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ต้อนรับวันพืชมงคล ด้วยเรื่องราวของ  
“เกษตร” กับ “สุขภาวะ”  

(: พาเที่ยวชุมชนฟ้าห่วน 
(: ไปดูเด็กๆ ดำน้ำที่เกาะสีชัง 
(: สิทธิของผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน!!!   

ปีที่ 5  ฉบับที่

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



	 บ้านฟ้าห่วน	 จังหวัดอำนาจเจริญ	 เป็นอีกหนึ่งชุมชนเกษตรที่ผู้คนมีอาชีพหลักคือ	 ทำนา	 เลี้ยงสัตว์	 และทำประมง		

แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม	 ได้ส่งผลชาวบ้านมีรายได้ลดลงแต่มีหนี้สินเพิ่มขึ้น	 สิ่งแวดล้อม	 

ถูกทำลายจากการใช้สารเคมี	บางครั้งต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น	และเกิดปัญหาตามมามากมายทั้งการเจ็บป่วย	ครอบครัว

ขาดความอบอุ่น	ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	พึ่งตนเองไม่ได้	ยาเสพติด	อบายมุข	ฯลฯ		

	 แต่บ้านฟ้าห่วนยังโชคดีที่มีปราชญ์ชาวบ้าน	 คือ	 แม่ประยูร	 กาญจนารี	 ที่ยึดการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีมาตลอด		 

แต่ใช้วิธีไถกลบตอฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ	 ทำให้ตอฟางกลายเป็นปุ๋ย	 และทำให้นาข้าวได้รับการฆ่าเชื้อโรค	 เพิ่มทั้งวิตามิน

และแร่ธาตุในดินด้วย	 เมื่อเห็นตัวอย่างที่ดี	 ชาวบ้านจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการทำมาหากินและแก่นของปัญหา	 

ทุกอย่าง	โดยจัดกิจกรรมมากมาย	ลงไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกปัญหา	เช่น		

ส่งเสริมการทำนาแบบปลอดสารพิษ	 ตามวิธีการของแม่ประยูร	 กาญจนารี	 และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามที่สอดคล้องกับ	 

วิถีชีวิตเกษตรกร	เช่น	ลงแขกทำนา	การเดินตาม	“ฮีต”	ตาม	“ฮอย”	ชุมชน	เป็นต้น	โดยเริ่มจากผู้ที่สมัครใจเพียงไม่กี่คน	

ก่อนจะขยายเป็นสิบหลังคาเรือน	 จนมีกว่า	 100	 หลังคาเรือนในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธ์ุมะลิ	 105	 ที่มี	 

แหล่งกำเนิดที่บ้านฟ้าห่วนนี้			

ขยายผลไปสู่การปลูกฝังกลุ่มวัยรุ่น	ในนามกลุ่มเกษตรผสมผสาน	ทั้งเรื่องทำนา	ปลูกผักปลอดสารพิษ	ทำปุ๋ยชีวภาพ	และ

สร้างกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 การปลูกพืชปลอดสารเคมีในโรงเรียน	 การผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน	

เช่น	 น้ำยาล้างจาน	 น้ำยาซักผ้า	 การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึก	 ค่านิยมและกิจกรรมที่ดีให้เยาวชนอย่างน้อย

เดือนละครั้ง	 เช่น	การสร้างสำนึกรักษ์บ้านเกิด	กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ	ปราศจากแอลกอฮอล์	การพัฒนาชุมชน	เช่น	

การปลูกไม้ผล	 การเลี้ยงไก่	 เลี้ยงปลา	 การเพาะเห็ดตามจุดต่างๆ	 ของหมู่บ้าน	 และรับผิดชอบร่วมกัน	 กิจกรรมรักกีฬา

พัฒนาท้องถิ่น	ฯลฯ	

ขยายผลสูก่ารรวมกลุม่ของผูส้งูวยั	ผา่นกจิกรรมตา่งๆ	เชน่	ออกกำลงักาย	โดยชกัชวนใหผู้ส้งูอายมุารว่มกจิกรรมอาทติยล์ะ 

3	วัน	ตรวจสุขภาพ	ทำบุญ	ฯลฯ	จนเกิดกลุ่มผู้สูงอายุบ้านฟ้าห่วน	และชมรมแพทย์แผนไทย	และการจัดลานวัฒนธรรม

พื้นบ้านให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลาน	 เช่น	 การทำยาหอม	 ยาหม่อง	 พานบายศรี	 การถ่ายทอดความรู้จาก	 

ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกกันว่า	“หมอ”	เช่น	หมอรำ	หมอแคน	หมอขวัญ	ฯลฯ	การผลิตสมุนไพรใช้ในหมู่บ้าน	กิจกรรมนวดกาย

ประสานใจ	 กิจกรรมสองวัยสายใจผูกพัน	 และจัดตั้ง	 “กองบุญสวัสดิการท้ายบ้าน”	 เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก	 

สูงอายุที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต	 จนมีเงินกองทุนรวมกันกว่า	 500,000	 บาท	 และภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเงินสบทบอีก	

50,000	บาท	

 จดหมายข่าวฉบับนี้ขอต้อนรับวันพืชมงคล วันสำคัญของเกษตรกรไทย ด้วยการพาคุณผู้อ่านมารู้จัก
โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่มุ่งปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้เหมาะกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งของตัวเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และสุขภาวะของสังคม ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า โครงการ


รว่มสรา้งหมูบ่า้นพอเพยีง
เพือ่รากฐานสขุภาพทีย่ัง่ยนื
บา้นฟา้หว่น
จงัหวดัอำนาจเจรญิ


เรื่องเด่นเดือนนี้

ฟ้าห่วน ...  
ต้นแบบการเกษตร
เพื่อสุขภาพ

สถานการณ์ทั่วไทย 

	 โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่นำ	 “การเกษตร”	 มาใช้เป็นเครื่องมือ	
และแนวทางเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย	ยังมีอีกมากในทุกภาคทั่วไทย	อาทิ	
 
 โครงการเครือข่ายสตรีมุสลิมประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง กับการ
ดูแลสุขภาวะในครอบครัวจังหวัดตรัง 
	 ที่จังหวัดตรัง	 ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านยังให้ความสำคัญกับการดูแล
สุขภาพไม่มากนัก	 และมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งโรคหัวใจขาดเลือด	 เบาหวาน	
ความดันโลหิตสูง	 ฯลฯ	 ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา	 ชาวบ้าน	 
ขาดรายได้จากการทำงานเพราะต้องมารักษาตัวอยู่เป็นประจำ		
	 โครงการฯ	 นี้จึงมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้ความรู้แม่บ้านมุสลิม		 
ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันสุขภาพของสมาชิกครอบครัวด้วย	 หลัก	 6	 อ.	 คือ	
อาหาร	 ออกกำลังกาย	 อารมณ์	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 อโรคา	 และ	 อบายมุข 
โดยนำร่อง	 60	 ครอบครัว	 จาก	 3	 อำเภอคือ	 สิเกา	 ปะเหลียน	 และกันตัง		 
มาให้ความรู้	 จัดเวทีชาวบ้านสร้างชุมชนต้นแบบ	 “คนเลรักสุขภาพ”	 จัดตั้ง	 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านโภชนาการ	น้ำ	ยา	อาหาร	ในชุมชน	จัดตั้งชมรมของกลุ่ม

