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ค าน า 
 

           รายงานผลการด าเนินโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน) การบริการวิชาการแกส่ังคมประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.อุดรธานี ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ 
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผล
ของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 
 
 

                                          ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
     20 เมษายน 2560 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
  

ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องส าคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ท าให้
ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นกอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย
เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวลดลง จ านวนผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและ
ความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและด าเนินชีวิตเพียงล าพัง 

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุตอ้งเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัว
ออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้อง
เผชิญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงานมีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพ่ิมมากขึ้น 
มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสียสิ่งส าคัญของชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิต เพราะตายจากการสูญเสียบุตรเพราะ
แยกไปมีครอบครัว การสูญเสียต าแห่งหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพ หรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสีย
การเป็นที่พ่ึงของครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ  ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่งท าให้ผู้สูงอายุว้าเหว่  มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตได้ 

ในจังหวัดอุดรธานีไดส้ ารวจแล้วพบว่ามีผู้สูงอายุประมาณ 199,600 คน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู ่
ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษาและท านุบ ารุงดูแลให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของ
ผู้อาวุโส จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยมีนักเรียนสูงอายุจ านวน 470 คน ซึ่งมีผู้อายุระหว่าง 57-87 ปี มากที่สุดใน
ประเทศไทย ณ ขณะนี ้มีการนัดหมายมาโรงเรียนเดือนละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 3 ใน 
4 กล่าวคือประมาณ 300 กว่าคน และยังเป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มากที่สุด อย่างไรก็ตามการด าเนินการภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแนวคิดที่ว่า"ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง" และต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมโดยสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องท ากิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์และออกก าลังกาย 
เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีผู้สู งอายุให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประม าณ 2560                         
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้เห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับชุมชนในการปันยิ้มสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  
    
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียงมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของชุมชน  

 2. เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด 
 4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มเป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ  
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 300 คน 
3. พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 300 คน 

ก าหนดการด าเนินโครงการ  
          วันที่ 5 เมษายน 2560  
          ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
           ผู้รว่มโครงการทั้งสิ้น 415 คน 

ผลการประเมินจากแบบประเมิน 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 190 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
1. เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 142 74.73 
      ชาย  48 25.27 
2.อายุ จ านวน ร้อยละ 
      60-69 ปี  141 74.21 
      70-79  ปี  49 25.79 
      มากกว่า 80 ปี  5  2.63 
3.สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
      ประชาชน  190 100 
4. การศึกษา  จ านวน ระดับ 
      ระดับประถมศึกษา 134 70.53 
      ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  50 26.31 
      ปริญญาตรี   6  3.16 
5.ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด  จ านวน ร้อยละ 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    190 100 
 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.73 เพศชายร้อยละ 25.27 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 70.53 ,อายุ 70-79 ปี ร้อยละ 25.79 และอายุ 80 ปีขึ้นไป             

ร้อยละ 3.16 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานภาพประชาชน ร้อยละ 100 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 190 ชุด ) 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ 
 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม  67.05 28.30 4.65 00 00 
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 67.05 25.30 7.65 00 00 
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 73.70 25.30 2.00 00 00 
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 84.70 10.41 4.89 00 00 
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี 84.70 10.41 2.89 00 00 

 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการเข้าร่วมโครงการ 
 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม 84.70 10.41 4.89 00 00 
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 58.64 36.77 4.59 00 00 
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบค าถาม 74.64 21.89 3.47 00 00 
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารประกอบ 73.65 23.05 1.30 00 00 
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 72.70 27.00 2.30 00 00 

 
8.ความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมีก่อนเข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ความรู้“กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอายุ”  10.36 30.50 29.14 10.00 20.00 
8.1.2 ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่ายุคThailand 4.0” 15.36 25.50 39.14 10.00 10.00 
8.1.3 กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 25.36 25.50 29.14 10.00 10.00 
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลังเข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ความรู้“กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอายุ”   70.23 30.71 3.06 00 00 
8.1.2 ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่ายุคThailand 4.0” 62.29 34.82 2.89 00 00 
8.1.3 กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 75.70 20.30 4.00 00 00 
9.ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 68.55 30.05 4.40 00 00 
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม  74.23 20.59 5.18 00 00 
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ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น 

รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ความรู้การจัดกิจกรรมภายในงาน - 
   1.1 ให้ความรู้“กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอายุ”  96.94 
   1.2 ให้ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0” 97.11 
   1.3 กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 96.00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 95.35 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 100 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  97.11 
5. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม 96.70 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 94.82 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 95.60 

 
11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่  

ควร เพราะเป็นกิจกรรมดีมาก เพราะแสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ 
 
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

1. ต้องการได้รับความรู้“กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอาย”ุ 
2.  ต้องการได้รับความรู้“การเปน็ผู้สูงอายุอย่างมีคณุค่า 
3. พบปะเพ่ือนๆผู้สูอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ  
 

13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. ต้องการรับความรู้และและน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ต้องการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3. ต้องการได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน  

 
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น 

-  ความรู้ที่ได้รับดีมาก เห็นความส าคัญในการท าพินัยกรรม   
-  ไดเ้ปิดโลกกว้าง มีสาระประโยชน์ มีความสุข  
-  วิทยากรให้ความรู้/แนะน าข้อมูลชัดเจน 
-  สนุกกับกจิกรรม ไม่เบื่อ   
-  ได้รู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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สรุปผลความคิดเหน็ตัวชี้วัด โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
300 

 
415 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.70 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 130,560.- 130,560.- 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
95.60 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
94.82 

 
สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
(แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
1.1 ค่าตอบแทน……………….25,000 บาท 
1.2 ค่าใช้สอย…………………..75,560 บาท 
1.3 ค่าวัสดุ………………………30,000 บาท 
รวมงบประมาณท่ีใช้จริง… 130,560  บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

    โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ             
ได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้“กฎหมายพินัยกรรม”และเห็นความส าคัญในการท า
พินัยกรรม ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ได้ท ากิจกรรมสัมพันธ์นันทการที่เหมาะสมกับวัย ได้พบปะเพ่ือนๆ
ผู้สูงอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆได้รับความรู้และและน าไปใช้ประโยชน์ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง มีสาระประโยชน์ มีความสุข สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ ได้รู้จัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นโครงการดีมากควรจัดทุกปีและควรแบ่งปันความสุขเช่นนี้ให้กับผู้สูงอายุแห่งอ่ืนด้วย 

  
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี  
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ภาคผนวก ก : 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 
 (แผนงานที่ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

1.ความส าคัญของโครงการ 
 

ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องส าคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ท าให้
ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นกอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย
เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวลดลง จ านวนผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและ
ความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและด าเนินชีวิตเพียงล าพัง 

 
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุตอ้งเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 

ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัว
ออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้อง
เผชิญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงานมีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพ่ิมมากขึ้น 
มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสียสิ่งส าคัญของชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิต เพราะตายจากการสูญเสียบุตรเพราะ
แยกไปมีครอบครัว การสูญเสียต าแห่งหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพ หรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสีย
การเป็นที่พ่ึงของครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ  ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่งท าให้ผู้สูงอายุว้าเหว่  มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตได้ 
 

ในจังหวัดอุดรธานีไดส้ ารวจแล้วพบว่ามีผู้สูงอายุประมาณ 199,600 คน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู ่
ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษาและท านุบ ารุงดูแลให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของ
ผู้อาวุโส จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยมีนักเรียนสูงอายุจ านวน 470 คน ซึ่งมีผู้อายุระหว่าง 57 -87 ปี มากที่สุดใน
ประเทศไทย ณ ขณะนี้ มีการนัดหมายมาโรงเรียนเดือนละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 3 ใน 
4 กล่าวคือประมาณ 300 กว่าคน และยังเป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มากที่สุด อย่างไรก็ตามการด าเนินการภายใต้โรงเรียนผู้ สูงอายุต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแนวคิดที่ว่า"ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง" และต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมโดยสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องท ากิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์และออกก าลังกาย 
เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีผู้สู งอายุให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560                          
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้เห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับชุมชนในการปันยิ้มสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียงมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของชุมชน  
2.2 เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด 
2.4 เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

3.กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ  
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 300 คน 
3.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพ้ืนทีใ่ห้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่ง 
ความพอเพียง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังนี้  

4.1 ได้ท าบันเชิญไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้สูงอายุทราบและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 400 คน วิทยากร 9 คน และบุคลากร                
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 6 คน นับได้ว่าเกินเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น           
จ านวน 415 คน ประกอบด้วย 

- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 1   จ านวน  18  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 2   จ านวน  23  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 3   จ านวน  46  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 4   จ านวน  23  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 5   จ านวน  30  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 6   จ านวน  28  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 7   จ านวน  18  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 8   จ านวน  22  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 9   จ านวน  21  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 10   จ านวน  22  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 11   จ านวน  14  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 12   จ านวน  32  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 13   จ านวน  13  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 14   จ านวน  23  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 15   จ านวน  25  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 16   จ านวน  19  คน 
- ผู้สูงอายุ ต าบลนาพู่ หมู่ที่ 17   จ านวน  24  คน  

  - วิทยากร    จ านวน   9  คน 
- บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จ านวน   6  คน 

4.2 การด าเนินกิจกรรม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จึงต้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆสลับกัน             
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับอายุและสุขภาพ 
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5. ผลการด าเนินงาน (ให้เขียนผลการด าเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อมภาพประกอบ       
ที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
 

           5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
 

 
 
1. ชื่อ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ 
2. ที่ตั้ง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
       3.2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
       3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
       3.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
        3.5 เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดไป 
4. กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ อปท. 

- พมจ. 
- กศน. 
- อ าเภอ 

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

- สนับสนุนความคดิ 
- การท างาน 
- ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม 

สนับสนุน 
- การด าเนินงาน 
- การประสานความร่วมมือเครือขา่ย 

แผน/กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการด าเนินงาน. 

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

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ของผู้สูงอายุ 

ในชุมชน 

     * กาย 
     * จิต 
     * อารมณ์ 
     * สังคม 

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

- ร่วมคิด คิดว่าถ้าไม่ท าจะเกิด
อะไรขึ้นกับผู้สูงอายุ 
- ร่วมท า ท าเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทุกวัย 
- ร่วมสร้าง สร้างชุมชนที่เป็นสุข 
ด้วยมือของทุกคน 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ 
 

กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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5. เนื้อหาส าคัญ 
  5.1 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็
เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือสืบสานภูมิ
ปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 
  5.2 การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่บนหลักการใช้อาคารเรียนบริเวณอาคารผู้สูงอายุ ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะ
พูดคุยกันแล้วจึงค่อยๆมีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุหรืออาจเป็นการขยาย
กิจกรรมจากที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) อาคารแพทย์แผนไทย 
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาพู่ ห้องสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ ลาน
กิจกรรม เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุไม่มีรูปแบบและกิจกรรมตายตัว ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก าหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียน
อาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม โดยโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่มีการจัดกิจกรรมสอง
สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง 
  5.3 โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ 
   5.3.1 ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ  
เป็นฝ่ายท าให้การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุมีความน่าเชื่อถือในการท างาน และถือว่าเป็นการสร้างพันธมิตรในการ
ท างานชั้นเยี่ยม อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุดรธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฯกศน.อ าเภอเพ็ญ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
เพ็ญ ส านักงานเกษตรอ าเภอเพ็ญ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเพ็ญ เป็นต้น 
   5.3.2 ครูใหญ่หรือประธานหรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแกนน าที่เป็นผู้ริเริ่มงาน ได้รับการ
ยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประสานงานและรังสรรค์กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
   5.3.3 คณะกรรมการและแกนน าร่วมขับเคลื่อน เป็นเงื่อนไขหลัก และเป็นกลไกหลักในการเคลื่อนงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตามหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จ 
             5.3.4 ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นทีมให้ความรู้ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆในลักษณะเครือข่ายทางสังคม 
เช่น ศูนย์ฯกศน. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รพ.สต.ต าบลบ้านหลวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุดรธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ เกษตรอ าเภอเพ็ญ 
สถานีต ารวจภูธรเพ็ญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในจังหวัดอุดรธานี 18 ศูนย์ กลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
   5.4 การบริหารจัดการ: หลัก 5 ก  
   (1) กลุ่ม : ต้องสร้างการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแกนน า คณะท างาน และกลุ่มนักเรียน  
   (2) กรรมการ : เป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารจัดการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
   (3) กติกา : มีข้อตกลงร่วมกัน เห็นพ้องต้องกัน มีทิศทางในการท างานที่ชัดเจน 
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   (4) กิจกรรม : ขั้นแรกเน้นกิจกรรมในการแก้ปัญหาง่ายๆ เมื่อมีประสบการณ์มากข้ึนจึงเคลื่อนไปสู่
กิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
   (5) กองทุน : การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมั่นคงต้องเรียนรู้วิธีการหางบประมาณเข้ากองทุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
        5.5 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   (1) ประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพ้ืนที่ 
   (2) คัดเลือก และแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
              (3) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
              (4) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
              (5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ผู้สูงอายุ  

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมถึงความ
เป็นอยู่ซึ่งปัจจุบันการอาศัยอยู่เป็นระบบครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น  เห็นได้จากชุมชนชนบท จะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ
บุตรหลานวัยเด็กหรืออยู่ตามล าพัง โดยบุตรหลานวัยรุ่นหรือวัยท างานเข้าไปประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในเมืองหลวง
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวลดน้อยลง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลโดยตรงกับระบบ
ครอบครัวไทยโดยกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับผลโดยตรงมากที่สุดและเพ่ิมทวีความรุนแรงก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเนื่องจาก
ผู้สูงอายุหรือคนชรามีความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันลดน้อยถอยลงหรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ท าให้ผู้สูงอายุมองคุณค่าในตนเองลดลง มองตัวเองเป็นภาระให้กับบุตรหลาน เกิดภาวะซึมเศร้า และเกิดการ
แยกตัวออกจากสังคม จึงท าให้บุตรหลานมองว่าผู้สูงอายุไม่มีความสุขที่ต้องอาศัยอยู่กับบุตรหลาน  หรือในบางครั้งบุตร
หลานเกิดความรู้สึกเบื่อไม่สามารถทนเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามล าพังหรือพักอาศัยอยู่บ้านพักคนชราที่มีกลุ่มผู้สูงอายุรวมกันอยู่จ านวนมาก เมื่อมอง
ภาพรวมคนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกไปเองว่าผู้สูงอายุคงมีความสุขถ้าได้อยู่กับกลุ่มที่มีวัยอายุไล่เลี่ยกันมีเพ่ือนวัยเดียวกัน แต่
ส าหรับผู้สูงอายุนั้นการได้อยู่อาศัยที่บ้านพักคนชราคือการถูกทอดทิ้งในความเป็นจริงแล้ วสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการที่สุดคือ
การที่ได้อยู่กับบุตรหลาน หรือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและความเจริญในหน้าที่การงานของบุตรหลาน การ
ได้รับความรัก การได้รับความเอาใจใส่ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยให้บุตรหลานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้นดังนั้น การปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุฯ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งด้าน
สุขภาพจิตใจ สุขภาพกายและทรัพย์สิน ดังกิจกรรมดังต่อไปนี้  
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ผู้สูงอายุกับการท าพินัยกรรม  
     ตามกฎหมาย เมื่อผู้ใดเสียชีวิตลง มรดกของผู้นั้นย่อมจะตกเป็นของทายาท เช่น บิดา มารดา บุตร สามีหรือ
ภรรยา เป็นต้น ตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด แต่หากก่อนที่บุคคลนั้นจะเสียชีวิตเขาอาจท าพินัย 
กรรมยกทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ใดก็ได้ โดยบุคคลที่ถูกระบุให้เป็นผู้รับมรดกอาจไม่ใช่ทายาทเสมอไป  
          การท าพินัยกรรม หมายถึง การแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคนเมื่อเราตาย
ไปแล้ว มิใช่การยกทรัพย์สินให้แก่ผู้อ่ืนในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่ การท าพินัยกรรมต้องท าตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด  

