ ง เ ส ริ มกา ร เ รี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต  
การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่
ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิต
อาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการ
ถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ท่ีสั่งสมแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 

3.  กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดโรงเรยีนผู้สูงอายุ 

เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ อปท. 

- พมจ. 
- กศน. 
- อ าเภอ 

- รพ.สต. 
- ผู้น าทางศาสนา 
- ศพส. 
- อาสาสมัคร 

- สนับสนุนความคดิ 
- การท างาน 
- ช่วยขับเคลื่อน 
   กิจกรรม 

สนับสนุน 
- การด าเนินงาน 
- การประสาน 
  ความร่วมมือ 
  เครือข่าย 

แผน/กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการด าเนินงาน. 

กิจกรรมภายในโรงเรียน 
- ให้ความรู้ด้านตา่ง ๆ 
- นันทนาการ 
- ฝึกอาชีพ 
- ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
- ธรรมชาติบ าบดั 
- สมุนไพร  
            ฯลฯ 
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
- ศาสนา/ประเพณ ี
- ศึกษาดูงาน 
- อาสาสมัคร 
- เยี่ยมเยยีน 
            ฯลฯ 
 

คุณภาพชีวิตที่ด ี
ของผู้สูงอายุ 

ในชุมชน 

* กาย 
* จิต 
* อารมณ์ 
* สังคม 

           5 ก 
(กลุ่ม/กรรมการ/กติกา/ 
     กิจกรรม/กองทุน 

ร่วมคิด    คิดว่าถ้าไม่ท า 
             จะเกิดอะไร 
             ขึ้นกับผู้สูงอาย ุ
ร่วมท า    ท าเพื่อให้เกิด 
             การพัฒนา 
             คุณภาพชีวิต 
             ของคนทุกวัย 
ร่วมสร้าง สร้างชุมชน 
             ที่เป็นสุข 
             ด้วยมือของทุกคน 
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3.2 การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อยู่บนหลักการใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่
ใ น ชมรม ผู้ สู ง อ า ยุ  ภ า ย ใน วั ด  บ า ง แห่ ง ใ ช้ บ้ า นห รื อ ผู้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เ ป็ น ส ถ านที่ ด า เ นิ น ก า ร  
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อย ๆ  
มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรม
จากที่ มี การด า เนินการอยู่ แล้ ว  เช่นศูนย์ บริ การทางสั งคมแบบมี ส่ วนร่ วม  (ศาลาส ร้ า งสุ ข )  
ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุไม่มีรูปแบบและกิจกรรมตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
บริบทของพ้ืนที่ ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก าหนดตารางกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม 
ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน   
 3.3  โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ 
   1 : ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ  
                  เป็นฝ่ายท าให้การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุมีความน่าเชื่อถือในการท างาน และถือว่าเป็น
การสร้ างพันธมิตรในการท างานชั้ น เยี่ ยม  อาจเป็นฝ่ ายสงฆ์  ฝ่ ายฆราวาส เช่น นายอ า เภอ  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น     
   2 : ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
                  เป็นแกนน าที่เป็นผู้ริเริ่มงาน ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการประสานงานและรังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   3 : คณะกรรมการและแกนน าร่วมขับเคลื่อน  
                  เป็นเงื่อนไขหลัก และเป็นกลไกหลักในการเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตามหน้าที่
ให้ประสบความส าเร็จ 
             4 : ทีมวิทยากรจิตอาสา  
                  เป็นทีมให้ความรู้ จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในลักษณะเครือข่ายทางสังคม เช่น 
การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โรงพยาบาล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  3.4 การบริหารจัดการ : หลัก 5 ก  
  (1) กลุ่ม :  ต้องสร้างการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแกนน า คณะท างาน และกลุ่มนักเรียน  
  (2) กรรมการ : เป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารจัดการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
  (3) กติกา : มีข้อตกลงร่วมกัน เห็นพ้องต้องกัน มีทิศทางในการท างานที่ชัดเจน 
  (4) กิจกรรม : ขั้นแรกเน้นกิจกรรมในการแก้ปัญหาง่าย ๆ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น  
จึงเคลื่อนไปสู่กิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
  (5) กองทุน : การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมั่นคงต้องเรียนรู้วิธีการหางบประมาณ เข้ากองทุน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
       3.5 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (1) ประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพ้ืนที่ 
  (2) คัดเลือก และแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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            (3) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
            (4) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
            (5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        
 
 
ประเภทกิจกรรมและตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
            (1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจของผู้สูงวัย 
               (2) กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
               (3) กิจกรรมประเภทการส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการท าประโยชน์เพ่ือ
ชุมชน 
               (4) กิจกรรมประเภทส่งเสริมความสามารถด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่ 
               (5) กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
 
ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างย่ังยืน จึงต้องเริ่มจากการใช้จุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมที่มี
อยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้มีการให้แนวคิดและความหมายของชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางและการน าไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติ
ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน (นายไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระท า มีการจัดการ 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) 
 
จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนมีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน 
แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัดฐาน
ของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ชีวิตประจ าวันของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ร่วมกันได้ 
 
ความเข้มแข็งของชุมชน จึงหมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกัน
เป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ 

 ประชาคมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่       
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บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออ่ืน ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกั นเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมด้วย 
 
ทั้งนี้ องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์ หรือในชื่ออ่ืนใด โดยจะมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจ านวนหนึ่ง
ที่มีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
ในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผู้น าตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน 
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้านเศรษฐกิจ
มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 
จากการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะอนุกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภายใต้คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบองค์ประกอบ
ของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย 
 
บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 
มีจิตส านักของการพึ่งตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน 
มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ 
มีการจัดท ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
มีการเสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้คือ 
 
สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเอง 
สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
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มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที่
จะให้ตรวจสอบ 
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ 
ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน 
สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการพึ่งตนเอง เอ้ือประโยชน์ต่อ
สมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การ
พึ่งพาตลอดไป 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอ่ืน ๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กร
เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกก าลัง
ด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้น
และสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด 
ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้
มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 
 
1. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต โดยพัฒนา
ศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐจาก
การเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง 
 
2. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
เรียนรู้” เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชนการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการของชุมชน 
รวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน 
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/32079 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/32079
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6. วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 
• ประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังผู้สูงอายุ 
• ประยุกต์ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
• ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ 
• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกาย จิต สังคม 

............................................................................................................................................. 
7. ผลการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้) 

ผลที่ได้จากการจัดการความรู้    
1. ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคน

ต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ท าให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจคลายเหงา และมีจิต
ปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่าย สามารถน าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางในการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน  

3. เกิดช่องทางการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่าง อปท. ชุมชน ภาคส่วนอ่ืนในท้องถิ่น 
และส่วนกลาง ในการร่วมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
............................................................................................................................................. 

8. บทเรียนที่ได้รับ (สรุปองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดว่าถ้าผู้อ่ืนจะน าไปใช้ต้องท าอย่างไร มีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จอะไรบ้าง) 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

• เครือข่ายรวมใจ วัดเป็นศูนย์กลาง กรรมการแข็งขัน ชุมชนสนับสนุน สร้างสุขผู้สูงวัย 
• ต้องเรียนรู้ความต้องการของชุมชน (ผู้สูงอายุ) เป็นอันดับแรก 

 
 
 
 
 