ใช้เป็นที่ปลูกผักสวนครัว	 เช่น	 สะระแหน่	 ผักชี	 ต้นหอม	

แมงลัก	โหระพา	เป็นต้น	

	 ทุกวันนี้	 ฟ้าห่วนได้รับการต่อยอดจากส่วนราชการ

ในพื้นที่	 จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสถานี

อนามัยบ้านฟ้าห่วน	 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโครงการฯ	 และ

ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง	อีกทั้งยังมี

หลักสูตรชุมชนภายใต้ชื่อ	 “ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ	 

ฟ้าห่วน-คนลือ”	 มีปราชญ์ชาวบ้านคอยถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ผู้สนใจ	 มีเวบไซต์เผยแพร่ข้อมูล	 และยังได้รับยกย่องจาก	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็น	 “ฟ้าห่วนโมเดล”	

แบบอย่างในการพัฒนาให้แก่หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภออื่น	 

ในจังหวัดด้วย		

	 หากผู้อ่านท่านใด	 สนใจไปเยี่ยมชมบ้านฟ้าห่วน		 

ก็สามารถติดต่อได้ที่	 คุณพุทศรี	 จุลจรูญ	 084-4713513	

หรือ	 คุณยุพิน	 พุฒผา	 089-1907131	 ...	 ชาวฟ้าห่วน	 

ฝากบอกว่า	ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ		

การตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ	 เช่น	 กลุ่มเพาะเห็ด	 การ	 

ส่งเสริมการออมและลดต้นทุนโดยใช้ระบบสหกรณ์	 

ในชุมชน		ซึ่งปัจจุบันมีเงินออมมากกว่า	300,000	บาท	

การแก้ไขปัญหาอื่นๆ	 เช่น	 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ตั้งกลุ่มแกนนำปลอดสุรา	

เป็นต้น	

	 ผลจากการทำกิจกรรมต่างๆ	 พบว่า	 สมาชิกใน

หมู่บ้านมีความสุขเพิ่มขึ้น	ฟ้าห่วนได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 (ธกส.)	 และยังได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านปลอดคน

ว่างงาน	 ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	 เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์

สุขภาพ	 (ข้าวอินทรีย์)	 ผลิตข้าวหอมมะลิ	 105	 ส่งขาย	 

ทั่วประเทศ	 และเกิดการพัฒนาภูมิปัญญา	 เครื่องมือ	 และ	 

วิธีทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นนวัตกรรม	เช่น			

	 o	 เตาอีวาเตะสำหรับเผาถ่าน	 โดยนำถังเหล็กฝังลง	 

ในดิน	 ใช้ดินโคลนโอบทับ	 ต่อท่อปล่องควันออก	 เจาะรูให้	 

ไอน้ำจากการเผาถ่านหยดลง	 เพื่อนำไปป้องกันราต้นไม้		 

พืชผักที่ปลูกได้	ถ่านที่ได้จะมีคุณภาพดี	ไม่มีควัน	ไม่ก่อให้เกิด

มะเร็ง	และใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้แห้ง		

	 o	 โพนกลางบ้าน	 เพื่อแก้ปัญหาดินน้ำครำและดินเค็ม

ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขัง	 ทำให้ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน

ไม่ได้	 จึงใช้ดินเนิน	 (โพน)	 ตามท้องนามาทำเป็นเนินดิน	 

ในครัวเรือนแทน	 และรื้อฟื้นแปลงผักโบราณ	 ที่นำท่อนซุง

กลวงมาผ่าครึ่ง	 (ภาษาพื้นถิ่นเรียกว่า	 ฮาง	 หรือ	 โฮง)		 
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คนออกกำลังกาย	 เชิญโต๊ะครูสอนศาสนาซึ่งเข้าใจในบริบท
ของศาสนาที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเป็นวิทยากร	 เรื่องบริบทใน
ศาสนาอิสลามกับการดูแลสุขภาพ	เพราะพี่น้องอิสลามเชื่อฟัง
ผู้นำศาสนา	 จึงหันมาเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติตาม	 มีการ
สร้างชมรมรักสุขภาพแม่บ้านมุสลิมประมงพื้นบ้านเป็นชมรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติในกลุ่ม		
 สนใจโครงการนี	้ สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี	่ คณุรตันศกัดิ ์
นันตสินธ์ุ	081-5386757	
 
 โครงการหมู่บ้านสุมนไพรปลอดสารพิษ อำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 เกษตรกรทีท่ำสวนลำไยหลายคนเจบ็ปว่ยหรอืเสยีชวีติ
เพราะสารเคมีตกค้าง	 ประกอบกับชาวบ้านเห็นว่าพืชผัก	 
สมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยาของชาวล้านนา	 ป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บและบำรุงสุขภาพได้หากกินตามธาตุเจ้าเรือน	 แต่นับวัน
จะขาดการสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้	 จึงเกิดการวมตัวของ
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรศรีอรุณ	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดย
ใช้กิจกรรมมากมาย	เช่น	ให้ความรู้	ฟื้นฟูให้ชาวบ้านปลูกพืช
ผักสมุนไพรไว้ใช้เพื่อการักษายามเจ็บป่วย	 ทำหนังสือคู่มือ
เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพร	 รณรงค์ลดใช้สารเคมี	 ปลูกพืช		 

ทำสวนเกษตรด้วยการใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ	 จัดอบรมการใช้	 
พืชผักสมุนไพรและการทำปุ๋ยชีวภาพ	 ติดตามพร้อมบันทึก
พฤติกรรมและออกหนังสือรับรอง	 ประสานงานกับสำนักงาน
เกษตรเพื่อรับกล้าพันธ์ุไม้สมุนไพรเพื่อกระจายปลูกทั่วพื้นที่	
แลกเปลี่ยนพืชผักสมุนไพรต่างๆ	 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน	
รวมทั้งนำสมุนไพรไปตากแห้งเก็บเป็นสมุนไพรแปรรูปเพื่อ
จำหน่ายบ้าง		
	 จากการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมา	 ทำให้พบว่า	
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และได้ใช้ความรู้เหล่านั้นดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น	 ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพลดลง	 และยังเกิดความ
สามัคคีในชุมชนอีกด้วย  
 สนใจโครงการนี้	 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 คุณเจริญ	
คุณา	053-355845 
 
