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บทความวิชาการ การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน ความหมายของชมรมผู้สูงอายุคือ
การรวมกลุ่ม เพื่อความเป็นเอกภาพ ทาให้การจัดสวัสดิการเข้าสู่ผู้สูงอายุได้ง่าย ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มจานวนมากขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิด และอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากร ไทยโดยเฉลี่ยอายุยืนยาว
เช่นกัน ในปี 2559 มีอัตราเพิ่มร้อยละ 16.5 และคาดว่าใน 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจานวนประชากร
ทั้งหมดของปะเทศ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Ageing Society) การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ดาเนินการได้
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้สูงอายุแกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา และความจาเป็นในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ กาหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ประเทศไทย
ได้กาหนดปรัชญา การดูแลผู้สูงอายุในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) แนวทางการสร้างหลักประกัน
ให้กับผู้สูงอายุจะต้องมีการกระทา 1)ประชากรช่วยตนเองได้ 2)ครอบครัวช่วยเหลือ 3)ชุมชนช่วยเหลือ 4)สังคม-รัฐเกื้อหนุน
เช่นการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
จากการศึกษาวิจัยตามรูปแบบนี้ ได้รับปัจจัยแห่งความสาเร็จ และมีความต่อเนื่อง การดาเนินงานดังนี้ 1)เน้นการ
ทากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมากกว่ารูปแบบที่ มีขั้นตอนยุ่งยาก 2)การบริหารงานชมรมควรมีความยืดหยุ่น 3)มีสมาชิก
หลากหลายอาชีพ และคุณวุฒิ 4) องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน 5) ชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า 6)สร้างเครือข่าย
กิจกรรมกระชับมิตร กับชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ เพื่อการบูรณาการให้ชมรมมีความเข็มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในกิจกรรม
ต่างๆ โดยคณะกรรมการของชมรมที่มีวิสัยทัศน์ ในความเป็นผู้นา จัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ ซึ้งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
คาสาคัญ : การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ
Abstract
This article of the management of ageing society for continuity and sustainable. The meaning of
ageing society was collection of the group for identity make more easier to arrange ageing benefit. Thailand
form now on increasing more and more ageing group according to decrease cloud birth rate also decrease
cloud rate. In 2559 the increase rate of ageing will be 16.5% and expected the in 20 years more the increase
rate of ageing go to be 30% of population of Thailand. To be completed ageing society. Promotion and
collection of ageing alumni were extremely every where such as province, ampur, tambol and village.
Ageing society component were ageing in local area, village committee, village health volunteer, local
administrator, to collect all data find out problems, then made policy to promotion and health policy
should be done in each ageing society. Thailand also have policy planning for ageing society No. 2 ( 25452564) . The way of ageing policy. 1) Self reliance. 2) Family support. 3) Community advocate. 4) Social
support such as ageing society.
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From research in this model for continuity and sustainable such as 1) Intend for activity of alumni.
2) More flexible in management of team . 3) More variety of member’s carries and carrier. 4) The organization
supported. 5) Community take consider and understanding. 6) The committee of ageing society work as a
team and have the internet of another ageing society to build up the way of continuity and sustainable.
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บทนา
การบริ ห ารจั ด การชมรมผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ความ
ต่อเนื่ องและยั่ ง ยืน ความหมายของชมรมผู้ สูง อายุคื อการ
รวมกลุ่มเพื่อความเป็นเอกภาพ การรวมกลุ่มทาให้การจัด
สวัสดิการ เข้าสู่ผู้สูงอายุได้ง่าย ชมรมผู้สูงอายุมีความสาคัญ
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ในหลายๆประการ ได้แก่ แก้ไข
ปัญหาทาง กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพจิตดีขึ้น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ช มรม ท าให้ เ กิ ด
ความคิดที่เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เกิดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานของผู้ สู ง อายุ ที่ ค วาม
ตระหนัก ได้แก่ ด้านการส่ง เสริมสุขภาพ ความรู้ทั่วไป
อาชีพ และอาชีพเสริม นันทนาการ และสุขภาพจิต ด้าน
สวัสดิการ การทาบุญสาธารณประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ตลอดจน การทัศนศึกษา และการพักผ่อน
หย่อนใจ กลุ่มสัมพันธ์ทาให้เกิดพลังประสานความร่วมมือ
ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เป็ น
กระบวนการต่อเนื่องกั น ท างานได้รับ ผลส าเร็จ นาไปสู่
กิจ กรรมสร้า งสรรค์ ใหม่ ๆขึ้น ได้ใ นชมรม ซึ่ ง สมาชิก ของ
ชมรมเป็นส่วนสาคัญที่จ ะทาให้เกิดความสาเร็จในกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น สมาชิกมีความกลมเกลียวในการทากิจกรรม
