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คูู่่ม้่อฉบับน่�เป็นส่วนหน่�งข้องโคู่รงการวิจััยเร้�องการพัื้ฒนาแนวทำาง

การจััดการคู่วาม่รู้ นวัตกรรม่กระบวนการเกษตรเพ้ื้�อสุข้ภาวะผูู้้สูงอายุ : 

กรณ่์ศ่กษาโรงเร่ยนผูู้้สูงอายุตำาบลไกรนอก อำาเภอกงไกรลาศ จัังหวัดสุโข้ทัำย
เป็นการเผิยุแพร�นวัต้กรรมื่กระบวนการทีำ�ได�จากการจัดการความื่ร้�กระบวนการทำางเกษ์ต้ร

ทีำ�เอ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถทำำาการเกษ์ต้รในสูภาพแวดล�อมื่ทีำ�ปลอดภัยุ ต้ามื่หลักการออกแบบ 

เพ่�อทุำกคน (Universal Design) เพ่�อเสูริมื่พลังให�ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�ไมื่�สูามื่ารถทำำาการเกษ์ต้ร

ได� ด�วยุขึ้�อจำากัดทำางด�านร�างกายุและปัญหาสุูขึ้ภาพ สูามื่ารถกลับมื่าทำำาการเกษ์ต้รได�อีก

ครั�ง เป็นการเปลี�ยุนจาก “ผ้ิ�พ้�งพา” สู้� “ผ้ิ�ให�” โดยุดำาเนินการถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�และ

เทำคโนโลยุีต้�าง ๆ ผิ�านการจัดทำำาหลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุุขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุภายุใต้�ความื่รับผิิดชั้อบขึ้ององค์การปกครองสู�วนทำ�องถิ�นซ้�งเป็น

ลักษ์ณะขึ้องการเสูริมื่จากหลักสู้ต้รการด้แลสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุเดิมื่ เพ่�อสูร�างกลไกสูำาคัญ

ในการดำาเนินงานถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ปลอดภัยุอยุ�างต้�อเน่�องและยุั�งยุ่น 

ด�วยุความื่ร�วมื่ม่ื่อจากภาคีเคร่อขึ้�ายุทัำ�งในและนอก ตั้�งแต้�กระบวนการก�อนการเพาะปล้ก

 การวางโครงสูร�างแปลงปล้กทีำ�เอ่�อต้�อขึ้�อจำากัดสุูขึ้ภาพขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ การเพาะปล้ก ด้แลรักษ์า 

การเก็บเกี�ยุว การแปรร้ป การต้ลาดทัำ�งออนไลน์และออฟไลน์ และยุกระดับแนวทำางการเพาะ

ปล้กสู้�มื่าต้รฐ์าน GAP และพัฒนาสู้�ผิลลัพธ์ุทำางสุูขึ้ภาวะทีำ�ยุั�งยุ่นทัำ�งด�านกายุ จิต้ใจ สัูงคมื่ และ

สูติ้ปัญญา ต้ลอดจนผิลลัพธ์ุเชิั้งเศรษ์ฐ์กิจจากการขึ้ยุายุผิลการเรียุนร้�ไปปฏิบัติ้ในครัวเร่อนในร้ป

แบบรายุได�เสูริมื่ ผ้ิ�วิจัยุขึ้อขึ้อบพระคุณคณะผ้ิ�บริหารนายุจินต้ศักดิ� แสูงเม่ื่องและคณะทำำางาน

องค์การบริหารสู�วนต้ำาบลไกรนอก นายุธุชัั้ยุ มื่ากสูกุล เกษ์ต้รอำาเภอกงไกรลาศ นายุสุูทัำศน์ 

ทัำบจาก ผ้ิ�อำานวยุการ คณะทำำางานโรงพยุาบาลสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาพต้ำาบลไกรนอก คณะอสูมื่. นายุ

สุูทิำน ทำองเอ็มื่  นางกฐิ์น แสูงมีื่ และปราชั้ญ์ชั้าวบ�าทำ�านอ่�นๆ ทีำ�เขึ้�ามื่ามีื่สู�วนร�วมื่ในการจัด

ทำำาหลักสู้ต้รในครั�งนี� และกัลยุณมิื่ต้รทุำกทำ�านทีำ�เขึ้�ามื่ามีื่สู�วนร�วมื่ในการพัฒนาหลักสู้ต้รและ

การดำาเนินการวิจัยุจนสูามื่ารถต้�อยุอดและสูำาเร็จลุล�วงมื่าได�ด�วยุดี 
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ที�มาและความจำาเป็น้
ค้�ม่ื่อฉบับนี�มีื่วัต้ถุประสูงค์เพ่�อให�เกิดกระบวนการเกษ์ต้ร

ทีำ�เอ่�อกับชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุโดยุมีื่โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุเป็นฐ์านในการ

วิจัยุและพัฒนา และนำาใชั้�นวัต้กรรมื่ทัำ�งในร้ปแบบขึ้องหลักสู้ต้ร

สูำาหรับการถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่กระบวนการ และแปลงสูาธิุต้

ซ้�งเป็นแหล�งเรียุนร้�นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รต้ามื่หลักการ

ออกแบบเพ่�อทุำกคน (Universal Design) ทีำ�คำาน้งถ้งการเขึ้�า

ถ้งสิู�งอำานวยุความื่สูะดวกในการบริหารจัดการงานเกษ์ต้ร เพ่�อ

รองรับปริมื่าณประชั้ากรผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�มื่ากข้ึ้�นเร่�อยุๆ และผิลิต้ภาพ

ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ลดลงอยุ�างมิื่อาจหลักเลี�ยุงได�ในอนาคต้ (โสูมื่รัศมิื่� 

จันทำรัต้น์ และคณะ, 2562)
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4 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ภายุใต้�ความื่ร�วมื่ม่ื่อขึ้องคณะผ้ิ�บริหารและทีำมื่งานภาคีเคร่อขึ้�ายุ

ร�วมื่พัฒนาจากองค์กรทีำ�มีื่ความื่เชีั้�ยุวชั้าญด�านสุูขึ้ภาพ การเกษ์ต้รและฝ่่ายุ

วิชั้าการ ร�วมื่คิด ร�วมื่วางแผิน ร�วมื่ลงม่ื่อปฏิบัติ้จนเกิดกระบวนการจัดการ

นวัต้กรรมื่ทีำ�เขึ้�ากับบริบทำทุำนชุั้มื่ชั้น และการเรียุนร้�ในชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุ ุเพ่�อ

ยุกระดับคุณภาพชีั้วิต้ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุใุห�เกิดสุูขึ้ภาวะทีำ�ดีและสูามื่ารถพ้�งพาต้นเอง

ได�อยุ�างสูมื่บ้รณ์ อีกทัำ�งมุื่�งหวังให�เกิดกระบวนการถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�และ

ขึ้ยุายุผิลไปยุังภาคสู�วนทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง สูามื่ารถนำานวัต้กรรมื่ดังกล�าวไปปรับใชั้�

ในหน�วยุงานขึ้องต้นได�อยุ�างเหมื่าะสูมื่ต้ามื่บริบทำพ่�นทีำ� โดยุมีื่ค้�ม่ื่อฉบับนี�เป็น

แนวทำางในการดำาเนินงานและถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่นั�นเอง
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วตัถุประสงค ์
ของน้วตักรรมกระบวน้การ
เกษตรเพ้�อสุขภาวะของผูสู้งอายุ 

1. เพ่�อเผิยุแพร�องค์ความื่ร้�และแนวทำางการใชั้�นวัต้กรรมื่

กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ

2 .  เ พ่� อสู� ง เสู ริมื่ให� เ กิด สุูขึ้ภาวะทัำ� งทำางด� านกายุ

จิต้ใจ สัูงคมื่ สูติ้ปัญญาจากการนำานวัต้กรรมื่กระบวนการ

เกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุไปใชั้�

3. เพ่�อสู�งเสูริมื่ให�เกิดการพ้�งพาต้นเองทำางด�านเศรษ์ฐ์กิจ

ต้ามื่แนวทำางปรัชั้ญาเศรษ์ฐ์กิจพอเพียุง

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 7



ประโยช้น์ทำางสุข้ภาวะ
1. ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถทำำางานด�านการเกษ์ต้รได� ต้ามื่สูภาพแวดล�อมื่

ทีำ�เอ่�ออำานวยุต้�อขึ้�อจำากัดทำางด�านสุูขึ้ภาพร�างกายุ 

2. ผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ความื่มัื่�นคงทำางอาหาร สูามื่ารถเขึ้�าถ้งผัิกผิลไมื่�และ

อาหารทีำ�ปลอดภัยุได�อยุ�างหลากหลายุ และเพียุงพอ

3. ผ้ิ�สู้งอายุมีุื่สุูขึ้ภาพจิต้ทีำ�ดี มีื่ความื่ภาคภ้มิื่ใจในต้นเอง และผิ�อนคลายุ

จากการใกล�ชิั้ดธุรรมื่ชั้าติ้

4. ผ้ิ� สู้งอายุุมีื่เคร่อขึ้�ายุทำางสัูงคมื่ในการแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�

และชั้�วยุเหล่อเก่�อก้ลซ้�งกันและกัน 

5. ผ้ิ�สู้งอายุุเกิดความื่ภาคภ้มิื่ใจในการเป็น “ผ้ิ�ให�” (ผ้ิ�ผิลิต้อาหาร

ปลอดภัยุให�กับครัวเร่อนและสัูงคมื่) 

6. ผ้ิ�สู้งอายุุได�รับองค์ความื่ร้�ในการปล้กผัิกปลอดภัยุ และได�

แลกเปลี�ยุนภ้มิื่ปัญญาผิ�านการแลกเปลี�ยุนและการปฏิบัติ้ร�วมื่กัน

ในแปลงสูาธิุต้

7. เกิดการถ�ายุทำอดขึ้ยุายุผิลไปยัุงโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในและ

นอกพ่�นทีำ�  

ประโยช้น้์
ที�คาดว่าจะไดร้บั
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ประโยช้น์ทำางเศรษฐกิจั
1. ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารลดรายุจ�ายุในครัวเร่อนและในชุั้มื่ชั้น

2. ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถมีื่รายุได�เสูริมื่จากการจำาหน�ายุผัิก

ปลอดภัยุและจากการแปรร้ป

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 9



02
ทิ้ำาควัามร่�จกั
ความสูงวยั

ผูสู้งอายุค้อใคร
“ผูู้้สูงอายุ” หมื่ายุถ้ง ผ้ิ�ทีำ�มีื่อายุุ 60 ปีหร่อมื่ากกว�า เม่ื่�อ

นับต้ามื่วัยุ หร่อผ้ิ�ทีำ�เกษี์ยุณอายุุจากการทำำางานเม่ื่�อนับต้ามื่สูภาพ

ทำางเศรษ์ฐ์กิจ หร่อหมื่ายุถ้งผ้ิ�ทีำ� สัูงคมื่ยุอมื่รับว�าสู้งอายุุจาก

การกำาหนดขึ้องสัูงคมื่ หร่อวัยุสู้งอายุุเริ�มื่ต้�นอยุ�างน�อยุทีำ�สุูด 

เม่ื่�อเขึ้�าสู้�วัยุรุ�นและเป็นขึ้บวนการต้�อเน่�องไปต้ลอดชีั้วิต้หาก

นับต้ามื่ชีั้ววิทำยุา (WHO, Expert Committee, 1989: 7) 

 แต้�ด�วยุการเปลี�ยุนแปลงขึ้องโครงสูร�างประชั้ากรทีำ�เกิด

ข้ึ้�น ในประเทำศไทำยุนับตั้�งแต้�เด่อนเมื่ษ์ายุน พ.ศ. 2562 เป็นต้�น

ไป กระทำรวงการพัฒนาสัูงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษ์ยุ์ (พมื่.) 

ได�ปรับนิยุามื่ “ผ้ิ�สู้งอายุุ” ต้ามื่มื่าต้รา 3 ใน พระราชั้บัญญัติ้

ผ้ิ�สู้งอายุุ พ.ศ.2546 จากเดิมื่ “ผ้ิ�สู้งอายุุ" หมื่ายุถ้ง บุคคลซ้�งมีื่อายุุ

เกินหกสิูบปีบริบ้รณ์ข้ึ้�นไปและมีื่สัูญชั้าติ้ไทำยุ  เป็น "บุคคลซ้�งมีื่อายุุ

10 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



เกินหกสิูบห�าปีบริบ้รณ์ข้ึ้�นไป โดยุมื่อบหมื่ายุอนุกรรมื่การพิจารณา

ปรับปรุงและแก�ไขึ้กฎหมื่ายุทีำ�เกี�ยุวขึ้�องด�านผ้ิ�สู้งอายุนุำาขึ้�อเสูนอการ

ปรับนิยุามื่ดังกล�าวไปศ้กษ์าขึ้�อกฎหมื่ายุและผิลกระทำบให�

ครอบคลุมื่ทุำกด�านเพ่�อความื่เป็นไปได�ในการเปลี�ยุนแปลงนิยาม่

ผูู้้สูงอายุ (สูำานักงานกองทุำนสูนับสูนุนการสูร�างเสูริมื่สุูขึ้ภาพ, 2562) 

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 11



โดยุทัำ�วไปเราสูามื่ารถแบ�งความื่ชั้ราภาพได� 2 ลักษ์ณะ ค่อ 

1) คู่วาม่ช้ราภาพื้แบบปฐม่ภูมิ่ ( Primary Aging) เป็น

ความื่สู้งอายุุหร่อความื่ชั้ราภาพทีำ�เกิดข้ึ้�นและเป็นไปต้ามื่ธุรรมื่ชั้าติ้ 

หลีกเลี�ยุงไมื่�ได� กล�าวค่อ เม่ื่�ออวัยุวะและเซลล์ต้�างๆ ในร�างกายุถ้ก

ใชั้�งานมื่านานก็ยุ�อมื่จะเกิดความื่เสู่�อมื่โทำรมื่ หร่อเสู่�อมื่สูภาพไปต้ามื่

อายุุขัึ้ยุขึ้องการใชั้�งาน ซ้�งการเสู่�อมื่โทำรมื่ขึ้องร�างกายุนี� จะเห็นได�

ชัั้ดข้ึ้�นทีำละน�อยุเม่ื่�ออายุุขัึ้ยุเพิ�มื่ข้ึ้�นความื่เสู่�อมื่ทีำ�ปรากฏให�เห็น เชั้�น 

ผิิวหนังเริ�มื่เหี�ยุวยุ�น ผิมื่เริ�มื่เปลี�ยุนเป็นสีูขึ้าว สูายุต้าเริ�มื่ยุาวกำาลัง

เริ�มื่ลดถอยุน�อยุลง  (สุูรกุล เจนอบรมื่, 2541)

2) คู่วาม่ช้ราภาพื้แบบทุำติยภูมิ่ (Secondary Aging)

เป็นความื่ชั้ราภาพทีำ�มื่นุษ์ยุ์สูามื่ารถหลีกเลี�ยุงได� ความื่สู้งอายุุ

หร่อความื่ชั้ราภาพลักษ์ณะนี� มัื่กจะเกิดข้ึ้�นจากการปล�อยุปละ

ละเลยุ ไมื่�สูนใจหร่อไมื่�รักษ์าสุูขึ้ภาพขึ้องร�างกายุ เชั้�น การใชั้�

ร�างกายุทำำางานหนักเกินไป การรับประทำาน

อาหารมื่ากเกินควร ด่�มื่สุูราจัด สู้บบุหรี�

จัด พักผิ�อนไมื่�เพียุงพอ ไมื่�ออกกำาลังกายุ

หร่อแมื่�กระทัำ�งการมีื่โรคภัยุไขึ้�เจ็บมื่า

เบียุดเบียุน เป็นต้�น สิู�งต้�างๆ เหล�านี�ก�อ

ให�เกิดความื่ชั้ราภาพแบบทุำติ้ยุภ้มิื่ได� 

(สุูรกุล เจนอบรมื่, 2541)

ละเลยุ ไมื่�สูนใจหร่อไมื่�รักษ์าสุูขึ้ภาพขึ้องร�างกายุ เชั้�น การใชั้�

ร�างกายุทำำางานหนักเกินไป การรับประทำาน

อาหารมื่ากเกินควร ด่�มื่สุูราจัด สู้บบุหรี�

จัด พักผิ�อนไมื่�เพียุงพอ ไมื่�ออกกำาลังกายุ

หร่อแมื่�กระทัำ�งการมีื่โรคภัยุไขึ้�เจ็บมื่า
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การเปลี�ยน้แปลงและ
พฒัน้าการตามช่้วงวยั
ของผูสู้งอายุ

การแบ่งผูู้้สูงอายุออกเป็น 4 ช่้วง โดยุใชั้�เกณฑ์์ลักษ์ณะ

จิต้สัูงคมื่ ชีั้ววิทำยุา (ศรีเร่อน แก�วกังวาล, 2549) ดังนี�

ช่้วงที� 1
ผูสู้งอายุช่้วงตน้้
(THE YOUNG-OLD)

ช่้วงน่�อายุประม่าณ์ 60-69 ป เป็นชั้�วงทีำ�คนต้�องประสูบ

กับความื่เปลี�ยุนแปลงขึ้องชีั้วิต้ทีำ�เป็นภาวะวิกฤต้หลายุด�าน 

เชั้�น เกษี์ยุณอายุุ การจากไปขึ้องมิื่ต้ร ค้�ครอง รายุได�ลดลง 

การสู้ญเสีูยุต้ำาแหน�งทำางสัูงคมื่ โดยุทัำ�วไป ชั้�วงนี�บุคคลยุังเป็น

คนทีำ�แข็ึ้งแรง แต้�อาจต้�องพ้�งพิงผ้ิ�อ่�นบ�าง  ชั้�วงนี�ยุังเป็นชั้�วงทีำ�

เราจะมีื่สูมื่รรถภาพด�านต้�างๆ ใกล�เคียุงกับคนหนุ�มื่สูาวมื่าก

การปรับตั้วในชั้�วงนี�มีื่ขึ้�อแนะนำาว�าควรเขึ้�าร�วมื่กับกิจกรรมื่

ต้�างๆ ทำางสัูงคมื่ (Engagement) ทัำ�งในครอบครัวและ

นอกครอบครัว

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 13



ช่้วงที� 2 
ผูสู้งอายุช่้วงกลาง
(THE MIDDLE-AGED OLD)

อายุประม่าณ์ตั�งแต่ 70-79 ป เป็นชั้�วงทีำ�คนเริ�มื่เจ็บป่วยุ เพ่�อนและ

สูมื่าชิั้กในครอบครัวทีำ�อายุใุกล�ๆ  กันอาจเริ�มื่ล�มื่หายุต้ายุจากมื่ากข้ึ้�น 

ในชั้�วงนี�จะเขึ้�าร�วมื่กิจกรรมื่ขึ้องสัูงคมื่น�อยุลง  การปรับตั้วในระยุะ

นี�มัื่กไมื่�ค�อยุยุุ�งเกี�ยุวกับกิจกรรมื่ขึ้องครอบครัวและสัูงคมื่มื่ากนัก

ช่้วงที� 3 
ผูสู้งอายุช่้วงปลาย 
(THE OLD-OLD)

อายุประม่าณ์ 80-90 ป ผ้ิ�มีื่อายุุยุ่นถ้งระดับนี�ปรับตั้วให�เขึ้�ากับ

สิู�งแวดล�อมื่ยุากข้ึ้�น เพราะสิู�งแวดล�อมื่ทีำ�เหมื่าะ

สูำาหรับคนอายุุถ้งขัึ้�นนี�ต้�องมีื่ความื่เป็นสู�วนตั้ว

มื่ากข้ึ้�น ไมื่�วุ�นวายุแต้�ก็ต้�องอยุ้�ในสิู�งแวดล�อมื่

ทีำ�ยุังกระตุ้�นสูมื่รรถภาพในแง�ต้�างๆ ต้ามื่วัยุ 

ผ้ิ�สู้งอายุุระยุะนี�ต้�องการความื่ชั้�วยุเหล่อจาก

ผ้ิ�อ่�นมื่ากกว�าวัยุทีำ�ผิ�านมื่า เริ�มื่ยุ�อนน้กถ้งอดีต้

มื่ากข้ึ้�น

สิู�งแวดล�อมื่ยุากข้ึ้�น เพราะสิู�งแวดล�อมื่ทีำ�เหมื่าะ

สูำาหรับคนอายุุถ้งขัึ้�นนี�ต้�องมีื่ความื่เป็นสู�วนตั้ว

14 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ช่้วงที� 4 
ผูสู้งอายุช่้วงสุดทา้ย
 (THE VERY OLD) 

อายุประม่าณ์ 90-99 ป  ผ้ิ� มีื่อายุุยุ่นถ้งระดับนี� มีื่จำานวน

ค�อนขึ้�างน�อยุ ความื่ร้�ต้�างๆ ด�านชีั้ววิทำยุาสัูงคมื่ และจิต้ใจขึ้องคน

วัยุนี�ยุังไมื่�มีื่การศ้กษ์ามื่ากนัก แต้�อาจกล�าวได�ว�าเป็นระยุะทีำ�มัื่กมีื่

ปัญหาทำางด�านสุูขึ้ภาพ ผ้ิ�สู้งอายุุในวัยุนี�ควรทำำากิจกรรมื่ทีำ�ไมื่�ต้�องมีื่

การแขึ้�งขัึ้นหร่อการบีบคั�นเร่�องเวลาทีำ�ต้�องทำำาให�เสูร็จ ควรทำำา

กิจกรรมื่ทีำ�พวกเขึ้าพออกพอใจและอยุากทำำาในชีั้วิต้ สูำาหรับ

ผ้ิ�สู้งอายุุกลุ�มื่นี�ทีำ�ได�พบผิ�านวิกฤต้ต้�างๆ ขึ้องชีั้วิต้มื่าแล�วด�วยุดี

มื่ากมื่ายุ จะเป็นระยุะแห�งความื่สุูขึ้สูงบพอใจในต้นเอง

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 15



ในทำางการแพทำยุ์การเปลี�ยุนแปลงทำางร�ายุกายุทีำ�

อาจจะเกิดข้ึ้�นจากความื่ชั้ราโดยุทัำ�วไป มีื่การเปลี�ยุนแปลงดังนี� 

(วิภาดา วามื่วาณิชั้ยุ์, 2557)

การเปลี�ยน้แปลง
ทางร่างกายของผูสู้งอายุ
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ใบหน้า้ เม่ื่�ออายุุมื่ากข้ึ้�น ผิิวหนังขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุจะ 

บางลง สู้ญเสีูยุความื่ยุด่หยุุ�นมีื่การลดลงขึ้องชัั้�นผิิวหนังทำำาให�ผิิวแห�ง

และเกิดรอยุยุ�น เซลล์กล�ามื่เน่�อบริเวณใบหน�าลดขึ้นาดลง ทำำาให�เกิด

การเปลี�ยุนแปลงร้ปหน�า เอ็นยุด้กล�ามื่เน่�อเอ็นยุด้กล�ามื่เน่�อใบหน�า

หยุ�อนคล�อยุ เห็นร�องริ�วรอยุชั้ัดเจน เชั้�นในบริเวณใต้�ต้า ร�องแก�มื่ 

และคางห�อยุยุ�อยุ

สมอง เซลล์สูมื่องลดจำานวนลงเม่ื่�ออายุุมื่ากข้ึ้�น  

เน่�อสูมื่องฝ่่อลง (brain atrophy) การสู�งกระแสูประสูาทำชั้�าลง 

ทำำาให�การต้อบสูนองชั้�าลง สูมื่องสู�วนความื่จำาระยุะสัู�นเสู่�อมื่ลง

ทำำาให�หลงล่มื่ง�ายุ สัูบสูน มีื่การเปลี�ยุนแปลงขึ้องระบบการนอน 

ทำำาให�หลับได�ไมื่�ล้กและต่้�นเชั้�า นอกจากนี� เสู�นเล่อดทีำ�ไปเลี�ยุงสูมื่อง 

ยุงัมีื่การแข็ึ้งตั้ว ขึ้าดความื่ยุ่ดหยุุ�น อาจสู�งผิลให�เกิดภาวะอัมื่พฤกษ์์ 

อัมื่พาต้(stroke) จากภาวะสูมื่องขึ้าดเล่อด (วิภาดา วามื่วาณิชั้ยุ์, 

2557) 

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 17 



ขึ้ณะเดียุวกันอาจพบภาวะสูมื่องเสู่�อมื่ (Alzheimer) ซ้�ง

สูามื่ารถเกิดข้ึ้�นได�กับผ้ิ�สู้งอายุุตั้�งแต้� 65 ปีข้ึ้�นไป สู�งผิลให�สู้ญเสีูยุ

ความื่สูามื่ารถในการร้�คิดซ้�งเป็นกระบวนการรับร้� เรียุนร้� และ

วิเคราะห์ขึ้�อม้ื่ล เน่�องจากสูมื่องทำำาหน�าทีำ�ผิิดปกติ้ไปจากเดิมื่  

เสู่�อมื่ลงจากการทีำ�อายุุมื่ากข้ึ้�น โรคต้�าง ๆ อาทิำ ความื่ดันโลหิต้สู้ง   

ไขึ้มัื่นในเล่อดสู้ง ซ้มื่เศร�า โรคทำางระบบประสูาทำ เป็นต้�น  

รวมื่ถ้งพันธุุกรรมื่ก็มีื่สู�วนด�วยุเชั้�นกัน ดังนั�นการกระตุ้�นการร้�คิด

ผิ�านกิจกรรมื่ต้�าง ๆ จ้งมีื่ประโยุชั้น์อยุ�างมื่าก เชั้�น จับค้�ภาพ ทำายุ

คำา ต้�อจิ�กซอว์ วาดร้ป หมื่ากรุก เป็นต้�น เพ่�อกระตุ้�นการคิด อ�าน 

สูมื่าธิุ ความื่จำา โดยุมุื่�งเน�นขัึ้�นต้อนการทำำากิจกรรมื่ทีำ�ชัั้ดเจนเขึ้�าใจ

ง�ายุมื่ากกว�าผิลขึ้องกิจกรรมื่ นอกจากนี�ยุงัควรต้รวจประเมิื่นความื่

สูามื่ารถด�านการเรียุนร้�และการรับร้� เพ่�อหาความื่เสีู�ยุงขึ้องภาวะ

สูมื่องเสู่�อมื่กับแพทำย์ุเฉพาะทำาง (ธัุนยุาภรณ์ ตั้นสูกุล, มื่ป.ป.) 

ตา อายุุประมื่าณ 40ปี เป็นชั้�วงทีำ�กล�ามื่เน่�อยุ่ดเลนส์ูต้า

เริ�มื่เสู่�อมื่ เลนสู์แข็ึ้งข้ึ้�น เสีูยุความื่ยุ่ดหยุุ�น โฟกัสูภาพได�ชั้�าลงเกิด

ภาวะสูายุต้ายุาวจากอายุุ มื่องใกล�ไมื่�ชัั้ดต้�องใชั้�แว�นสูายุต้ายุาว

สูำาหรับอ�านหนังสู่อ เม่ื่�ออายุุมื่ากข้ึ้�นการผิลิต้นำ�าต้าอาจลดลง จนมีื่

ภาวะต้าแห�งได�และหลังอายุุ 60 ปี เลนส์ูต้าก็จะขุึ้�นท้ำบและแข็ึ้งข้ึ้�น 

เรียุกว�าเป็นโรคต้�อกระจก เกิดต้าพร�ามัื่ว มื่องไมื่�ชัั้ดทัำ�งใกล�และไกล 

หร่ออาจเห็นสีูเปลี�ยุนแปลงไป

หู เม่ื่�ออายุุมื่ากข้ึ้�นเยุ่�อแก�วห้หนาตั้วข้ึ้�น รวมื่ทัำ�งสู�วน

ประกอบขึ้องกระด้กห้แข็ึ้งข้ึ้�น ทำำาให�สู้ญเสีูยุการได�ยุิน  โดยุเฉพาะ

เสีูยุงสู้ง เวียุนศีรษ์ะ บ�านหมุื่น ห้อ่�อ หร่อมีื่เสีูยุงในห้ นอกจากนี�ยุัง

เกิดมีื่ขีึ้�ห้อุดตั้นร�วมื่ได�ด�วยุ

18 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ประสาทรบัรสและกล่�น้ การรับรสูและกลิ�น

นั�นต้�องทำำางานร�วมื่กัน ต้�อมื่รับรสูทีำ�ลิ�นขึ้องเราจะลดจำานวนลงต้ามื่

อายุุ โดยุลดน�อยุลงชัั้ดจนเม่ื่�ออายุุ 60 ปี และสู�วนทีำ�หล่ออยุ้�ยุังฝ่่อ

ลง ทำำาให�ลิ�นรับรสูได�ลดลง โดยุเฉพาะรสูเค็มื่และหวาน และจะ

เสีูยุประสูาทำสัูมื่ผัิสูสู�วนรับรสูเปรี�ยุวและขึ้มื่ในวลาต้�อมื่า ทำำาให�เกิด

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 19 



อาการเบ่�ออาหารในผิ้�สู้งอายุุและนำ�าหนักตั้วลดได� นอกจากนี�การ

สูร�างนำ�าลายุก็ลดลงด�วยุ ทำำาให�ปากแห�ง และมีื่ผิลต้�อการรับรสูเชั้�น

กัน สู�วนความื่สูามื่ารถในการรับกลิ�นลดน�อยุลงเม่ื่�ออายุุ 70 ปี ซ้�ง

สัูมื่พันธ์ุกับการสู้ญเสีูยุปลายุประสูาทำบริเวณจม้ื่ก และการสูร�าง

เม่ื่อกในโพรงจม้ื่กทีำ�ลดลง

หวัใจ โรคหัวใจเป็นสูาหตุ้การต้ายุอันดับหน้�งในผ้ิ�สู้งอายุุ

ทีำ�มีื่อายุมุื่ากกว�า 65 ปีข้ึ้�นไป โดยุเม่ื่�ออายุมุื่ากข้ึ้�น เสู�นเล่อดทีำ�ไปเลี�ยุง

หัวใจเริ�มื่สู้ญเสีูยุความื่ยุด่หยุุ�น เสู�นเล่อดแข็ึ้งข้ึ้�น ทำำาให�ได�รับอันต้รายุ

จากความื่ดันหร่อไขึ้มัื่น เกิดการสูะสูมื่ขึ้องไขึ้มัื่นและแคลเซียุมื่ทำำาให�

เกิดคราบหร่อทีำ�เรียุกว�า พลั�ก (Paque) เกาะบริเวณผินังเสู�นเล่อด

ด�านใน สู�งผิลให�ขึ้นาดขึ้องหลอดเล่อดทีำ�ไปเลี�ยุงหัวใจเล็กลง จะ

ทำำาให�เล่อดไปเลี�ยุงหัวใจไมื่�พอขึ้ณะออกกำาลังกายุ เกิดอาการเจ็บ

หน�าอก หากอุดตั้นก็จะเกิดกล�ามื่เน่�อหัวใจขึ้าดเล่อดและเสีูยุชั้วีติ้ได�

ปอด กระด้กหน�าอกบางและเปลี�ยุนร้ป รวมื่ทัำ�งกล�ามื่

เน่�อในการหายุใจอ�อนแรงลงเม่ื่�ออายุุมื่ากข้ึ้�น สู�งผิลให�หน�าอก 

หดขึ้ยุายุลดลงขึ้ณะหายุใจเขึ้�าและออก โดยุปกติ้เม่ื่�ออายุปุระมื่าณ 

20-30 ปี เราสูามื่ารถหายุใจเอาอากาศเขึ้�าปอดได�เป็นปริมื่าต้ร

ประมื่าณ 1 ลิต้รต้�อครั�ง แต้�ปริมื่าต้รจะลดลเหล่อเพียุงคร้�งลิต้ร เม่ื่�อ

อายุุได� 70 ปี นอกจากนี� ถุงลมื่เล็กๆ ในปอดยุังเสีูยุร้ปทำรงและกัก

ลมื่ไว�โดยุไมื่�สูามื่ารถถ�ายุเทำออกซิเจนเขึ้�าสู้�เสู�นเล่อดได�อยุ�างปกติ้ 

ทำำาให�ร้�สู้กเหน่�อยุง�ายุ หายุใจหอบได�

20 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ลำาไส ้ใหญ่่ ปกติ้ลำาไสู�จะมีื่ทัำ� งแบคทีำเรียุทีำ� เ ป็น

ประโยุชั้น์และเป็นโทำษ์อยุ้�ในภาวะสูมื่ดุล แต้�เม่ื่�ออายุยุุ�างเขึ้�า 55 ปี 

แบคทีำเรียุทีำ�ดีจะลดจำานวนลงอยุ�างรวดเร็ว ทำำาให�มีื่ความื่เสีู�ยุงต้�อการ

ติ้ดเช่ั้�อในลำาไสู�ใหญ� และทำ�องผ้ิกเพิ�มื่มื่ากข้ึ้�นอีกด�วยุ

กลา้มเน้้ �อ เซลล์กล�ามื่เน่�อขึ้องเรานั�นไมื่�สูามื่ารถสูร�าง

ใหมื่�เพ่�อทำดแทำนสู�วนทีำ�สู้กหรอได� ซ้�งการเสู่�อมื่ขึ้องกล�ามื่เน่�อใน 

ผ้ิ�สู้งอายุ ุเกิดอาการกล�ามื่เน่�ออ�อนแรง เน่�องจากจำานวนขึ้นาดและ

เสู�นใยุขึ้องกล�ามื่เน่�อบวกกับกำาลังการหดตั้วขึ้องกล�ามื่เน่�อลดลง 

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 21 



ทำำาให�เคล่�อนไหวไมื่�คล�องตั้ว ซ้�งอาการอ�อนแรงมีื่หลายุระดับ ตั้�งแต้�

กำาม่ื่อแน�น กำาม่ื่อไมื่�แน�น ไปจนถ้งการยุกขึ้า บางคนเม่ื่�อเป็นแล�ว

อาจมีื่อาการชั้�วงสัู�น ๆ แล�วหายุไป แต้�บางครั�งไมื่�มีื่สัูญญาณเต่้อน

และมีื่อาการรุนแรงได�เชั้�นกัน แต้�ในร�างกายุคนเรานั�นยุังมีื่กล�ามื่

เน่�อสูองสู�วนทีำ�ไมื่�ได�สู้ญเสีูยุเชั้ลล์กล�ามื่มื่เน่�อไปต้ามื่กาลเวลา นั�น

ก็ค่อกล�ามื่เน่�อหัวใจ และกล�ามื่เน่�อกระบังลมื่เน่�องจากมัื่นไมื่�เคยุ

หยุุดทำำางานนั�นเอง

กระดูก ปัจจัยุทีำ�มีื่

สู�วนสูำาคัญทีำ�สุูดทีำ�ทำำาให�เกิดความื่

เสู่�อมื่ขึ้องกระด้กในผ้ิ�สู้งอายุุค่อ

การสู้ญเสีูยุมื่วลกระด้ก เน่�อง

มื่าจากการเปลี�ยุนแปลงสัูดสู�วน

ขึ้องเซลล์สูร�างกระด้ก และเซลล์

สูลายุกระด้ก ทำำาให�เกิดภาวะ

กระด้กพรุน ทำำาให�กระด้กเปราะ

แต้กง�ายุข้ึ้�น ซ้�งพบในผ้ิ�หญิง

มื่ากกว�าผ้ิ�ชั้ายุ

ขอ้ ภาวะขึ้�อเสู่�อมื่ใน

ผ้ิ�สู้งอายุุ เกิดจากการสู้ญเสีูยุ

กระด้กอ�อนรอบขึ้�อ พ่�นผิิวขึ้�อไมื่�เรียุบ เอ็นยุด้ขึ้�อหดแข็ึ้ง และมีื่การ

ลดลงขึ้องนำ�าในขึ้�อ ทำำาให�มีื่อาการปวดขึ้�อ ขึ้�อฝ้่ด รับนำ�าหนักได�ลดลง 

สู�งผิลให�ทำำากิจกรรมื่ต้�างๆ ได�ลดลง

กระเพาะปัสสาวะ คนสู้งอายุุจะมีื่การกลั�น

ปัสูสูาวะได�ลดลง กล�ามื่เน่�อยุ่ดหยุุ�นน�อยุลง อีกทัำ�งยุังบีบตั้วไล�
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ปัสูสูาวะออกได�ไมื่�หมื่ด ทำำาให�ต้�องเขึ้�าห�องนำ�าบ�อยุๆ และเสีู�ยุงต้�อ

การติ้ดเช่ั้�อขึ้องกระเพาะปัสูสูาวะเพิ�มื่ข้ึ้�นด�วยุ 

ต่อมลูกหมาก ผ้ิ�ชั้ายุวัยุ 50 ปีข้ึ้�นไป มัื่กมีื่ปัญหา

ปัสูสูาวะลำาบากจากการทีำ�ต้�อมื่ล้กหมื่ากมีื่ขึ้นาดโต้ข้ึ้�นจนกดเบียุด

ทำ�อทำางเดินปัสูสูาวะ ทำำาให�มีื่อาการปัสูสูาวะลำาบาก ปัสูสูาวะไมื่�สุูด 

และปัสูสูาวะบ�อยุ

มดลูกและรงัไข่ ผ้ิ�หญิงอายุุ 35 ปีข้ึ้�นไป มีื่การ

ต้กไขึ้�ลดลง และไขึ้�มีื่คุณภาพเสู่�อมื่ลง ทำำาให�โอกาสูในการปฏิสูนธิุ

ลดลง ผินังมื่ดล้กด�านในซ้�งเป็นทีำ�ฝั่งตั้วขึ้องไขึ้�บางลง ทำำาให�การ

ฝั่งตั้วเป็นไปได�ยุากข้ึ้�น เม่ื่�อเขึ้�าสู้� วัยุทำองหร่อวัยุหมื่ดประจำา

เด่อนอายุุเฉลี�ยุ 45 ปีข้ึ้�นไป รังไขึ้�จะผิลิต้ฮอร์โมื่นเพศลดลง  

ทำำาให�มีื่อาการประจำาเด่อนมื่าไมื่�สูมื่ำ�าเสูมื่อจนหมื่ดไป อารมื่ณ์

แปรปรวน หงุดหงิดง�ายุ ร�อนว้บวาบ นอนไมื่�หลับ ผิิวบางแห�ง 

ผิมื่แห�ง ปวดศีรษ์ะ ปวดเม่ื่�อยุต้ามื่ตั้วกระด้กเปราะแต้กง�ายุ 
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การลม้ เป็นปัญหาทีำ�พบบ�อยุและอันต้รายุ

มื่ากในวัยุสู้งอายุุ จากสูถิติ้ขึ้องกรมื่ควบคุมื่โรค กระทำรวง

สูาธุารณสุูขึ้ระบุว�า ในผ้ิ�ทีำ�มีื่อายุุ 65 ปีข้ึ้�นไปเสีู�ยุงต้�อการล�มื่ 

28 – 35% สู�วนในผ้ิ�ทีำ�มีื่อายุ ุ70 ปีข้ึ้�นไปเสีู�ยุงต้�อการหกล�มื่เพิ�มื่

ข้ึ้�นเป็น 32 – 42% โดยุเฉพาะในชั้�วงกลางค่นทีำ�ไปเขึ้�าห�องนำ�า 

ปัญ่หาการเคล้�อน้ไหว
ของผูสู้งอายุที�พบบ่อย
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เ น่� อ งจาก สู้ญเ สีูยุการทำรงต้ั ว  เพราะสูมื่อง  กล� ามื่

เ น่� อ  ก ระ ด้ก  ขึ้� อ เ กิ ดความื่ เ สู่� อมื่  ก า ร ได� ยิุ นและ

มื่องเห็นลดลง ทำำาให�มีื่โอกาสูล่�นล�มื่ได�ง�ายุ ซ้�งการบาด

เ จ็ บ มีื่ ตั้� ง แ ต้� เ ล็ ก น� อ ยุ ไ ป ถ้ ง ขัึ้� น รุ น แร ง  พิ ก า ร แ ล ะ 

เสีูยุชีั้วิต้ได� ดังนั�นจ้งควรด้แลใสู�ใจและหมัื่�นสัูงเกต้การทำรงตั้ว

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุอยุ้�เสูมื่อ (ธัุนยุาภรณ์ ตั้นสูกุล, มื่ป.ป.) 