 โครงการกสิกรรมไร้สารพิษวิถีชุมชนสุขภาพดี 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  
	 จากปัญหาของชุมชนที่ใช้สารเคมีในการเกษตรทั้งปุ๋ย
เคมี	 ยาฆ่าแมลง	 ฯลฯ	 ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ	
ผลผลิตเริ่มตกต่ำ	 โครงการฯนี้	 จึงต้องการให้ชุมชนตื่นตัวถึง
ปัญหาและมุ่งสร้างชุมชนสุขภาพดี	 ให้องค์กรต่างๆ	 ร่วมคิด
ร่วมแก้ปัญหา	 ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 ชุมนุมแหล่งเรียนรู้
ชุมชนสุขภาพดี	 กิจกรรมร้อยต้นกล้าล้านพลังใจให้สุขภาพ	
การเรียนรู้เวทีสุขภาพกับโลกจุลินทรีย์	 กิจกรรมรวมใจเป็น
หนึ่งเดียวเก็บเกี่ยวคุณธรรม	 กิจกรรมวิถีไทยวิถีธรรมชาติ	
และการสัมมนาแกนนำสรุปผลทำแผนสุขภาพชุมชน		
	 ผลการดำเนินงานพบว่า	 เกษตรกรหันมาทำการ
เกษตรอินทรีย์	ลด	ละ	 เลิกจากการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น	อีกทั้ง
ครูในโรงเรียนยังได้เชิญคณะทำงานไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
กับนักเรียนด้วย		
 สนใจโครงการนี้	สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	คุณยอดพลัง	
พิพ่วนนอก	081-0649252	
 
 โครงการสวนผักคนเมือง  
 อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เกษตรกรรมยั่งยืน	
(ประเทศไทย)	 เป็นโครงการที่มุ่งอบรมขยายความคิดและ
พัฒนาให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อให้งานสวนผัก	 
คนเมืองเป็นรูปธรรมและมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต		 
สิ่งแวดล้อม	 และสร้างสรรค์สังคมเมืองให้ดีงามยิ่งขึ้น	
โครงการนี้ช่วยสนับสนุนทุนขนาดเล็กให้กับ	 กลุ่ม/ชุมชน/
หน่วยงานต่างๆ	 ให้ดำเนินการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	 
ไว้บริโภคเพื่อสุขภาพ	 และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี	 
ระหว่างกันของกลุ่มคนในเมือง	 รวมถึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 
ให้กับคนเมืองด้วย		
 สนใจโครงการนี้	 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน	0-2591-1195-6,	0-2580-2035	
 
 

รูปแทนใจ

สีชัง 
 
สีชัง ชังชื่อแล้ว อย่าชัง
อย่าโกรธพี่ จริงจัง จิตข้อง
ตัวไกล จิตก็ยัง เนาว์แนบ
เสน่ห์สนิท น้องนิจผู้ อาดูร

บทละครร้องเรื่อง“พระร่วง”พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสียงจากพื้นที่

	 เปลี่ยนบรรยากาศจากการติดตามเรื่องราวเกษตรในท้องทุ่ง	 ไปสู่เรื่อง	 
การประมงและการอนรุกัษ	์ในทอ้งทะเลกนับา้งดกีวา่	...	เสยีงจากพืน้ทีฉ่บบันี	้ขอพา	 
คณุผูอ้า่นไปลงทะเล	 พรอ้มกบัความสนกุสนาน	 และเสยีงหวัเราะของเดก็ๆ	 วทิยากร	
และเหล่าพี่เลี้ยง	 ใน	 โครงการฝึกอบรมดำน้ำและปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ทะเลสีชัง 
ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา	 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	 โครงการบ้านนี้มีสุข กำลัง 2 
(จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั),	สสส.,	มลูนธิเิจ้าพอ่เขาใหญ่	และโรงพยาบาลเกาะสชัีง	