การท าพินัยกรรมนั้นต้องท าตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม  
พินัยกรรมมีอยู่ 5 แบบด้วยกัน ได้แก่ 
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา 1656)  
2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา 1657)  
3. พินัยกรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658)  
4. พินัยกรรมท าเป็นเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา 1660)  
5. พินัยกรรมท าด้วยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา 1663) 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการท าพินัยกรรม ประกอบด้วย 

          1. บัตรประจ าตัวประชาชน  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 3. กรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน 
          4. กรณีผู้ท าพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปี หรือป่วย ควรมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
          5. พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน 

 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าใจง่ายข้ึนขอแนะน า การท าพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ นับว่า

เป็นที่นิยมท ากันมาก ดังนั้นในที่นี้จึงจะขอยกตัวย่างการเขียนและวิธีการเขียนพินัยกรรมในทั้ง 2 แบบดังกล่าว (และได้
จัดท าตัวอย่างไว้ในเอกสารประกอบการอบรม) 

  

พินัยกรรมแบบธรรมดา  
การท าพินัยกรรมแบบธรรมดาถือว่าเป็นพินัยกรรมแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด บางรายจะว่าจ้างทนายความ 

เป็นผู้จัดท าหรือร่างข้อความในพินัยกรรมให้ตามความประสงค์ของผู้ท า  
หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรมแบบธรรมดา 
1. ต้องท าเปน็หนังสือ โดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้(จะเขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้)  
2. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท า เพ่ือพิสูจน์ความสามารถของผู้ท า  
3. ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือก็

ได้ แต่จะใช้ตราประทับแทนการลงชื่อหรือเครื่องหมายแกงไดไม่ได้  และพยานที่จะลงลายมือชื่อในพินัยกรรมจะพิมพ์
ลายนิ้วมือหรือใช้ตราประทับ หรือลงแกงได หรือลงเครื่องหมายอย่างอ่ืนแทนการลงชื่อไม่ได้ จะต้องลงลายมือชื่ออย่าง
เดียว  

4. การขูด ลบ ตกเติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ในขณะที่ขูด 
ลบ ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ลงวัน เดือน ปี และผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์นิ้วมือต่อหน้า
พยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน และพยานอย่างน้อยสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมใน
ขณะนั้น (ต้องเป็นพินัยกรรมแล้ว) 
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พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
  
หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 

1. ต้องท าเป็นเอกสารที่เป็นหนังสือ โดยจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้  
2. ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับ จะพิมพ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนหนังสือไม่ได้ย่อม

ไม่สามารถจะท าพินัยกรรมแบบนี้ได้ พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้พินัยกรรมแบบ
นี้จึงมีความสะดวกตรงท่ีไม่จ าเป็นต้องมีพยานรู้เห็นในการท าพินัยกรรม  

3. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท า  
4. ต้องลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรม จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายอ่ืนไม่ได้  
5. หากมีการแก้ไข ขูด ลบ ตก เติมพินัยกรรมผู้ท าพินัยกรรมจะต้องท าด้วยมือของตนเองจะให้ผู้อ่ืนท าไม่ได้และ

จะต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ ณ จุดที่แก้ไข ขูดลบ ตก เติมด้วย หากมีการแก้ไข ขดู ลบ ตก เติมพินัยกรรม แต่ไม่มีการลง
ลายมือชื่อก ากับถือว่าไม่ได้มีการแก้ไข ขูดลบ ตกเติมในจุดนั้นๆ  

อนึ่งพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีส่วนคล้ายกันมาก มีข้อแตกต่างบางประการ คือ 
พินัยกรรมแบบธรรมดาผู้ท าพินัยกรรมไม่จ าเป็นต้องเขียนเองหรือพิมพ์เอง และจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ที่ส าคัญพินัยกรรม
แบบธรรมดาต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนด้วย และหากบุคคลอื่นเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ควรลงลายมือชื่อผู้เขียนและพยาน
ด้วย โดยระบุชื่อผู้เขียน ผู้พิมพ์และพยาน ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ พินัยกรรมแบบธรรมดาผู้ท าพินัยกรรมสามารถ
พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อได้ แต่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือไว้สองคน 

  

พินัยกรรมท าด้วยวาจา  
          การท าพินัยกรรมด้วยวาจาเป็นกรณีเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่
กฎหมายก าหนดไว้ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม ซึ่งในพฤติการณ์เช่นนี้ 
ผู้ท าพินัยกรรมไม่อาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนได้ทันท่วงที หรือกว่าจะหาได้ก็ถึงตายเสียก่อน ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท า
พินัยกรรมด้วยวาจาได้ ดังนี้ 

1. ผู้ท าพินัยกรรมแสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ทีน่ั้น  
 2. พยานทั้งหมดต้องไปแสดงตนต่อนายอ าเภอโดยมิชักช้า และแจ้งให้นายอ าเภอทราบถึงข้อความเหล่านี้ 
                   - ข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา 
                   - วัน เดือน ปี สถานที่ที่ท าพินัยกรรม 
                   - พฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางมิให้สามารถท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้นั้นด้วย  

3. ให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจดข้อความที่พยานแจ้งไว้ และพยานทั้งหมดนั้นต้องลงลายมือชื่อ ถ้าลง
ลายมือชื่อไม่ได้จะลงลายพิมพ์นิ้วมือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนก็ได้             

อนึ่ง ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมนี้ย่อมสิ้นไป เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่เวลา ผู้ท าพินัยกรรมกลับมาสู่
ฐานะที่จะท าพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  

ข้อพึงระวัง พินัยกรรมเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ ดงันัน้ก่อนที่จะท าพินัยกรรมผู้ท าต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่า
เจตนาจะยกทรัพยส์ินให้ใครเพราะการท าพินัยกรรมเป็นการก าหนดการยกทรัพย์สินหรือความประสงค์ที่จะจัดการเรื่องบางเร่ือง
ไว้ล่วงหนา้ส าหรับการตายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ไม่จ าเป็นต้องยกทรัพย์สินให้ทายาทตามกฎหมายของเราเท่านั้น หากพินัยกรรม
ได้ท าไปแล้วและถูกต้องก็ต้องบงัคับตามพนิัยกรรม ทายาทอื่นจะมาอ้างขอแบ่งทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมที่ท ายกให้ผู้อื่นไปแลว้
มิได ้เพราะพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาทีส่ าคัญของเจ้ามรดกที่กฎหมายยอมรับและบังคบัให้  
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การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่ายุค Thailand 4.0 
"เขา้ใจ" การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

 การด าเนินชีวิตประจ าวันที่เรียบง่าย เป็นวิถีชีวิตที่จะพาไปสู่ความสุข ด้วยการท าตัวตามสบายไม่ผูกมัดตนเอง
ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย กินง่าย อยู่ง่าย ด ารงชีวิตอยู่บนความพอเพียง ซึ่งไม่ได้หมายถึงการประหยัดจนอึดอัดหรือ
รัดตัวจนเกินไป แต่ให้ด าเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ใช้จ่ายหรือท ากิจกรรมต่างๆ ตามแต่สถานภาพของแต่ละบุคคลที่มี
อยู่ ไม่ท าให้ตนเองหรือคนอ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าอะไรเกินตัวหรือเกินฐานะที่ตนเองมี และหาความสุขจากสิ่งใกล้ตัว ที่มีอยู่ 
หรือเป็นอยู่ ก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข 

 

 

 
การเปลีย่นแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ในผู้สูงอายุ 
 
 

ผู้สูงอายุแม้จะเป็นวัยที่ได้รับการเคารพยกย่องจากลูกหลาน และเป็นวัยที่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่แต่ก็
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงอารมณ์ด้วย จึงท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความสุขเท่าที่ควร
จะเป็น 
           การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ประกอบไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงภายนอก และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในร่างกาย 
          1. การเปลี่ยนแปลงภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายนอกที่เกิดข้ึน เกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกาย ที่เห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาและรู้สึก
ได้ เช่น 

- ฟันเริ่มหลุดร่วง ไม่แข็งแรง เคี้ยวอาหารแข็งไม่ได้ เหงือกอักเสบบ่อย กลืนอาหารล าบาก 
          - ผมเปลี่ยนเป็นสีดอกเลา หรือสีขาว เริ่มหลุดร่วง บางลง 
          - ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ในร่างกายเหี่ยวย่น เริ่มมีกระ หรือจุดด่างด าบนผิว 
          - เคลื่อนไหวได้ช้าลง ไม่แข็งแรง 
          2. การเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น 
          - ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ท าให้ท้องผูก หรือท้องอืดเป็นประจ า 
          - หน้ามืด วิงเวียนศีรษะบ่อย 
          - สมองเสื่อมสภาพลง ท าให้หลงๆลืมๆ 
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           การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ เกิดจากการมีเวลาว่างมากและไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงรู้สึกว่าตัวเองถูก
ลดคุณค่าลง ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเริ่มมีน้อยลง ซึ่งอาจท าให้รู้สึกโดดเดี่ยว และเศร้าซึมเศร้า นอกจากนั้น
ยังอาจเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยและการเสื่อมของระบบต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์
ที่แปรปรวนง่าย ขี้หงุดหงิด ใจน้อย โกรธง่าย เป็นต้นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจากความเสื่อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
รวมถึงการดูแลสุขภาพท่ีอาจไม่เหมาะสม ท าให้ผู้สูงอายุมักเกิดปัญหาทางสุขภาพหลายๆโรคพร้อมกัน ถึงแม้ความเปลี่ยน 
แปลงด้านร่างกายในช่วงสูงวัยเหล่านี้จะไม่อาจควบคุมได้แต่จิตใจเราสามารถควบคุมได้ และหากสุขภาพจิตดีแล้ว สุขภาพ
กายย่อมดีตามไปด้วย ดังนั้น ควรท าอารมณ์ให้แจ่มใส และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข ก็จะช่วยให้มี
อายุยืนยาว และพบกับความสุขในช่วงบั้นปลายได้ 

  

 
 

การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ เพื่อช่วงสูงวัยท่ีมีคุณภาพ 
        “จิตใจ”เป็นสิ่งส าคัญมากๆส าหรับร่างกาย เพราะหากมีจิตใจที่เข้มแข็ง ร่างกายก็ย่อมที่จะแข็งแรงตามไปด้วยซึ่ง
โดยปกติแล้วสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุจะย่ าแย่ลงเนื่องจากร่างกายที่เสื่อมถอย บทบาทที่น้อยลง รายได้หรือสังคมที่
เปลี่ยนไปท าให้เกิดความหวั่นไหวได้ง่าย ดังนั้นเมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆที่ท าให้จิตใจของคุณหวั่นไหว ส่งผลให้อารมณ์
แปรปรวน หงุดหงิดน้อยใจได้ง่าย ควรเตรียมพร้อมด้านจิตใจ ดังนี้ 

เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่ในวัยของคุณ แต่ในวัยอ่ืนก็ย่อมเจอกับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น คุณควรเข้าใจ และยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนให้ได้  

ยึดหลักธรรมน าจิตใจ ควรหมั่นท าบุญ นั่งสมาธิ หรือฝึกฝนจิตใจ ไม่ยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ อยากท าแต่
ความดีและสิ่งดีๆเพ่ือตนเอง ครอบครัวและสังคม 

ท าตนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสิ่งที่ท าเพ่ือครอบครัวได้ดีที่สุดคือ น าประสบการณ์ชีวิต
มาใช้ในการสั่งสอนอบรมลูกหลาน และดูแลครอบครัวให้อยู่กันอย่างร่มเย็น มีความเมตตา เป็นที่เคารพนบนอบของ
ลูกหลาน 

ท าประโยชน์ คุณมีประสบการณ์ชีวิต มีภูมิปัญญาที่สั่งสมมา และมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวซึ่งสามารถ
น ามาท าประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองด้วย  

ใช้จ่ายอย่างรู้ค่า รู้จักประหยัด ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น หรือไม่เกินก าลังของตน เพ่ือลดการพ่ึงพาผู้อ่ืน และท าให้
เกิดความสุขใจ เมื่ออยู่อย่างพอเพียง 

 

หากิจกรรมท า คุณมีเวลาว่างมากกว่าผู้อ่ืน ดังนั้น ควรหากิจกรรมที่ชื่นชอบ หรือสนใจท า เป็นการใช้เวลาให้ 
เกิดประโยชน์ และอาจสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วย เช่น ฟังเพลง ท าอาหาร อ่านหนังสือ ถักไหมพรม  เป็นต้น 
เมื่อเตรียมพร้อมด้านจิตใจอย่างเต็มที่แล้ว ก็ไม่ต้องกลัวที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยความภาคภูมิใจ  
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เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ 

                     
 
          ในปัจจุบันนี้ ดูเหมือนโลกของเราหมุนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งต่างๆถูกพัฒนาและคิดค้นข้ึนจนตามไม่ทัน สิ่งที่ไม่เคย
คิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต เรากลับเห็นมันได้ทั่วไปในปัจจุบัน ในวัยของผู้สูงอายุ เมื่อมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา มักจะ
มองข้ามไป และไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากคิดไปเองว่าตนไม่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้ ใช้ไม่เป็น ฝึกไม่ได้ ซึ่งความคิดเหล่านี้ไม่
ถูกต้องทีเดียวนัก เพราะเทคโนโลยี สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้อย่างมาก 
 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อผู้สูงอายุ 

         เทคโนโลยีในโลกปัจจบุัน มีประโยชน์มากมายต่อทุกคน หากเราใช้ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งก็มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
เช่นเดียวกัน ดังนี้ 

