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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อ ยู่                 
อาศัยในชุมชนเมือง และทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตัวอย่าง                        
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการบนพ้ืนฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ (correlation 
studies) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 4 ชุมชน 4 จังหวัด จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และ 
ชาวต่างประเทศ 14 ตัวอย่าง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย รัสเซีย บัลกาเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และในกลุ่ม         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีสังเคราะห์
ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์ สกัดเนื้อหาสาระ
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยตาราง
สามเส้า ประกอบด้วย บุคคล (Person) สถานที่  (Place) เวลา (Time) จัดท ากระทงค าถาม            
เชิงปริมาณส ารวจความคิดเห็นในสังคมทั่วไปเพ่ือยืนยันบรรทัดฐานของสังคม ด้วยการจัดท า
แบบสอบถามเชิงปริมาณตามวิธีของลิเคิร์ท (Liker scale) จ านวน 80 ค าถาม น าไปส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปจ านวน 1,423 คน ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 

1. สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ใน 7 ด้าน คือ 1) ด้านการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 2) ด้านอาชีพและรายได้ 3) ด้านครอบครัว 4) โอกาสและการเข้าถึง
ระบบบริการและสวัสดิการสังคม 5) ด้านสุขภาพจิต 6) ด้านสุขภาพ 7) ความมั่นคงในชีวิต พบว่า
ภาพรวมสถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2.รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย                 
ในชุมชนเมืองผลการวิจัยพบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและอาศัยในชุมชนแออัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
สังคมไทย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่ เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐ
สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมการถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ด้วยสันติวิธีค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็น
ค่าไอเกนเท่ากับ 26.822 
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2. "วัด" คือ แหล่ง “สับปายะ” ที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า จัดให้มีสวนป่า
สวนครัวชุมชน จัดให้มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและดิจิตอล จัดตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลา
ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วยค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 2.245 

3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พึงตระหนักรู้ที่จะเข้า
อบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว “อานาปานสติ” การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็น
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.534 

4. พมจ. หรือส่วนราชการที่คุ้มครองชุมชน เป็นศูนย์ข้อมูล  (QR Code) 
และแฟ้มประวัติรายบุคคล ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพ่ือยกระดับรายบุคคล จัดท าเขต
พ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ จัดท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุแกนน า
ที่ติดสังคมให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.436 

5. พมจ.หรือส่วนราชการที่คุ้มครองชุมชน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิ หรือกองทุนใน “วัด” เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม
และพัฒนาผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจนให้เป็นสวัสดิการแก่ตัว
ผู้สูงอายุ รวมถึงใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) กิจกรรม 6อ. (อาหาร อากาศ 
อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานาปานสติ)  2) โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และ
กิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายในครอบครัวผู้สูงอายุค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 1.291 

6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชน             
จิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ร่วมกับ อสม. อพม. อผส. อพ
มก. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงแกนน าให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด             
ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์ "บวร" (บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตในอปท.           
ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.231 

7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยในที่บุกรุก หรือที่
สาธารณะ ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี โดย 1) ระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น          
ผู้ประสานการตัดสินใจ  2) ระยะที่สองท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง "บ้าน" (บ้านเดิมหรือ
ของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ 3) ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้             
ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.138 

เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าและการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงถอดรหัสผลการศึกษา
และน าเสนอผลการศึกษา ด้วยตัวอักขระ คือ “3 อ. 1ข. 3ว.”และสัญลักษณ์รูปภาพเพ่ือให้ง่ายต่อ            
การจดจ า และสามารถให้ประเทศเพ่ือนบ้านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย 
(Model) 
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3. การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่            
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้น ารูปแบบไปทดลองใช้ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2562          
ใน 4 พ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาข้างต้นโดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม”           
และด าเนินการติดตามประเมินผลการทดลองพบว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสม            
ต่อบริบทชุมชนและสังคมไทย ความเป็นไปได้ที่ชุมชนจะน ารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ           
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 ตามล าดับ 
4.81,4.81,4.83,4.88,4.91,4.86, และ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 96.16,96.28,96.52,97.62,98.30,97.24 
และ 96.91ตามล าดับ 

สรุป รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย           
ในชุมชนเมืองที่เหมาะสม คือ การบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตบนอัตลักษณ์
ของวิถีไทยที่เรียบง่ายด้วยหลัก “บวร” ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
ที่เก่ียวข้อง ด้วยกระบวนการของ 7 องค์ประกอบข้างต้น 
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Abstract 
 

 The Research aimed to (1) Study Situation Elderly people Without Land 
Ownership Live in the Town. (2) Fine Model Social Welfare Provision for Elderly 
people Without Land Ownership That Live in the Town. (3) Trial Style Model Social 
Welfare Provision for Elderly people appropriate Without Land Ownership Live in the 
Town. The Integrative Research Base on Correlation Studies consisted of qualitative 
research Cultural anthropology and quantitative research by in-depth interview To 
make a policy proposal on social welfare for the elderly By collecting data in 4 
communities, 4 provinces. From sample people 100 person and foreigner 14 person 
consisted of Indonesia, Russia, Japan, Bulgarian, Malaysia. In Stakeholders. The 
quantitative data collection proceed after the data has been synthesized from 
qualitative research the results of the qualitative data collection were synthesized. 
Extracting important content related to the welfare model for the elderly with a 
triangular table consisted of person, Place, time to create Quantitative questions 

Survey of opinions in general society. To confirm social norms.By mean of Liker Scale 
amount 80 item taken to survey 1,423 people. In Pathumthani, Seabury, Phra Nakhon 
Sri Ayutthaya, and Nonthaburi province. The results of the study are as follows.  

1. Situation Elderly Without Land Ownership Live in the Town 7 sides 
consisted of 1) Participation in community. 2) Career and income. 3) Family. 4) 
Opportunity to access the public service. 5)Mental Health. 6) General Health.           
7) Security in Life.  All are at a Medium Laval. 
 2. Appropriate forms of social welfare in line with community life. The 
Research Found 7 components in cloud  2.1) The elderly who are leaders carry “บวร” 
(Home-Temple-  Government unit) process. By government unit support and promote 
activities in cloud Activities for Observance of 5 and rules of merit and tradition for 12 
month 7 methods of treating diseases according to Buddhism and Solving problems 

with housing with peace. Statistical total weight 26.822 
2) The temple is a spiritual practice center. Help restore the maturity of the elderly 
Without ownership of housing in urban communities. Aside from being a mechanism 
for sharing nutritious food.  Should provide forest gardens, community kitchens, 
Library, Digital and Information Center. Rimmed Wall Market, Dharma Practice Hall, 
Road bike health. Weight value, total score, Eigen 2.245 
3) the elderly Without ownership of housing in urban communities. Should be aware 
of the meditation Body movement "Anapanasati", Dance for health, Practicing 
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sufficiency agriculture, King's science into action. Under the supervision of Local 
governing body. Weight value, total score, Eigen. 1.534 
4) Social Development and Human Security Office and Government unit areas. 
Protect rights for citizens. Is a data center (QR Code) Individual profile elderly Without 
ownership of housing in urban communities. and Specify a special area. Also Praise 
women who take care of the underprivileged elderly, Praise the people who respect 
the 5 precepts. and Selection of the elderly, volunteer leaders. Praise and support 
the family of the elderly, disadvantaged, outstanding. Follow up the development of 
the elderly individually. Weight value, total score, Eigen 1.436 
5) Social Development and Human Security Office and Government unit areas. 
Promote the integration of the elderly without housing ownership. establish 
Foundation or Help fund in Temple for Develop elderly a poor status without 
ownership of housing in urban communities  To be a social welfare.  And improve the 
quality of life. consisted of 5.1) Self health management Activity 6 side (Food , 
Emotion, exercise, feces, Air, and meditation)  5.2) Youth Project for the Elderly Based 
on morality for In order to help each other between Youth and the elderly, Activities 
to increase income and reduce expenses in the elderly family Weight value, total 
score, Eigen 1.291 
6) The municipality is open studies Course Volunteer youth health care ederly is poor 
in communities. With volunteer other. And Course Health Ederly care for Volunteer 
leaders in community in The Roles Relationship Leaders. "บ ว ร "  ( Home-Temple-
Goverment unit areas) By Social Development and Human Security Office Set up 
service Life security center. Weight value, total score, Eigen. 1.231 
7) Elderly without ownership of housing But relying on public invasion. Should receive 
a residential migration With dignity consised of. 7.1) first phase To make the daughter-
daughter decide. 7.2) Second phase Make a maintenance plan for the old house that 
is worn down. 7.3) Final phase the government provided a new address. Weight 
value, total score, Eigen. 1.138 
 Researcher The research results are decoded in characters "3อ.- 1ข.- 3ว." and 
visual languages for easy recognition and use. 

3. An experiment on the social welfare model for the elderly without land 
ownership in community In  the research area  4 side during June - September by the 
process of public participation and Follow evaluation Appear Forms of social welfare 
Useful, Appropriate for the Thai social context., And there is a possibility that it can 
be used to actually develop the elderly., for the elderly Without ownership of 
housing in urban communities by average( ¯x ) Of composition 1 - 7 side As follows 
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4.81,4.81,4.83,4.88,4.91,4.86,and4.85 by Percentage 96.16,96.28,96.52,97.62,98.30,97.24 
and 96.91respectively 
 conclude the social welfare model for the elderly without land ownership in 
communities appropriate by integration Social capital that is in the community. On 
the simple Thai identity. with The principle "บ ว ร "  by Government promotion and 
support With the 7 elements process above. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

               ผลงานวิจัย เล่มนี้ ส าเร็จลุล่ วงไปด้วยดี  เนื่ องจากด้วยความกรุณ าอย่างสู งของ                        
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ภาณุรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งกรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่างๆ และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความใส่ใจ ทุ่มเท อย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินการ             
ท าวิจัย และกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษส าหรับท่านผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนในทุกด้านในการท าวิจัย ตลอดจน
ขอขอบคุณประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกท่านที่กรุณาเอ้ือเฟ้ือข้อมูล  และร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม อีกทั้งเพ่ือนร่วมงานในส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ทุกท่านที่คอยให้การ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจสนับสนุนเสมอมา ท าให้งานวิจัยเรื่องนี้บรรลุความส าเร็จลงได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
                อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบ
ส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา จนท าให้ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีน้อมรับฟัง
ค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ค าน า 
               ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้จัดท าโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะศึกษา
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสั งคม
ส าหรับผู้สูงอายุ1ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตัวอย่าง 4 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
               จุดมุ่งเน้นของงานวิจัยในชิ้นนี้ เป็นวิจัยเชิงบูรณาการบนพ้ืนฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ 
(correlation studies) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แนวมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (in-depth interview) และการสั งเกตอย่างมีส่ วนร่วม             
การสนทนากลุ่ม และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 1 ชุมชน 1 จังหวัด จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 100 คน และชาวต่างประเทศ 14 ตัวอย่าง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย รัสเซีย บัลกาเลีย ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย และในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการด าเนินการ 
ภายหลังจากที่สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ            
มาสังเคราะห์ สกัดเนื้อหาสาระที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยตารางสามเส้าประกอบด้วย บุคคล (Person) สถานที่ (Place) เวลา 
(Time) จัดท ากระทงค าถามเชิงปริมาณส ารวจความคิดเห็นในสังคมทั่วไปเพ่ือยืนยันบรรทัดฐานของ
สังคม ด้วยการจัดท าแบบสอบถามเชิงปริมาณตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) จ านวน 80 ค าถาม 
น าไปส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจ านวน 1,423 คน ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
                การวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงานและ               
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสาขาในการให้ข้อมูล และเข้าร่วมกระบวนการวิจัยในการศึกษาสถานการณ์ 
รูปแบบ และทดลองใช้รูปแบบในพ้ืนที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด อ าเภอต่างๆ ในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครต่างๆ เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น าชาวบ้าน สมาคมผู้สูงอายุสาขาประจ าจังหวัด ชมรม
ผู้สูงอายุจังหวัด อสม. อพม. อผส. อพมก. ฯลฯ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ด้านผู้สูงอายุแขนงต่างๆ 
ซึ่งทางคณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน องค์กร และทุกท่านที่กล่าวมาและไม่ได้เอ่ย               
นามทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
                 คณะผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
และผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ที่เหมาะสมในชุมชนเมืองในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หากงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใด ทางคณะผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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- การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์  89 
ในที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีตัวอย่าง 
 

บทที่ 4 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สงูอายุที่ไม่มกีรรมสิทธิ ์   
 ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
- บริบทชุมชนปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี     92 
- บริบทชุมชนคลองสระบัว ชุมชนหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา    94 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- บริบทชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี    96 
- บริบทชุมชนเทศบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   98 
- สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน    101 
- การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน  110 

 

บทที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม  
ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

- การคัดสรรบทสัมภาษณ์เพ่ือสร้างข้อค าถาม     117 
- สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ      118 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล   118 
- รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์   124 
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง   

- ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม               125 

- ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ    131 
- องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์  132 

ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
 

บทที่ 6 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 
  ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 

- แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ    162 
  ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
- ผลการศึกษาวิจัยที่คันพบรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ   166 

  ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

- ผลการศึกษาวิจัยที่น าเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า   169 

และสามารถให้ประเทศเพ่ือนบ้านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผล 

การศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ 
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บทที่ 7 รหัสภูมิปัญญา : รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
- การตีความหมายด้วยอักขระ       196 
- การตีความหมายด้วยภาษาภาพ       197 

 

บทที่ 8 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย       200 
- ข้อเสนอแนะจากกาวิจัย        208 
- ข้อเสนอเชิงการวิจัย        210 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 
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สารบัญตาราง 
เร่ือง           หน้า 
ตารางที่ 1   แสดงสัดส่วนการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย     23 
  ปี 2550-2558 
ตารางที่ 2   แสดงรายได้ของครัวเรือนจ าแนกรายภูมิภาค       23 
ตารางที่ 3   แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565    26 
ตารางที่ 4   แสดงประเภทอาคารและขนาดพื้นที่ของหน่วยพักอาศัยในประเทศสิงคโปร์    38 
ตารางที่ 5   แสดงจังหวัดที่เก็บรวบรวมข้อมูล        118 
ตารางที่ 6   แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม                          119 
ตารางที่ 7   แสดงระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม      119 
ตารางที่ 8   แสดงการนับถือศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม     119 
ตารางที่ 9   แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม    120 
ตารางที่ 10  แสดงสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม     120 
ตารางที่ 11  แสดงอาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม      121 
ตารางที่ 12  แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม     121 
ตารางที่ 13  แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม      122 
ตารางที่ 14  แสดงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม    122 
ตารางที่ 15  แสดงสถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม    123 
ตารางที่ 16  แสดงลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม   123 

ตารางที่ 17  แสดงจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   123 
ตารางที่ 18  แสดงการการครอบครองที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม   124 
ตารางที่ 19  ตารางวิเคราะห์สามเส้าประกอบเชิงส ารวจ เพ่ือหาจ านวนองค์ประกอบ  125 

  ที่เป็นไปได้ ด้วยข้อค าถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการ 
  ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน 

ตารางที่ 20  ตารางองค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไก  133 
    ขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 

  12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 
  ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี จ านวน 12 ข้อ 

ตารางที่ 21  องค์ประกอบที่ 2 "วัด"คือแหล่งสัปปายะท่ีช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุ  140 
  ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า 
  สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด 
  และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย 

ตารางที่ 22  องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพ่ิงจะหนักที่จะเข้าอบรม 145 
  สมาธิบนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ ร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกปลูกพืชผักสวนครัว 
  ชุมชนและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ก ากับโดย พมจ. 
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ตารางที่ 23  องค์ประกอบที่ 4 พมจ.ท าศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงาน  149 
 ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดปรับปรุงเขตพิเศษผู้สูงอายุ (อ.7)  
 รักษาศีล 5, ยกย่องสตรีผู้สูงอายุ, จัดบุญประเพณีเดือนกตัญญู (10)  
 คัดสรรครูจิตอาสา, จัดรางวัลให้ครอบครัว/สายตระกูลผู้สูงอายุดีเด่น, 
 และติดตามเอ้ืออ านวยการความพัฒนาการรายบุคคล 

ตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5 พมจ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์  153 
  ที่ดินรวมตัวกันกับคนอ่ืนๆ จัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนในวัด เพ่ือใช้ประโยชน์ 
  ในการผลิต 6 อ. โครงการคู่แฝดผู้สูงอายุกับเยาวชนคู่คุณธรรม  
  และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย ได้การศึกษาตามอัธยาศัย  
  และได้ความเป็นธรรม 
ตารางที่ 25 องค์ประกอบที่ 6 วัดเป็นศูนย์การจัดหลักสูตรพัฒนาเยาชนจิตอาสาผลิต  156 

     ผู้ช่วยผู้สูงอายุประจ าศูนย์ความม่ันคงชีวิตใน อบต./เทศบาลต าบล  
     และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็นครูประจ าชุมชนแออัด 
     ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์ “บวร” โดยการสนับสนุนของ พมจ. 