การแก้ไขปัญหาจะเกิดความสาเร็จมากขึ้นโอกาสการเกิดผล
เสียการรวมกลุ่มกันไม่ติดจะมีน้อย
ทาไมต้องจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เข้า
สู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมโลกในปัจจุบันก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
72.3 ล้านคนในปี 2568 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในโลก 5 ประเทศ คือ อิตาลี ญี่ปุ่น กรี ช เยอรมันนี
และสวิ ส เซอร์ แลนด์ ญี่ ปุ่น เป็ นประเทศเดีย วในภู มิภ าค
เอเซียที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และปัจจุบัน
สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
ผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิด และอัตราการตายลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรไทย โดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาว
เช่นกัน และในปี 2559 จะมีอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 16.5 และ
คาดว่ าใน 20 ปี ข้า งหน้า จะเพิ่ม ขึ้น เป็ นร้ อยละ 30 ของ
จ านวนประชากรทั้ ง หมดของประเทศและเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบรู ณ์ ใ นอนาคต (Ageing Society) และ
สะท้อนให้เห็นว่าสัง คมกาลังอยู่ ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้นด้วย
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ประเทศไทยได้ ก าหนดปรั ช ญาการดู แ ลผู้สู ง อายุ ใ นแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าการสร้าง
หลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคง
ให้ แ ก่ สั ง คม การที่ จ ะท าให้ มี ห ลั กประกั น ให้กั บ ผู้ สู ง อายุ
จะต้องมีการกระทาตามลาดับดั งนี้ 1) ประชากรช่วยตัวเอง
2) ครอบครัวช่วยเหลือ 3)ชุมชนช่วยเหลือ และ 4)สังคม-รัฐ
เกื้อหนุน (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ,2553) แนวทาง
ในการดาเนินงานควรจัดบริการให้ ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
แบบองค์รวม ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย สนับสนุนให้สมาชิกใน
ครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผู้สูงอายุ เช่นการสนับสนุนการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ
(วิ ไ ลวรรณ ทองเจริ ญ อ้ า งใน ธิ ด ารั ต น์ เลิ ศ วิ ท ยากุ ล ,
2562) ชมรมผู้สูงอายุ คือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
รวมทั้ ง ผู้มีอายุตั้ง แต่ 25-29 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 1 ใน 4 ของ
จานวนผู้สูงอายุไม่เลือกเพศหรือสัญชาติร วมกันเป็นชมรม
โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือจัดกิจ กรรมร่วมกัน จ านวน
สมาชิกของชมรมต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อย 30 คน และจะมี
จ านวนมากเท่ าใด ให้ อยู่ ใ นดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมการ
ชมรม สมาชิกชมรมผู้สูง อายุคือผู้ที่ส มัค รเป็นสมาชิกของ
ชมรมอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของชมรมด้วยความ
สมัครใจ ประเภทของสมาชิกชมรมผู้สูง อายุมี 3 ประเภท
ได้แก่ สมาชิกสามัญ ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูร ณ์ ขึ้นไป
สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี อ ายุ 25-29 ปี และสมาชิ ก
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ คื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เข้ า เป็ น สมาชิ ก ตามมติ ข อง
คณะกรรมการชมรม (ระเบียบสมาคมสภาผู้ สูง อายุ แห่ ง
ประเทศไทย,2552)
คณะกรรมการบริ หารชมรมผู้ สูง อายุ หมายถึ ง
คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และแต่ง ตั้ง จากสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ทาหน้าที่บริหารงานของชมรมอย่างน้อย 20
คน แต่ ไม่เกิ น 40 คน โดยสมาชิกเป็ นผู้เลือ กตั้ง ประธาน
จากนั้ น ประธานเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง รองประธาน เลขานุ ก าร
เหรั ญญิ ก นายทะเบี ยน ประชาสั มพั นธ์ ปฏิ ค ม พิ ธีก ร ผู้
ประสานงานกลุ่ม ที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม โดยมีหน้าที่
ตามที่กาหนด คณะกรรมการจะอยู่ในตาแหน่ง ได้คราวละ 2
ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) มีอานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบและ
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ข้อบังคับของชมรมโดยไม่ขัดกับข้อบัง คับและระเบียบของ
เกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก 3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา
สมาคมสภาผู้สูง อายุแห่ ง ประเทศไทย โดยแต่ล ะชมรมมี
เคารพกติ ก าประชาธิ ป ไตย 4) เพื่ อ ธรรมรงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารของชมรม มีสถานที่ตั้ง ของชมรม มี
ขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของ
ป้ายชื่อชมรม มี ส านักงานเป็นที่ประชุมกรรมการ หรือจัด
ประเทศชาติ 5) เพื่อ ส่ง เสริ มให้ส มาชิ กเป็น ผู้สูง อายุที่ มี
กิจกรรม มีครุภัณฑ์ เครื่องใช้ที่จาเป็น
คุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติให้เป็ น
วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ 1) เพื่อส่งเสริม
แบบอย่างที่ดีของสังคม 6) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
และพัฒนาสมาชิกให้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทุกภาคส่วนของสัง คมให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม
2) เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี เอื้ออาทร ความช่วยเหลือ
ของผู้สูงอายุ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(แผนภูมิของชมรมผู้สูงอายุ)
ผูส้ งู อายุ