         1. ช่วยในการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์และเครือข่ายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างทันใจ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือจะส าคัญมาก สามารถที่จะโทรได้ทุกเม่ือที่ต้องการความช่วยเหลือ
จากลูกหลาน ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรใช้โทรศัพท์มือถือเป็นในเบื้องต้น 
         2. ช่วยให้ใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ไม่สิ้นสุดอยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถท่อง
โลกอินเทอร์เน็ตได้ทั้งวัน โดยที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุบางท่านอาจใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งหาความรู้เพ่ิมเติม
ในสิ่งที่ต้องการท า เช่น ท าอาหาร ปลูกต้นไม้ จัดบ้านใหม่ๆ ท าขนมหวาน ท าของท ามือ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่าง          
ที่เป็นประโยชน์มากๆ และช่วยให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่คิดฟุ้งซ่าน 
         3. ช่วยอ านวยความสะดวก ปัจจุบันมีสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกมากมายซ่ึงเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น รีโมท ไม่ว่าจะเป็นรีโมทเปิดปิดโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ช่วยให้ไม่ต้องลุกจากที่ให้เสี่ยง
ต่อการหกล้ม เป็นต้น 
         เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ดี หากเราใช้ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สูงอายุเองควรเปิดใจกับเทคโนโลยีตามยุคสมัย ซึ่งรับรองว่า
มีประโยชน์ต่อตัวท่านเป็นอย่างมากแน่นอน 
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นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

         ผู้สูงอายุ แม้จะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงเป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ก็ใช่ว่า ผู้สูงอายุจะไม่
สามารถท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆได้ การนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ความ
บันเทิงไปพร้อมๆกันท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมถึงท าให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน 

 

กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  
         กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ บุตรหลานควรจัดให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้สูงอายุและค านึงถึงความ
ปลอดภัยเสมอโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

         1. กิจกรรมทางสังคม คือ การเข้าร่วมงานบุญ 
งานประเพณีต่างๆ ในชุมชนของผู้สูงอายุ หรืออาจพา
เข้ากลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการรวมตัวกันตามความชอบ 
ศาสนา หรือสังคมของตนเอง นอกจากนี้ บุตรหลาน
ยังควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยปะละเลย และหมั่น
พูดคุยถามไถ่ถึงกิจกรรมนั้นๆเสม 

 

 

          

2. กิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือป้องกันการเสื่อม
ของสภาพร่างกาย และช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้
สะดวก โดยแบ่งเป็น การท ากายบริหาร การออก
ก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น วิ่งเหยาะๆ จ๊อกก้ิง           
เดินเร็ว เป็นต้น 
  

 

          

3. การเล่นกีฬาหรือเกม เช่นหมากรุก หมากฮอร์ส 
โยนห่วง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถเลือกเล่นได้
ตามใจชอบ โดยไม่เป็นกีฬาที่หักโหม หรือการละเล่น 
ที่ออกแรงมากจนเกินไป 
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4. กิจกรรมการท่องเที่ยว ตามสถานที่ส าคัญต่างๆ 
หรือการเดินทางไกล การท่องเที่ยวท าให้เปิดโลกกว้าง 
และสร้างความสุขสนุกสนานให้ผู้สูงอายุได้เป็นอย่าง
มาก บุตรหลานควรโทรถามไถ่ รวมถึงถามถึงการ
ท่องเที่ยวนั้นๆเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้บอกเล่าความรู้สึก 
 

 

5. กิจกรรมงานอดิเรก เช่น งานฝีมือ ท าอาหาร ร้อง
ร าท าเพลง หรือจัดสวน เป็นต้น การท าในสิ่งที่รัก  
ช่วยสร้างความผ่อนคลาย และฝึกความใจเย็นได้มาก
ขึ้น โดยบุตรหลานควรพูดคุย สนับสนุน และให้
ความส าคัญกับสิ่งของนั้นๆด้วย 
 

 

แม้ว่าอายุจะเพ่ิมมากขึ้น แต่ผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในการท ากิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ 
นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้แข็งแรงทั้งกายและใจแล้ว ยังท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ขึ้นอีก
ด้วย  

5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
300 

 
415 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.70 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 130,560.- 130,560.- 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
95.60 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
94.82 
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6. ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 
 

ผู้รับบริการ 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก 

ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้“กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอายุ” และที่ส าคัญได้เห็น
ความส าคัญในการท าพินัยกรรม การได้รับความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ได้มีทักษะให้ความส าคัญในการใช้ชีวิต
ในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่สิ้นหวัง ไม่ท้อแท้ มีเพ่ือนรอบกาย มีคุณค่ามีความส าคัญในสังคม ได้ท า
กิจกรรมสัมพันธ์นันทการที่เหมาะสมกับวัย ได้พบปะเพ่ือนๆผู้สูอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ ได้รับความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง                     
มีสาระประโยชน์ ท าให้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม ไมเ่บื่อ 
        หน่วยงาน   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 

   

7. สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
           ผู้เข้าร่วมโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและได้ให้ความเห็น
ที่ตรงกันว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มาก แค่เพียงมาหยิบยื่นแบ่งปันรอยยิ้มก็ท าให้ทุกคนมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่าอย่างมาก ความรู้ที่ได้รับดีมาก 

  

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา   
ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

9. การจัดท าโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง เป็นการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการ
วิจัย ดังนี้ 
 

ชื่อเรื่อง 
การให้บริการวิชาการ 

แก่สังคม 

ผลงานที่น าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการ/            
การเรียนการสอน/ 

การวิจัย 

 
หลักฐาน  

(สนับสนุนเนื้อหา) 

 
โครงการปันยิ้มสร้าง
สุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แห่งความพอเพียง 

 
 

 
ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (72303) 
 

 
หน่วยที่ 2: สถานการณ์ของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 3: ธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 5:อาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 6: การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 8: การปรับตัวของผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 9: การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 12: สิทธิและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 13: ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
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ภาคผนวก ข   
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 
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แบบค าขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

 
1. ชื่อ โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 
2. ลักษณะโครงการ ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  :  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

และเสมอภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

6. หลักการและเหตุผล 
 

ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องส าคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ท าให้
ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นกอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย
เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวลดลง จ านวนผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและ
ความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและด าเนินชีวิตเพียงล าพัง 

  

เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุตอ้งเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม 
ในปัจจุบัน ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้อง
ใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็น
วัยที่ต้องเผชิญกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงาน มีรายได้ลดลง ภาวะสุขภาพเสื่อมลง  มีโรคทางกาย
เพ่ิมมากขึ้น มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสียสิ่งส าคัญของชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิต เพราะตายจากการ
สูญเสียบุตรเพราะแยกไปมีครอบครัว การสูญเสียต าแห่งหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพ หรือบทบาททางสังคม 
ตลอดจนการสูญเสียการเป็นที่พ่ึงของครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ หาก
ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุว้าเหว่  มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและ
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
 

ในจังหวัดอุดรธานี จากการส ารวจแล้วพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 199,600 คน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนา
พู ่ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษาและท านุบ ารุงดูแล  ให้มีชีวิตที่ดีตามวัย
ของผู้อาวุโส จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุข้ึนโดยมีนักเรียนสูงอายุจ านวน 470 คน ซึ่งมีผู้อายุระหว่าง 57-87 ปี  มากที่สุด
ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ มีการนัดหมายมาโรงเรียนเดือนละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 
3 ใน 4 กล่าวคือประมาณ 300 กว่าคน และยังเป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมาย และเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดั นให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่มากที่สุด อย่างไรก็ตามการด าเนินการภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ ต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมใน

  ผด.บส.1 
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ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวคิดที่ว่า "ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง"  และต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องท ากิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกก าลังกาย 
เป็นเรื่องที่น่ายินดทีี่มีผู้สูงอายุให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้เห็นความส าคัญและขอเป็น 

ส่วนหนึ่งร่วมกับชุมชนในการปันยิ้มสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  

7. วัตถุประสงค ์  
8.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียงมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของชุมชน  
8.2 เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได ้ 
8.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด 
8.4 เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

8. ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84  

        เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จาการบริการ ร้อยละ 86 
        ผลลัพธ์ 
         8.1 ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเองสามารถใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียง และมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของชุมชน  

8.2 ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ไดแ้สดงศักยภาพภูมิความรู้/ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได  
8.3 ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อื่นให้น้อยที่สุด 
8.4 ผู้สูงอายยุอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

 

9. ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะให้ความส าคัญในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่สิ้นหวัง 

ไม่ท้อแท้ มีเพ่ือนรอบกาย มีคุณค่ามีความส าคัญในสังคม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 
 

10. ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ 
ข้อที่ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจ าปี 2560 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ้างอิงจาก แผนแม่บทการบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 
 

12. กลุ่มเป้าหมาย  
12.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่บริการ 
12.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 300 คน (เนื่องจากผู้สูงอายุมาโรงเรียนโดยการนัดหมาย) 
12.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดอุดรธานี           



- 39 - 

 

 13.    ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
13.1 ภาคท้องถิ่น...ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
13.2 ภาคประชาชน... ประชาชนผู้สูงอายุ  
13.3 ภาคเอกชน…ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆ 

         13.4 ภาครัฐ...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
14.    สถานที่ให้บริการวิชาการณ  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
15.    ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2560–สิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 (ไม่ควรเกิน 1 ปี) 
16.    เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด  
หน่วย 
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1 :ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ  
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

   /  

ตัวชี้วัด      

เชิงปริมาณ  :  
   1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 
คน 

   
300 

 

   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ   84  

 เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ร้อยละ 

  
 

86 
 

เชิงเวลา :  
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

   
100 

 

เชิงต้นทนุ : 
      1.งบประมาณ   

 
บาท 

   
133,560 

 

17.   แผนการด าเนินงาน (Grant Chart)  
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วย 
นับ 

แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1 :  
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

    
/ 

 

กิจกรรม 1.ด้านความรู้  คร้ัง/คน   1/300  
ให้ความรู้ "กฎหมายพินัยกรรมส าหรับผู้สูงอายุ"      
กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ       
กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอาย ุ  
คุยกับหมอ พยาบาล ตรวจสขุภาพผู้สูงอายุ 
อาหารเพื่อสุขภาพ 

     

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรปุผลโครงการ  คร้ัง   1  
กิจกรรมที่ 4 : จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ คร้ัง   1  
 

หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
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18.  รายการงบประมาณ         หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย / รายการ งบประมาณปี พ.ศ.2560 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.– ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.– ก.ย.) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/กิจกรรม     
ค่าตอบแทน (29,280 บาท)     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x6x3)     
2. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุม่ (อัตราXชมฺ.Xคน) =(300x6x6)   10,800  
3. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 6 คน  (เหมาจ่าย ไป-กลับ)   10,800  
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ  6 คน วันธรรมดาวันๆละ 150 บาท     3,000  
5. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ  6 คน วันหยุดราชการวนัๆละ 420 บาท     3,000  
ค่าใช้สอย (74,280 บาท)   1,680  
6. อาหารผู้ร่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี ( ไม่ครบทุกมื้อ) 308 คนๆละ 100 บาท      
7. อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี ( 308 คนๆละ 70 บาท )   30,800  
8. ค่าเบี้ยเลีย้งวิทยากร/เจ้าหนา้ทีร่วม 6 คน 3 วันๆละ 240 บาท   21,560  
9. ที่พักวิทยากร 1 คน 2 วันๆละ 800 บาท    4,320  
10. ค่าสถานท่ีการจัดโครงการพรอ้มค่าตกแต่งสถานท่ี 1 วันๆละ 4,000 บาท   1,600  
11. ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเช่ือเพลงิ 1 วันหรือค่าน้ ามันรถศูนย์วิทยพัฒนา   4,000  
12. คา่ไปรษณยี์ โทรศัพท์ โทรสาร    3,000  
13. ค่าใช้จ่ายอื่น    1,000  
14. ค่าประมวลผลและจัดท ารายงาน   5,000  
ค่าวัสดุ (30,000 บาท)   3,000  
12. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรม 300 ชุดๆละ  50 บาท      
13. ค่าเอกสาร/หนังสือ/สื่อการจดัฝึกอบรม  300 ชุดๆละ  50 บาท    15,000  
                              รวมท้ังสิ้น  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน)                       15,000  
   133,560  
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจา่ยทุกรายการ 
19.   แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน(บาท) 

1 1.ประสานงาน/เตรียมการด าเนินโครงการทุกด้าน 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้สนใจ 
3.ด าเนินการจัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 
วันที่ 5 เมษายน 2560 

 
130,560 

2 1. ติดตามและสรุปผลโครงการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์  (เมษายน 2560) 

3,000 
 

                              รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)                     133,560 
20.   เฉพาะกรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา/ผลงานวิจัย ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชาใดหรือ
ผลงานวิจัยเรื่องใด  เช่น 

รหัสชุดวิชา......................ชื่อชดุวิชา.....................................   และ/หรือ  
ผลงานวิจัยเรื่อง.................................................................... 

21.   การรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานก าหนด 
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ก าหนดการ 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
วันพุธที ่5 เมษายน 2560 

เวลา                                              กิจกรรม 
07.30-08.30  ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
 
08.30-08.45  

 

ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สงบนิ่ง 89 วินาที 

08.45-09.00  พิธีเปิด  
   -กล่าวต้อนรับ โดย นายอ านวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ 
   -กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
   -กล่าวเปิดงาน โดย นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี  
   -การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ 
 

 
 
 
 
 
 
09.00-16.00 

ฐานที่ 1 ฐานที่ 2 ฐานที่ 3 ฐานที่ 4 
 
ให้ความรูเ้ร่ือง 
กฎหมายพินัยกรรม 
ฝึกเขียนพินัยกรรม 
 
วิทยากร  
นายปราโมทย์ ธัญญพชื 
วิทยากรกลุ่ม  
นางพรรษชล แข็งขัน 
(10.00-12.00 น.)  

