
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานรีสอรท์ผู้สูงอายุต าบล
ชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การคัดเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีมี่ผลการ
ปฏิบัตงิานดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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•   ผูสู้งอายุ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสงัคมเป็นอย่างมาก เป็นผูค้วามรู ้
ความช านาญ และเป็นผูธ้ ารงไวซ่ึ้งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้ งยงัเป็นสายใย
ส าคญัของครอบครวัอีกดว้ย 

•    เทศบาลต าบลชะมาย ก าลังกา้วสู่สังคมผูสู้งอายุ ปัจจุบันมผีูสู้งอายุในพื้ นที่
จ านวน 2,530 คน และมอัีตราเพิ่มข้ึนเฉลีย่ปีละ 200 คน 

•  เปลีย่นจากปัญหาการเขา้สู่สังคมผูส้งูอายุใหเ้ป็นสังคมผูสู้งอายุที่มีพลงั  
ตามนโยบายรัฐบาล , ยุทธศาสตร์ชาติ, ไทยแลนด์ 4.0 (นวัตกรรม)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ,นโยบายผูบ้ริหารและแผนพฒันาเทศบาลต าบลชะมาย 

• โดยการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุให้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุต าบล 

ชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2559 จนถงึปัจจุบัน 

 

ที่มา...ความส าคญั 
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วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

         เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหผู้้สูงอายุมคุีณภาพชีวิตทีด่ขีึน้ทัง้กายใจและสตปัิญญา 

       เพือ่ส่งเสริมและพฒันาด้านอาชีพใหกั้บผู้สูงอายุ 

       เพือ่พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุใหส้ามารถถ่ายทอดภมูปัิญญาความรู้ประสบการณใ์หกั้บ
เพือ่นผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้สูงอายุในพืน้ที่ต าบลชะมายผ่านการอบรมหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 40 คน ภายใต้หลักสูตร
การเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุ  และมีการ
ขยายผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น  การพัฒนาการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่องใน
ชุมชนอย่างน้อยปีละ1กลุ่ม , มีการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถขยายผลการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ ์
จติใจ และสังคม สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตทีด่แีก่ผู้สูงอายุ 
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วันท่ี 16 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต ้SCT จัดไดท้ าโครงการวิจัย ช่ือ รูปแบบการ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรบัผูสู้งอายุไทยใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนงบประมาณ
140,000 บาท โดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และไดก้ าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ใหก้บัผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่าง 30 คน  

ประวติั 
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โดยไดค้ดัเลือกพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลชะมายเป็น
พื้ นท่ีในการวิจัยครั้ ง น้ี และได้จัดประชุมช้ีแจง
โครงการฯกบัชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
งานพัฒนาชุมชน และได้เ ดินทางศึกษาดูงาน 
โรงเรียนผูสู้งอายุ จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

 - โรงเรียนผูสู้งอายุวงัวิเศษ อ าเภอวงัวิเศษ  
 จงัหวดัตรงั วนัที่ 14 สิงหาคม 2559 

 - โรงเรียนผูสู้งอายุวิทยาลยัพยาบาล อ าเภอเมือง 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช วนัที่ 23 สิงหาคม 2559 
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ศึกษาดูงาน 
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ในท่ี 5 กนัยายน 2559 คณะนกัวิจยัจาก SCT โดย ดร.
สดุารัตน์ สดุสมบูรณ ์อาจารย์อสัมา พิมพ์ประพันธอ์าจารย์
เสาวรัตน์ บุษรานนท ์คณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุเทศบาล
ต าบลชะมาย ตวัแทนผู้สงูอายุ และงานพัฒนาชุมชนเทศบาล
ต าบลชะมาย ได้ประชุมร่วมกนัร่างหลักสตูรตามความ
ต้องการของผู้สงูอายุเป็นหลักสตูร 

 รีสอรท์ผูสู้งอายุ รุ่นที่ 1   
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 ในวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2559 รีสอร์ทผูสู้งอายุเทศบาลต าบลชะมาย รุ่นท่ี 1 ไดเ้ปิดเรียนวนัแรก

(งบประมาณจากงานวิจยัของวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใตม้าด าเนินการ) ถือไดว่้าเป็น โรงเรียนผูสู้งอายุแห่ง
แรกของอ าเภอทุ่งสง 

 รุ่นที ่1  33 คน 

 รุ่นที ่2  27 คน 

 รุ่นที ่3  32 คน 

 รุ่นที ่4  62 คน 

  รวม 154 คน 
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 ร่วมกนัร่างหลกัสูตรโดยผูสู้งอายุมีส่วนร่วม... 
ไดห้ลกัสูตรตามความตอ้งการของผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริงทุกรุ่น 