ชมรมผูส้ งู อายุ
รูปแบบกิจกรรมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับบทบาทของตน

มีการพัฒนาทักษะ
ลดความเหงาโดดเดี่ยว
อ้างว้าง
เกิดความรู้สึกมีคุณค่า
มีประโยชน์ต่อสังคม
ผูส้ งู อายุมีความสุข

ผูส้ งู อายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ในการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูง อายุในชุมชน สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ร ะดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้สูง อายุ
แกนนาชุ มชน ปราชญ์ ช าวบ้ า น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข

กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและความจาเป็นในการจัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุ กาหนด
นโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้าน / พระหรือผู้นาศาสนาในพื้นที่

การสร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากผู้สูงอายุชุมชน

การสร้างสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ

บทบาทหน้าที่ร่วมของทุก
ภาคส่วน

การสร้างสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนภูมิ : แนวคิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
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การพัฒนาชุมชนและกิจ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ คื อ ปู ช นี ย บุ ค คลในการถ่ า ยทอดภู มิ
ผู้ สู ง อายุ (Main Steam) การด าเนิ น กิ จ การของชมรมที่
ปัญญา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง จึง
ประสบความสาเร็จประกอบด้วย
ควรส่งเสริมให้ให้มีจิตอาสาเพื่อนาศักยภาพของผู้สูงอายุมา
1.การบริ ห ารจั ด การชมรมผู้ สู ง อายุ ควรด าเนิ น การ
ใช้ประโยชน์ อีกทั้งผู้สูงอายุเองจะเกิดความภาคภูมิใจในการ
ดังต่อไปนี้
มีส่วนร่วมและบาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของชุม ชน ได้แก่
- จั ด หาสถานที่ ตั้ ง ชมรมผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
การจัดกิจกรรม ดังนี้
สถานที่ประชุมของคณะกรรมการ และ การทากิจ กรรม
- การสร้างกลุ่มจิตอาสาด้านต่างๆในกลุ่มสมาชิก
ร่วมกันของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ
- คณะกรรมการชมรมผู้ สู ง อายุ จั ด ประชุ ม เพื่ อ
- กลุ่มจิตอาสามีกิจกรรมเยี่ยมเยียนเพื่อนผู้สูงอายุ
จัดทาแผนกิจ กรรมดาเนินงานประจ าปีที่ตอบสนองความ
ที่เ จ็ บ ป่ ว ย หรื อ ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ที่
ต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ
ยากไร้
- คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุมร่วมกัน
- ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยรวบรวมภู มิ
อย่างสม่าเสมอและบันทึกรายการประชุมทุกครั้ง
ปัญญาผู้สูง อายุและถ่ายทอดองค์ค วามรู้สู่เยาวชนรุ่ นหลัง
- สมั ค รเป็ น สมาชิ ก สาขาสภาผู้ สู ง อายุ ป ระจ า
ได้แก่ การปลูก/ผลิตสมุนไพรไทย การทาขนมไทย จักรสาน
จังหวัด เพื่อจัดทาโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจัด
ศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น
กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ
-ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
- จดทะเบี ย นเป็ น สมาชิ ก องค์ ก รสาธารณะ
โดยจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชุมชน
ประโยชน์กับพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อ
เช่น วันผู้สูง อายุ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณี
ขอสนับสนุนงบประมาณด้านสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ต่างๆ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน เช่น การ
พัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนการพัฒนาวัดส่งเสริม
2.กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
สุขภาพ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูง อายุ ศูนย์ 3 วัย ศูนย์พัฒนา
- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุถือเป็นกิจกรรมสาคัญของ
เด็กเล็ก เป็นต้น
ชมรมผู้สูงอายุที่สามารถดาเนินการให้ต่อเนื่องและมีความ
4.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
หลากหลายตอบสนองความต้องการของสมาชิกดังนี้
การส่ง เสริมกิจ กรรมด้านเศรษฐกิจ ให้แก่สมาชิก
- กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม
ชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง ตามรอย
ผู้สูงอายุ อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ การออกกาลังกาย สาหรับ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่ง เสริมอาชีพ รายได้
ผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับวัย การดูแลสุขภาพช่องปาก
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
การดูแลตนเอง การลดพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ การดื่มสุรา การ
- การอบรมอาชี พระยะสั้ นให้ แ ก่ ส มาชิ ก ชมรม
สูบบุหรี่ การส่งเสริมสุขภาพจิต การนันทนาการ กิจกรรม
ผู้สูง อายุ เช่น การทากระเป๋า ตะกร้า ร้อยคริสตัล อาหาร
การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น
ขนมไทย สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยหน่วยงาน
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้ อ ง อาทิ ชมรมผู้ สูง อายุ การศึก ษานอกโรงเรีย น
โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาและพบบ่ อ ยในผู้ สู ง อายุ โดยผู้ สู ง อายุ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงาน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พัฒนาสังคมและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น
- จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดตั้ง กลุ่ม
ระหว่ า งสมาชิ ก และชมรมผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย น
ทอผ้า อาหารไทย สมุนไพร เป็นต้น เพื่อให้เกิดกลุ่มสร้าง
ประสบการณ์การดูแลตนเองของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุ
อาชีพของผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการจัดจาหน่ายสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า
- จัดให้มีระบบการดูแล เฝ้าระวัง ส่งเสริมป้องกัน
ทาการตลาดเพื่อเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมของสมาขิกชมรม
ฟื้ น ฟู โดยใช้ แ บบประเมิ น คั ด กรอง ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ผู้สูงอายุหรือเพื่อให้เกิดเป็นทุนสาหรับชมรมผู้สูงอายุ
ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดูแล
- สนั บ สนุ น สมาชิ ก ในชมรมผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ป็ น
สุขภาพผู้สูงอายุทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
วิทยากรในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
3.กิจกรรมด้านสังคม

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

250

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการสาหรับ
(3) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย น
ผู้สูงอายุ เช่น กองทุนออมวันละบาท กองทุนฌาปณกิจและ
เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาชมรมผู้ สู ง อายุ กั บ ชมรมอื่ น ๆเพื่ อ
กองทุนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาอย่างสม่าเสมอได้แก่
5.การสร้ า งความยั่ ง ยื น ของชมรมผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
กิจกรรมกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น
(Down Stream)
(4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานพัฒนา
การสร้ า งความยั่ ง ยื น ของชมรมผู้ สู ง อายุ เป็ น
สัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย์ ส านักพุทธศาสนา สภา
กิจกรรมเสริมพลัง ให้มีการดาเนินงานต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
สาขาผู้สูง อายุ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครอง
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนาโดยมีการเยี่ยมเสริม
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานภายนอก เป็ น ต้ น ให้ ก าร
พลัง ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้โ ดยไป
สนับสนุนงบประมาณ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของ
ศึกษาดูงาน หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชมรมอื่น ดังนี้
ชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
(1) การสร้างแรงจูงใจการพัฒนาชมรม โดยการ
(5) คณะกรรมการฯระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/
ประกวดคั ด เลื อ กชมรมผู้ สู ง อายุ ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น มอบ
หมู่บ้าน/พระหรือผู้นาศาสนาในพื้นที่เยี่ยมติดตาม/เสริมพลัง
ประกาศ/โล่รางวัล เป็นขวัญกาลังใจต่อการดาเนินงานของ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาชมรมฯที่เข็ม
สมาชิกชมรม
แข็งอย่างสม่าเสมอ
(2) สนั บสนุนการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ก ารพั ฒนา
ชมรมที่เข็มแข็งในเวทีประชุมต่างๆ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การสร้างความยั่งยืนของ
ชมรมผูส้ งู อายุในชุมชน
การสร้างแรงจูงใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
งบประมาณแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรมของชมรม

มอบเกียรติ
บัตร โล่รางวัล

คณะกรรมการระดับจังหวัด / อาเภอ / ตาบล
/ หมูบ่ า้ น / พระหรือผูน้ าศาสนาในพืน้ ที่
ติดตาม / เยี่ยมเสริมพลัง

ศึกษาดูงาน/เป็ น
แหล่งศึกษาดูงาน

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นเวที

กิจกรรมกระชับมิตร

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประชุมต่างๆ

สร้างสัมพันธ์

ประสบการณ์การพัฒนา

เสริมสร้างกาลังใจใน
การพัฒนาชมรมฯ

ชมรมฯ
แผนภูม:ิ การสร้างความต่อเนือ่ งและยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
ทฤษฎีในการทากิจกรรม เชื่อว่า กิจกรรมทาง
สังคมเป็นสิ่งสาคัญของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น กิจกรรม
เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีจะต้อง
ทากิจกรรมต่อเนื่องไม่ให้มีเวลาอยู่ว่างทาให้เกิดความพึง
พอใจในชีวิตของตนเอง
กิจกรรมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ใน
การเรียนรู้ การปรับตัวในสังคมและพัฒนา (Abratam
Mark)

ประเภทกิจกรรมของผู้สูงอายุ
1.การมีส่วนร่วมทางสังคม ร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน ศาสนา ชมรม สมาคม
ต่างๆ
2. การมีงานอดิเรก ใช้เวลาว่างและทาได้ด้วย
ตนเอง
3.ทางานมีรายได้ กิจกรรมที่ทาได้ เกิดรายได้ งาน
พิเศษ งานชั่วคราว หรือทางานประจา
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ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
ประโยชน์ของการทากิจกรรมของผู้สูงอายุ
วารสารวิช าการมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
1.ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา. 24 (44) : มกราคม –
ตนเอง ใช้ศักยภาพของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เมษายน. 173-193.
2.ทาให้รบกวนผู้อื่นน้อยลงมีภาพพจน์ดีขึ้น
7.
สุ ภ าวดี ไชยเดชาธร และคณะ. (25 58).
3.ลดความวิตกกังวลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
4.สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
การน าชมรม ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด นครราชสี ม า.
เป้าหมายของกิจกรรมผู้สูงอายุ
วา ร ส า ร วิ ท ย าลั ย พย า บา ล บร ม ร า ช ช น นี
1.ทาให้หายเหงา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นครราชสีมา, 21(1), 31-40
ร่างกายจิตใจ สังคมปรับเปลี่ยน บทบาทตนเองในสังคม
2.ทาให้มีความสุขตามอัตภาพ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3.ทาให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะต่างๆ เช่น การ
ทางานเป็นทีม ภาวะเป็นผู้นาและการตัดสินใจในระดับต่างๆ
แนวทางสาคัญทีท่ าให้ชมรมประสบความสาเร็จ และมี
ความต่อเนื่องการดาเนินงาน
1.เน้นการทากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมากกว่า
รูปแบบที่มีขั้นตอนยุ่งยาก
2.การบริหารงานชมรม ควรมีความยืดหยุ่น
3.มีสมาชิกหลากหลายอาชีพและคุณวุฒิ
4.องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน
5.สร้างเครือข่ายกิจกรรมกระชับมิตรสร้างสัมพันธ์
กับชมรมผูส้ ูงอายุอื่นๆ
6.ชุมชนมีความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
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