ตารางที่ 26 องค์ประกอบที่ 7 ผู้สูงอายุควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี   159 
     ใน 3 ขั้นตอน คือ สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น ผู้ประสานการตัดสินใจในระยะแรก  
     จัดแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง “บ้าน” (เดิมหรือของทายาท)  
     แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และระยะสามโยกย้ายไปสถานที่ใหม่ 

ตารางที่ 27 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุฯ   176 
ตารางที่ 28 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    189 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 1 
ตารางที่ 29 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    190 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 2 
ตารางที่ 30 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    191 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 3 
ตารางที่ 31 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    192 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 4 
ตารางที่ 32 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    194 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 5  
ตารางที่ 33  ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    195 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 6 
ตารางที่ 34  ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    195 

     ในการน าองค์ประกอบที่ 7 
 
 

 



 
ฒ 

สารบัญแผนภาพ 
เร่ือง           หน้า 
ภาพที่ 1   แสดงจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ขายได้     25 
      ในแต่ละประเภทตามระดับราคาในปี 2556-2559 ประมาณ  
      40,000 หน่วย ในขณะที่ Need ทั่วประเทศ 2.726 ล้านครัวเรือน 
ภาพที่ 2   การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย       26 
ภาพที่ 3   จ านวนการกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพ้ืนที่       29 
ภาพที่ 4   จ านวนสภาวะการมีงานท าของผู้สูงอายุ         30 
ภาพที่ 5   ภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ        31 
ภาพที่ 6   ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ        32 
ภาพที่ 7   แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย         78 
ภาพที่ 8  แสดงพื้นที่ด าเนินการศึกษา         80 
ภาพที่ 9  แสดงที่ตั้งของชุมชนเขาคูบา 1  และ 2 เทศบาลเมืองสระบุร ีอ าเภอเมือง    92 
   จังหวัดสระบุรี 
ภาพที่ 10  แสดงที่ตั้งของชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   94 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพที่ 11  แสดงที่ตั้งของชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี     96 
ภาพที่ 12  แสดงที่ตั้งของชุมชนต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี    98 
ภาพที่ 13  แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์   169 
     ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ภาพที่ 14 ข้อมูลจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม      184 
ภาพที่ 15 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม      184 
ภาพที่ 16  ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม      185 
ภาพที่ 17  ข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม      185 
ภาพที่ 18  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม      186 
ภาพที่ 19  ข้อมูลต าแหน่งในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม     186 
ภาพที่ 20  ข้อมูลประสบการณ์ในการท างาน/ปฏิบัติการกับภารกิจ    187 
       ส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ 
      ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ภาพที่ 21  ข้อมูลอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม      187 
ภาพที่ 22  ข้อมูลรายได้ต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถาม     188 
ภาพที่ 23  ข้อมูลศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม      188 
ภาพที่ 24  รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการจัดสวัสดิการ   199 
       ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ภาพที่ 25 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์   207 
    ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญญาไทย 
พระราชบัญญัติสูงอายุ พ.ศ. 2546 นิยามผู้สูงอายุ ที่ก าหนดโดยปีปฏิทินเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 
หรือวัตถุประสงค์ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้มี เสนอให้มีการเลื่อน
นิยามผู้สูงอายุในประเทศของตนเองให้สูงขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่นจาก 65 ปีเป็น 75 ปี (Hinohara, 2006; 
Orimo et, al., 2006; Tokuda & Hinohara, 2008) ส าหรับประเทศไทย จาก 65 ปี  เป็น 75 ปี                
(วรชัย ทองไทย, 2549 ; ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนววงศ์ ,2553) องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มี
อายุตามปีปฏิทิน (calendar age, chronological age) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้น
เดียวกับองค์การอนามัยโลก ที่ใช้ในการก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

ในปี 2559 โลกมีประชากรทั่งหมด 7,433 ล้านคน ของประชากรทั้งหมดมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป 929 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน  
10 ประเทศ มี 3 ประเทศสมาชิกท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ประชากร 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.5) และเวียดนาม (ประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 10.7) ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศไทย              
มีประชากรทั้งหมด 68.9 บ้านคน ในจ านวนนี้เป็นประชากรไทย 65.9 ล้านคน และเป็นแรงงาน                
ข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน ในจ านวนผู้สูงอายุ 65.9 บ้านคน มีผู้สูงอายุ 11 ล้านคน คิดเป็น             
ร้อยละ 16.5 ประชากรของประเทศไทยก าลังเพ่ิมด้วยอัตราที่ช้าลงจนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี        
แต่ประชากรผู้สูงอายุกลับเพ่ิมขั้นด้วยอัตราที่สูงมา คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี ในอนาคตประเทศไทย           
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564  คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยคิดได้จากประชากร             
ที่เกิดในช่วง 2506- 2526 (ซึ่งขณะนี้อายุ 33 – 35 ปี) ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในไม่ช้า อีก 20 ปี 
ข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้จะมีช่วงอายุ 53- 73 ปี เมื่อนั้น สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะสูงถึง           
ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2561) 

ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว 
จะเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุจ านวนมากที่อาจตกอยู่ในภาวะยากล าบาก และภาวะเปราะบาง หนึ่งในสาม
ของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุ
ด้วยกันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ประมาณ 4 แสนคน 
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ 6 แสนคน ในปี 2559 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.3 ล้านคน และผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมจะเพ่ิม
เป็น 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท ที่มีสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ยังมีความเหลื่อมล้ า 
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัย เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเดินทาง และการรับรู้
สิทธิ์ของตนเอง   
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2549) ส ารวจลักษณะประชากรและสังคมผู้มีรายได้น้อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่าในชุมชนแออัดผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป             
ร้อยละ 10.5 เพศหญิงมากกว่าชาย ส่วนใหญ่จะอาศัยในบ้านเช่า/ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า คิดเป็นร้อยละ 
34.2 บางส่วนอาศัยอยู่ในที่ดินตนเอง ที่ดินของญาติ และที่สาธารณะที่บุกรุก และเป็นเจ้าบ้านในที่ดิน
ที่เซ้งสิทธิ์ /เช่า/เช่าซื้อ มีสัดส่วนที่เท่ากันคือประมาณร้อยละ 30.8 ครัวเรือนร้อยละ 51.4 ส่วนใหญ่    
จะเป็นหนี้ โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็นหนี้มากจาก การกู้ยืมเพ่ือการบริโภค –อุปโภค ในครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ กู้เพ่ือซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 13.9 โดยแหล่งที่กู้ยืมส่วนใหญ่จะมา
จากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน ครัวเรือนในชุมชนแออัด มีความต้องการความช่วยเหลือ 3 อันดับแรก
ประกอบด้วย แหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า             
ร้อยละ 64.9 จัดหาบ้านเอื้ออาทร บ้านมั่นคง ร้อยละ 62.9  

 “ที่อยู่อาศัย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่            
ที่รวมความเป็นครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมสมาชิกในสังคม มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังนิสัย เจตคติ ค่านิยมให้แก่ทุกคน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญ
ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วโดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุประมาณ 
10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged 
Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
หรือประมาณ 13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged 
Society) คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของภาครัฐที่จะต้องมีเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาประชากรวันแรงงานที่ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 

จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ                
ปี 2558 จ านวนครัวเรือนโดยประมาณ 21.32 ล้านครัวเรือนพบว่า ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 87.4 ร้อยละ 82.4  ร้อยละ 78.9 และ      
ร้อยละ 77 ในปี 2533 ปี 2543 ปี 2553 และปี 2556 ตามล าดับ พบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยจ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน และจากข้อมูลสรุปการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาพปัญหาชุมชนแออัดชุมชนเมืองที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2558 พบว่าปัญหาหลักคือ กลุ่มคนจน              
ในเมืองที่มาจากปัญหาความยากจนในชนบทแล้วอพยพมาขายแรงงานประกอบอาชีพท ามาหากิน              
ในเมืองอย่างขาดการจัดระบบเมือง 
 จ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตาม
ล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี และจากข้อมูล
การส ารวจรายได้ของผู้สูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มี
ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจ าของตนเองเฉลี่ยต่อปี จ านวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.2 ล้านคน ในปี 2558 แต่หากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอิสระไม่พ่ึงพาหรือ                
กลุ่มที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจ านวนประมาณ 764,000 คน 
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หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558 ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
ก าลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่ส าคัญ               
ที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามล าพัง            
ในครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัว 
ข้ามรุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึง ลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่น ปู่-ย่า/ตา-ยาย 
และข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่ 
 จิระพร  อภิชาตบุตร (2540) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการอุปถัมภ์                
จากครอบครัวและบริการสุขภาพในชุมชนกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่า คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดอยู่ในระดับปานกลาง เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การท างานเพ่ือ
เลี้ยงชีพ สุขภาพอนามัย กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมในชุมชน การอุปถัมภ์จากครอบครั ว 
และการรับรู้การบริการสุขภาพในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ                          
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดัง .05 อายุและลักษณะครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร การอุปถัมภ์จากครอบครัวด้านบทบาท
หน้าที่ กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การอุปถัมภ์จากครอบครัวด้านสรีรวิทยา และสุขภาพอนามัยสามารถ
ร่วมกันท านายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ประสิทธิภาพพยากรณ์ร้อยละ 29.10 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้สูงอายุกับการ
อุปถัมภ์ของครอบครัว ค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ชัยยุทธ์ (2542) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิต            
ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดมีคุณภาพชีวิตระดับ          
ปานกลางร้อยละ 63.2 มีคุณภาพชีวิตต่ าร้อยละ 20.7 มีคุณภาพชีวิตสูงร้อยละ 16.1 ส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุจะมีความพึงพอใจในภาวะสุขภาพ ความพึงพอใจในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
รวมถึงการได้รับการดูแล ดีกว่าคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยที่ผู้สูงอายุมีอยู่เป็นอยู่จริง ซึ่งผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภาวะโภชนาการ และลักษณะ           
การอาศัยอยู่ในครอบครัว แตกต่างกัน  
 จักรพงษ์ เกเย็น (2554) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ด้านคุณภาพชีวิตรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ และคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.65,3.47,3.14 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดี ตัวแปรส าคัญที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว            
มีคุณภาพชีวิต ดังนี้ ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และรายได้รวมของครัวเรือน การมีกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การมีความรัก เคารพ และนับถือต่อกัน การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่อง
ส าคัญของครอบครัว การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล การสนับสนุน
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ทางสังคมจากเพ่ือบ้าน และการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีน้อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ชีวิตในระดับต่ า  
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน เน้นกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความม่ันคงในที่อยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระแห่งการ
พัฒนาเมืองใหม่ (NUA) องค์การอนามัยโลก และระดับประเทศได้ให้ความส าคัญกับการจัดการและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวคิดประเทศไทย 4.0 
และการสร้างเมืองสุขภาวะ (Healthy Cities) เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกระดับ 

นโยบายและแผนงานโครงการที่อยู่อาศัยส าคัญเก่ียวกับการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุของ
ภาครัฐปัจจุบัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติมีการสร้างอาคารในโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
เป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น จัดห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร จะจัดสรรในส่วนของชั้นล่างให้เป็น
ห้องพักอาศัยเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจัดท าโครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 466,559 หลัง ในอัตราหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และ
ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 74,456 แห่งในอัตราแห่งละไม่เกิน 32,500 บาท 
และการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าและรายเดือน (Senior Complex บางละมุง) 
จ านวน 632 ยูนิต พ้ืนที่น าร่องอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยโดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จ านวน 210 หลั ง และโครงการปรับปรุงบ้ านผู้ สู งอายุจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ านวน 209 หลัง 

จากนโยบายและแผนงานการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยหาก
เทียบกับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอ่ืน สังเกตได้จากแผนงานโครงการส าคัญของ
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีโครงการด้านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุเพียงจ านวน 3 โครงการหลัก คือ โครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โครงการอาคารเช่าส าหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จากโครงการทั้งหมด 
28 โครงการ หรือร้อยละ 18 อีกทั้งบางโครงการอาจยังไม่ได้เลือกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ            
ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเปราะบางที่ควรจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น 

จากสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่วัยเด็กแรกเกิดกลับสวน     
ทางกัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้มีอิทธิพล           
ต่อการตัดสินใจการเพ่ิมจ านวนเด็กแรกเกิดของสมาชิกในครอบครัว สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถน าไปท านายอนาคตของสังคม ที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ
จากสังคมผู้สูงอายุ แม้ว่ารัฐบาลหลายยุคได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           
ในมิติต่างๆ อาทิ การใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การสร้างระบบการดูแล
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ผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนระดับการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในรูปแบบการ
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
และชุมชนให้เป็นรากฐานในการรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุข มาโดยตลอด           
แต่หากวิเคราะห์ในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น             
แต่กลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการ และไม่รับรู้สิทธิ์ยังนับว่าเป็นกลุ่มที่ยังเป็นภาระ
ส าคัญแก่ครอบครัว และสังคม และมีแนวโน้มว่าในอนาคตผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ จะมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
และการสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกครอบครัวในวัยอ่ืนๆ เนื่องจาก วัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เกิดการ
แบ่งแยกการเรียนรู้ของครอบครัว ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน                
ติดเตียง หรือขาดคนดูแล หรือมีเพียงผู้สูงอายุดูแลกันเอง นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด หรือชุมชนบุกรุกที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับต่ า             
เป็นทุนเดิม จึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งด้าน สรีรวิทยา การมีอาชีพ
งานท าและมีรายได้ การมีส่วนร่วม การจัดระบบสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และบทบาทของชุมชนที่จะรองรับภายใต้เงื่อนไขของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของสภาพ
สังคมไทย  

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จึงสนใจวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองตลอดจนค้นหาและทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองทั้งนี้จะสามารถท าให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ             
ขั้นพ้ืนฐานในด้านที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน และหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุที่            
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยท าให้เกิดการจัดสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเตรียมความพร้อมและการตัดสินใจด้านการมีที่อยู่อาศัย            
ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสวัสดิการในทุกมิติ 
รวมทั้งการบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชน ทั้ง วัด บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องของผู้สูงอายุ อีกท้ังยังใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
    2. เพ่ือค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
    3. เพ่ือทดลองน ารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน 
        เมืองไปใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง 
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3. ค าถามในการวิจัย 
1. บริบทสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เป็นอย่างไร    
2. รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน ชุมชนเมืองที่เหมาะสม 

ในอนาคตเป็นอย่างไร และมีกี่องค์ประกอบ  
3. ผลการทดลอง น ารูปแบบการ จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

ในชุมชนเมืองไปใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่  
 
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัยฯ 
       4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

   ศึกษาในเขตพ้ืนที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  
 4.2 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ 
 4.2.1 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.2.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 
 4.2.3 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร                 
ส่วนต าบล ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 4.2.4 ผู้น าชุมชนหรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร           
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
   การศึกษาเชิงคุณภาพ : ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ จ านวน 
86 คน และต่างประเทศ 14 คน จัดท ากรอบการสัมภาษณ์ และสังเกต จัดนักวิจัยสนามเข้าถึงผู้สูงอายุ
ในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับฟังความต้องการ โดยใช้บทสัมภาษณ์เชิงลึกที่สะเทือนอารมณ์ จากพ้ืนที่
เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาในประเด็น
ส าคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ดังนี้  

   1. แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะในสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนที่เหมาะสม (ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในอนาคต) 

  2. รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน (ตาม
กระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9) 
  3. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในการดูแลผู้สูงอายุ (ตาม
ปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม) 

  4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์) 
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  5. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (ตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552) 

  6. รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้ เสียเปรียบในสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) 

  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา 
โดยใช้การศึกษาแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกเทป แล้วน าข้อมูล   
ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตารางสามเส้า (บุคคล สถานที่ เวลา) ตามกรอบการศึกษาเพ่ือน ามา
จัดท ากระทงค าถามเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

 การศึกษาเชิงปริมาณ : ศึกษา ถึงความเห็นของของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,423 คน เ พ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยหลักสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)             
โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Bartlett’s Test สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะ
ค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/น้ าหนักองค์ประกอบจากตาราง 
Component matrix และท าการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามล าดับ  
เพ่ือหาองค์ประกอบที่ส าคัญในเนื้อหาสาระรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง    