ตามไปดูเด็กดำน้ำ ที่เกาะสีชัง 
	 ความคึกคักเริ่มต้นในช่วงบ่ายของวันที	่ 26	 เมษายน	 เมื่อเปิดให้เด็กๆ	 ที่สนใจมาร่วมลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย	 
ใน	3	หัวข้อ	คือ	ระบบนเิวศแนวปะการงัเกาะสชีงัและแนวทางอนรุกัษ,์ ระบบนเิวศชายหาดและเรยีนรูเ้รือ่งขยะทะเล กบั 
การดำนำ้แบบผวินำ้	เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้ม	กอ่นจะเริม่ฝกึดำนำ้แบบผวินำ้กนัในวนัรุง่ขึน้	
	 เดก็ๆ	และเยาวชนกวา่	60	คน	ทีเ่ขา้รว่มโครงการครัง้นี	้ตา่งเปน็ลกูหลานชาวสชีงั	ทีม่อีายตุัง้แต	่8	ขวบ	ไปจนถงึ	
20	 กวา่	 บา้งกว็า่ยนำ้เปน็	 บา้งกย็งัวา่ยนำ้ไมเ่ปน็	 แตก่ม็บีางสว่นทีถ่อืเปน็นกัดำนำ้ผูเ้ชีย่วชาญแบบชาวเกาะ	 คอื	 ดำโดยไมม่ี
อปุกรณช์ว่ยใดๆ	 ซึง่	 อาจารยส์รุพล ชณุหบณัฑติ	 ครสูอนดำนำ้มอือาชพี	 นกัวจิยัประจำสถาบนัทรพัยากรทางนำ้ฯ	 ซึง่เปน็
วทิยากรในโครงการนีด้ว้ย	 กลา่ววา่	 เดก็ๆ	 หลายคนทีด่ำนำ้เกง่	 เมือ่มาเจอกบัอปุกรณด์ำนำ้เขา้บางคนกไ็ปไมเ่ปน็เลย	 แตเ่มือ่
ชินแล้วเด็กเหล่านี้จะไปได้เร็ว	 การฝึกให้พวกเขารู้จักและคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดำน้ำ	 จึงช่วยต่อยอดความสามารถให้กับพวกเขา	
และในอนาคตอาจจะไดเ้ดก็เหลา่นีม้าเปน็กำลงัสำคญัในการชว่ยฟืน้ฟทูรพัยากรใตท้ะเลใหก้บัสชีงัตอ่ไป	
	 หลงัจบความรูภ้าควชิาการในวนัแรก	วนัรุง่ขึน้	 “อนาคตของเกาะสชีงั”	ทัง้กวา่	60	คน	กม็าเรยีนรูภ้าคปฏบิตัทิีห่าด
ถำ้เขาพงั	โดยแบง่เปน็	2	กลุม่	กลุม่ละประมาณ	30	คน	กลุม่แรกมาฝกึปฏบิตัชิว่งเชา้	สว่นกลุม่ทีส่องมาชว่งบา่ย	
	 การฝึกเริ่มตั้งแต่สอนวิธีป้องกันฝ้าให้กับหน้ากาก	 การสวมและปลดหน้ากากอย่างถูกวิธ	ี การหายใจด้วยท่อหายใจ		 
การใส่ตีนกบ	 การดำผิวน้ำโดยใช้อุปกรณ์ครบทั้งหน้ากากและตีนกบ	 การจมตัวและพ่นอากาศออกทางท่อ	 ฯลฯ	 ซึ่งเด็กๆ		 
ต่างเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน	 ตั้งใจ	 และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก้องชายหาด	 ตลอดเวลากว่า	 3	 ชั่วโมงของการฝึก	 
ภาคปฏบิตัวินัแรก	 และทกุคนตา่งกระตอืรอืรน้ทีจ่ะไดไ้ปดำนำ้ดปูะการงัในพืน้ทีจ่รงิ	ณ	แนวปะการงัเกาะขามใหญ	่ ในวนัตอ่ไป	
ซึง่เปน็วนัสดุทา้ยของกจิกรรม	
	 แมจ้ะเปน็ระยะเวลาเพยีงสัน้ๆ	 แต	่ อาจารยอ์านภุาพ พานชิผล	 หวัหนา้โครงการฝกึอบรมดำน้ำฯ	 ก็บอกกับทีมขา่ว
เพือ่นสรา้งสขุวา่	พอใจเปน็อยา่งยิง่กบัการตอบรบัของเดก็ๆ	และเชือ่วา่	ความสนกุสนานทีเ่ดก็ๆ	ไดร้บัจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ	 รู้สึกว่า	 พวกเขาน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	 ตลอดจน
ชายหาดของเกาะสชีงัอนัเปน็บา้นเกดิ	และสถานทีท่ีใ่หท้ัง้ความรูแ้ละความสขุแกพ่วกเขาได้ 
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ใส่ใจผู้สูงอายุ               
โดย : สภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
	 -		องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก)	:	ลดค่าโดยสารครึ่งราคา	(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)		
	 	 ตลอดวัน	และมีที่นั่งสำรองเฉพาะผู้สูงอายุ	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก)	โทร.	0-2246-0039,	0-2246-0741-4		
	 -	 บริษัท	ขนส่ง	จำกัด	(บขส)	:	ลดค่าโดยสารครึ่งราคา	(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)	จัดที่นั่งผักผ่อนและห้องสุขา	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		กองคุ้มครองผู้โดยสาร	0-2936-2834	ศูนย์วิทยุ	24	ชั่วโมง	โทร.	0-2936-2963	
	 -	 การบินไทย	:	ลดค่าโดยสาร	15%	เฉพาะชั้นประหยัดและภายในประเทศ		
	 	 อำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องก่อน	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		บริษัท	การบินไทย	จำกัด	(มหาชน)		
	 	 	 	 โทร.	0-2356-1111,	0-2545-1000	
	 -	 การบินกรุงเทพ	(บางกอกแอร์เวย์)	:	ลดค่าโดยสาร	5%		
	 	 เฉพาะชั้นประหยัดและภายในประเทศ	อำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องก่อน			 	 	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		โทร.	0-2265-5555,	0-2265-5678	
	 -	 ท่าอากาศยานทุกแห่ง	:	จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่	ลิฟท์	ทางลาด	ห้องสุขา	มุมพักผ่อน	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		กรมการขนส่งทางอากาศ	โทร.	0-2287-0320-9	
	 -	 กรมการขนส่งทางน้ำ	และพาณิชยนาวี	:	ยกเว้นค่าโดยสาร	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กรมการขนส่งทางน้ำ	และพาณิชยนาวี	โทร.	0-2233-1311	ต่อ	302	
 
6. ด้านการท่องเที่ยว :	จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อผู้สูงอายุ		
	 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	โทร.	0-2250-5500	
 
7. ด้านกีฬาและนันทนาการ :	 บริการตรวจสุขภาพ	 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ		 
	 ใช้บริการในสนามกีฬา	 สวนสุขภาพ	 ลานกีฬา	 แอโรบิค	 สนามฟุตบอล	 ห้องออกกำลังกาย	 และสมัครเป็น	 
	 สมาชิกชมรมศุภชลาศัย	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ/การกีฬาแห่งประเทศไทย/สำนักงานการกีฬา	 
	 	 	 	 ภูมิภาค	โทร.	0-2214-0120	ต่อ	1511,	0-2318-0940	ต่อ	1088	
 
8.   ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม :	 อำนวยความสะดวก	 ความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์	 โบราณสถาน		 
	 หอจดหมายเหตุ	หอศิลป์	สถานที่จัดกิจกรรมและลดอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กระทรวงวัฒนธรรม	โทร.	0-2247-0028	ต่อ	4148	
 
9.   ด้านการช่วยเหลือในทางคดี :	 ให้คำแนะนำ	 ปรึกษา	 ความรู้ทางกฎหมาย	 จัดหาทนายความช่วยเหลือ		 
	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือว่าความแก้ต่างคดี	 และได้รับการดูแลจากอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์	 และ	 
	 เสรีภาพในพื้นที่	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	โทร.	0-2502-8221		
	 	 	 	 ศูนย์บริการประชาชน	โทร.	0-2502-0800	คลินิกยุติธรรม	โทร.	0-2502-8219	
		 	 	 	 ศูนย์บริการร่วม	โทร.	0-2502-6500,	0-2502-2822	
  
10. ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง :	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณ	 ถูกทอดทิ้ง	 ถูกแสวงหา	 
	 ประโยชน์	 โดยผิดกฎหมาย	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในครอบครัว	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุจัดการศพ	 ช่วยเหลือ	 
	 ผู้สูงอายุด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่ม	ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านที่อยู่อาศัย	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์ประชาบดี	1300	
  
11. ด้านการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ :	ช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	เดือนละ	500	บาท	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โทร.	0-2241-9000	ต่อ	4131-2		
	 	 	 	 ศูนย์ดำรงธรรม	โทร.	1567	

1. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข :	 เมื่อผู้สูงอายุเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง	 
	 สาธารณสุข	 จะมีช่องทางเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก	 เพื่อให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและสะดวก	 
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 โทร.	 0-2590-6230			 
 
2.  ด้านการศึกษา :	 จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและมีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	 ตั้งแต่การศึกษา	 
	 ขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษาทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัยและมีรายการต่างๆ	เพื่อสูงอายุ	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	กระทรวงศึกษาธิการ		
	 	 	 	 โทร.	0-2628-5329	
 
3.   ด้านการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพ :	ให้ข้อมูล	คำปรึกษา	ข่าวสารตลาดแรงงาน	การจัดหางาน		
	 รับสมัครงาน	บริการข้อมูลทางอาชีพ	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	โทร.	0-2247-9423,	0-2245-2085			
	 	 	 	 สายด่วน	1694,	1506	
	 	 	 					 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	โทร.	0-2245-1706,	0-2248-3393	
 