การเด่น้ช้า้ สูมื่รรถภาพทำางกายุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุจุะ

เสู่�อมื่ลงต้ามื่วัยุ โดยุเฉพาะการเดินทีำ�ชั้�าลง การก�าวเทำ�าทีำ�สัู�นลง 

เน่�องจากความื่เสู่�อมื่ขึ้องเน่�อเยุ่�อขึ้�อกระด้กและกล�ามื่เน่�อ การ

ประหยุัดพลังงานทีำ�ใชั้�ในการยุ่น เดิน อีกทัำ�งเม่ื่�อผิ้�สู้งอายุุเจ็บ

ป่วยุจนต้�องนอนโรงพยุาบาลบางครั�งไมื่�สูามื่ารถเดินได� ดังนั�น

การออกกำาลังกายุด�วยุการเดินวันละ 20 – 30 นาทีำทุำกวัน โดยุ

ใสู�เคร่�องพยุงุ เชั้�น ขึ้�อเทำ�าและขึ้�อเขึ้�า เล่อกรองเทำ�าทีำ�เหมื่าะกับ

การเดิน ยุ�อมื่ชั้�วยุป้องกันการล�มื่และการบาดเจ็บขึ้องขึ้�อต้�าง ๆ  

ได� นอกจากนี�ความื่เร็วในการเดินยุงัเป็นตั้วพยุากรณ์อายุขัุึ้ยุได�

ด�วยุ โดยุพบว�าผ้ิ�สู้งอายุุในวัยุ 75 ปีทีำ�เดินชั้�าเสีูยุชั้ีวิต้เร็วกว�า 

ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�เดินด�วยุความื่เร็วปกติ้ถ้ง 6 ปีและเสีูยุชีั้วิต้เร็วกว�า 

ผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�เดินเร็ว 10 ปี 

ท่าทรงตวั ทำ�าทำางขึ้องผ้ิ�สู้งอายุใุนการดำาเนินชีั้วิต้

ประจำาวันมีื่ความื่สูำาคัญ เพราะอวัยุวะต้�าง ๆ ในร�างกายุต้�อง

ทำำางานร�วมื่กัน ทีำ�สูำาคัญทำ�าทำรงต้วัทีำ�ดีสู�งผิลต้�อความื่คล�องตั้วใน

การใชั้�ชีั้วิต้ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ ซ้�งปัญหาทีำ�พบค�อนขึ้�างบ�อยุ เชั้�น เดิน

แอ�นหลัง เดินหลังค�อมื่ เดินเซ ก�าวเทำ�าสัู�นลง ขึ้ณะก�าวปลายุ
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เทำ�าจะออกด�านขึ้�างมื่ากกว�าหนุ�มื่สูาว เป็นต้�น ซ้�งสูามื่ารถทำำาให�ดี

ข้ึ้�นได�โดยุการทำำากายุภาพ เพ่�อให�มีื่การเคล่�อนไหวทีำ�คล�องตั้วและ

เหมื่าะสูมื่ ทัำ�งนี�ข้ึ้�นอยุ้�กับสูรีระขึ้องแต้�ละบุคคลด�วยุ 

ความอึด เม่ื่�ออายุุเพิ�มื่มื่ากข้ึ้�นความื่อ้ดยุ�อมื่ลดลง 

ยุกตั้วอยุ�างเชั้�น เม่ื่�ออายุุ 25 ปี และอายุุ 35 ปีขึ้ณะทีำ�ข้ึ้�นบันได

ในจำานวนขัึ้�นทีำ�เทำ�ากัน ความื่อ้ดอาจไมื่�เทำ�ากัน ในวัยุ 35 ปี

อาจจะร้�สู้กเหน่�อยุง�ายุมื่ากข้ึ้�นและอดทำนได�น�อยุกว�า เป็นต้�น  

เพราะฉะ นั� นการออกกำา ลั งกายุ เ พิ� มื่ความื่ทำนทำานขึ้อง 

กล�ามื่เน่�อ อยุ�างการเดินเร็วหร่อวิ�งเหยุาะ ๆ  จะชั้�วยุเพิ�มื่ความื่ทำนทำาน

ขึ้องระบบไหลเวียุนเล่อดและการทำำางานขึ้องปอด เน่�องจากมีื่ 

การใชั้�ออกซิเจนสัูนดาปไขึ้มัื่นสูร�างพลังงานให�กล�ามื่เน่�อ เป็นต้�น 

โดยุต้�องเล่อกชั้นิดการฝึ่กทีำ�เหมื่าะสูมื่กับสูภาพร�างกายุและ 

สิู�งแวดล�อมื่ ซ้�งจำาเป็นต้�องเขึ้�ารับการต้รวจประเมื่ินสูมื่รรถภาพ 

กำาลังกล�ามื่เน่�อ การทำรงตั้ว ความื่เสีู�ยุงในการล�มื่โดยุแพทำยุ์เฉพาะ

ทำางเพ่�อด้แลต้นเองอยุ�างถ้กต้�อง

นอกจากนี�ผ้ิ�สู้งอายุุยุังมีื่ความื่เสีู�ยุงทำางด�านจิต้ใจ เชั้�น 

อารมื่ณ์ซ้มื่เศร�าเป็นปัญหาสุูขึ้ภาพจิต้ทีำ�ผ้ิ�สู้งวัยุสูามื่ารถมีื่โอกาสู

เป็นได�มื่ากกว�าวัยุอ่�น เพราะการเปลี�ยุนแปลงด�านร�างกายุและ

บทำบาทำในสัูงคมื่ หากผ้ิ�สู้งอายุุรับไมื่�ได�กับภาวะทีำ�เกิดข้ึ้�นยุ�อมื่ 

สู�งผิลให� เ กิดความื่เสีู�ยุงต้�อภาวะซ้มื่เศร�าทำำาให� เ กิดอาการ 

เบ่�อหน�ายุ หมื่ดกำาลังใจ ขึ้าดความื่รัก ร้�สู้กว�าไมื่�มีื่คุณค�าและไมื่�มีื่

ใครต้�องการ ดังนั�นควรหมัื่�นสัูงเกต้ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�ใกล�ชิั้ด หากมีื่ภาวะ
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แยุกตั้ว เบ่�อหน�ายุ หร่อทุำกข์ึ้ใจ ไมื่�ควรละเลยุ รีบปร้กษ์าแพทำยุ์

ทัำนทีำ และควรหมัื่�นให�กำาลังใจ เปิดโอกาสูให�ตั้ดสิูนใจ ต้ลอดจน

มีื่สู�วนร�วมื่ในการทำำากิจกรรมื่ขึ้องครอบครัว เพ่�อป้องกันผ้ิ�สู้งอายุุ

จากภาวะซ้มื่เศร�า
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นักจิัตวิทำยาการเร่ยนรู้ต่างยอม่รับว่าผูู้้สูงอายุม่่คู่วาม่

สาม่ารถในการจัำาสิ�งท่ำ�เร่ยนใหม่่ๆ ได้ด้อยกว่าคู่นหนุ่ม่สาว

แต้�ทำว�าสิู�งทีำ�สูำาคัญสูำาหรับการเรียุนร้�สิู�งใหมื่�ๆ ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุค่อ 

ผ้ิ�สู้งอายุุต้�องใชั้�กระบวนการเรียุนร้�เพ่�อจดจำาสิู�งใหมื่�ๆ แต้กต้�างไป

จากวัยุหนุ�มื่สูาวและต้�องใชั้�สูถานการณ์ทีำ�ไมื่�เหม่ื่อนกันด�วยุ โดยุควร

คำาน้งเกี�ยุวกับการเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุค่อ 

1) ผ้ิ�สู้งอายุุเรียุนร้�ได�ชั้�าและเขึ้�าใจในกระบวนการเรียุนร้�

ทีำ�ต้�องใชั้�สูมื่รรถภาพทำางต้า ห้ การประสูานงานกันขึ้องกล�ามื่เน่�อ

และประสูาทำสัูมื่ผัิสู หร่อการเรียุนร้�ทีำ�ต้�องใชั้�สูมื่าธิุหลายุด�านในเวลา

เดียุวกัน การเรียุนทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุทุำำาได�ดี จำาได�ดี เรียุนได�เร็ว ค่อการเรียุน

ทีำ�เจาะจงเฉพาะอยุ�างโดยุไมื่�เร�งรัด แต้�เป็นไปต้ามื่กำาลังขึ้องต้น การ

เรียุนร้�แบบเร�งรัดทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�สูามื่ารถนำาสิู�งทีำ�ได�เรียุนไปเก็บไว�

ในคลังความื่จำาได� หร่อเอาออกมื่าจากคลังความื่จำามื่าใชั้�ไมื่�ได� 

2) ผ้ิ�สู้งอายุุจะยุังคงต่้�นตั้วกับการเรียุนร้�สิู�งใหมื่�ๆ ถ�า

มีื่สิู�งใหมื่�ๆ ทีำ�ทำำาให� ผ้ิ� สู้งอายุุสูนใจได�เรียุนปัญหาทีำ�พบเสูมื่อ

ค่อสูาระเน่�อหาสูำาหรับเพิ�มื่พ้นฝึ่กทัำกษ์ะทำางสูติ้ปัญญาขึ้อง

การเรียน้รู ้
สำาหรบัผูสู้งอายุ
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ผ้ิ�สู้งอายุุมัื่กมีื่ผ้ิ�จัดทำำาข้ึ้�นน�อยุ สิู�งทีำ�จัดทำำามัื่กเป็นสิู�งซำ�าๆ กับทีำ�

ผ้ิ� สู้งอายุุเคยุพบเห็นมื่าแล�ว จ้งทำำาให�ขึ้าดแรงจ้งใจเพ่�อการ

เรียุนร้� ในแง�ขึ้องการเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุเพ่�อถ�ายุทำอดสู�งต้�อ

องค์ความื่ร้� เทำคโนโลยุีและนวัต้กรรมื่ได�อยุ�างมีื่ประสิูทำธิุภาพ จะ

ต้�องคำาน้งถ้งปัจจัยุทีำ�หลากหลายุ (ศรีเร่อน แก�วกังวาล, 2549) 
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ในการจัดการเรียุนร้�ให�เหมื่าะสูมื่กับผ้ิ�สู้งอายุุจำาเป็นต้�อง

คำาน้งถ้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี�  (สุูธีุรา บัวทำอง และคณะ, 2558) ดังนี� 

1. การจัดกิจกรรมื่จะต้�องพิจารณาถ้งศักยุภาพทำางกายุ

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ ต้�องคำาน้งถ้งความื่แข็ึ้งแรงขึ้องร�างกายุและความื่

เปราะขึ้องกระด้ก การสูอนและการปฏิบัติ้งานขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�

ควรให�มีื่การเคล่�อนไหวอยุ�างรวดเร็ว  จัดการเรียุนร้�เพ่�อชั้�วยุ

ผ้ิ�สู้งอายุุให�ร้�ถ้งความื่เปลี�ยุนแปลงทีำ�จะต้�องเกิดข้ึ้�น และเต้รียุมื่การ

กับสิู�งทีำ�จะเกิดข้ึ้�นในอนาคต้

2. สู� ง เสู ริมื่ให� ผ้ิ� สู้ งอายุุควบคุมื่ความื่ก�าวหน�าใน

การเรียุนร้�ด�วยุต้นเอง ซ้�งผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถจะปรับการเรียุนต้ามื่

ศักยุภาพขึ้องต้น ให�โอกาสูผ้ิ�สู้งอายุุได�พัฒนาสิู�งทีำ�สูนใจหร่อความื่

สูามื่ารถขึ้องต้นเองอยุ�างต้�อเน่�องเพ่�อสูร�างความื่ร้�สู้กดีต้�อต้นเอง

โดยุเฉพาะกับผ้ิ�ทีำ�เผิชิั้ญกับความื่สู้ญเสีูยุสิู�งสูำาคัญในชีั้วิต้ ชั้�วยุให�

ผ้ิ�สู้งอายุุเรียุนร้�ว�าความื่คิดเห็น ความื่ต้�องการ และความื่คิดขึ้อง

พวกเขึ้ามีื่ความื่สูำาคัญทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�รับความื่สูำาเร็จเม่ื่�อเริ�มื่

ต้�นเรียุนร้� จะทำำาให�เกิดความื่เช่ั้�อมัื่�นและมุื่�งหวังความื่สูำาเร็จด�วยุ

ลกัษณะของ
ก่จกรรมการเรียน้รู ้
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การปฏิบัติ้งานทีำ�ดี นักการศ้กษ์าต้�องทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุร้�สู้กว�าต้นเอง

มีื่ประโยุชั้น์ต้�อสัูงคมื่ และมีื่เป้าหมื่ายุในการมีื่ชีั้วิต้ ควรทำำาให�

ผ้ิ� สู้งอายุุร้� ถ้งความื่สูำาคัญและคุณค�าขึ้องต้นเอง ด�วยุการจัด

โปรแกรมื่การเรียุนร้�ในสิู�งทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุสูนใจ เพ่�อชั้�วยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุ

ต้อบแทำนสัูงคมื่ต้�อไป

3. ควรจัดการศ้กษ์าเพ่�อพัฒนาร�างกายุสูติ้ปัญญา อารมื่ณ์ 

จิต้วิญญาณ และพัฒนาความื่สัูมื่พันธ์ุต้�อสัูงคมื่ เม่ื่�อจัดการเรียุนร้�

เป็นกลุ�มื่ควรแยุกเป็นกลุ�มื่ยุ�อยุให�มื่ากทีำ�สุูด เพ่�อทีำ�ผ้ิ�เรียุนแต้�ละคน

จะได�ชั้�วยุกันฟัง และในสู�วนขึ้องเน่�อหา ควรทำำาภารกิจการเรียุนร้�

ให�ง�ายุ โดยุการกระจายุภารกิจใหญ�ออกเป็นลำาดับขึ้องภารกิจยุ�อยุ

4. ผ้ิ� สู้งอายุุจำานวนมื่ากต้�องการการเรียุนร้� ทีำ� มีื่ ร้ป

แบบและต้ารางเวลาทีำ�ชัั้ดเจน มีื่วัต้ถุประสูงค์และเป้าหมื่ายุใน

การเรียุนร้�ทีำ�ต้อบสูนองความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ รวมื่ทัำ�งมีื่การ

ให�คำาแนะนำาเกี�ยุวกับวิธีุการเรียุนทีำ�เหมื่าะสูมื่ กิจกรรมื่การเรียุนร้�

ควรจัดให�ต้รงต้ามื่ความื่ต้�องการและสูอดคล�องกับประสูบการณ์

เดิมื่ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ ซ้�งอาจมีื่การแนะนำาให�เห็นถ้งความื่เกี�ยุวขึ้�อง

ระหว�างการเรียุนร้�กับประสูบการณ์ทีำ�มีื่อยุ้�อันเป็นการเรียุนร้� 

ทีำ�มีื่ความื่หมื่ายุ 

5. เสูริมื่สูร�างการมีื่สู�วนร�วมื่โดยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุพาเพ่�อน

หร่อครอบครัวมื่าได�ในชั้�วงต้�นขึ้องการเรียุน การอยุ้�กับคนคุ�นเคยุ

จะทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุร้�สู้กปลอดภัยุ ถ�าเป็นไปได�ควรวางแผินให�มีื่

การเรียุนร้�แบบมีื่สู�วนร�วมื่ และเหมื่าะสูมื่กับความื่สูามื่ารถ

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ
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ว่ทยากร/ผูบ้รรยาย

1. ควรเล่อกผ้ิ�สูอนทีำ� เ ป็นผ้ิ� สู้งอายุุด�วยุกันเพ่�อลด

ความื่กดดัน

2. ผ้ิ�บรรยุายุควรหันหน�าไปทำางผ้ิ�ฟังไมื่�ควรหันหลังให�

ผ้ิ�ฟังหร่อเคี�ยุวหมื่ากฝ่รั�งหร่อปิดปากด้สีูหน�าทำ�าทำางขึ้องผ้ิ�พ้ด

ประกอบการฟังได� ผ้ิ�บรรยุายุควรพ้ดให�ชัั้ดและซำ�า โดยุเฉพาะ

ผ้ิ�หญิงควรพยุายุามื่พ้ดด�วยุโทำนเสีูยุงต้ำ�า

3. ควรทำวนคำาถามื่ทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุถามื่ และรอหลังจากถามื่

คำาถามื่ ควรรอการต้อบสูนองหร่อการต้อบคำาถามื่สัูกระยุะหน้�ง 

เพ่�อให�เวลาแก�ผ้ิ�สู้งอายุุได�มีื่เวลาฟัง ทำำาความื่เขึ้�าใจคำาถามื่ ค�นหา

คำาต้อบ คิดทำบทำวนอยุ�างรอบคอบเพ่�อให�แน�ใจ และต้อบคำาถามื่

4. ผ้ิ�บรรยุายุไมื่�ควรเขีึ้ยุนหนังสู่อหวัดบนกระดานหร่อบน

สู่�อการสูอนผ้ิ�บรรยุายุ
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1. ภาพทีำ�ฉายุหร่อเอกสูารประกอบการบรรยุายุควรเน�นสีู

แดง สีูสู�มื่ และสีูเหล่อง ถ�าใชั้�สีูฟ้า สีูเขีึ้ยุว หร่อสีูมื่�วง ควรใชั้�บนพ่�นทีำ�

มีื่สีูตั้ดกันอยุ�างขัึ้ดเจน ไมื่�ควรใชั้�กับพ่�นทีำ�มีื่ใกล�เคียุงหร่อกลมื่กล่นกัน

2. สู่�อและเอกสูารประกอบการบรรยุายุควรมีื่ขึ้นาดใหญ�

และมีื่สีูสัูนตั้ดกันเห็นได�ชัั้ดเจน และควรเว�นบรรทัำดตั้วอักษ์ร

3. เอกสูารการเรียุนร้�ควรได�รับการจัดเต้รียุมื่อยุ�างดี เชั้�น 

การจัดหมื่วดหม้ื่� สูรุปยุ�อ จัดทำำาโครงร�าง อ�างอิง และแนวสู่บค�น

4. มีื่การใชั้�ตั้วชั้�วยุเพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุเรียุกค่นความื่จำาได�

อยุ�างมีื่ประสิูทำธิุภาพ และชั้�วยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุพัฒนาเคร่�องม่ื่อชั้�วยุจำา

สูำาหรับการเรียุนร้�เร่�องยุากๆ 

ส้�อการเรียน้รู ้
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1. การจัดสูภาพแวดล�อมื่ทำางกายุภาพ ควรเล่อกใชั้�

เฟอร์นิเจอร์ทีำ�เหมื่าะกับผ้ิ�สู้งอายุุ การนั�งและลุกทำำาได�สูะดวก 

อุณหภ้มิื่ขึ้องห�องเรียุนอยุ้�ในระดับกำาลังสูบายุ ถ�าผ้ิ�สู้งอายุรุ้�สู้กหนาว

หร่อร�อนเกินไปควรแนะนำาการแต้�งกายุทีำ�เหมื่าะสูมื่ 

2. จัดสูถานทีำ�เรียุนให�มีื่แสูงสูว�างเพียุงพอ เพ่�อผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�

ต้�องเพ�งสูายุต้า เม่ื่�อปิดไฟในห�องเพ่�อเริ�มื่นำาเสูนอสู่�อ ควรให�เวลา

แก�ผ้ิ�สู้งอายุุเพ่�อปรับสูายุต้าให�ชิั้นกับความื่ม่ื่ด

สภาพแวดลอ้ม
ใน้การเรียน้รู ้
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1. ไมื่�ควรจัดให�ผ้ิ�สู้งอายุเุรียุนอยุ�างต้�อเน่�องยุาวนาน ควรมีื่

เวลาพัก และมีื่กิจกรรมื่การเรียุนร้�ทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุไุด�เหยุยีุดแขึ้�งเหยุยีุดขึ้า 

เคล่�อนไหวยุ่ดเหยุียุดขึ้�อต้�อและกล�ามื่เน่�อ หร่อเขึ้�าห�องนำ�า ซ้�งการ

พักจะลดความื่เหน่�อยุล�าในการเรียุน

2. ควรจัดการเรียุนร้�แบบจำากัดเวลาให�น�อยุทีำ�สุูด ไมื่�

ควรทำดสูอบแบบจับเวลา ควรให�เวลาผ้ิ�สู้งอายุุอยุ�างเต็้มื่ทีำ�ใน

การเรียุนร้�และฝึ่กฝ่นทัำกษ์ะ การคันคว�าวิธีุสูอน อยุ�างเชั้�น การเรียุน

ร้�โดยุการค�นพบ ผ้ิ�เรียุนจะพยุายุามื่ค�นหาวิธีุการขึ้องต้นเองเพ่�อใชั้� 

แก�ปัญหา ซ้�งการเรียุนร้�โดยุการค�นพบไมื่�ควรจำากัดเวลาในการเรียุน

ร้� และควรมีื่เวลาเพ่�อทำบทำวนความื่ร้�ใหมื่�จะชั้�วยุในกระบวนการ

ค�นหาขึ้�อม้ื่ลในภายุหลัง

ปัจจัยุทีำ�สูำาคัญในการออกแบบนวัต้กรรมื่นั�นจะต้�องมีื่

ผ้ิ�ใชั้�งานได�จริง มีื่ความื่ด้งด้ดต้�อการใชั้�งาน การทำำาความื่เขึ้�าใจถ้ง

เง่�อนไขึ้สูภาพทำางกายุภาพ ปัญหาด�านสุูขึ้ภาพขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุและ

ขึ้�อจำากัดทำางกายุทัำ�งในเร่�องการลดอาการบาดเจ็บจากความื่เสู่�อมื่

ต้�างๆ ได�แก� ขึ้�ออักเสูบ ขึ้�อต้�อและกระด้กต้�างๆ มีื่ความื่เสู่�อมื่ การ

ระยะเวลา
ใน้การเรียน้รู ้
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เคล่�อนไหวร�างกายุทีำ�เช่ั้�องชั้�าการต้อบสูนองขึ้องสูมื่องเริ�มื่ชั้�าลง 

ประสิูทำธิุภาพในการจดจำาเริ�มื่ลดลง ผ้ิ�สู้งอายุอุาจเกิดอุบัติ้เหตุ้

จากการหกล�มื่ มีื่การก�มื่เงยุไมื่�สูะดวก เกิดอาการหน�าม่ื่ดได�ง�ายุ 
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มีื่ขึ้�อจำากัดในการยุกขึ้องหนัก ฯลฯ นอกจากนี�การรับประทำาน

อาหารผัิกผิลไมื่�ทีำ�ปลอดภัยุและสู�งเสูริมื่ให�เกิดการรับประทำาน

อาหารทีำ�เหมื่าะสูมื่และมีื่ประโยุชั้น์ เพ่�อลดการเกิดโรคไมื่�ติ้ดต้�อ

ต้�างๆ เชั้�น โรคหัวใจและหลอดเล่อด เบาหวาน โรคความื่ดัน

โลหิต้สู้ง โรคมื่ะเร็ง ฯลฯ  ในด�านการเรียุนร้�นวัต้กรจำาเป็นอยุ�าง

ยุิ�งทีำ�จะออกแบบกระบวนการเรียุนร้� สูภาพแวดล�อมื่และสู่�อใน

การเรียุนร้�จะต้�องคำาน้งถ้งการลดขึ้�อจำากัดและประสิูทำธิุภาพ

ในการมื่องเห็น การได�ยุิน ออกแบบให�มีื่การเคล่�อนไหวทีำ�

เหมื่าะสูมื่ และระยุะเวลาทีำ�เรียุนร้�อยุ�างเหมื่าะสูมื่กับชั้�วงวัยุ

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในโรงเรียุน

3. สูำาหรับผ้ิ�สู้ง

อายุุทีำ�ขัึ้บรถมื่า ควรจัด

เต้รียุมื่ทีำ�จอดรถใกล�ๆ 

ห�องเรียุน หร่อถ�าเป็น

ไปได�ควรมีื่รถรับ-สู�งผ้ิ�มีื่

ปัญหาการเคล่�อนไหว 

ถ� า ไ มื่� มีื่ ลิ ฟ ต์้ ค ว ร จั ด

ห�องเรียุนขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุไว�

ทีำ�ชัั้�นทีำ� 1 
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4. ควรจัดทีำ�นั�งเป็นร้ปวงกลมื่หร่อคร้�งวงกลมื่เพ่�อ

ผ้ิ�สู้งอายุจุะสูามื่ารถอ�านริมื่ฝี่ปากและสัูงเกต้เห็นสีูหน�าทำ�าทำาง

ขึ้องผ้ิ�บรรยุายุ จัดให�ผ้ิ�สู้งอายุไุด�นั�งใกล�ลำาโพงและสู่�อโสูต้ทัำศน์ 

รวมื่ทัำ�งควรใชั้�ระบบเสีูยุงทีำ�เหมื่าะสูมื่ ควรปิดประต้้ห�องถ�ามีื่

เสีูยุงรบกวนเล่อกห�องทีำ�สูงบห�างจากถนนทีำ�มีื่การจราจรคับคั�ง

และไมื่�มีื่เสีูยุงดังรบกวนจากไฟแสูงสูว�างหร่อเคร่�องปรับอากาศ
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03
หลกัการ่ออกแบบ
สำาหรบััผู่้ �ส่งอายุุในงานเกษตร

การออกแบบเพ้ื้�อทุำกคู่น (Universal Design)

เป็นแนวคิดขึ้องศาสูต้ราจารยุโ์รนอล แอล มื่าซ (Ronald L. Mace) 

แห�งมื่หาวิทำยุาลัยุนอร์ทำคาโรไลนา ประเทำศสูหรัฐ์อเมื่ริกา ซ้�งเป็นผ้ิ�

พิการได�ออกแบบขึ้องใชั้�สู�วนตั้วขึ้องต้นเอง เพ่�อเพิ�มื่ความื่สูะดวก

สูบายุ ความื่ปลอดภัยุ จนกลายุมื่าเป็นต้�นแบบการออกแบบเพ่�อ

ทุำกคน (Universal Design, 2018) ซ้�งมีื่หัวใจสูำาคัญอยุ้�ทีำ� ค์วามื

สูะดวก ปลอดภ้ย เป็นธิรรมื ท้ี่�วถึืง และเท่ี่าเท่ี่ยมื่ (กระทำรวงพัฒนา

สัูงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษ์ยุ์, 2555) 

องค์การสูหประชั้าชั้าติ้ได�เล็งเห็นความื่สูำาคัญขึ้องหลัก

การดังกล�าวจ้งพยุายุามื่ขัึ้บเคล่�อนแนวคิดนี�ไปทัำ�วโลก ซ้�งมีื่

การสู�งเสูริมื่แนวคิดและหลักการออกแบบเพ่�อสูนับสูนุนกลุ�มื่

ประชั้ากรผ้ิ�พิการ ผ้ิ�ทีำ�มีื่ขึ้�อจำากัดทำางด�านอายุุ ปัญหาสุูขึ้ภาพ

เร่�อรัง โดยุการออกแบบเพ่�อทุำกคนจะเป็นการสูร�างผิลิต้ภัณฑ์์และ
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สูภาพแวดล�อมื่ทีำ�คนทุำกคนสูามื่ารถใชั้�งานได�ระดับสู้งสุูดเทำ�าทีำ�จะ

เป็นไปได�โดยุไมื่�จำาเป็นต้�องปรับตั้วหร่อต้�องมีื่ความื่เชีั้�ยุวชั้าญเฉพาะ 

โดยุหลักการออกแบบเพ่�อทุำกคนได�ให�ความื่สูนใจเกี�ยุวกับเร่�องขึ้อง

บ�านและการพัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ทีำ�ใชั้�งานง�ายุทัำ�งในบ�าน สูำานักงาน 

และอาคารสูาธุารณะหลายุแห�งได�รับการปรับเปลี�ยุนอยุ�างเรียุบ

ง�ายุสูามื่ารถให�คนทุำกคนเขึ้�าถ้งได� ซ้�งการออกแบบสูถาพแวดล�อมื่

ใหมื่�นี�มีื่ตั้�งแต้� อุปกรณ์ขึ้นาดเล็กไปจนถ้งการเปลี�ยุนแปลงทีำ�

กว�างขึ้วาง (S. Dee Jepsen, 2011) โดยุหลักการออกแบบเพ่�อ

ทุำกคน มีื่องค์ประกอบสูำาคัญ 7 ขึ้�อ 
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ภาพแปลงผ้่กท่ี่�ค์ำานึงถึืงค์วามืเท่ี่าเท่ี่ยมื สูามืารถื
เข้าถึืงง่าย ท่ี่�มืา: Steve Trusty (2021)

หลักการดังนี� (1) วิธีุการใชั้�งานแบบเดียุวสูามื่ารถใชั้�งานได�เหมื่าะสูมื่กับ

ทุำกคน เชั้�น ทำางเขึ้�าบ�านไมื่�ควรมีื่ขัึ้�นบันได โดยุใชั้�เป็นทำางลาดทีำ�ไมื่�ชัั้นแทำน หร่อ

หากมีื่ทำางเขึ้�าหลายุทำาง อยุ�างน�อยุควรมีื่ 1 จุดทีำ�ไมื่�มีื่ขัึ้�นบันได เพราะจะดีทัำ�งกับ

ผ้ิ�สู้งอายุุหร่อเด็กทีำ�ต้�องใชั้�รถเข็ึ้น แมื่�กระทัำ�งการนำารถจักรยุานเขึ้�าบ�านหร่อขึ้น

เฟอร์นิเจอร์เขึ้�าบ�านก็จะทำำาได�สูะดวกข้ึ้�นเชั้�นกัน (2) หลีกเลี�ยุงการแบ�งแยุกหร่อ

ตี้ต้ราผ้ิ�ใชั้� เชั้�น การแบ�งแยุกเพศ อายุุ ชั้าติ้พันธ์ุุ หร่อความื่พิการ เป็นต้�น และหลีก

เลี�ยุงการออกแบบสูำาหรับผ้ิ�ใชั้�งานบางประเภทำโดยุเฉพาะ เชั้�น ทำำาห�องนำ�าสูำาหรับ

ผ้ิ�สู้งอายุุใชั้�เทำ�านั�น เพราะบางครั�งอาจทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุเกิดความื่ร้�สู้กไมื่�ดี ว�าต้นเอง

เป็นภาระ ทำำาอะไรไมื่�ได�เหม่ื่อนคนอ่�น (3) ขึ้�อกำาหนดด�านความื่เป็นสู�วนตั้วและ

ความื่ปลอดภัยุควรมีื่ให�สูำาหรับผ้ิ�ใชั้�ทุำกคนอยุ�างเทำ�าเทีำยุมื่กัน (4) การออกแบบ

สูามื่ารถด้งด้ดให�คนทุำกคนใชั้�ได� การใชั้�งานสู�วนต้�างๆ ขึ้องบ�านต้�องสูะดวกสูำาหรับ

คนทุำกประเภทำ เชั้�น ร้ปแบบ ความื่สูวยุงามื่ต้รงกันเป็นทีำ�พ้งใจหร่อยุอมื่รับได�

สูำาหรับทุำกคน

หลักการดังนี� (1) วิธีุการใชั้�งานแบบเดียุวสูามื่ารถใชั้�งานได�เหมื่าะสูมื่กับ

1. ทุกคน้ใช้ ้ไดอ้ย่างเท่าเทียม
(EQUITABLE USE)
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ภาพต้วอย่างการปร้บเปล่�ยนเค์ร้�องม้ือสูอดร้บก้บสูร่ระ ท่ี่�มืา: Wheelchair Expert (2020)

มีื่หลักการดังนี� (1) ให�ทำางเล่อกในการใชั้�งาน (2) รองรับการเขึ้�าถ้งและ

ใชั้�งานด�วยุม่ื่อขึ้วาหร่อม่ื่อซ�ายุ (3) อำานวยุความื่สูะดวกให�ผ้ิ�ใชั้�ได�อยุ�างถ้กต้�องแมื่�นยุำา 

(4) ปรับสิู�งอำานวยุความื่สูะดวกให�เหมื่าะกับการเคล่�อนไหวขึ้องทุำกคน

มีื่หลักการดังนี� (1) ให�ทำางเล่อกในการใชั้�งาน (2) รองรับการเขึ้�าถ้งและ

2. มีความย้ดหยุ่น้ปรบัเปลี�ยน้การใช้ ้ได ้
(FLEXIBILITY IN USE)
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การออกแบบจะต้�องเขึ้�าใจง�ายุไมื่�ว�าผ้ิ�ใชั้�มีื่ทัำกษ์ะ ความื่ร้� ประสูบการณ์ 

ทัำกษ์ะการใชั้�ภาษ์าหร่อความื่สูนใจเฉพาะ ดังนี� (1) ลดความื่ซับซ�อนทีำ�ไมื่�จำาเป็น (2) 

สูอดคล�องกับความื่คาดหวังหร่อสัูญชั้าต้ญาณขึ้องผ้ิ�ใชั้� (3) สูามื่ารถรองรับทัำกษ์ะการ

ร้�หนังสู่อและทัำกษ์ะทำางภาษ์าแก�บุคคลทุำกระดับ (4) จัดลำาดับขึ้�อม้ื่ลให�สูอดคล�อง

กับความื่สูำาคัญ (5) ให�การแจ�งเต่้อนและขึ้�อแนะนำาทีำ�มีื่ประสิูทำธิุภาพ ระหว�างและ

หลังเสูร็จงาน

ภาพการจ้ดที่ำาเสู้นที่างท่ี่�ที่ำาให้้รถืเข็นผ่่านได้ง่าย ท่ี่�มืา: Sheryl Burgstahler (2021)

