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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย
ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
PROMOTION OF THE QUALITY OF LIFE OF THE PEOPLE AND THE
ELDERIY BAN NA FAI TAMBOM NA FAI MUANG CHAIYAPHUM DISTRICT,
CHAIYAPHUM PROVINCE
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
Nutdanai Kaewponngam
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและประวัตศิ าสตร์ของ
ชุมชนบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ 2. เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ ปั ญหา
อุปสรรคของคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ
3. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
ชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมใิ ห้ดขี น้ึ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย จานวน 302
คน ผลการวิจยั พบว่า สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย มีสภาพความเป็ นอยู่
แบบพอเพียง บางคนพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว บางคนอาศัยอยูค่ นเดียวเพราะลูกหลานไปทางานต่างจังหวัด
ประชาชนบ้านนาฝายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทาไร่ ทานา ปลูกผักขาย บางคนเปิ ดร้านขายของชา
ผู้สูงอายุท่ีว่ างงานส่วนหนึ่ งก็จะทาการจักสานเป็ นงานอดิ เรกในแต่วนั ปั ญหาอุ ป สรรคของคุ ณภาพชีวิต
ประชาชนและผู้สงู อายุบา้ นนาฝาย ส่วนมากจะมีปัญหาด้านสุขภาพและปั ญหาหนี้สนิ ปั ญหาสุขภาพ ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดัน ปวดข้อปวดขา ปั ญหาหนี้สนิ ได้แก่ หนี้ ธกส. และหนี้นอกระบบ ส่วนปั ญหาด้าน
อื่นๆได้แก่ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ร้านค้าไม่ได้เข้าร่วมสวัสดิการ
ของรัฐทาให้ขายของยาก แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ ูงอายุบา้ นนาฝาย ตาบลนา
ฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเช่น การอบรมการทาขนมขาย การทาเครื่องจักรสาน การเพาะเห็ด การ
ตรวจสุขภาพประจาทุกปี และนอกจากนี้ อยากให้ตดิ กล้องวงจรปิ ดเพราะบางครัง้ วัยรุ่นมัวสุ
่ มเสพยาเสพติด
และลักขโมยไก่ของชาวบ้าน
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุ, การส่งเสริมคุณภาพชีวติ , ประชาชน



อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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ABSTRACT
This research aimed to Promote the life quality of the people and the elderly Ban Na Fai,
Na Fai Subdistrict, Mueang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province. The purpose of the research
are 1. To study the community context and history of Ban Na Fai community, Tambon Na Fai,
Muang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province. 2. To study living conditions, problems of life
quality of the people and the elderly Ban Na Fai, Na Fai Subdistrict, Mueang Chaiyaphum District
Chaiyaphum Province. 3. To find ways to promote the life quality of the people and the elderly Ban
Na Fai Tambon Na Fai Muang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province be better. The sample
was used in this research are 302 people and elderly in Ban Na Fai Tambon Na Fai Muang
Chaiyaphum District Chaiyaphum Province. The research found that Living conditions of the people
and the elderly, sufficient living conditions. Some people live with their families. Some live alone
because their children go to work in the provinces. Most of the people in Ban Na Fai are farmers.
Some sell grocery stores. The one who are unemployed will make wicker work as a hobby in a day.
Problems and obstacles of the life quality for the elderly and people in Ban Na Fai most of them
have health problems such as diabetes, heart disease, arthralgia, leg pain, and debt problems, the
debt problems, debt and bad debt, the other problems include: Low agricultural crop prices and
sluggish, Expensive consumer products are expensive, cause stores do not participate in the welfare
of the state, making the difficult selling. Guidelines for enhancing the life quality of the people and
the elderly Ban Na Fai Tambon Na Fai Mueang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province is
promoting the integration of occupational groups in occupational and occupational skills development
such as Candy making training for sale Making mushroom cultivation machinery also annual health
examination .And besides, wanting to be addicted to surveillance cameras, because sometimes
teenagers are taking drugs and stealing the villagers' chickens.
Keywords: Elderly, Promotion of the quality of life, People