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึง แนวทาง หรือกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน            
ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการสวัสดิการ คุ้มครอง และบริการทางสังคมอ่ืนๆ อันเกิดจาก
วิถีของชุมชน สังคม และการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่มีที่ดิน             
เป็นของตนเอง เช่น คนที่อาศัยในที่บุกรุกของสาธารณะ การอาศัยพ่ึงพิงในที่ดินของผู้อ่ืน รวมทั้ง
บุคคลไร้บ้าน และมีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดซื้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และอาจจะรวมถึง ผู้เช่าห้องพัก ผู้เช่าบ้าน เช่าซื้อ หรืออาศัยอยู่ในบ้านของผู้อ่ืน และไม่มีสถานะเป็น
เจ้าบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีฐานะยากจนและเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง  
 ชุมชนเมือง หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน        
อันถาวร และมีความหนาแน่นด้วยประชากร รวมถึงเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางพ้ืนเพ 
โดยมักอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาล  
 ชุมชนแออัดและชุมชนสลัม  หมายถึง  หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน 
อันเนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ผู้อ่ืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่  
มีความเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคมอ่ืนๆ  
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  ทุนทางสังคม หมายถึง บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในพ้ืนที่ชุมชน ที่มีศักยภาพสามารถน ามา
บูรณาการเพ่ือให้เกิดมูลค่า และคุณค่าแก่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ วัด บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการ  
หรือองค์กรอื่นๆ ในชุมชนและนอกชุมชนที่อาศัยอยู่  
 กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง สิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ได้รับมอบอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือการอยู่อาศัยและใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี ซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย  
 การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การท างานและมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริการสังคมทั่วไป บนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนที่พึงได้รับและมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  
 สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึง บริการที่จัดโดยรัฐและภาคเอกชน ประชาชน ในรูปแบบ
กิจกรรม โครงการ การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุทั่วไป
และอยู่ในภาวะยากล าบาก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในชีวิต อันประกอบด้วย 
สุขภาพ การใช้ชีวิตในครอบครัว การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน             
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การเข้าถึงสื่อ 
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ได้รับการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ รวมถึงการมีหลักประกัน          
ด้านการออมให้ผู้สูงอายุมีความม่ันคงในการด าเนินชีวิต ด้านสังคม ประกอบด้วย การได้รับการส่งเสริม
สวัสดิภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการทางสังคม         
และกฎหมาย  
 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป 
ที่อาศัยในชุมชนเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง เช่น การบุกรุก               
ที่สาธารณะ การพ่ึงผู้อ่ืนอยู่อาศัย การเช่า การเช่าซื้อ การอาศัยผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติหรือพ่ีน้อง ลูกหลาน 
และอาจจะน าไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการเร่ร่อนจรจัดในอนาคต  
    

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ได้ทราบบริบทสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง   
 2. ได้องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย             
ในชุมชนเมืองที่เหมาะสมในอนาคตของประชาชนในชุมชนเมือง  
 3. ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมืองที่มีความเหมาะสมความสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยผ่านการ
ทดลองใช้รูปแบบ (MODEL)  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง รูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และทดลองใช้รูปแบบการ
จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สู งอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยใน ชุมชนเมือง 
ราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้  

ผู้วิจัยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและเพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ละเอียดและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ความหมายและค าส าคัญผู้สูงอายุ 
2. สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2580 (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
5. เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

7.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
7.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
7.3 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

8. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 
9. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม          

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
10. นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 
11. มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
12. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง สั งคมผู้ สู งอายุ  ระเบี ยบวาระแห่ งชาติ  ของ

คณะกรรมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

13. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
14. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
15. การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
16. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 
17. การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
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18. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
  พ.ศ. 2560 
20. ปฏิญญาบรูในดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว : การดูแล

ผู้สูงอายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution 
: Caring for the Elderly) 

21. ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ : การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงอายุใน
อ า เซี ย น  (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older Persons in 
SEAN) 

22. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมกิจการผู้สูงอายุ 
23. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
24. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
25. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านรายได้ ผ่าน ออนไลน์ ให้แก่ผู้สูงอายุ และสิทธิ์หน้าที่  
     ต่อตนเองของผู้สูงอายุ 
26. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
27. หน้าที่พลเมืองไทย 
28. บทบาทการคุ้มครองตนเอง ตามหลักความมั่นคงของมนุษย์ 
29. การปรนนิบัติ ต่อตนเอง ด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง 
30. การสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมในทุกมิติ 
31 บทบาท วัด พระสงฆ์ และ บ้านในการพัฒนาผู้สูงอายุ 
32. บทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยที่พึงปฏิบัติต่อผู้สูงอายุบนบรรทัดฐานของสังคมไทย 
33. บทบาทผู้น าของชุมชนเมืองในการคุ้มครองและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
34. สังคมไทยผนึกพลังทางสังคมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ 
35. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
36. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1. ความหมายและค าส าคัญของผู้สูงอายุ  
 “ผู้สูงอายุ” หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน ตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปในประเทศท่ีก าลัง
พัฒนา ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วถูกก าหนดไว้ที่ 65 ปีขึ้นไป และมองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เปราะบาง 
สมควรได้รับการดูแลหลังจากการท างาน ส าหรับประเทศไทยนั้น หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน
สมัยก่อนก าหนดให้คนท าเกษตรกรรม และก่อสร้าง ก าหนดให้ผู้ชายสิ้นสุดการเป็นไพร่เมื่ออายุ 60 ปี 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน               
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย การก าหนดนิยมผู้สูงอายุในอนาคต ผลการศึกษาเห็นว่าควร
ก าหนดเป็น 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) ก าหนดด้วยอายุเท่านั้นเนื่องจากชัดเจนที่สุด 2) ก าหนดด้วย
อายุ และคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก เนื่องจรากการก าหนดด้วยอายุจะมีความส าคัญ และ
ก าหนดด้วยคุณลักษณะเชิงบวกจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า 3) ควรก าหนดด้วยคุณลักษณะเชิงบวก
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เท่านั้น เนื่องจากมีผลทางจิตวิทยาจะท าให้รู้สึกว่าตนเองถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งทุกคนไม่ต้องการถึงวัยนี้            
4) ไม่มีนิยมผู้สูงอายุ เนื่องจากขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ส าหรับการก าหนดด้วยอายุนั้นไม่ว่าเป็นข้อเสนอ
ที่ 1 หรือ 2 พบว่า ควรจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี เป็น 65 หรือ 70 ปี เนื่ องจากในยุคปัจจุบัน              
มีอายุยืนยาวแต่ต้องไม่กระทบสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพ ที่ควรระบุให้
ได้รับเมื่ออายุ 60 ปี เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีรู้สึกว่าตนเอง “ยังไม่แก่” ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย มีพลังในการท างานยาวนานขึ้น และถ้าขยายอายุการท างานด้วย จะท าให้มีรายได้ ไม่ต้อง
พ่ึงพาลูกหลานมากจนเกินไป อันเกิดจากความรู้สึกมีคุณค่า และความภูมิใจในตนเอง แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะ
ส่งผลกระทบทางลบ อาจท าให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เข้าท างานน้อยลง และมีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมเลี้ยงหลานน้อยลง เนื่องจากผู้สูงอายุต้องท างานมากขึ้น แต่ต้องมีกระบวนการศึกษาอย่าง
ละเอียดในงานแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และมีมาตรการจูงใจในการท างานกับ (รศรินทร์ 
เกรย์ และคณะ,2556) 
 สันติ ศรธีราเจษฏ์ (2542) ได้ให้นิยามความหมายของผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่มีอายุมาก                
อยู่ในช่วงปลายของชีวิต มักมีค าเรียกที่แตกต่าง เช่น ผู้สูงอายุ วัยสูงอายุ คนแก่ คนสูงวัย ผู้อาวุโส 
ห รื อ  วั ย ช รา  ซึ่ งต ร งกั บ ภ าษ า อั งก ฤษ  เช่ น  Old Age, Old People, Senior Citizen,The, 
Aged,Elderly  โดยพิจารณาจากลักษณะทางชีววิทยา ด้านประชากรศาสตร์ ด้านการจ้างงานและทาง
สังคมวิทยารวมถึงด้านกายภาพท่ีเรียกตามลักษณะอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติค าว่า “ชรา” หมายถึง แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุด
โทรม ในทางเสื่อม และในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้ความหมายผู้สูงอายุว่า            
ได้ก าหนดนิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย 
 ในภาพรวมของผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย อันเกิดจาก
ธรรมชาติ และมีนามเรียกขานแตกต่างกันไป ตามสภาพของร่างกาย และสังคม ที่เป็นผู้ก าหนดที่มีสิทธิ์
ที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคไปกับการพัฒนากลุ่ม
ประชากรเป้าหมายอื่นๆ ในสังคม และอาจจะอยู่ในภาวการณ์ท างานหรือเกษียณจากการท างาน  
 
2. สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตนท์ี่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ      

ในการวิจัยวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ อาศัย          
ในชุมชนเมืองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม อันเกิดจากกระบวนการพัฒนาที่มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่จะสะท้อนให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม และการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในอนาคต ไว้ดังนี้ 

พิชัย วาสนาส่ง (2549 : 175) กล่าวถึง โลกาภิวัตน์ หรือ โลกานุวัตร (globalization) คือ ผล
จากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการ
เจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลกโลกาภิวัตน์  
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง "การแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ว่าจะ
อยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง               
ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น   
   โลกาภิวัตน์ (Globalization) เกิดจากสี่รูปแบบพ้ืนฐานของการเคลื่อนย้ายทุนในเศรษฐกิจโลก 
โดย 4 การเคลื่อนย้ายของทุนที่ส าคัญคือ 1) ทุนมนุษย์ (เช่น การอพยพเข้าเมือง การย้ายถิ่น การ
อพยพจากถิ่นฐาน การเนรเทศ ฯลฯ) 2) ทุนการเงิน (เช่น เงินช่วยเหลือ หุ้น หนี้ สินเชื่อและการกู้ยืม 
ฯลฯ) 3) ทุนทรัพยากร (เช่น พลังงาน โลหะ สินแร่ ไม้ ฯลฯ) 4) ทุนอ านาจ (เช่น กองก าลังความม่ันคง 
พันธมิตร กองก าลังติดอาวุธ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศหรือเป็นการค้าภายในประเทศ ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การครอบง าของ Globalization ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในสังคมและรัฐชาติอย่างรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนการเคลื่อนไหวของทุนอย่างเสรี ตลอดจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิด ปัจเจกภิวัตน์ (Globalization of People) ท าให้เกิดพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล ที่ล้วน
แล้วจะส่งผลต่อประชาชน  รวมถึงระบบการค้าภายในและระหว่างประเทศ  ระบบทุนนิยม 
(Capitalism) การครอบง าผ่านทางข้อมูลข่าวสาร (Dominant) การก่อให้เกิดค่านิยมแนวใหม่ 
(Value) ทั้งค่านิยมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งต้องปรับตัวไปตาม  โดยเฉพาะกับประเทศ
ก าลังพัฒนาที่มีโครงสร้างของประชากรวัยสูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมาก จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาลที่จะเพ่ิมขึ้นจากเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยบ านาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
เช่นเดียวกับประเทศก าลังพัฒนาที่แนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศก าลังพัฒนา
ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว (Mobility of Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่มีความรู้ 
(Skilled Labor/ Knowledge Labor) ซึ่งเป็นที่ต้องการและมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาเมืองใหญ่ (Mega City) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การเหลี่อมล้ า
ของความรู้ (Knowledge Divide)  (สังสิทธิ์ พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร. (2549 : 20)   

โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้การกีดกันทางการค้า ด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ส าหรับด้าน
การเมืองระบบการเมืองโลกมีลักษณะขั้วอ านาจเดียว ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมเกิดการประสาน
เป็นหนึ่งเดียวหรือเกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต 
จะเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ร่ ารวยและประเทศที่ยากจนสูงขึ้น การเมืองโลกจะ
เคลื่อนเข้าสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ สังคมและวัฒนธรรมโลกจะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งปัญญา  (บ้านจอม
ยุทธ. 2543 : 120 - 135 )     
   ปิยะพงษ์ พนาพนม. (2554 :122 ) กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมว่าส่งผล
ต่อการเร่งอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒนธรรมโลกจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง เป็นการ
เคลื่อนย้ายถ่ายเทสิ่งที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ คือ บริโภคนิยม และวัตถุนิยม ดังจะเห็นได้ว่าเรา
หลายคนนิยมซื้อของที่มีอาจจะเกินความต้องการ รถยนต์กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 โทรศัพท์มือถือเป็น
ปัจจัยที่ 6 ท าให้คนรุ่นใหม่ มีกระแสความนิยมในเรื่องแฟชั่น หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกันไป 
กระแสบริโภคนิยมที่สร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ๆ  หน่วยงานนอกภาคราชการจึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้าน
และขอให้รัฐบาล ต้องตัดสินใจและทบทวนอะไรใหม่ ผลกระทบทางวัฒนธรรม พบว่า จะส่งกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงวิถี ความเชื่อของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิ  วัฒนธรรม
เชิงเดี่ยวครอบง าโลก วัฒนธรรมป๊อป วัฒนธรรมโลก ไร้รากเหง้า ไร้วัฒนธรรมของตนเองเป็น           
อัตลักษณ์ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เกิดขึ้นบนผืนโลกส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งในทางบวกนั้นคือการตอบสนองให้แก่มนุษย์ได้อย่างพึงพอใจ
และก่อให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยน ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ในทางสังคม ก็ส่งผลกระทบใน
ด้านพรมแดน สัญชาติ สิทธิ หน้าที่ของคนข้ามรัฐ สังคมของคนข้ามรัฐและพหุสังคม ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อความมั่นคงของการเมืองการปกครองผ่านกระบวนการกระแสโลกาภิวัตน์ได้ นอกจากนี้ในส่วน
สถาบันครัวเรือนที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดสภาวะการ
แก่งแย่งแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชีวิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป เดิมทีครัวเรือนพบ
หน้ากันและอยู่ร่วมกันบนวิถีความเป็นสังคม แต่ปัจจุบันแต่ละครัวเรือนต้องดิ้นรน เพ่ือสร้างรายได้ให้
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น ท าให้ความสุขร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนลดลง อันเกิดจากการใช้
เวลาร่วมกันน้อยลง โอกาสแห่งการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครัวเรือนลดลง เกิดครัวเรือนที่ต่างคนต่าง
อยู่ ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นผู้ก าหนดเพ่ือให้ได้มาซึ่งมูลค่าทางการ
เงิน ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ครัวเรือนเคยปฏิบัติยึดถือร่วมกันห่าง
หายไป ครัวเรือนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่คาดหวังของสมาชิกได้เกิดวัฒนธรรมระบบใหม่
ในครัวเรือนที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันแบบ “ต่างคนต่างอยู่” ส่งผลให้สมาชิกในครัวเรือนขาดการรับรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกวัยเด็ก ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ล าพัง ขาดการหล่อหลอมขัดเกลา  จากพ่อ
แม่ในครัวเรือน ส่งผลต่อพฤติกรรม ถ่ายทอดสู่สังคมในทางลบ ซึ่งเกิดจากการขาดความสุขในการอยู่
ร่วมกัน  

สรุปได้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากผลพวงของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอ านาจสู่ประเทศต่างๆ ที่มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ผ่านกระบวนการช่องทางแห่งความรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงการบริหาร
จัดการประเทศอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว ที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอัน
เนื่องจากกระบวนการของครอบครัวที่เคยด าเนินชีวิตร่วมกันและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น 
ก าลังขาดหายไป ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณจากการ
ท างานและต้องอาศัยครอบครัวเป็นหน่วยหลักที่ต้องจุนเจือเลี้ยงดู แต่ต้องขาดหายไปในขณะที่
สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไทย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (2558) เป็นบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ                  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติกล่าวถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้หมวด 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐ ดังนี้ มาตรา 81 รัฐพึงชวยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ
ก าลังใจ และความหวังในชีวิต เพ่ือสามารถด ารงตนอยู่ได้ตามสมควร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
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ไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้ รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สงเสริมความเสมอภาค ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และ
ความเข้มแข็งของ ชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550                   
มีบทบัญญัติที่บรรจุหลักการให้ความชวยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับ ความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และ
ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่ เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ หมวด 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้ เพียงพอแก่การยังชีพ             
มีสิทธิได้ รับสวัสดิการอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้ การศึกษา
ปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น ปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้  มาตรา 84 รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ จัดให้มีการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามชราแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดเพศ วัย และกลุ่มอายุ แต่ให้ความส าคัญอย่าง
เท่าเทียม โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว เพ่ือให้มีศักยภาพรองรับรักษา
ความเป็นสังคมไทย  

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) เช่ือมโยงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไทย 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์             
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางสังคม รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดังนี้        
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์นี้เน้นการพัฒนาระบบมาตรการความมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือปกป้องประเทศให้มีความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม เน้นการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อ 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาระบบบริหารน้ าและ
อุทกภัย 5) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เน้นการพัฒนา
ระบบบริการประชาชนและพัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 จะเห็นได้ว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 3 และ 4 มุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย ตั้งแต่
เกิดถึงตาย ให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองอย่างมีคุณภาพเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงผู้สูงอายุคือกลุ่มคนที่ส าคัญที่รัฐบาลไม่ได้ละเลยแต่มุ่งที่จะพัฒนาควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

5. เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
นงลักษณ์ ยอดมงคล (2561) กล่าวว่า กรอบทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่

ละด้านเบื้องต้นมุ่งเน้นความสามัคคีทั้งการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารจัดการและการฟ้ืนฟู 
สภาพแวดล้อม และกลไกพ้ืนฐานด้านความมั่นคง การบริหารจัดการและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและ
กลไกพ้ืนฐานด้านความมั่นคง พัฒนากลไกการพัฒนางานความมั่นคง ขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพ้ืนฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง 
ซึ่งเป้าหมายส าคัญ คือ ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ ากว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันของโลก และเพ่ิมผลิตภาพการผลิต รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี วางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยคนไทยใน
อนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สร้าง
สังคมคุณภาพสังคมในทุกๆด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน โดย
เร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ก ากับและเป็นผู้ ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน  มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา 