 
การเป็นผู้สูงอายุ         
อย่างมีคุณค่า 
ยุค Thailand 4.0 
 
วิทยากร  
นางเยียรยง ไชยรัตน ์
วิทยากรกลุ่ม  
นางปพรศรี ทิพย์เนตร 
 

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
(พัฒนากาย) 
 
วิทยากร 
นายอภิชาต ราชค า 
วิทยากรกลุ่ม  
1.นายทองหอม บุญรวม 
2.นางกนกวรรณสุธรรมฤทธิ ์

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ(พัฒนาใจ) 
 
วิทยากร 
นายพิทักษ์ คิดโสดา 
วิทยากรกลุ่ม  
1.นายนพสิทธิ์ สุวรรณมณ ี
2.น.ส.เมตตา มนิสุวรรณ 

 
แนะแนวการศึกษา
ทางไกล มสธ.หลักสูตร
สัมฤทธิบัตร 
 
วิทยากร  
น.ส.มานิตา ฉัตรเมือง
ปัก 
นักแนะแนวการศึกษาฯ  

 
การเป็นผู้สูงอายุ              
อย่างมีคุณค่ายุค                   
Thailand 4.0 
 
วิทยากร  
นางเยียรยง ไชยรัตน ์
วิทยากรกลุ่ม  
นางปพรศรี ทิพย์เนตร 
 

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
(พัฒนากาย) 
 
วิทยากร 
นายอภิชาต ราชค า 
วิทยากรกลุ่ม  
1.นายทองหอม บุญรวม 
2.นางกนกวรรณ สุธรรมฤทธิ ์

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ(พัฒนาใจ) 
 
วิทยากร 
นายพิทักษ์ คิดโสดา 
วิทยากรกลุ่ม  
1.นายนพสิทธิ์ สุวรรณมณ ี
2.น.ส.เมตตา มนิสุวรรณ 
 

หมายเหตุ  สลับกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้ร่วมกิจกรรม  
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ภาคผนวก ค 
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
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กฎหมายพินัยกรรม 
โดย นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี  

การท าพินัยกรรม  
     ตามกฎหมายเมื่อผู้ใดเสียชีวิตลง มรดกของผู้นั้นย่อมจะตกเป็นของทายาท เช่น บิดา มารดา บุตร สามีหรือ
ภรรยา เป็นต้น ตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด แต่หากก่อนที่บุคคลนั้นจะเสียชีวิตเขาอาจท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของ
ตนให้แก่ผู้ใดก็ได้ โดยบุคคลที่ถูกระบุให้เป็นผู้รับมรดกอาจไม่ใช่ทายาทเสมอไป  
          การท าพินัยกรรม หมายถึง การแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคนเมื่อเราตาย
ไปแล้ว มิใช่การยกทรัพย์สินให้แก่ผู้อ่ืนในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่ การท าพินัยกรรมต้องท าตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด  
 
1. พินัยกรรมมีลักษณะอย่างไร 
 

          พินัยกรรม คือการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนหรือในเรื่องต่างๆที่จะเป็นผลใช้บังคับ
ได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย พินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาที่ประสงค์ให้มีผลเมื่อตนเองตายไปแล้ว ซึ่งจะยกทรัพย์สินให้ 
แก่ใครก็ได้ หรือให้ผู้ใดเข้ามาจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดของตนก็ได้ แต่จะท าให้พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับไปถึง
ทรัพย์สินของผู้อื่นที่มิใช่ของตนนั้นย่อมท าไม่ได้  
           กล่าวอีกนัยหนึ่ง พินัยกรรมก็คือ กิจการต่างๆของผู้ท าพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ท า
พินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยท าแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายก าหนดไว้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เรียก
ตัวย่อว่า ป.พ.พ. มาตรา 1646–1648) เช่น  
           นายแดงท าพินัยกรรมว่า เมื่อตนเองตายจะขอยกที่ดินของนายขาวซึ่งเป็นพี่ชายตนให้แก่นางเหลือง ซึ่งเป็นการ
ยกทรัพย์สินของผู้อ่ืนให้แก่นางเหลือง กรณีเช่นนี้ท าไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของตน เอกสารที่มีข้อความเป็นพินัยกรรม
แม้ไม่มีค าว่าเป็นพินัยกรรมก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมมีผลให้ได้ แต่ถ้ามีค าว่าพินัยกรรมแต่ไม่มีข้อความว่าพินัยกรรมให้มีผล
บังคับเม่ือตายไปแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม เช่น สมชายเขียนหนังสือไว้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปขอท าพินัยกรรมยกเงินสดให้แก่
นายเจริญ 5,000 บาท ดังนี้ถือว่าไม่ใช่พินัยกรรม เพราะไม่ประสงค์จะให้นายเจริญได้รับเงินเมื่อหลังจากท่ีนายสมชาย
ตายไปแล้ว  
           ลักษณะส าคัญของพินัยกรรม คือ เอกสารนั้นต้องมีข้อความก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายว่าให้
ตกเป็นของใคร หรือให้จัดการอย่างไรเมื่อผู้ท าพินัยกรรมตายไปแล้ว หากมีข้อความดังกล่าวก็เป็นพินัยกรรมโดยไม่ต้องมี
ข้อความระบุว่าเป็นพินัยกรรมแต่อย่างใด การท าพินัยกรรมอาจไม่ใช่เรื่องการยกทรัพย์สินให้ผู้ใดก็ได้ แต่อาจเป็นเรื่อง
อ่ืนๆที่ให้มีผลตามกฎหมายก็ได้ เช่น การท าพินัยกรรมว่าเมื่อตนเองตายไปแล้วขอยกปอดให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
ให้จัดงานศพของตนโดยการเผาภายใน 3 วัน ดังนี้ก็เป็นพินัยกรรมเช่นกัน 
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2. ใครที่ไม่มีสิทธิท าพินัยกรรมบ้าง 
 
             ผู้ที่ท าพินัยกรรมต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณจ์ึงมีสิทธิตามกฏหมายในการท าพินัยกรรม หากอายุต่ ากว่า 15 ปี
ท าพินัยกรรมถือว่าพินัยกรรมนั้นใช้ไม่ได้ (พินัยกรรมนั้นไม่มีผล) หรือตามกฎหมายเรียกว่าเป็นโมฆะ นอกจากนั้นบุคคลใด
ที่ศาลได้มีค าสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้ว ก็ไม่สามารถท าพินัยกรรมได้เช่นกัน หากฝ่าฝืนท าพินัยกรรมขึ้นมา                
ผลก็คือพินัยกรรมนั้นใช้ไม่ได้หรือตามกฎหมายเรียกว่าเป็นโมฆะเช่นกัน 
  

3. พินัยกรรมมีกี่แบบ  
            การท าพินัยกรรมนั้นต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด มิฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม  
พินัยกรรมมีอยู่ 5 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

1.พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา 1656)  
2.พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา 1657)  
3.พินัยกรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658)  
4.พินัยกรรมท าเป็นเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา 1660)  
5.พินัยกรรมท าด้วยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา 1663) 
อนึ่งพินัยกรรมทั้ง 5 แบบดังกล่าว มี 3 แบบที่ผู้ท าจะต้องไปติดต่อกับทางอ าเภอหรือเขต คือแบบที ่3,4 และ 5 

ส่วนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ผู้ท าสามารถด าเนินการได้เองโดยไม่ต้องติดต่อกับทางอ าเภอหรือเขตแต่อย่างใด 
พินัยกรรมแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกัน ผู้ท าพินัยกรรมสามารถเลือกท าแบบใดก็ได้ที่ส าคัญคือข้อความในพินัยกรรม
ต้องมีสาระเป็นเรื่องก าหนดการเผื่อตายเอาไว้ ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะท าพินัยกรรมสามารถเลือกท าแบบใดแบบหนึ่งใน
จ านวนทั้งหมด 5 แบบ หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรมในแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 

            1. พินัยกรรมแบบธรรมดา 

             การท าพินัยกรรมแบบธรรมดาถือว่าเป็นพินัยกรรมแบบที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด บางรายจะว่าจ้างทนายความ 
เป็นผู้จัดท าหรือร่างข้อความในพินัยกรรมให้ตามความประสงค์ของผู้ท า  

หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรมแบบธรรมดา 
1. ต้องท าเป็นหนังสือโดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้(จะเขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ)  
2. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท า เพ่ือพิสูจน์ความสามารถของผู้ท า  
3. ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน จะลงลายมือชื่อหรือ 

พิมพ์นิ้วมือก็ได้ แต่จะใช้ตราประทับแทนการลงชื่อหรือเครื่องหมายแกงไดไม่ได้ และพยานที่จะลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
จะพิมพ์ลายนิ้วมือหรือใช้ตราประทับ หรือลงแกงได หรือลงเครื่องหมายอย่างอ่ืนแทนการ 
ลงชื่อไม่ได้ จะต้องลงลายมือชื่ออย่างเดียว  

4. การขูด ลบ ตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ 
ในขณะที่ขูด ลบ ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ลงวัน เดือน ปี และผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้ว
มือต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน และพยานอย่างน้อยสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท า
พินัยกรรมในขณะนั้น (ต้องเป็นพินัยกรรมแล้ว) 
 

2. พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ  
หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 

1.ต้องท าเป็นเอกสารที่เป็นหนังสือ โดยจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้  
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2. ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับจะพิมพ์ไม่ได้ ฉะนั้นผู้ที่เขียนหนังสือไม่ได้ย่อม 
ไม่สามารถจะท าพินัยกรรมแบบนี้ได ้พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ พินัยกรรมแบบ
นี้จึงมีความสะดวกตรงที่ไม่จ าเป็นต้องมีพยานรู้เห็นในการท าพินัยกรรม  

3. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท า  
4. ต้องลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรม จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายอ่ืนไม่ได้  

 5. หากมีการแก้ไข ขูด ลบ ตก เติมพินัยกรรมผู้ท าพินัยกรรมจะต้องท าด้วยมือของตนเองจะให้ 
ผู้อื่นท าไม่ได้ และจะต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ ณ จุดที่แก้ไข ขูดลบ ตก เติมด้วย หากมีการแก้ไข ขูด ลบ ตก เติม
พินัยกรรม แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับถือว่าไม่ได้มีการแก้ไข ขูดลบ ตกเติมในจุดนั้นๆ  

อนึ่งพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีส่วนคล้ายกันมาก มีข้อแตกต่างบางประการคือ 
พินัยกรรมแบบธรรมดาผู้ท าพินัยกรรมไม่จ าเป็นต้องเขียนเองหรือพิมพ์เอง และจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ที่ส าคัญพินัยกรรม
แบบธรรมดาต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนด้วย หากบุคคลอ่ืนเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ควรลงลายมือชื่อผู้เขียนและพยานด้วย 
โดยระบุชื่อผู้เขียน ผู้พิมพ์และพยาน ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ พินัยกรรมแบบธรรมดาผู้ท าพินัยกรรมสามารถพิมพ์
ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อได้ ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือไว้ สองคน 

  

         3. พินัยกรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง  
          การขอท าพินัยกรรมเป็นเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ร้องสามารถยื่นค าร้องขอให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต ณ อ าเภอ
หรือเขตใดก็ได้ด าเนินการให้ตามความประสงค์  
         ขั้นตอนการท าพินัยกรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง เป็นดังนี้ 

1. ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ 
เขตต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน  

2. นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจะจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแล้วนั้นลงไว้ และอ่าน 
ข้อความให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง  

3. เมื่อผู้ท าพินัยกรรมและพยานรับทราบชัดเจนว่าข้อความที่นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจดนั้นถูกต้อง 
ตรงกันกับที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้ แล้วให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

4. ข้อความที่นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจดไว้นั้น ให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลง 
วัน เดือน ปี จดลงไว้ด้วยตนเองเป็นส าคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ท าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น แล้วประทับตรา
ต าแหน่งไว้เป็นหลักฐาน  

การท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ไม่จ าเป็นต้องท าในที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ/ที่ท าการเขตเสมอไป 
ถ้าผู้ท าร้องขอจะท านอกท่ีท าการดังกล่าวก็ได้ 
  

         4. พินัยกรรมท าแบบเอกสารลับ  
          ขั้นตอนการท าพินัยกรรมแบบเอกสารลับ เป็นดังนี้ 
ผู้ที่ประสงค์จะท าพินัยกรรมเป็นเอกสารลับ ให้ผู้นั้นแสดงความจ านงตามแบบของเจ้า  
พนักงานยื่นต่อกรมการอ าเภอ (นายอ าเภอ) ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอแล้วปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

1. ต้องมีข้อความเป็นพินัยกรรมและลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรม  
2. ผู้ท าพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรม แล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึก  
3. ผู้ท าพินัยกรรมต้องน าพินัยกรรมที่ผนึกนั้น ไปแสดงต่อนายอ าเภอและพยานอย่างน้อย 2 
4. คนและให้ถ้อยค าต่อบุคคลทั้งหมดนั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ท าพินัยกรรมเขียน 

เองโดยตลอด ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิล าเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย  
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5. เมื่อนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรมและวันเดือนปีที่ท าพินัยกรรมมาแสดง 
ไว้ในซองพับและประทับตราประจ าต าแหน่ง แล้วนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตผู้ท าพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบน
ซองนั้น 
  

อนึ่ง หากบุคคลผู้เป็นทั้งใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้ มีความประสงค์จะท าพินัยกรรมเป็นเอกสารลับสามารถ
ท าได้โดยให้ผู้นั้นเขียนด้วยตนเองบนซองพินัยกรรมต่อหน้านายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตและพยานอย่างน้อย 2 คน ว่า
พินัยกรรมที่ผนึกนั้นเป็นของตนแทนการให้ถ้อยค า  
          ถ้าผู้ท าพินัยกรรมแบบเอกสารลับประสงค์ขอรับไปทันทีก็ให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตมอบให้ไปได้ โดยให้ผู้ท า
พินัยกรรมลงลายมือชื่อรับในสมุดทะเบียน 

  

          5. พินัยกรรมท าด้วยวาจา 
  

           การท าพินัยกรรมด้วยวาจาเป็นกรณีเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่
กฎหมายก าหนดไว้ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม ซึ่งในพฤติการณ์เช่นนี้ 
ผู้ท าพินัยกรรมไม่อาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนได้ทันท่วงที หรือกว่าจะหาได้ก็ถึงตายเสียก่อน ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท า
พินัยกรรมด้วยวาจาได้ ดังนี้  

1. ผู้ท าพินัยกรรมแสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนซ่ึงอยู่พร้อมกัน  
ณ ที่นั้น  

2. พยานทั้งหมดต้องไปแสดงตนต่อนายอ าเภอโดยมิชักช้าและแจ้งให้นายอ าเภอทราบถึงข้อความ 
เหล่านี้  
                    - ข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา 
                   - วัน เดือน ปี สถานที่ที่ท าพินัยกรรม 
                   - พฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางมิให้สามารถท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้นั้นด้วย  

3.ให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตจดข้อความที่พยานแจ้งไว้ และพยานทั้งหมดนั้นต้องลง 
ลายมือชื่อ ถ้าลงลายมือชื่อไม่ได้จะลงลายพิมพ์นิ้วมือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนก็ได้             

อนึ่ง ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมนี้ย่อมสิ้นไปเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งเดือน นับแต่เวลาผู้ท าพินัยกรรมกลับมาสู่ฐานะ
ที่จะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
  

ข้อพึงระวัง 
  

          พินัยกรรมเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ ดังนั้น ก่อนที่จะท าพินัยกรรมผู้ท าต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ
เสียก่อนว่าเจตนาจะยกทรัพย์สินให้ใครเพราะการท าพินัยกรรมเป็นการก าหนดการยกทรัพย์สินหรือความประสงค์ที่จะ
จัดการเรื่องบางเรื่องไว้ล่วงหน้าส าหรับการตายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ไม่จ าเป็นต้องยกทรัพย์สินให้ทายาทตามกฎหมาย
ของเราเท่านั้น หากพินัยกรรมได้ท าไปแล้วและถูกต้องก็ต้องบังคับตามพินัยกรรม ทายาทอ่ืนจะมาอ้างขอแบ่งทรัพย์มรดก
ตามพินัยกรรมที่ท ายกให้ผู้อ่ืนไปแล้วมิได้ เพราะพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาที่ส าคัญของเจ้ามรดกท่ีกฎหมายยอมรับ
และบังคับให้ 