บทนา
ปั จจุบนั จานวนผูส้ งู อายุในประเทศไทย ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบสาธารณสุขได้รบั การ
พัฒนามากขึน้ การตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุจงึ เป็ นสิง่ สาคัญ ส่งผลให้ภาครัฐกาหนดมาตรการ
เตรียมการรองรับให้การดูแลผูส้ งู อายุเพื่อให้ผสู้ งู อายุเหล่านัน้ มีคุณภาพชี วติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยกาหนดยุทธศาสตร์
"การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ" เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้วยการมีแผนผู้สงู อายุแห่ง ชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อกาหนดทิศทาง
นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ที่ใช้ดาเนินการด้านผูส้ งู อายุให้ชดั เจน 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐ
1

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และศิรวิ รรณ ศิรบิ ุญ, “ประชากรสูงอายุไทย” ใน รายงานสถานการณ์ผส้ ู งู อายุไทย,
(กรุงเทพมหานคร:มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2555).
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และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยที่สงิ่ เหล่านี้
จะต้องมีการได้รบั รู้ถงึ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนและดาเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่าง
คุม้ ค่า
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุเป็ นประเด็นที่ได้รบั ความ
สนใจกันเป็ นอย่างมากทัง้ ในระดับชาติและในระดับโลก โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่าประเทศ
ใดมีประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปเป็ นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปี ขน้ึ ไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทัง้
ประเทศ ถือว่าประเทศนัน้ ได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมสูงวัย (Aging Society) และจะเป็ นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged
Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปเพิม่ เป็ นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปี ขน้ึ ไปเพิม่ เป็ นร้อยละ 14
ประเทศไทยก็เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงนี้จะเห็นได้จากผลสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 5 ครัง้ ทีผ่ ่านมา
พบว่าประเทศไทยมีจานวนและสัดส่วนของผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจานวน
ผูส้ งู อายุคดิ เป็ นร้อยละ 6.8 ของประชากรทัง้ ประเทศและเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ใน
ปี 2545, 2550, 2554 ตามลาดับผลการสารวจปี 2557 พบว่า มีจานวนผูส้ งู อายุคดิ เป็ นร้อยละ 14.9 ของ
ประชากรทัง้ หมดประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีผู้สูงอายุเพิม่ สูงถึง
ประมาณร้อยละ 19.13 และในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผอู้ ายุเกิน 60 ปี รอ้ ยละ 23.5 กล่าวโดยรวมคือประเทศ
ไทยจะก้าวจากสังคมผูส้ งู อายุ (Aging Society) เป็ นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในเวลาเพียง
20 กว่าปี เท่านัน้ 2
หมู่บ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ ถือว่ามีความสาคัญเนื่องจากเป็ น
หมู่บ้านที่มขี นาดใหญ่ มีฐานะเป็ นตาบล มีประชากรจานวนมากและอยู่ในบริเวณใกล้เ คียงกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูม ิ การเปลี่ยนแปลงของบ้านนาฝายในทุกด้านจึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ท่จี ะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมเิ ช่นเดียวกัน หากจะมองเข้าไปในหมู่บ้านนาฝายในปั จจุบ ั นจะเห็นว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เปลีย่ นจากสังคมเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมเมือง ผูส้ งู อายุมจี านวนเพิม่ ขึน้
คนหนุ่มสาวบางส่วนต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิน่ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาขยะล้น ขาดการจัดการขยะที่
มีประสิทธิภาพ ปั ญหาถนนชารุด ปั ญหาน้ าท่วมซ้าซาก ปั ญหาภัยแล้ง ปั ญหาคุณภาพชีวติ ทีย่ ่าแย่ เนื่องจาก
การพัฒนาเป็ นเมืองอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางแผนในการพัฒนาที่ดพี อ โดยเฉพาะปั ญหาผูส้ ูงอายุถอื ว่า
เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญเนื่องจากในชุมชนบ้านนาฝายในปั จจุบนั มีผสู้ งู อายุจานวนมาก และส่วนใหญ่ขาดรายได้ใน
การดารงชีพทีเ่ พียงพอ ผูส้ งู อายุบางคนยังคงต้องทางานหาเงินเลี้ยงชีพ บางคนอาศัยอยู่คนเดียวขาดผูด้ ูแล
เนื่องจากลูกหลานต้องไปทางานต่างถิน่ สะท้อนถึงปั ญหาทางสังคมในชุมชนที่ ต่อไปจะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่
ระดับประเทศ นอกจากผู้สูงอายุแล้วประชาชนในบ้านนาฝายส่วนใหญ่โดยทัวไปยั
่
งคงมีสภาพชีวติ ความ
เป็ นอยู่ท่ยี ่ าแย่ รายได้ยงั คงต่ า สภาพความเป็ นอยู่บ้านเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่ย ั งคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของปั ญหานี้เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมใิ ห้มสี ภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
ทีด่ ขี น้ึ ต่อไป
2

สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, รายงานข้อมูลผูส้ งู อายุประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ,

2557).
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและประวัตศิ าสตร์ของชุมชนบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ ปั ญหาอุปสรรคของคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ งู อายุ บ้านนา
ฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ ูงอายุบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมใิ ห้ดขี น้ึ

กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. เลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
2. ออกกาลังกาย
3. ทากิจกรรมร่วมกับชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นการ
ประกอบอาชีพ
5. อาชีพเสริม
6. เพิม่ ค่าครองชีพ
7. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
8. เข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม

การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนและ
ผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย ตาบลนาฝาย
อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ

ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจยั
ข้อมูลทัวไปของบ้
่
านนาฝาย หมู่ 3,16
ข้อมูลประชากร หมู่ 3
ชาย
425 คน
หญิง
439 คน
จานวนครัวเรือน 496 หลังคาเรือน
ข้อมูลประชากร หมู่ 16
ชาย
264
หญิง
305
จานวนครัวเรือน 199

คน
คน
หลังคาเรือน
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อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ต.ท่าหินโงม
ต.รอบเมือง
ต.นาเสียว
ต.ห้วยต้อน

อ.เมืองชัยภูม ิ
อ.เมืองชัยภูม ิ
อ.เมืองชัยภูม ิ
อ.เมืองชัยภูม ิ

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

ข้อมูลด้านการศึกษา
มีโรงเรียน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาฝาย
ข้อมูลด้านศาสนา
มีวดั 1 วัด คือ วัดรังษี
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
ความหมายของผูส้ งู อายุ
ฮอลล์ ได้แบ่งการสูงอายุของบุคคลออกเป็ น 4 ประเภท3 คือ
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปี ปฏิทนิ โดยการนับจากปี ท่ี
เกิดเป็ นต้นไป และบอกได้ทนั ทีวา่ ใครมีอายุมากน้อยเพียงใด
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็ นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพร่างกาย
และสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพิม่ ขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทา งานของอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายลดน้อยลง เป็ นผลมาจากความเสือ่ มโทรมตามกระบวนการสูงอายุเป็ นไปตามอายุขยั ของแต่ละบุคคล
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็ นการเปลีย่ นแปลงในหน้าที่การรับรู้
แนวความคิดความจา การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะต่างๆของชีวติ แต่ละ
คนทีม่ อี ายุเพิม่ ขึน้
4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็ นการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่
สถานภาพของบุ ค คลในระบบสัง คม รวมทัง้ ความคาดหวัง ของสัง คมต่ อ บุ ค คลนัน้ ซึ่ง เกี่ย วกับ อายุ ก าร
แสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม
ผู้สูงอายุ4 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3) หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
บริบรู ณ์ขน้ึ ไป และมีสญ
ั ชาติไทย
องค์การอนามัยโลก5 ให้ความหมายของผูส้ งู อายุวา่ หมายถึง ประชาชนผูม้ อี ายุตงั ้ แต่60 ปี ขน้ึ ไป