ภาพนว้ตกรรมืองุ่นต้นเต่�ยสูำาห้ร้บแบบน้�งที่ำางานและย้นที่ำางานพ้ฒนาโดยสูถืาบ้นวิจ้ยและพ้ฒนาพ้�นท่ี่�สููง
ท่ี่�มืา: วารสูารเค์ห้ะเกษตรออนไลน์ (2562) 

3. ใช้ง้าน้ง่าย
(SIMPLE AND INTUITIVE USE)
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การออกแบบจำาเป็นต้�องสู่�อสูารขึ้�อม้ื่ลทีำ�จำาเป็นต้�อผ้ิ�ใชั้�อยุ�างมีื่ประสิูทำธิุภาพ 

โดยุทีำ�ผ้ิ�ใชั้�ไมื่�ต้�องกังวลถ้งปัจจัยุแวดล�อมื่หร่อความื่สูามื่ารถทำางประสูาทำสัูมื่ผัิสูขึ้อง

ผ้ิ�ใชั้� ดังนี� 

(1) ใชั้�ร้ปแบบทีำ�แต้กต้�างกัน (ภาพ, วาจา, สัูมื่ผัิสู) เพ่�อลดขึ้�อจำากัดทีำ�

ยุุ�งยุาก สูำาหรับการนำาเสูนอขึ้�อม้ื่ลทีำ�จำาเป็น (2) แสูดงความื่แต้กต้�างทีำ�ชัั้ดเจนขึ้อง

ขึ้�อม้ื่ลสูำาคัญ และสิู�งทีำ�อยุ้�แวดล�อมื่ (3) เพิ�มื่ความื่ชัั้ดเจนขึ้องขึ้�อม้ื่ลทีำ�จำาเป็นให�มื่าก

ทีำ�สุูด (4) แยุกองค์ประกอบในร้ปแบบทีำ�สูามื่ารถอธิุบายุได� เชั้�น การให�คำาแนะนำา

อยุ�างง�ายุ หร่อวิธีุการทีำ�ให�คำาแนะนำาได�ง�ายุ (5) สูอดคล�องกับการใชั้�เคร่�องม่ื่อหร่อ

เทำคนิคสูำาหรับผ้ิ�ทีำ�มีื่ขึ้�อจำากัดทำางประสูาทำสัูมื่ผัิสู

ภาพการใช้้สู้ญล้กษณ์์ห้ร้อภาษาท่ี่�สู้�อสูารท่ี่�เข้าใจง่าย ท่ี่�มืา: The Cloud (2562)

4. การส้�อความหมายที�เขา้ใจง่าย
(PERCEPTIBLE INFORMATION)
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เป็นการออกแบบทีำ�ชั้�วยุลดอันต้รายุและผิลกระทำบทีำ�ไมื่�พ้งประสูงค์จาก

การกระทำำาโดยุบังเอิญหร่อไมื่�ได�ตั้�งใจ ดังนี� (1) จัดองค์ประกอบเพ่�อลดอันต้รายุ

และขึ้�อผิิดพลาดน�อยุทีำ�สุูด หร่อหากมีื่องค์ประกอบทีำ�ใชั้�มื่ากทีำ�สุูดสูามื่ารถจัดให�

เขึ้�าถ้งได�มื่ากทีำ�สุูด สู�วนองค์ประกอบทีำ�เป็นอันต้รายุจะถ้กกำาจัดแยุกหร่อป้องกัน 

(2) จัดให�มีื่คำาเต่้อนถ้งอันต้รายุหร่อขึ้�อผิิดพลาด (3) จัดให�มีื่การแสูดงถ้งผิลเสีูยุทีำ�

อาจเกิดข้ึ้�นจากการไมื่�รักษ์าความื่ปลอดภัยุ (4) มีื่ป้องกันไมื่�ให�เกิดการขึ้าดสูติ้ใน

การปฏิบัติ้งานทีำ�ต้�องใชั้�ความื่ระมัื่ดระวัง

ภาพการใช้้ที่างขรุขระสูำาห้ร้บนำาที่างผู้่พิการที่างสูายตา ท่ี่�มืา: The Could (2562)

เป็นการออกแบบทีำ�ชั้�วยุลดอันต้รายุและผิลกระทำบทีำ�ไมื่�พ้งประสูงค์จาก

5. การออกแบบที�เผ้�อการใช้ง้าน้ที�ผ่ดพลาด
(TOLERANCE FOR ERROR)
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การออกแบบทีำ�มีื่ประสิูทำธิุภาพ มีื่ความื่สูะดวกสูบายุและทำำาให�เหน่�อยุล�า

น�อยุทีำ�สุูด ดังนี� (1) ควรรักษ์าระดับมื่าต้รฐ์านขึ้องการออกแบบทีำ�เป็นกลาง เชั้�น ใน

ระยุะทีำ�เอ่�อมื่ถ้งได� ไมื่�สู้งหร่อเตี้�ยุจนเกินไป (2) ออกแบบให�ออกแรงได�อยุ�างเหมื่าะ

สูมื่ (3) ลดการทำำาซำ�า (4) ลดการทำำางานระยุะเวลานานให�ได�มื่ากทีำ�สุูด ปัจจุบันมีื่

การนำาระบบอัจฉริยุะต้�างๆ (Internet of Things: IoT) เขึ้�ามื่าปรับใชั้�เพ่�อให�เกิด

การใชั้�งานทีำ�สูะดวกและง�ายุยุิ�งข้ึ้�น เชั้�น การใชั้�แอปพลิเคชัั้นหร่อระบบเซนเซอร์ต้�างๆ 

เขึ้�ามื่าใชั้�ในการเพาะปล้ก ชั้�วยุทุำ�นแรงในการทำำางาน

ภาพแอปพลิเค์ช้้นรดนำ�าในแปลงด้วยระบบม้ือถ้ือ ท่ี่�มืา: สูบายไอท่ี่ (มื.ป.ป.)

การออกแบบทีำ�มีื่ประสิูทำธิุภาพ มีื่ความื่สูะดวกสูบายุและทำำาให�เหน่�อยุล�า

6. ใช้แ้รงน้อ้ย
(LOW PHYSICAL EFFORT)
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การออกแบบให�มีื่ขึ้นาดและพ่�นทีำ�ทีำ�เหมื่าะสูมื่กับการมื่องเห็น การเขึ้�าถ้ง 

การจัดการและการใชั้�งานโดยุทีำ�ผ้ิ�ใชั้�ไมื่�ต้�องกังวลถ้งขึ้นาดขึ้องทำางกายุภาพ ทำ�าทำาง 

หร่อการเคล่�อนไหว ดังนี� (1) การจัดให�องค์ประกอบทีำ�สูำาคัญต้�างๆ อยุ้�ในระดับ

สูายุต้าทีำ�ง�ายุต้�อการมื่องเห็นไมื่�ว�าจะนั�งหร่อยุ่น (2) สูามื่ารถเขึ้�าถ้งสู�วนประกอบ

ทัำ�งหมื่ดได�อยุ�างสูะดวกสูบายุสูำาหรับผ้ิ�ใชั้�ทีำ�นั�งหร่อยุ่น (3) รองรับความื่หลากหลายุ

ขึ้องขึ้นาดม่ื่อและด�ามื่จับ (4) จัดให�มีื่พ่�นทีำ�เพียุงพอสูำาหรับการใชั้�อุปกรณ์ชั้�วยุเหล่อ

หร่อความื่ชั้�วยุเหล่อสู�วนตั้ว (ไต้รรัต้น์ และชัั้ยุญาสิูทำธิุ�) ดังนี�

ภาพท่ี่�  แสูดงการออกแบบระด้บให้้รองร้บท่ี่าน้�งและท่ี่าย้น
ท่ี่�มืา: Center For Excellence in Universal Design (n.d.) 

7. ขน้าดและพ้ �น้ที�เหมาะสมใน้การเขา้
ถงึและใช้ง้าน้ได ้(SIZE AND SPACE FOR 
APPROACH AND USE)
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แนวคิดการออกแบบเพ่�อทุำกคนนี�ได�ถ้กนำามื่าประยุุกต์้ใชั้�นอกจากในบ�าน

แล�วยุังสูามื่ารถขึ้ยุายุแนวคิดดังกล�าวไปยุังแปลงเกษ์ต้ร โรงรถ ร�านขึ้ายุขึ้องใน

ฟาร์มื่ โรงเก็บอุปกรณ์ สิู�งอำานวยุความื่สูะดวกด�านปศุสัูต้ว์และชั้�องใสู�อาหารใน

สูภาพแวดล�อมื่ทำางการเกษ์ต้รในครัวเร่อน ในแปลงเกษ์ต้รกรรมื่ และ ในครัวเร่อน

ทีำ�มีื่สูมื่าชิั้กหลายุคนทีำ�ต้�องการใชั้�หลักการออกแบบเพ่�อทุำกคนสูำาหรับรองรับทุำกคน

ทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง โดยุเป้าหมื่ายุขึ้องการใชั้�แนวคิดนี�ในฟาร์มื่ไมื่�ได�เป็นการออกแบบใหมื่�

ทัำ�งหมื่ด แต้�เป็นการปรับเปลี�ยุนสูถานทีำ�และหลายุอยุ�างในฟาร์มื่ให�มีื่ความื่สูะดวก

สูบายุ ใชั้�งานง�ายุ ปลอดภัยุต้�อการอยุ้�อาศัยุและการทำำางาน ต้ลอดจนการพัฒนา

เทำคโนโลยุีสูำาหรับแปลงในการชั้�วยุให�แต้�ละบุคคลสูามื่ารถรักษ์าหร่อเพิ�มื่ผิลผิลิต้

ได�ด�วยุการใชั้�เทำคโนโลยุีชั้�วยุในการอำานวยุความื่สูะดวก (S. Dee Jepsen, 2011)

อาเรน กิปสัูน (Ellen S. Gibson, 2020) ได�เสูนอว�า การใชั้�การ

ออกแบบเพ่�อคนทุำกคน (Universal Design) เป็นชุั้ดความื่คิดชั้�วยุเพิ�มื่

ประสิูทำธิุภาพในการทำำางานเกษ์ต้ร ลดผิลกระทำบหร่อขึ้�อผิิดพลาดได�มื่ากข้ึ้�น 

การลดขึ้�อจำากัดทำางด�านร�างกายุและการบาดเจ็บสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุ ในการทำำา 

การเกษ์ต้รได� หลักการออกแบบเพ่�อคนทุำกคนในการทำำาการเกษ์ต้ร โดยุมื่องว�า  

1) คนทุำกคนจะต้�องปลอดภัยุ ไมื่�ว�าจะเป็นเกษ์ต้รกร เด็ก คนงาน หร่อผ้ิ�ทีำ�มื่า

เยุี�ยุมื่เยีุยุนแปลง 2) เพิ�มื่ความื่คล�องตั้วในการทำำางานให�มีื่ประสิูทำธิุภาพ 3) การลด

การสู้กหรอหร่ออาการบาดเจ็บขึ้องร�างกายุ การสูร�างสูภาพแวดล�อมื่ทีำ�คนเหมื่าะสูมื่

สูำาหรับคนทุำกคนไมื่�ว�าจะเป็นเด็กจนกระทัำ�งคนชั้รา ให�สูามื่ารถทำำางานในโรงเร่อน 

แปลง ในสูวนหร่อแมื่�แต้�ในห�องครัวได�เป็นอยุ�างดี

คณะเกษ์ต้ร มื่หาวิทำยุาลัยุเกษ์ต้รศาสูต้ร์ได�มีื่การพัฒนาโรงเร่อนอัจฉริยุะ

ต้�นแบบทีำ�ช่ั้�อว�าโรงเร่อน Smart Green House ใชั้�ระบบเคร่อขึ้�ายุ Fiber Optic 

Amplifier: FOA เพ่�อเป็นศ้นยุ์เรียุนร้�ทีำ�เหมื่าะสูมื่กับการทำำางานในแปลงเกษ์ต้ร

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 49 



ขึ้องคนเม่ื่อง ได�แก� การออกแบบโต๊้ะปล้กผัิกโดรโปรนิคเป็น 2 แบบ ได�แก�   

1) โต๊้ะแบบชัั้�นเดียุวมีื่ลักษ์ณะเป็นรางใหญ� เหมื่าะสูำาหรับการปล้กไมื่�ผิล เชั้�น  

เมื่ล�อน แต้งโมื่ แต้งกวาญี�ปุ่น มื่ะเข่ึ้อเทำศ เป็นต้�น ซ้�งจะมีื่ระยุะห�างระว�างต้�นมื่ากกว�า

แบบ 3 ชัั้�น และ 2) โต๊้ะแบบสูามื่ชัั้�น 2) โต๊้ะ 3 ชัั้�น  มีื่ลักษ์ณะเป็นรางขึ้นาดเล็ก

ใชั้�ในกรณีทีำ�มีื่พ่�นทีำ�จำากัด เพ่�อประหยัุดพ่�นทีำ�ในการปล้ก เหมื่าะกับผัิกสูวนครัวชั้นิด

ใบหร่อมีื่ต้�นเล็กเชั้�น  ผัิกบุ�ง คะน�า สูลัด เป็นต้�น มีื่การใชั้�หลอดไฟแอลอีดี เพ่�อการ

สัูงเคราะห์แสูงในกรณีทีำ�แสูงเขึ้�าไมื่�ถ้ง

ภายุในโรงเร่อนมื่เีซนเซอรทั์ำ�งหมื่ด 10 ชุั้ด สูำาหรบัการวัดและควบคมุื่สูภาพ

อากาศ ความื่ช่ั้�น และแสูง โดยุติ้ดตั้�งเซนเซอร์ไว� 3 ระดับ ได�แก� ระดับโต๊้ะปล้ก 

กลางโรงเร่อน ใต้�หลังคา และเพ่�อเฉลี�ยุอุณหภ้มิื่ในโรงเร่อนจ้งได�มีื่การติ้ดตั้�งทัำ�งด�าน

หน�า กลาง ทำ�ายุขึ้องโรงเร่อนทัำ�งหมื่ด เพ่�อรองรับการควบคุมื่ระบบพ�นหมื่อก ผิ�าน

แอปพลิเคชัั้นในสูมื่าร์ทำโฟน นอกจากนี�ยุงัมีื่การใชั้�ระบบจัดการธุาตุ้อาหารพ่ชั้ในถัง

สูารละลายุอาหาร มีื่เซนเซอรวั์ดค�า EC ( Electric Conductivity) ซ้�งเป็นค�าเหนี�ยุว

นำากระแสูไฟฟ้าในขึ้องเหลว หร่อค�าการเหนี�ยุวนำาไฟฟ้าขึ้องเกล่อ ในการปล้ก 

ไฮโดรโพนิกส์ู หมื่ายุถ้งปริมื่าณแร�ธุาตุ้ทีำ�ละลายุอยุ้�ในขึ้องเหลว ทัำ�งหมื่ดทีำ�ละลายุอยุ้�

ในนำ�า โดยุปกติ้แล�วนำ�าบริสุูทำธิุ�จะมีื่ค�าการเหนี�ยุวนำาไฟฟ้าเป็นศ้นยุ์  แต้�เม่ื่�อนำาธุาตุ้

อาหารละลายุในนำ�า เกล่อขึ้องธุาตุ้อาหารเหล�านี�จะแต้กตั้วเป็นประจุบวกและประจุ

ลบ ซ้�งจะเป็นตั้วนำาไฟฟ้า ทำำาให�มีื่ค�าการเหนี�ยุวนำาไฟฟ้า (Electric Conductivity) 

ซ้�งค�าการเหนี�ยุวนำาไฟฟ้าทีำ�เจะกิดข้ึ้�นเป็นสัูดสู�วนโดยุต้รงกับปริมื่าณเกล่อขึ้อง

ธุาตุ้อาหารทีำ�ละลายุอยุ้�ในนำ�า ดังนั�น เราจ้งใชั้�การวัดค�าการเหนี�ยุวนำาไฟฟ้าขึ้อง

สูารละลายุ(ค�า EC) เพ่�อเป็นตั้วบอกปริมื่าณเกล่อธุาตุ้อาหารทีำ�ละลายุในนำ�า แต้�

การวัดค�า EC นั�นเป็นเพียุงการวัดค�าโดยุรวมื่ไมื่�สูามื่ารถแยุกบอกความื่เขึ้�มื่ขึ้�นขึ้อง

เกล่อแต้�ละตั้วได� เชั้�น ถ�านำาธุาตุ้อาหาร A หร่อ B มื่าละลายุในนำ�าเกล่อขึ้องธุาตุ้
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ต้�างๆ เชั้�น N, P, K ฯลฯ ทีำ�มื่ีความื่สูำาคัญในการเจริญเติ้บโต้ขึ้องพ่ชั้ สูามื่ารถใชั้�

ระบบอัต้โนมัื่ติ้สัู�งการ ควบคุมื่ค�า EC  ค�ากรดด�าง ต้ามื่ความื่เหมื่าะสูมื่กับพ่ชั้แต้�ละ

ชั้นิด หากค�า EC ต้ำ�ากว�าทีำ�พ่ชั้ต้�องการ ถังจะทำำาการเติ้มื่ปุ�ยุลงไปอัต้โนมัื่ติ้ สูามื่ารถ

เช็ั้คการทำำางานผิ�านสูมื่าร์ทำโฟน โดยุปัจจัยุทีำ�เป็นตั้วกำาหนดค�า EC นี�ได�แก� ชั้นิด

และสูายุพันธ์ุุขึ้องพ่ชั้ซ้�งพ่ชั้แต้�ละชั้นิดมีื่การคายุนำ�าและต้�องการธุาตุ้อาหารแต้ก

ต้�างกัน   แต้�สู�วนมื่ากคนไมื่�นิยุมื่ใชั้�สัูกเทำ�าไหร�เพราะเน่�องจากมีื่ต้�นทุำนทีำ�สู้ง ผิลผิลิต้

ทีำ�ได�เม่ื่�อเปรียุบเทีำยุบระหว�างร้ปแบบปกติ้และร้ปแบบทีำ�ใชั้�ระบบเซนเซอร์จะมีื่ขึ้�อ

ได�เปรียุบค่อ ชั้�วยุประหยุัดแรงงาน เหมื่าะสูำาหรับการลงทุำนในอุต้สูาหกรรมื่ขึ้นาด
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ใหญ�ทีำ�ต้�องการประหยุัดค�าแรงงานในการด้แล นอกจากนี�ผ้ิ�ทีำ�นำาไปใชั้�จะต้�องมีื่การ

จัดทำำาโรงเร่อนแบบปิดทีำ�ใชั้�ในการควบคุมื่ระบบต้�างๆ ด�วยุความื่แมื่�นยุำา ซ้�งเป็นการ

ลงทุำนในราคาสู้ง

ในแปลงมีื่การสูาธิุต้ระบบการปล้กผัิกไฮโดรโปนิกส์ูแบบไหลฟิล์มื่ NFT 

(Nutrient Film Technique) หร่อระบบนำ�าต่้�นการปล้กแบบนี�จะเป็นการปล้ก

พ่ชั้โดยุรากแชั้�อยุ้�ในสูารละลายุโดยุต้รง สูารละลายุธุาตุ้อาหารจะไหลเป็นแผิ�น

ฟิล์มื่บางๆ (หนาประมื่าณ 2-3 มิื่ลิเมื่ต้ร) ในรางปล้กพ่ชั้กว�าง ตั้�งแต้� 5-35 ซมื่. 

สู้งประมื่าณ 5 - 10 ซมื่.เพราะจะทำำาให�เกิดความื่แต้กต้�างขึ้องปริมื่าณออกซิเจน

ระหว�างหัวและทำ�ายุรางได� และติ้ดตั้�งปั�มื่นำ�าทีำ�ทำำาให�ระบบนำ�าวนทำำางาน 24 ชัั้�วโมื่ง 

สู�วนรากขึ้องพ่ชั้ทีำ�อยุ้�ในนำ�าทีำ�มีื่สูารละลายุ ทำำาให�พ่ชั้สูามื่ารถด้ดออกซิเจนไปใชั้�ในการ

หายุใจได� ความื่กว�างราง ข้ึ้�นอยุ้�กับชั้นิดพ่ชั้ทีำ�ปล้ก ความื่ยุาวขึ้องราง ตั้�งแต้� 5 - 20 

เมื่ต้ร การไหลขึ้องสูารละลายุอาจเป็นแบบต้�อเน่�องหร่อแบบสูลับก็ได� โดยุทัำ�วไป

สูารละลายุจะไหลแบบต้�อเน่�อง อัต้ราไหลอยุ้�ในชั้�วง 1 - 2 ลิต้ร/นาทีำ/ราง ขึ้�อดี

ภาพการปลูกผ้่กไฮโดรโปนิกส์ูแบบระบบนำ�าต้�น (NFT) 
ท่ี่�มืา: https://rb.gy/zg2eqs
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ค่อใชั้�นำ�าน�อยุกว�าระบบอ่�น จะเป็นลักษ์ณะรางขึ้าว ก�นแบน นำ�าจะไหลผิ�านราก

เป็นฟิล์มื่บางๆ ขึ้�อเสีูยุ ค่อ ราคาเริ�มื่ต้�นสู้ง และหากไฟฟ้าดับติ้ดต้�อกันเป็นเวลา

นาน จะทำำาให�ต้�นไมื่�ต้ายุพร�อมื่กันทัำ�งราง ต้�องมีื่คนด้แลหร่อมีื่ปั�มื่อัต้โนมัื่ติ้ และเป็น

พ่�นทีำ�ทีำ�ไฟฟ้าไมื่�ค�อยุดับหร่อดับแล�วติ้ดเร็ว  โดยุเกษ์ต้รกรสูามื่ารถประหยุัดต้�นทุำน

ให�มื่ากข้ึ้�นได� โดยุการหาจากวัสูดุทีำ�หาได�ง�ายุ เชั้�น ทำ�อพีวีซี กล�องโฟมื่ในกรณีปล้ก

น�อยุ ขึ้ณะทีำ�ระบบขึ้องเสีูยุสูามื่ารถนำานำ�าจากสูารละลายุทีำ�เหล่อใชั้� ถ�ายุออกมื่าใสู�ใน

ถังพักเพ่�อปั�มื่นำ�าออกมื่าใชั้�ประโยุชั้น์ เชั้�น การลดนำ�าพ่ชั้ผัิกบริเวณรอบๆ เน่�องจาก

ยุังคงมีื่สูารละลายุยุังคงมีื่ธุาตุ้อาหารทีำ�ดีอยุ้�ในนำ�า การบำารุงรักษ์าอุปกรณ์ควรหลีก

เลี�ยุงไมื่�ให�เปียุกนำ�า ความื่ช่ั้�น และหมัื่�นเช็ั้คสูภาพทุำก 6 เด่อน หากผ้ิ�สู้งอายุุสูนใจ

การปล้กพ่ชั้ไร�ดินทำ�านสูามื่ารถรับคำาปร้กษ์าได�ทีำ�สูำานักงานเกษ์ต้รอำาเภอใกล�บ�าน

และสูามื่ารถรับชั้มื่วิดีทัำศน์การปล้กพ่ชั้ไร�ดินได�จากลิ�งค์ https://www.youtube.

com/watch?v=F-5Rtokq8zs เพ่�อทำำาความื่เขึ้�าใจการปล้กพ่ชั้ไร�ดินในเบ่�องต้�น 

สูแกนเพ้�อเร่ยนรู้การปลูกพ้ช้ไร้ดิน
(ท่ี่�มืา: https://www.youtube.com/watch?v=F-5Rtokq8zsX)

สูแกนเพ้�อเร่ยนรู้การปลูกพ้ช้ไร้ดิน
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เชั้�นเดียุวกับภาควิชั้าเกษ์ต้รกลวิธุาน คณะเกษ์ต้ร กำาแพงแสูน ได�มีื่การ

คิดค�นระบบเซนเซอร์ IOF ซ้�งเป็นระบบแอปพลิเคชัั้นทีำ�สูามื่ารถนำาขึ้�อม้ื่ลแปลง

เช่ั้�อมื่โยุงกับระบบปัญญาประดิษ์ฐ์์ในการแก�ปัญหาเบ่�องต้�นในฟาร์มื่ได� นอกจากนี�

ยุงัสูามื่ารถเช่ั้�อมื่โยุงกับเคร่�องม่ื่อต้�างๆ เชั้�น โดรน เคร่�องม่ื่อควบคุมื่ระบบนำ�า โดยุมีื่

ต้�นทุำนต้ำ�าไมื่�จำาเป็นต้�องซ่�อเคร่�องจักรเพิ�มื่ เพียุงนำาโทำรศัพท์ำม่ื่อถ่อสูมื่าร์ทำโฟน เช่ั้�อมื่

ต้�อเขึ้�ากับแผิงวงจรเซนเซอร ์IOF ใชั้�เวลาเพยีุง 2 นาทำใีนการต้ดิตั้�งด�วยุระบบคิวอาร์

โค�ด และควบคุมื่คุณภาพการเพาะปล้กผิ�านม่ื่อถ่อได� โดยุระบบปัญญาประดิษ์ฐ์์

จะทำำาหน�าทีำ�ให�คำาปร้กษ์า สู�งขึ้�อม้ื่ลกลับค่นไปยุังผ้ิ�ใชั้�แอปพลิเคชัั้น โดยุมีื่การใชั้�

นวัต้กรรมื่เหล�านี�ในการปล้กพ่ชั้ไร� อยุ�าง ขึ้�าว มัื่น อ�อยุ เหมื่าะสูำาหรับเกษ์ต้รกร

ผ้ิ�สู้งอายุุ โดยุองค์ความื่ร้�ทีำ�เหมื่าะสูมื่กับเกษ์ต้รกรเหล�านี�จะต้�องไมื่�แพงและไมื่�ยุาก

และต้�องใชั้�งานได�อยุ�างเต้็มื่ประสิูทำธิุภาพ (บพิต้ร ตั้�งวงศ์กิจ, 2562) เกษ์ต้รกรผิ้�

สูนใจเทำคโนโลยีุสูามื่ารถติ้ดต้�อภาควิชั้าเกษ์ต้รกลวิธุาน คณะเกษ์ต้ร กำาแพงแสูน 

มื่หาวิทำยุาลัยุเกษ์ต้รศาสูต้ร์ จังหวัดนครปฐ์มื่ 

ภาพระบบเซนเซอร์ IOF ท่ี่�เอ้�อให้้เกษตรกรที่ำางานผ่่านระบบม้ือถ้ือ 
ท่ี่�มืา: บพิตร ต้�งวงศ์์กิจ (2562)
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นอกจากการนำาระบบควบคุมื่และเซนเซอร์ต้�างๆ ในการควบคุมื่แปลง

เกษ์ษ์จรขึ้นาดใหญ�จากงานวิจัยุแล�ว ปัจจุบันมีื่การนำาระบบการให�นำ�าอัต้โนมัื่ติ้

สัู�งงานผิ�านระบบม่ื่อถ่อมื่าปรับใชั้�ในครัวเร่อนซ้�งมีื่ราคาถ้กและเหมื่าะกับขึ้นาด

ครัวเร่อนทีำ�มีื่พ่�นทีำ�ในการเพาะปล้กพ่ชั้สูวนครัวไมื่�มื่าก เชั้�น ระบบ Sonoff ค่อ

อุปกรณ์สูวิต้ช์ั้ควบคุมื่การทำำางานขึ้องระบบนำ�า เช่ั้�อมื่ต้�อกับการวัดอุณหภ้มิื่และ

ความื่ช่ั้�นแบบไร�สูายุทีำ�สูามื่ารถสัู�งงานผิ�านทำาง Wi-Fi หร่อผิ�านแอปพลิเคชัั้นในม่ื่อ

ถ่อทีำ�ช่ั้�อว�า eWeLink โดยุ Sonoff เล่อกใชั้�คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ขึ้อง Amazon AWS 

global  โปรแกรมื่สูำาเร็จร้ปดังกล�าวสูามื่ารถปล�อยุให� ระบบทำำางานเป็นอัต้โนมัื่ติ้

ผิ�านเซนเซอร์วัดความื่ช่ั้�นและอุณหภ้มิื่ได�ซ้�งจะมีื่ประสิูทำธิุภาพสู้งกับโรงเร่อนแบบ

ปิด แต้�ก็สูามื่ารถนำามื่าใชั้�กับแปลงเปิดได�แต้�อาจให�ค�าทีำ�ไมื่�แมื่�นยุำาเทำ�า ผ้ิ�ใชั้�สูามื่ารถ

ตั้�งเวลาปิดเปิด หร่อสูามื่ารถสัู�งการด�วยุต้นเองเม่ื่�อระบบไฟหร่อระบบอินเต้อร์เน็ต้

ไมื่�ทำำางาน โปรแกรมื่นี�ถ่อเป็นนวัต้กรรมื่แบบเปิด (Open Innovation) ทีำ�สูามื่ารถ

เขึ้�าถ้งได�ง�ายุและมีื่ราคาทีำ�เหมื่าะสูมื่กับขึ้นาดครัวเร่อนทีำ�ใชั้�พ่�นทีำ�ขึ้นาดต้ำ�ากว�า 1 งาน

หร่อการปล้กพ่ชั้ผัิกสูวนครัวขึ้นาดเล็กได�

สูแกนเพ้�อเร่ยนรู้การที่ำางานของระบบ IOF
ท่ี่�มืา: https://www.youtube.com/watch?v=1ehBvncgnzA

สูแกนเพ้�อเร่ยนรู้การที่ำางานของระบบ IOF
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ในประเทำศญี�ปุ่นมีื่การพัฒนาระบบการเกษ์ต้รเพ่�อต้อบสูนองกับวัยุขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุุซ้�งเป็นประเทำศทีำ�เขึ้�าสู้�สัูงคมื่ผ้ิ�สู้งอายุุระดับสู้งสุูด หน้�งในนั�นค่อ Toray 

Farm Model  ภายุใต้�โครงการ ‘การแบ�งปันฟาร์มื่เกษ์ต้รผิ�านระบบออนไลน์’ นี� 

เป็นต้�นแบบการทำำาเกษ์ต้รร้ปแบบใหมื่� ทีำ�จะชั้�วยุเพิ�มื่การจ�างงานในระดับภ้มิื่ภาค

สูำาหรับกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุและสูต้รีได�เป็นอยุ�างดี ด�วยุหลักการการเกษ์ต้รอัจฉริยุะ

ทีำ�ใชั้�เทำคโนโลยีุ IoT ในการเก็บรวบรวมื่ขึ้�อม้ื่ลทีำ�เกี�ยุวขึ้�องกับสูภาพแวดล�อมื่ใน

การเพาะปล้กและสูภาพการทำำางาน มื่าผิสูมื่ผิสูานกับการทำำาเกษ์ต้รกรรมื่และวิถี

ชีั้วิต้การดำารงชีั้วิต้ขึ้องเกษ์ต้รกรอยุ�างลงต้ัว ควบค้�ไปกับการคำาน้งถ้งสุูขึ้ภาพขึ้อง

เกษ์ต้รกรไปด�วยุ โดยุคาดหวังว�าโมื่เดล Toray Farm จะนำาไปสู้�การสูร�างการจ�าง

งานในทำ�องถิ�นและการฟ้�นฟ้เศรษ์ฐ์กิจในระดับภ้มื่ิภาค และเป็นโมื่เดลนวัต้กรรมื่

การเกษ์ต้รยุุคใหมื่�ทีำ�สูามื่ารถนำาไปปรับใชั้�ได�อยุ�างแพร�หลายุ โดยุนวัต้กรรมื่ทีำ�ได� 

นำามื่าปรับใชั้�สูำาหรับการเกษ์ต้รสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุในโมื่เดลนี�ดังนี�

1) การจััดทำำาแปลงเกษตรบนพ้ื้�นทำราย ยุกสู้ง จากนั�นใชั้�ปุ�ยุเหลวใน 

การด้แลผิัก ซ้�งการใชั้�พ่�นทำรายุมื่าเป็นพ่�นทีำ�ทำำาแปลงเกษ์ต้รนี� ทำำาให�ไมื่�ต้�อง

ออกแรงมื่ากในการทำำางาน จ้งไมื่�สู�งผิลเสีูยุต้�อสุูขึ้ภาพร�างกายุขึ้องเกษ์ต้รกร 

ทุำกเพศทุำกวัยุทัำ�งในระยุะสัู�นและระยุะยุาว

2) ไม่่จัำาเป็นต้องใช้้อุปกรณ์์การเกษตรใดๆ จ้งมีื่สู�วนชั้�วยุลดอุบัติ้เหตุ้ทีำ�

เกิดข้ึ้�นกับผ้ิ�ทำำางานอยุ�างได�ผิล คุณสูมื่บัติ้นี�นับว�าเป็นโอกาสูสูำาหรับ ‘ผ้ิ�สู้งอายุุ’ ทีำ�

ภาพแปลงผ้่กพ้�นที่รายยกสููง สูำาห้ร้บผู้่สููงอายุ  ท่ี่�มืา: Slika (2018)
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จะได�ทำำางาน สูร�างรายุได� ด้แลต้นเองและครอบครัว ทำำาให�ใชั้�ชีั้วิต้ได�อยุ�างมีื่คุณค�า 

ด�วยุเหตุ้นี� รัฐ์บาลจ้งให�การสูนับสูนุนโมื่เดลการเกษ์ต้รนี� ในฐ์านะทีำ�นวัต้กรรมื่นี�มีื่

สู�วนชั้�วยุสูร�างคุณค�าให�กับกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุ เป็นเกราะป้องกัน ความื่เหงา ความื่เศร�า 

จากการไมื่�ได�ทำำางาน ทำำาให�สุูขึ้ภาพผ้ิ�สู้งอายุุยุ่นยุาวข้ึ้�นได�ในทีำ�สุูด

3) Toray farm ตั้�งอยุ้�ในเร่อนกระจกทีำ�มีื่ความื่แข็ึ้งแกร�ง ปลอดภัยุ เป็น

แปลงเกษ์ต้รแบบยุกพ่�นสู้ง มีื่นั�งร�านทีำ�สูามื่ารถปรับระดับความื่สู้งได� จ้งไมื่�สู�งผิล 

กระทำบต้�อสูรีระร�างกายุระหว�างทำำาเกษ์ต้ร และยัุงสูามื่ารถติ้ดตั้�งได�ในพ่�นทีำ�ทีำ�มีื่ความื่

สู้งต้�างระดับ นอกจากนี� นั�งร�านยุังมีื่โครงสูร�างรองรับการต้�อเติ้มื่ได�ถ้ง 2 ชัั้�น หาก

ต้�องการเพิ�มื่พ่�นทีำ�เกษ์ต้ร ซ้�งเป็นการลดต้�นทุำนและสูะดวกต้�อการด้แลผิลผิลิต้ด�วยุ

4) ติดตั�งระบบเก็บรวบรวม่ข้้อมู่ลท่ำ�เก่�ยวข้้องกับสภาพื้แวดล้อม่ข้องการ

เพื้าะปลูกและสภาพื้การทำำาเกษตรกรรม่ เชั้�น ขึ้�อม้ื่ลทำางกายุภาพขึ้องเกษ์ต้รกร 

ขึ้�อม้ื่ลสูภาพแวดล�อมื่ในการทำำาเกษ์ต้ร อาทิำ อุณหภ้มิื่ ความื่ช่ั้�น ระบบชั้ลประทำาน 

แสูงสูว�าง

5) ออกแบบโปรแกรม่จัับคูู่่ระหว่างเกษตรกรและผูู้้ให้ย้ม่พ้ื้�นท่ำ� หร่อ

เจ�าขึ้องแปลงเกษ์ต้รทีำ�ต้�องการผิ้�ชั้�วยุเหล่อในการทำำาเกษ์ต้ร โดยุกำาหนดเวลาและ

เน่�อหางานขึ้องทัำ�ง 2 ฝ่่ายุ ให�ต้รงกัน ผิ�านระบบสู�งอีเมื่ล์อตั้โนมัื่ติ้ไปยุงัเกษ์ต้รกรเพ่�อ

แจ�งให�ทำราบว�ามีื่ผ้ิ�ต้�องการความื่ชั้�วยุเหล่อและต้�องการคนทำำางานเกษ์ต้ร

6) ข้้อมู่ลสำาคัู่ญท่ำ�ได้รับจัากอุปกรณ์์ตรวจัรับสัญญาณ์ทีำ�เกษ์ต้รกรสูวมื่

ใสู�ขึ้ณะทำำางานจะถ้กบันท้ำกไว�ใน hitoe ทีำ�คิดค�นโดยุบริษั์ทำ Toray Industries, Inc 

ซ้�งจะทำำาหน�าทีำ�เป็นผ้ิ�ชั้�วยุเกษ์ต้รกรในการเล่อกงานทีำ�เหมื่าะสูมื่กับสูภาพร�างกายุ