4. ด้านการฝึกอาชีพ การจัดหาตลาดรองรับสินค้า :	 อบรมการจัดการ	 การตลาด	 และนำสินค้าร่วมจำหน่าย	 
	 ในงานต่างๆ		
 ขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี	่	กรมธรุกจิการคา้/สถาบนัฝกึอบรมธรุกจิการคา้	โทร.	0-2547-5950,	0-2547-5963-4  
	 	 	 	 สายด่วน	1570	
 
5.  ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
	 -	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	:	ลดค่าโดยสารทุกชั้นตลอดทางทุกสาย	(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)		
	 	 เฉพาะเดือน	มิถุนายน-กันยายน	โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตั๋ว	มีที่นั่งรอรับตั๋ว	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		การรถไฟแห่งประเทศไทย	โทร.	0-2225-0300	
	 -		การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รถไฟฟ้าใต้ดิน	MRT)	:	ลดค่าโดยสารครึ่งราคา	
 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โทร.	0-2612-2444,	0-2624-5200	
	 -	 บรษิทัระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพ	 จำกดั	 มหาชน	 (รถไฟฟา้	 BTS)	 :	 จดัลฟิทบ์รกิารทีส่ถานหีมอชติ	 สยาม		 
	 	 อโศก	อ่อนนุช	และช่องนนทรี	
	 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำกัด	มหาชน	โทร.	0-2246-0039	

	 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	
2546	 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง		 
ส่งเสริม	 และสนับสนุน	 ผู้สูงอายุ	 ให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ	 โดยมีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์	 ร่ วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง		 
ร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม		
 แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง มี ผู้ สู ง อ ายุ แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปจำนวนมาก	 ยังไม่ค่อยรู้ถึง
สิทธิอันนี้	คอลัมภ์	 “ใส่ใจผู้สูงอายุ”	ฉบับนี้	
จึงขอนำเรื่องนี้มาบอกเล่า	 เพื่อให้เกิดการ
รับรู้และไปใช้สิทธินี้โดยทั่วกัน	

ที่มาของข้อมูล : หนังสือคู่มือสิทธิผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
   สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สิทธิของผู้สูงอายุ 
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เริม่ขา่วแรกกนัทีเ่มอืงชาละวนั	 กบั	 โครงการพฒันาอาหาร

ปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบ	 ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกร	 

ชาวพิจิตรทำการเกษตรปลอดสารพิษ	 เพื่อให้โรงพยาบาล

นำร่อง	 5	 แห่งในจังหวัด	 ได้นำผลผลิตปลอดภัยเหล่านั้น		 

มาใชป้ระกอบอาหารใหก้บัผูป้ว่ย	 และสนบัสนนุใหเ้กดิแหลง่

จำหนา่ยอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลดว้ย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที	่ โครงการหมอบ้านเหมือดขาว	 ร่วมสร้างชุมชน	 

ท้องถิ่นให้น่าอยู	่ ตำบลม่วง	 อำเภอมหาชนะชัย	 จังหวัด

ยโสธร	 ก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร	 

พื้นบ้าน	 และอยู่กินตามสมดุลของธรรมชาติ	 โดยจัด

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ	 เช่น	 การแลกเปลี่ยนความรู	้ 

จากหมอภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน	 การเข้าร่วมอบรม

หลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมของ	 ‘หมอเขียว’	 ใจเพชร	

กล้าจน	 ณ	 ศูนย์ เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง	 ตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง	 สวนปา่นาบญุ	 อำเภอดอนตาล	 จงัหวดั

มุกดาหาร	 เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิต

ประจำวนัใหก้บัตนเอง	ครอบครวั	และชมุชนตอ่ไป				

 

สว่นเรือ่งของพชืผกัสดุเก	๋ ตอ้งนีเ่ลยคา้	 ...	 กจิกรรม	 เมษา

ปารต์ี	้มหศัจรรยผ์กั	ของ	โครงการสวนผกัคนเมอืง	มลูนธิิ

เกษตรกรรมยั่งยืน	 เขาหล่ะ	 งานนี้จัดขึ้นที	่ พิพิธภัณฑ์

ข่าวดีมีมาเล่า หนูเมาท์ สาวพันปี

 ถึงเวลาของหนูเม้าท์จำนรรจาแล้วค้า ...ฉบับนี้ จดหมายข่าวเพื่อนสร้างสุขเขาเล่นเรื่อง “เกษตร” เป็นหลัก
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันพืชมงคลหนูเม้าท์เลยขอเกาะกระแสด้วยการเอาข่าวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ทางการเกษตร
มานำเสนอกันบ้างงานนี้รับรองถูกใจคอเกษตรอินทรีย์แน่นอนจ้า!!!

ขนาดโครงการ (งบประมาณที่เสนอ)                    ระยะเวลาพิจารณา  

ไม่เกิน 200,000 บาท 30 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 60 วัน  นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ 
200,001 - 500,000 บาท 45 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน  นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ 
มากกว่า 500,000 บาท 60 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ 

โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน	 ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หวังผลระยะยาวได	้		 
ผูส้นใจ	 สอบถามและ	 Download	 แบบเสนอโครงการไดท้ี	่ http://www.	 thaihealth.or.th/partner/application-process	 หรอื		 
โทร.	0-2298-0500	ตอ่	1111	-	1114	คะ่ 

ปลกูผกัชนดิตา่งๆ	เชน่	คะนา้	ผกักาด	ผกับุง้	คืน่ฉา่ย	รวมทัง้

ขุดบ่อเล็กๆ	 ไว้เลี้ยงปลาดุกด้วย	 ส่วนที่หมู่บ้านเอื้ออาทร	

สายไหม	 ชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มกันเข้ารับการอบรมเรื่องการ

ปลูกผัก	 จากนั้นแต่ละคนก็ไปหาที่เหมาะๆ	 หลังห้องตัวเอง	

เตรียมดิน	 ซื้อปุ๋ยคอก	 แล้วลงมือปลูกผักอย่างสนุกสนาน		 

ส่วนสมาชิกที่อยู่บนชั้นสูงๆ	 ก็จะได้รับการจัดสรรพื้นที่ใกล้	 

บ่อบำบัดน้ำเสีย	 สร้างแปลงผักเล็กๆ	 ของตัวเองขึ้น	 โดยนำ

ภาชนะทีไ่มใ่ชแ้ลว้	 เชน่	กะละมงั	ยางรถยนตเ์กา่	ถงุปุย๋	ฯลฯ	

มาแปลงรา่งใหเ้ปน็แปลงผกัสว่นตวั	...	งานนีช้ืน่มืน่กนัทัว่หนา้จา้ 

 