 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2558) ข้อที่  2.3.3 กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  คน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน            
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย   
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาท
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ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  และข้อที่ 2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความ
มั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่ เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม              
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม
ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน 5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2560)               
วางระบบการขับเคลื่อนประเทศไว้ 10 ด้านประกอบด้วย  1) วางระบบการติดตามประเมินผล 3 
ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผล
ระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 2) วางระบบการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเป้าหมายและ
ประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม 
เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่มระหว่างด าเนินการและ
หลังที่เสร็จสิ้นแล้ว 5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านัก
งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
ช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 7) พัฒนาตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร่วม และ
ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 8) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสอง
ทาง เน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียวและให้มีคู่เจรจาโดยตรง 9) น าเสนอผล
การติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้  ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึง
ข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ 
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และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม รวมทั้งสถาบันทางสังคมต้องมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ด้วยปรับเปลี่ยน
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  ภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ 6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม            
สูงวัย 7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง และการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

นงลักษณ์ ยอดมงคล (2561) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวการพัฒนา เพ่ิมโอกาสกลุ่ม
ประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐประกอบด้วย 1) การเข้าถึง
การศึกษา 2) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 3) จัดบริการด้านสุขภาพ 4) เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ย
ผู้สูงอายุ 5) มีที่ดินท ากินของตนเอง กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6) สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน 7) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 8) ส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 รายได้เฉลี่ยของประชากรที่จนที่สุด 40% เพ่ิมขึ้นปีละ 15% + Gini coefficient 
ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 90% ความ
แตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพ้ืนที่ลดลง ครัวเรือนที่เข้าถึง แหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้น 
ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 

 

8. ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1  
    พ.ศ. 2552    
  วรรณภา ทองแดง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา (2558) ศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ไว้
ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เพ่ือวัยสูงอายุที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้  เพ่ือวัยสูงอายุ 2) 
มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) มาตรการ การปลุกจิตส านึกให้คนใน
สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ 
ได้แก่ 1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น 2) มาตรการส่งเสริม
การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 3) มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการ
หารายได้ของผู้สูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ
ทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสาร
และสื่อ และ 6) มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 



 
18 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 
มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 2) มาตรการหลักประกัน ด้านสุขภาพ 3) มาตรการ
ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ 4) มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเก้ือหนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้าน ผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1) 
มาตรการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ 2) 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ ความรู้ด้านผู้สูงอายุส าหรับการก าหนด
นโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 2) มาตรการ
ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และ 3) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล ทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

 

9. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไข 
    เพ่ิมเติมฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560 
 ราชกิ จจานุ เบ กษา  พระราชบัญ ญั ติ  ผู้ สู งอายุ  ฉบั บที่  3  (2560 : 36)  มาตรา 1 
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” มาตรา 2 พระราชบัญญัติ
นี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาอุเบกขาขาเป็นต้นไป  มาตรา 3 
ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (11/1) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “(11/1) การ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามมาตรา 15/3” มาตรา 4 ให้เพ่ิมความ
ต่อไปนี้เป็น (2/1) ของมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “(2/1) เงินบ ารุงกองทุนที่
ได้รับตามมาตรา 15/1” มาตรา 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 15/1 มาตรา 15/2 มาตรา 15/3 
มาตรา 15/4 มาตรา 15/5 มาตรา 15/6 มาตรา 15/7 และมาตรา 15/8 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 “มาตรา 15/1 ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษี สรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนพร้อมกับช าระ
ภาษ ีสรรพสามิต ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ในการค านวณเงินบ ารุง
กองทุนตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง มาตรา 15/2 ให้กรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน  ตามมาตรา 15/1 เพ่ือน าส่งเข้ากองทุนตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน มาตรา 
15/3 ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา 14 (2/1) และเงินที่มี ผู้บริจาคเข้ากองทุน
ตามมาตรา 14 (3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยและการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด มาตรา 15/4 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา
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และยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการ
ยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
มาตรา 15/5 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือส่งภายหลัง ระยะเวลาที่
ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือน
ของจ านวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ านวนเงินที่ส่งขาดไป มาตรา 15/6 ผู้มี
หน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง  ไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือ
ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้า
เท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่ง หรือทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา 15/7 ในกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และ ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย มาตรา 
15/8 ความผิดตามมาตรา 15/6 และมาตรา 15/7 ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมสรรพสามิตเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจ  เปรียบเทียบได้” 
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “มาตรา 24 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออก ประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น ประกาศหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาอุเบกขาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 

10. นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอาย ุ
เว็บไซต์สยามรัฐ (2538) รัฐบาลก าหนดนโยบายเพ่ือรับมือสถานการณ์ไว้ 3 ส่วน คือ 1) 

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี 2) การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ จัดระบบสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้บริการอย่างสะดวกและ
ง่ายขึ้น 3) ส่งเสริมประกันรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืน มีการวางแผนการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา 
พัฒนาระบบเงินบ านาญ 

“ที่อยู่อาศัย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่ที่
รวมความเป็นครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมสมาชิกในสังคม  มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังนิสัย เจตคติ ค่านิยมให้แก่ทุกคน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญ
ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วโดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุประมาณ 
10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged 
Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
หรือประมาณ 13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged 
Society) คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของภาครัฐที่จะต้องมีเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาประชากรวันแรงงานที่ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E2%80%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87-3-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ                 
ปี 2558 จ านวนครัวเรือนโดยประมาณ 21.32 ล้านครัวเรือน พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 87.4 ร้อยละ 82.4  ร้อยละ 78.9 และร้อย
ละ 77 ในปี 2533 ปี 2543 ปี 2553 และปี 2556 ตามล าดับ พบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยจ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน และจากข้อมูลสรุปการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาพปัญหาชุมชนแออัดชุมชนเมือง ที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2558 พบว่าปัญหาหลักคือ กลุ่มคนจนใน
เมือง ที่มาจากปัญหาความยากจนในชนบทแล้วอพยพมาขายแรงงานประกอบอาชีพท ามาหากินใน
เมืองอย่างขาดการจัดระบบเมือง 
 จ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตาม
ล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี และจากข้อมูล
การส ารวจรายได้ของผู้สูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มี
ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจ าของตนเองเฉลี่ยต่อปี จ านวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.2 ล้านคน ในปี 2558 แต่หากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอิสระไม่พ่ึงพาหรือกลุ่ม
ที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจ านวนประมาณ 764,000 คน 
หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
ก าลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่ส าคัญ                   
ที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามล าพังใน
ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้าม
รุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึงลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่นปู่-ย่า/ตา-ยาย และ
ข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่ 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน เน้นกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความม่ันคงในที่อยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระแห่งการ
พัฒนาเมืองใหม่ (NUA) องค์การอนามัยโลก และระดับประเทศได้ให้ความส าคัญกับการจัดการและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวคิดประเทศไทย 4.0 
และการสร้างเมืองสุขภาวะ (Healthy Cities) เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกระดับ 

นโยบายและแผนงานโครงการที่อยู่อาศัยส าคัญเก่ียวกับการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุของ
ภาครัฐปัจจุบัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติมีการสร้างอาคารในโครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
เป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น จัดห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร จะจัดสรรในส่วนของชั้นล่างให้เป็น
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ห้องพักอาศัยเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจักท าโครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 466,559 หลัง ในอัตราหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และ
ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 74,456 แห่งในอัตราแห่งละไม่เกิน 32,500 บาท 
และการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าและรายเดือน (Senior Complex บางละมุง) 
จ านวน 632 ยูนิต พ้ืนที่น าร่องอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยโดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จ านวน  210 หลั ง และโครงการปรับปรุงบ้ านผู้ สู งอายุจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ านวน 209 หลัง 

จากนโยบายและแผนงานการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยหาก
เทียบกับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอ่ืน สังเกตได้จากแผนงานโครงการส าคัญของ
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีโครงการด้านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุเพียงจ านวน 3 โครงการหลัก คือ โครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โครงการอาคารเช่าส าหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จากโครงการทั้งหมด 
28 โครงการ หรือร้อยละ 18 อีกท้ังบางโครงการอาจยังไม่ได้เลือกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเปราะบางที่ควรจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น 
 10.1 สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของประเทศไทย 

รายงานแนวโน้มธุรกิจ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2559 ระบุว่า การเติบโต
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากที่เร่งขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 4 
ปี 2558 จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับกลางถึงล่าง 
อาจชะลอลงบ้างจากก าลังซื้อที่ลดลง และสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่ามีความเสี่ยงของการเกิดอุปทานส่วนเกินในบางพ้ืนที่ 
 จากข้อมูลของ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ (AREA) ส าหรับ ปี 2559 ที่อยู่
อาศัยที่ขายในตลาดเปิดตัว 171,905 หน่วย โดยพิจารณาจากระดับราคาที่อยู่อาศัยที่ต่ ากว่า 1-2 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.20 ของสินค้าทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่
ในตลาดมีปริมาณที่จ ากัด จึงเป็นหน้าที่ที่การเคหะแห่งชาติจะต้องด าเนินการจากสถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ที่ผ่านมาขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 อยู่ในเกณฑ์ดี
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสแรก
ของปี 2559 ด้านอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ในระดับต่ าที่อัตราร้อยละ 0.9 ในขณะที่สัดส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้ครัวเรือนของประเทศมีค่าน้อยลงท าให้มีอ านาจซื้อสูงขึ้น 
 ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไม่มีความ
ชัดเจน เนื่องมาจากความกังวลต่อภาวะสงคราม ภัยก่อการร้ายมีผลท าให้การค้าโลก การลงทุนซบเซา 
การส่งออก และการบริโภคลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และส่งผลต่อดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอนาคตมีค่าลดลง ก่อให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนด้านปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ที่อยู่อาศัยจากนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้การ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสที่ผู้ประกอบการ/นักลงทุนจะหันไปลงทุนในประเทศอ่ืน 
เนื่องมาจากประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ ากว่าหลายประเทศ ส าหรับต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
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แนวโน้มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนและนักพัฒนาต่างชาติ ดังนั้นความต้องการ
ที่ดินในการพัฒนามีสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่ดิน และวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูงขึ้นตามความ
ต้องการ นอกจากนี้ในระยะยาวราคาที่ดินมีโอกาสที่จะปรับตัวเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจากปริมาณที่ดินที่มี
จ านวนจ ากัดหรือคงที่ ส่งผลให้การก าหนดราคาประเมินที่ดินใหม่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยไม่มี
เครื่องมือทางกฎหมายที่จะสนับสนุนการจัดหาที่ดินเช่นเดียวกับบางประเทศยังมีอีกหลายปัจจัยที่
ส่งผลต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
และรถไฟฟ้าสายส าคัญต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดพ้ืนที่ใหม่ในปริมณฑล อีกทั้งมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก รวมถึงมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลมุ่งม่ันผลักดัน              
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะช่วยสร้างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายที่ชะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการ             
ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงยังมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื้อเพ่ือการลงทุนที่ลดลงอย่างชัดเจน ปัจจัย
ส าคัญเหล่านี้จะช่วยให้ภาพรวมของสถานการณ์ท่ีอยู่อาศัยในปี 2560 เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 10.1.1 การครอบครองที่อยู่อาศัย จากการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนโดยประมาณ 
21.32 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วยครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จ านวน 12.81 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 
60.01) ครัวเรือนผู้มีรายได้ปานกลาง จ านวน 4.25 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 19.93) ครัวเรือนผู้มีรายได้
สูง จ านวน 4.26 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 19.98) 
 เมื่อพิจารณาจากการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของครัวเรือน พบว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย 15.45 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 72.5) และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน            
(ร้อยละ 27.5) และหากจ าแนกตามระดับรายได้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า 
ครัวเรือนผู้มีระดับรายได้ตั้งแต่ 24,501 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะเป็นครัวเรือนที่เริ่มมีความสามารถ            
ในการซื้อที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนได้ รวมจ านวน 2.27 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่
มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 24,500 บาทต่อเดือน ที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 3.57 ล้านครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่มีความสามารถในการ
เช่า ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ ซึ่งมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2558 ต่ ากว่า 16,500 บาท
ต่อเดือนจ านวน 1.25 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนที่เริ่มมีความสามารถในการซื้ อ ที่อยู่อาศัยได้                   
มีรายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 16,501 - 24,500 บาทต่อเดือน จ านวน 1.45 ล้านครัวเรือน 
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ตารางที่ 1  แสดงสัดส่วนการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ปี 2550-2558 

 
ที่มา : การส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 
 10.1.2 รายได้ครัวเรือนในปี 2558 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่  26 ,915 บาทต่อเดือน 
ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรายได้ครัวเรือนมากท่ีสุด อยู่ที่ 41,002 บาทต่อเดือน 
ส่วนครัวเรือนในภาคเหนือมีรายได้น้อยที่สุดอยู่ที่  18,952 บาทต่อเดือน เมื่อพิจารณาตามเขต            
การปกครอง ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนนอกเขต ดังนี้ 32,350 และ 
21,994 ตามล าดับ 
 ปัจจัยส าคัญที่ครัวเรือนทั่วไปและครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการมีกรรมสิทธิ์            
ในที่อยู่อาศัยได้เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจาก 
 (1) หนี้ภาคครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลงจาก
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 (2) ปัจจัยด้านราคาค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายได้ของครัวเรือนจ าแนกรายภูมิภาค   หน่วย : บาท/เดือน 

 
ที่มา : การส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 
 10.1.3 การกระจายตัวของครัวเรือน จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.3 ล้าน
ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 5.5 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 25.9) 
รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนในภาคกลางมีจ านวน 3.9 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 18.4) ในขณะที่กรุงเทพมา
หานครมีจ านวนครัวเรือนประมาณ 2.9 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 13.7) และการส ารวจดังกล่าวยังพบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ (11.2 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 52.5) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ที่เหลือเป็น
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจ านวน 10.1 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 47.5) ซึ่งสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต่อนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาค 
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ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งหมด ครัวเรือนในพ้ืนที่ปริมณฑล
มีสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาลต่อนอกเขตสูงกว่าภาคอ่ืนๆ คือมีสัดส่วนอยู่ที่ 56.9 ต่อ 43.1 ในขณะ
ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาลต่อนอกเขตน้อยที่สุด  

 เมื่อพิจารณาในมิติสังคม จะพบความเปลี่ยนแปลงของจ านวนสมาชิกในแต่ละ
ครัวเรือน มีแนวโน้มลดลงโดยขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 3.12 คนต่อครัวเรือน
ใน ปี 2554 เป็น 2.79 คนต่อครัวเรือนใน ปี 2564 ครัวเรือนที่เล็กลง แสดงถึงความต้องการที่อยู่อาศัย
ที่เพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนาโครงการควรค านึงถึงการออกแบบที่ตอบสนองต่อการใช้งานเนื่องจาก
ขนาดที่เล็กลงของครอบครัว 
 10.1.4 การถือครองที่ดิน จากข้อมูลของส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2558 พบว่าความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดินในประเทศ
ไทยอยู่ในระดับสูง มีการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ 
โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่า
กลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด คิดเป็น 325.7 เท่า โดยกลุ่มผู้ถือครอง
ที่ดินร้อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนพ้ืนที่ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดิน
เพียงร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยประเด็นปัญหาส าคัญอยู่ที่ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งที่ดินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน อันส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในการด ารงชีวิต ปัญหากรมสิทธิที่ดินและจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศ ในปี 2560 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ได้ด าเนินการสงเคราะห์ราษฎรที่เดือดร้อนและยากจน ไม่มีที่ดินอยู่อาศัย ตาม พ.ร.บ.           
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งได้ด าเนินการในรูป "นิคมสร้างตนเอง" 43 แห่ง ใน 36 จังหวัด 
และได้รับบริการในรูปนิคมสร้างตนเองเพ่ือให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และในปัจจุบันได้เสนอพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการในเขตนิคมสร้างตนเอง 21 แห่ง 
20 จังหวัด เนื้อที่ โดยประมาณ 5,000 -0-00 ไร่ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน              
ในประเทศไทย 
 ประเด็นปัญหาส าคัญอยู่ที่ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญส าหรับ               
การประกอบอาชีพ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนอันส่งผลต่อการสร้างรายได้หรือโอกาสทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงในการด ารงชีวิต ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน จึงมี
ความเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในโอกาสทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ปัจจุบัน
มีปัญหาต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างราษฎรกับรัฐ และ
เอกชน ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึง
ได ้
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 10.1.5 ราคาที่ดินและราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มี
จ ากัด เมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาย่อมส่งผลให้ความต้องการที่ดินมีสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าไปพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบการต่างๆ จึงส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น ดัชนี
ราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นตาม ราคาที่อยู่อาศัยจึงมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นท าให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วนมีก าลังซื้อไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างไรก็
ตาม การปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาที่ดินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีที่ดินที่มีศักยภาพสูงอยู่
แล้วรวมทั้ง การเคหะที่มีที่ดินพร้อมต่อการพัฒนาจ านวนมากแนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้าง ใน
ภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 แต่ดัชนีมีค่าลดลงในปี 2558 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าราคาวัสดุก่อสร้างจะมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งตามภาวะเศรษฐกิจ ที่จะขยายตัวตั้งแต่ปี 2560 และโครงการลงทุนของรัฐ  
 10.1.6 ระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่ขายในตลาด เมื่อพิจารณาจ านวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่าง ปี 2556 - 2559 จากภาพที่ 1 พบว่า มีที่อยู่อาศัยส าหรับ             
ผู้มีรายได้น้อยต่ ากว่า 1 ล้านบาท เปิดขายในตลาด ประมาณ 40,000 หน่วย ในขณะที่มีความต้องการ
ที่อยู่อาศัย ที่ระดับราคานี้ประมาณปีละเกือบ 200,000 หน่วยทั้งประเทศ และมีครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยซึ่งยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ณ ปี 2556 ประมาณ 2.76 ล้านครัวเรือน อุปทาน  (Supply)             
ที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในแต่ละปีทั้งนี้ ส่วน
ใหญ่โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่สูงกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จึงมี
ความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่
อาศัยในตลาดได ้
 