ขึ้องแต้�ละคน

7) ริเริ�ม่แนวคิู่ด ‘ระบบเกษตรกรรม่ท่ำ�สัม่ผัู้สได้’ นั�นค่อ ผ้ิ�ให�ยุ่มื่พ่�นทีำ�

ในการเพาะปล้กจะสูามื่ารถต้รวจเช็ั้คสูภาพแปลงเกษ์ต้รและได�รับขึ้�อม้ื่ลด�านสิู�ง
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แวดล�อมื่ ควบค้�ไปกับความื่คิดเห็นจาก เกษ์ต้รกรทีำ�ทำำาการเกษ์ต้รให�เจ�าขึ้องพ่�นทีำ�

แบบเรียุลไทำม์ื่ อาทิำ ระบบจะจัดสู�งขึ้�อม้ื่ลสูภาพชั้ลประทำานในแปลงเกษ์ต้ร สูภาวะ

ร�างกายุขึ้องเกษ์ต้รกรขึ้ณะทีำ�ทำำางาน ซ้�งจะแจ�งไปยัุงผ้ิ�ให�ยุ่มื่พ่�นทีำ�ทัำนทีำหากมีื่ความื่

ผิิดปกติ้เกิดข้ึ้�น

8) ภายในฟารม์่ได้ติดตั�งอุปกรณ์์อัจัฉริยะต่างๆ เพ่�อใชั้�สูำาหรับสูร�างสูภาพ

แวดล�อมื่การเพาะปล้กทีำ�สูะดวกสูบายุ อาทิำ ระบบจ�ายุนำ�าและปุ�ยุอัต้โนมัื่ติ้ มื่�านกรอง

แสูงเปิด-ปิดอัต้โนมัื่ติ้ พัดลมื่ระบายุอากาศอัต้โนมัื่ติ้ ฯลฯ

สูำานักงานสู�งเสูริมื่การค�าในต้�างประเทำศ ณ นครโอซาก�า ประเทำศญี�ปุ่น 

ให�ความื่เห็นว�า การนำา IoT มื่าใชั้�กับการเกษ์ต้ร โดยุคำาน้งถ้งสูภาวะร�างกายุและ

ไลฟ์สูไต้ล์ขึ้องเกษ์ต้รกรในร้ปแบบ Sharing หร่อ การแบ�งปันพ่�นทีำ�และแรงงาน

เกษ์ต้รผิ�านระบบออนไลน์ นับเป็นโมื่เดลการเกษ์ต้รทีำ�นอกจากจะเป็นการสู�ง

เสูริมื่ผ้ิ�ทีำ�ไมื่�เคยุมีื่ประสูบการณ์ด�านการเกษ์ต้รให�มีื่โอกาสูเขึ้�าถ้งการทำำางานได�

อยุ�างง�ายุข้ึ้�นแล�ว ยุังเป็นการสู�งเสูริมื่ให�ผ้ิ�ด�อยุโอกาสูในสัูงคมื่ อยุ�างกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุ  

ผ้ิ�พิการได�มีื่บทำบาทำในสูังคมื่ และยุังเป็นเคร่�องม่ื่อทีำ�ชั้�วยุด้งความื่มัื่�นใจ ศักยุภาพ 

และคุณค�าขึ้องคนคนนั�นให�กลับมื่าได�ด�วยุ ยุิ�งในอนาคต้อันใกล�ทีำ�ประเทำศไทำยุก็

กำาลังจะเดินเขึ้�าสู้� สัูงคมื่ผิ้�สู้งอายุุ แบบเต้็มื่ตั้ว โมื่เดลนี�ยุ�อมื่สูามื่ารถนำามื่าปรับใชั้�

ในบริบทำขึ้องสัูงคมื่ไทำยุได�เชั้�นกัน อยุ�างไรก็ต้ามื่ ผ้ิ�วิจัยุตั้�งขึ้�อสัูงเกต้ว�าการปรับ

ใชั้�เทำคโนโลยีุทำางการเกษ์ต้รแมื่�ว�าจะมีื่ความื่ก�าวหน�าอยุ้�มื่าก แต้�สิู�งหน้�งทีำ�ต้�อง

คำาน้งถ้งและพิจารณาเป็นอยุ�างมื่ากค่อศักยุภาพและความื่สูามื่ารถรับเทำคโนโลยุี

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุแต้กต้�างกันไปต้ามื่บริบทำทำางเศรษ์ฐ์กิจ สัูงคมื่ วัฒนธุรรมื่และสิู�ง

แวดล�อมื่ ในการพัฒนานวัต้กรรมื่แปลงสูาธิุต้นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อ

สุูขึ้ภาวะขึ้องผิ้�สู้งอายุุภายุใต้�แนวคิดการออกแบบเพ่�อทุำกคน  จำาเป็นอยุ�างยุิ�ง
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ทีำ�จะต้�องคำาน้งถ้งความื่สูามื่ารถขึ้องการอ�านออกเขีึ้ยุนได� ขีึ้ดความื่สูามื่ารถใน

การใชั้�เทำคโนโลยีุทัำนอยุ�างเหมื่าะสูมื่ อาชีั้พและบทำบาทำทำางสัูงคมื่วัฒนธุรรมื่ขึ้อง 

ผ้ิ�สู้งอายุุ และจัดสูภาพแวดล�อมื่ทีำ�เอ่�อต้�อสูภาพการเรียุนร้�และการทำำางานขึ้อง 

ผ้ิ�สู้งอายุุได�อยุ�างสูอดคล�องและเหมื่าะสูมื่กับสูภาพความื่เป็นจริง เพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุ

ยุอมื่รับนวัต้กรรมื่และนำานวัต้กรรมื่ไปใชั้�ในทำางทีำ�จะเกิดประโยุชั้น์ต้�อต้นเองและ

สัูงคมื่ต้�อไป

ภาพท่ี่� แสูดงนว้ตกรรมืเพ้�อผู้่สููงอายุของโที่เรฟาร์มื ท่ี่�มืา: Salika (2018)
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โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอกได�จัดทำำาแปลงสูาธิุต้

นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุขุ้ึ้�นเป็นแห�ง

แรก โดยุใชั้�พ่�นทีำ�เพียุง 1 งาน สูำาหรับใชั้�เป็นแหล�งเรียุนร้�สูำาหรับ

นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุได�เรียุนร้�การทำำาเกษ์ต้รปลอดภัยุภายุใต้�

สูภาพแวดล�อมื่ทีำ�เอ่�ออำานวยุต้�อการทำำาการเกษ์ต้ร เพ่�อขึ้�อจำากัดทำาง

ร�างกายุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในแต้�ละชั้�วงวัยุ และมีื่ทำางเล่อกทีำ�หลากหลายุ

ภายุใต้�หลักการออกแบบเพ่�อทุำกคน (Universal Design) โดยุยุ้ด

หลัก เข้าถึืงง่าย เป็นธิรรมื ธิำารงค์์อ้ตล้กษณ์์ อำานวยค์วามืสูะดวก 

และคุ้์มืค่์าต่อการใช้้งาน ดังนี� 

04
แปลงสาธิตนวตักร่ร่ม
กระบัวันการเกษตรเพืื่�อสุขภาวัะ
ของโรงเร่ยุนผู่้�ส่งอายุุตำาบัลไกรนอก
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แปลงสูาธิุต้โดยุรวมื่ถ้กแยุกออกเป็นโซนแบ�งต้ามื่ช่ั้�อหม้ื่�บ�าน จำานวน 10 

โซน เชั้�น บ�านเหน่อ บ�านใต้� โป่งแค บ�านเกาะ ฯลฯ เพ่�อแสูดงถ้งอัต้ลักษ์ณ์ขึ้องความื่

เป็นคนไกรนอก และสูร�างความื่ร้�สู้กมีื่สู�วนร�วมื่และมีื่ความื่เป็นนำ�าหน้�งใจเดียุวขึ้อง

คนในชุั้มื่ชั้น แผินผัิงโดยุรวมื่นี�จะแสูดงไว�ด�านหน�าสูำาหรับอำานวยุความื่สูะดวกให�กับ

ผ้ิ�สู้งอายุุได�ทำราบถ้งชั้นิดขึ้องพ่ชั้ทีำ�ปล้กในแต้�ละโซนได�ง�ายุยุิ�งข้ึ้�น ไมื่�จำาเป็นต้�องเดิน

รอบแปลงก็สูามื่ารถทำราบว�าต้รงไหนปล้กอะไรได�  โดยุในแต้�ละโซนจะมีื่การปรับ

เปลี�ยุนหมุื่นเวียุนพ่ชั้ทีำ�ปล้กแต้กต้�างกันออกไป จ้งมีื่การออกแบบป้ายุให�สูามื่ารถ

เขีึ้ยุนและลบใหมื่�ได� ซ้�งการแบ�งระบบโซนนิ�งแบบนี�จะสัูมื่พันธ์ุกับการระบบการใชั้�

นำ�าและการรดนำ�าต้ามื่ความื่ต้�องการขึ้องพ่ชั้อีกด�วยุ

ภาพรายการผ้่กท่ี่�ปลูกในโซนบ้านใต้ภาพรายการผ้่กท่ี่�ปลูกในโซนบ้านไร่

แปลงสูาธิุต้โดยุรวมื่ถ้กแยุกออกเป็นโซนแบ�งต้ามื่ช่ั้�อหม้ื่�บ�าน จำานวน 10 

1. ผงัโดยรวมของแปลง
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ภาพผ้่งรวมืของแปลงสูาธิิตและการแบ่งโซนต่างๆ (องค์์การบริห้ารสู่วนตำาบล.ไกรนอก, 2564)

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 63 



เสู�นทำางอัจฉริยุะ(Smart Lane) เป็นการออกแบบเสู�นทำางทีำ�ทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุ

ทีำ�ชั้�วยุเหล่อตั้วเองได�น�อยุอยุ�างเชั้�นผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�นั�งรถเข็ึ้นสูามื่ารถใชั้�รถเข็ึ้นเพ่�อทำำางาน

ในแปลงได�โดยุรอบ ซ้�งเสู�นทำางโดยุรอบทัำ�งหมื่ดทีำ�รถเข็ึ้นสูามื่ารถผิ�านได�จะต้�อง

มีื่ขึ้นาดความื่กว�างขึ้นาด 1 เมื่ต้ร (1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร) เพ่�อให�รถเข็ึ้นสูามื่ารถกลับ

ตั้วเดินหน�าถอยุหลังได�อยุ�างสูะดวกสูบายุ อีกทัำ�งยุงัมีื่การเช่ั้�อมื่โยุงทัำ�วถ้งกันทัำ�งแปลง

และเช่ั้�อมื่โยุงจุดสูำาคัญต้�างๆ ขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�ว�าจะเป็นโรงรถ อาคารเรียุน 

สูำานักงานขึ้ององค์การปกครองทำ�องถิ�นทีำ�รองรับด�วยุทำางลาดในทุำกอาคาร ต้ลอดเสู�น

ทำางจะต้�องไมื่�มีื่สิู�งกีดขึ้วางเพ่�อลดอุบัติ้เหตุ้หร่ออันต้รายุทีำ�อาจจะเกิดข้ึ้�นได�

ภาพเสู้นที่างอ้จฉริยะท่ี่�รถืเข็นสูามืารถืผ่่านได้รอบแปลง และสูามืารถืเดินเช้้�อมืไป
ย้งอาค์ารเร่ยนและโรงรถืได้อย่างสูะดวก

เสู�นทำางอัจฉริยุะ(Smart Lane) เป็นการออกแบบเสู�นทำางทีำ�ทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุ

2. เสน้้ทางอจัฉร่ยะ (SMART LANE)
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ภาพการใช้้ป้ายสู้ญล้กษณ์์สูากลสูำาห้ร้บสู้�อสูารท่ี่�เข้าใจง่าย

การใชั้�ป้ายุและสัูญลักษ์ณ์ต้�างๆ เพ่�อสู่�อสูารกับผ้ิ�ใชั้� ต้ลอดเสู�นทำาง ทัำ�งทีำ�เป็น

ภาษ์าไทำยุกำากับ และมีื่สัูญลักษ์ณ์สู่�อสูารสูำาหรับบุคคลทีำ�มีื่ขึ้�อจำากัดทำางด�านภาษ์า

บริเวณทำางเขึ้�าแปลงมื่ีพ่�นทีำ�ต้�างระดับจ้งมีื่การจัดทำำาทำางลาด บริเวณซุ�มื่

ประต้้ทำางเขึ้�า เป็นทำางลาดทีำ�มีื่ขึ้นาด 1: 50 หร่อ 2 องศา ซ้�งถ่อว�าเป็นความื่ชัั้น

ทีำ�สูามื่ารถทำำาให�รถเข็ึ้นวีลแชั้ร์เคล่�อนผิ�านได�ดี โดยุไมื่�จำาเป็นต้�องใชั้�ราวจับ มีื่กว�าง

ขึ้นาด 1.5 เมื่ต้ร ทีำ�มีื่พ่�นผิิวไมื่�ล่�น ต้ามื่กฏกระทำรวงเร่�องการกำาหนดสิู�งอำานวยุความื่

สูะดวกในอาคาร สูำาหรับผ้ิ�พิการหร่อทุำพพลภาพ และคนชั้รา พ.ศ. 2548 ระบุทำาง

ลาดให�มีื่ลักษ์ณะดังต้�อไปนี� 1) พ่�นผิิวทำางลาดต้�องเป็นวัสูดุทีำ�ไมื่�ล่�น 2) พ่�นผิิวขึ้อง
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จุดต้�อเน่�องระหว�างพ่�นกับทำางลาดต้�องเรียุบไมื่�สูะดุด 3) ความื่กว�างสุูทำธิุไมื่�น�อยุ

กว�า 900 มิื่ลลิเมื่ต้ร ในกรณีทีำ�ทำางลาดมีื่ความื่ยุาวขึ้องทุำกชั้�วงรวมื่กันตั้�งแต้� 6,000 

มิื่ลลิเมื่ต้รข้ึ้�นไป ต้�องมีื่ความื่กว�างสุูทำธิุไมื่�น�อยุกว�า 1,500 มิื่ลลิเมื่ต้ร 4) มีื่พ่�นทีำ�หน�า

ทำางลาดเป็นทีำ�ว�างยุาวไมื่�น�อยุกว�า 1,500 มิื่ลลิเมื่ต้ร 5) ทำางลาดต้�องมีื่ความื่ลาด

ชัั้นไมื่�เกิน 1:12 และมีื่ความื่ยุาวชั้�วงละไมื่�เกิน 6,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร 6) ในกรณีทีำ�ทำาง

ลาดยุาวเกิน 6,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร ต้�องจัดให�มีื่ชั้านพักยุาวไมื่�น�อยุกว�า 1,500 มิื่ลลิเมื่ต้ร 

คั�นระหว�างแต้�ละชั้�วงขึ้องทำางลาด 7) ทำางลาดด�านทีำ�ไมื่�มีื่ผินังกั�นให�ยุกขึ้อบสู้งจาก

พ่�นผิิวขึ้องทำางลาดไมื่�น�อยุกว�า 50 มิื่ลลิเมื่ต้ร และมีื่ราวกันต้กทำางลาดทีำ�เหมื่าะ

สูมื่ควรมีื่ความื่ชัั้น ไมื่�เกิน 5 องศา ความื่กว�างมื่ากกว�า 90 เซนติ้เมื่ต้ร เพ่�อให�วีล

แชั้ร์เคล่�อนผิ�านอยุ�างปลอดภัยุ และอาจติ้ดราวจับเพิ�มื่เติ้มื่เพ่�อความื่สูะดวก (สิูริ

พันธ์ุุ กระแสูร์แสูน, 2020) 

ภาพสู้ญล้กษณ์์ที่างลาดบริเวณ์ที่างเข้าแปลง
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บริเวณทีำ�มีื่ลานทีำ�มีื่การล�างผัิกเป็นประจำา อาจนำ�าไหลหร่อนำ�าหยุดบริเวณ

ทำางเดินได� จ้งมีื่การทำำาทำางข้รุข้ระกันล้�นโดยุใชั้�ก�อนหินทำำาเป็นทำางเทำ�าพ่�นผิิวขึ้รุขึ้ระ

เพ่�อป้องกันการล่�นล�มื่เป็นระยุะทำางสัู�นๆ และพ่�นจะต้�องไมื่�ขึ้รุขึ้ระมื่ากจนเกินไป 

เพ่�ออำานวยุความื่สูะดวกให�กับรถเข็ึ้นสูามื่ารถเดินทำางได�สูะดวก 

ภาพเสู้นที่างพ้�นขรุขระ ในพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ืการล้างผ้่ก

ภาพขอบที่างเดินท่ี่�ลดอ้นตรายของรถืเข็น บ่งบอกสู่ช้้ดเจนสูำาห้ร้บผู้่ท่ี่�ม่ืข้อจำาก้ดที่างสูายตา
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โครงสูร�างแปลงผัิกรักทุำกคนทีำ�ใชั้�ในการเพาะปล้กได�คำาน้งถ้งความื่แต้กต้�าง

ขึ้องชั้�วงวัยุผ้ิ�สู้งอายุุ ขึ้�อจำากัดทำางร�างกายุรวมื่ไปถ้งสูภาพแวดล�อมื่ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�

แต้กต้�างกันออกไป สูามื่ารถแบ�งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี� 

ระดับท่ำ� 1 แปลงปลูกระดับพ้ื้�น เป็นแปลงระดับพ่�นดินปกติ้สูำาหรับ

ผ้ิ�สู้งอายุุต้อนต้�น (60-69 ปี) หร่อผ้ิ�ทีำ�มีื่แรงลุกนั�งได�ต้ามื่ปกติ้ ซ้�งมีื่ความื่กว�างขึ้อง

แปลงขึ้นาด 1 เมื่ต้ร หร่อในระยุะทีำ�ม่ื่อเอ่�อมื่ถ้ง โดยุในแปลงมีื่การปักไมื่�จับแทำนราว

จับทุำกๆ ระยุะ 1x1 เมื่ต้ร เพ่�อป้องกันจับยุ่ดขึ้ณะลุกเพ่�อลดการใชั้�แรงในการยุกตั้ว

ข้ึ้�น หร่อป้องกันการล�มื่ ความื่สู้งขึ้องราวจับไมื่�ควรสู้งเกิน 1.20 เมื่ต้รเพ่�อไมื่�ให�ผ้ิ�สู้ง

อายุตุ้าลายุ และได�สู�งเสูริมื่ให�ผ้ิ�สู้งอายุใุชั้�เก�าอี�ขึ้นาดเล็กมื่าใชั้�ระหว�างทำำางานในแปลง

เพ่�อลดการนั�งยุองซ้�งเป็นอันต้รายุต้�อขึ้�อเขึ้�าและหลังซ้�งเป็นทำ�าทีำ�ไมื่�ถ้กสุูขึ้ลักษ์ณะ 

ระดับท่ำ� 2 แปลงปลูกระดับนั�ง เป็นแปลงสู้ง 600 มิื่ลลิเมื่ต้ร ความื่กว�าง

ขึ้องแปลง 1,000 มิื่ลลิเมื่ต้รหร่อสูามื่ารถเอ่�อมื่ถ้ง มีื่มื่�านั�งสู้งระดับ 400 มิื่ลลิเมื่ต้ร 

หร่อขึ้นาดเทำ�ากับรถเข็ึ้นวีลแชั้ร์ทีำ�สูามื่ารถสูอดรับการทำำางานร�วมื่กับโต๊้ะแบบนั�ง

ได�เป็นอยุ�างดี ทำำาให�ทำำางานได�นานข้ึ้�น เหมื่าะสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�นั�งรถเข็ึ้นวีลแชั้ร์ 

บริเวณข้อบทำางเดินท่ำ�ม่่การแบ่งแยกด้วยส่ชั้ดเจันภายุในแปลง ซ้�ง

เป็นการทำาสีูเพ่�อให�มีื่ความื่แต้กต้�างกับเสู�นทำางปกติ้เพ่�อแสูดงให�เห็นถ้งจุดสิู�นสุูดได�

อยุ�างชัั้ดเจน สูามื่ารถใชั้�เป็นเคร่�องทำำาเสู�นทำางให�ผ้ิ�สู้งอายุุผ้ิ�พิการทำางสูายุต้าได�เดิน

รอบแปลง อีกทัำ�งยุังสูามื่ารถเป็นเคร่�องห�ามื่ล�อเพ่�อป้องกันอันต้รายุกับผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�

นั�งรถเข็ึ้นได�

โครงสูร�างแปลงผัิกรักทุำกคนทีำ�ใชั้�ในการเพาะปล้กได�คำาน้งถ้งความื่แต้กต้�าง

3. โครงสรา้งแปลงผกัรกัทุกคน้
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ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�ขึ้�อเขึ้�าเสู่�อมื่หร่อมีื่นำ�าหนักตั้วมื่ากทำำาให�มีื่ปัญหาในการลุกนั�ง ไมื่�สูามื่ารถ

ทำำางานกับพ่�นได� ขึ้นาดแปลงในระดับนี�ยุังสูามื่ารถรองรับเด็กอายุุประมื่าณ 5 ขึ้วบ

และคนพิการทีำ�มีื่ลำาตั้วเล็กได�อีกด�วยุ โครงสูร�างขึ้องแปลงนี� ใชั้�วัสูดุเหล่อใชั้�จาก

กระเบ่�องเก�า ด�านล�างเจาะร้สูำาหรับระบายุ โดยุทำำาคันกั�นอยุ�างง�ายุด�วยุป้นไมื่�ให�

ดินไหลออกจากแปลง ซ้�งผ้ิ�ใชั้�สูามื่ารถดัดแปลงด�วยุวัสูดุอ่�นได� เชั้�น ไมื่�ลวก ไมื่�ไผิ� 

หร่อทำ�อพีวีซีทีำ�มีื่อยุ้�ในครัวเร่อนหร่อหาง�ายุในทำ�องถิ�น ทัำ�งนี�ผ้ิ�ติ้ดตั้�งควรด้แลความื่

ความื่ปลอดภัยุในการนำาวัสูดุมื่าใชั้�และคำาน้งถ้งเหลี�ยุมื่มุื่มื่ต้�างๆ ทีำ�อาจทำำาให�เกิด

อันต้รายุได�

ภาพแปลงระด้บพ้�นท่ี่�ม่ืการใช้้เก้าอ่�เต่�ยลดการน้�งยอง และไม้ืค์ำ�าเพ้�อพยุงร่างกายลดอาการบาดเจ็บ

ภาพแปลงระด้บน้�ง
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ระดับท่ำ� 3 แปลงปลูกระดับย้น แปลงยุกพ่�นรองกรับการทำำางานในทำ�ายุ่น

สู้งจากพ่�น 1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร ความื่กว�างขึ้องแปลง 1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร หร่อสูามื่ารถ

เอ่�อมื่ถ้ง และมีื่ความื่ยุาว 2,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร ใชั้�วัสูดุเหล่อใชั้�จากกระเบ่�องเก�า 

ด�านล�างเจาะร้สูำาหรับระบายุ โดยุทำำาคันกั�นอยุ�างง�ายุด�วยุป้นไมื่�ให�ดินไหลออกจาก

แปลง ซ้�งแปลงในระดับยุ่นนี�เหมื่าะสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุทัำ�งทีำ�เป็นผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�นั�งวีลแชั้ร์ 

และผ้ิ�สู้งอายุุทุำกชั้�วงวัยุทีำ�ต้�องการลดอาการบาดเจ็บจากการก�มื่เงยุโดยุไมื่�จำาเป็น 

ซ้�งมีื่การทำำาแปลงปล้กในลักษ์ณะนี�อยุ�างแพร�หลายุเชั้�นเดียุวกับ Toray farm ใน

ประเทำศญี�ปุ่น 

ระดับท่ำ� 4 แปลงลอยฟ้า จากเศษ์วัสูดุเหล่อใชั้�ในครัวเร่อน เน่�องจากว�า

ต้ำาบลไกรนอก อำาเภอกงไกรลาศได�จัดทำำาเป็นธุรรมื่น้ญต้ำาบลค่อโครงการคัดแยุก

ขึ้ยุะทุำกบ�านทำำาให�มีื่การนำาขึ้วดพลาสูติ้กและวัสูดุเหล่อทิำ�งในครัวเร่อนนำามื่าใชั้�ในการ

สูร�างทำางเล่อกให�กับผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�ไมื่�มีื่พ่�นทีำ�เพาะปล้กแต้�ต้�องการรับประทำานอาหาร

ภาพกิจกรรมืการที่ำางานในแปลงระด้บน้�งสูำาห้ร้บผู้่ม่ืข้อจำาก้ดเก่�ยวก้บข้อและนำ�าห้น้กต้ว

70 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ภาพแปลงระด้บย้นของโรงเร่ยนผู้่สููงอายุตำาบลไกรนอก

ปลอดภัยุจากผัิกทีำ�ปล้กข้ึ้�นเอง ได�ด�วยุการทำำาแปลงลอยุฟ้าหร่อแปลงทีำ�สูามื่ารถ

แขึ้วนกับกำาแพง ผินังหร่อเพดานหร่อวัสูดุสูำาหรับมื่าทำดแทำนกระถางต้�นไมื่�ได� เชั้�น 

กระบอกไมื่�ไผิ� ทำ�อพีวีซีขึ้นาดใหญ� วงยุาง ขึ้วดพลาสูติ้ก สูามื่ารถนำามื่าเช่ั้�อมื่โยุงใชั้�

ประโยุชั้น์ในแปลงได� 

ภาพแปลงลอยฟ้าท่ี่�ที่ำาจากว้สูดุเห้ล้อทิี่�งในค์ร้วเร้อนสูำาห้ร้บผู้่สููงอายุไม่ืม่ืพ้�นท่ี่�ปลูก 

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 71 



ภาพการติดต้�งวาล์วนำ�าระด้บเอวห้ร้อ 1,000 มิืลลิเมืตรเพ้�อลดการก้มืเงยโดยไม่ืจำาเป็น

4. ระบบน้ำ �าเพ้�อทุกคน้

ภายุในแปลงในฐ์านะทีำ�เป็นแปลงสูาธิุต้ซ้�งมีื่นักเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�หลาก

หลายุ มีื่พ่�นฐ์านการศ้กษ์าและความื่สูามื่ารถทำางเทำคโนโลยุีทีำ�แต้กต้�างกัน ทำำาให�

มีื่การออกแบบระบบนำ�าในแปลงทีำ�สูามื่ารถอำานวยุความื่สูะดวกให�กับผ้ิ�สู้งอายุุ

ได�อยุ�างหลากหลายุข้ึ้�น เชั้�น การใชั้�ระบบวาล์วจ�ายุนำ�าแบ�งต้ามื่โซนต้�างๆ โดยุ

วาล์วม่ื่อหมุื่นทีำ�สูามื่ารถควบคุมื่การไหลขึ้องนำ�าไปต้ามื่โซนต้�างๆ ได�ด�วยุต้นเอง 

การจัดทำำาระบบนำ�าหยุด และระบบพ�นละออง และมีื่การควบคุมื่ระบบนำ�าผิ�าน

แอปพลิเคชัั้นราคาหลักร�อยุบาทำ ทัำ�งนี�การติ้ดตั้�งวาล์วนำ�าจะติ้ดตั้�งอยุ้�ทีำ�ระดับ 1 เมื่ต้ร 

(1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร) จากพ่�น เพ่�อสูะดวกต้�อการปิดเปิดขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุลดการก�มื่เงยุ

โดยุไมื่�จำาเป็น
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ระบบการคู่วบคูุ่ม่ข้องนำ�าด้วยแอพื้ลิเคู่ชั้นอย่างง่าย ซ้�งมีื่การติ้ดตั้�งไมื่�

ซับซ�อนเหมื่าะสูำาหรับแปลงผิักสูวนครัวขึ้นาดเล็กโดยุมื่ีการพัฒนาระบบสูมื่าร์ทำ

โฮมื่หร่อระบบการควบคุมื่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายุในบ�านด�วยุแอปพลิเคชัั้นม่ื่อถ่อสูมื่า

ร์ทำโฟน เชั้�น หลอดไฟ พัดลมื่ แอร์ ก๊อกนำ�า ปั�มื่นำ�า ประต้้รีโมื่ทำ เป็นต้�น ทีำ�สูามื่ารถ

ควบคุมื่จากทัำ�วโลกได� ผิ�านการเช่ั้�อมื่ต้�อทำางอินเต้อร์เน็ต้ การควบคุมื่จะเป็นการ

ควบคุมื่ผิ�านการกดปิดปิดเอง การตั้�งเวลา หร่อกำาหนดเง่�อนไขึ้จาก อุณหภ้มิื่ หร่อ

จากเซ็นเซอร์ (sensor) อ่�น ๆ  ได� ซ้�งโดยุปกติ้แล�วจะมีื่การควบคุมื่การปิดเปิดระบบ

นำ�าอยุ้� 2 ลักษ์ณะค่อควบคุมื่การรดนำ�าต้�นไมื่� และการสู้บนำ�า นอกจาการสัู�งเปิดปิด

นำ�าด�วยุม่ื่อถ่อเองแล�ว ยุังสูามื่ารถใชั้�ร�วมื่กับการตั้�งเวลา และเซ็นเซอร์สูมื่าร์ทำโฮมื่

ในการต้รวจวัดอุณหภ้มิื่ ความื่ช่ั้�น และระดับนำ�าเพ่�อการต้รวจสูอบ ด้ผิล และการ

ควบคุมื่การเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อแบบอัต้โนมื่ัติ้ได�ด�วยุ กรณีทีำ�ต้�องการวัดค�าการ

ภาพท่ี่�การติดต้�งโซลินอยวาล์วขนาดท่ี่อ 1 นิ�วในแปลงสูำาห้ร้บปิดเปิดนำ�าด้วยแอปพลิเค์ช้้น
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เหนี�ยุวนำากระแสูไฟฟ้า (EC) ในพ่ชั้กลุ�มื่ไฮโดรโปนิสูก์หร่อทำำาการเกษ์ต้รแบบแมื่�นยุำา

ทีำ�ต้�องการคำาแนะนำาในการแก�ไขึ้ปัญหาด�วยุระบบปัญญาประดิษ์ฐ์์ทีำ�สูามื่ารถนำาไป

ปรับใชั้�ในแปลงขึ้นาดใหญ�หร่อเพ่�อการพาณิชั้สูำาหรับลดต้�นทุำนแรงงานสูามื่ารถใชั้�

ระบบ IOF (ด้ในสู�วนทีำ� 3) ขึ้องคณะเกษ์ต้ร กำาแพงแสูนได�เชั้�นกัน 

โดยุรูปแบบการคู่วบคูุ่ม่จะมื่ีสูองแบบค่อความื่คุมื่การเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อ

ถ่อผิ�านมื่อเต้อร์หร่อเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อผิ�านปั�มื่นำ�าโดยุการควบคุมื่การจ�ายุไฟ และ

การควบคุมื่การเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อแบบด�วยุการเปิดปิดวาล์วนำ�าด�วยุโซลินอยุด์

วาล์ว การเล่อกใชั้�จะอยุ้�ทีำ�ร้ปแบบขึ้องการจ�ายุนำ�าเชั้�น ถ�าเป็นนำ�าบาดาลทีำ�สู้บนำ�าด�วยุ

มื่อเต้อร์ก็จะใชั้�เป็นการเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อควบคุมื่การจ�ายุไฟแบบสูมื่าร์ทำโฮมื่ แต้�

ถ�าเป็นนำ�าทีำ�มื่าจากแทำงค์นำ�าจากทีำ�สู้ง หร่อนำ�าปะปา ก็เล่อกใชั้�เปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อ

เป็นแบบโซลินอยุด์วาล์วได� โดยุกรณีขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอกใชั้�ระบบ

นำ�าปะปาจ้งเล่อกวิธีุการควบคุมื่ด�วยุระบบโซลินอยุวาล์ว

อุปกรณ์์ท่ำ�ใช้้คู่วบคุู่ม่การจ่ัายไฟ ในระบบนี�จะจ�ายุไฟด�วยุ Sonoff Basic 

ซ้�งเป็นอุปกรณ์ทีำ�ใชั้�ในการควบคุมื่เปิด-ปิดการจ�ายุไฟฟ้าให�กับอุปกรณ์ไฟฟ้า การติ้ด

ตั้�งง�ายุและสูะดวกสูามื่ารถเช่ั้�อมื่ต้�อเขึ้�ากับ หลอดไฟบ�าน อุปกรณ์เคร่�องใชั้�ในบ�าน

และสิู�งอำานวความื่สูะดวกต้�างในแปลงเพียุงใชั้� Sonoff คั�นกลางระหว�างหลอดไฟ

กับสูวิต้ซ์ไฟเทำ�านั�น เม่ื่�อติ้ดตั้�งเสูร็จสูามื่ารถทำำาการตั้�งค�าอุปกรณ์ผิ�านแอปพลิเคชัั้น 

eWeLink เพ่�อเช่ั้�อมื่ต้�อผิ�าน Wifi ภายุในบ�านและใชั้�งานได�ทัำนทีำ

เซนเซอร์ท่ำ�ใช้้ในการวัด การวัดความื่ช่ั้�นเพ่�อเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อจะมีื่แบบ

วัดความื่ช่ั้�นในดิน กับวัดความื่ช่ั้�นในอากาศ การวัดอุณหภ้มิื่ สูำาหรับการวัดระดับ

นำ�าเพ่�อเปิดปิดนำ�าด�วยุม่ื่อถ่อจะมีื่แบบทีำ�เป็นสูวิทำซ์ล้กลอยุเม่ื่�อระดับนำ�าถ้งต้ำาแหน�ง

ล้กลอยุจะสัู�งงานปิดนำ�าให�โดยุอัต้โนมื่ัติ้ได� และแบบทีำ�เป็นอัลต้ร�าโซนิคทีำ�สูามื่ารถ

บอกระดับนำ�าแบบสูมื่าร์ทำโฮมื่ว�ามีื่เทำ�าไหรได� และสูามื่ารถตั้�งค�าให�การเปิดปิดนำ�า
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ด�วยุม่ื่อถ่อผิ�านปั�มื่นำ�าทำำางานเม่ื่�อระดับนำ�าต้ำ�ากว�าทีำ�กำาหนดไว� และหยุุดการทำำางาน

ขึ้องปั�มื่เม่ื่�อระดับนำ�าสู้งกว�าทีำ�กำาหนดได� 

แมื่�ว�าระบบนำ�าอัจฉริยุะต้�างๆ สูามื่ารถจะอำานวยุความื่สูะดวกให�กับผ้ิ�สู้ง

อายุุทีำ�ไมื่�สูามื่ารถเดินลงแปลงได�บ�อยุครั�ง เพ่�อเป็นการทุำ�นแรง ซ้�งขึ้�อเสีูยุขึ้องระบบ

นี�ค่อทำำาให�เจ�าขึ้องแปลงไมื่�ได�เขึ้�ามื่าสัูงเกต้การเปลี�ยุนแปลงขึ้องพ่ชั้ ปัญหาโรค

ภาพ Sonoff Basic เพ้�อค์วบคุ์มืไฟในแปลงและเช้้�อมืต่อก้บแอพลิเค์ช้้�น Ewelink ในแปลง

ภาพแอปพลิเค์ช้้นสูำาห้ร้บใช้้ในการค์วบคุ์มืการรดนำ�า
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และแมื่ลงด�วยุต้นเอง ดังนั�นผ้ิ�สู้งอายุุ

ควรหมัื่�นเขึ้�ามื่าด้แปลงอยุ�างน�อยุวัน

ละ 1 ครั�ง เพ่�อเขึ้�ามื่าผิ�อนคลายุความื่

ต้้งเครียุดด�วยุสัูมื่ผัิสูธุรรมื่ชั้าติ้ในแปลง 

ออกกำาลังกายุด�วยุการใสู�ปุ�ยุ บำารุงดิน 

ถอนหญ�า สัูงเกต้โรคและแมื่ลง ซ้�งจะ

เป็นประโยุชั้น์อยุ�างยุิ�งทัำ�งคนและพ่ชั้

ภาพเซนเซอร์ตรวจว้ดอุณ์ห้ภูมิืและ
ค์วามืช้้�นในอากาศ์

ภาพเซนเซอร์ว้ดค่์าค์วามืช้้�นในดิน (ซ้าย) และอ้ลตร้าโซนิค์สูำาห้ร้บว้ดระยะที่างและระด้บนำ�า (ขวา)
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การรดนำ�าแบบดั�งเดิม่ ขึ้ณะเดียุวกันโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุไกรนอกยุังคงเห็น

ความื่สูำาคัญขึ้องการออกกำาลังกายุในระหว�างการทำำางานในแปลงจ้งยุงัคงสู�งเสูริมื่ให�

ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�สูามื่ารถเดินได�อยุ�างคล�องแคล�ว โดยุเฉพาะผ้ิ�สู้งอายุุต้อนต้�น (60-69ปี) 