  

          พินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนับว่าเป็นที่นิยมท ากันมาก ดังนั้น ในที่นี้จึงจะขอยก
ตัวย่างการเขียนและวิธีการเขียนพินัยกรรมในทั้ง 2 แบบดังกล่าว 
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ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบธรรมดา (จะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้)  
                                    

                                     พินัยกรรม 
 

พินัยกรรมฉบับนี้ท าขึ้น ณ บ้านเลขท่ี..............ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ........................... 
ข้าพเจ้า........................................ .............อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่...........ถนน.................. ..ต าบล/แขวง
...............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................ขอท าค าสั่งครั้งสุดท้าย
ไว้ในพินัยกรรมนี้ และให้บรรดาค าสั่งและพินัยกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ท าขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอันสิ้นผลและถูกเพิก
ถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดไม่ว่าบรรดาอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ตลอดจนสิทธิเรียกร้องต่อผู้อื่น รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินใดๆ ทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีหรืออาจมีใน
ภายหน้าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
๑) ……………………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………….ส่วน 
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………….ส่วน 
๓) ……………………………………………………………………………………………………………………………จ านวน…………ส่วน 
 
ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว……………………………………  เป็นผู้จัดการ
มรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่านาย/นาง/นางสาว…………………………………………ถึงแก่กรรมก่อนหรือพร้อมกับ
ข้าพเจ้า ให้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..ป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป 
ข้อ ๓. บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการศพของข้าพเจ้าให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าก่อน ส่วนที่
เหลือจึงให้ตกเป็นสิทธิของผู้รับพินัยกรรมดังกล่าวข้างต้น 
ข้อ ๔. เมื่อพินัยกรรมฉบับนี้มีผล หากปรากฏว่าผู้รับมรดกคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้าให้ทรัพย์มรดก
ของข้าพเจ้าในส่วนของผู้นั้นตกเป็นของผู้รับมรดกท่ียังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยตามส่วนเท่าๆกัน 
 
พินัยกรรมฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เองฉบับ
หนึ่ง ส่วนอีกฉบับหนึ่งนั้นให้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………เป็นผู้เก็บรักษาไว้ 
และเพ่ือให้ความปรารถนาในการท าพินัยกรรมของข้าพเจ้าประสบความส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการ 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในพินัยกรรม
นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน
สองคนพร้อมกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อวันที่และ ณ สถานที่ดังระบุข้างต้น 

 
……………………………………………………………ผู้ท าพินัยกรรม 
(………………………………………………………………) 
………………………………………………………………ผู้เขียน/พิมพ์ 
(………………………………………………………………) 
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ข้าพเจ้า………………………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี……………………ถนน……………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต……………………......จังหวัด……………………………………………… 
 
ข้าพเจ้า………………………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี……………………ถนน……………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต……………………......จังหวัด……………………………………………… 
 
 

ขอรับรองว่า ผู้ท าพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าตามวันที่และ ณ สถานที่ดังระบุไว้
ข้างต้น โดยมีเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะให้มีการบังคับตามข้อค าสั่งของผู้ท าพินัยกรรมโดยสมบูรณ์ครบถ้วนและ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ท าพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ 

 
………………………………………………………………พยาน 
(………………………………………………………………) 
………………………………………………………………พยาน 
(………………………………………………………………) 
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พินัยกรรม 

  ท าท่ีบ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ต าบลกันตา  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

           วันที่ 1 มกราคม 2550 

  

ข้าพเจ้านางไข่มุก วาจาดี อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 12 หมู่ 3 ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม             
ขอท าพินัยกรรมไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปแล้วทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่อไปนี้  
 
ข้อที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 23 เลขที่ดิน 456 ต าบลเขายายเที่ยง อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 10 ไร่
พร้อมบ้านบนที่ดินให้ตกเป็นของนายประสงค์  สามารถ 
ข้อที่ 2 ให้เงินสดในบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาปากช่อง ทั้งหมดให้ตกเป็นของนางดวงใจ ใจเพชร  
ข้อที่ 3 ให้ทรัพย์สินอ่ืนๆนอกจากนี้ ให้ตกเป็นของ นางสาวรัศมี นาดี แต่เพียงผู้เดียว 
  
พินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าและพยานได้อยู่พร้อมกัน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันและ
พยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน ขณะท าพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี เพ่ือเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้ 
 
 

ลงชื่อ ……………………………. ผู้ท าพินัยกรรม  
(นางไข่มุก วาจาดี) 

       ลงชื่อ……..….……………………..พิมพ์หรือเขียน,พยาน  
(นางสดศรี  ดวงเลิศ)  

ลงชื่อ……………………… พยาน  
(นางดวงฤดี  มีชัย) 
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วิธีการเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  
 

       พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ท าได้ดังนี้ 
  

         1. ให้เริ่มเขียนกลางหน้ากระดาษว่า พินัยกรรม 
         2. บรรทัดถัดลงมาให้ระบุสถานที่ที่ท าพินัยกรรม คือ เขียนข้อความว่า พินัยกรรมนี้ได้ท าขึ้นที่ไหน  
         3. บรรทัดถัดลงไปให้ระบุว่า ท าเม่ือวันที่ / เดือน / ปีอะไร ต่อจากนั้นย่อหน้าถัดไปต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ท าพินัยกรรมประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ อยู่บ้านเลขที่ ถนน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด การระบุรายละเอียด
ดังกล่าวเพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นผู้ท าพินัยกรรมและผู้ท าพินัยกรรมมีอายุเกินกว่า 15 ปี ขณะที่ท าพินัยกรรมตามที่กฎหมาย
หรือไม่  
          4. ข้อความต่อไปให้ระบุว่า จะให้ทรัพย์สินของเราตกทอดแก่บุคคลใดเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้ว ตัวอย่าง เช่น 
"ข้าพเจ้าขอท าพินัยกรรมว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าตกเป็นของบุคคลดังต่อไปนี้"   
จากนั้นให้ระบุรายการทรัพย์สินทั้งหลายที่ตั้งใจจะยกให้ โดยอาจระบุเป็นข้อๆเช่น 
  

           ข้อ 1 ให้เงินข้าพเจ้าจ านวน 2,000,000 บาท ที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี ให้ตกเป็น
ของนายอนุมาน สมดี 
                     ข้อ 2 ให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 2345 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
ดังกล่าว ให้ตกเป็นของนางดวงใจ ใจดี  
                     ข้อ 3 ให้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 1 คัน หมายเลขทะเบียน จส1188 กรุงเทพมหานคร ให้ตกเป็นของ
นางสาวทองดี มงคล 
 

          อนึ่ง หากผู้ท าพินัยกรรมประสงค์จะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งก็อาจเขียนว่า “เมื่อข้าพเจ้า  
ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าตกได้แก่ นายใจ ไชโย แต่เพียงผู้เดียว” 
          5. ย่อหน้าต่อไปควรระบุว่า ขณะท าพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติบริบูรณ์ดีตอนท้ายของ
พินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นของผู้ท าพินัยกรรม และควรวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงไว้ด้วยแต่จะ
พิมพ์ลายมือแทนการลงลายมือชื่อไม่ได้  
          6. เมื่อเขียนพินัยกรรมเสร็จแล้ว ก็เป็นอันว่าหนังสือฉบับนี้เป็นพินัยกรรมไปแล้ว แต่หากผู้ท าพินัยกรรมต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพินัยกรรมที่ท าไว้แล้วนั้น ก็สามารถท าได้แต่จะต้องลงลายมือชื่อของตนตรงที่ได้แก้ไข ขูด ลบ ตก เติม
นั้นไว้ด้วย  
          เมื่อได้ท าขึ้นแล้วนั้นผู้ท าพินัยกรรมมีสิทธิจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ สามารถยกเลิกได้โดยแก้ไขฉีกท าลาย
พินัยกรรมเสียก็ได้  หรือท าพินัยกรรมฉบับใหม่ซึ่งหากมีการท าใหม่ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับเก่าถูกเพิกถอนไปแล้ว  
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ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเขยีนเองท้ังฉบับ(จะต้องเขียนด้วยลายมอืของตนเองเท่านัน้)  
                                    

พินัยกรรมแบบ 
 
             พินัยกรรมฉบับนี้ท าขึ้น ณ บ้านเลขท่ี.................. /หมู่ที่ ...................ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน.......................แขวง/ต าบล............................เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด............................................. 
เมื่อวันที่..................เดือน.........................พ.ศ. .................................. 
ข้าพเจ้า................................................ ...ขอท าค าสั่งครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ (บรรดาค าสั่งและ
พินัยกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ท าขึ้นก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด) 
ดังต่อไปนี้ 
            ข้อ ๑. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินอันได้แก่บรรดาอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งหมดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินใดๆทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีหรืออาจมีใน
ภายหน้าให้แก่ 
           นาง...............................................................ภริยาของข้าพเจ้า จ านวน.............ส่วน 
           นาย...............................................................บุตรชายของข้าพเจ้า จ านวน.............ส่วน 
           นางสาว.........................................................บุตรสาวของข้าพเจ้า จ านวน.............ส่วน 

 
           ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................เป็นผู้จัดการมรดก
ของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว.....................................ถึงแก่กรรมพร้อมกันกับหรือก่อนข้าพเจ้า ให้ นาย/
นาง/นางสาว........................................... ..เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป 
 
           ข้อ ๓. บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการงานศพของข้าพเจ้า ให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าเสียก่อน 
ส่วนที่เหลือทั้งหมดจึงให้ตกเป็นของภริยาและบุตรทั้งสองของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น 
 
           ข้อ ๔. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว หากปรากฏว่าผู้รับมรดกคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้า ให้ทรัพย์
มรดกของข้าพเจ้าส่วนนั้นตกเป็นของผู้รับมรดกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยแก่ผู้รับมรดกในอัตราส่วนเท่าๆกัน 
 
            พินัยกรรมฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้
เอง ส่วนอีกฉบับหนึ่งนาย/นาง/นางสาว.............................................เป็นผู้เก็บรักษาไว้ 
 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในเวลาที่ท าพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ 
 

.................................................... ผู้ท าพินัยกรรม 
                   (                                       ) 
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การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0 
โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์ 

การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ย่อมน ามาซึ่งความสุข ความมีชีวิตชีวา การเห็นคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ยิ่งทุกวันนี้มีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น มีการดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ท าให้ผู้คนมีอายุยืนยาว
มากกว่าเดิม ส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมวัยเยาว์สู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ" ฉะนั้นควรเพ่ิมความงดงามและ
คุณค่าให้แก่ชีวิตทุกขณะเมื่อวันเวลาล่วงผ่านไป ด้วย 4 วิธีที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าในการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในผู้สูงวัย 

"รู้" คุณค่าของการมีอายุยืนยาว 
ผู้สูงอายุหลายคนอาจจะรู้ว่าตนเองเป็นภาระลูกหลานหรือคนรอบข้าง จึงอยากจะให้ปรับทัศนคติเสีย ใหม่ การ

แสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีชีวิตยืนยาวได้จากบุคคลอ่ืน วิทยุ  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และประสบการณ์ตรงของตนเอง เป็นต้น ประโยชน์ ของการมีชีวิตยืนยาวซึ่งผู้สูงอายุจะได้
เรียนรู้ มีตัวอย่าง เช่น การมีเวลามากข้ึนที่จะเลือกท า กิจกรรมต่างๆได้ตามความสนใจและความต้องการ การมีโอกาสใช้
ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น ปลอดโปร่งจากพันธนาการ และภารกิจจ าเป็นต่างๆซึ่งตนได้แบกรับภาระมาเนิ่นนาน การมี
โอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้มากขึ้นและยาวนานขึ้น 

 

"รับ" มือกับการเผชิญปัญหา 
          ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านชีวิตมามาก และมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิต รวมทั้งประสบการณ์การสูญเสีย ฉะนั้นการ
สูญเสียก็เป็นภาวะที่ผู้สูงอายุทุกท่านไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียที่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือการสูญเสียอย่าง
เฉียบพลันโดยไม่คาดคิด ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับภาวะสูญเสีย ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองเพ่ือผ่อนคลาย ที่ส าคัญควรจะเริ่ม
จากการตั้งสติ ท าความเข้าใจว่าภาวะสูญเสียเป็นวิกฤติท่ีสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของ
ชีวิตมนุษย์ หันมาให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายอย่างเข้มงวด การรับประทานอาหาร การนอนหลับให้เพียงพอ และ
ออกก าลังกายตามอัตภาพอย่างสม่ าเสมอ ควรให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อม พยายามพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน
แทนการเก็บตัวอยู่กับตัวเอง การท าบุญที่วัดร่วมงานประเพณีตามเทศกาลส าคัญๆเป็นต้น 

 

"ปรับ" วิถีการด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
 เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนรับไม่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นบางคนคับข้องใจใน
ตนเอง บางคนมีความขัดแย้งกับลูกหลานหรือคนใกล้ชิด จึงเป็นที่มาของความเครียด อาการซึมเศร้าและการไม่มีความสุข 
การที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขได้นั้น สิ่งแรกที่ผู้สูงอายุจะต้องท า คือ การปรับตั วทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ 
และสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง โดยเริ่มจากการปรับใจของตนเองให้ได้ ด้วยการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนทั้งของตนเองและสิ่งใหม่ๆในสังคม และให้คิดอยู่เสมอว่าท าอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอ่ืนได้อย่างดี
ที่สุดเท่าที่ท าได้ ตลอดจนยอมรับความช่วยเหลือและการดูแลของลูกหลานเมื่อถึงเวลาที่จ าเป็น จึงจะท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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วัยสูงอายุช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 

ในบ้านของเราหรือแม้แต่ตามสถานที่ทั่วไปเรามักพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่อายุมาก
แล้ว ขยับร่างกายไม่คล่องแคล่วเหมือนในวัยหนุ่มสาว หรือไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะท าอะไรได้มาก แต่ก็เป็นช่วงวัยที่
ทรงคุณค่า และมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามในครอบครัว 
         วัยสูงอายุหรือวัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อ
พิจารณาจากแง่มุมต่างๆ เช่นทางชีวิวิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยาในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่
ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป 
         ส าหรับประเทศไทยก าหนดไว้ว่า ผู้สูงอาย ุคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา และประเทศไทยก็มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ 
         ในช่วงวัยสูงอายุนี่เองเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มักเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ลดน้อยถอยลง 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยสูงอายุ หลักๆแล้วมีดังนี้ 
         1. การสูญเสียฟัน 
         2. ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มข้ึน 
         3. สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาว 
         4. ความสามารถในการมองเห็นลดลง 
         5. การรับรู้ทางเสียงลดลง 
         6. ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลงและใช้เวลามากข้ึน 
         7. การใช้ความจ าน้อยลง 
         8. ความต้องการทางเพศลดลงหรือหมดไป 