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ด้านเนื้ อหา

3

Hall, D. A., Medical care of the elderly, (New York: John Wiley & Sons, 1976).
พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ, พ.ศ. 2546.
5
World Health Organization, The World Health Report Bridging the gaps, 1995.
4
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- ศึกษาบริบทชุมชนและประวัตศิ าสตร์ของชุมชนบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ
จังหวัดชัยภูมิ
- ศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ ปั ญหาอุปสรรคของคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย
ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ
- หาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนและผูส้ งู อายุบา้ นนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมใิ ห้ดขี น้ึ
2. ด้านประชากร
ประชากรบ้านนาฝายมีทงั ้ หมด 1,433 คน ใช้กลุม่ ตัวอย่าง 302 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
3. ด้านพืน้ ที่
ชุมชนบ้านนาฝาย หมูท่ ่ี 3,16 ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ
4. ด้านเวลา
เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกรกฎาคม 2561

สรุปและอภิ ปรายผล
1. บริ บทชุมชนและประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้
วิเคราะห์ศกั ยภาพภายในและภายนอกชุมชน
1.1 จุดแข็งภายในชุมชน
1) มีภมู ปิ ั ญญาท้องถิน่ มาก เนื่องจากเป็ นหมูบ่ า้ นทีม่ ผี มู้ คี วามรูม้ าก
2) มีทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์
3) มีวฒ
ั นธรรมทีส่ บื ทอดกันมายาวนาน
4) มีการรวมกลุม่ อาชีพต่างๆ
5) อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6) ผูน้ ามีความรูแ้ ละมีประสบการณ์มาก
1.2 จุดอ่อนภายในชุมชน
1) ประชาชนไม่มอี าชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกีย่ ว
2) การทางานของกลุม่ อาชีพและกลุม่ ต่างๆ ยังไม่มกี ารประสานงานกันเท่าทีค่ วร
3) เยาวชนไม่สนใจงานพัฒนาต่างๆของหมูบ่ า้ น
4) เยาวชนไม่มงี านทาและจับกลุ่มกัน ซึง่ เป็ นความเสีย่ งต่อความปลอดภัย
5) ผูส้ งู อายุมจี านวนมาก และยังไม่ได้เบีย้ ยังชีพครบทุกคน
ศักยภาพภายนอกชุมชน
ปั ญหาและอุปสรรคภายนอกชุมชน
1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2.) ขาดการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มสูบ่ ุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง
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3) น้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
4) แหล่งน้าการเกษตรอยูใ่ นทิศทางทีไ่ ม่เหมาะสมในการผันน้ามาใช้ในการเกษตรได้
โอกาสภายนอกชุมชน
1) สามารถทีจ่ ะพัฒนาหมูบ่ า้ น ให้เป็ นหมูบ่ า้ นตามเส้นทางการท่องเทีย่ ว