ใช่จะมีแต่กิจกรรมเขียวๆ	 ก็หาไม	่ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา		 

เหล่าภาคีที่ร่วมงาน	 กับ	 สสส.	 ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นอีก

มากมาย	 อาท	ิ โครงการการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยจราจร	 

ในเด็กวัยเรียน	 โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	 ซึ่งโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ	์ ได้ร่วมกับองค์กรในจังหวัด	 เช่น	 กองกำกับ

การตำรวจภธูรจังหวดัประจวบคีรขัีนธ	์สำนกังานขนสง่จังหวดั	

และโรงเรียนต่างๆ	 ในจังหวัด	 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่

นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลเมือง	 5	 โรง	 ที่ขับขี่รถ

มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน	 เพื่อให้เรียนรู้กฎจราจรและรณรงค์

ให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี	่ โดยได้อบรมไปแล้ว		 

3	 รุ่น	 จำนวน	 390	 คน	 นอกจากนี้ยังมีสำนักงานขนส่ง

จงัหวดั	 มาชว่ยทำใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนตใ์หก้บัเดก็ๆ	

และอธบิายใหผู้เ้ขา้อบรมรูถ้งึความสำคญัของ	พ.ร.บ.คุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถด้วย	 เพราะที่ผ่านมามีหลายรายที่ประสบ

อบุติัเหตุแลว้ต้องสญูเสยีโอกาสในการเขา้ถงึการรกัษา	เพราะ

ไมไ่ดท้ำประกนั	พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ				

 

ส่วน	 ชุดโครงการผู้สูงอายุ	 ก็ได้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น		 

ภายใต	้ โครงการขยายเครอืขา่ยการสรา้งเสรมิสุขภาพชมุชน 

โดยเริ่มจากการรวมตัวกันของชมรมผู้สูงอายุ	 10	 หมู่บ้าน	

ในตำบลกุดป่อง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 ใช้ศาลาวัดที่อยู่

กลางชุมชนเป็นที่ดำเนินการ	 มีกิจกรรม	 3	 ช่วงคือ	

นันทนาการสานสัมพันธ	์ เติมความรู้รู้ทันโลก	 และดูแล

สขุภาพด้วยการออกกำลงักาย	

 

ปิดท้ายที	่ โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ   

ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโกมลคีมทอง	 ซึ่งดำเนินงาน	 

กิจกรรมค่ายฯ	 กับกลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	

มาเปน็ปทีี	่6	แลว้	จนไดพ้บวา่	โครงการคา่ยฯ	มกีารพฒันา

อย่างต่อเนื่อง	 มีวิธีสร้างความสุขให้เด็กและเยาวชนที่	 

หลากหลาย	 โดยเฉพาะเยาวชนมีความสนใจอยากทำงาน	 

ชว่ยเหลอืสงัคมมากขึน้	 ดงันัน้ในระยะยาวจงึตอ้งทำกจิกรรม

ให้เด็กเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปด้วย	

 

ส่วนข่าวปิดท้ายจริงๆ	 ก็ต้องนี่เลย	 การ	 เปิดรับโครงการ   

ในปีงบประมาณ 2554 สำหรับผู้สนใจทั่วไป	 ยังคง	 

เหมอืนเดมิคอื	เริม่	ตัง้แต	่1	ตลุาคม	2553–30	มถินุายน	

2554	โดยมเีวลาพจิารณาโครงการ	ดงันี้	

เกษตรเฉลมิพระเกยีรต	ิ อำเภอคลองหลวง	 จงัหวดัปทมุธาน	ี

ภายในงานมีการประกวดการปลกูผกัในพืน้ทีจ่ำกดัด้วย	 เกซ๋ะ

ไมม่หีละ่	 เวทนีีม้สีาวงาม	 เอย๊!	 ผูเ้ขา้รว่มประกวด	10	 ราย	

ผู้ ชนะเลิศ	 ได้แก	่ สวนฟางสวรรค	์ โดยกลุ่มคนงาน

อตุสาหกรรมทอผา้ยา่นบางบอน		

 

งานเดยีวกนันี	้ยงัมกีารแขง่ขนัเชฟกะทะเหลก็	:	ตอนเมนเูด็ด

จากผักหลังบ้าน	 ซึ่งให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกผักที่กรรมการ	 

เตรยีมไวใ้หม้าประกอบอาหาร	 จนไดอ้อกมาหลายเมน	ู อาท	ิ

แกงเลียง	 ผัดผักรวมมิตร	 ส้มตำบำรุงธาต	ุ เห็ดสามรส	

หัวปลีฉู่ ฉี	่ แถมยั งมี เมนูดัดแปลงจากอาหารอิน เดีย		 

อย่างพาราต้าผักด้วย	 ...	 ใช่จะมีแค่การประกวดและแข่งขัน	

ภายในงานซึ่งตั้งใจถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผัก	 ยังมี

นิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกผักที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของ	 

คนเมือง	 อาท	ิ พื้นที่น้อย	 ไม่มีเวลาดูแล	 ฯลฯ	 ไว้ให้ดูเป็น

ความรู	้ รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

อนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดสารพษิดว้ย	

 

ยงัคงอยูก่บั	 โครงการสวนผกัคนเมอืง	 แตข่า่วนีเ้ปน็กจิกรรม

ที่โครงการนำสื่อมวลชนลงพื้นที	่ เยี่ยมชมโครงการสวนผัก	 

คนเมือง	 ณ	 ชุมชนอ่อนนุช	 14	 ไร	่ และหมู่บ้านเอื้ออาทร	

เขตสายไหม	 ในชมุชนออ่นนชุ	 14	 ไร	่ ซึง่โครงการฯ	 ไดไ้ป	 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้พื้นที่ส่วนกลางประมาณหนึ่งงาน	
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กลยุทธ์ สร้างสุข 