ภาพที่ 1 แสดงจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ขายได้ในแต่ละประเภทตามระดับ
ราคาในปี 2556-2559 ประมาณ 40,000 หน่วย   ในขณะที่ Need ทั่วประเทศ 2.726 ล้านครัวเรือน 
  

 
ที่มา: เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) 
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 10.1.7 สัดส่วนที่อยู่อาศัยประเภทเช่ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีราคา
สูงขึ้น ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วนยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เข้ามาท างาน
ในเมืองเศรษฐกิจและไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวรยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นที่อยู่อาศัยประเภท
เช่าจึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าในระยะเวลา 10 ปี (2543 -
2553) จ านวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทเช่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.2 
ในขณะที่อัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.5 และเมื่อ
แบ่งตามภูมิภาค พบว่าใน ปี 2553 กรุงเทพมหานคร มีจ านวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่า เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 37) โดยภาคกลางเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 24) ในขณะที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนจ านวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทเช่าน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 5) 
 10.1.8 การเปลี่ยนแปลงตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้เกิด
ความสามารถซื้อที่อยู่อาศัย (Housing Affordability) ประกอบด้วย ข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ทั่วไปปล่อยใหม่ท่ัวประเทศ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง โดยภาพรวมในปี 2559 มีดังนี ้
  1) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศประกอบด้วย สินเชื่อสถาบัน
การเงินทั้งระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ และสถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ บริษัท
เงินทุน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2559 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ทั่วไปปล่อยใหม่ มีมูลค่าสูง 159,064 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมขึ้น           
ร้อยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
  2) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั่วประเทศ มีมูลค่า 3,323,485 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่ง
ตลาด สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกันมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 59 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28 ธนาคารออมสินร้อยละ 10 และสถาบันอ่ืนๆ มี
เพียงร้อยละ 2.5 
 10.1.9 โครงการภาครัฐที่ส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ ในระยะ 8 ปี ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน กระจายรายได้ และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างโอกาสในการเป็นประชาคมอาเซียนและสร้างความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) 
ของการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค เชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย 
5 แผนงานในแต่ละสาขาการขนส่งได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 
สาขาการขนส่ง พื้นที่/เส้นทางการพัฒนา 

ระบบราง 
รถไฟทางคู ่ ระยะเร่งด่วน (ภายในปี 2561): ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย, 

ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น , ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร, ลพบุรี-
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สาขาการขนส่ง พื้นที่/เส้นทางการพัฒนา 
ปากน้ าโพ, มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, นครปฐม-หัวหิน 
ระยะที่ 2(ภายในปี 2563): หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์, ปากน้ าโพ-
เด่นชัย, ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี, ขอนแก่น-หนองคาย, 
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-สงขลา, หาดใหญ่-ปาดังเบ
ซาร์, เด่นชัย-เชียงใหม่ 

รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 
(Standard Gauge) (ภายในปี 
2563) 

กรุงเทพ-แก่งคอย, แก่งคอย-มาบตาพุด, แก่งคอย-นครราชสีมา,  
นครราชสีมา-หนองคาย 
 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รังสิต-มธ.รังสิต/บางซื่อ-หัวล าโพง, บางซื่อ-หัวหมาก, บางแค-
พุทธมณฑลสาย 4, ยศเส-บางหว้า, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, 
บางใหญ่-ราชฎร์บูรณะ, ลาดพร้าว-ส าโรง, ส่วนต่อขยาย แอร์
พอร์ตเรล ลิ้ง ดอนเมือง-พญาไท, ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม, แค
ราย-มีนบุรี 

ทางหลวง พัทยา-มาบตาพุด, บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา, บางใหญ่-
บ้ าน โป่ ง -กาญจนบุ รี , หาดใหญ่ -ชายแดนไทย /มาเลเซีย , 
กาญจนบุรี-บ.น้ าพุร้อน, กรุงเทพ-ชลบุรี, อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ, 
ตาก-แม่สอด, กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ, ตราด-หาดเล็ก 

ทางน้ า ท่าเรือชายฝั่ง: ท่าเรือน้ าลึกปากบารา, ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือ
ชุมพร, ท่าเรือสงขลา 
ท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่: ท่าเรือกระบี่, ท่าเรือสมุย 

ท่าอากาศยาน ก่อสร้างเพ่ิมเติม: ท่าอากาศยานเบตง 
พัฒนา: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่า
อากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ที่มา : การเคหะแห่งชาติ 
 
 ความชัดเจนในแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบ 
ผู้ประกอบการในปัจจุบันเริ่มซื้อพ้ืนที่บริเวณที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าในอนาคต เพ่ือน ามาพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการที่อยู่อาศัยบริเวณที่มี
รถไฟฟ้าผ่านนั้น ควรเป็นโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับรายได้ปานกลางถึงสูง เนื่องจาก
ลูกค้ากลุ่มนี้มีก าลังซื้อและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง ในขณะเดียวกัน แผนการพัฒนา
ทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเมืองและเชื่อมโยงระหว่างประเทศจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า และเช่าซื้อของผู้มีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง 
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 10.1.10 การก าหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยยังมีการก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนในระยะที่ 1 จ านวน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว 
ตราด และสงขลา ระยะที่ 2 จ านวน 4 พื้นที่ ได้แก่ นราธิวาส นครพนม กาญจนบุรี และเชียงราย โดย
มีวิธีการสนับสนุนดังนี้ 1) สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน (BOI) 2) การให้บริการจุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่าน
ศุลกากรในพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ และจะเริ่ม
โครงการในปี  2561 การจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจ พิ เศษนี้ จะมีส่ วนช่วยเร่งการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 10.1.11 ความต้องการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  จากโครงการ
ศึกษาและคาดประมาณการความต้องการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2560 - 2564 อายุของหัวหน้า
ครัวเรือน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอายุ 30-59 ปี ลดลง 
ในขณะที่สัดส่วนของจ านวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นส่งผลให้
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 

10.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต 
10.2.1 การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

1.) ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ 
1.1) จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอ ายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจากผลส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องโดยใน ปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศและเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจครั้งนี้
พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิงร้อย
ละ 16.1) จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คนเป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน
หรือคิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 

 
ภาพที่ 2  การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
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การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงคือวัยต้น (อายุ 60-69 
ปี) วัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จากการส ารวจพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอ ายุอยู่ในช่วงวัยต้นถึงร้อยละ 56.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 

1.2) การกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ 
ในปี 2557 ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาลร้อย

ละ 59.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมาคือภาค
กลาง ภาคเหนือและภาคใต้  (ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 21.1และร้อยละ 12.0 ตามล าดับ ) ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยสุดคิดเป็นร้อยละ 9.4 

 
ภาพที่ 3  จ านวนการกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพ้ืนที่ 

 
 

1.3) แนวโน้มดัชนีการสูงอายุอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุและอัตราส่วนเกื้อหนุน 
ดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องคืออัตราส่วนของ

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 คนจากร้อยละ 22.6 ในปี 2537 เป็นร้อย
ละ 82.6 ในปี 2557 

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุคืออัตราส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อผู้ที่อยู่ใน             
วัยท างาน (อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน ก็เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากร้อยละ 10.7 ในปี 2537 
เป็นร้อยละ 18.1 ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2557 หมายความว่าประชากรวัย
ท างาน 100 คน จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 22 คน 

อัตราส่วนเกื้อหนุน คืออัตราส่วนของคนวัยท างานอายุ 15 – 59 ปีต่อผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเกื้อหนุนที่จ านวนคนในวัยท างานจะสามารถดูแลเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุหนึ่งคนพบว่าอัตราส่วนเกื้อหนุนมีแนวโน้มลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9.3 ในปี 2537 
เป็นร้อยละ 7.0 ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 5.5 (ในปี 2545 2550 และ 2554 ตามล าดับ) และในปี 
2557 ลดลงเหลือ ร้อยละ 4.5 ซึ่งหมายความว่ามีคนที่อยู่ในวัยแรงงาน 4 คนที่จะสามารถเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุได ้1 คนอันเป็นผลมาจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนและจ านวนคนในวัยท างานที่ลดลง 
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1.4) สถานภาพสมรส 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.5) เป็นผู้ที่สมรสในจ านวนนี้ร้อยละ 61.0 เป็นผู้ที่มีคู่

สมรสอยู่ด้วยกันในครัวเรือนมีเพียงร้อยละ 2.5 ที่ไม่มีคู่สมรสอยู่ด้วยกันมีผู้สูงอายุที่ เป็นหม้ายหย่า
แยกกันอยู่เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพร้อยละ 32.6 และเป็นโสดร้อยละ 3.9 

1.5) ระดับการศึกษาที่ส าเร็จและการอ่านออกเขียนได้ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ75.7) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า

ประถมศึกษามีเพียงร้อยละ 13.3 ที่จบสูงกว่าระดับประถมศึกษาผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่
เคยเรียนหนังสือมีร้อยละ 11.0 ผู้สูงอายุชายจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษามากกว่าผู้สูงอายุ
หญิง (ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 9.7) ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงที่ ไม่เคยเรียนหนังสือหรือไม่ได้รับ
การศึกษาสูงกว่าเพศชายถึง 2 เท่า (ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 6.9 ตามล าดับ) ประมาณร้อยละ 84.5 
ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 15.5 เป็นผู้ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้หรือเป็น
ผู้ที่ไม่รู้หนังสือผู้สูงอายุหญิงอ่านออกเขียนได้ต่ ากว่าชาย (ร้อยละ 79.9 และร้อยละ 90.1 ตามล าดับ) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการได้รับโอกาสทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

2.) ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
2.1) สภาวะการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
จากข้อมูลการท างานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ในปี 2557 พบว่าผู้สูงอายุ

ร้อยละ 38.4 ยังคงท างานอยู่สัดส่วนของผู้สูงอายุชายที่ท างานสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 49.4) และ
ร้อยละ 29.4 ตามล าดับ) นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท างานสูงกว่าในเขตเทศบาล (ร้อย
ละ 42.7 และร้อยละ 32.3 ตามล าดับ) 

 
ภาพที่ 4  จ านวนสภาวะการมีงานท าของผู้สูงอายุ 

 
 
2.2) แหล่งรายได้หลัก 
แหล่งรายได้ที่ส าคัญหรือแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ได้รับจากบุตร (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือ รายได้จากการท างานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 33.9) จาก
เบี้ยยังชีพจากทางราชการ (ร้อยละ 14.8) จากเงินบ าเหน็จบ านาญ (ร้อยละ 4.9) จากคู่สมรส (ร้อยละ 
4.3) และจากดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอายุได้เก็บออมเงินออมการขายทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9) 
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ส าหรับผู้สูงอายุชายแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญคือ รายได้จากการท างานจากบุตรและเบี้ยยังชีพจากทาง
ราชการ ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมีรายได้จากบุตรเป็นรายได้หลักในการด ารงชีวิตรองลงมาคือรายได้
จากการท างานและเบี้ยยังชีพจากทางราชการ 

3.) ภาวะสุขภาพโดยรวม 
ผลจากการที่ผู้สูงอ ายุประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย โดยรวมของตนเองในระหว่าง              

7 วันก่อนวันสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีร้อยละ  42.4 มีสุขภาพ
ปานกลางร้อยละ 38.3 มีสุขภาพดีมากร้อยละ 3.3 ผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพไม่ดีและไม่ดี
มากๆ มีเพียงร้อยละ 13.9 และร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 5 ภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ 

 
 
4. ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยปี 2537         
มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 
2550 และ 2554 ตามล าดับ จากผลการส ารวจปี 2557 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามล าพังเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 8.7 และไม่ได้อยู่คนเดียวตามล าพังร้อยละ 91.3 
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ภาพที่ 6 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

 
 

10.2.2 การสูงวัยของประชากรไทย 2557 (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย) 
1) ประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างเร็วมาก 

ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 จากนั้นประเทศ
ไทยจะใช้เวลา 16 ปีก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) ใน
ราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปีก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged 
society) ประมาณปี 2574 ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้นจ านวน 5.6 ล้านคน (ร้อยละ 8.6 
ของประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุวัยกลางจ านวน 3.0 ล้านคน (ร้อยละ 4.6) และผู้สูงอายุวัยปลาย
จ านวน 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) ในปี 2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลายหรือผู้มีอายุ 
80 ปีขึ้นไป เพ่ิมข้ึนอีกเกือบเท่าตัวซึ่งเพ่ิมเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืนด้วยความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้น
ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพ่ิมมากขึ้นจึงพอจะเห็น
ภาพได้ว่าในอนาคตเมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้นความต้องการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุก็จะ
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว 

2) สังคมสูงวัยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
ในปี 2557 ประชากรไทยเป็นผู้หญิง (33.3 ล้านคน) มากกว่าผู้ชาย (31.5 ล้านคน) 

อัตราส่วนเพศเท่ากับ 94.6 คือมีประชากรชาย 94.6 คนต่อประชากรหญิง 100 คนในกลุ่มประชากร
สูงอายุอัตราส่วนเพศจะยิ่งต่ าลงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 81.1 คือมีผู้สูงอายุชาย 
81.1 คนต่อผู้สูงอายุหญิง 100 คน เนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายในกลุ่มประชากรยิ่งอายุสูงขึ้นจะ
ยิ่งมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในปี 2557 ประชากรสูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 
87.0 ประชากรสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ  78.7 ประชากรสูงอายุ                 
วัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 64.7 จากความจริงที่ว่าผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย
เราจึงเห็นภาพในอนาคตได้ชัดเจนว่าจะยิ่งมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายในปี 2583 ประมาณ
ว่าประเทศไทยจะมีอัตราส่วนเพศอยู่ที่ 91.6 คือมีผู้ชาย 91.6 คนต่อผู้หญิง 100 คน ในกลุ่มประชากร
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2583 อัตราส่วนเพศจะอยู่ที่ประมาณ 76.2 คือมีผู้สูงอายุชาย 76.2 คนต่อ
ผู้หญิง 100 คนในปี 2583 ประชากรสูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 85.7
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ประชากรสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 76.1 ประชากรสูงอายุวัยปลาย 
(อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 57.9 

3) ผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ตามล าพังเพ่ิมมากข้ึน 
รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ  2-3 ทศวรรษที่

ผ่านมานี้คนไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากเมื่อ 30 ปีก่อนครัวเรือนในประเทศไทย
เท่ากับประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนขนาดครัวเรือนได้เล็กลงเหลือ 4 คนในปี 2543 และในปี 2557 
ประมาณว่าครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้นรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในลักษณะ
การอยู่ตามล าพังคนเดียวหรืออยู่ตามล าพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขต
เทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังมากกว่านอกเขตเทศบาลหากสัดส่วนและจ านวนผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ล าพังคนเดียวหรืออยู่ตามล าพังกับคู่สมรส มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นไปอีกในอนาคตก็ย่อมจะมีผลต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

4) หนึ่งในสามของผู้สูงอายุไทยอยู่ใต้เส้นความยากจน 
ข้อมูลการส ารวจประชากรสูงอายุปี 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มาก

ถึง หนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.3) ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (ไม่รวมคนที่ไม่มี
รายได้) ซึ่งลดลงจากร้อยละ 46.5 จากการส ารวจประชากรสูงอายุในปี 2545 (เส้นความยากจน : ในปี 
2556 ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 2,572 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 30,864 บาทต่อคนต่อปีถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้
ต่ ากว่าเส้นความยากจนและในปี 2545 ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 1,607บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 19,284 
บาทต่อคนต่อปีถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนระดับเส้นความยากจนนี้รวมทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล) บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันจากการส ารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทยปี 2557 พบว่าแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร (รวมบุตรเลี้ยงและบุตร
บุญธรรม) (ร้อยละ 36.7) แหล่งรายได้หลักรองลงมาคือได้จากการท างาน  (ร้อยละ 33.9) ผู้สูงอายุ
ประมาณร้อยละ 14.8 มีเบี้ยยังชีพเป็นรายได้หลักมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 4.9 ที่มีเงินบ าเหน็จหรือ
บ านาญเป็นแหล่งรายได้หลักร้อยละ 4.3 ตอบว่ามีรายได้จากคู่สมรสและไม่ถึงร้อยละ 4 ของผู้สูงอายุ 
มีรายได้หลักจากเงินออม/ดอกเบี้ยเงินออม/ทรัพย์สินอื่นๆ อย่างไรก็ตามแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ
จากบุตรมีแนวโน้มลดลงข้อมูลจากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี  2550, 2554 และ 
2557 แสดงให้เห็นว่าแหล่งรายได้หลักที่ได้รับจากบุตรได้ลดลงจากร้อยละ  52.3 ในปี 2550 มาเป็น
ร้อยละ 40.1 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 36.7 ในปี 2557 