ควรรดนำ�าในแปลงด�วยุต้นเองเป็นประจำาทุำกวัน หร่อคัดเล่อกโซนทีำ�ทำำาให�ผ้ิ�สู้ง

อายุุออกกำาลังกายุได�ด�วยุการรดนำ�าในบางโซน และใชั้�ระบบการรดนำ�าอัจฉริยุะ

เขึ้�ามื่าผิสูมื่ผิสูาน ทัำ�งนี�อุปกรณ์หร่อบัวรดนำ�าทีำ�ใชั้�ควรขึ้นาดเล็ก ไมื่�หนักจนเกินไป

เพ่�อเป็นการออกกำาลังกายุและผิ�อนคลายุความื่ต้้งเครียุดไปในระหว�างการทำำา

สูวนนั�นเอง

ภาพการรดนำ�าแบบด้�งเดิมืด้วยบ้วรดนำ�าขนาดเล็ก เห้มืาะก้บผู้่สููงอายุตอนต้นได้ออกกำาล้งกายค์ลายเค์ร่ยด
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การทำำาค�างสูำาหรับไมื่�เล่�อยุสู�วนใหญ�มัื่กเป็นปัญหากับผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�จะต้�องก�มื่

เงยุนานๆ หากมีื่การปรับให�ค�างหร่อไมื่�เล่�อยุอยุ้�ในระดับทีำ�สูามื่ารถเอ่�อมื่ถ้ง ก็จะชั้�วยุ

ลดอาการบาดเจ็บและดีต้�อสุูขึ้ภาพขึ้องผ้ิ�สู้งอายุ ุโดยุในแปลงสูาธิุต้ได�จัดทำำาค�างออก

เป็น 4 ร้ปแบบ ได�แก�  

แบบท่ำ� 1 คู้่างตั�งฉากกับแปลงยกพ้ื้�น เป็นค�างทีำ�ถ้กออกแบบมีื่เพ่�อเป็น

ร�มื่เงาด�านบนให�กับแปลงยุกพ่�น เหมื่าะสูำาหรับพ่ชั้ผัิกทีำ�ไมื่�ต้�องการแสูงมื่าก เสูริมื่

ความื่ทำนทำานด�วยุเหล็ก หากผ้ิ�สู้งอายุไุมื่�มีื่เหล็กเก�าสูามื่ารถประยุกุต์้ใชั้�กับไมื่�ไผิ�หร่อ

ไมื่�ลวก โดยุความื่สู้ง ไมื่�เกิน 1,800 มิื่ลลิเมื่ต้ร หร่อในระดับทีำ�เจ�าขึ้องแปลงสูามื่ารถ

เอ่�อมื่หยุิบผิลผิลิต้ได�เหมื่าะสูมื่กับสูรีระหร่อขึ้�อจำากัดทำางร�างกายุ 

ภาพค้์างต้�งฉากก้บแปลงยกพ้�น

การทำำาค�างสูำาหรับไมื่�เล่�อยุสู�วนใหญ�มัื่กเป็นปัญหากับผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�จะต้�องก�มื่

5. คา้งหลายระดบั
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แบบท่ำ� 2 คู้่างรูปกรวย สูามื่ารถคำ�ายุันเขึ้�ากับปล้กในยุางรถยุนต์้เหล่อ

ทิำ�งหร่อกะละมัื่งแต้ก ซ้�งมีื่ความื่กว�างโดยุรอบขึ้องค�างร้ปกรวยุจะมีื่ขึ้นาดเทำ�ากัน

ภาชั้นะหร่อกระถางทีำ�ยุ้ดเกาะ ความื่สู้งไมื่�ควรเกิน 1,500 มิื่ลลิเมื่ต้ร หร่อในระดับ

ทีำ�สูอดคล�องกับสูรีระขึ้องผ้ิ�ใชั้�งาน โดยุร้ปทำรงกรวยุจะชั้�วยุให�ผ้ิ�ใชั้�สูามื่ารถเดินเก็บ

ผิลผิลิต้ได�รอบต้�น ลดการเอ่�อมื่และการเงยุขึ้องผ้ิ�ใชั้�ได�

ภาพค้์างรูปกรวย
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แบบท่ำ� 3 คู้่างรูปซุ้ม่โคู้่ง สู้งไมื่�ควรเกิน 1,800 มิื่ลลิเมื่ต้ร โดยุความื่

กว�างขึ้องโค�งไมื่�ควรเกิน 1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร ซ้�งเป็นระดับทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเอ่�อมื่

ได� โดยุสูามื่ารถดัดแปลงให�อยุ้�ในความื่สู้งและความื่กว�างในระดับทีำ�สูอดคล�องกับ

สูรีระขึ้องผ้ิ�ใชั้�งาน ทำำาด�วยุไมื่�ไผิ�หร่อไมื่�ทีำ�หาได�ง�ายุในทำ�องถิ�น เพิ�มื่ทำางเล่อกสูำาหรับ 

ผ้ิ�สู้งอายุุ

แบบท่ำ� 4 คู้่างรูปกล่อง ค�างถ้กออกแบบมื่าให�มีื่ความื่กว�างเทำ�ากับแปลง

ปล้กค่อไมื่�เกิน 1,000 มิื่ลลิเมื่ต้ร เหมื่าะสูำาหรับในชั้�วงทีำ�ต้�องการปล้กไมื่�เล่�อยุ

หมุื่นเวียุนในแปลง โดยุค�างร้ปกล�องนี�จะชั้�วยุลดการเอ่�อมื่ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ สูามื่ารถ

เดินเก็บผิลขึ้องไมื่�ล่�อยุได�โดยุรอบ โดยุมีื่ความื่สู้งไมื่�เกิน 1,500 มิื่ลลิเมื่ต้ร

ภาพค้์างรูปกล่อง
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ภาพค้์างรูปซุ้มืโค้์ง

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 81 



การพื้ัฒนาแปลงผู้ักเพ้ื้�อสุข้ภาวะข้องผูู้้สูงอายุนั�นไม่่

จัำาเป็นต้องใช้้ทำรัพื้ยากรหายากจัากภายนอก หากแต่สาม่ารถ

นำาสิ�งข้องหร้อเศษวัสดุเหล้อใช้้ในคู่รัวเร้อนม่าปรับประยุกต์

ตาม่แนวทำางปรัช้ญาเศรษฐกิจัพื้อเพ่ื้ยง ซ่�งเป็นการต่อยอด

จัากโคู่รงการท่ำ�ทำ้องถิ�นได้ดำาเนินการอยู่แล้ว นั�นก็ค่อ โครงการ

คัดแยุกขึ้ยุะครัวเร่อนในลักษ์ณะขึ้องธุรรมื่น้ญต้ำาบล ซ้�งแต้�ละครัว

เร่อนจะแยุกขึ้ยุะเปียุกออกจากขึ้ยุะแห�ง โดยุขึ้ยุะเปียุกจะถ้กนำา

ไปใชั้�ทำำาปุ�ยุหมัื่กโดยุทุำกบ�านจะมีื่ถังสูำาหรับหมัื่กปุ�ยุจากเศษ์อาหาร  

หากอบต้.ไกรนอกพบว�ามีื่การทิำ�งขึ้ยุะเปียุกมีื่ขึ้�อต้กลงร�วมื่กัน

ค่อ อบต้.จะงดเก็บขึ้ยุะในครัวเร่อนนั�นเป็นเวลา 1 เด่อน ทำำาให�

ทุำกๆ บ�านในต้ำาบลไกรนอกมื่ีขึ้ยุะพลาสูต้ิกและเศษ์วัสูดุเหล่อทิำ�ง

และสูามื่ารถนำามื่าปรับปรุงดัดแปลงเป็นแปลงผัิก และทำำาปุ�ยุชั้นิด

ต้�างๆ ต้ามื่องค์ความื่ร้�ทีำ�โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุได�จัดกระบวนการเรียุน

ร้�ควบค้�กันไป

ขยะ “แปลง” ร่่าง:
การแปลงเศษวัสัดุุเหลือท้ิ้ �งในครวัั
เรือนส่�แปลงเกษตรเพืื่�อสุขภาวัะ
ของผู่้�ส่งอายุุและชุุมชุน
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เริ�มื่จากองค์การบริหารสู�วนต้ำาบลไกรนอกได�ปรับเปลี�ยุนพ่�นทีำ�รกร�าง 

และบริเวณกองขึ้ยุะหน�าองค์การบริหารสู�วนต้ำาบลให�กลายุเป็นแปลงดอกไมื่�และ

ผัิกกะหลำ�าทีำ�สูวยุงามื่ ในบริเวณด�านหน�าขึ้องแปลง เพ่�อชีั้�ให�เห็นว�าการปล้กผัิกก็

สูามื่ารถนำามื่าเป็นสู�วนหน้�งขึ้องการปรับภ้มิื่ทัำศน์ในบ�านเร่อนให�ด้ดีได� 

ภาพกองขยะเดิมืถูืกปร้บเปล่�ยนภูมิืท้ี่ศ์น์ด้วยการปลูกผ้่กสูวนค์ร้วสูล้บดอกไม้ืสูร้างค์วามืสูดช้้�นให้้แก่ผู้่พบเห็้น
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จากภาพขึ้�างต้�น เราจะพบว�ามีื่การสูร�างทำางเล่อกทีำ�หลากหลายุในการจัด

ทำำาแปลงหร่อกระถางต้�นไมื่� ไมื่�ว�าจะเป็นการนำาเศษ์เหล็กและกระเบ่�องเก�ามื่าทำำาเป็น

แปลงยุกพ่�น การนำาเอายุางรถยุนต์้ ถุงปุ�ยุ ทำ�อนำ�า ขึ้วดพลาสูติ้ก และวัสูดุต้�างๆ ทีำ�ไมื่�ได�

ใชั้�แล�วนำามื่าดดัแปลงเพ่�อเป็นแนวทำางในการต้�อยุอดการใชั้�ประโยุชั้นจ์ากขึ้ยุะครวั

เร่อนทีำ�ได�มีื่การคัดแยุกไว�แล�วได�อยุ�างหลากหลายุเกิดการจัดการขึ้ยุะอยุ�างยัุ�งยุน่มื่าก 

ยุิ�งข้ึ้�นในชุั้มื่ชั้น

ภาพการนำาโค์รงสูร้างเต็นท์ี่เก่าและโค์รงสูร้างเห้ล็กต่างๆ ท่ี่�ไม่ืได้ประโยช้น์ 
กล้บมืาใช้้ในการวางโค์รงสูร้างแปลง 

ภาพการนำาว้สูดุเห้ล้อทิี่�งจากค์ร้วเร้อนมืาใช้้ประโยช้น์
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นอกจากขึ้องเหล่อใชั้�ต้�างๆ แล�ว ภายุในแปลงมีื่การสู�งเสูริมื่ให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�

เรียุนร้�เกี�ยุวกับการใชั้�ประโยุชั้น์จากขึ้ยุะในครัวเร่อนและในบ�านเร่อน รวมื่ไปจนถ้ง

การแปรร้ปอาหารทีำ�เหล่อหร่อมีื่มื่ากจนเกินไปนำามื่าทำำาเป็นปุ�ยุ เพ่�อให�ครัวเร่อน

สูามื่ารถลดรายุจ�ายุได�อีกด�วยุ เชั้�น การจัดทำำาบ�อปุ�ยุหมัื่กใต้�ต้�นไมื่� สูำาหรับเศษ์ใบไมื่�

ทีำ�กวาดทิำ�ง สูามื่ารถนำากลับมื่าใชั้�เป็นปุ�ยุหมัื่ก

ภาพค์อกปุ�ยห้ม้ืก ภาพปุ�ยห้ม้ืกจากว้สูดุเห้ล้อใช้้ในค์ร้วเร้อน
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นอกจากการพัฒนาแปลงเกษ์ต้รต้ามื่หลักการออกแบบ

เพ่�อทุำกคนทีำ�สูอดคล�องกับชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุแล�ว การพัฒนา

มื่าต้รฐ์านแปลงผัิกให�กลายุเป็นผัิกปลอดภัยุเป็นอีกสิู�งหน้�งขึ้อง

การสู�งเสูริมื่ครั�งนี� เพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุและคนในชุั้มื่ชั้นได�มีื่แหล�งเรียุน

ร้�สูำาหรับการปล้กผัิกปลอดภัยุต้ามื่มื่าต้รฐ์าน ซ้�งการปรับประยุุกต์้

มื่าต้รฐ์านดังกล�าวมื่าใชั้�ในแปลงสูาธุิต้ก็จะชั้�วยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�เกิด

การเรียุนร้�อยุ�างเป็นร้ปธุรรมื่ ผิ�านการปฏิบัติ้จริงและได�ใชั้�งาน

แปลงจริงทำำาให�เกิดการเปลี�ยุนแปลงทัำศคติ้ในการพัฒนาหร่อปรับ

เปลี�ยุนแปลงขึ้องต้นเองให�ได�รับมื่าต้รฐ์านได�ง�ายุข้ึ้�น สูร�างชุั้มื่ชั้นผัิก

ปลอดภัยุให�เกิดข้ึ้�นกับต้ำาบลไกรนอกได�อยุ�างแทำ�จริง 

GAP หร้อ Good Agriculture Practices ค่อ การ

ปฏิบัติ้ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดีและเหมื่าะสูมื่ หมื่ายุถ้ง แนวทำางในการ

ทำำาการเกษ์ต้ร เพ่�อให�ได�ผิลผิลิต้ทีำ�มีื่คุณภาพดีต้รงต้ามื่มื่าต้รฐ์าน

ทีำ�กำาหนด ได�ผิลผิลิต้สู้งคุ�มื่ค�าการลงทุำนและกระบวนการผิลิต้

จะต้�องปลอดภัยุต้�อเกษ์ต้รกรและผ้ิ�บริโภค มีื่การใชั้�ทำรัพยุากร

มาตร่ฐาน: 
การปฏ้ิบัต้ัทิ้างการเกษตรท่ิ้�ดุ่
สำาหรบััพืื่ชุ (GOOD AGRICULTURE 
PRACTICES: GAP)
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ทีำ�เกิดประโยุชั้น์สู้งสุูด เกิดความื่ยุั�งยุ่นทำางการเกษ์ต้รและไมื่�ทำำาให�เกิดมื่ลพิษ์ต้�อ

สิู�งแวดล�อมื่ โดยุหลักการนี�ได�รับการกำาหนดโดยุองค์การอาหารและเกษ์ต้รแห�ง

สูหประชั้าชั้าติ้ (FAO)  ประเทำศไทำยุมีื่การนำาหลักเกณฑ์์ขึ้อง GAP มื่าประยุุกต์้ใชั้� 

ดังนี� การปฏิบัติ้ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดีสูำาหรับพ่ชั้ (Good Agriculture Practices: GAP) 

ขึ้องกรมื่วิชั้าการเกษ์ต้รและกรมื่การขึ้�าว ทีำ�มุื่�งให�เกิดกระบวนการผิลิต้ทีำ�ได�ผิลิต้ผิล

ปลอดภัยุ ปลอดจากศัต้ร้พ่ชั้และคุณภาพเป็นทีำ�พ้งพอใจขึ้องผ้ิ�บริโภค ประกอบด�วยุ

ขึ้�อกำาหนดเร่�อง แหล�งนำ�า พ่�นทีำ�ปล้ก การใชั้�วัต้ถุอันต้รายุทำางการเกษ์ต้ร การเก็บ

รักษ์าและขึ้นยุ�ายุผิลิต้ผิลภายุในแปลง การบันท้ำกขึ้�อม้ื่ล การผิลิต้ให�ปลอดภัยุจาก

ศัต้ร้พ่ชั้ การจัดการกระบวนการผิลิต้เพ่�อให�ได�ผิลิต้ผิลคุณภาพ และการเก็บเกี�ยุว

และการปฏิบัติ้หลังการเก็บเกี�ยุว การต้รวจรับรองระบบ GAP ขึ้องกรมื่วิชั้าการ

เกษ์ต้รได�แบ�งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี� 1. กระบวนการผิลิต้ทีำ�ได�ผิลผิลิต้ปลอดภัยุ  

2. กระบวนการทีำ�ได�ผิลผิลิต้ปลอดภัยุและปลอดจากศัต้ร้พ่ชั้ และ 3. กระบวนการ

ผิลิต้ทีำ�ได�ผิลผิลิต้ปลอดภัยุ ปลอดจากศัต้ร้พ่ชั้และคุณภาพเป็นทีำ�พ้งพอใจขึ้อง 

ผ้ิ�บริโภค

โดยุหลักเกณฑ์์ และวิธีุการต้รวจประเมื่ินรับรองฟาร์มื่ GAP ขึ้�อกำาหนด 

หลักเกณฑ์์และวิธีุการต้รวจประเมิื่นทีำ�ใชั้�ในการต้รวจรับรองฟาร์มื่ GAP ทัำ�ง 3 

ระดับ ประกอบด�วยุขึ้�อม้ื่ล (สูำานักงานมื่าต้รฐ์านสิูนค�าเกษ์ต้รและอาหารแห�งชั้าติ้, 

2562)  ดังนี�
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1. แหล่งนำ�า นำ�าทีำ�ใชั้�ในกระบวนการผิลิต้ต้�องมื่าจากเเหล�งทีำ�ไมื่�มีื่สูภาพ 

เเวดล�อมื่ซ้�งก�อให�เกิดการปนเป้�อนวัต้ถุอันต้รายุและจุลินทำรียุใ์นผิลผิลิต้ ด�วยุแปลง

ผัิกสูาธิุต้มีื่ปริมื่าณพ่�นทีำ�ปล้กเพียุง 1 งานสู�วนใหญ�เป็นการใชั้�นำ�าปะปาทำำาให�ไมื่�มีื่

ปัญหาเร่�องการปนเป้�อน ซ้�งปกติ้แล�วหากบริเวณบ�านมีื่ความื่เสีู�ยุงทีำ�จะเกิดการ 

ปนเป้�อนจากแหล�งนำ�า สูามื่ารถติ้ดต้�อเกษ์ต้รอำาเภอเพ่�นำานำ�าดังกล�าวไปต้รวจ

วิเคราะห์คุณภาพเสีูยุก�อน 

2. พ้ื้�นท่ำ�ปลูก ไมื่�อยุ้�ในสูภาพเเวดล�อมื่ซ้�งต้�องเป็นพ่�นทีำ�ทีำ�ไมื่�มีื่วัต้ถุอันต้รายุ

และจุลินทำรียุที์ำ�จะทำำาให�เกิดการต้กค�างหร่อปนเป้�อนในผิลผิลิต้ โดยุผ้ิ�สู้งอายุสุูามื่ารถ

ติ้ดต้�อสูอบถามื่เกษ์ต้รอำาเภอเพ่�อต้รวจพินิจสูภาพแวดล�อมื่ หากอยุ้�ในสูภาวะเสีู�ยุง

ให�ต้รวจสูอบและวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยุพ่�นทีำ�ขึ้ององค์การบริหารสู�วนต้ำาบล 

ไกรนอกเป็นแปลงทีำ�ไมื่�ติ้ดต้�อกับพ่�นทีำ�ทำำานาเคมีื่และไมื่�มีื่การใชั้�วัต้ถุอันต้รายุในการ

ฆ่�าหญ�า ทำำาให�คุณภาพดินไมื่�มีื่การปนเป้�อนขึ้องสิู�งแปลกปลอมื่ 

ภาพแผ่นท่ี่�ต้�งแปลงของ
โรงเร่ยนผู้่สููงอายุตำาบล
ไกรนอก
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3. วัตถุอันตรายทำางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมื่วดหม้ื่�ในสูถานทีำ�เก็บ

ทีำ�มื่ิดชิั้ดและใชั้�ต้ามื่คำาแนะนำาขึ้องกรมื่วิชั้าการเกษ์ต้ร  หากมีื่การใชั้�สูารเคมีื่ใน

กระบวนการผิลิต้ให�ใชั้�ต้ามื่คำาแนะนำาหร่ออ�างอิงคำาแนะนำาขึ้องกรมื่วิชั้าการเกษ์ต้ร 

หร่อ ต้ามื่ฉลากทีำ�ข้ึ้�นทำะเบียุนกับกรมื่วิชั้าการเกษ์ต้ร กระทำรวงเกษ์ต้รและสูหกรณ์ 

ต้�องใชั้�สูารเคมื่ใีห�สูอดคล�องกบัรายุการ  ห�ามื่ใชั้�วัต้ถุอันต้รายุทีำ�ระบุในทำะเบยีุนวัต้ถุ

อันต้รายุทำางการเกษ์ต้รทีำ�ห�ามื่ใชั้�  ต้รวจสูอบสูถานทีำ�เก็บรักษ์าวัต้ถุอันต้รายุทำางการ

เกษ์ต้ร หากพบว�ามีื่สูารเคมีื่ทีำ�ประเทำศค้�ค�าอนุญาต้ให�ใชั้�ต้รวจบันท้ำกขึ้�อม้ื่ลการใชั้�

วัต้ถุอันต้รายุทำางการเกษ์ต้ร และสุู�มื่ตั้วอยุ�างวิเคราะห์สูารพิษ์ต้กค�างในผิลิต้ผิล

กรณีมีื่ขึ้�อสูงสัูยุ ทัำ�งนี�แปลงสูาธิุต้ไมื่�มีื่การใชั้�สูารเคมีื่ในการกำาจัดศัต้ร้พ่ชั้ ขึ้องโรงเรียุน 

ผ้ิ�สู้งอายุุเป็นแปลงทีำ�ไมื่�มีื่การใชั้�สูารเคมื่ีและวัต้ถุอันต้รายุ แต้�ก็มีื่การปฏิบัติ้ต้ามื่ 

ระเบียุบโดยุการจัดทำำาสูถานทีำ�เก็บอุปกรณ์ วัสูดุต้�างๆ อยุ�างเป็นระเบียุบ ทัำ�งนี�เพ่�อ

ลดการปนเป้�อนและยัุงชั้�วยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถหยุิบใชั้�ได�ง�ายุ 

ภาพตู้เก็บอุปกรณ์์และช้้�นวางอุปกรณ์์
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4. การเก็บรักษาและการข้นย้ายผู้ลิตผู้ลภายในแปลง มีื่แผินควบ 

คุมื่การผิลิต้เพ่�อให�ได�ผิลผิลิต้คุณภาพโดยุใชั้�หลักการปฏิบัติ้ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดี โดยุ

สูถานทีำ�เก็บรักษ์าต้�องสูะอาด อากาศถ�ายุเทำได�ดีและสูามื่ารถป้องกันการปนเป้�อน

ขึ้องวัต้ถุแปลกปลอมื่ วัต้ถุอันต้รายุและสูัต้ว์พาหะนำาโรค อุปกรณ์และพาหนะใน

การขึ้นยุ�ายุต้�องสูะอาดปราศจากการปนเป้�อนสิู�งอันต้รายุทีำ�มีื่ผิลต้�อความื่ปลอดภัยุ

ในการบริโภค ต้�องขึ้นยุ�ายุผิลิต้ผิลอยุ�างระมัื่ดระวัง ซ้�งในขัึ้�นต้อนนี�จะมีื่การต้รวจ

พินิจสูถานทีำ� อุปกรณ์ ภาชั้นะบรรจุขัึ้�นต้อนและวิธีุการขึ้นยุ�ายุผิลผิลิต้

ภายุในแปลงสูาธุิต้มีื่การจัดสูถานทีำ�ทีำ�สูะอาด และวัสูดุอุปกรณ์ต้�างๆ 

ทีำ�สูะอาดไมื่�มีื่การปนเป้�อนสูารเคมีื่หร่อสิู�งปนเป้�อน โดยุมีื่การจัดให�มีื่การออกแบบ

ให�จุดล�าง จุดพักสิูนค�า จุดบรรจุ และจุดจัดจำาหน�ายุสิูนค�าอยุ้�ในบริเวณเดียุวกัน 

เพ่�อลดการใชั้�แรงในการเคล่�อนยุ�ายุพ่ชั้ผัิกภายุหลังการเก็บเกี�ยุวและการปลอมื่ปน

จากสิู�งต้�างๆ ภายุนอกแปลง

ภาพการจ้ดเก็บปุ�ยห้ม้ืกท่ี่�แยกจากแปลงเป็นสู้ดสู่วน 
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ภาพจุดล้างผ้่ก

ภาพจุดพ้กและบรรจุผ้่ก

ภาพจุดจำาห้น่ายผ้่ก 
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5. การบันท่ำกข้้อมู่ล ต้�องมีื่การบันท้ำกขึ้�อม้ื่ลทีำ�เกี�ยุวกับการใชั้�วัต้ถุอันต้รายุ

ทำางการเกษ์ต้ร มีื่การบันท้ำกขึ้�อม้ื่ลการสูำารวจและการป้องกันจำากัดศัต้ร้พ่ชั้ มีื่การ

บันท้ำกขึ้�อม้ื่ลการจดัการเพ่�อให�ได�ผิลิต้ผิลคณุภาพ โดยุมื่กีารต้รวจสูอบบนัท้ำกขึ้�อม้ื่ล

ขึ้องเกษ์ต้รกรต้ามื่แบบบันท้ำกขึ้�อม้ื่ล

ภาพต้วอย่างแบบบ้นทึี่กข้อมูืลของโรงเร่ยนผู้่สููงอายุไกรนอก
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6. การผู้ลิตให้ปลอดภัยจัากศัตรูพ้ื้ช้ ผิลิต้ผิลทีำ�เก็บเกี�ยุวแล�ว ต้�องไมื่�มีื่

ศัต้ร้พ่ชั้ต้ิดอยุ้�ถ�าพบต้�องคัดแยุกไว�ต้�างหาก ทัำ�งนี�เจ�าหน�าทีำ�จะเขึ้�ามื่าต้รวจสูอบ 

บันท้ำกขึ้�อม้ื่ลการสูำารวจศัต้ร้และการป้องกันกำาจัด (ดังภาพตั้วอยุ�างแบบบันท้ำก

ขึ้�อม้ื่ลขึ้�างต้�น) และต้รวจพินิจผิลการคัดแยุก โดยุโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุใชั้�การ 

ปราบศัต้ร้พ่ชั้ด�วยุ วิธีุการใชั้�สูารชีั้วภัณฑ์์ไล�แมื่ลงโดยุมีื่การเว�นระยุะเวลาการเก็บ

เกี�ยุวต้ามื่ทีำ�กำาหนด

ภาพข้�นตอนการค้์ดแยกศ้์ตรูพ้ช้ก่อนบรรจุลงถุืง
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7. การจััดการกระบวนการผู้ลิตเพ้ื้�อให้ได้ผู้ลิตผู้ลคุู่ณ์ภาพื้ การปฏิบัติ้

และการจัดการต้ามื่แผินควบคุมื่การผิลิต้ คัดแยุกผิลิต้ผิลด�อยุคุณภาพไว�ต้�างหาก 

โดยุเจ�าหน�าทีำ�จะมีื่การต้รวจสูอบบันท้ำกขึ้�อม้ื่ลการปฏิบัติ้และการจัดการเพ่�อให�ได�

ผิลิต้ผิลคุณภาพและต้รวจพินิจผิลการคัดแยุก

ภาพต้วอย่างแผ่นการเพาะปลูกค์วบคุ์มืการผ่ลิต
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8. การเก็บเก่�ยว เก็บเกี�ยุวผิลในระยุะทีำ�เหมื่าะสูมื่ต้ามื่เกณฑ์์ในแผินควบคุมื่ 

การผิลิต้ อุปกรณ์ทีำ�ใชั้�ในการเก็บเกี�ยุว ภาชั้นะบรรจุและวิธีุการเก็บเกี�ยุวต้�อง

สูะอาดไมื่�ก�อให�เกิดอันต้รายุต้�อคุณภาพขึ้องผิลผิลิต้ และปนเป้�อนสิู�งอันต้รายุทีำ� 

มีื่ผิลต้�อความื่ปลอดภัยุในการบริโภคโดยุเจ�าหน�าทีำ�จะเขึ้�ามื่าต้รวจสูอบบันท้ำกการ

เก็บเกี�ยุวและการปฏิบัติ้หลังการเก็บเกี�ยุวและต้รวจพินิจอุปกรณ์ ภาชั้นะบรรจุ 

ขัึ้�นต้อนและวิธีุการเก็บเกี�ยุว ในขัึ้�นต้อนขึ้องการเก็บเกี�ยุวผ้ิ�สู้งอายุไุด�เรียุนร้�ขัึ้�นต้อน

การเก็บเกี�ยุวต้ามื่แนวปฏิบัติ้ทีำ�ดี โดยุคำาน้งถ้งสุูขึ้ลักษ์ณะและอนามัื่ยุสู�วนบุคคล

เป็นสูำาคัญ 

ภาพผู้่สููงอายุเร่ยนรู้ข้�นตนอการเก็บเก่�ยวตามืแนวปฏิิบ้ติท่ี่�ด่

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 97 



จากตั้วอยุ�างแปลงสูาธิุต้และแนวปฏิบัติ้ทีำ� ดีขึ้องโรงเรียุน 

ผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอกเป็นนวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะ

ขึ้องผิ้�สู้งอายุุ เป็นการเรียุนร้�ในการปรับเปลี�ยุนสูภาพแวดล�อมื่ในการ

ทำำางานทีำ�เหมื่าะสูมื่กับผ้ิ�สู้งอายุใุนแต้�ละชั้�วงวัยุและแนวทำางการปฏิบัติ้ต้ามื่

มื่าต้รฐ์านการปฏิบัติ้ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดีสูำาหรับพ่ชั้ (Good Agriculture 

Practices: GAP) จากการลงม่ื่อทำำาจริง จากการเรียุนร้�ผิ�านหลักสู้ต้ร

นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สูงอายุ ุซ้�งเป็นกระบวน

การทีำ�ทำให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเรียุนร้�ภายุในแปลงและเกิดกิจกรรมื่ภายุใน

แปลงสูาธิุต้ได�อยุ�างต้�อเน่�อง เกิดการเปลี�ยุนแปลงทัำศนคติ้ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ

ในการใชั้�นวัต้กรรมื่และขึ้ยุายุผิลไปปฏิบัติ้ในครัวเร่อน

ภาพกระบวนการบรรจุถุืง
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05

บทบาทขององคก์าร
ปกครองส่วน้ทอ้งถ่�น้ 

องค์กรปกครองสู�วนทำ�องถิ�นจะมีื่บทำบาทำสูำาคัญในการ

ประสูานงาน (Coordinator) กับหน�วยุงานทีำ�เกี�ยุวขึ้�องเพ่�อร�วมื่กัน

เพ่�อหาแนวทำางการแก�ไขึ้ปัญหา เป็นผ้ิ�กระตุ้�น สูนับสูนุนและจ้งใจ 

(Facilitator) ให�กับผ้ิ�สู้งอายุุและชุั้มื่ชั้นมื่ามีื่สู�วนร�วมื่ในการสูร�าง

ความื่ต้ระหนัก และสุูดทำ�ายุเป็นผ้ิ�ดำาเนินการหลักในการแก�ไขึ้ปัญหา 

(Doer) และขัึ้บเคล่�อนให�การนำานวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อ

สุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถนำาไปใชั้�ในพ่�นทีำ�ได�

การ่เตรี่ยมความพร่อ้ม
ถ�ายุทิ้อดุองคค์วัามร่�สำาหรบัั
โรงเร่ยุนผู่้�ส่งอายุุ
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ทัำ�งนี�องค์การปกครองสู�วนทำ�องถิ�นไมื่�จำาเป็นต้�องมีื่ความื่

พร�อมื่ในด�านทำรัพยุากร เงิน บุคลากร หร่ออุปกรณ์เสูมื่อไป แต้�

องค์การสูามื่ารถปรับตั้วและเรียุนร้�ในการเช่ั้�อมื่โยุงเคร่อขึ้�ายุความื่

ร�วมื่ม่ื่อจากภาคสู�วนต้�างๆ ทีำ�วิสัูยุทัำศน์ พันธุกิจหลักเดียุวกันเขึ้�า

มื่าร�วมื่ทำำางาน เชั้�น การประสูานความื่ร�วมื่ม่ื่อกับมื่หาวิทำยุาลัยุ

สูนับสูนุนองค์ความื่ร้�ทำางวิชั้าการ ขัึ้บเคล่�อนให�เกิดภาคีเคร่อขึ้�ายุ

ร�วมื่สูนับสูนุนเชั้�น โรงพยุาบาลสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาพต้ำาบล สูำานักงาน

เกษ์ต้รอำาเภอ สูำานักงานสูาธุารณสุูขึ้อำาเภอ ปราชั้ญ์ชั้าวบ�านและ

เกษ์ต้รกรสู้งวัยุในพ่�นทีำ�ทีำ�ร�วมื่กันถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่ครั�งนี�
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ในการเต้รียุมื่ความื่พร�อมื่สูำาหรับโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในการถ�ายุทำอดองค์

ความื่ร้�นั�น จำาเป็นอยุ�างยุิ�งทีำ�จะต้�องอาศัยุความื่ร�วมื่จากภาคสู�วนต้�างๆ ในการร�วมื่

กันปรับใชั้�นวัต้กรรมื่ทีำ�เหมื่าะสูมื่กับบริบทำขึ้องต้นเองและสูมื่รรถนะการเรียุนร้�และ

ยุอมื่รับเทำคโนโลยุี (Technology Adoption) ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ความื่แต้กต้�างกันไป

ต้ามื่แต้�ละกลุ�มื่ชั้�วงวัยุและบริบทำทำางสัูงคมื่วัฒนธุรรมื่ ในการเต้รียุมื่ความื่พร�อมื่ใน

การจัดการเรียุนร้�นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะผ้ิ�สู้งอายุ ุผ้ิ�ปฏิบัติ้งาน

หร่อคร้พี�เลี�ยุงในโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุภุายุใต้�ความื่รับผิิดชั้อบขึ้ององค์การปกครองสู�วน

ทำ�องถิ�นมีื่แนวทำางในการดำาเนินงานด�วยุ 7 ขัึ้�นต้อนหลัก ดังนี� 

ข ั�น้ที� 1 
ร่เร่�มโครงการถ่ายทอดน้วตักรรมฯ

ในเบ่�องต้�นนวัต้กรหร่อผ้ิ�ถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่จะต้�องสัูงเกต้และสูอบถามื่

ผ้ิ�สู้งอายุุโดยุต้รงถ้งสูภาพปัญหาในการทำำางานด�านการเกษ์ต้รและปัญหาสุูขึ้ภาพ

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ� เพ่�อทำราบถ้งความื่ต้�องการในการนำานวัต้กรรมื่กระบวนการ

ด�านการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุไปใชั้�ในพ่�นทีำ�ขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ เม่ื่�อ

แน�ใจแล�วว�านวัต้กรรมื่ดังกล�าวมีื่ความื่จำาเป็นกับผ้ิ�สู้งอายุุ ก็สูามื่ารถริเริ�มื่ดำาเนิน

งานผิ�านการจัดทำำาโครงการและขึ้อรับความื่สูนับสูนุนจากหน�วยุงานต้�นสัูงกัดและ

หน�วยุงานภายุนอก 

การเตรียมความพรอ้ม
สำาหรบัโรงเรียน้ผูสู้งอายุ
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ข ั�น้ที� 2 
คน้้หาภาคีหลกัและภาคีร่วมสน้บัสนุ้น้
โครงการถ่ายทอดน้วตักรรมฯ

เน่�องด�วยุนวัต้กรรมื่กระบวนการด�านการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ

ขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุนั�นเป็นนวัต้กรรมื่มุื่�งแก�ไขึ้ปัญหาสุูขึ้ภาวะทีำ�หลากหลายุมิื่ติ้ 

จำาเป็นต้�องอาศัยุการบ้รณาการความื่ร�วมื่ม่ื่อระหว�างภาคสู�วนต้�างๆ และหน�วยุงาน

ทีำ�เกี�ยุวขึ้�องให�ความื่ร�วมื่ม่ื่อในการวิจัยุและพัฒนา ดังนี�

1. ภาคู่่หลักในการพัื้ฒนา ได�แก� องค์กรปกครองสู�วนทำ�องถิ�นผ้ิ�รับผิิด

ชั้อบโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ อันประกอบด�วยุสู�วนงานทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง ดังนี� ผูู้้บริหารท้ำอง

ถิ�น จำาเป็นต้�องมีื่วิสัูยุทัำศน์ขึ้ององค์กรทีำ�เป็นไปในทิำศทำางเดียุวกับแนวคิดการ

พัฒนานวัต้กรรมื่การพัฒนาคุณภาพชีั้วิต้หร่อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ อีกทัำ�งผ้ิ�นำา

ยุงัสูามื่ารถประสูานความื่ร�วมื่ม่ื่อทัำ�งในและนอกองค์กร และแบ�งสูรรค์งบประมื่าณ

ภาพภาค่์เค์ร้อข่ายของโรงเร่ยนผู้่สููงอายุในชุ้มืช้น

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 103



บางสู�วนมื่าใชั้�ในการถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่ได� กองงานด้านการศ่กษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม่ มีื่บทำบาทำเป็นเจ�าภาพหลักในการจัดการศ้กษ์าและสูร�างกระบวนการ