(ตน้แบบจากรุ่น1 และปรบัปรุงภายใตก้ารมีส่วนร่วมเพือ่ใชก้บัรุ่นต่อไป  พูดคุยร่วมกนัหลงั
เรียนจบจากรุ่นพีสู่่รุ่นนอ้ง โดยร่วมกบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีภาคประชาชน 
และหน่วยงานอ่ืน เช่น ชมรมคนรกัษสุ์ขภาพต าบลชะมาย  รพสต.บา้นหนองหวา้ ชมรม

ผูสู้งอายุ และนกัเรียนในรุ่นนั้นๆ ว่ามีความตอ้งการเรียนรูห้รือท ากิจกรรมอะไรบา้งภายใต้
ความรู ้5 ดา้น โดยทุกรุ่นจะตอ้งเรียนรูเ้รือ่งสิทธิขั้นพื้ นฐานของผูสู้งอายุดว้ย) 

 

หลกัเกณฑ ์: ผูเ้รียนมีอายุ 55 ปี ข้ึนไปเพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้สู่วยั
ผูสู้งอายุ 

เรียนอาทิตยล์ะ 1 วนั วนัละ 5 ชัว่โมง   
ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ น 
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สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม อาชีพ 

ความปลอดภัย เทคโนโลยี 

หลกัสูตรของรีสอรท์ผูสู้งอายตุามความตอ้งการของผูสู้งอายุ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยความรู ้5 ดา้น  
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สุขภาพ 
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เทคโนโลย ี

การสอนคอมพวิเตอรใ์หผู้้สูงอายุ / การสอน 
Appication  กนิไงวัยเก๋า ตรวจสุขภาวะ
โภชนาการของตนเอง/การเข้าถงึ App 1669 
ส าหรับเรียกหน่วยกู้ชีพในพืน้ที ่โดยวิทยากร
จาก SCT   และมีนักเรียนพานิชยการทุง่สง
ในพืน้ทีม่าเป็นพีเ่ลีย้ง และเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้สูงอายุ รวมทัง้ภาษาอังกฤษง่าย ๆส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
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สิง่แวดลอ้ม 

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง สิ่งแวดล้อมภายในบา้น
และการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืทอ้งถิน่ 

การท าต ารับอาหารส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุตามวถิี
พืน้บ้าน และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรส าหรับ
ต ารับอาหารในชุมชน  
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พืช ผัก หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 

กระชาย มี 
กระถิน มี มี 

กล้วยน ้าว้า มี 
กะเพรา มี มี มี มี 
ขมิ น มี มี มี มี มี มี มี 
ข่า มี มี มี มี มี มี 
ขิง มี 

ขี พร้าไฟ มี 
ชะพล ู มี 
ชะอม มี 
ชะอม มี มี 
ตะไคร้ มี มี มี มี มี มี 

ตะลิงปลิง มี มี 

ตัวอย่างฐานข้อมูลพชืผักสมุนไพรในหมู่บ้านเพือ่น าไปท าต ารับอาหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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อาชีพ 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชพีการประดิษฐข์องช าร่วยจากวัสดุ
เหลือใช้และน ามาจ าหน่ายในตลาดชุมทางทุ่งสง และ
นักเรียนผู้สูงอายุบางส่วนน าไปเป็นอาชพีได้จัดท าส่งไป
จ าหน่ายเกาะสมุยตามออเดอร ์ 16 



นักเรียนรีสอรท์ผู้สูงอายุรุ่น1 มาต่อยอดอาชพีเป็นกลุ่มเคร่ืองแกงหมู่ 7 ชะมาย    
  จ าหน่ายเคร่ืองแกง “ชะมายเคร่ืองแกง”ณ ตลาดชุมทางทุ่งสง และขายออนไลน ์  

ผ่าน อย.แล้ว  อนาคตก าลังพัฒนาขอ OTOP  สร้างงานสร้างอาชพีรายได้ประมาณเดือนละ10,500 บาท 
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ความปลอดภยั 
ฝึกอบรม เร่ือง การป้องกันอัคคภีัย
เบือ้งต้น (ท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจและ
ม่ันใจยิง่ขึน้ สามารถช่วยเหลอืตนเอง
ได้เมือ่เกดิภัยในบ้าน เช่น แก๊สร่ัว) 
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รถรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุเกดิความสะดวก 

ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน 
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     ประชาคมเห็นความส าคัญเสนอบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลปี2560ถึงปัจจุบัน /เทศบาลตั้ง
งบประมาณสนับสนุนทุกปี /ประชาสัมพันธโ์ครงการอย่างต่อเน่ือง 
     ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุให้ดีและก้าวหน้ายิ่งขึน้ มุ่งสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบล
ชะมาย  เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชนแ์ก่ผู้สูงอายุ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และบุคลากรของ
เทศบาล  
     จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  และประเมินผลการด าเนินงานในทุกช่วงกิจกรรม 

         วันที ่26 ธันวาคม 2561  ประกาศแต่งตั้งคณะบริหารโรงเรียนรีสอรท์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 