 
         จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลต่อจิตใจที่ย่ าแย่ลงไปด้วย ประกอบกับการ
ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เหมือนเมื่อก่อน จึงท าให้ขาดความภาคภูมิในใจตนเอง และน้อยใจได้ง่าย ดังนั้น บุตรหลานจึงมี
ส่วนส าคัญในการให้ก าลังใจ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเสมือนบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างมากต่อครอบครัว 
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การดูแลผู้สูงอายุ 10 อย่าง ที่คุณควรท า 
 

          ด้วยวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงไป และมีโรคประจ าตัว อีกทั้งยังมองเห็นไม่ชัดเจน ฟังก็ไม่ค่อยจะได้ยิน ร่างกายก็
อ่อนแอลง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้สูงอายุต้องการการดูแลจากลูกหลานเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน สังคมได้เปลี่ยนไปมาก 
เนื่องจากทุกคนมักออกไปท างานนอกบ้านกันหมด ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามล าพัง และได้พบเจอลูกหลานน้อยลงใน
แต่ละวัน แม้ว่าคุณจะมีเวลามากน้อยเพียงใด หรือมีกิจกรรมที่ต้องท ามากมายในแต่ละวัน แต่คุณก็ควรดูแลผู้สูงอายุใน
บ้านของคุณอย่างเต็มที่ โดยในการดูแลผู้สูงอายุนั้นมี 10 อย่างที่ควรดูแล 
  
          1. ดูแลเรื่องการออกก าลังกาย แม้ว่าผู้สูงอายุจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก แต่ก็ควรได้ออกก าลังกายเป็น
ประจ า เพื่อให้คล่องตัวขึ้นและสามารถเดินเองได้ดี 
          2. ดูแลเรื่องท่ีพักอาศัย ให้สะอาดสะอ้าน และมีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก รวมถึงค านึงถึงความปลอดภัย
ของที่พักอาศัย และความสะดวกในการด าเนินชีวิต 
          3. ดูแลเรื่องการเข้าสังคม มีการพบปะคุยกันในครอบครัวสม่ าเสมอ มีการพาไปเยี่ยมเพ่ือนฝูง และญาติฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือพบปะพูดคุยกัน ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนไม่ได้อยู่คนเดียว 
          4. ดูแลเรื่องจิตใจ ควรให้การเคารพและยกย่อง และให้ความส าคัญ กตัญญูกับท่านเสมอ 
          5. เข้าใจในความผิดพลาด ไม่ต าหนิ ต่อว่า หรือไม่พอใจ แต่เข้าใจ และยิ่งเห็นอกเห็นใจท่านมากขึ้น 
          6. ดูแลเรื่องสุขภาพ หมั่นพาไปตรวจสุขภาพเสมอ และพบแพทย์ตามแพทย์นัด 
          7. ดูแลเรื่องอาหารการกิน ให้เหมาะสม และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย 
และไม่ก่อให้เกิดโรค 
          8. หากิจกรรมที่ท่านชื่นชอบให้ท า เช่นฟังเพลง อ่านหนังสือ เต้นร า งานฝีมือ เป็นต้น 
          9. หมั่นพูดคุยและขอค าแนะน าจากท่านในการตัดสินใจหลายๆ อย่าง เพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในครอบครัว 
          10. ให้การสนับสนุนเรื่องเงินอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตแก่ท่าน 
10 เรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรกระท าให้กับผู้สูงอายุที่มีพระคุณต่อเราอยู่แล้ว นอกจากจะเป็นการตอบแทนพระคุณ 
และแสดงออกถึงความรักที่คุณมีต่อท่านแล้ว ยังท าให้ท่านสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวอีกด้วย 



- 55 - 

 

 
 
ผู้สูงอายุ บุคคลที่ทรงคุณค่าต่อครอบครัว 
          
          ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่ด้อยค่าเนื่องจากร่างกายเสื่อมถอยลง เหี่ยวย่นไม่มีเรี่ยวแรงความสามารถ
พอจะท าอะไรหลายๆอย่าง รวมถึงต้องพ่ึงพาคนในครอบครัว ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ในความจริงแล้ว สาเหตุหนึ่งที่
ผู้สูงอายุมักคิดมากเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ในวัยของผู้สูงอายุต้องการความเข้ าใจ 
ลูกหลานจึงควรเข้าใจถึงสาเหตุว่าท าไมผู้สูงอายุจึงเป็นเช่นนี้ หรือมีอารมณ์เกรี้ยวกราดหงุดหงิดง่ายบ่อยๆ ลูกหลานจึงไม่
ควรแสดงสีหน้าไม่พอใจหรือพูดตอบกลับไปด้วยค าพูดที่ไม่ดี ท่าทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุน้อยใจและ
รู้สึกด้อยค่า ตัวผู้สูงอายุเอง ก็ควรท าตัวให้สมกับวัยของตนเอง และตระหนักเสมอว่าตนคือผู้ที่ทรงคุณค่าในครอบครัว 
เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลาน ดังนี้ 
 

          ดูแลอบรมคนในบ้าน ผู้สูงอายุมีหน้าที่ดูแลอบรมคนในครอบครัวให้ท าในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นคนดีของครอบครัว
แ ล ะ สั ง ค ม  โ ด ย อ บ ร ม ห รื อ ตั ก เ ตื อ น ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล  ไ ม่ ใ ช้ อ า ร ม ณ์ แ ล ะ ตั ด สิ น ต า ม ใ จ ต น เ อ ง 
          เป็นบุคคลตัวอย่างผู้สูงอายุควรประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ท าในสิ่งที่ลูกหลานเห็นแล้วอยากจะประพฤติตาม 
หรืออยากเป็นเหมือนเราเมื่อก้าวมาเป็นผู้สู งอายุ  ก็จะท าให้ลูกหลานเคารพ เชื่อ ฟังและให้ความเกรงใจ 
          คอยดูแลท ากับข้าวให้คนในครอบครัว ถ้าคุณเป็นคนชอบท าอาหาร ท ากับข้าวเป็นประจ าอยู่แล้ว คุณควรรับ
อาสาที่จะท าหน้าที่นี้ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการกระจายความรับผิดชอบ และช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวไม่เหนื่อยเกินไปอีกด้วย รับรองว่าอาหารของคุณที่ถูกปากคนในครอบครัวมาทุกยุคทุกสมัย จะเป็นเสมือน
ตัวแทนของคุณ ที่ท าให้คนในครอบครัวคิดถึงคุณไปตลอดชีวิตเป็นแน่ 
 
          นอกจากนี้อาจท างานบ้านเบาๆเพื่อออกก าลังกาย ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าหรือคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย
ภายในครอบครัว เพ่ือท าให้คนในครอบครัวมีความสุขมากที่สุด แม้ว่าคุณจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นบุคคลที่มีความส าคัญ 
และเป็นศูนย์รวมของคนในครอบครัวทุกรุ่น ให้รักใครกลมเกลียวกันและเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ 
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ดูแลตนเอง 5 ด้าน อายุยืนยาวแน่นอน 
         
  ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรมลงและมักมีโรคเกิดขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต มะเร็ง เป็น
ต้น ผู้สูงอายุมักคิดว่าวัยของตนเป็นวัยที่ไร้คุณค่าและไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกแล้ว ซึ่งที่จริงแล้วหากเรารู้จักดูแลตนเองให้
ครบทั้ง 5 ด้านดังนี้ ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวได้ 
 

         1. ควบคุมโรค หากมีโรคประจ าตัว คุณควรรู้จักควบคุมโรคที่เป็น หมั่นพบแพทย์ ทานยาตามแพทย์สั่ง หรือปฏิบัติ
ตนให้โรคไม่ก าเริบหรือให้ห่างไกลโรค หมั่นตรวจความดันโลหิตสม่ าเสมอ ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปก็ควรตรวจวัดความดัน
สม่ าเสมอได้แล้ว และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะท าให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ นั่นคือ หมั่นท าอารมณ์ให้แจ่มใส มีภาวะ
ทางอารมณ์ท่ีคงท่ีและมองโลกในแง่บวก 
 

         2. ทานอาหารที่ดี ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารมันๆเช่น กะทิ เนื้อสัตว์ติดมัน รวมถึงน้ าตาลด้วย 
เพราะจะท าให้ระดับไขมันในเลือดเพ่ิมขึ้นได้ และอาจท าให้เป็นโรคเบาหวาน โรคไต ตามมาได้อีก 
 

         3. ควบคุมน้ าหนักตัว แม้จะอยู่ในวัยสูงอายุควรควบคุมน้ าหนักตัว เพราะน้ าหนักตัวที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆหรือการ
ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ขาดการออกก าลังกายย่อมท าให้ร่างกายเสื่อมโทรมและเกิดโรคได้มาก ผู้สูงอายุควรควบคุม
น้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑเ์พราะอาจท าให้เป็นโรคอ้วน ไขมันอุดตันเส้นเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต เป็นต้น 
 

        4. หยุดความเสื่อม ผู้สูงอายุควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษ ไม่เป็น
คนอารมณ์ร้อน อ่อนไหวง่ายต่อสถานการณ์รอบข้างซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ท าให้ร่างกายเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตไม่ด ี
 

         5. ออกก าลังกาย การออกก าลังกายช่วยให้กระฉับกระเฉงและสดชื่น อาจเป็นการเดินเร็ว วิ่งเหยาะๆหรือการปั่น
จักรยาน ซึ่งควรออกก าลังกายประมาณ 15-20 นาที อย่างน้อย 3-6 ต่อสัปดาห์ 
 
         ดูแลตนเองเป็นอย่างดีครบทั้ง 5 ด้านแบบนี้แล้ว สุขภาพดีๆก็คงจะอยู่ใกล้แค่เอ้ือม  
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การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ 
 

         ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายย่อมอ่อนแอลงและเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น การจะรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้นั้น 
จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตเป็นอย่างดี 

 

ด้านร่างกาย ในด้านร่างกาย เป็นเรื่องหลักในการดูแลตนเอง ซึ่งคุณควรดูแลตนเอง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
- ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
- งดเว้นอาหารที่มีไขมัน แป้งมาก น้ าตาล และอบายมุขต่างๆ 
- ออกก าลังกายให้พอเหมาะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
- พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง 
- ท างานเพ่ือประโยชน์ของตนเองและสังคมที่ไม่เกินก าลังของตนเอง 
- ท ากายบริหารเป็นประจ า เพื่อให้ปอด หัวใจ และกล้ามเนื้อแข็งแรง 
 
ด้านจิตใจ ในด้านจิตใจ เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินชีวิต ดังนั้นการดูแลตนเองด้านจิตใจก็ส าคัญไม่แพ้ด้าน 

ร่างกาย เพราะจิตใจที่ดี ย่อมน ามาซึ่งร่างกายท่ีดีไปด้วย การดูแลด้านจิตใจมีดังนี้ 
  - รักษาจิตใจให้ผ่องใส ไม่ยึดติดกับสิ่งใด รู้จักปลงต่อสิ่งต่างๆ 
  - ยึดมั่นในหลักศาสนา 
  - พบปะสังสรรค์กับผู้อ่ืนตามความเหมาะสม ทั้งเพ่ือความสงบของจิตใจ และความเบิกบานของจิตใจ เช่น เข้าวัด
ฟังธรรม สังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน 
  - ท าครอบครัวให้มีความสุข ผู้สูงอายุที่ดี ควรรักษาความสุขของครอบครัวไว้ให้ได้ ท าให้บ้านน่าอยู่ และเป็นดั่ง
ร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานอย่างแท้จริง 
  - มีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยใกล้ตัว เป็นการหาความสุขใส่ตัวได้ในทุกโอกาส และช่วยชะลอความแก่ได้อย่าง
อัศจรรย์อีกด้วย 
 

         เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณค่าต่อลูกหลาน ดังนั้น จึง
ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี เพ่ือจะอยู่เป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าในครอบครัวต่อไป  
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ความนึกคิดของผู้สูงอายุ ที่บุตรหลานต้องรู้ 

          บุตรหลาน นับเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดีและมคีุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ แต่บางครั้งในการดูแลผู้สูงอายุกลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้สูงอายุมักมีอารมณ์แปรปรวน และบางครั้งก็ยากเกินเข้าใจ 
การจะดูแลผู้สูงอายุได้เราจึงต้องมานั่งท าความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเกิดจากอะไร และความนึกคิดของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร
บ้าง สิ่งที่ผู้สูงอายุมักนึกอยู่ในใจเสมอๆจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆมีดังนี้ 

 

  จู้จี้ขี้บ่น เป็นลักษณะที่เราสัมผัสได้เสมอจากผู้สูงอายุ บ้างก็เกิดจากการต้องการการเอาใจใส่ หรือเกิดจากความ
ต้องการตักเตือนว่ากล่าวและชี้แนะลูกหลาน ซึ่งลูกหลานมักร าคาญและไม่เข้าใจในความหวังดี 
  สิ้นหวัง เมื่อถึงวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรมท าอะไรไม่สะดวก บางครั้งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีงานการท า อาศัย
การดแูลจากผู้อ่ืน จึงรู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์แล้ว 
  ความตาย ผู้สูงอายุเป็นวัยใกล้ฝั่ง ที่รู้ดีว่าเวลาของตนใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว จึงไม่แปลกที่ท่านจะนึกถึงความตาย
เป็นประจ า การพยายามที่จะดิ้นรนทั้งท่ีรู้ว่าไม่สามารถเอาชนะได้ อาจเกิดเป็นความเครียดได้ 
  อดีต อดีตที่เคยภูมิใจอดีตที่สวยหรู ความส าเร็จความมั่งค่ัง ความรักความสดใสในช่วงแรกแย้ม ท าให้ผู้สูงอายุนึก
ถึงบ่อยครั้งและชอบที่จะเล่าถึงสิ่งเหล่านั้นซ้ าไปซ้ ามา ในบางรายเล่าไปอาจร้องไห้ เพราะนึกเทียบกับปัจจุบันที่ไม่มีอะไร
น่านึกถึงอีกแล้ว 
  อยากระบาย มาจากการที่คนแก่มักเก็บทุกเรื่องมาคิดและเก็บเป็นความทุกข์ไว้ภายในใจ รู้สึกไม่สบายใจกับทุก
สิ่งและคิดกังวลไปไกล ผู้สูงอายุจึงต้องการปรับทุกข์กับใครสักคนหรือได้บอกเล่าความหดหู่ใจ ความนึกคิดในตอนนั้น 
  มีความฝัน ผู้สูงอายุมีความฝันต่างๆ มากกว่าวัยหนุ่มสาวด้วยซ้ า เนื่องจากมีเวลาว่างมาก รู้จักเวลาที่เหลืออยู่ของ
ตน และรู้ว่าตนต้องตาย จึงมักฝันถึงสิ่งต่างๆที่อยากเห็นอยากได้ หรืออยากให้เกิดข้ึนก่อนที่ตนเองจะจากโลกนี้ไป 
  ดื้อรั้น ถือดี ด้วยความมั่นใจว่าตนรู้มากกว่า มีประสบการณ์มากกว่า จึงไม่ฟังความเห็นจากใครและหยิ่งใน
ศักดิ์ศรีของตน 
  ต้องการเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนฝูง ญาติมิตร หรือคนในครอบครัวใกล้ชิด ก็ถือเป็นเพ่ือนที่ดี ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้
คลายเหงา ได้พูดคุย และมีความสุข ผู้สูงอายุจึงชอบเวลาที่มีลูกหลานมาหาเป็นพิเศษ 
  จิตใจที่เข้มแข็ง ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยได้ ดังนั้น การเข้าใจความนึกคิด และท าให้ท่านเกิดความสุข 
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญในครอบครัว ย่อมเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุด 
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อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวียืนยาว 
ในปัจจุบัน หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากอาหารที่ดีช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