5) ผู้สูงอายุวัยต้นมากกว่าครึ่งยังท างานอยู่ 
แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคือมีอายุเกิน 60 ปีไปแล้วแต่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ยังท างานอยู่

ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานระหว่างปี 2543-2557 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 -
69 ปี) มีแนวโน้มจะท างานมากขึ้นสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60-64 ปีที่ยังท างานอยู่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
51.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 60.8 ในปี 2553 ในปี 2557 พบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วงอายุเดียวกันนี้
ที่ยังท างานลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 59.2 ผู้สูงอายุ 65-69 ปีที่ยังท างานอยู่เพ่ิมจากร้อยละ 35.3 ในปี 
2543 เป็นร้อยละ 45.6 ในปี 2557 อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปีที่ยังท างานเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 20  ในปี 2543 เป็นร้อยละ 29.1 ในปี 2548 จากนั้นร้อยละของผู้สูงอายุ 70-74 ปีที่ยังท างานอยู่มี
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แนวโน้มลดลงเล็กน้อยจนเหลือเพียงร้อยละ 25.4 ในปี 2557 และสัดส่วนผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปที่ยัง
ท างานจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11-12 ตั้งแต่ป ี2548 เป็นต้นมา 

6) บริการด้านสุขภาพจะต้องเพ่ิมข้ึนในสังคมสูงวัย 
ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยได้

พัฒนาขึ้นสุขภาพอนามัยของคนไทยดีขึ้นอย่างมาก “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด” หรือจ านวนปีโดย
เฉลี่ยที่คาดว่าคนหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตายของประชากรไทยได้เพ่ิมขึ้นจาก
ไม่ถึง 40 ปีเมื่อ 100 ปีก่อนยืนยาวขึ้นเป็น 58 ปีเมื่อ 50 ปีก่อนและเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประมาณ 75 ปีใน
ปัจจุบัน ในปี 2557 อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยผู้ชาย 71.6 ปีและผู้หญิง 78.4 ปี ปัจจุบันเมื่อ           
คนไทยอายุ 60 ปีผู้ชายจะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ต่อไปอีกประมาณ  20.1 ปีผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ย              
อยู่ต่อไปอีก 23.3 ปีและเมื่ออายุถึง 65 ปีแล้วผู้ชายจะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ต่อไปอีกประมาณ  16.4 ปี
ผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ต่อไปอีก 19.2 ปี ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าเมื่อคนไทยอายุ 60 ปีก็จะมี
อายุคาดเฉลี่ยอยู่ต่อไปอีก 26 ปี และเมื่ออายุ 65 ปีแล้วก็จะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่อีกประมาณ 20 ปี 
10.3 สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
 ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุประมาณ 10,783,380 คน            
คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี                
พ.ศ. 2564 คือ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 
13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือ                 
มีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางสังคมและส่งผลกระทบในทุกมิติ  
 จากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว             
ตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี และจาก
ข้อมูลการส ารวจรายได้ของผู้สูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่
มีก าลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจ าของตนเองเฉลี่ยต่อปี จ านวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.2 ล้านคน ในปี 2558 แต่หากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอิสระไม่พ่ึงพาหรือกลุ่ม
ที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจ านวนประมาณ 764,000 คน 
หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558 ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดั งจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
ก าลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่ส าคัญที่
ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามล าพังใน
ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้าม
รุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึงลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่น ปู่-ย่า/ตา-ยาย และ
ข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่ 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่เป็นไปได้มากที่สุดส าหรับคนส่วนใหญ่คืออยู่กับ
ครอบครัวในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเดิม เพียงแต่ประเทศไทยอาจต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมเดิมให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัยเท่านั้น 
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10.4 นโยบายการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย 
10.4.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพ ที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ 
  หมวดที่ 3  เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
  มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่การจ ากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมืองหรือเพ่ือรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
  หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
  มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่
ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้
ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 10.4.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  เป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสูการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของประเทศไทยและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจความ
เหลื่อมล้ า ทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแย้งในสังคม รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถด ารงรักษา
ความเป็นชาติที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากัน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
   ส าหรับ “ความม่ันคง” เป็นความปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับชุมชน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือให้เกิดการเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้าง
ความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
 10.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นให้เกิด
การลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไข
ปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชน
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และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่  
  1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ อาทิ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 
  2) กระจายการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ในทุกพ้ืนที ่

10.4.4 แนวคิดประเทศไทย 4.0 
 แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่มี

เป้าหมายเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นพลังประชารัฐเป็น
ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยในด้านการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือ 
Property Technology (Prop Tech) ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
4 ส่วนส าคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีการก่อสร้าง ระบบจัดการภายในบ้าน ระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัย และ
การท าธุรกรรมการเงินและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีเกิดใหม่ 
  10.4.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20 ปี  (พ.ศ. 
2560 -2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมมีความมั่นคง ประชาชนลดการพ่ึงพาจากรัฐ” มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบสวัสดิการที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีศักยภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หุ้นส่วนประชารัฐสังคมและ
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
 10.4.6 นโยบายประชารัฐ 

         นโยบายประชารัฐให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรวมพลังความเหมือนบนความต่าง คือ ภาครัฐมีอ านาจการ
บริหารงานในกรอบของกฎหมาย จึงต้อง “มีธรรมาภิบาล” และมอง “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
ภาคเอกชนและภาควิชาการมีองค์ความรู้และประสบการณ์ เทคนิคการท างาน และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงต้องมองที่ “ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ” และ “มีจิตสาธารณะ” ส่วนภาคประชาชนมี
พลังที่ต้องพัฒนาให้เป็น “ภาคประชาสังคม” ต้องมีจิตส านึกร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนในการท างานที่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่าย  

ประชารัฐเพ่ือสังคม เป็นการขับเคลื่อนประเด็นด้านการพัฒนาสังคมให้ได้ผลเป็น
รูปธรรม โดยทั้ง 3 ภาคส่วนได้มีการหารือถึงเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการท างานที่จะสนับสนุนการ
ท างานร่วมกัน และจึงได้จัดตั้งคณะท างานประชารัฐเพ่ือสังคม (E6) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
โดยก าหนดเป้าหมาย “ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีลดความเหลื่อมล้ า 
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พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว 
คณะท างานประชารัฐเพ่ือสังคมได้ก าหนดประเด็นส าคัญ 5 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนงานที่เห็นผลเร็ว 
(Quick win) โดยมีคณะท างานประชารัฐเพ่ือสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่อาศัยมี
บทบาทขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ในระยะแรกจะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และสนับสนุนแผนงานของ
ภาครัฐ เช่น โครงการบ้านพอเพียงชนบทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงความร่วมมือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และภาคเอกชนอ่ืนๆ ต่อมาคณะท างานฯ มีเป้าหมายสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวแต่ละรุ่น 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์พ้ืนที่ และคณะท างานฯ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพยังได้จัดท างานแผนงานระยะกลางถึงยาวเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของ
คณะท างานฯ และการก าหนดนโยบายของภาครัฐ 
 10.4.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย 10 ปี (ปี 2559-2568) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมพร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐให้แก่กลุ่มผู้
มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย  

1) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ด าเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ 
จ านวน รวม 1,707,437 หน่วย  

2) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จ านวน 1,044,510 หน่วย  

3) การสนับสนุนที่ดินโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวนรวม 960 ไร่ 
จากกรอบแนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในระดับสากลและระดับชาติให้ความส าคัญกับ            

การพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ า ยกระดับชุมชนแออัด การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและหลากหลาย การเข้าถึง
คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดภัย ในราคาท่ีจ่ายได้ และค านึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ลดผลกระทบ
ทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว การสนับสนุนให้มีความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท การบริหารจัดการชุมชนเมืองและ
ชนบทอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ความเชื่อมโยงเชิงบริบท ระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงเชิงพ้ืนที่ระหว่างเมือง ชานเมืองและชนบท การมีระบบการเงินที่
เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการและน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  

นอกจากการทบทวนแนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้นสะท้อนทิศทางในพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันมีความจ าเป็น เนื่องจากจะท าให้
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เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบัน น าไปสูการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาที่อยู่อาศัย อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
10.5 การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ 
 9.5.1 ประเทศสิงคโปร์ 
 รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นกลไกหลักส าคัญประการหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (Housing a Nation) มีการก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริม
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยให้ที่อยู่อาศัยเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างประชากรที่อพยพเข้ามาอยู่
อาศัยใหม่กับเก่าเข้าด้วยกัน ประชาชนรู้สึกภูมิใจในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงเชื่อม
ระหว่างรัฐกับประชาชน 
 รัฐบาลมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่
อยู่อาศัย (Housing Development Board - HDB) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ (Ministry 
of National Development) ในปี 2503 เพ่ือให้ HDB เป็นองค์กรหลักในการจัดหาที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ (Affordable house) รวมถึงที่อยู่อาศัยสวัสดิการ วัตถุประสงค์แรกเริ่ม คือ 
เพ่ือแก้วิกฤตการณ์ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะนั้นชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัด     
ที่ขาดสุขภาวะ การอยู่อาศัยที่ดี นอกจากนี้ การใช้ที่ดินรัฐและการเวนคืนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่อยู่
อาศัยก็เป็นมาตรการด้านอุปทานที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของประเทศ เนื่องจากรัฐบาล
สิงคโปร์ถือครองที่ดินเกือบทั้งประเทศ และถือสิทธิ์ในการเวนคืนที่ดินเอกชนที่อยู่ในบริเวณที่ภาครัฐจะ
จัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยรัฐไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ด้วยเหตุนี้ การซื้อที่ดินส าหรับการท า
โครงการจึงค่อนข้างถูก และ HDB จึงไม่ค่อยพบปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนในการด าเนิน
โครงการ ในส่วนของการจัดสรรหน่วยพักอาศัยของรัฐบาล HDB ใช้ระบบมาก่อนได้ก่อน (first-come 
first-served basis) หรือใช้วิธีจับฉลาก โดยรัฐบาลยืนยันที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกคน 
ยกเว้นผู้มีรายได้สูง ส่วนหน่วยพักอาศัยที่จะสร้างใหม่ HDB จะพิจารณาถึงความต้องการของ
ประชาชนที่มาจากหลายเชื้อชาติ (ชาวจีน มาเลเซีย และอินเดีย) โดยจะไม่มีการจัดสรรให้เป็นพิเศษ
เฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ  
 ในส่วนของมาตรการเพ่ือการกระตุ้นและสนับสนุนอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยนั้น รัฐบาลสิงค์โปร์ 
ก าหนดให้ชาวสิงคโปร์ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund - CPF) 
โดยจะต้องออมเงินและสะสมไว้ในกองทุนดังกล่าว และสามารถใช้เงินออมนั้นเพ่ือการซื้อที่อยู่อาศัย 
ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ด าเนินนโยบายเงินอุดหนุนค่าเช่า แต่ใช้วิธีจัดหาบ้านเช่าขนาด 1 ห้องนอน 
และ 2 ห้องนอนให้กับครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 1,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาล
ให้ความส าคัญกับการออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี โดยก าหนดให้อาคารแฟลตของ HDB นั้น
จะต้องได้รับการออกแบบที่เน้นคุณภาพ ด้วยการค านึงถึงการน าที่อยู่อาศัยเข้าระบบตลาดที่อยู่อาศัย
มือสองหรือการน ากลับมาขายใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างอัตราส่วนในตลาดที่อยู่อาศัย โดยรวมอนึ่ง HDB ได้
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าขนาดหน่วยพักอาศัยในอาคารสูง ทั้งท่ีอยู่อาศัยประเภทเช่า หรือ ขาย ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาคารและขนาดพื้นที่ของหน่วยพักอาศัยในประเทศสิงคโปร์ 
ประเภท
อาคาร 

ขนาดพื้นที่หน่วย 
(ตรม.) 

องค์ประกอบ 

แฟลต 1ห้อง 35 และ 45 ห้องอเนกประสงค์ (ส าหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 1-2 คน) 
แฟลต 2 ห้อง 45 1 ห้องนอนพร้อมห้องน้ า ห้องนั่งเล่น ครัว และห้องเก็บของ 
แฟลต 3 ห้อง 60 ~ 65 2 ห้องนอน ห้องน้ า ห้องนั่งเล่น ครัว ห้องเก็บของ และอ่ืนๆ 
แฟลต 4 ห้อง 85 ~ 105 3 ห้องนอน ห้องน้ า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้าว ห้องครัว ห้อง

เก็บของ 
แฟลต 5 ห้อง 110 ~ 123 3 ห้องนอน ห้องน้ า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้าว ห้องครัว ห้อง

เก็บของ 
Executive  130 3 ห้องนอน ห้องน้ า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้าว ห้องครัว ห้อง