ชะมายและได้เปล่ียนชือ่จาก รีสอรท์ผู้สูงอายุ เป็น โรงเรียนรีสอรท์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  
      แสวงหา /บูรณาการร่วมกับภาคี เค รือข่ายจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กร มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  รวมถึงปราชญ์ /
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้สูงอายุในท้องถิ่นมาร่วมขับเคล่ือนโครงการจนถึงปัจจุบันคืนคุณค่าให้กับ
ผู้สูงอายุ  

ขบัเคลือ่นโครงการอย่างต่อเนือ่งถงึปัจจุบนั..มุ่งสรา้งความสุขใหผู้สู้งอายุตลอดไป 
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1.กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้มอบเงิน
อุดหนุนจ านวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือ
ใช้เป็นอาคารท าการของรีสอร์ทผู้สงูอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

 

การขยายผล 
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     2.ขยายผลความร่วมมือกบันกัเรียนผูสู้งอายุ คืนคุณค่าแก่ผูสู้งอายุและสงัคม 

           เกิดการรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมในชุมชน ระหว่างชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน เป็นความเข้มแขง็ของ
ภาคประชาชนต าบลชะมาย โดยการมีส่วนร่วมจากผูสู้งอายุในรีสอรท์ผูสู้งอายุต าบลชะมายรุ่น 1  ซ่ึงเป็น 

ประธานชมรมคนรกัษสุ์ขภาพต าบลชะมาย ขยายผลเป็นวิทยากรสอนการเตน้ตารางเกา้ช่องสู่ผูสู้งอายุในชุมชน 
นักเรียน เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้ได้รับประโยชน์  ท าให้เกิดการรวมกลุ่มออกก าลังกาย   
ดว้ยนวตักรรมตารางเกา้ช่องและบารส์โลป  ของผูสู้งอายุและประชาชนในชุมชน ปัจจุบนัมีทั้งหมด 10 
กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 400 คน รวมทั้งขยายผลไปสู่นกัเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล ซ่ึงเทศบาลสนบัสนุน
งบประมาณแก่ชุมชนและกลุ่มดว้ยงบประมาณ สปสช. 
       น ากิจกรรมตารางเกา้ช่องไปร่วมแสดงในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล อ าเภอ  และจังหวดั 
อย่างต่อเนือ่ง สรา้งความภูมิใจ ความสุข และสุขภาพกาย ใจท่ีดีแก่ผูสู้งอายุ  
       วิทยากรผูสู้งอายุไดน้ าไปเป็นตน้แบบสอนใหก้บักลุ่มผูสู้งอายุในอปท.อ่ืนๆ โรงเรียน รพ.สต.ในต าบลและ
อ าเภอขา้งเคียงจนถึงปัจจุบนั จนไดร้บัการยอมรบัในจังหวดันครศรีธรรมราช สรา้งช่ือเสียง และรางวลัใหแ้ก่
ต าบลชะมายและวิทยากรผูสู้งอายุดงักล่าว  
    

22 



นางปราณี เกื้อสังข์  
รับโล่ เป็นผู้สูงอายุดีเด่น                   

 ของสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560  
                                                                                                   

  

นายประเศียร เกื้อสังข์  
รับโล่ ผู้สูงอายุดีเด่น 

ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 

  

        

วิทยากรตารางเกา้ช่อง นางปราณี เก้ือสงัข ์และนายประเศียร เก้ือสงัข ์ไดร้บัโล่เป็นผูสู้งอายุดีเด่นของสมาคมสภาผูสู้งอายุ 

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั 
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ชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลต าบลชะมาย เป็นผู้จัดท าโครงการ“ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน      ต้านภัยยาเสพติด”  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  อ.ทุ่งสง   6  สิงหาคม  2560

ชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลต าบลชะมาย ร่วมจัดกจิกรรมตารางเก้าช่อง“ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เทดิไทแ้ม่ของ
แผ่นดนิต้านภัยยาเสพตดิ”  มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายผู้สูงอายุในอ าเภอทุง่สงกว่า 200 คน  

ณ สนามหน้าทีว่่าการอ าเภอทุง่สง  อ.ทุง่สง 6  สิงหาคม  2560 
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     กิจกรรมนวัตกรรมการออกก าลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง ต าบลชะมาย  
ร่วมแสดงในโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้ภมูปัิญญาพืน้บา้น  (มโนราห ์ และ
หนังตะลุง) เทดิพระเกยีรตรัิชกาลที ่ 10 โดยผู้น าจากผู้สูงอายุซึง่เป็นวิทยากรจากโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลชะมาย น าสมาชิกในนามอ าเภอทุง่สง เข้าร่วมกจิกรรม ระดับจังหวัด ในวันที ่
13  กรกฎาคม  2562 ณ  สนามหน้าเมอืงนครศรีธรรมราช มผู้ีเข้าร่วมจ านวน  4,000  คน 
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