เรียุนร้�ในการถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่สู้�ผ้ิ�สู้งอายุ ุต้ลอดจนการสูรุปบทำเรียุนทีำ�สูำาคัญทีำ�เกิด

ข้ึ้�นในชัั้�นเรียุน และนำาไปสู้�การขึ้ยุายุผิลต้�อไปในอนาคต้ได� สำานักปลัด ได�เขึ้�ามื่ามีื่

สู�วนเกี�ยุวขึ้�องโดยุเฉพาะอยุ�างยุิ�งงานในสู�วนงาน ด�านงานสูวัสูดิการและงานพัฒนา

ชุั้มื่ชั้น ส่วนงานการเกษตร มีื่สู�วนร�วมื่ในการสูนับสูนุนองค์ความื่ร้�และประสูาน

งานผ้ิ�ร้�ทำางด�านการเกษ์ต้รในพ่�นทีำ� เชั้�น สูำานักงานเกษ์ต้รอำาเภอ  ปราชั้ญ์ทำาง

ด�านการเกษ์ต้ร แหล�งเรียุนร้�ชุั้มื่ชั้นด�านการเกษ์ต้ร และมีื่สู�วนร�วมื่ออกแบบแปลง

สูาธิุต้เกษ์ต้รพร�อมื่ทัำ�งร�วมื่ประเมิื่นผิลแปลงสูาธิุต้กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะ

ผ้ิ�สู้งอายุุ โดยุอาศัยุองค์ความื่ร้�และหลักการการออกแบบเพ่�อทุำกคน (Universal 

Design)และกำาลังดำาเนินการขึ้อการปฏิบัติ้ทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดี (Good 

Agricultural Practices: GAP) ให�กลุ�มื่นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ 

และสูนับสูนุนการพัฒนานวัต้กรรมื่ใหมื่�ๆ เพิ�มื่เติ้มื่ในอนาคต้ กอง

สาธารณ์สุข้และสิ�งแวดล้อม่ มีื่สู�วนร�วมื่และประสูานความื่ร�วมื่ม่ื่อ

กับโรงพยุาบาลสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาพประจำาต้ำาบล (รพ.สูต้.) เริ�มื่ตั้�งแต้�การ

สู่บค�นปัญหาทีำ�เกิดข้ึ้�นจากการปฏิบัติ้งานทำางด�านการเกษ์ต้รกับ

ผ้ิ�สู้งอายุใุนต้ำาบล การนำาเสูนอเทำคโนโลยีุทีำ�เหมื่าะสูมื่สูำาหรับสุูขึ้ภาพขึ้อง

ผ้ิ� สู้ ง อ ายุุ ใ น พ่� น ทีำ�  ต้ ลอดจนแสูดงคว ามื่ คิด เ ห็ นและ มีื่ สู� วน

ร� วมื่ในการปรับปรุงน วัต้กรรมื่ให� เหมื่าะสูมื่กับขึ้�อจำา กัดด� าน

สุูขึ้ภาพได�เป็นอยุ�างดี กองช่้าง มีื่สู�วนร�วมื่ในงานด�านวิศวกรรมื่

โยุธุา การปรับเปลี�ยุนกระบวนการและสูภาพแวดล�อมื่ทีำ� เอ่�ออำานวยุ

ต้�อ สุูขึ้ภาวะผ้ิ� สู้ งอายุุ  ผ้ิ� ทีำ� มีื่สู� วนอยุ�างยุิ� งต้�อการออกแบบให� เ กิดแปลง

สูาธิุต้นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รทีำ� เหมื่าะสูมื่กับความื่ต้�องการขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ�

104 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



2. ภาคู่่ร่วม่พัื้ฒนา ได้แก่ โรงพื้ยาบาลส่งเสริม่สุข้ภาพื้ตำาบลไกรนอก มีื่

สู�วนสูำาคัญในการพัฒนาระบบการด้แลผ้ิ�สู้งอายุรุ�วมื่กับองค์การปกครองสู�วนทำ�องถิ�น 

มีื่กิจกรรมื่สูร�างสูรรค์ในการด้แลทัำ�งสุูขึ้ภาพกายุ สุูขึ้ภาพจิต้ เกิดความื่ความื่ภ้มิื่ใจ

ในต้นเองและได�รับการยุอมื่รับในสัูงคมื่ เป็นภาคีร�วมื่ทีำ�มีื่ความื่สูำาคัญในการหนุน

เสูริมื่สูร�างกิจกรรมื่สู่บค�นปัญหาสุูขึ้ภาพ จนเขึ้�าสู้�กระบวนการดำาเนินกิจกรรมื่ขึ้อง

โครงการได�เป็นอยุ�างดี องค์ู่กรชุ้ม่ช้น หร่อ แหล�งเรียุนร้�ด�านการเกษ์ต้รในชุั้มื่ชั้นและ

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 105



ใกล�เคียุง  เชั้�น วิทำยุากรปราชั้ญ์ชั้าวบ�านมีื่สู�วนในการพัฒนาและปรับปรุงนวัต้กรรมื่

กระบวนการด�านการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ เป็นพ่�นทีำ�เรียุนร้� ทีำ�ถ�ายุทำอด

ประสูบการณ์ องค์ความื่ร้�ด�านการเกษ์ต้รปลอดสูารพิษ์  และเป็นแหล�งความื่ร้�

ทีำ�สูามื่ารถนำาความื่ร้�นั�นมีื่ปรับใชั้�ได�ต้ามื่บริบทำได�อยุ�างง�ายุ โดยุแต้�ละพ่�นทีำ�จะมีื่

บริบทำทีำ�แต้กต้�างกันออกไป ผ้ิ�ร้�ด�านการเกษ์ต้รในพ่�นทีำ�เขึ้�ามื่ามีื่สู�วนชั้�วยุให�สูามื่ารถ

เขึ้�าใจสูภาพปัญหาและบริบทำขึ้องการเกษ์ต้รในผ้ิ�สู้งอายุุ และมีื่สู�วนร�วมื่ประเมิื่น

นวัต้กรรมื่ให�สูามื่ารถต้อบสูนองความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�ใชั้�ได�ครอบคลุมื่มื่ากยิุ�งข้ึ้�น 

สำานักงานเกษตรอำาเภอ เป็นองค์กรทีำ�ให�การสูนับสูนุนความื่ร้�วิชั้าการ และสู�ง

เสูริมื่การเกษ์ต้ร ทำำาหน�าทีำ�ให�ความื่ร้�และเทำคโนโลยุีทีำ�ใชั้�ในการถ�ายุทำอดและ

พัฒนาแปลงสูาธิุต้ได� ต้ลอดจนสูามื่ารถประสูานงานปราชั้ญ์ทำางด�านการเกษ์ต้ร 

และมีื่ทำรัพยุากรทีำ�สูามื่ารถสูนับสูนุนให�โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุนำามื่าใชั้�ประโยุชั้น์ได� เชั้�น 

เมื่ล็ดพันธ์ุุพ่ชั้ เทำคโนโลยุีและกระบวนการในการพัฒนาแปลงทีำ�เหมื่าะสูมื่ ฯลฯ 

และ หน่วยงานภายนอก เชั้�น สูถาบันวิจัยุ มื่หาวิทำยุาลัยุหร่อหน�วยุงานราชั้

การอ่�นๆ ทีำ�สูามื่ารถสูนับสูนุนองค์ความื่ร้�และนวัต้กรรมื่ใหมื่�ๆ  เขึ้�ามื่าปรับใชั้� อำานวยุ

ให�เกิดกระบวนการและการสูนับสูนุนเชิั้งวิชั้าการ แต้�ทัำ�งนี�ต้�องคำาน้งถ้งบริบทำและ

ขึ้�อจำากัดขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ�เป็นหลัก ในเบ่�องต้�น นวัต้กร/ผ้ิ�ถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่

จำาเป็นอยุ�างยุิ�งทีำ�จะต้�องเป็นตั้วกลางในการสู่�อสูารถ้งวิสัูยุทัำศน์หร่อเป้าหมื่ายุใน

การถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่ฯ เช่ั้�อมื่โยุงกับภาระงานหลัก ต้อบสูนองพันธุกิจต้�อองค์

กรนั�นๆ นำามื่าสู้�กระกระบวนการในการปร้กษ์าหาร่อและระดมื่สูมื่องอยุ�าง

เป็นทำางการและไมื่�เป็นทำางการ เพ่�อหาแนวทำางในการพัฒนาและปรับ

ใชั้�นวัต้กรรมื่ร�วมื่กันอยุ�างต้�อเน่�อง นอกจากนี� การประชุั้มื่เพ่�อสูะทำ�อน

ความื่คิด (Feedback) ร�วมื่กันระหว�างนวัต้กร/ผ้ิ�ถ�ายุทำอดนวัต้กรรมื่กับ

ผ้ิ�ปฏิบัติ้งานทีำ�มีื่สู�วนเกี�ยุวขึ้�องในองค์กรปกครองทำ�องถิ�นเป็นสิู�งทีำ�สูำาคัญ
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อยุ�างยุิ�ง เน่�องจากนวัต้กรรมื่หร่อเทำคโนโลยุบีางอยุ�างอาจไมื่�สูามื่ารถดำาเนินการได�

ภายุใต้�บริบทำขึ้องพ่�นทีำ� เชั้�น ขึ้�อจำากัดด�านเวลา งบประมื่าณ เทำคโนโลยุีบางอยุ�างทีำ�

มีื่ราคาแพง และบางอยุ�างอาจไมื่�เหมื่าะสูมื่กับการใชั้�งานจริงขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ เป็นต้�น

ข ั�น้ที� 3 
การศกึษาปัญ่หา
ความตอ้งการของผูสู้งอายุ

ก�อนการถ�ายุทำอดเทำคโนโลยุี/นวัต้กรรมื่ใหมื่�จำาเป็นทีำ�จะต้�องทำราบถ้ง

ความื่ต้�องการนวัต้กรรมื่ขึ้องกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุ  ทีำ�สูอดคล�องกับสูภาพปัญหาทีำ�เกิดข้ึ้�น

ในชุั้มื่ชั้นขึ้องผ้ิ�งสู้งอายุ ุซ้�งผ้ิ�พัฒนาอาจมีื่การใชั้�ฐ์านขึ้�อม้ื่ลขึ้ององค์กรปกครองสู�วน

ทำ�องถิ�น การออกแบบสูอบถามื่เพ่�อสูำารวจเพิ�มื่เติ้มื่ในกรณีทีำ�องค์กรปกครองทำ�องถิ�น
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ยุังไมื่�เคยุดำาเนินการจัดทำำาฐ์านขึ้�อม้ื่ลต้ำาบลไว� การสัูมื่ภาษ์ณ์ การออกเยุี�ยุมื่บ�านเพ่�อ

สัูงเกต้พฤติ้กรรมื่การทำำางานขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในแปลง หร่อจัดทำำาการประชุั้มื่กลุ�มื่ยุ�อยุเพ่�อ

รับฟังปัญหาและความื่ต้�องการขึ้องการทำำาการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะ นอกจากนี�ยุงัสูามื่ารถ

ใชั้�ขึ้�อม้ื่ลสุูขึ้ภาพจากโรงพยุาบาลสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาพต้ำาบล (รพ.สูต้.) ทีำ�ได�จัดทำำาไว�เพ่�อนำามื่า

หาความื่ต้�องการในอีกทำางหน้�งด�วยุ  เชั้�น โครงการต้รวจสูารเคมีื่ในเล่อดขึ้องเกษ์ต้รกรใน

พ่�นทีำ� ขึ้�อม้ื่ลสูาธุารณสุูขึ้ม้ื่ลฐ์านเกี�ยุวกับผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ� เป็นต้�น ทัำ�งนี�นอกจาก รพ.สูต้. 

จะทำำาหน�าทีำ�ในการให�ขึ้�อม้ื่ลสูำาคัญแล�ว ยุงัมีื่สู�วนร�วมื่ในการสูนับสูนุนองค์ความื่ร้�และคำา

แนะนำาในการประเมิื่นและปรับปรุงนวัต้กรรมื่ในมิื่ติ้สุูขึ้ภาพได�เป็นอยุ�างดีอีกด�วยุ 

ข ั�น้ที� 4 
การคดัเล้อกองคค์วามรูน้้วตักรรม
และคน้้หาทุน้ชุ้มช้น้

 ในขัึ้�นต้อนนี�เป็นขัึ้�นต้อนในการคัู่ดเล้อกองค์ู่คู่วาม่รู้และนวัตกรรม่สู�วนใหญ�

แมื่�จะเป็นความื่ร้�ทีำ�มื่าจากภายุนอกชุั้มื่ชั้นควรเปิดโอกาสูให�ผ้ิ�สู้งอายุไุด�คัดเล่อกนวัต้กรรมื่

ทีำ�เหมื่าะสูมื่กับบริบทำความื่ต้�องการ สูภาพปัญหา และความื่ต้�องการขึ้องชุั้มื่ชั้นเป็นหลัก 

นอกจากนี�ควรมีื่การคู้่นหาทุำนชุ้ม่ช้น เพ่�อเป็นการเช่ั้�อมื่โยุงประสูบการณ์

เดิมื่ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุและทุำนต้�างๆ ทีำ�มีื่อยุ้�ในชุั้มื่ชั้น ได�แก� ทำรัพยุากร ป่า ดิน นำ�า 
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ทุำนทำางวัฒนธุรรมื่ ทุำนภ้มิื่ปัญญา ปราชั้ญ์ชั้าวบ�าน ทุำนมื่นุษ์ยุ์ (บุคคล) ประเพณี 

ทุำนความื่เอ่�ออาทำร และความื่เป็นอาสูาสูมัื่คร เป็นต้�น มื่าผิสูมื่ผิสูานต้�อยุอด

ในโครงการถ�ายุทำอดให�เหมื่าะสูมื่และเป็นมีื่ความื่เป็นเจ�าขึ้องใน “นวัต้กรรมื่

ทำ�องถิ�น” นั�นๆ ยุกตั้วอยุ�างในงานศ้กษ์าวิจัยุนี�มีื่การนำาภ้มิื่ปัญญาด�านการเกษ์ต้ร

ปลอดภัยุอยุ้�แล�วในชุั้มื่ชั้น มื่าแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ร�วมื่กันกับผ้ิ�สู้งอายุุกลุ�มื่ทีำ�

ทำำาเกษ์ต้รเคมีื่และผ้ิ�ทีำ�ไมื่�ได�ทำำาเกษ์ต้ร เกิดเป็นร้ปแบบการจัดการศ้กษ์าด�าน

การเกษ์ต้รปลอดภัยุทีำ�มีื่ความื่เหมื่าะสูมื่กับชุั้มื่ชั้นเน่�องจากเป็นความื่ร้�ทีำ�เกิดข้ึ้�นจาก

ประสูบการณ์ขึ้องเกษ์ต้รกรในชุั้มื่ชั้นโดยุต้รง นอกจากทำรัพยุากรมื่นุษ์ยุ์ทีำ�นำามื่า

จัดกระบวนการเรียุนร้�ให�กับผ้ิ�สู้งอายุุแล�ว องค์กรปกครองสู�วนทำ�องถิ�นจำาเป็นต้�อง

อำานวยุความื่สูะดวกพ่�นทีำ�สูำาหรับการจัดทำำาแปลงสูาธิุต้ เพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถ

เรียุนร้�ได�จากการปฏิบัติ้อยุ�างน�อยุ 1 ต้ำาบล 1 แหล�งเรียุนร้� หร่อสูามื่ารถใชั้�พ่�นทีำ�

แหล�งเรียุนร้�ทีำ�มีื่อยุ้�แล�วในพ่�นทีำ�ได� โดยุในการจัดทำำาแปลงสูาธิุต้สูามื่ารถดัดแปลง

ทำรัพยุากรเศษ์วัสูดุเหล่อใชั้�ต้�างๆ ในชุั้มื่ชั้น เชั้�น ยุางรถยุนต์้ โครงเหล็กเก�า ขึ้วด

พลาสูติ้กทีำ�เกิดจากการคัดแยุกขึ้ยุะขึ้องชุั้มื่ชั้น นำามื่าปรับใชั้�ในแปลงสูาธิุต้ได� ขึ้ยุะ

เปียุกในครัวเร่อนนำามื่าหมัื่กเป็นปุ�ยุ ต้ลอดจนภาคีเคร่อขึ้�ายุในการสูนับสูนุนองค์

ความื่ร้�และความื่ร�วมื่ม่ื่อเพ่�อผิลักดันให�เกิดมื่าต้รฐ์านผัิกปลอดภัยุ (GAP) ในแปลง

สูาธิุต้เพ่�อเป็นทำางเล่อกสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุได�อีกทำางหน้�งด�วยุ 
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ข ั�น้ที� 5 
การปรบัใช้ต้น้้แบบน้วตักรรมฯ

การเรียุนร้�ทีำ�ดีทีำ�สุูดค่อการเรียุนร้�ผิ�านการลงม่ื่อทำำาหร่อการปฏิบัติ้จริง การ

จัดประสูบการณ์เรียุนร้�ให�กับผ้ิ�สู้งอายุจุำาเป็นจะต้�องใชั้�แหล�งเรียุนร้�หร่อแปลงสูาธิุต้

ทีำ�ทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุเุกิดความื่คุ�นเคยุในการใชั้�นวัต้กรรมื่และเกิดการยุอมื่รับนวัต้กรรมื่

ผิ�านการเรียุนควบค้�กันไปกับหลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่กระบวนการเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุ ุแต้�ทัำ�งนี� ในกรณีทีำ�โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุยุุงัขึ้าดงบประมื่าณในการพัฒนาแปลง

สูาธิุต้ สูามื่ารถเรียุนร้�ร�วมื่กันกับโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลต้�นแบบในเบ่�องต้�นได� ซ้�ง

อาจกล�าวได�ว�า นวัต้กรรมื่กระบวนการด�านการเกษ์ต้รจำาเป็นทีำ�จะต้�องมีื่ 2 สู�วน

หลัก ได�แก� 

1. แปลงสาธิตนวัตกรรม่กระบวนการเกษตรเพ้ื้�อสุข้ภาวะผูู้้สูงอาย ุ 

เป็นแหล�งเรียุนร้�ทีำ�สูำาคัญขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ โดยุภายุในแปลงมีื่การประยุุกต์้ใชั้�แนวคิด

การออกแบบเพ่�อทุำกคน (Universal design) เพ่�อให�นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ 

ซ้�งเป็นเกษ์ต้รกรและทีำ�ไมื่�ใชั้�เกษ์ต้รกร โดยุมีื่ขัึ้�นต้อนในการพัฒนานวัต้กรรมื่ดัง

กล�าวต้ามื่หลักการ Design Thinking ดังนี� (1) Empathy เป็นการศ้กษ์าความื่

ต้�องการจำาเป็นขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ� หาจุดทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุต้�องการ (Pain Point) ใน

กระบวนการทำางการเกษ์ต้ร (2) พัฒนาทีำมื่งานผ้ิ�ร�วมื่ใชั้�นวัต้กรรมื่และภาคีเคร่อ

ขึ้�ายุร�วมื่พัฒนาเขึ้�ามื่ามีื่สู�วนร�วมื่ (3) Ideate มีื่การออกแนวคิดพัฒนานวัต้กรรมื่

ร�วมื่กันผิ�านการระดมื่สูมื่องจากผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญและผ้ิ�มีื่สู�วนได�เสีูยุ (4) Prototype จัด

ทำำาแปลงนวัต้กรรมื่ต้�นแบบ (5) Testing เป็นการทำดสูอบต้�นแบบนวัต้กรรมื่ โดยุ

หลักการแล�วต้�นแบบจะต้�องมีื่การรับรองและทำดสูอบต้�นแบบชิั้�นงาน (Verify or 

Test the Prototype) เป็นการนำาร�างนวัต้กรรมื่ไปทำดลองใชั้�เพ่�อหาประสิูทำธิุภาพ

ต้ามื่ 2 ขัึ้�นต้อน ค่อ (1) การทำดลองใชั้�เบ่�องต้�น (Try out) และทำดลองใชั้�จริง (Trial 

R) ในกรณีทีำ�เป็นนวัต้กรรมื่ขึ้นาดใหญ�ทีำ�ต้�องใชั้�เวลาพัฒนาหร่อลงทุำนสู้ง ก็อาจให�
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ผ้ิ�ทำรงคุณวุฒิ 3-5 คน รับรอง (Verification by Experts) หลังจากการทำดลองใชั้�

หร่อรับรองจากผ้ิ�ทำรงคุณวุฒิแล�ว ก็ต้�องเขีึ้ยุนรายุงานผิลการทำดสูอบประสิูทำธิุภาพ

ขึ้องนวัต้กรรมื่  ซ้�งในการทำดสูอบนี�เป็นการทำดลองให�ผิ้�สู้งอายุุทำดสูอบการใชั้�

แปลง และการต้รวจสูอบต้�นแบบโดยุผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญด�านต้�างๆ เพ่�อปรับปรุงแปลงให�

สูอดคล�องกับหลักการออกแบบเพ่�อทุำกคนและสูภาพความื่ต้�องการทีำ�แทำ�จริงขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุุให�ได�มื่ากทีำ�สุูด (6) Implementing เป็นการนำาเอาต้�นแบบทีำ�ได�ผิ�านการ

ปรับปรุงแล�วไปใชั้� ผิ�านการจัดการเรียุนการสูอนและการแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ในแปลง

สูาธุิต้ ซ้�งเป็นสูภาพแวดล�อมื่ทีำ�เหมื่าะสูมื่แก�การทำำางานขึ้องผิ้�สู้งอายุุในการทำำาการ

เกษ์ต้ร (7) การถ�ายุทำอดสู�งต้�อ เป็นการนำาองค์ความื่ร้�ทีำ�ได�จากแปลงสูาธิุต้มื่าเผิยุ

แพร�หลักการต้�างๆ ให�ผ้ิ�ทีำ�สูนใจสูามื่ารถนำาไปปรับใชั้�ได� ผิ�านการสูร�างวิทำยุากรใน

แปลงสูาธิุต้ ได�ใชั้�เป็นพ่�นทีำ�ในการแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�และประสูบการณ์ทำางด�าน

การเกษ์ต้รทีำ�ปลอดภัยุ มีื่การพัฒนาโครงสูร�างขึ้องแปลงทีำ�เอ่�อต้�อสูภาพร�างกายุขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุแุละผ้ิ�พิการนั�งต้�องนั�งรถวีลแชั้ร์ เน�นการเคล่�อนไหวน�อยุ ใชั้�งานง�ายุ ลดขึ้�อ

ผิิดพลาดทีำ�อาจจะเกิดข้ึ้�นจากการทำำางานในแปลงเกษ์ต้รให�สูามื่ารถกลับมื่าทำำาการ

เกษ์ต้รภายุใต้�สูภาพแวดล�อมื่ทีำ�เอ่�ออำานวยุได�อีกครั�ง และมีื่การผิลักดันแปลงสูาธิุต้

ดังกล�าวต้รงต้ามื่มื่าต้รฐ์านสิูนค�าเกษ์ต้รการปฏิบัต้ิทำางการเกษ์ต้รทีำ�ดีสูำาหรับพ่ชั้

อาหาร (มื่กษ์. 9001-2556) (Good Agricultural Practices: GAP) เพ่�อเป็น

ทำางเล่อกให�กับเกษ์ต้รกรและผิ้�สู้งอายุุทีำ�ไมื่�ได�เป็นเกษ์ต้รกรได�เรียุนร้�และพัฒนาสู้�

การผิลิต้อาหารปลอดภัยุให�แก�ชุั้มื่ชั้นได�อีกทำางหน้�งด�วยุ อยุ�างไรก็ต้ามื่ เราจะเห็น

ได�ว�าในกระบวนการการพัฒนาต้�นแบบนั�นผ้ิ�จัดทำำาแปลงสูาธิุต้สูามื่ารถนำาต้�นแบบ

ไปปรับปรุงกลับไปยัุงขัึ้�นต้อนก�อนหน�านี�ได� จนกว�าจะสูมื่บ้รณ์  

2. หลักสูตรหร้อชุ้ดวิช้านวัตกรรม่กระบวนการด้านการเกษตรเพ้ื้�อสุข้

ภาวะข้องผูู้้สูงอายุ เป็นหลักสู้ต้รทีำ�ออกแบบมื่าสูำาหรับโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ ซ้�งมีื่การ

112 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



ลำาดับขัึ้�นต้อนการเรียุนร้�ต้ามื่สูภาพจริงและความื่ต้�องการเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ โดยุ

เน�นให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�นำาองค์ความื่ร้�ทีำ�ได�สัู�งสูมื่มื่าแลกเปลี�ยุนในหัวขึ้�อหร่อรายุวิชั้า

ต้�างๆ ได�อยุ�างเหมื่าะสูมื่ ผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�เชีั้�ยุวชั้าญในเร่�องนั�นๆ จะผิลัดเปลี�ยุนหมุื่นเวียุน

มื่าเป็นวิทำยุากร สูลับกับการให�ความื่ร้�จากการศ้กษ์าด้งานจากปราชั้ญ์ชั้าวบ�านใน

ศ้นยุ์เรียุนร้�ในพ่�นทีำ� เพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุเกิดความื่ภาคภ้มิื่ใจในต้นเอง และเรียุนร้�การใชั้�

แปลงสูาธิุต้นวัต้กรรมื่ควบค้�กันไปในระหว�างทีำ�เรียุนได�อีกด�วยุ ซ้�งระยุะเวลาในการ

เรียุนร้�จะเป็นการสูอดแทำรกในกิจกรรมื่หลักขึ้องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุมุื่ากกว�าการเรียุน

การเกษ์ต้รแบบเต็้มื่เวลา ทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�เกิดความื่เบ่�อหน�ายุและเกิดการกระต่้อ

ร่อร�นเม่ื่�อได�ลงม่ื่อปฏิบัติ้จริง 

ข ั�น้ที� 6 
การประเม่น้การผลลพัธจ์ากน้ำาใช้น้้วตักรรม

ในขัึ้�นต้อนขึ้องการประเมิื่นผิลลัพธ์ุทีำ�เกิดข้ึ้�นจากการใชั้�นวัต้กรรมื่นั�น 

นวัต้กรจำาเป็นอยุ�างยุิ�งทีำ�จะต้�องเก็บขึ้�อม้ื่ลทีำ�เกี�ยุวขึ้�องกับตั้วชีั้�วัดด�านสุูขึ้ภาวะทัำ�ง 4 

มิื่ติ้และประเมิื่นผิลลัพธ์ุเชิั้งเศรษ์ฐ์กิจ ได�แก� 

มิ่ติท่ำ� 1 กาย สูามื่ารถประเมิื่นได�ว�านวัต้กรรมื่สูามื่ารถลดอาการบาดเจ็บ

หร่อทำำาให�สุูขึ้ภาพขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุดีข้ึ้�นหร่อไมื่� เชั้�น ลดอาการปวดหลัง ปวดขึ้�อ ลดขึ้�อ

จำากัดต้�างๆ ในการทำำาการเกษ์ต้ร  การรับประทำานอาหารปลอดภัยุทำำาให�สุูขึ้ภาพ

ร�างกายุขึ้องกลุ�มื่เสีู�ยุงโดยุเฉพาะอยุ�างยุิ�งกลุ�มื่ทีำ�ไมื่�ทำำาการเกษ์ต้ร โดยุวิธีุการเก็บ

แบบสูอบถามื่ สัูมื่ภาษ์ณ์และผิลต้รวจสุูขึ้ภาพในครั�งต้�อไป หร่อแมื่�แต้�ปริมื่าณการ

ผิลิต้และการบริโภคผัิกปลอดภัยุในพ่�นทีำ�เหล�านี�เป็นขึ้�อม้ื่ลสูำาคัญในการชีั้�วัดผิลลัพธ์ุ

เชิั้งสุูขึ้ภาพจากการพัฒนานวัต้กรรมื่ได�ทัำ�งสิู�น 

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 113



มิ่ติท่ำ� 2 จิัตใจั สูามื่ารถประเมิื่นได�ว�าผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ความื่สุูขึ้ทำางจิต้ใจมื่ากยุิ�งข้ึ้�น

หร่อไมื่�จากการนำาใชั้�นวัต้กรรมื่ เชั้�น เกิดความื่ภาคภ้มิื่ใจในต้นเองทีำ�สูามื่ารถดำาเนิน

กิจกรรมื่ด�านการเกษ์ต้รได� ความื่ภาคภ้มิื่ใจในการได�เป็นวิทำยุากรในการแลกเปลี�ยุน

องค์ความื่ร้�ด�านการเกษ์ต้รขึ้องต้น ผิ�อนคลายุความื่ต้้งเครียุด 

มิ่ติท่ำ� 3 สังคู่ม่ สูามื่ารถประเมิื่นได�จากการผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถมีื่กิจกรรมื่

การเกษ์ต้รร�วมื่กับเพ่�อนๆ ได� ผ้ิ�สู้งอายุุอายุุมีื่ความื่ภาคภ้มิื่ใจในการเป็น “ผ้ิ�ให�” 

หร่อผ้ิ�สูร�างอาหารปลอดภัยุให�กับชุั้มื่ชั้น ผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�มีื่ขึ้�อจำากัดทำางกายุสูามื่ารถกลับ

มื่าร�วมื่เรียุนร้�กับเพ่�อนๆ ได� 

114 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



มิ่ติท่ำ� 4 สติปญญา สูามื่ารถประเมิื่นได�จากการแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ใน

หลักสู้ต้รได�อยุ�างเป็นระบบ เกิดองค์ความื่ร้�ใหมื่�ทีำ�สูามื่ารถเติ้มื่เต็้มื่ให�กับผ้ิ�สู้ง

อายุไุด�จากการปรับโครงสูร�างแปลงทีำ�เอ่�อต้�อขึ้�อจำากัดทำางร�างกายุ ซ้�งมีื่ความื่

ยุ่ดหยุุ�น หลากหลายุ และสูอดคล�องกับชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ การจัดการโรค

และแมื่ลงด�วยุชีั้วภัณฑ์์ต้�างๆ เพ่�อลดการใชั้�สูารเคมีื่ทีำ�เป็นอันต้รายุต้�อสุูขึ้ภาพ 

ระบบการบริหารจัดการในแปลงต้ามื่มื่าต้รฐ์านผัิกปลอดภัยุ (GAP)  การผิลิต้ 

การต้ลาดและการแปรร้ป 

การประเมิ่นผู้ลลัพื้ธ์เชิ้งเศรษฐกิจั เป็นการประเมิื่นผิ�านบัญชีั้รายุรับรายุ

จ�ายุขึ้องกลุ�มื่/ ในครัวเร่อน การลดรายุจ�ายุจากการบริโภคผัิกทีำ�ปล้กเองในครัว

เร่อน การลดการซ่�อเมื่ล็ดพันธ์ุุจากธุนาคารเมื่ล็ดพันธ์ุุขึ้องชุั้มื่ชั้น ลดรายุจ�ายุหร่อ

ต้�นทุำนการผิลิต้จากการซ่�อปุ�ยุและยุาฆ่�าแมื่ลงด�วยุการทำำาปุ�ยุและสูารชีั้วภัณฑ์์ด�วยุ

ต้นเอง และรายุได�เสูริมื่ทีำ�เกิดข้ึ้�นจากการจำาหน�ายุผัิก ปุ�ยุชีั้วภาพ ดินปล้ก ต้�นกล�า

พันธ์ุุ และสิูนค�าแปรร้ปทีำ�สูามื่ารถผิลิต้ได�จากกระบวนการเรียุนร้� เชั้�น การแปรร้ป

นำ�ากระเจี�ยุบและกระเจี�ยุบแห�ง การนำาผัิกผิลไมื่�มื่าจัดเป็นเคร่�องประดับต้กแต้�งแทำน

การซ่�อดอกไมื่�ราคาแพงจากภายุนอก กระเชั้�าเป็นขึ้องขึ้วัญในเทำศกาล การนำาผัิกผิล

ไมื่�แปรร้ปเป็นอาหารว�างและอาหารกลางวันสูนับสูนุนกิจกรรมื่ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุ ุสูร�าง

การเปลี�ยุนแปลงและผิลกระทำบเชิั้งบวกได�ในระดับกลุ�มื่และครัวเร่อน  

นอกจากนี�ในแง�ขึ้องการบริหารจัดการการเผิยุแพร�นวัต้กรรมื่จำาเป็น

อยุ�างยิุ�งทีำ�จะต้�องประเมิื่นผิ�านการสูะทำ�อนการเรียุนร้�และการประชุั้มื่หลัง

ปฏิบัติ้งาน (After Action Review) คณะปฏิบัติ้งานและผ้ิ�สู้งอายุุ เพ่�อนำามื่าเป็น

แนวทำางในการปรับปรุงนวัต้กรรมื่ได�อีกทำางหน้�งด�วยุ

หลักสู้ต้รได�อยุ�างเป็นระบบ เกิดองค์ความื่ร้�ใหมื่�ทีำ�สูามื่ารถเติ้มื่เต็้มื่ให�กับผ้ิ�สู้ง

อายุไุด�จากการปรับโครงสูร�างแปลงทีำ�เอ่�อต้�อขึ้�อจำากัดทำางร�างกายุ ซ้�งมีื่ความื่

ยุ่ดหยุุ�น หลากหลายุ และสูอดคล�องกับชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ การจัดการโรค

และแมื่ลงด�วยุชีั้วภัณฑ์์ต้�างๆ เพ่�อลดการใชั้�สูารเคมีื่ทีำ�เป็นอันต้รายุต้�อสุูขึ้ภาพ 

ระบบการบริหารจัดการในแปลงต้ามื่มื่าต้รฐ์านผัิกปลอดภัยุ (GAP)  การผิลิต้ 

การต้ลาดและการแปรร้ป 

การประเมิ่นผู้ลลัพื้ธ์เชิ้งเศรษฐกิจั

จ�ายุขึ้องกลุ�มื่/ ในครัวเร่อน การลดรายุจ�ายุจากการบริโภคผัิกทีำ�ปล้กเองในครัว

เร่อน การลดการซ่�อเมื่ล็ดพันธ์ุุจากธุนาคารเมื่ล็ดพันธ์ุุขึ้องชุั้มื่ชั้น ลดรายุจ�ายุหร่อ

ต้�นทุำนการผิลิต้จากการซ่�อปุ�ยุและยุาฆ่�าแมื่ลงด�วยุการทำำาปุ�ยุและสูารชีั้วภัณฑ์์ด�วยุ

ต้นเอง และรายุได�เสูริมื่ทีำ�เกิดข้ึ้�นจากการจำาหน�ายุผัิก ปุ�ยุชีั้วภาพ ดินปล้ก ต้�นกล�า

พันธ์ุุ และสิูนค�าแปรร้ปทีำ�สูามื่ารถผิลิต้ได�จากกระบวนการเรียุนร้� เชั้�น การแปรร้ป

หลักสู้ต้รได�อยุ�างเป็นระบบ เกิดองค์ความื่ร้�ใหมื่�ทีำ�สูามื่ารถเติ้มื่เต็้มื่ให�กับผ้ิ�สู้ง

อายุไุด�จากการปรับโครงสูร�างแปลงทีำ�เอ่�อต้�อขึ้�อจำากัดทำางร�างกายุ ซ้�งมีื่ความื่

ยุ่ดหยุุ�น หลากหลายุ และสูอดคล�องกับชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ การจัดการโรค

และแมื่ลงด�วยุชีั้วภัณฑ์์ต้�างๆ เพ่�อลดการใชั้�สูารเคมีื่ทีำ�เป็นอันต้รายุต้�อสุูขึ้ภาพ 

ระบบการบริหารจัดการในแปลงต้ามื่มื่าต้รฐ์านผัิกปลอดภัยุ (GAP)  การผิลิต้ 

การต้ลาดและการแปรร้ป 

จ�ายุขึ้องกลุ�มื่/ ในครัวเร่อน การลดรายุจ�ายุจากการบริโภคผัิกทีำ�ปล้กเองในครัว

เร่อน การลดการซ่�อเมื่ล็ดพันธ์ุุจากธุนาคารเมื่ล็ดพันธ์ุุขึ้องชุั้มื่ชั้น ลดรายุจ�ายุหร่อ

ต้�นทุำนการผิลิต้จากการซ่�อปุ�ยุและยุาฆ่�าแมื่ลงด�วยุการทำำาปุ�ยุและสูารชีั้วภัณฑ์์ด�วยุ

ต้นเอง และรายุได�เสูริมื่ทีำ�เกิดข้ึ้�นจากการจำาหน�ายุผัิก ปุ�ยุชีั้วภาพ ดินปล้ก ต้�นกล�า

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 115



ข ั�น้ที� 7 
การเผยแพร่น้วตักรรมสู่สาธารณะ

ภายุหลังจากทีำ�องค์การปกครองสู�วนทำ�องถิ�นหร่อนวัต้กรได�ทำราบถ้งผิล

การดำาเนินงานจากการนำาใชั้�นวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้ง

อายุุในโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุแล�ว สูามื่ารถนำาผิลงานดังกล�าวมื่าเผิยุแพร� ไปยุังชุั้มื่ชั้น

และทำ�องถิ�นเพ่�อให�เกิดกระบวนการแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ในระดับองค์กรและในระดับ

กลุ�มื่หร่อภาคสู�วนทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง เพ่�อให�เกิดการแพร�กระจายุและขึ้ยุายุผิลต้�อไป โดยุ

วิธีุการดังนี� (1) สูร�างวิทำยุากรประจำาแหล�งเรียุนร้�ประจำาแปลงสูาธิุต้ขึ้องโรงเรียุน

ผ้ิ�สู้งอายุุ  เพ่�อเป็นการฝึ่กฝ่นให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�ถ�ายุทำอดประสูบการณ์ทีำ�ได�จากการ

ทำำางานในแปลงสูาธิุต้และการใชั้�ชุั้ดวิชั้าหร่อหลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่ฯ มื่าในระยุะหน้�ง

จนเกิดดอกผิลงอกเงยุ เกิดความื่ภาคภ้มิื่ใจในต้นเองมื่ากยุิ�งข้ึ้�น (2) จัดทำำาเวทีำ

สูาธุารณะเพ่�อนำาเสูนอผิลการดำาเนินงานให�แก�ภาคสู�วนทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง เพ่�อสูร�างการ

แลกเปลี�ยุนเรียุนร้� รับฟังความื่คิดเห็นจากตั้วแทำนและผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญในภาคสู�วน

ต้�างๆ ต้ลอดจนกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุจากภายุนอกทีำ�เขึ้�ามื่าร�วมื่ให�ความื่เห็นและ

การต้�อยุอดโครงการให�เกิดการนำาไปใชั้�อยุ�างกว�างขึ้วางและยุั�งยุ่น

มื่ากยุิ�งข้ึ้�น  (3) องค์กรภายุนอกสูามื่ารถเขึ้�ามื่าศ้กษ์าด้งาน โดยุ
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มีื่ปราชั้ญ์นักเรียุนแกนนำาโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ ทีำ�มีื่ความื่ร้�ด�านการเพาะปล้กได�มื่าแลก

เปลี�ยุนองค์ความื่ร้�กับบุคคลภายุนอก เกิดแนวทำางใหมื่�ๆ  ในการพัฒนาและต้�อยุอด

นวัต้กรรมื่เพ่�อสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาวะและคุณภาพชีั้วิต้ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุตุ้�อไป (4) การเผิยุแพร�

ค้�ม่ื่อแนวทำางการจัดการความื่ร้�นวัต้กรรมื่กระบวนด�านการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุ ุเพ่�อเป็นการขึ้ยุายุผิลองค์ความื่ร้�ไปยุงัหน�วยุงานทำ�องถิ�นทำ�องทีำ�ทีำ�มีื่บทำบาทำ

ในการด้แลรับผิิดชั้อบโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ�อ่�นๆ ต้�อไป
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ในกระบวนการพัื้ฒนาและถ่ายทำอดองค์ู่คู่วาม่รู้และ

นวัตกรรม่กระบวนการด้านการเกษตรเพ้ื้�อสุข้ภาวะข้องผูู้้สูง

อายุ ในโรงเร่ยนผูู้้สูงอายุตำาบลไกรนอก อำาเภอกงไกรลาศ 

จัังหวัดสุโข้ทัำย ผิ�านชุั้ดวิชั้าหร่อหลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่กระบวนการ

เกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุหลักสู้ต้รนี�เป็นกระบวนการทีำ�

สูำาคัญในการจัดการความื่ร้�ทำางด�านการเกษ์ต้รทีำ�เอ่�อต้�อสุูขึ้ภาวะ

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุ ุเน่�องจากเป็นการจัดระบบการเรียุนร้�ด�านการเกษ์ต้ร

ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในร้ปแบบทีำ�ให�ความื่สูำาคัญกับประสูบการณ์และ

ภ้มิื่ปัญญาขึ้องผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�เกิดและเติ้บโต้มื่าจากภาคการเกษ์ต้รเป็น

อยุ�างยุิ�ง โดยุมีื่องค์ประกอบทีำ�สูำาคัญขึ้องการเรียุนร้�ดังนี� 

หลกัสูตร่นวตักร่ร่ม
กระบัวันการเกษตรเพืื่�อสุขภาวัะ
ของผู่้�ส่งอายุุ
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องคป์ระกอบการจดัการเรียน้รู ้
ใน้โรงเรียน้ผูสู้งอายุ

1. ผูู้้เร่ยน

หลักสู้ต้รนี�เป็นผ้ิ�เรียุนทีำ�เป็นผ้ิ�สู้งอายุ ุซ้�งเป็นผ้ิ�ใหญ� มีื่องค์ความื่ร้� ภ้มิื่ปัญญา 

และประสูบการณ์ในด�านการเกษ์ต้รมื่าอยุ�างยุาวนาน ซ้�งนักเรียุนโรงเรียุน

ผ้ิ�สู้งอายุุบางสู�วนเป็นปราชั้ญ์และวิทำยุากรประจำาแหล�งเรียุนร้�ในชุั้มื่ชั้น ผ้ิ�นำาชุั้มื่ชั้น

และเกี�ยุวขึ้�องกับองค์กรชุั้มื่ชั้น เชั้�น เป็นประธุานและกรรมื่การกลุ�มื่ต้�างๆ  ซ้�งใน

การจัดการเรียุนร้�ให�กับผ้ิ�สู้งอายุุในโรงเรียุนนี�นอกจาจะใชั้�วิทำยุากรผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญใน

ศาสูต้ร์หร่อองค์ความื่ร้�สูมัื่ยุใหมื่�ทีำ�จำาเป็น มื่าชั้�วยุเติ้มื่เต็้มื่ประสูบการณ์ การนำา

เอาประสูบการณ์ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุมื่าแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�และผิลักดันให�เกิดวิทำยุากร

นักเรียุนแกนนำาโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในด�านต้�างๆ ต้ลอดห�วงโซ�การผิลิต้ นอกจากจะ

ชั้�วยุอนุรักษ์์ภ้มิื่ปัญญาดั�งเดิมื่แล�ว ยุงัชั้�วยุให�ผ้ิ�สู้งอายุมีุื่ความื่ภาคภ้มิื่ใจในต้นเอง เกิด

การหมุื่นเวียุนองค์ความื่ร้�ในการแก�ปัญหาต้�างๆ ขึ้องชุั้มื่ชั้นได�ต้รงต้ามื่สูภาพบริบทำ

และความื่เป็นจริงขึ้องชุั้มื่ชั้น

ขึ้ณะเดียุวกันจำาเป็นอยุ�างยุิ�งทีำ�จะต้�องพัฒนาแปลงสูาธิุต้และสูภาพ

แวดล�อมื่ทีำ�เหมื่าะสูมื่สูำาหรับนักเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในโรงเรียุน จากการศ้กษ์าสูภาพขึ้อง

นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุเุบ่�องต้�น พบว�าสู�วนใหญ�อยุ้�ในชั้�วงต้อนต้�นค่อมีื่อายุรุะหว�าง 

60-69 ปี แมื่�ว�าผ้ิ�สู้งอายุุสู�วนใหญ�ร�อยุละ 76.04 จะมีื่การศ้กษ์าอยุ้�ในระดับ

ประถมื่ศ้กษ์า แต้�ผ้ิ�สู้งอายุุร�อยุละ 25.00 ล่มื่หนังสู่อ(เคยุอ�านออกเขีึ้ยุนได�

ปัจจุบันไมื่�สูามื่ารถทำำาได�)และร�อยุละ 6.25 ไมื่�สูามื่ารถอ�านออกเขีึ้ยุนได�เลยุ ใน

ด�านร�างกายุผ้ิ�สู้งอายุุสู�วนใหญ�ร�อยุละ 62.50 มื่องเห็นในระดับเล่อนรางหร่อไมื่�

ชัั้ดเจน แมื่�ว�าสู�วนใหญ�จะประสิูทำธิุภาพในการได�ยุินเป็นปกติ้ แต้�มีื่นักเรียุนถ้ง

ร�อยุละ 41.67 ได�ยุินไมื่�ชัั้ดเจน ผ้ิ�สู้งอายุุร�อยุละ 33.33 จำาเป็นต้�องใชั้�อุปกรณ์ใน
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การเคล่�อนไหว เชั้�น การเดินข้ึ้�นบันไดและลุกนั�งลำาบาก เหน่�อยุหอบง�ายุ กลัวล�มื่ 

ขึ้�อเขึ้�าเสู่�อมื่ เป็นต้�น และจำานวนร�อยุละ 2.08 ทีำ�จำาเป็นจะต้�องใชั้�อุปกรณ์ในการ

เคล่�อนไหวต้ลอดเวลาเน่�องจากแขึ้นขึ้าไมื่�ค�อยุมีื่แรง และโรคกระด้กเสู่�อมื่ ขึ้ณะทีำ�

ปัญหาความื่เจ็บป่วยุทำางกายุสู�วนใหญ�พบว�าผ้ิ�สู้งอายุุ ร�อยุละ 36.69 เป็นโรคขึ้�อ

เขึ้�าอักเสูบ เขึ้�าเสู่�อมื่ ปวดเขึ้�า รองลงมื่าร�อยุละ 17.16 มีื่ภาวะความื่ดันในเล่อด

สู้ง ร�อยุละ 14.79 ไขึ้มัื่นในเล่อดสู้งจำานวน 25 คน  และร�อยุละ 11.83 เป็น

โรคเบาหวาน
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2. ผูู้้สอน

ในสู�วนนี�กองการศ้กษ์า และกองสูวัดิการและพัฒนาชุั้มื่ชั้น ทีำ�รับบทำบาทำ

หลักในการจัดการเรียุนการสูอนในโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุ ุจะทำำาหน�าทีำ�ในการอำานวยุการ

เรียุนร้� (Facilitator) โดยุมีื่สู�วนสูำาคัญในการพัฒนาหลักสู้ต้รทีำ�สูอดคล�องกับสูภาพ

การเรียุนร้�จริงขึ้องผ้ิ�สู้งอายุใุนโรงเรียุนเชั้�น ผ้ิ�สู้งอายุสุู�วนใหญ�ไมื่�ชั้อบให�มีื่เน่�อหาเป็น

วิชั้าการจนเกินไป การปฏิสัูมื่พันธ์ุระหว�างผ้ิ�สูอนกับนักเรียุนเป็นการสู่�อสูารแบบ

สูองทำาง ซ้�งเป็นการเปิดพ่�นทีำ�ให�มีื่การแสูดงความื่คิดเห็นและแสูดงออกมื่ากกว�า

การให�ความื่ร้�โดยุต้รง นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุมีื่อิสูระในการตั้ดสิูนใจเล่อกเรียุน

หร่อไมื่�เรียุนต้ามื่ความื่สูนใจขึ้องต้นเอง ผ้ิ�สู้งอายุุจะมีื่ความื่สูนใจในชั้�วงเวลาสัู�น

การทำำากิจกรรมื่ในระยุะเวลานานจะทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุปฏิเสูธุ เป็นต้�น เหล�านี�เป็นสิู�ง

ทีำ�ผ้ิ�สูอนจะต้�องสูะทำ�อนและนำาประสูบการณ์ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุมื่าพิจารณาในระหว�าง

จัดกิจกรรมื่การเรียุนร้�ด�วยุ เพ่�อให�เกิดประสิูทำธิุภาพสู้งสุูด นอกจากนี�ผ้ิ�สูอนมีื่

หน�าทีำ�ในการอำานวยุการเรียุนร้�ให�การเรียุนการสูอนเป็นไปต้ามื่หลักสู้ต้รทีำ�ได�กำาหนด

ไว� พร�อมื่ทัำ�งต้�องสัูงเกต้ผ้ิ�เรียุนอยุ�างสูมื่ำ�าเสูมื่อในระหว�างทีำ�มีื่การเรียุนร้�ทีำ�มีื่การใชั้�

นวัต้กรรมื่แปลงสูาธิุต้ เพ่�อนำามื่าปรับปรุงนวัต้กรรมื่ให�มีื่ความื่สูอดคล�องต้�อการใชั้�

งานมื่ากยุิ�งข้ึ้�น นอกจากนี�ผ้ิ�รับผิิดชั้อบการเรียุนร้�จะต้�องประสูานงานจัดหาวิทำยุากร

ผ้ิ�ร้�ในกลุ�มื่นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุใุนการให�ความื่ร้�ในหัวขึ้�อต้�างๆ หร่อนำาวิทำยุากร

ภายุนอกเขึ้�ามื่าเสูริมื่ในสู�วนทีำ�เป็นองค์ความื่ร้�สูมัื่ยุใหมื่�และมีื่ความื่จำาเป็นในเน่�อหา

สูาระบางสู�วน

122 คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ



3. กิจักรรม่การเร่ยนการสอน

เป็นการออกแบบกิจกรรมื่การเรียุนร้� เกี�ยุวกับกระบวนการด�าน

การเกษ์ต้รทีำ�สูามื่ารถต้อบโจทำยุปั์ญหาความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�ต้�องการอาหาร

ทีำ�ปลอดภัยุ จากการบริโภคผัิกผิลไมื่�ทีำ�ร้�ทีำ�มื่า การพ้�งพาต้นเองในการผิลิต้อาหาร

ทีำ�ปลอดภัยุต้ลอดห�วงโซ�อุปทำาน ด�วยุการอำานวยุการเรียุนร้�ตั้�งแต้�การพัฒนา

โครงสูร�างแปลงเกษ์ต้รทีำ�เหมื่าะสูมื่ การเพาะปล้กต้ามื่หลักมื่าต้รฐ์านสิูนค�าทำางการ

เกษ์ต้รปลอดภัยุ (GAP) การแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ร�วมื่กันในกระบวนการเพาะปล้ก 

การบำารุงรักษ์า การเก็บเกี�ยุว การเก็บเมื่ล็ดพันธ์ุุ ไปจนถ้งชั้�องทำางการต้ลาด ใน

ลักษ์ณะขึ้องชุั้ดการเรียุนร้�ทีำ�เน�นการปฏิบัติ้และการวัดประเมิื่นผิลจากผิลงานทีำ�

ผ้ิ�สู้งอายุุได�ลงม่ื่อทำำานั�นเอง

การบำารุงรักษ์า การเก็บเกี�ยุว การเก็บเมื่ล็ดพันธ์ุุ ไปจนถ้งชั้�องทำางการต้ลาด ใน

ลักษ์ณะขึ้องชุั้ดการเรียุนร้�ทีำ�เน�นการปฏิบัติ้และการวัดประเมิื่นผิลจากผิลงานทีำ�

ผ้ิ�สู้งอายุุได�ลงม่ื่อทำำานั�นเองผ้ิ�สู้งอายุุได�ลงม่ื่อทำำานั�นเอง
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4. บริบทำในการเร่ยนการสอน

การจัดสูภาพแวดล�อมื่ให�เหมื่าะสูมื่แก�การเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุเป็นสิู�งทีำ�

นวัต้กรรมื่กระบวนการด�านการเกษ์ต้รได�ให�ความื่สูำาคัญมื่ากทีำ�สุูด โดยุสูถานทีำ�

จัดการเรียุนการสูอนในห�องเรียุนขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุเดิมื่มีื่ความื่เหมื่าะสูมื่ เน่�องจากมีื่สิู�ง

อำานวยุความื่สูะดวกสูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุ เชั้�น ราวจับ ทำางลาด พ่�นสูากกันล่�น ประต้้

กว�างเพียุงพอสูำาหรับรถเข็ึ้นผิ�าน แสูงสูว�าง และเคร่�องเสีูยุงทีำ�อำานวยุการเรียุนร้�

สูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุอุยุ้�แล�ว ในการจัดการเรียุนการสูอนนอกห�องเรียุนในการเรียุนร้�ด�าน

การทำำาการเกษ์ต้รนั�นจำาเป็นอยุ�างยุิ�งทีำ�จะต้�องมีื่การพัฒนาแปลงสูาธิุต้ทีำ�เหมื่าะสูมื่

และเอ่�ออำานวยุให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเขึ้�ามื่าใชั้�งานได� จ้งได�มีื่การจัดทำำาแปลงสูาธิุต้

โดยุใชั้�หลักการออกแบบเพ่�อคนทุำกคนเขึ้�ามื่าปรับใชั้�ในแปลง เพ่�อให�การเรียุนร้�ขึ้อง

ผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ประสิูทำธิุภาพมื่ากยุิ�งข้ึ้�นนั�นเอง 

ชุ้ดก่จกรรมการเรียน้รูใ้น้หลกัสูตรน้วตักรรม
กระบวน้การเกษตรเพ้�อสุขภาวะผูสู้งอายุ

หลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่กระบวนการเกษ์ต้รเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�สู้งอายุ ุโรงเรียุน

ผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอก  สูามื่ารถแบ�งการเรียุนร้�ได�เป็น 5 กิจกรรมื่การเรียุน

ร้�หลักดังนี�
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ก่จกรรมที� 1 
รูอ้ะไร

เป็นกิจกรรมื่ทีำ�มีื่วัต้ถุประสูงค์เพ่�อเป็นการชีั้�แจงทีำ�มื่าทีำ�ไปขึ้องหลักสู้ต้ร สูร�าง

ความื่เขึ้�าใจให�แก�นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุในแต้�ละกิจกรรมื่ทีำ�จะเกิดข้ึ้�นต้�อไปใน

อนาคต้ และมีื่การคัดเล่อกคณะกรรมื่การและวิทำยุากรผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�มีื่ความื่โดดเด�นใน

ด�านการทำำาเกษ์ต้รปลอดภัยุ ในแต้�ละด�านมื่าร�วมื่กันแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ในหลักสู้ต้ร

นี�ด�วยุ
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ก่จกรรมที� 2 
รูต้น้เอง

เป็นการพัฒนาผ้ิ�สู้งอายุุให�เห็นถ้งความื่สูำาคัญขึ้องการพ้�งพาต้นเองทำาง

ด�านอาหาร และการทำำาเกษ์ต้รกรรมื่บนฐ์านปรัชั้ญาเศรษ์ฐ์กิจพอเพียุง โดยุวิธีุการ

ศ้กษ์าด้งาน และเกิดการ “ระเบิดจากขึ้�างใน” ผิ�านการศ้กษ์าด้งานแหล�งเรียุนร้�

ต้�างๆ ในชุั้มื่ชั้น

ก่จกรรมที� 3 
รูผ้ล่ต

เป็นการสูร�างความื่เขึ้�าใจเกี�ยุวกับในด�านการผิลิต้หร่อการเพาะปล้กทีำ�

สูอดคล�องกับความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ ได�แก�

การพัื้ฒนาโคู่รงสร้างแปลงสาธิตนวัตกรรม่กระบวนการเกษตรเพ้ื้�อสุข้

ภาวะผูู้้สูงอายุ ด้วยการนำาแนวคิู่ดการออกแบบเพ้ื้�อทุำกคู่น (Universal Design)

เขึ้�ามื่าปรับใชั้�กับงานเกษ์ต้รเพ่�อให�เกิดการทำำางานทีำ�สูอดคล�องกับสุูขึ้ภาพและความื่

สูามื่ารถขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุต้ามื่ชั้�วงวัยุ ด�วยุการออกแบบแปลงให�มีื่ความื่หลากหลายุ 

ทีำ�เอ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�นั�งรถวีลแชั้ร์สูามื่ารถใชั้�งานได�จริง และให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถนำา

หลักการต้�างๆ ภายุในแปลงไปปรับใชั้�ในทีำ�บ�านขึ้องต้นเองได�  โดยุมีื่แกนนำาผ้ิ�สู้ง

อายุทีุำ�มีื่บทำบาทำเป็นอาสูาสูมัื่ครสูาธุารณสุูขึ้รับบทำบาทำเป็นวิทำยุากรในการถ�ายุทำอด

หลักการใชั้�งานต้�างๆ  โดยุมีื่ผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญจากโรงพยุาบาลสู�งเสูริมื่สุูขึ้ภาพต้ำาบลไกร

นอกเป็นพี�เลี�ยุง
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1.การวางแผู้นการผู้ลิต เป็นการวางแผินการเพาะปล้กโดยุให�แกนนำา

นักเรียุนโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุร�วมื่กันแลกเปลี�ยุนเรียุนร้�ร�วมื่กันโดยุวิทำยุากรนักเรียุน

แกนนำาทีำ�เชีั้�ยุวชั้าญด�านการเพาะปล้กผัิก

2. ธนาคู่ารเม่ล็ดพัื้นธ์ุ เป็นการจัดเก็บเมื่ล็ดพันธ์ุุพ่ชั้พ่�นเม่ื่องต้�างๆ 

ทีำ�สูามื่ารถทำนต้�อสูภาพอากาศและภ้มิื่ประเทำศได�ดี เพ่�อลดการใชั้�ปุ�ยุยุาและสูาร

เคมีื่จากภายุนอกได� จะเป็นอีกสู�วนหน้�งขึ้องหลักสู้ต้รในการจัดเก็บองค์ความื่ร้�และ

อนุรักษ์์เมื่ล็ดพันธ์ุุพ่�นเม่ื่องหายุาก ในร้ปแบบขึ้องการแลกเปลี�ยุนเมื่ล็ดพันธ์ุุ สูร�าง

ระบบนิเวศทีำ�สูมื่ดุลให�กับชุั้มื่ชั้นได�อีกทำางหน้�งด�วยุ โดยุวิทำยุากรเป็นเกษ์ต้รกรผ้ิ�สู้ง

อายุุ ร้�จักพ่ชั้พ่�นเม่ื่องและเมื่ล็ดพันธ์ุุต้�างๆ ขึ้องชุั้มื่ชั้น
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3. การปรุงดิน เป็นการแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�ในการจัดการดินขึ้องชุั้มื่ชั้น 

โดยุนำาปัญหาเกี�ยุวกับดินมื่าพ้ดคุยุกัน เชั้�น ปัญหาเร่�องดินเค็มื่ ดินเป็นกรดด�าง ฯลฯ 

ร�วมื่กันแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�จากเกษ์ต้รผ้ิ�สู้งอายุทีุำ�เชีั้�ยุวชั้าญเร่�องดิน เชั้�น นักเรียุน

โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�เป็นหมื่อดิน หร่อปราชั้ญ์เกษ์ต้รในศ้นยุ์ถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�

ปรัชั้ญาเศรษ์ฐ์กิจพอเพียุงในพ่�นทีำ�ใกล�เคียุง

4.การบำารุงรักษา เป็นการนำาองค์ความื่ร้�เกี�ยุวกับการวิเคราะห์โรคพ่ชั้ 

การสัูงเกต้อาการ การทำำาความื่เขึ้�าใจชั้นิดขึ้องสูมุื่นไพรรสูต้�างๆ การทำำานำ�าหมัื่ก

ชีั้วภาพและสูารชีั้วภัณฑ์์ทีำ�ชั้�วยุในการไล�แมื่ลง ป้องกันและรักษ์าโรคพ่ชั้ ปุ�ยุหมัื่ก

อินทำรียุ์บำารุงดิน ซ้�งเป็นการแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�ร�วมื่กันขึ้องวิทำยุากรผ้ิ�สู้งอายุุ

ในชุั้มื่ชั้น โดยุในการวิเคราะห์อาการโรคพ่ชั้ หร่อธุาตุ้อาหารทีำ�ขึ้าด ลงม่ื่อทำำาสูาร
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ชีั้วภัณฑ์์และนำ�าหมัื่กชีั้วภาพต้�างๆ นี�จะเป็นสู้ต้รทีำ�ลดความื่ซำ�าซ�อนขึ้องการใชั้�สู�วน

ประกอบทีำ�ไมื่�จำาเป็นและหาได�ยุากในชุั้มื่ชั้น หร่อเป็นสูารทีำ�ต้�องพ้�งพาจากภายุนอก 

และจำาต้�องมีื่ปริมื่าณการหมื่ักในจำานวนทีำ�สูามื่ารถยุกได�ง�ายุ มีื่ขึ้นาดทีำ�เหมื่าะสูมื่ 

และขัึ้�นต้อนในการผิลิต้ต้�องไมื่�ยุุ�งยุาก ได�แก� สู้ต้รทำำาปุ�ยุหมัื่กอินทำรียุ์  จากม้ื่ลวัว

แห�ง ม้ื่ลหม้ื่แห�ง แกลบขีึ้�ไก� สู้ต้รนำ�าหมัื่กทีำ�ชั้�วยุเร่�องเร�งการเจริญเติ้บโต้  เร�งต้�น 

เร�งใบ เชั้�น สู้ต้รนำ�าหมัื่กจากสัูต้ว์ (ปลา) สู้ต้รเขึ้�มื่ขึ้�น (ไมื่�ใสู�นำ�า)ทีำ�ทำำามื่าจากเศษ์

ปลา สัูบปะรด กากนำ�าต้าล สู้ต้รนำ�าหมื่ักทีำ�ชั้�วยุเร่�องเร�งการออกดอกต้ิดผิล เชั้�น 

พริก มื่ะละกอ มื่ะเข่ึ้อ ถั�วฝั่กยุาว ผัิกกินผิล อยุ�างสู้ต้รนำ�าหมัื่กจากผิลไมื่� ทำำาจาก

กล�วยุสุูก มื่ะละกอสุูก ฟักทำองสุูก สัูบปะรด กากนำ�าต้าล ฯลฯ ซ้�งสู้ต้รการทำำาเหล�า

นี�สูามื่ารถปรับเปลี�ยุนชั้นิดขึ้องสู�วนประกอบได� โดยุสูมุื่นไพรทีำ�นำามื่าทำำานำ�าหมัื่กทีำ�

ให�รสูแต้กต้�างกัน เม่ื่�อนำาไปทำำานำ�าหมัื่กจะมีื่สูรรพคุณแต้กต้�างกันออกไป เพ่�อไมื่�ให�

เกิดความื่ซำ�าซ�อนในการใชั้�ทำรัพยุากรโดยุไมื่�จำาเป็น สูามื่ารถนำาสู�วนผิสูมื่ทีำ�มีื่รสูชั้าติ้

เดียุวกันมื่าใชั้�ทำดแทำนกันได�

5.ม่าตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ในสู�ว นนี�เป็นการ

เติ้มื่เต็้มื่ความื่ร้�ให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�ร้�จักการพัฒนาและบริหารจัดการแปลงให�สูามื่ารถ

รับรองมื่าต้รฐ์านได� โดยุวิทำยุากรจากสูำานักงานเกษ์ต้รอำาเภอกงไกรลาศ เป็นผ้ิ�ให�

ความื่ร้�เกี�ยุวกับขึ้�อปฏิบัติ้ต้�างๆ ในการผิลักดันผิลิต้ภัณฑ์์ขึ้องกลุ�มื่และขึ้องนักเรียุน

โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุสุู้�มื่าต้รฐ์านการผิลติ้ทีำ�ปลอดภยัุ และมื่าต้รฐ์านดงักล�าวยุงัเป็นอีก

ชั้�องทำางหน้�งในการสู�งเสูริมื่การต้ลาดได�อีกทำางหน้�งด�วยุ 
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ก่จกรรมที� 4 
รูต้ลาด

เป็นการจัดการเรียุนร้�ด�านชั้�องทำางการต้ลาดทัำ�งในชุั้มื่ชั้น เชั้�น ต้ลาดนัดใน

ชุั้มื่ชั้น ร�านค�าชุั้มื่ชั้น (เจ�ดำา เจ�ใหญ�) ต้ลาดไนท์ำ และเทำศกาลต้�างๆ การต้ลาดนอก

ชุั้มื่ชั้นภายุหลังการรับรองมื่าต้รฐ์าน GAP ทีำ�ดำาเนินการภายุใต้�แบรนด์โรงเรียุนผ้ิ�

สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอก สู�งต้�อไปยุังบริษั์ทำประชั้ารัฐ์สูามัื่คคี จังหวัดสุูโขึ้ทัำยุ เพ่�อเพิ�มื่

ชั้�องทำางการจัดจำาหน�ายุไปยุังโรงพยุาบาลและบริษั์ทำห�างร�านแบบโมื่เดิร์นเทำรด 

เป็นต้�น นอกจากนี� กิจกรรมื่ร้�ต้ลาด ยุังมีื่การเติ้มื่องค์ความื่ร้�ด�านการเพิ�มื่ม้ื่ลค�า

สิูนค�า ด�วยุการแปรร้ป ในกรณีทีำ�มีื่ผิลผิลิต้จำานวนมื่าก หร่อผิลผิลิต้มื่ากเกินความื่

ต้�องการขึ้องต้ลาด 
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นอกจากนี�ยุังมีื่การต้�อยุอดด�านการอาศัยุความื่ร�วมื่ม่ื่อจากเคร่อขึ้�ายุ

ร�วมื่พัฒนาในชุั้มื่ชั้นทีำ�มีื่การแปรรูปสินคู้่าข้องชุ้ม่ช้น เชั้�น การแปรร้ปสูมุื่นไพร 

กลุ�มื่แปรร้ปขึ้�าวอินทำรียุ์ กลุ�มื่ทำำาโอ�งผิ�าไหมื่ กลุ�มื่ไมื่�กวาด หร่อมีื่การขึ้ายุดินปล้ก 

นำ�าหมัื่กชีั้วภาพและฮอร์โมื่นต้�างๆ ทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุผิลิต้ได� ในแปลงเพาะปล้กเพ่�อสูร�าง

รายุได�เสูริมื่ระหว�างผิลผิลิต้ยุงัไมื่�ออกได�อีกทำางหน้�งด�วยุ โดยุวิทำยุากรนักเรียุนแกน

นำาโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�มีื่องค์ความื่ร้�เหล�านี�ร�วมื่กันถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�และเป็นการ

สูร�างทำางเล่อกให�กับผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�ต้�องการหากิจกรรมื่ทำำาในยุามื่ว�างได�อีกทำางหน้�ง

ด�วยุ นอกจากนี�มีื่การสู�งเสูริมื่ให�เกิดการแปรร้ปอาหารและนำ�าสูมุื่นไพรสูำาหรับ

เป็นอาหารว�างและอาหารกลางวัน เป็นกระเชั้�าขึ้องขึ้วัญในชั้�วงเทำศกาล และนำา

สู�วนผัิกเขึ้�ามื่าใชั้�ในงานประดับต้กแต้�งสูำาหรับงานพิธีุต้�างๆ เพ่�อลดรายุจ�ายุและ

สูนับสูนุนให�เกิดรายุได�สูำาหรับผ้ิ�สู้งอายุุ อีกทัำ�งยุังสูร�างอัต้ลักษ์ณ์ให�กับโรงเรียุน

ผ้ิ�สู้งอายุุต้ำาบลไกรนอกอีกทำางหน้�งด�วยุ

ก่จกรรมที� 5 
รูแ้บ่งปัน้

เป็นการจัดทำำาเวทีำสูาธุารณะและถ�ายุทำอดองค์ความื่ร้�ทีำ�ได�จากการแลก

เปลี�ยุนเรียุนร้�ในกิจกรรมื่ ร้�ต้นเอง ร้�ผิลิต้ ร้�ต้ลาดมื่าเผิยุแพร� โดยุมีื่วิทำยุากรนักเรียุน

แกนนำาโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุตุ้ำาบลไกรนอก ทีำ�มีื่ความื่เชีั้�ยุวชั้าญในศาสูต้ร์ต้�างๆ ให�ความื่

ร้� และถ�ายุทำอดประสูบการณ์แก�เคร่อขึ้�ายุผ้ิ�สู้งอายุุจากต้ำาบลขึ้�างเคียุงและทีำ�อ่�นๆ 

องค์กร หร่อหน�วยุงานทีำ�เกี�ยุวขึ้�อง เพ่�อแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�ทีำ�ได� และสูามื่ารถ

นำาไปขึ้ยุายุผิลในพ่�นทีำ�ได�
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ระยะเวลาใน้การดำาเน่้น้การใน้หลกัสูตร

ร้ปแบบขึ้องการดำาเนินกิจกรรมื่เป็นการพัฒนาในแต้�ละกิจกรรมื่

เป็นการสูอดแทำรกกิจกรรมื่การเรียุนร้�ทีำ�มีื่อยุ้�เดิมื่โดยุการสูอดแทำรกความื่ร้�

ครั�งละไมื่�เกิน 1-3 ชัั้�วโมื่ง เพ่�อให�ผ้ิ�สู้งอายุุได�ทำำากิจกรรมื่หลักขึ้องโรงเรียุน

ผ้ิ�สู้งอายุุ เชั้�น กิจกรรมื่กายุบริหาร กิจกรรมื่การด้แลสุูขึ้ภาพ เป็นต้�น โดยุ

จำานวนรวมื่ขึ้องการจัดกิจกรรมื่ต้ลอดหลักสู้ต้รรวมื่แล�วไมื่�เกิน 50 ชัั้�วโมื่ง 

ทัำ�งนี�นวัต้กรหร่อผ้ิ�ใชั้�หลักสู้ต้รสูามื่ารถยุด่หยุุ�นระยุะเวลาได�ต้ามื่ความื่สูนใจ

และความื่เหมื่าะสูมื่ขึ้องชั้�วงวัยุขึ้องผ้ิ�เรียุน
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เง้�อน้ไขใน้การน้ำาหลกัสูตรน้วตักรรมฯ ไปใช้ ้

1. หลักสู้ต้รนวัต้กรรมื่ฯ นี�ผ้ิ�นำาไปใชั้�สูามื่ารถปรับเปลี�ยุนเน่�อหาสูาระได�

ต้ามื่ความื่เหมื่าะสูมื่กับความื่ต้�องการเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุ

2. การกำาหนดร้ปแบบการเรียุนร้� ในเบ่�องต้�นนวัต้กรจะต้�องทำราบขึ้�อม้ื่ล

พ่�นฐ์าน สูภาพ และความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในพ่�นทีำ�เสีูยุก�อน เพ่�อให�สูามื่ารถ

ออกแบบการเรียุนร้�ได�ต้รงต้ามื่ความื่ต้�องการขึ้องผ้ิ�ใชั้�นวัต้กรรมื่ เชั้�น บริบทำทีำ�

ผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�ได�ทำำาการเกษ์ต้รหร่อมีื่ผ้ิ�ทีำ�มีื่พ่�นฐ์านการเกษ์ต้รเพียุงเล็กน�อยุ การจัด

กระบวนการเรียุนร้�ทีำ�มีื่การแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�แบบสูองทำางอาจไมื่�เหมื่าะ

สูมื่ แต้�จะเป็นการให�ความื่ร้�โดยุผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญหร่อปราชั้ญ์เกษ์ต้รในพ่�นทีำ� ในการให�

ความื่ร้�และร�วมื่ลงม่ื่อปฏิบัติ้จริง เพ่�อวัดผิลการเรียุนร้�ได�ทัำนทีำ

3. ระยุะเวลาขึ้องกิจกรรมื่อาจดำาเนินการด�วยุความื่ยุ่ดหยุุ�น เน่�องจาก

ธุรรมื่ชั้าติ้ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุในการเรียุนร้�ในแต้�ละพ่�นทีำ�อาจแต้กต้�างกัน จำานวนชัั้�วโมื่ง

จ้งสูามื่ารถปรับลดได�ต้ามื่ความื่เหมื่าะสูมื่และความื่สูนใจขึ้องผ้ิ�เรียุน

4. การจดบันท้ำกบัญชีั้ต้�นทุำนค�าใชั้�จ�ายุอาจไมื่�ประสูบผิลสูำาเร็จมื่ากนักใน

กลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุ นวัต้กรสูามื่ารถสูร�างกระบวนการจดบันท้ำกครัวเร่อนแบบกลุ�มื่ โดยุ

อาศัยุบุคคลทีำ�มีื่สูายุต้าดี มีื่ทัำกษ์ะในการคิดคำานวณ และสูามื่ารถอ�านออกเขีึ้ยุนได� 

ชั้�วยุเหล่อซ้�งกันและกัน  ยุังเป็นการสู�งเสูริมื่ให�ผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ปฏิสัูมื่พันธ์ุกับเพ่�อร�วมื่

ชัั้�นเรียุน และเสูริมื่ทัำกษ์ะการทำำางานร�วมื่กันเป็นทีำมื่ได�อีกทำางหน้�งด�วยุ หากพ่�นทีำ�

ไหนทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุมีื่ความื่สูามื่ารถจดบันท้ำกบัญชีั้ครัวเร่อนได�สูามื่ารถจัดการเรียุนร้�

เป็นรายุบุคคลได�
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การ่เรี่ยนรู่ก้าร่เกษตร่
วิถีใหม่เพืื่�อสุขภาวัะผู่้ �ส่งอายุุ