2) สามารถทีจ่ ะพัฒนาเป็ นหมูบ่ า้ นพัฒนาแบบยังยื
่ น
3) สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน
ประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านนาฝาย หมู่ 3,16
เป็ นความพยายามของคนในชุมชุนบ้านนาฝายที่จะสืบทราบประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของชุมชน
บ้านนาฝาย โดยมีชาวบ้าน บ้านนาฝายได้เล่าขานสืบสานต่อกันมารุน่ ต่อรุน่ และเป็ นความโชคดีทม่ี ผี เู้ ฒ่าผูแ้ ก่
ท่านหนึ่งคือพ่อใหญ่สงบ กุลนาฝาย ได้จดบันทึกประวัตหิ มูบ่ า้ นจากคาบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าหลายคนเอาไว้เมื่อปี
พ.ศ. 2549 พอจะสรุปใจความอันเป็ นสาระสาคัญ กล่าวคือ ย้อนไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2365 ซึง่ ในขณะนัน้ ตัวเมืองชัยภูมไิ ด้อยูใ่ นการปกครอง
โดย ขุนภักดีชุมพล ซึง่ เดิมเป็ นพีเ่ ลีย้ งราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ตลอดมา
แต่พอถึงปี พ.ศ. 2367 ซึ่งอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 2 ขุนภักดีชุมพล (แล) ได้เอาใจออกห่างเจ้า
อนุ วงศ์ โดยนาส่วยที่เป็ นทองกลับไปถวายให้กบั พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็ นเหตุให้เจ้า
อนุ วงศ์เป็ นเดือดเป็ นแค้น จึงยกทัพมาตีเมืองชัยภูม ิ ในช่วงปี พ.ศ. 2368 แต่ทพั ของเจ้าอนุ วงศ์พ่ายแพ้
กลับไป ก็พอดีกลับการเปลีย่ นแปลงรัชสมัยการปกครองเป็ นพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
ขุนภักดีชุมพล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นพระยาภักดีชุมพล นับแต่นนั ้ มา
แต่ในทีส่ ุด เจ้าอนุ วงศ์กย็ กทัพกลับมาโจมตีเมืองชัยภูม ิ และจับตัวพระยาภักดีชุมพล (แล) ได้ และ
นาไปประหารชีวติ ใต้ตน้ หว้าใหญ่ ข้างหนองปลาเฒ่า (ชาวบ้านพากันเศร้าโศกเสียใจ จึงพร้อมใจกันสร้างศาล
เจ้าพ่อพระยาแลเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2374 ดังทีป่ รากฏอยู่ทห่ี นองปลาเฒ่าในปั จจุบนั ) ย้อนกลับมาช่วงเวลา
พระยาภักดีชุมพล (แล) ถูกจับและกาลังจะถูกประหารชีวติ ในขณะนัน้ ก็มชี าวบ้านกลุ่มหนึ่งทีม่ าจากบ้านหิน
ตัง้ บ้านปอบิด กาลังออกป่ าเก็บผักหักฟื น มาพบเห็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จึงเกรงกลัวภัยอันตรายจะมาถึงตน
และครอบครัว พอตกตอนกลางคืนทัง้ สองหมู่บ้าน จึงได้รวบรวมทรัพย์สนิ เงินทองของมีค่า และสิง่ ของที่
จาเป็ น รวมทัง้ คนสนิทของเจ้าเมืองชัยภูมริ ่วมเดินทางหนีมาด้วยกัน ในการเดินทางคืนนัน้ ไม่มกี ารพักผ่อน
หลับนอนกัน จนมาถึงป่ าลึกแห่งหนึ่งเป็ นภูเขาราบเนินเตีย้ และคิดว่าไกลพอทีจ่ ะหลบซ่อนตัวได้ คืนนัน้ ก็เป็ น
คืนเดือนมืดด้วย และโชคดีได้พบถ้าในบริเวณนัน้ จึงหลบเข้าไปพักอาศัย (คือถ้าเขาภูพระโดยมีรูปแกะสลัก
เป็ นพระเจ้าองค์ตอ้ื นันเอง)
่