กลยุทธ์ของชาว 
“คอโค”  
เพื่อร่างกายแข็งแรง

เหมาะสม	 โดยคณะทำงานแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบ 
10	 หลังคาเรือน	 มีการสื่อสารและตรวจสอบข้อมูลด้าน
การบรโิภคอาหารทกุเดอืน	เพือ่เปน็การเฝา้ระวงั		
	 นอกจากนี้อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของโครงการฯ	
คือ	 “พันธะสัญญาทางใจ”	 ที่ชาวบ้านในชุมชนต่างเต็มใจ	 
ที่จะมาร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกเย็น	 ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพกายแข็งแรงแล้ว	 สถานที	่ 
ออกกำลังกายยังเป็นจุดนัดพบพูดคุยกันของผู้คน	 ทำให้
สขุภาพใจแข็งแรงด้วย	
	 การทำงานแบบมีส่วนร่วม	 และไม่ทำให้คน	 
ในชุมชนรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ	 เป็นเหตุให้โครงการฯ		 
เกิดความสำเร็จ	 และยังพบว่า	 เจ้าหน้าที่กับคนในชุมชน	 
มคีวามผกูพนั	ทำงานรว่มกนัเหมอืนเปน็พีน่อ้งอกีดว้ย	
	 สำคญัทีส่ดุคอื	การเตรยีมความพรอ้มเพือ่อนาคต	
อบต.คอโค	 ได้เตรียมแผนสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่มา
ต่อยอดการทำงานด้านสุขภาพให้กับชุมชนด้วย	 เพราะ	 
เลง็เหน็วา่	 สิง่สำคญัของการทำงานคอื	 “คนทำงาน”	 ซึ่ง
จำเป็นต้องมีคุณภาพ	 และมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะ
ทำให้ชุมชนบ้านตะเคียน	 แห่งตำบลคอโค	 ก้าวไปถึง	 
เปา้หมายการเปน็ชุมชนสขุภาพด	ีแขง็แรง	และสมบรูณไ์ด้
อยา่งแทจ้รงิ	

 
*	 ต้นไม้แห่งปัญหา	 คือ	 การนำภาพต้นไม้ที่เห็นตั้งแต่ราก	 

ถึงยอดมาเป็นหลัก	 แล้วเขียนปัญหาไว้ที่ราก	 ผลที่เกิดจาก

ปญัหา	 จะตอ่เนือ่งเปน็ลำตน้	 กิง่	 กา้น	 ใบ	 ฯลฯ	 ซึง่จะชว่ยให้

ประชาคมหมู่บ้านเข้าใจถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า

เครือ่งมอือืน่ๆ 

เฮฮาประสาคนสร้างสุข

การหายใจของเต่าทะเล 
 ณ	 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เกาะสีชัง	 ...		

วิทยากรกำลังสอนเด็กๆ	ที่มาเข้าร่วมโครงการดำน้ำ	ให้รู้จักกับวิถีชีวิตของ	

สัตว์ทะเล	โดยชี้ให้ดูรูปสัตว์ตัวหนึ่ง	แล้วถามเด็กๆ	ว่า	

 

วิทยากร	:		เด็กๆ	รู้ไหมครับ	ว่าเจ้าตัวนี้	มีชื่อว่าอะไร	

เด็กๆ	(ตอบบ้างเป็นบางคน)	:	เต่าทะเล	(ครับ	/	ค่ะ)	

วิทยากร	:		เก่งมากครับ	มันคือเต่าทะเล	สัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ย		

	 	 สามารถแบ่งตามการหายใจได้เป็น	2	ประเภท		

	 	 หนึ่งคือ	หายใจทางเหงือก	สองคือ	หายใจทางปอด		

	 	 เด็กๆ	ลองเดาสิครับว่า	เจ้าเต่าทะเลเนี่ย	มันหายใจทางไหน	

เด็กๆ	(พร้อมใจกันตอบ	โดยไม่ต้องนัดหมาย)	:	หายใจทางจมูก	(ครับ	/	ค่ะ)	

วิทยากร	:		+__________+	!!!!!	(“งง”	คร้าบ)	

	 ทราบคำตอบแล้วส่งมาที่อีเมล	์ friend.sangsuk@gmail.com	

หรอืไปรษณยีบตัร	 หรอืจดหมาย	 มาทีก่องบรรณาธกิารจดหมายขา่ว

เพื่อนสร้างสุข	 ตามที่อยู่ท้ายเล่ม	 ผู้ส่งต้องระบุชื่อ-ที่อยู่มาให้ชัดเจน		 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่สละสทิธิ	์(หากไดร้างวลั)	คะ่	 

 ผูต้อบถกู	 10	 ทา่น	 จะไดร้บัของทีร่ะลกึจาก	 สสส.	 สง่คำตอบ	 
ได้ถึง	 30	 มิถุนายน	 2554	 และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ใน	 
จดหมายขา่วเพือ่นสรา้งสขุ	ฉบบัเดอืน	กรกฎาคม	2554	คะ่	

	 สำหรบัผูไ้ดร้บั	 “ของทีร่ะลกึจาก	 สสส.”	 10	 รางวลั	 จากการ

รว่มตอบคำถามประจำฉบบัที	่58	มดีงันี	้ 

 ได้เวลาตอบคำถามลุ้นรางวัลแล้วจ้า !!! 
... คำถามประจำฉบับที่ 60 ถามว่า 

ตอบได้ ตอบดี มีรางวัล

  “กิจกรรมสะสมความดี  
ของชาวบ้านเหมืองหลวง  
มีอะไรบ้าง และแต่ละกิจกรรม  
มีคะแนนความดีเท่าใด”  
 
คำตอบหาได้ไม่ยากในรายละเอียดของ
จดหมายข่าวฉบับนี้เช่นเคย	^__^	 

1.	 คณุศร	ีเพง็หาพนัธ	์จ.ขอนแกน่	 6.	 คณุอดุม	จนัทโภโต	จ.ปราจนีบรุี	

2.	 คณุพมิพป์ณธิาน	เปีย้ปลกู	จ.เชยีงใหม	่	 7.			คณุดษุฎ	ีกอเจรญิ	กรงุเทพฯ		

3.	 คณุชนกิามาศ	ชาญธรีะวฒันา	จ.อดุรธาน	ี 8.			คณุธชัชยั	วงศพ์วงเพชร	จ.ชยัภมูิ	

4.	 พ.ท.ทองคำ	ขนุแกว้	จ.ลพบรุ	ี		 9.		 คณุปรชีา	ชยัปญัหา	จ.นครพนม	

5.	 ด.ญ.ภทัรวด	ีไฝเครอื	จ.พะเยา	 10.		คณุสภุาพ	คณูเมอืง	จ.อำนาจเจรญิ	

 

กองบรรณาธกิาร	จะเรง่สง่ของรางวลัใหถ้งึมอืทกุทา่นไมเ่กนิ	2	เดอืนนบัจากนี	้รอหนอ่ยนะคะ	^_^	