07

ด้วยกระบวนการเร่ยนรู้แบบกลุ่ม่หร้อการพื้บปะข้องผูู้้

สูงอายุในสภาวการณ์์การระบาดข้องโรคู่โคู่วิด 19 จัำาเป็นอย่าง

ยิ�งท่ำ�จัะต้องอาศัยเทำคู่โนโลย่สารสนเทำศเข้้าม่าประยุกต์ใช้้ เพ้ื้�อ

ให้เกิดคู่วาม่ย้ดหยุ่น สาม่ารถเร่ยนรู้ด้วยตนเองได้ภายในบ้าน 

เน่�องจากกลุ�มื่ผ้ิ�สู้งอายุุถ่อว�าเป็นกลุ�มื่ทีำ�มีื่ความื่เสีู�ยุงสู้งการเดิน

ทำางหร่อการรวมื่กลุ�มื่กันมื่ากเกินไปอาจทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถ

ติ้ดเช่ั้�อและเกิดการแพร�ระบาดได�ง�ายุ ดังนั�นเพ่�อสุูขึ้ภาวะขึ้องผ้ิ�

สู้งอายุุ ผ้ิ�นำาเสูนอการเรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ (lifelong Learning) ทีำ�

ยุ่ดหยุุ�นเอ่�อประโยุชั้น์ให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถพัฒนาทัำกษ์ะการเรียุนร้�

ทำางเทำคโนโลยุี (Technology Literacy) โดยุมีื่โรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุ

ขึ้ององค์การปกครองสู�วนทำ�องถิ�น นำาผ้ิ�สู้งอายุุเขึ้�าสู้�การเรียุนร้�และ
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การปรับตั้วต้�อกระแสูการเปลี�ยุนแปลงทำางสัูงคมื่แบบเฉียุบพลัน 

(Social Disruption) เป็นเสูม่ื่อนการสูร�างภ้มิื่คุ�มื่กันพัฒนาต้นเอง

ให�พร�อมื่รับกับกระแสูการเปลี�ยุนแปลงต้ลอดเวลา โดยุเฉพาะ

ผ้ิ�ทีำ�กำาลังจะก�าวเขึ้�าสู้�วัยุชั้รา หร่อผ้ิ�สู้งอายุุต้อนต้�น ซ้�งเป็นวัยุทีำ�

สูามื่ารถปรับตั้วได�ดีกับเทำคโนโลยุีสูมัื่ยุใหมื่� เชั้�น โทำรศัพท์ำม่ื่อถ่อ 

คอมื่พิวเต้อร์แบบพกพา อุปกรณ์แทำบเล็ต้ ฯลฯ ในสู�วนนี�คณะผ้ิ�จัด

ทำำาจ้งนำาเสูนอชั้�องทำางการเขึ้�าถ้งสู่�อการเรียุนร้�ทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถ

นำามื่าใชั้�ในการเรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ได� โดยุแบ�งออกเป็น 2 สู�วน ได�แก�
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1. แหล่งเรียน้รูด้า้น้การผล่ต
และแปรรูปเกษตรอ่น้ทรีย ์
ใน้รูปแบบออน้ไลน้์

ผูู้้สูงอายุสาม่ารถหาคู่วาม่รู้ด้านการผู้ลิตและการแปรรูป

ด้านเกษตรอินทำร่ย์ผู่้านช่้องทำางออนไลน์ได้หลากหลายช่้องทำาง

โดยสาม่ารถแบ่งออกตาม่รูปแบบการใช้้งานดังน่�

ปจัจุับันเราพื้บว่าม่่แอปพื้ลิเคู่ชั้นจัำานวนม่ากท่ำ�พัื้ฒนา

ข่้�นเพ้ื้�อเอ้�อประโยช้น์ให้กับเกษตรกรสาม่ารถเร่ยนรู้จัากผูู้้

เช่้�ยวช้าญท่ำ�สาม่ารถตอบคู่ำาถาม่ได้โดยตรง ทัำ�งนี� เว็บไซต์้ขึ้อง

กระทำรวงเกษ์ต้รและสูหกรณ์ (https://www.moac.go.th/

service_all-mobile_app) ได�รวบรวมื่แอปพลิเคชัั้นทีำ�เป็น

ประโยุชั้น์บริการไว�สูำาหรับเกษ์ต้รกรทัำ�งในด�านการผิลิต้ การแปรร้ป 

และการต้ลาดต้ลอดจนขึ้�าวสูารความื่ร้�ทีำ�น�าสูนใจจำานวนมื่าก

1) แหล่งเรียน้รู ้
ผ่าน้แอปพล่เคช้นั้โดยตรง
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คิ์วอาร์โค้์ดสูำาห้ร้บเข้าถึืงแห้ล่งข้อมูืล 
(ท่ี่�มืา: https://www.moac.go.th/service_all-mobile_app)

ภาพห้น้าเว็บไซต์รวบรวมืแอปพลิเค์ช้้นของกระที่รวงเกษตรและสูห้กรณ์์ 
(ท่ี่�มืา: https://www.moac.go.th/service_all-mobile_app)
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เป็นอ่กตัวอย่างหน่�งข้องแอปพื้ลิเคู่ชั้นท่ำ�เช้้�อม่โยง

เกษตรกรกับผูู้้เช่้�ยวช้าญเข้้าม่าตอบข้้อสงสัยข้องเกษตรกรท่ำ�ม่่

คู่วาม่สนใจัเฉพื้าะทำางได้เข้้าม่าเร่ยนรู้ เชั้�น การให�คำาแนะนำาเร่�อง

มื่าต้รฐ์านและใบรับรองทำางการเกษ์ต้ร การขึ้นสู�ง การต้ลาด มีื่การ

เช่ั้�อมื่โยุงชุั้มื่ชั้นเกษ์ต้รกรทีำ�มีื่ความื่สูนใจร�วมื่กันแลกเปลี�ยุนเรียุนร้� 

นอกจากนี�ยุงัมีื่สูาระการเกษ์ต้รหร่อขึ้�าวสูารความื่ร้�ใหมื่�ทีำ�เกษ์ต้รกร

ควรร้�เขึ้�ามื่ารวมื่ไว�ในแอปพลิเคชัั้น ซ้�งสูามื่ารถรองรับระบบปฏิบัติ้

การได�ทัำ�งระบบ Android และ IOS และเช่ั้�อมื่โยุงการใชั้�งานเขึ้�า

กับแอปพลิเคชัั้นไลน์ (Line)  ทำำาให�เกษ์ต้รกรสูามื่ารถรับขึ้�าวสูาร

ทำางการเกษ์ต้รและเรียุนร้�แบ�งปันสูาระความื่ร้�ทีำ�สูามื่ารถใชั้�งานได�

ง�ายุไมื่�ยุุ�งยุาก

แอปพล่เคช้นั้ 
เกษตรโก (KASET GO)
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ภาพต้วอย่างแอปพลิเค์ช้้นเกษตรโก (Kaset Go)
ท่ี่�มืา: https://kasetgo.com/ 

ภาพต้วอย่างแอปพลิเค์ช้้นเกษตรโก (Kaset Go)
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ช่้องทำางสังคู่ม่ออนไลน์ท่ำ�เช้้�อม่โยงกับแอปพื้ลิเคู่ชั้นหร้อ

แพื้ลตฟอร์ม่อ้�นๆ เป็นร้ปแบบทีำ�เปิดกว�างสูามื่ารถเขึ้�าถ้งผ้ิ�รับสูาร

ได�ง�ายุและเป็นประโยุชั้น์ให�กับผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถหาความื่ร้�ได�จาก

สู่�อสัูงคมื่ออนไลน์ โดยุผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถสูร�างกระบวนการเรียุนร้�

ต้ลอดชีั้วิต้ได�อยุ�างไมื่�ร้�จบ จากการศ้กษ์าวิจัยุพบว�า ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�เป็น

ปราชั้ญ์ทำางด�านการผิลิต้นำ�าหมัื่กชีั้วภาพโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุตุ้ำาบลไกร

นอกอยุ�างคุณยุายุสูวาทำได�เรียุนร้�เร่�องการทำำานำ�าหมัื่กจากรายุการ

ภาพช่้องมืห้าวิที่ยาล้ยค์อกห้มูื ศู์นย์กสิูกรรมืธิรรมืช้าติมืาบเอ้�อง 
ท่ี่�มืา: https://www.youtube.com/channel/UCeRDQG3lUgQCmZOpbMZXGYw 

ภาพช่้องมืห้าวิที่ยาล้ยค์อกห้มูื ศู์นย์กสิูกรรมืธิรรมืช้าติมืาบเอ้�อง 

1) แหล่งเรียน้รู ้
เคร้อข่ายเกษตรอ่น้ทรีย ์
ใน้ส้�อสงัคมออน้ไลน้์
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ขึ้องอาจารยุ์ธุงชั้นะ พรหมื่มิื่ จากศ้นยุ์กสิูกรรมื่ไร�สูารพิษ์วังนำ�า

เขีึ้ยุว อ.วังนำ�าเขีึ้ยุว จ.นครราชั้สีูมื่าผิ�านชั้�องทำางยุ้ท้ำบ โดยุกล�าวว�า 

“เรียุนร้�จากอาจารยุ์ธุงชั้นะแล�วนำามื่าทำำานำ�าหมัื่กจุลินทำรียุ์ต้�างๆ 

ไสู�ปลา รกหม้ื่ จุลินทำรยุ์จากลำาขึ้�าว หน�อกล�วยุ อาจารยุ์ให�ขึ้�อคิด

เสูมื่อว�าให�เราลงม่ื่อทำำาถ้งจะสูำาเร็จได�” (คุณยุายุสูวาทำ, สัูมื่ภาษ์ณ์ 

25 กุมื่ภาพันธ์ุ 2564) การเป็นผ้ิ�เรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ เรียุนร้� และลงม่ื่อ

ทำำาค่อสิู�งทีำ�ทำำาให�ต้ำาบลไกรนอกมีื่ปราชั้ญ์ผ้ิ�ร้�เพิ�มื่ข้ึ้�น และสูามื่ารถ

ถ�ายุทำอดความื่ร้�สู�งต้�อให�กับเพ่�อนผ้ิ�สู้งอายุุคนอ่�นๆ ได� เน่�องจาก

สู่�อวิดีทัำศน์เป็นสู่�อทีำ�สูามื่ารถเรียุนร้�ได�ง�ายุ มีื่ภาพและเสีูยุงทีำ�สูามื่ารถ

ทำำาให�ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเรียุนร้�การทำำาเกษ์ต้รอินทำรีย์ุและสูามื่ารถ

ติ้ดต้ามื่ขึ้�าวสูารทำางการเกษ์ต้รได�อยุ�างรวดเร็ว ผิ�านชั้�องทำาง

ยุ้ท้ำบ (Youtube) วิดีโอเฟสูบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line)  ผ้ิ�สู้งอายุุ

สูามื่ารถพิมื่พ์ช่ั้�อชั้�องหร่อคำาค�นหาทีำ�ต้นเองสูนใจได�โดยุง�ายุ ตั้วอยุ�าง

เชั้�น มื่หาลัยุคอกหม้ื่ ศ้นยุก์สิูกรรมื่ธุรรมื่ชั้าติ้มื่าบเอ่�อง มีื่สู่�อการเรียุน

ร้�ทีำ�เกี�ยุวกับการเลี�ยุงดิน บำารุงดิน การเก็บเมื่ล็ดพันธ์ุุ การทำำานำ�าหมัื่ก

และจุลินทำรียุ ์การแปรร้ปสิูนค�าเกษ์ต้รอินทำรียุ ์เชั้�น เค�กขึ้�าวอินทำรียุ์ 

แปรร้ปสูมุื่นไพร เป็นชั้�องทำางการแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�กับผ้ิ�ร้�และ

เคร่อขึ้�ายุเกษ์ต้รอินทำรียุ์ ฯลฯ
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นอกจัากช่้องทำางยูทูำบแล้วช่้องทำางท่ำ�ผูู้้สูงอายุสาม่ารถ

เร่ยนรู้ได้จัากสถาน่วิทำยุออนไลน์ เชั้�น สูถานีวิทำยุุ มื่ก (KU Radio 

Thailand) ทีำ�มีื่การรวบรวมื่องค์ความื่ร้�ด�านการเกษ์ต้รทีำ�หลากหลายุ

ร้ปแบบทัำ�งในร้ปแบบวิทำยุุกระจายุเสีูยุง วีดีทัำศน์ การถ�ายุทำอดสูด

ผิ�านทำางชั้�องทำางชั้�องทำางเว็บไซต์้และยุ้ท้ำบ โดยุมีื่การสู�งเสูริมื่ให�

เกิดการเรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ผิ�านชั้�องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทำางอากาศใน

ภ้มิื่ภาคต้�างๆ ไมื่�ว�าจะเป็นภาคเหน่อ ภาคกลาง ภาคอีสูานและ

ภาคใต้� สู�งเสูริมื่การเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุได�อีกชั้�องทำางหน้�งด�วยุ 

ภาพต้วอย่างสูถืาน่วิที่ยุ มืก. ในรูปแบบออนไลน์ท่ี่�มืา: https://www.youtube.com/channel/
UCjB0DY4JS98v3OuIu-_shbQ

นอกจัากช่้องทำางยูทูำบแล้วช่้องทำางท่ำ�ผูู้้สูงอายุสาม่ารถ

 เชั้�น สูถานีวิทำยุุ มื่ก (KU Radio 

Thailand) ทีำ�มีื่การรวบรวมื่องค์ความื่ร้�ด�านการเกษ์ต้รทีำ�หลากหลายุ

ร้ปแบบทัำ�งในร้ปแบบวิทำยุุกระจายุเสีูยุง วีดีทัำศน์ การถ�ายุทำอดสูด

ผิ�านทำางชั้�องทำางชั้�องทำางเว็บไซต์้และยุ้ท้ำบ โดยุมีื่การสู�งเสูริมื่ให�

เกิดการเรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ผิ�านชั้�องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทำางอากาศใน

ภ้มิื่ภาคต้�างๆ ไมื่�ว�าจะเป็นภาคเหน่อ ภาคกลาง ภาคอีสูานและ

ภาคใต้� สู�งเสูริมื่การเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุได�อีกชั้�องทำางหน้�งด�วยุ 

นอกจัากช่้องทำางยูทูำบแล้วช่้องทำางท่ำ�ผูู้้สูงอายุสาม่ารถนอกจัากช่้องทำางยูทูำบแล้วช่้องทำางท่ำ�ผูู้้สูงอายุสาม่ารถ

 เชั้�น สูถานีวิทำยุุ มื่ก (KU Radio 

Thailand) ทีำ�มีื่การรวบรวมื่องค์ความื่ร้�ด�านการเกษ์ต้รทีำ�หลากหลายุ

ร้ปแบบทัำ�งในร้ปแบบวิทำยุุกระจายุเสีูยุง วีดีทัำศน์ การถ�ายุทำอดสูด

ผิ�านทำางชั้�องทำางชั้�องทำางเว็บไซต์้และยุ้ท้ำบ โดยุมีื่การสู�งเสูริมื่ให�

เกิดการเรียุนร้�ต้ลอดชีั้วิต้ผิ�านชั้�องโรงเรียุนผ้ิ�สู้งอายุุทำางอากาศใน

ภ้มิื่ภาคต้�างๆ ไมื่�ว�าจะเป็นภาคเหน่อ ภาคกลาง ภาคอีสูานและ

ภาคใต้� สู�งเสูริมื่การเรียุนร้�ขึ้องผ้ิ�สู้งอายุุได�อีกชั้�องทำางหน้�งด�วยุ 
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แฟลต้ฟอร์มื่เคร่อขึ้�ายุสัูงคมื่ออนไลน์อยุ�าง เฟสูบุ๊ค 

(Facebook) ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเขึ้�าถ้งได�โดยุง�ายุและรวดเร็วในการ

แสูวงหาความื่ร้�ในการเพาะปล้กและการแปรร้ป เชั้�น เฟสูบุ๊คแฟน

เพจ กลุ�มื่เฟสูบุ๊ค ซ้�งมีื่ตั้วอยุ�างเชั้�น  กลุ�มื่ปล้กพ่ชั้ผัิกสูวนครัว กลุ�มื่

ปล้กผัิกกินเองเกษ์ต้รพอเพียุง กลุ�มื่เสู�นทำางสูายุเกษ์ต้รยุคุใหมื่� ฯลฯ 

เป็นกลุ�มื่ชุั้มื่ชั้นผ้ิ�สูนใจการเพาะปล้กพ่ชั้ผัิกสูวนครัว ความื่ร้�ทำางการ

เกษ์ต้ร การแปรร้ป มื่าร�วมื่แบ�งปันแลกเปลี�ยุน โดยุกลุ�มื่มีื่ลักษ์ณะ

เป็นกลุ�มื่ปิดไมื่�เน�นให�สูมื่าชิั้กนำาสิูนค�ามื่าขึ้ายุเพ่�อการพาณิชั้ยุ์ 

ขึ้ณะเดียุวกันเฟสูบุ๊คกลุ�มื่สูาธุารณะเชั้�น กลุ�มื่เกษ์ต้รพอเพียุงแบ�ง

ปันความื่ร้�ประสูบการณ์ เป็นกลุ�มื่ทีำ�มีื่การแลกเปลี�ยุนองค์ความื่ร้�

แนวทำางการเพาะปล้ก และมีื่การอนุญาต้ให�มีื่การแลกเปลี�ยุนขึ้ายุ

สิูนค�า เชั้�น เมื่ล็ดพันธ์ุุพ่ชั้ ต้�นกล�า ปุ�ยุ จุลินทำรียุ ์และผิลผิลิต้ทำางการ

เกษ์ต้รขึ้องต้นเองในกลุ�มื่ได� ผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเขึ้�าร�วมื่กลุ�มื่ต้�างๆ ได�

ต้ามื่วัต้ถุประสูงค์ทีำ�ต้�องการ

คู่่�มืือนวัตักรรมืกระบวันการเกษตรเพืื่�อสุุขภาวัะผู่้�สุ่งอายุุ 149



ขึ้ณะทีำ�เฟสูบุ๊คแฟนเพจ เป็นเพจขึ้องบุคคลหร่อหน�วยุงาน

ทีำ�ให�ความื่ร้� ขึ้�าวสูาร และสูาระสูำาคัญให�กับเกษ์ต้รกรทีำ�มีื่ความื่สูนใจ

เฉพาะ โดยุผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเรียุนร้�ได�อยุ�างหลากหลายุ ซ้�งผ้ิ�จัดทำำา

เชั้�น เพจศ้นยุ์รวมื่ความื่ร้�เกษ์ต้รพอเพียุง เป็นเพจทีำ�ให�ความื่ร้�ด�าน

การทำำาเกษ์ต้รแบบพอเพียุงให�เกษ์ต้รกรสูามื่ารถพ้�งพาต้นเองได�

อยุ�างยุั�งยุน่  นอกจากนี�ยุงัมีื่เพจต้�างๆ ขึ้องหน�วยุงานทีำ�มีื่การเผิยุแพร�

ความื่ร้� เชั้�น เกษ์ต้รก�าวไกลกับสูกว. เพจศ้นยุ์เรียุนร้�เศรษ์ฐ์กิจพอ

เพียุงในแต้�ละพ่�นทีำ�ทีำ�ผ้ิ�สู้งอายุอุาศัยุอยุ้� สูามื่ารถติ้ดต้ามื่เป็นสูมื่าชิั้ก

และเขึ้�าไปมีื่สู�วนร�วมื่ในกิจกรรมื่ต้�างๆ ขึ้องศ้นย์ุเรียุนร้�เหล�านี�ได� เชั้�น 

เคร่อขึ้�ายุสูวนผัิกคนเม่ื่อง ทีำ�มีื่การนำาสิูนค�าขึ้องสูมื่าชิั้กเคร่อขึ้�ายุมื่า

แบ�งปันในร้ปแบบขึ้องพรีออเดอร์ พร�อมื่ทัำ�งให�ความื่ร้� ขึ้�าวสูารการ

เรียุนร้�ด�านการทำำาเกษ์ต้รในเม่ื่องหร่อในพ่�นทีำ�ทีำ�จำากัดเหมื่าะสูำาหรับ

ผ้ิ�สู้งอายุุทีำ�อยุ้�ในเม่ื่องอีกด�วยุ

ภาพต้วอย่างกลุ่มืเฟสูบุค์กลุ่มืสู่วนต้ว (กลุ่มืปิด) “การปลูกพ้ช้ผ้่กสูวนค์ร้ว”
ท่ี่�มืา: https://www.facebook.com/groups/879611802065771
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ภาพต้วอย่างเพจให้้ค์วามืรู้ด้านการเกษตร “ศู์นย์รวมืค์วามืรู้เกษตรพอเพ่ยง” 
ท่ี่�มืา: https://www.facebook.com/kasetengdham

ภาพต้วอย่างเพจสูวนผ้่กค์นเม้ือง ให้้ค์วามืรู้ผ่ลิตและการแปรรูปภายใต้การที่ำาเกษตรในเม้ือง
และในพ้�นท่ี่�ท่ี่�จำาก้ด ท่ี่�มืา: https://www.facebook.com/thaicityfarm
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2) แหล่งเรียน้รู ้
ช่้องทางการจดัจำาหน่้าย
ใน้ระบบตลาดออน้ไลน้์

ในแพื้ลตฟอร์ม่ Find Food สาม่ารถใช้้ช่้องทำางดิจิัทัำล

อย่าง LINE ม่าประยุกต์ใช้้ได้ม่่ประสิทำธิภาพื้ โดยุยุ้ดเอา LINE 

Official Account เป็นชั้�องทำางหลักทัำ�งในด�านการสู่�อสูารต้รง

กับผ้ิ�บริโภค รวมื่ถ้งเพิ�มื่ศักยุภาพด�านการขึ้ายุทีำ�ผ้ิ�บริโภคสูามื่ารถ

ซ่�อผิลิต้ผิลทำางการเกษ์ต้รได�ทัำนทีำผิ�าน LINE พร�อมื่ด�วยุเคร่�องม่ื่อ 

MyShop ทีำ�มีื่ระบบสูร�างหน�าร�านออนไลน์ และระบบด้แลสิูนค�า

แพลตฟอรม์ 
FIND FOOD

ปจัจุับันม่่รูปแบบการจััดจัำาหน่ายออนไลน์จัำานวนม่าก

ทัำ�งในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพื้ลิเคู่ชั้น และแพื้ลตฟอร์ม่ในส้�อสังคู่ม่

ออนไลน์ต่างๆ ทีำ�ชั้�วยุให�เกษ์ต้รกรผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถแลกเปลี�ยุน

สิูนค�าทำางการเกษ์ต้รขึ้องต้นเองจากฟาร์มื่ไปยุังผ้ิ�บริโภคได�อยุ�าง

รวดเร็ว ตั้วอยุ�างดังนี�  การเปิดร�านขึ้องเกษ์ต้รกรใชั้�แอปพลิเคชัั้น

ไลน์ (LINE) และแอพลิเคชัั้นสูำาหรับการรับซ่�อทีำ�มีื่การเช่ั้�อมื่โยุง

ผ้ิ�ซ่�อกับผ้ิ�ขึ้ายุมื่ารวมื่กัน เชั้�น
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ภาพท่ี่� แพลตฟอร์มื Find Food
ท่ี่�มืา: เกษตรพ้นธ์ุิ๙, 2563, https://www.kaset1009.com/th/articles/188049)

หลังบ�านทีำ�ทำรงประสิูทำธิุภาพและง�ายุต้�อการใชั้�งาน สู�งผิลให� LINE 

Official Account ขึ้อง Find Food (@findfood19) ประสูบความื่

สูำาเร็จสูามื่ารถชั้�วยุเหล่อเกษ์ต้รกรรายุยุ�อยุให�สูามื่ารถขึ้ยุายุชั้�อง

ทำางธุุรกิจสู้�การเกษ์ต้รดิจิทัำลและก�าวเขึ้�าสู้�การเกษ์ต้รในยุุค New 

Normal อยุ�างมัื่�นใจ (เกษ์ต้รพันธ์ุุ๙, 2563) 

ภาพท่ี่� แพลตฟอร์มื Find Food
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คู้่อช่้องทำางการข้ายผู้ลผู้ลิตเกษตรรูปแบบใหม่่ท่ำ�เช้้�อม่

เกษตรกรและผูู้้บริโภคู่เข้้าหากัน ผู่้านวิธ่การ “ร่วม่เป็นเจ้ัาข้อง

ผู้ลผู้ลิตการเกษตร” เพ่�อให�ทัำ�งค้�ได�ชั้�วยุเหล่อและด้แลผิลผิลิต้ไป

ด�วยุกัน โดยุหากผ้ิ�บริโภคต้�องการใกล�ชิั้ดผิลผิลิต้ก็สูามื่ารถเดิน

ทำางมื่าเยุี�ยุมื่ชั้มื่แล�วสูามื่ารถต้รวจสูอบพิกัดพ่�นทีำ�การเพาะปล้กได�

จากในระบบ กระทัำ�งเม่ื่�อถ้งฤด้กาลเก็บเกี�ยุว เกษ์ต้รกรจะจัดสู�ง

ผิลผิลิต้ให�ผ้ิ�บริโภคต้ามื่ทีำ�อยุ้�ทีำ�ได�ลงทำะเบียุนและบางชั้นิดสิูนค�า

เกษ์ต้รจะมีื่การนัดรับผิลผิลิต้บริเวณพ่�นทีำ�การเพาะปล้ก นอกจาก

นั�นแล�ว ฟาร์มื่โต้ะยุงัเปิดโอกาสูให�เกษ์ต้รกรได�ตั้�งราคาขึ้ายุผิลผิลิต้

ด�วยุตั้วเองเพ่�อแก�ปัญหาภาระหนี�สิูนและราคาผิลผิลิต้ต้กต้ำ�า ทำำาให�

เกษ์ต้รกรได�พัฒนาตั้วเองและเรียุนร้�ทีำ�จะสูร�างแบรนด์สิูนค�าขึ้อง

ตั้วเองในอนาคต้ สู�วนผ้ิ�บริโภคก็จะได�ความื่มัื่�นใจในคุณภาพทีำ�สูด

ใหมื่�เพราะร�วมื่ด้แลและเห็นการเจริญเติ้บโต้ไปจนถ้งได�รับผิลผิลิต้ 

(ทำะนุพงศ์ กุสุูมื่า ณ อยุุธุยุา, 2561)  “แนวทำางนี�ถ่อเป็นมิื่ติ้ใหมื่�

ขึ้องต้ลาดเกษ์ต้รเพ่�อรองรับการเขึ้�าสู้�โหมื่ดไทำยุแลนด์ 4.0 เพราะทีำ�

ผิ�านมื่ายุงัไมื่�พบว�ามีื่ใครทีำ�สูามื่ารถซ่�อสิูนค�าอินทำรียุแ์บบเขึ้�าถ้งตั้�งแต้�

เริ�มื่ปล้กจนเก็บเกี�ยุว ดังนั�น เป็นแนวทำางทีำ�ชั้�วยุได�ทัำ�งเกษ์ต้รกรและ

ผ้ิ�บริโภคให�ต้�างได�สูมื่หวังต้ามื่ทีำ�ต้�องการ เป็นการสูร�างสัูมื่พันธุภาพ

ทีำ�ดีระหว�างเกษ์ต้รกรและผ้ิ�บริโภค” คุณอาทิำต้ยุ์ จันทำร์นนทำชัั้ยุ 

ผ้ิ�ก�อตั้�ง Farm To 

แอปพล่เคช้นั้ 
ฟารม์โตะ
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ภาพท่ี่� ต้วอย่างแอปพลิเค์ช้้นฟาร์มืโตะ ท่ี่�มืา: https://www.facebook.com/yourfarmto/
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เกษ์ต้รกรผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถเขึ้�าถ้งผ้ิ�บริโภคได�อยุ�างสูะดวก

ง�ายุดายุ ผิ�านการจัดจำาหน�ายุสิูนค�าเกษ์ต้รอินทำรียุ์ขึ้องต้นเองด�วยุ

แอปพลิเคชัั้น Facebook โดยุมีื่ทัำ�งในร้ปแบบขึ้องเฟสูบุ๊คสู�วน

บุคคล เฟสูบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) และเฟสูบุ๊คกลุ�มื่ 

(Facebook Group) ทีำ�มีื่การเปิดกว�างเป็นสูาธุารณะสูำาหรับการ

วางจำาหน�ายุสิูนค�าในกลุ�มื่หร่อหน�าเพจ เชั้�น กลุ่มืตลาดซ้�อขายสิูนค้์า

ที่างการเกษตร และ เกษตรอินที่ร่ย์ภาค์เห้น้อ กลุ่มืซ้�อขายสิูนค้์า

เกษตรอินที่ร่ย์ไที่ย หร่อกลุ�มื่ซ่�อขึ้ายุสิูนค�าในแต้�ละจังหวัดทำ�าน
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อาศัยุอยุ้� ขึ้ณะทีำ�ร้ปแบบการขึ้ายุสิูนค�าแบบแฟนเพจจะมีื่การดำาเนิน

งานในร้ปแบบขึ้องการนำาสิูนค�าขึ้องสูมื่าชิั้กเคร่อขึ้�ายุใดเคร่อขึ้�ายุ

หน้�งมื่ารวมื่เพ่�อจัดจำาหน�ายุ หร่อผ้ิ�สู้งอายุุสูามื่ารถจัดจำาหน�ายุโดยุ

การจัดทำำาแฟนเพจเพ่�อจำาหน�ายุสิูนค�าขึ้องต้นเองได�อีกด�วยุ เม่ื่�อ

ผ้ิ�สู้งอายุุเริ�มื่ต้�นขึ้ายุสิูนค�าได�ด�วยุต้นเองและทำราบชั้�องทำางการ

ขึ้นสู�งสิูนค�าทีำ�ค�อนขึ้�างเสูถียุรและมีื่ประสิูทำธิุภาพแล�ว ผ้ิ�สู้งอายุุ

สูามื่ารถขึ้ยุบัขึ้ยุายุนำาสิูนค�าไปขึ้ายุไว�ในแอปพลิเคชัั้น Lazada หร่อ 

Shopee ได�อีกด�วยุ
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เราจะรู ้ไดอ้ย่างไร
ว่าขอ้มูลเช้้�อถ้อได?้

ทัำ�งน่�ผูู้้สูงอายุจัะต้องใช้้วิจัารณ์ญาณ์ในการติดตาม่

ข่้าวสารหร้อสาระคู่วาม่รู้จัากส้�อสังคู่ม่ออนไลน์ เน้�องจัากเน้�อหา

ต่างๆ ท่ำ�ม่่การส่งต่อกันในโลกออนไลน์ม่่ทัำ�งท่ำ�เป็นคู่วาม่จัริงและไม่่

เป็นคู่วาม่จัริง ดังนั�นจ่ังคู่วรพิื้จัารณ์าข้้อมู่ลข่้าวสารท่ำ�ได้รับ ตาม่

หลัก 5 ต. (พัื้ฒนาม่าจัาก ศูนย์ต่อต้านข่้าวปลอม่, 2563) ดังน่�

ต. 1  ตรวจสอบช้้�อ 
เว็บไซต ์( โดเมน้)

ว�ามื่าจากเว็บไซต์้ทีำ�มื่าจากหน�วยุงาน หร่อมีื่ความื่น�าเช่ั้�อ

ถ่อ หากทำ�านไมื่�แน�ใจ ให�ทำ�านต้รวจสูอบด�วยุการหาขึ้�อม้ื่ลจากเว็บ

ไซต์้อ่�นๆ ทีำ�น�าเช่ั้�อถ่อเพิ�มื่เติ้มื่ไมื่�น�อยุว�า 2 แหล�งขึ้�าว เพ่�อให�เกิด

ความื่แน�ใจในขึ้�อม้ื่ลทีำ�ได�รับก�อนนำาไปใชั้�
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ต. 2  ตรวจสอบ
ความน่้าเช้้�อถ้อของผูเ้ขียน้

ผ้ิ�ให�ขึ้�อม้ื่ลควรเป็นผ้ิ�ร้�หร่อมีื่ประสูบการณ์ในเร่�องนั�นๆ 

อยุ�างแทำ�จริง หร่อเป็นบุคคลทีำ�น�าเช่ั้�อถ่อ ทัำ�งนี�ทำ�านควรต้รวจสูอบ

ความื่น�าเช่ั้�อถ่อขึ้องขึ้�อม้ื่ลจากสู่�ออ่�น หร่อสูอบถามื่ผ้ิ�เชีั้�ยุวชั้าญ

โดยุต้รงก�อนทีำ�ทำ�านเจะเช่ั้�อถ่อ เน่�องจากปัจจุบันมีื่ขึ้�าวปลอมื่ทีำ�มีื่

การแอบอ�างถ้งบุคคลทีำ�น�าเช่ั้�อถ่อมื่าใชั้�ในการหาประโยุชั้น์โดยุ

มิื่ชั้อบอีกด�วยุ
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ภาพช่้องที่างการตรวจสูอบข้อมูืลข่าวปลอมื
ท่ี่�มืา: https://www.antifackenewscenter.com/

ต. 3 ตรวจสอบวนั้ เวลา ที�ขอ้มูล
ถูกเผยแพร่/ตีพ่มพ์

ต. 4 ตรวจสอบเน้้ �อหา
ก่อน้ตดัส่น้ใจเช้้�อ

เน่�องจากขึ้�าวสูารและขึ้�อม้ื่ลในโลกออนไลน์สูามื่ารถนำา

กลับมื่าแชั้ร์ได�ไมื่�จำากัด ผ้ิ�สู้งอายุุควรต้รวจสูอบว�าขึ้�อม้ื่ลนั�นเป็น

ขึ้�อม้ื่ลเก�าหร่อเป็นปัจจุบันหร่อไมื่�

เน่�อหา ร้ปภาพ พาดหัวขึ้�าว หร่อขึ้�อม้ื่ลต้�างๆ อาจเป็น

เน่�อหา บิดเบ่อนเพ่�อจ้งใจให�ผ้ิ�อ�านคลิกเขึ้�าไปหร่อชัั้กจ้งให�สู�งต้�อ

ได�โดยุง�ายุ ขึ้อให�ทำ�านต้รวจสูอบความื่น�าเช่ั้�อถ่อว�า พาดหัวขึ้�าว 

ร้ปภาพ และเน่�อหานั�นมีื่ความื่เป็นจริงมื่ากน�อยุแค�ไหน เน่�องจาก

อาจมีื่ภาพขึ้�าวทีำ�มีื่การตั้ดต้�อให�เกินจริง มีื่พาดหัวขึ้�าวทีำ�ทำำาให�เกิด

ความื่เขึ้�าใจผิิดเพราะต้�องการขึ้ายุขึ้�าว หร่อเน่�อหาทีำ�เกินจาก

สูภาพจริงเพ่�อเป้าหมื่ายุแอบแฝ่ง โดยุการต้รวจสูอบจาก

เว็บไซต์้อ่�นเพิ�มื่เติ้มื่ การสูอบถามื่ผ้ิ�ร้� ก�อนนำาขึ้�อม้ื่ลไป

ใชั้�หร่อสู�งต้�อ
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ศูน้ยต่์อตา้น้ข่าวปลอมประเทศไทย

ภาพช่้องที่างการตรวจสูอบข้อมูืลข่าวปลอมื
ท่ี่�มืา: https://www.antifackenewscenter.com/

ต. 5 ตระหน้กัถงึขอ้ความที�ส่งผลใหส้รา้ง
ความย ั�วยุหร้อสรา้งความขดัแยง้

ผ้ิ�สู้งอายุุควรต้รวจสูอบเน่�อหาสูาระและรับขึ้�าวสูารทีำ�

น�าเช่ั้�อถ่อ เป็นกลาง และไมื่�ยุั�วยุใุห�เกิดความื่เกลียุดชัั้ง และความื่ขัึ้ด

แยุ�งต้�างๆ โดยุเฉพาะอยุ�างยุิ�งในสู่�อสัูงคมื่ออนไลน์ทีำ�ผ้ิ�เขีึ้ยุนเน่�อหามีื่

อิสูระและมีื่ความื่หลากหลายุ ทำำาให�ผ้ิ�ทีำ�สู�งต้�อขึ้�อความื่อาจเป็นเหยุ่�อ

หร่อเคร่�องม่ื่อขึ้องมิื่จฉาชีั้พหร่อผ้ิ�ไมื่�ประสูงค์ดีได�โดยุง�ายุ 

หากผ้ิ�สู้งอายุุไมื่�แน�ใจว�าขึ้�าวสูารต้�างๆ ทีำ�ถ้กสู�งต้�อมื่านั�น

เป็นเร่�องจริงหร่อไมื่� สูามื่ารถสู�งขึ้�อความื่เขึ้�าไปขึ้อต้รวจสูอบได�จาก

เว็บไซต์้หร่อศ้นยุ์ต้�อต้�านขึ้�าวปลอมื่ประเทำศไทำยุ ดังนี�
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