ชาวบ้านที่หนีตาย จึงได้สกั การะกราบไหว้บูชา วิงวอนขอพึ่งใบบุญบารมี สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ให้ปกป้ อง
รักษา อย่าให้พบกับสิง่ ที่ไม่ดไี ม่งามเลย และได้พกั อาศัยอยู่ท่นี ัน่ เป็ นเวลาประมาณเดือนเศษๆ และคิดว่า
ข้าศึกคงจะถอยทัพกลับไปแล้ว จึงให้ชายฉกรรจ์ออกหาข่าว ทราบว่าข้าศึกถอนทัพกลับไปแล้ว บางครอบครัว
ก็ทยอยกลับภูมลิ าเนาเดิม แต่อกี หลายครอบครัวไม่กลับถิน่ เดิม แต่อพยพปั กหลักอยูร่ มิ ห้วยลาปะทาวฝั ง่ ด้าน
ทิศตะวันออก (หมู่บ้านนาไก่เซาในปั จจุบนั ) โดยมีชาวบ้านจากบ้านหินตัง้ นาโดยครอบครัวของพ่อใหญ่ส ี
และชาวบ้าน บ้านโนนปอบิดรวมอยูด่ ว้ ย
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ต่อมาไม่ทราบชัดว่าอีกกี่ปีก่เี ดือน ชาวบ้านได้เกิดโรคร้าย เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงและมีคนตาย
จานวนมาก พ่อใหญ่สจี งึ พาชาวบ้านย้ายถิน่ ฐาน อพยพข้ามลาปะทาวมาทางด้านทิศตะวันตก ซึง่ มีสภาพเป็ น
ป่ าทึบ และตัง้ ใจว่าจะตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ทน่ี ่ี แต่คนโบราณสมัยก่อน จะยึดเอาแห่งใดแห่งหนึ่งตัง้ บ้านตัง้ เรือน ต้อง
มานอนใกล้ตน้ ไม้ใหญ่คอยสังเกตการณ์ดูใบไม้หล่นลงจากต้ น ปรากฏว่าใบไม้หล่นลงจากต้นหมุนเร็วเกินไป
ได้ทานายว่าจนเกิดเรื่องเดือดร้อนในภายหลัง พอตกตอนกลางคืนก็มาสังเกตเงาของต้นไม้ ปรากกฎว่า บาง
ต้นก็เป็ นรูปร่างคล้ายงู คล้ายเสือ สิงโต สุนัข และเป็ นรูปสัตว์ชนิดทีเ่ ป็ นศัตรูต่อคน ทายว่าอยู่ท่นี ่ีคงไม่ได้แน่
พอรุ่งเช้าของวันใหม่ นายสีก็พาชาวบ้านโยกย้ายถิน่ ฐาน เดินข้ามห้วยหนองตาอ้ง มาทางฝั ง่ ทิศเหนือของ
หนองตาอ้ง เมือ่ มาถึงทีห่ มายก็พกั ผ่อนและนอนใต้ตน้ ไม้ สังเกตการณ์เหมือนเดิม ปรากฏว่าใบไม้ล่วงจากต้น
ลงมาแต่ ล ะต้น หมุ น ลงช้า ๆ ดูแ ล้ว เพลิด เพลิน ตา พอตกตอนกลางคืน ก็ส งั เกตเงาของต้น ไม้แ ละสภาพ
ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งคืนนัน้ ตรงกับวันขึน้ 3 ค่าเดือน 4 ปี ระกา เงาของต้นไม้ไม่มรี ูป ลักษณ์ท่เี หมือนสัตว์น่า
กลัวเลย และที่สาคัญที่สุดคือมีต้นไม้ต้นหนึ่ง แปลกประหลาดมาก เป็ นเงารูปช้างสามเศียรและมีเงาคล้ายๆ
รูปท้าวพระยานัง่ เศียรกลาง ท่านทานายว่าเรื่อง เรื่องทีด่ มี าก ถ้าตัง้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนทีน่ ่ี จะอยูด่ มี สี ุข และจะ
อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองดี ดังนัน้ ทัง้ หมดจึงได้ยดึ เอาที่แห่งนี้เป็ นที่ ตงั ้ หลักปั กฐานจนถึงปั จจุบนั นี้ ซึ่งใน
ขณะนัน้ พ่อใหญ่สแี ละแม่ใหญ่ที อายุได้ 56 ปี น่าจะอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2392
สรุปประวัติศาสตร์หมู่บ้านนาฝาย
1. บรรพชนดัง้ เดิม ของชุมชนบ้านนาฝายในวันนี้ โยกย้ายถิ่นฐานมากจากชาวบ้าน บ้านหินตัง้
(ปั จจุบนั อยูใ่ นตัวเมืองชัยภูม)ิ และมาจากชาวบ้าน บ้านโนนปอบิด (ปั จจุบนั คือบ้าหนองบัวเมืองเก่า)