ไม่สร้างความเสื่อมหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ท าให้อายุยืนยาว และดูดีสมวัยได้ การทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ และการไม่
ออกก าลังกาย ท าให้เกิดโรคเรื้อรังข้ึน โดยเฉพาะในวัยที่ภูมิต้านทานต่ าอย่าง ผู้สูงอายุ จึงควรทานอาหารสุขภาพเพ่ือ
เสริมสร้างร่างกาย 
 
ข้อควรค านึงถึงส าหรับอาหารสุขภาพ ควรค านึงถึงปัจจัยสองด้าน คือ 
          - ควรทานอาหารที่มีความหลากหลาย 
          - ควรทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ใช้ 
อาหารสุขภาพ ควรเป็นดังต่อไปนี้ 
          - ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอ่ิมตัว 
          - ลดอาหารที่มีน้ าตาล และมีรสเค็ม 
          - ควรทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญพืชมากข้ึนเนื่องจากผักและผลไม้มีไขมันต่ า และมีใยอาหารสูง ช่วยในเรื่อง
การย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 
          - ควรทานไก่ ปลา และถ่ัว มากกว่าเนื้อแดง แต่ควรหลีกเลี่ยงในส่วนที่ติดหนัง 
          - อ่านฉลากก่อนซื้อหรือเลือกทานทุกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าได้อาหารที่มีคุณภาพ 
สัดส่วนในการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละม้ือ 
          - ให้รับประทานผักและผลไม้ห้าส่วนต่อวัน 
          - ให้รับประทานอาหารแป้งโดยเลือกธัญพืช ข้าวกล้องหรืออาหารที่มีใยอาหาร 
          - อย่าละเลยอาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณที่เหมาะสม 
          - ควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ คือ ปลา ไก่ และโปรตีนชนิดอื่น อย่างไข่ และถั่ว จะดีที่สุด 
          - ทานไขมันในปริมาณเล็กน้อย 
 
            อาหารที่ดี ในปริมาณที่เหมาะสมต่ออายุและสมรรถภาพของร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
ดีต่อหัวใจและการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย ดังนั้นเราควรหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันดีกว่า อย่าลืมว่า 
“ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับว่าเราทานอะไรเข้าไปบ้าง”นั่นเอง 
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ฝันที่อยากให้เป็นจริง ของผู้สูงอายุ 

วัยสูงอายุ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างมากมาย ลองผิดลองถูกมาก็มาก สิ่งดีๆก็ผ่านมาแล้วสิ่งร้ายๆก็ผ่าน
มาแล้ว ทุกข์สุขต่างๆหมุนเวียนสลับกันเข้ามาให้พบเจอ เมื่อมาถึงช่วงวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรมลง ก็เป็นช่วงที่ควรได้หยุด
พักจากความเหนื่อยล้าต่างๆและคิดทบทวนกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ผู้สูงอายุทุกคนล้วนมีความ
ฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงก่อนที่ตนเองจะต้องจากไป แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก 
ดังนี้ 

ความส าเร็จของลูกหลาน ก่อนที่จะจากไป ผู้สูงอายุย่อมอยากเห็นความส าเร็จของลูกหลาน แม้ไม่ต้องส าเร็จ
อะไรมาก ก็ขอแค่มีหน้าที่การงานท าและสามารถเลี้ยงตนเองไปได้อย่างมีความสุข หรือขอแค่ได้เฝ้ามองดูหลานเติบโตขึ้น
ในแต่ละวัน ได้เรียนจบอนุบาล เรียนจบชั้นประถมศึกษา เรียนจบปริญญา เป็นต้น 
 
          ความม่ันคงของชีวิต ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทั้งหมดที่จะสุขสบายในบั้นปลาย และมีลูกหลานคอยดูแล 
เพราะผู้สูงอายุอีกจ านวนมากก็ยังคงต้องตรากตร าท างานหนักทุกวันทั้งที่ร่างกายไม่เอื้ออ านวย เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยง
ตนเองหรือหลาน บ้านที่อยู่ก็ยังต้องเช่า ดังนั้นผู้สูงอายุเหล่านั้นก็ยังคงแสวงหาความมั่นคงของชีวิต และหวังว่าจะได้สุข
สบายในสักวันแม้จะรู้ตัวว่าฝันนั้นดูเลือนรางเหลือเกินก็ตาม 
 
          สิ่งท่ีฝันไว้ในอดีต ผู้สูงอายุทุกท่าน เคยผ่านวัยเด็ก และวัยหนุ่มสาวมาก่อน ดังนั้น ล้วนแล้วแต่เคยมีความฝันที่
สวยงามมาแล้วทั้งสิ้น ความฝันบางอย่างก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ความฝันบางอย่าง ก็อยากเห็นมันเกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสูงอายุก็ตาม ก็ยังคงเฝ้ารอและแอบหวังว่าวันหนึ่งมันจะเกิดข้ึน 
 
           ความฝันของผู้สูงอายุเหล่านี้ มีทั้งความฝันที่นึกถึงตนเองและความฝันที่นึกถึงครอบครัวคนรอบข้าง แม้จะเป็น
เพียงความฝัน หรือผู้สูงอายุหลายท่านจะไม่เคยเอ่ยปากบอกกับใคร แต่สิ่งเหล่านี้ ลูกหลานก็สามารถมีบทบาทในการดูแล 
และสานฝันของผู้สูงอายุที่คุณรักให้เกิดขึ้นจริงได้  
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นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  
โดย อภิชาต ราชค า ,พิทักษ์ คิดโสดา 

 

การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมในผู้สูงวัย 

 

          การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคต่างๆได้มากมาย ผู้ที่ใส่ใจใน
การทานอาหารที่ดีและมีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมควบคู่กันไป จึงมีสุขภาพดีแข็งแรงและสดชื่นอ่อนกว่าวัยได้ไม่ยาก 
วัยสูงอายุแม้จะเป็นวัยที่ใช้พลังงานน้อยลงมากและมีเรี่ยวแรงไม่มากเหมือนในวัยอื่น แต่การออกก าลังกายก็ยังส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับวัยนี้อยู่ ดังนั้นหากผู้สูงอายุใส่ใจให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายด้วย สุขภาพท่ีดีร่างกายที่แข็งแรงอายุที่
ยืนยาวเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย ควรให้เหมาะสมกับอายุสภาพร่างกายและโรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ดังนี้ 
          1. ควรดูแลให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนอยู่เสมอ ควรเลือกการเดินการบริหารกล้ามเนื้อและข้อ
เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่และข้อนิ้ว เพราะข้อต่างๆจะติดขัดได้ง่ายจากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ การ
ช่วยงานบ้านที่เหมาะสมกับสุขภาพ เช่น กวาดบ้าน รดน้ าต้นไม้ ช่วยดูแลหลานที่โตแล้วแต่การดูแลเด็กอ่อนและเด็กเล็ก
ควรต้องมีผู้ช่วยผู้สูงอายุด้วย 

          2. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวเสมอ ไม่นั่งแช่ดูทีวีหรือนอนอยู่แต่บนเตียง การช่วยกันจัดให้มีการ
รวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือกิจกรรมต่างๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

          3. การออกก าลังกายนอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายในการใช้ชีวิตประจ าวัน ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ 
เพ่ือแนะน าวิธีการในการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคน  

          4. การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ การเดินซึ่งเมื่อไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ แพทย์มักแนะน าการเดิน
วันละประมาณ 20 - 30 นาทีทุกๆวัน ซึ่งในการเดินควรต้องหาสถานที่ให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะการล้ม 
การใส่เครื่องช่วยพยุงต่างๆเช่น พยุงข้อเท้าและพยุงข้อเข่า รวมทั้งต้องเลือกรองเท้าท่ีเหมาะสมต่อการเดินเป็นป้องกัน
อุบัติเหตุต่อการล้มและต่อข้อต่างๆซึ่งทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบ าบัดก่อน 

          ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ควรออกก าลังกายเสมอๆเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้แต่ในวัยสูงอายุ ยิ่งหากออกก าลังกาย
ต่อเนื่องมาตลอดชีวิต ก็ย่อมจะเห็นความแตกต่างกับผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายได้อย่างเด่นชัด และยังท าให้คุณดูอ่อนวัย
ไปได้ 5-10 ปีอีกดว้ย 
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ข้อแนะน าในการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 

          มักคิดว่าตนเองอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอกับความเสื่อมโทรมของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงที่ด้อยลงของ
กายภาพ ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ท าให้ส่งผลต่อสุขภาพใจตามไปด้วย ที่จริงแล้วแม้จะอยู่ในช่วงวัยที่สภาพ
ร่างกายเสื่อมโทรมลงก็ตามก็สามารถเผชิญกับวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพสร้างความสุขให้กับตนเองได้ การออกก าลังกาย 
เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกท่าน เผชิญกับความชราได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง กระฉับกระเฉง มีเรี่ยวแรงก าลังมากข้ึน หน้าตาผิวพรรณสดชื่น และแน่นอนว่าช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคร้าย
และความเจ็บป่วย ท าให้สุขภาพจิตดี มีอายุยืนยาวได้อีกด้วย 
 
ผู้สูงอายุควรออกก าลังกายอย่างไร 
 

ข้อควรค านึงถึง การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆดังนี้ 
          - สุขภาพ สมรรถภาพ 
          - โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ 
ข้อแนะน า 
          - ในผู้ที่มีโรคประจ าตัว ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนว่าจะออกก าลังกายนานแค่ไหน ออกก าลังกายอย่างไร 
หนักแค่ไหน และถ่ีแค่ไหน 
          - อย่าออกก าลังกายขณะท้องว่าง ควรออกก าลังกายหลังจากรับประทานอาหารมาแล้วหนึ่งชั่วโมงจึงค่อยออก
ก าลังกาย 
         - ควรออกก าลังกายในร่ม หากสภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดเพราะอาจท าให้เป็นลมแดดหน้ามืด ไม่สบาย 
         - อย่ากลั้นหายใจขณะออกก าลังกาย ให้หายใจปกติ การหายใจไม่ควรติดขัด ควรจะพูดคุยได้ไม่เหนื่อยหอบ 
         - ให้อบอุ่นร่างกายและมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนการออกก าลังกาย 
         - หากมีโรคประจ าตัว อาจจะเลือกออกก าลังกายในศูนย์ที่มีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อม 
         - ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไป 
         - ออกก าลังกายให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน ควรจะมีเพ่ือนร่วมออกก าลังกายด้วย 
         - อย่าให้ร่างกายขาดน้ า โดยการดื่มน้ า 1 แก้วก่อนการออกก าลังกาย 
         - ให้บันทึกระยะเวลา และระยะทางที่ออกก าลังกายเอาไว้ทุกครั้ง เพ่ือประเมินตนเอง 
         หากอยากสุขภาพดี แข็งแรง ต้านโรคร้าย และมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง อย่าลืมออกก าลังกายเป็นประจ าด้วย   
จะได้มีอายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวไปอีกนาน  
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4 กิจกรรมคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุ 
 

                     ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี เพราะเป็น
ช่วงที่ร่างกายเสื่อมถอย นอกจากร่างกายแล้วยังส่งผลถึงจิตใจของผู้สูงอายุอีกด้วย จึงรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ซึมเศร้า หรือ
หงุดหงิดง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกหลานสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุของท่านได้ 
 

          1. กิจกรรมโปรด ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีกิจกรรมโปรดที่ชอบท า เช่น ท าอาหาร ท าขนม เดินเล่น ฟังเพลง หรือ
แม้กระทั่งชอบพูด เป็นต้น ลูกหลานสามารถจัดให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมที่ตนเองชอบ ก็จะช่วยเพิ่มความสุขได้มาก อย่าง
น้อยฟังท่านเล่าเรื่องความประทับใจที่มีมาในอดีตก็ช่วยให้ท่านมีก าลังใจขึ้นมาได้ 
 

          2. เลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยง เป็นเพ่ือนแท้ในยามยาก และยามเหงา ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน มากกว่า
คิดถึงเรื่องของตนเอง จึงช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้อย่างแน่นอน 
 

          3. เข้าสังคม แม้ว่าในวัยสูงอายุ เราจะคุ้นเคยกับภาพญาติผู้ใหญ่อยู่ติดกับบ้าน แต่นั่น ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ท่าน
เบื่อหน่าย และซึมเศร้าได้เช่นกัน ดังนั้น นอกจากเวลาที่อยู่ที่บ้านแล้ว ควรให้ท่านได้พบปะผู้อื่นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน 
เพ่ือนฝูง หรือพาออกไปข้างนอก เพ่ือให้เห็นว่าสังคมภายนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วในวันนี้ 
 

         4. ท าประโยชน์ ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองเป็นวัยที่ไร้ค่า ซ่ึงประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมมามีคุณค่ามากๆจึงควรให้
ท่านได้ใช้ประสบการณ์หรือความรู้เหล่านั้น ท าประโยชน์ให้กับครอบครัวหรือสังคมต่อไป ก็จะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า 
และมีความภูมิใจในตนเองมากข้ึน 

 

         ลองน าไปใช้กับผู้สูงอายุของคุณดูจะได้เป็นการสร้างก าลังใจ และสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลายได้
อย่างดีนอกจากท าให้จิตใจแข็งแรงข้ึนแล้ว ก็ยังส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอายุก็จะยืนยาวตามไปด้วย  
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4 วิธีพัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ 
 
          ในวัยสูงอายุ เรามักพบว่าผู้สูงอายุมีอาการหลงๆลืมๆอยู่บ่อยครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมากข้ึน เมื่ออายุเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย การพัฒนาสมองหรือช่วยพัฒนาในเรื่องความจ าให้กับผู้สูงอายุ นับว่ามีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากและยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วย วิธีในการพัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ ท าได้ดังนี้ 
 

          1. ทานอาหารที่มีประโยชน์ การทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยในการเสริมสร้างสมองได้ และยังช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรง เกิดโรคต่างๆได้ยากอีกด้วย ดังนั้น โภชนาการที่ดีส าหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจในทุกมื้อ 
 