 ชุมชนบ้านตะเคียน ตำบลคอโค อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ์ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  
จากการเปลี่ยนผ่านของสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรม ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปเป็น
ผู้รับจ้างรายวันมากขึ้น มีเวลาทำอาหารกินเองน้อยลง 
ต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อให้รวดเร็วทันกับวิถีชีวิต  
ทีเ่ปลีย่นไป  
 แม้จะสะดวก แต่ก็เป็นความสะดวกที่มาพร้อมกับ
โรคภัย ชาวบ้านมีปัญหาด้านสุขภาพทั้งเบาหวาน และ
ความดันมากขึ้น และข้อมูลทางด้านสาธารณสุขก็บ่งชี้ว่า 
ชาวบา้นเสยีชวีติดว้ยปญัหาดา้นสขุภาพเพิม่ขึน้ดว้ย 
 เมื่อม ี โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ภายใตก้ารสนบัสนนุของ สสส. ซึง่เปน็โครงการที่
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในพื้นที ่
เกดิขึน้ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลคอโค (อบต.คอโค) จงึ
ตอบรบัเขา้รว่มโครงการฯ ดว้ยความยนิด ีและเปน็จดุเริม่
ของการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้คนในชุมชนอย่าง
จริงจัง โดยผ่านการร่วมมือกันระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที ่
อบต. สถานีอนามัย ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้าน  
ในชมุชนเอง  
	 รูปแบบการทำงานจะให้ความสำคัญกับ	 “การม	ี 
ส่วนร่วม”	 ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์และกำหนดปัญหา	 การ
วางแผนการดำเนินงาน	 การพูดคุยและหาทางแก้ไข	 ฯลฯ	
โดยม	ี “ต้นไม้ปัญหา”*	 เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์
ปญัหาใหก้บัชมุชน	 จนนำสูก่ารดำเนนิ	 โครงการปรบัเปลีย่น
พฤติ ก ร รมสร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพชุ ม ชนบ้ า นต ะ เ คี ย น		 
ป	ี 2553	 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพบ้านตะเคียนในแต่ละวัย	
การจัดกิจกรรมประกอบและปรุงอาหารที่ เหมาะสม		 
การรณรงค์กระตุ้นให้ออกกำลังกาย	 การเฝ้าระวังโรค	 
เบาหวาน	 ซึ่งทั้งหมดกล่าวได้ว่า	 เป็นการทำงานเชิงลึก	 
โดยมุง่	“แกป้ญัหาทีต่น้เหต”ุ	 
	 ปจัจุบัน	โครงการฯ	มคีณะทำงาน	20	คน	คอยทำ
หน้าที่กระตุ้นเตือนคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและ
ตระหนักถึงสุขภาพ	 โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารที่

สาเหตขุองปญัหา	 สาเหตขุองปญัหา	 สาเหตุของปญัหา	 สาเหตขุองปญัหา	 สาเหตขุองปญัหา	

สาเหตขุองปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปญัหา	

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
จากปญัหา	

สาเหตขุองปญัหา	

สาเหตขุองปญัหา	

ปญัหา	
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 ปิดท้ายจดหมายข่าวฉบับนี้กับคอลัมน์คมคิดบุคคล ที่จะพาคุณ
ผู้อ่านไปดูความคิด และมุมมองด้านสุขภาวะ จากผู้เคยร่วมทำกิจกรรม
ในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร บางทีคมคิดของพวกเขา   
อาจสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำงานให้กับคุณได ้

การเกษตรกับสุขภาวะ 

วสิยัทศัน:์		“คนไทยมสีขุภาวะอยา่งยัง่ยนื”				
พนัธกจิ:	“จดุประกาย	กระตุน้	สนบัสนนุพฒันาสูร่ะบบสขุภาพ	
ทีพ่งึประสงค”์	
ยทุธศาสตร:์	ขบัเคลือ่นดว้ย	“ไตรพลงั”	(พลงัปญัญา	พลงันโยบาย	
พลงัสงัคม)	ขยายพืน้ทีท่างปญัญาและสงัคมอยา่งกวา้งขวาง	
สรา้งการมสีว่นรว่มในกระบวนการนโยบายทีด่ี	

กองบรรณาธกิาร จดหมายขา่ว ฉบบั     
653/43-44	ซ.	41	ถ.จรญัสนทิวงศ	์	
แขวงอรณุอมรนิทร	์เขตบางกอกนอ้ย	กทม.	10700		
e-mail	:	friend.sangsuk@gmail.com		
และ	kitipat@thaihealth.or.th	

“ต้นทุนการทำนาต่อไร่ในปัจจุบันจากการใช้ปุ๋ย สารเคมี ยา มีจำนวนมากถึง 3,700-4,000 บาท ซึ่งต้นทุน
ขนาดนี้ไม่มีทางอยู่ได้ ถ้าไม่หันมาพึ่งพาตนเองและหาทางลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ถ้าเราทำเอง ดูแลเอง  
ใช้ปุ๋ยที่หมักเอง จะมีต้นทุนต่อไร่ไม่เกิน 900 บาท ตอนนี้ก็เริ่มรณรงค์ให้กันกลับมาใช้วีถีการทำนาแบบดั้งเดิม  
มีการช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่าย” 
 
แม่ประยูร กาญจนารี  
โครงการร่วมสร้างหมู่บ้านพอเพียงฯ	บ้านฟ้าห่วน	จังหวัดอำนาจเจริญ 

“หลังจากนำเอาหลักการทำเกษตรอินทรีย์ 
เข้ามาใช้พบว่าแรก ๆ ชาวบ้านบางส่วนยังไม่ค่อย
สนใจเท่าที่ควร เหตุผลส่วนหนึ่งมาจาก 
ความเคยชิน เพราะเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมี 
จะให้ผลผลิตที่ดีกว่า อีกทั้งยังสามารถกำจัด 
ศัตรูพืชได้อย่างเห็นผลชัดเจน ทั้งที่ต้องแลก 
มาด้วยต้นทุนที่มีราคาแพง และมีความเสี่ยง 
ต่อสารพิษ ต้องใช้ความค่อยเป็นค่อยไป 
ในการเปลี่ยนทัศคติของเกษตรกร เพราะหาก
ปรับเปลี่ยนทันทีอาจทำให้เกษตรกรขาดทุนได้...” 
 
คนึง พรหมรัตน์  
โครงการร่วมสร้างหมู่บ้านพอเพียงฯ		
บ้านโคกลำพาน	จังหวัดลพบุรี 

“สิ่งที่พวกเราต้องคิดต่อ คือการหาทางเลือกในการปลูกพืช
ทดแทนกะหล่ำปลี เนื่องจากเป็นผักที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี
เยอะมาก รดทั้งปุ๋ย ฮอร์โมน และยาฆ่าแมลง ตั้งแต่ปลูก
จนถึงเก็บผลผลิต หากเกษตรกรรายใดไม่ใช้สารเคมี ผลผลิต
ที่ได้ก็จะไม่งาม ถูกแมลงและหนอนเจาะพรุนเกือบทั้งหัว 
พ่อค้าไม่ยอมซื้อ ดังนั้นกะหล่ำปลีจึงกลายเป็นแหล่งสะสม
สารเคมีไปโดยปริยาย และทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น 
ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคลดลง” 

 
นะปี่ (ประธานเยาวชนชุมชนมูเซอฯ) 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต	
สู่การลด	ละ	เลิกการใช้สารเคมีฯ	จังหวัดเชียงใหม่	

 

คมคิดบุคคล

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม	(สำนัก6)	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
979/116-120	ชั้น	34	อาคาร	เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์	ถนนพหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400	
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