2. หนีภยั สงครามของเจ้าอนุ วงศ์เ วียงจันทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2373 มาหลบภัยทีถ่ า้ ภูพระ (พระเจ้า
องค์ตอ้ื )
3. เมื่อสถานการณ์ สงครามเริม่ สงบลง ก็ปักหลักถิ่นฐานใหม่อยู่รมิ ห้วยลาปะทาว ทางฝั ง่ ด้านทิศ
ตะวันออก
4. เกิดโรคระบาด มีคนตายจานวนมาก จึงย้ายถิน่ ฐานอีกครัง้ มาอยู่ทางฝั ง่ ตะวันตก ทางทิศเหนือ
ของหนองตาอ้ง จากลาห้วยบริเวณจากเขาสระหงส์ ตลอดลาน้ าสูห่ ว้ ยลาปะทาว จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของชุมชน
บ้านนาฝายทีต่ งั ้ หลักปั กหลักฐานทีม่ นคงจนถึ
ั่
งทุกวันนี้
2. สภาพความเป็ นอยู่ ปั ญหาอุปสรรคของคุณภาพชี วิตประชาชนและผู้สูงอายุบ้านนาฝาย
ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มีสภาพความเป็ นอยูแ่ บบพอเพียง บางคนพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว บางคนอาศัยอยูค่ นเดียวเพราะ
ลูกหลานไปทางานต่างจังหวัด ประชาชนบ้านนาฝายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทาไร่ ทานา ปลูกผัก
ขาย บางคนเปิ ดร้านขายของชา ผูส้ งู อายุทว่ี า่ งงานส่วนหนึ่งก็จะทาการจักสานเป็ นงานอดิเรกในแต่วนั ปั ญหา
อุปสรรคของคุณภาพชีวติ ประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านนาฝาย ส่วนมากจะมีปัญหาด้านสุขภาพและปั ญหา
หนี้สนิ ปั ญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน ปวดข้อปวดขา ปั ญหาหนี้สนิ ได้แก่ หนี้ ธกส. และ
หนี้นอกระบบ ส่วนปั ญหาด้านอื่นๆ ได้แก่ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง
ร้านค้าไม่ได้เข้าร่วมสวัสดิการของรัฐทาให้ขายของยาก
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3. แนวทางในการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตประชาชนและผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิให้ดีขึน้
การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเช่น
การอบรมการทาขนมขาย การทาเครื่องจักรสาน การเพาะเห็ด การตรวจสุขภาพประจาทุกปี การออกหน่ วย
แพทย์เคลื่อนทีใ่ นการบริการประชาชนบ้านนาฝาย การสนับสนุ นส่งเสริมชุมชนดูแลผูส้ งู อายุโดยมีชุมชนเป็ น
ฐานรวมถึงการดูแลกันเองของชุมชนโดยการมีสว่ นร่วมและนอกจากนี้อยากให้ตดิ กล้องวงจรปิ ดเพราะบางครัง้
วัยรุน่ มัวสุ
่ มเสพยาเสพติดและลักขโมยไก่ของชาวบ้าน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะความคิดเห็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชน
และผูส้ งู อายุดงั นี้
1. อยากให้มหี น่ วยงานหลักในการดูแลสวัสดิการและคุณ ภาพชีวติ ของประชาชนและผู้สูงอายุ ใน
ด้านการให้บริการด้านสุขภาพในชุมชนบ้านนาฝาย ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุ นการสร้างรายได้แก่ประชาชนทีว่ า่ งงาน และผูส้ งู อายุทย่ี งั สามารถ
ทางานได้
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