          2. ฝึกเขียนบันทึก การเขียนบันทึก เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการฝึกความจ าและพัฒนาสมอง ดังนั้น ผู้สูงอายุที่
เริ่มมีอาการหลงลืม ควรมีสมุดจดบันทึกประจ าตัวและบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันก่อนนอน หรือเขียนสรุปเรื่องราวที่
ประทับใจลงไปในสมุดจนเป็นนิสัย 
 

          3. ฝึกคิดด้วยตนเอง พยายามคิดเลขด้วยตนเองโดยไม่พ่ึงเครื่องคิดเลข พยายามคิดถึงเรื่องต่างๆที่ก าลังนึกอยู่ให้
ได้ด้วยตนเองก่อนที่จะถามจากผู้อ่ืน การฝึกคิดด้วยตนเองก่อนจะเป็นการพัฒนาสมองและความจ า ให้สามารถใช้งานได้
ยาวนานขึ้นได้อีกหลายปีเลยทีเดียว 
 

          4. เล่นเกมพัฒนาสมอง การเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ เกมกด เกมในหนังสือเกม เกมทายค าหรือเกม
กระดานต่างๆก็ช่วยพัฒนาสมองและความจ าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้สูงอายุควรเล่นเกมทุกวันอย่างน้อยวันละ 10-15 นาที 
ก็ช่วยพัฒนาสมองให้ดีได้ 
 
          คงไม่มีใครอยากท่ีจะความจ าเสื่อมหลงๆลืมๆเพราะนอกจากจะยากต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายขึ้นได้
อีก ดังนั้นอย่าลืมเริ่มฝึกความจ ากันตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความจ าดีเหมือนในวัยหนุ่มสาวอย่างแน่นอน 
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กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผูสู้งอายกุับลกูหลาน 
 

           โดยส่วนมากแล้ว ระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลานนั้น มักจะมีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้น เนื่องจากอายุที่แตกต่างกัน
หลายสิบปีและความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดข้ึนได้นั้นจะต้องอาศัยความรัก ความ
เข้าใจต่อกันและกัน มีกิจกรรมที่ดีร่วมกันอยู่เสมอ กิจกรรมที่ผู้สูงอายุและลูกหลานสามารถท าร่วมกันได้มีหลายอย่างและ
มีหลายโอกาสมากๆซึ่งกิจกรรมง่ายๆที่สามารถท าร่วมกันได้ มีดังนี้ 
 

          ทานอาหาร ยังไม่ต้องนึกถึงกิจกรรมอะไรมากมาย เพียงแค่ในครอบครัวทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อม
ตาในทุกวัน อาจจะเพียงแค่ม้ือเย็นมื้อเดียว ก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนได้ ดังนั้น ไม่ควรต่างคนต่างทาน แต่
ควรให้ความส าคัญกับการทานอาหารร่วมกับครอบครัวด้วย 
 

          ไปท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมงา่ยๆที่ควรมีในครอบครัวอยู่เสมอๆอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้
ลูกหลานและผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกัน ดังนั้นจึงควรหาวันหยุดพาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยว พร้อมกัน
กับพาลูกหลานไปด้วย นับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งครอบครัว ความสนุกความสุขที่เกิดขึ้นตลอด
ทางจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงอายุกับลูกหลานได้ 
          กิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ แม้ว่าคุณเป็นผู้สูงอายุ ก็สามารถท ากิจกรรมกับเด็กๆหรือลูกๆในวัยโตได้ เช่น วาดรูป เล่น
ของเล่น เล่นพ่อแม่ลูก เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เล่นเกม เป็นต้น และเด็กๆเองก็สามารถท ากิจกรรมกับผู้สูงอายุได้ เช่น 
ท าอาหาร ท าขนมหวาน ช่วยเตรียมของใส่บาตร เป็นต้น 
 
          นอกจากนีส้ามารถหากิจกรรมต่างๆที่ท าร่วมกันกับคนในครอบครัวได้อีก เช่น จัดงานเลี้ยงต่างๆภายในบ้านและ
แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนช่วยกันท า ก็เป็นการจัดกจิกรรมใหเ้กิดความรักความเข้าใจและสานสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวได้
เป็นอย่างมาก  
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ปั่นจักรยาน ต้านโรคหัวใจช่วยให้อายุยืนยาว 

 

           ในยุคนีค้งไม่มีการออกก าลังกายใดที่มาแรงแซงกว่าการปั่นจักรยานแน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นการออก
ก าลังกายเปิดโลกกว้างแล้วยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากอีกด้วย ในวัยของผู้สูงอายุเองก็สามารถเลือกออกก าลังกาย
ด้วยการปั่นจักรยานเช่นกัน แต่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของร่างกาย ความสามารถของตนเองด้วย เพ่ือความปลอดภัย 
ส าหรับผู้สูงอายุบางท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงและออกก าลังกายมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก็สามารถปั่นจักรยานอยา่ง
จริงจังได้ในทุกวันโดยปั่นได้หลายสิบกิโลเมตร แต่ส าหรับผู้สูงอายุที่ชอบออกก าลังกายเบาๆก็สามารถปั่นจักรยานเพ่ือ
ความเพลิดเพลินเพียงวันละ 15-20 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว 
 

ประโยชน์ของการปั่นจักรยานออกก าลังกาย มีดังนี้ 
          - ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ขาแข็งแรง 
          - นอนหลับง่าย และหลับสนิท ช่วยให้ผู้สูงอายุนอนหลับง่าย และสนิทข้ึน เพราะผู้สูงอายุมักประสบปัญหาการ
นอนไม่หลับ 
          - ช่วยให้ดูอ่อนวัยขึ้นได้ และมีผิวพรรณดี 
          - เพ่ิมประสิทธิภาพสมอง เพราะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองในส่วนความจ าซึ่งจะหมดรวดเร็วหลังอายุ 30 ปี 
จึงช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้ 
          - สุขภาพแข็งแรงขึ้น ภูมิต้านทานแข็งแรง และมีอายุยืนยาว 
          - ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น เพราะการปั่นจักรยานช่วยกระตุ้นให้อาหารไหลผ่านล าไส้ได้เร็วกว่า และช่วยกระตุ้นการ
หายใจและอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มก าลังในการบีบรัดตัวของล าไส้ จึงไม่รู้สึกอึดอัดหลังทานอาหาร และป้องกัน
โรคมะเร็งล าไส้อีกด้วย 
          - ช่วยลดโรคความดัน โรคอ้วน และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ 
          - ช่วยควบคุมน้ าหนักตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะน ามาซึ่งโรคต่างๆได้อีกด้วย 
          - ได้เพ่ือนเพ่ิมข้ึน จากเพ่ือนที่ร่วมปั่นจักรยานด้วยกัน หรือเพ่ือนตามสถานที่ต่างๆ ที่คุณปั่นจักรยานออกไป 
          - เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ พบว่าในเพศหญิงช่วยเลื่อนวัยหมดประจ าเดือนออกไปได้ถึงกว่า 5 ปี และช่วยให้เพศ
ชายแข็งแรง 
          - ลดอาการเหนื่อยล้าและความเครียด การออกไปปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นอย่างน่า
ประหลาดใจ และยังช่วยให้ได้ท่องโลกกว้าง เปิดหูเปิดตาได้อีกด้วย 
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เปตอง กีฬาเสริมสุขภาพให้ผู้สูงวัย 
          การออกก าลังกายในผู้สูงวัย เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้กระฉับ 
กระเฉงและเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกขึ้น การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาที่เหมาะกับวัยของผู้สูงอายุนั้นควรเป็น
กีฬาที่หลีกเลี่ยงการกระทบกระท่ัง การออกแรงมากๆหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยกีฬาส าหรับผู้สูงวัยที่มา
น าเสนอในวันนี้ คือ เปตอง สามารถเล่นได้ง่าย สะดวกและเล่นได้ทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งซึ่งช่วยเสริมสร้างสมาธิ 
แนวความคิดและสติปัญญาของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี 
 
ประโยชน์ของกีฬาเปตองต่อผู้สูงอายุ 
          ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น เพราะผู้เล่นจะใช้ก าลังทั้งนิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอกและหัวไหล่อย่างสัมพันธ์
กัน นอกจากนี้ยังต้องใช้ก าลังขาและสายตาในการกะระยะอีกด้วย 
          ช่วยฝึกการคิด และสมาธิ เพราะกีฬาเปตองต้องใช้ความคิด การอ่านเกม และการคาดคะเน ท าให้ต้องสร้าง
สมาธิให้กับตนเอง และฝึกสติปัญญา ซึ่งส่งผลดีต่อการฝึกสมองของผู้สูงอายุ 
         ช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี การเล่นกีฬาช่วยสร้างความผ่อนคลายและความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ ท าให้สุขภาพ 
จิตดีขึ้น ไม่หมกมุ่นกับตนเอง และยังท าให้คุณรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงสดชื่นเหมือนอายุน้อยลงได้อีกด้วย 
          ได้สังคมท่ีดี ได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เล่นกีฬาด้วยกัน เป็นก าลังใจให้กันท าให้ได้เพ่ือนเพิ่มข้ึน มีสังคมกว้างขึ้นและ
ไม่ปิดตัวอยู่เพียงล าพัง ได้แสดงศักยภาพของผู้สูงวัยและสร้างความภูมิใจให้กับตนเองได้ 
 

ข้อแนะน าในการเล่นเปตองส าหรับผู้สูงอายุ 
          - ก่อนเล่นควรหายใจเข้าให้เต็มปอด และอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสายหรืออาจเดินรอบๆสนามเปตองสัก 
2-3 รอบ 
          - ไม่ควรหักโหมและรู้สภาพร่างกายของตนเอง 
          - ควรพกโทรศัพท์ หรือมีเบอร์ติดต่อของลูกหลานติดตัวไว้ตลอดเวลา 
          - หลังการเล่นควรได้รับการบีบนวดเพ่ือผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ 
 
           กีฬาเปตอง เป็นกีฬาที่เล่นง่ายไม่ออกแรงมากและเหมาะกับผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก หากเป็นผู้สูงวัยหรอืมีญาติ
ผู้ใหญ่ที่ก าลังต้องการออกก าลังกาย กีฬาเปตองก็นับเป็นกีฬาที่น่าสนใจมาก  

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://phichetphuangthong17.files.wordpress.com/2014/11/4_5_ae884c961467964.jpg&imgrefurl=https://phichetphuangthong17.wordpress.com/2014/11/25/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87/&docid=1BfJbFwsr1DvBM&tbnid=xB1_6dpZfLQcGM:&vet=10ahUKEwjUvLntm7DTAhXIH5QKHdmjCj8QMwhgKDUwNQ..i&w=297&h=450&bih=743&biw=1113&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87&ved=0ahUKEwjUvLntm7DTAhXIH5QKHdmjCj8QMwhgKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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หลักธรรมประจ าใจในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุอย่างมีความสุข 

          ในวัยสูงอายุ ผ่านประสบการณ์มามาก ย่อมต้องกลัวที่ลูกหลานจะเกิดซ้ ารอยความผิดพลาดของตนเอง คาดหวัง
การเห็นลูกหลานประสบความส าเร็จสูง และยังมีปัจจัยด้านความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะตนเองไม่สามารถท างานได้
อีกต่อไป ต้องพ่ึงพาผู้อื่น ไม่สามารถหาเงินทองได้ และไม่มีสิ่งที่ภูมิใจในตนเองอีก เป็นต้น 
           ธรรมะ เป็นสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยให้เกิดความสงบ รู้จักเข้าใจความเป็นไปอย่างมีสติมากข้ึน            
ซึ่งหลักธรรม 3 อย่างที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขที่แท้จริงได้ มีดังนี้ 
 

          1. พรหมวิหาร 4 
                เมตตา ผู้สูงอายุควรมีความปรารถนาดี การมองกันในแง่ดี ความเห็นใจ ความห่วงใย 
                กรุณา ผู้สูงอายุควรพยายามช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน 
                มุทิตา ผู้สูงอายุควรประคับประคองจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน มีใจพลอยยินดีกับความส าเร็จต่างๆ 
                อุเบกขา ผู้สูงอายุควรพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและปราศจากอคติ แล้วปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม 
 

          2. อธิษฐาน 4 
                การใช้ปัญญา ผู้สูงอายุควรอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ปัญญาเหนืออารมณ์  
                การรักษาความสัตย์ ผู้สูงอายุควรด ารงตนให้มั่นคงอและรักษาความจริงกับสมาชิกในครอบครัว 
                ความยินดีเสียสละ ผู้สูงอายุควรยินดีเสียสละความสุขสบายของตนเองได้เพ่ือความสุขของครอบครัว 
                การหาความสุขสงบ ผู้สูงอายุควรหาความสุขสงบ รู้รสของความสงบและสันติสุข รู้จักท าจิตใจให้ผ่องใส 
 

         3. สังคหวัตถุ 4 
                ทาน ผู้สูงอายุควรแบ่งปันลาภผลที่ได้มาหรือสะสมไว้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนอย่างถกูต้องเป็นธรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้ตามความเหมาะสม 
                ปิยวาจา ผู้สูงอายุควรพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ ไพเราะ ชวนฟัง ชักจูงสิ่งที่ดีงามให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
                อัตถจริยา ผู้สูงอายุควรขวนขวายช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจต่างๆของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่จะท าได้  
                สมานัตตตา ผู้สูงอายุควรปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ดีไม่ปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างวัย 
 
          ด้วยหลักธรรม 3 อย่างรวม 12 ประการนี้ หากยึดถือเป็นหลักธรรมประจ าใจได้ ก็จะสามารถใช้ชีวิตวัยสูงอายุได้
อย่างมีความสุขในทุกวันแน่นอน 
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ภาคผนวก ง   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
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ภาคผนวก จ  

แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 
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แบบประเมินการโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ 5  เมษายน 2560  
------------------------------------------------------------------- 

กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของทา่น 
1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง                                                        
2. อายุ  ………………….. ปี 
3.       จบการศึกษาศึกษา ระดับ ..........................................................                         
4. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ..................................................        
5. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯนี้จากแหล่งใด ....................................         
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม       
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ      
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเขา้รับการฝึกอบรม      
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธาน ี      

7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการ 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบค าถาม      
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ      
7.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม      

8.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เขา้รับการอบรมโครงการ 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีก่อน เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ให้ความรู้“กฎหมายพินัยกรรม”       
8.1.2 ให้ความรู“้การเป็นผูสู้งอายอุย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0”      
8.1.3 กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ      
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีหลังเข้าร่วมโครงการ                       
8.2.1 ให้ความรู้“กฎหมายพินัยกรรม”       
8.2.2 ให้ความรู“้การเป็นผูสู้งอายอุย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0”      
8.2.3 กิจกรรมสัมพันธ์นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ      

 

9.ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมคร้ังนี ้
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
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. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
              1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
              2) ไม่ควร เพราะ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
11. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
12. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
13. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ที่ท่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /กิจกรรม) 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ. 
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ภาคผนวก ฉ   
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
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