เก็บของ 
ที่มา: โฮมเพจ HDB 
  

 โครงการที่อยู่อาศัยของ HDB จะตั้งอยู่ในบริเวณเคหะชุมชนซึ่งมีองค์ประกอบชุมชนอยู่ด้วย 
เช่น โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน ได้แก่  
 1) กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (First-timers) 
 2) ผู้ซื้อบ้านหลังที่สองหรือเคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (Second-timers)  
 3) ครอบครัวที่มีคนหลายกลุ่มช่วงอายุอยู่ร่วมกัน (Multi-generation families)  
 4) คนโสด 
 5) ผู้สูงอายุ (Elderly)  
 ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีที่อยู่อาศัยที่รัฐเป็นผู้จัดหา (Public housing) จ านวนกว่า 1 ล้าน
หน่วย ประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในหน่วยพักอาศัยของ HDB ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ในโครงการของ
ภาคเอกชนที่เป็นทั้งเช่า (apartment) และซื้อ (condominium) หรือสร้างเองบนที่ดินรัฐ ทั้งนี้
จ านวนครัวเรือนประมาณ 95% ของครัวเรือนทั้งหมด มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
 10.5.2 ประเทศมาเลเซีย 
  รัฐบาลมาเลเซียก าหนดนโยบายที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงงาน Housing Ownership 
Democracy เพ่ือการรับรองว่าทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในเวลาอันเหมาะสม                     
การประกาศเป็นนโยบายนี้ถือเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้การจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นวัตถุประสงค์ที่ร่างไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ 5 ปี โดยปัจจุบัน                
มีหน่วยงานและ/หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านนโยบายที่อยู่อาศัย ได้แก่                
1) กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ 2) ธนาคารกลาง ท า
หน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย 3) รัฐบาลมลรัฐ เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องที่ดินเพื่อการ
พัฒนาและการอนุญาตให้มีการพัฒนาโครงการ 4) บรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจมลรัฐและนักพัฒนา/
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ 5) กระทรวง ที่อยู่อาศัยและรัฐบาล
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ท้องถิ่น (Ministry for Housing and Local Government) สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน เพ่ือการจัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และประเมินมาตรฐานและก ากับดูแลด้าน
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าท่ีอยู่อาศัยที่ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 
 ในส่วนของวิธีการเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยของมาเลเซียนั้น รัฐบาลโดยบรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ 
มลรัฐ และนักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชน จะเป็นผู้จัดท าข้อเสนอขอจัดท าโครงการที่อยู่อาศัย 
โดยยื่นขอรับการประเมินและอนุญาตก่อสร้างจากกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลก าหนด
เงื่อนไขการจัดท าโครงการโดยให้มีการจัดสรรหน่วยพักอาศัยจ านวนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มี
รายได้น้อยอยู่ในโครงการเดียวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง รวมทั้งการจัดให้
มีที่อยู่อาศัยส าหรับผู้น าทางศาสนาหรือบุคคลส าคัญในองค์กรทางศาสนา (ตามขนาดของโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้พัฒนาโครงการจะใช้ก าไรจากการขายที่อยู่อาศัยราคาปานกลางและสูง และ /
หรือ อาคารและพ้ืนที่ส าหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมาด าเนินการในการจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย) บริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของได้ในทางกลับกัน บริษัทก็ต้อง
ด าเนินโครงการในบริเวณที่ยังไม่พัฒนาควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาของรัฐ หรือทางบริษัทจะเพ่ิม
สัดส่วนจ านวนที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยก็ได้  ซึ่งบริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพ่ือ
พัฒนาจากธนาคารได้ ทั้งนี้รัฐบาลจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้ส าหรับผู้ประกอบการหรือบริษัท
ผู้รับด าเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ใต้การก ากับดูแลของ MHLG นอกจากนี้ กระทรวงต่างๆ รัฐบาล
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของมาเลเซีย ได้มีการสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเข้าถึงและเป็นเจ้าของ            
ที่อยู่อาศัย 
 ส าหรับมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การก าหนดจ านวน
ขั้นต่ าของสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับธนาคาร โดยธนาคารกลางได้มอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์ในสังกัด 
จัดสรรสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับการซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก โดยก าหนดให้ธนาคารจะต้องมีวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าให้ส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกจ ากัดที่อัตราต่ าสุด 
ระหว่างอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเวลานั้นบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 1.7 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 9 และใน
กรณีธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเชื่อขั้นต่ าที่จัดสรรไว้ได้หมดตามเป้าหมาย ธนาคารจะต้องถูกลงโทษ
ด้วยการเสียค่าปรับจากการฝากเงินไว้ที่ธนาคารกลาง โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยเป็นเวลาสองปี ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้จัดตั้งบรรษัทสินเชื่อแห่งชาติ (Cagamas Berhad) เป็นองค์การเฉพาะกิจเพ่ือการจัดซื้อสินเชื่อ  
จากธนาคารพาณิชย์ และจ าหน่ายพันธบัตร (CagamasBond) แก่นักลงทุน โดยมีการยกเว้นภาษี            
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายพันธบัตร เช่น ภาษีประทับตรา และกระทรวงการคลังได้จัดสรร
สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นข้าราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นมาตรการช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
 10.5.3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
  รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีนโยบายอย่างชัดเจนในด้านการพัฒนาและจัดหาที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือเข้าอยู่อาศัย
ในที่อยู่อาศัยโครงการของภาคเอกชนได้ รัฐบาลโดย Hong Kong Housing Authority (HA) จึงจัดให้
มีอาคารสงเคราะห์ส าหรับเช่า หรือ Public Rental Housing (PRH) โดยที่ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในอัตรา
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เฉลี่ยเพียง ร้อยละ 53 ของมูลค่าค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่าค่าเช่าปกติถึงครึ่งหนึ่งโดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะได้รับการจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภท PRH มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครอบครัวทั่วไป 2) บุคคลทั่วไป/คน
โสด/อยู่คนเดียวแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 3) คนชราหรือผู้สูงอายุ 
  รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมอุปทานที่อยู่อาศัยด้วยการอุดหนุนค่าที่ดินและเงินทุนในการ
ก่อสร้างแฟลตเช่าผู้มีรายได้น้อยได้ โดย HA จะได้รับเงินทุนสองส่วนจากรัฐบาล ส่วนหนึ่งไม่มีดอกเบี้ย 
อีกส่วนหนึ่งคิดดอกเบี้ย 5% เมื่อ HA ขายแฟลตได้ก็จะคืน 35% ของต้นทุนให้แก่รัฐ ส่วนก าไรที่ไม่ใช่
รายได้จากที่อยู่อาศัย เช่น ส่วนบริการที่เป็นอาคารพาณิชย์ในโครงการ HA จะแบ่งคืนให้กับรัฐ
ครึ่งหนึ่งในรูปของเงินปันผลโดย HA ก าหนดค่าเช่าแฟลตเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของราคาตลาด และ
ไม่เกิน 10% ของรายได้ผู้เช่า แต่จะมีการก าหนดเพดานรายได้ขั้นสูงและมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดส าหรับ 
ผู้มีสิทธิ์เช่าของ HA 
 เนื่องจากจ านวนหน่วยพักอาศัยประเภท PRH ที่จัดสร้างในเขตเมืองมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
จ านวนผู้ที่ยื่นความต้องการ ดังนั้น HA จึงก าหนดให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุใน
โครงการ Single Elderly Persons Priority Scheme หรือ Elderly Persons Priority Scheme ซึ่ง
เป็นครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรือ Families with Elderly Persons Priority Scheme ซึ่งเป็น
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุต้องดูแลเท่านั้น ที่สามารถยื่นขอเลือกที่อยู่อาศัยในโครงการที่จะจัดสร้างในทุก
เขตพ้ืนที่ แต่ส าหรับผู้สมัครทั่วไปจะสามารถเลือกโครงการได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เขตเมือง 
ทั้งนี ้HA อนุญาตให้ประชาชนที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อหรือได้รับผลกระทบจากโครงการฟื้นฟูเมืองและ
ที่อยู่อาศัย ให้สามารถยื่นความประสงค์ขอเช่าที่อยู่อาศัยประเภท PRH ได้ แต่จะก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาต่างจากผู้ยื่นความประสงค์ทั่วไป 
 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 Hong Kong Housing Authority (HA) สามารถด าเนินการ
จัดหาที่อยู่อาศัยประเภท PRH จ านวน 743,677หน่วย ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 726,518 
ครัวเรือน หรือประมาณ 2,000,000 คน ซึ่งพบว่ายังคงมีประชาชนที่แสดงความต้องการเช่า ดังนั้น HA 
จึงจัดให้มีระบบบัญชีรอ (Waiting List (WL) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิในอาคารสงเคราะห์
ส าหรับเช่า หรือ PRH 
 10.5.4 สาธารณรัฐเกาหลี 
   รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มีนโยบายสนับสนุนอุปทานที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่ปี 2532                   
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนทุกกลุ่มรายได้ และเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือ
เช่าให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยแบ่งตามกลุ่มรายได้ ประกอบด้วย 1) ผู้มีรายได้น้อยมาก เป็นที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่าแบบถาวร (Permanent Rental Housing – PRH) ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการจัดสรรที่
อยู่อาศัยขนาดเล็ก หรือได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าเป็นเงินสด (ภายใต้โครงการ Housing Benefit) ซึ่ง
ที่อยู่อาศัยประมาณ 60% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือเช่าระยะยาว
ที่รัฐก าหนดค่าเช่าในอัตราที่ถูกกว่าอัตราตลาด 5 - 40% ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า จะมีการขาย
หน่วยพักอาศัยนั้นในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด 2) ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางค่อนข้างน้อย รัฐให้การ
จัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทเช่าแบบระยะยาว (Long-term PRH) หรือจัดสรรเงินกู้เพ่ือการวางมัดจ าค่า
เช่า (Chonsei Deposit) รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกขายให้กับประชาชนกลุ่มนี้ และ 3) ผู้มี
รายได้ปานกลาง รัฐบาลหยุดการสนับสนุนผู้มีรายได้ปานกลาง มาตั้งแต่ปี 2551 โดยให้ผู้มีรายได้              
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ปานกลางเช่าที่อยู่อาศัยในตลาดเอกชน และ 4) ผู้มีรายได้สูง รัฐไม่มีโครงการสวัสดิการแก่กลุ่มผู้มี
รายได้สูง แต่มีการสนับสนุนด้วยมาตรการหรือกลไกทางการเงินเพื่อจัดสรรเงินกู้  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้จัดตั้ง Korea Land & Housing 
Corporation (KLHC) ท าหน้าที่ก ากับดูแลการพัฒนาและจัดหาที่อยู่อาศัยของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง และก าหนดกลไกด้านกฎหมายที่ส่งเสริมการร่วมด าเนินการจาก
ภาคเอกชนเพ่ือจัดท าโครงการอาคารเช่าของรัฐคือ กฎหมาย Rental Housing Construction 
Promotion ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่จัดท าอาคารเช่า โดยมีสิ่งจูงใจ (Incentive) ส าหรับการ
ร่วมด าเนินงาน รวมทั้ง ก าหนดให้บริษัทเจ้าของกิจการอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีที่พักส าหรับคนงาน
ของตนด้วย ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการเพ่ิมความสามารถการผลิตที่อยู่อาศัยของประเทศ ภายใต้
นโยบายอุตสาหกรรม (Industrial Policy)  
 นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (National Housing Fund) และ 
กองทุนค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Housing Finance Credit Guarantee Fund) ซึ่งกองทุนทั้ง
สองเป็นกลไกการเงินที่ช่วยท าให้ราคาที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพ รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือที่อยู่อาศัยแก่ผู้ต้องการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(Secondary Mortgage Market) โดยการน าสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปขายต่อให้แกสถาบันการเงิน โดย
สถาบันการเงินที่รับซื้อน าสินเชื่อเหล่านี้มารวมกันเป็นกลุ่มๆ และน าไปค้ าประกันการออกตราสารหนี้
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Mortgage Backed Security - MBS) แล้วจึงน า MBS ไปขายต่อให้กับนัก
ลงทุนในตลาดรอง รวมถึงมีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 
 ในด้านการสนับสนุนอุปสงค์ที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้จัดสวัสดิการ (Housing Benefit) ซึ่งเริ่มขึ้น
ในปี 2542 ด้วยการให้เป็นเงินสวัสดิการแบบให้เปล่า (Grant) เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าเช่า และ
เพ่ือการปรับปรุงมาตรฐานที่อยู่อาศัย กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ คือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง ซึ่งรัฐอุดหนุนเป็นเงินสดรายเดือน โดยพิจารณาจากรายได้ครัวเรือน ค่าเช่า ขนาดครัวเรือน 
และที่ตั้งโครงการ มาตรฐานเงินอุดหนุนค่าเช่าจะสอดคล้องกับระดับค่าเช่าขั้นต่ า ทั้งนี้ เกณฑ์การให้
เงินอุดหนุนค่าเช่าในโครงการของรัฐและเอกชนจะต่างกัน ณ ปี 2559 มีจ านวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้ 970,000 ครัวเรือน คิดเป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ย 11 USD / เดือน ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ 
เพ่ือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมาก ได้มีการเคลื่อนย้ายด้านที่อยู่อาศัย 
 นอกจากนี้ยังมีการออกพระราชบัญญัติ New Housing Benefit Act และข้อก าหนดสภาพที่
อยู่อาศัยและบ้านเช่า (Public Inspection of Housing Conditions and Rents) รวมถึงมาตรการ
ด้านการเงิน โดยใช้เงินกองทุนที่อยู่อาศัยฯ สนับสนุนให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรก และเพ่ิมวงเงินสินเชื่อ
ส าหรับเงินมัดจ าค่าเช่า Chonsei (เงินมัดจ าที่ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงหน้า 2 ปี)  
 10.5.5 สหราชอาณาจักร 
  ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษด าเนินนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัย จ านวน 1 ล้านหน่วย  (1 
Million Home Policy) โ ด ย มี  Department for Communities and Local Government – 
DCLG เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการวางแผนและที่อยู่อาศัย (Ministry of State for Housing and 
Planning) รับผิดชอบการขับ เคลื่ อนแผนการด าเนิ นงานดั งกล่ าว และจัดตั้ ง Homes and 
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Communities Agency – HCA ท าหน้าที่ก ากับดูแลและสนับสนุนการจัดให้มีพ้ืนที่จัดสร้างที่อยู่อาศัย 
โดย HCA ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก DCLG โดยมีมาตรการและกลไก ดังนี้ 
 รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัย โดยมีการออก พ.ร.บ. ที่อยู่อาศัยของ
อังกฤษ มาตรา 106 ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน จะต้องจัดหา/จัดท าหน่วยเช่าใน
โครงการของตน ยกเว้นโครงการที่มีจ านวนหน่วยน้อยกว่า 10 หน่วย ล่าสุด พ.ร.บ. ดังกล่าว บังคับให้
ผู้ประกอบการหรือผู้จัดหา จะต้องจัดท าหน่วยที่อยู่อาศัยราคาถูกให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่
เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (First-time buyer) ที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี การด าเนินการดังกล่าวช่วย
สนับสนุนการจัดท าโครงการ Starter Home ของอังกฤษนอกจากนี้ ในการจัดท าโครงการอาคารเช่า 
Built to Rent (BtR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Private Rented Sector ที่เปิดให้เอกชนร่วม
ด าเนินการ เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้ตามมาตรฐานที่ HCA ก าหนด มีจ านวนห้องพัก ขนาด
ห้องพักที่ใหญ่กว่าที่เอกชนทั่วไปผลิตขายในตลาด รวมทั้งมีค่าเช่าที่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าในตลาด (Low 
cost rental accommodation) หรือที่อยู่อาศัยเพ่ือขายในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้ 
(Affordable housing) 
 ในการด าเนินการโดยใช้กลไก BtR นั้น รัฐบาลโดย HCA จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับ 
Registered Social Landlords - RSLs หรือ Private Registered Provider of Social Housing – 
PRPSH ซึ่ งเป็นสมาคมหรือหน่วยงานที่ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ จัดหาไว้กับ  HCA และมี ใบรับรอง 
Investment Partner Status โดย RSLs/PRPSH ที่ เข้าร่วมด าเนินโครงการจะท าการขอประมูล 
(Bidding) จากระบบ Investment Management System เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือเช่าที่มีค่าเช่าต่ า
กว่าราคาตลาด (Low cost rental accommodation) หรือที่อยู่อาศัยเพ่ือขายในราคาที่ประชาชน
สามารถรับภาระได้ 
 - จัดตั้งกองทุนเงินกู้ เพ่ือการพัฒนา (Development Loan Fund) เป็นแหล่งเงิน (Pre-
finance) ให้กับผู้ประกอบการ/เจ้าของที่ดินภาคเอกชนที่จะร่วมด าเนินโครงการ (ปัจจุบันมีการจัดสรร
วงเงินไว้ 660 ล้านปอนด์) ในการด าเนินโครงการ ผู้ประกอบการจะจัดสร้างตามความต้องการเช่า 
 - ใช้ระบบ Supply chain ในการจัดหา  
 - ใช้ระบบ Off-site / Modular System ในการก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถผลิตได้ในจ านวน
มากและรวดเร็ว ณ มิถุนายน 2559 มีจ านวนหน่วยพักอาศัยที่สร้างภายใต้โครงการ BtR จ านวน 
9,000 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 17,500 หน่วย และอีก 30,000 หน่วย อยู่ระหว่างการอนุมัติการ
วางผัง ทั้งนี้กว่า 50% ของหน่วยพักอาศัยในโครงการ BtR อยู่ในมหานครลอนดอนและคิดเป็นสัดส่วน 
20% ของจ านวนหน่วยพักอาศัยที่สร้างใหม่ทั้งหมดในตลาด 

 

11. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. (2559) 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ สรุปได้ ดังนี้  1) ด้านการขยายโอกาสการจ้างงาน 
ภาครัฐ เช่น ควรก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งการก าหนดอายุเกษียณที่
เหมาะสมตามประเภทอาชีพ ภาคเอกชน เช่น ควรมีมาตรการจูงใจแก่ธุรกิจภาคเอกชนที่มีคนท างาน
ในวัยสูงอายุ ก าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการออกเกณฑ์ต่างๆ 
ส าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ และท าให้บริษัทต่าง ๆ เกิดการยอมรับการจ้างงานผู้สูงอายุ  ภาครัฐและ
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เอกชน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณและมีความสมัครใจจะท างานต่อทั้งภาครัฐและเอกชน  2) 
ด้านการส่งเสริมการแข่งขันลดต้นทุนของแรงงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นค่าจ้างตามอายุงานมา
ใช้ในการปรับค่าจ้างตามผลงาน ควรส่งเสริมให้สถานประกอบการ บริษัท และโรงงาน มีนโยบายการ
จัดท าโครงสร้างบุคลากรและการจ้างงานผู้สูงอายุ 3) ด้านการเพ่ิมทักษะและมูลค่าของแรงงานสูงอายุ 
ก าหนดคุณสมบัติทางทักษะของก าลังแรงงาน และระบบการจ้างงานตามทักษะ ให้ความช่วยเหลือ
แรงงานสูงอายุ 4) ด้านการปรับทัศนคติในทางบวกต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ  ณรงค์ ส่งเสริม ให้
ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ 5) ด้านกฎหมาย ควรมีแนวทางหรือ
มาตรการในการปรับแก้อายุเกษียณของภาคราชการ จาก 60 ปีให้สูงขึ้น รวมทั้งการก าหนดอายุการ
ท างานภาคเอกชนจาก 55 ปี ควรเป็น 60 ปี ควรมีการปรับแก้เพ่ิมเติม เช่น การจ่ายเงินชดเชย การ
จ้างงาน การจัดสวัสดิการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 6) ด้านการดูแลด้านคุณภาพชีวิตและให้บริการสังคม
แก่ผู้สูงอายุ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาด้านจิตใจให้
ผู้สูงอายุในสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าอยู่เสมอ 7) ด้านอ่ืนๆ ควรเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ
ได้ง่ายขึ้น ควรจัดให้มีศูนย์การให้ค าปรึกษางานกับผู้สูงอายุ มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อน
แต่ละชุมชนหรือที่อยู่ตามชนบทเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือในเบื้องต้น และเสนอให้แรงงานที่มี
อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ ของผู้สูงอายุได้ 
 

12. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ระเบียบวาระแห่งชาติของคณะ 
กรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (2561 : 1) การจัดท า “สังคมผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบแห่งชาติ” จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีการก าหนดผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการท างานระหว่างหน่อยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งที่เป็นองค์กร
และปัจเจกบุคคลและน านวัตกรรมมาใช้เพ่ืออ านวยความส าเร็จในการที่จะให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้า
มา มีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายรัฐ “ประชารัฐ” และ Thailand 4.0 ที่น ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล วัตถุประสงค์ของการจัดท าวาระแห่งชาติผู้สูงอายุ 1)
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการปฏิบัติตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 2)เพ่ือให้น าแผนผู้สูงอายุวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 
(พ .ศ . 2560-2579) เศรษฐกิจ  Thailand 4.0 และเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
development Goals ; SDGs)ขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ 3)เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรวมพลังประกาศวาระ
แห่งชาติและบูรณาการการท างานด้านผู้สูงอายุระหว่างหน่อยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
ภาพประชาสังคมในการสร้างระบบดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจผู้สูงอายุ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 4)เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และน าไปสู่การท างานด้านผู้สูงอายุที่ยั่งยืน  5)เพ่ือท าให้
เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” เป็นนโยบายในระดับชาติ โดยส่งเสริมให้น าแผนผู้สูงอายุวาระ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เศรษฐกิจ Thailand 4.0 และเป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development Goals ; SDGs) ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในมิติการเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ให้สอดคล้องกับปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย โดยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งได้ท าประโยชน์ในฐานะ “ผู้ให้” แก่
สังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรได้รับผลในฐานะเป็น “ผู้รับ” จากสังคมด้วย ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยจึง
เป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครอบและพิทักษ์สิทธิ จึงได้ก าหนด
สาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 
ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ข้อ 2 ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอ้ือ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน 

ข้อ 4 ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคมมีโอกาสได้ท างานที่
เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน จนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม 

ข้อ 6 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พ่ึงพาตนเองได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมในสังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี มีเครือข่ายช่วยเหลือ
ซึ้งกันและกันในชุมชน 

ข้อ 7 รัฐ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อง
ก าหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 8 รัฐบาล โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 
ต้องรณรงค์ ปลูกฝั่งค่านิยมให้สังคม ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความ
กตัญญู กตเวที และเอ้ืออาทรต่อกัน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 71 บัญญัติให้รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว การจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคุ้มครอง
ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบ าบัดฟ้ืนฟู
และเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยถือเป็นผู้สูงอายุโดยมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ 
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นข้อผูกพันส าหรับชาติสมาชิกองค์การ สหประชาชาติที่ได้ให้
การรับรองซึ่งรวมทั้งประเทศไทยโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว เป็นเครื่องก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - 2573 โดยครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลซึ่งเป็นสามเสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
เป้าหมายสูงสุด เพ่ือขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ า ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

13. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 
(2561 : 1) การปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดท าข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป 
รวมทั้งสิ้น 37 ด้าน โดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับด้านสังคมในหลากหลายด้าน 
ขณะเดียวกันได้ทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจ านวน 100 เรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประสานงานรวม 3 
ฝ่าย (ครม. สนช. และ สปท.) พบว่า มีประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมที่
เป็น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอการปฏิรูปด้านสังคมของหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.)  
 

14. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2561) ได้ให้
ความส าคัญกับ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือเป็น
หลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอ่ืนรองรับ 2) การสร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญ
หลังพ้น วัยท างาน 3) การพัฒนาการออมภาคบังคับ 4) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
สวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
 

15. การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสงัคม 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2561) ให้
ความส าคัญกับ 1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพ่ือคนทั้งมวล (Designfor all) ที่ยึด
หลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย 2) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน 4) ปฏิรูประบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค 5) ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร 6) การเปลี่ยนแปลง
นโยบายประชากรเพ่ือเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต  7) การเสริมพลังสตรี 
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16. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2561) การสร้าง
โอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือ
และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้ว การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
สังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า โดยการจัดการ
ข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม 
 

17. การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (2561) “ชุมชนเข้มแข็งเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกเรื่อง” 
และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากฐานราก” เป็นประเด็นส าคัญ นพ.ประเวศฯ ฉายภาพแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือน ามาสู่ดอกผลอย่างน้อย 8 ประการ ได้แก่ 1) ฐานประเทศแข็งแรงประเทศม่ันคง 
2) พัฒนาอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลโดยใช้ “พ้ืนที่” เป็นตัวตั้ง 3) ฐาน ประชาธิปไตย
สร้างผู้น าคุณภาพซึ่งเป็นผู้น าตามธรรมชาติที่เกิดจากการยอมรับของคน ในชุมชน 4) ฐานทางศีลธรรม
ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม 5) ฐานของระบบ
เศรษฐกิจที่มีภูมิคุ้มกัน คือ มีบ้านอยู่ มีข้าวกิน ท าอาชีพตามถนัด 6) รองรับสังคมสูงอายุ 7) ระบบ
บริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ และ 8) เป็นฐานของการปฏิรูปการศึกษา นพ.ประเวศ อธิบายว่า การ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือท างานร่วมกันจะท าให้ เกิดผู้น าตามธรรมชาติ อาจเป็นผู้น าจากด้าน
ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ผู้น าตามกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ศาสนา กลุ่มครู ปราชญ์ชาวบ้าน โดย
ผู้น าตามธรรมชาติจะ เกิดขึ้นมาเองและมีคุณภาพสูงกว่าผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง 
“หากทั้ง 80,000 หมู่บ้าน มีผู้น าตามธรรมชาติสักแห่งละ 40-50 คน ประเทศไทยก็จะมีฐานที่เข้มแข็ง
จากผู้น ากว่า 4 ล้านคน” คุณหมอประเวศ ระบุ และ ชี้ประเด็นว่า ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
ก็คือ “ต าบล” ส าหรับสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งนั้น ประกอบด้วย 1) การสื่อสารสร้าง
คุณค่าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 2) Mapping สถานภาพและงานชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 3) กฎหมาย
กระจายอ านาจ ให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรในพ้ืนที่จัดการกันเอง 4) สถาบันพัฒนา นักจัดการองค์กร
ชุมชน (Community Organizing Development Institute : CODI) และ 5) มหาวิทยาลัย/1จังหวัด 
6) นักเรียน นิสิต นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชน 7) นโยบายและ กลไกในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 8) ภาคีสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง และ 9) ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  
 

18. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2561) การสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคมต้องรู้จักยอมรับความ
แตกต่างมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอ้ืออาทรต่อกันภายใต้สังคมแห่งความสมานฉันท์ โดย
ประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้ให้
ความส าคัญกับ 1) การสร้างพลังจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม 2) การสร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัคร
รูปแบบต่างๆ 3) การสร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้าง
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พ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และ4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพ่ือให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 
 

19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม  
      ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
 ราชกิจจานุเบกษา (2560) ในข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2555” ต้อง
ด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่ ได้ ให้ ไว้ในการยื่นค าขอรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ข้อ 5 องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต้องด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการที่ได้ยื่นในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ข้อ 6 
การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามข้อ 
5 วรรคสาม ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น โดยต้องไม่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลัก ข้อ 7 ให้องค์กร
สาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานและหรือรายงานการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและวันสิ้นเดือน
กันยายนของทุกปี ข้อ 8 ในการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน  
 

20. ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว : 
การดูแลผู้ สู งอายุ  (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Faily 
Institution : Caring for the Elderly) 
 วิภานันท์ ม่วงสกุล (2561) กล่าวว่า ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม              
มีสาระส าคัญ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

1) พัฒนาระบบการสนับสนุนทางสังคมและกระตุ้นให้มีแผนงานด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ  

2) ให้การดูแลและสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัครชุมชน 
และรูปแบบอ่ืนๆ ของการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ  

3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการสร้างเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและ
ความสามารถในการท างานเชิงเศรษฐกิจ  

4) ส่งเสริมโอกาสในทุกช่วงวัยในการพัฒนาตนเอง การบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง การเข้าถึงสวัสดิการ และบริการทางสังคม แหล่ง
ทรัพยากร การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน  

5) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้มั่นคง กระตือรือร้น และมีสุขภาพดี ด้วยการลดอัตราความยากจนใน
ผู้สูงอายุ  
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6) ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ การสนับสนุนและการคุ้มครองทางสังคมแก่
ผู้สูงอายุที่รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการบ าบัดฟ้ืนฟู  

7) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมูลฐาน นักสังคมสงเคราะห์ 
ผู้ดูแลและอาสาสมัครในการให้การดูแลผู้สูงอายุ  

8) ส่งเสริมการตระหนักรู้และความสามารถของเยาวชนในการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
และเตรียมส าหรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสูงวัย
ได้  

9) ส่งเสริมการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ
การศึกษาเก่ียวกับผู้ป่วยสูงอายุ  

10) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรข้ามสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ 

 

21. ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ : การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้สู งอายุ ในอาเซี ยน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering 
Older Persons In SEAN) 
 วิภานันท์ ม่วงสกุล (2561) กล่าวว่า ในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีแนว
ปฏิบัติที่รับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมการเพ่ือให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี แข็งแรง และทรงคุณค่าโดยให้
การสนับสนุนครอบครัว ผู้ท าหน้าที่ดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ  
2) ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของคนระหว่างวัยเพ่ือน าไปสู่สังคมของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ ประเด็น และความท้าทายของความสูงอายุและการก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 3) ส่งเสริมการท างานฐานสิทธิ์/ความต้องการจ าเป็นและตลอดทุกช่วงวัยและขจัดการการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆ ทุกรูปแบบบนพ้ืนฐานของอายุและเพศ 4) บูรณา
การเรื่องประชากรสูงอายุในนโยบายสาธารณะและแผนการพัฒนาระดับชาติ และแผนงาน ซึ่งอาจ
รวมถึงการก าหนดการเกษียณอายุและนโยบายการจ้างงานที่ยืดหยุ่น 5) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
และความเชี่ยวชาญในด้านพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และบุคลากรมืออาชีพและกึ่งมืออาชีพอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแลเพ่ือตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้านสุขภาพและบริการ
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 6) ส่งเสริมการพัฒนาสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์แล ะแยก
ประเภทตามเพศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงขีดความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดช่องว่างในด้าน
นโยบาย การวิจัย และการปฏิบัติ 7) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนิติบุคคล 
องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมทั้งองค์กรสวัสดิการภาคสมัครใจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการประสานงานและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการจัดบริการที่มีคุณภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 8) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผู้สูงอายุ หรือ
รูปแบบอ่ืนๆ ของการเป็นเครือข่าย ซึ่งรวมถึงชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายอาสาสมัครในทุกประเทศ
สมาชิก 9) ส่งเสริมชุมชนและเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในภูมิภาคโดยการจัดให้มีระบบโครงสร้าง
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พ้ืนฐานที่ยั่งยืนและเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 10) สร้างและพัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนความร่วมมือ
ภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึง
องค์กรของสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในการ
สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและการด าเนินการที่มีประสิทธิผล  
 
22. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมกิจการผู้สูงอายุ  
 ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 (2561 : 4564) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการด ารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเป็นพลัง  ในการขับเคลื่อนสังคมไทย” 
โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งระดับนโยบายและการเตรียมความพร้อมในระดับ
ชุมชน สังคม และรูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1) ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก 
การจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 2) เตรียมความ
พร้อมคนทุกวัยเพ่ือรับสังคมผู้สูงอายุ3)พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานบนพ้ืนฐานการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 4) พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบเกื้อหนุนผู้สูงอายุเพ่ือเข้าถึงบริการ
สาธารณะ 5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  โดย
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1) บูรณาการการขับเคลื่อน
นโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรมงานด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 2) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
เตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 3) พัฒนาระบบการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4)เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ โดยมีเป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมี 4 เป้าประสงค์  
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการบูรณาการทั้งระดับนโยบาย กลไก สู่การการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงแผนระดับ
นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ ยกระดับ หน่วยงานเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ และ
สร้างความร่วมมืองาน ด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
เตรียมความพร้อมคนทุกวัย ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้มีงานท า มีส่วนร่วม  ใน
กิจกรรมทางสังคมผ่านเครือข่ายและกลไกในระดับพ้ืนที่ และคนทุกวัยมีการเตรียม ความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้สูงอายุได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง ผลักดันและ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง พร้อม
ทัง้สร้างระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ พิทักษ์ประโยชน์อย่างทั่วถึง เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการ บริการที่ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่
เหมาะสม  

ในอีก 20 ปี ข้างหน้าผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีสุขภาพที่ดี (Healthy) มีหลักประกันและ
ความปลอดภั ย ในชี วิต  (Security) และมี ส่ วนร่วมในการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจ  และสั งคม 
(Participation) และยังเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
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23. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ (2558) ศึกษากรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี จากสถานการณ์และแนวโน้ม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุสภาพปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี และผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ดังกล่าวข้างต้น ได้เป็นข้อมูลน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพ่ือเสนอ ส านักงาน กสทช.  หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือน าไปพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้
ประโยชน์จากสื่อใหม่ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี พบว่าควรสร้างโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึง รู้เท่า
ทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคหลอมรวม เทคโนโลยีให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 ดังนี้ 1) ด าเนินการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุน                
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  3) สนับสนุน ส่งเสริม 
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 4 ) สนับสนุน
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์
จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และดึงศักยภาพ ภูมิปัญญา 
และประสบการณ์ของผู้สูงอายุรวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลดังกล่าวโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือ รวมถึงการสร้างอาสาสมัครแกนน า
ที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยกันเอง ให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้
ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ใน 4 เป้าหมายหลัก 1) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อ
ใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี 2) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (Digital Divide) ของประเทศ 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของประชากร
ผู้สูงอายุ ภายใน 10 ปี 3) เพ่ิมดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Opportunity Index: DOI) ของประเทศ
ให้สูงขึ้น โดยให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 50 ของโลก ภายใน 10 ปี 
4)เตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยสามารถจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของประเด็นที่ควรด าเนินการในแต่ละแนวทางได้ดังนี้  
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แนวทางที่  1 การพัฒนากลไกก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ต่างๆ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี อย่างมี
ประสิทธิภาพแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการก ากับดูแลผู้ประกอบการในด้านกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ต่างๆ โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 1.1 มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ บริการ ในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เอ้ือต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุให้มากขึ้น 1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ 
บริการ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่รองรับการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ ผู้สูงอายุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.3 ตรา
กฎหมาย หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎระเบียบ มาตรการทางวิชาชีพ เพ่ือก ากับดูแลสื่อในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยีให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมถึง                
มีกระบวนการตรวจสอบและการติดตามการบังคับใช้กฎหมายต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 2 การจัดบริการและกระจายบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการจัดบริการและกระจายบริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง  ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้มีความครอบคลุม
พ้ืนที่ออกอากาศสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ความครอบคลุมของพ้ืนที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน WiFi, เครือข่าย 3G และ 4G ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) และ/หรือมี
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งผู้สูงอายุสามารถจ่ายได้ เป็นต้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1 มีมาตรการ
จูงใจให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2.2 จัดให้มีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และ/หรือมีค่าใช้จ่ายที่ต่ าส าหรับผู้สูงอายุ โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานที่เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลการจดทะเบียนบุคคลดังกล่าว เพ่ือยื่นยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุ  2.3 เพ่ิมโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายฟรี 
(Free Wi-Fi) ในระดับหมู่บ้าน 2.4 จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) โดย
การบ ารุงรักษาระบบเดิมที่เคยได้ด าเนินการแล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยาย
โครงการใหม่ให้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง
เพียงพอ   

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนในการพัฒนา
ผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการให้ชุมชน ประชาคมต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวผู้สูงอายุให้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มดังกล่าว โดยมี
กลไกการปกป้อง ดูแลผู้สูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมครอบครัว ชุมชน สังคมให้เอ้ืออาทรต่อ ผู้สูงอายุในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 3.2 สนับสนุนกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และ
องค์กร ภาคประชาสังคมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับดูแลสวัสดิการของบุคคลกลุ่มดังกล่าวที่ด า เนินการอยู่โดยปกติ และส่งเสริม ให้
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ผู้สูงอายุ ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง ท าให้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 3.3 สนับสนุนให้
มีการจัดตั้งศูนย์ USO NET, ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในจุดที่มีการรวมตัวของผู้สูงอายุ สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าไปใช้งาน โดยให้มีการบ ารุงรักษา จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุค
หลอมรวมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยด าเนินงานผ่านกลไกของหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ดูแล 3.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด ได้มีส่วนร่วมในการสอน แนะน า
การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี แก่ผู้สูงอายุ 3.5 ส่งเสริม
สนับสนุนด้านอาชีพ  การจ้างงาน หรือการมีรายได้ตามศักยภาพผ่านสื่อใหม่ให้กับผู้สูงอายุและ
ครอบครัวเพ่ือสามารถมีรายได้มาดูแลตนเองหรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะงานที่สามารถท าที่
บ้านได้โดยใช้เทคโนโลยีหรือสถานที่ที่ไม่ล าบากต่อการเดินทาง 3.6 สนับสนุนกลไกการสื่อสารสู่
ผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการดูแล การรักษาสุขภาพ และ
การประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับทราบ 3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตามห้องสมุด สถานพยาบาล ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ที่ท าการชมรม 
สมาคม มูลนิธิ (ที่มีความพร้อม) และมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการใช้งาน และวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน 3.8 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าใช้ประโยชน์จาก ศูนย์ USO NET 
และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วให้มากขึ้น 3.9 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ิมมูลค่าในชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การอบรมให้ความรู้และการรู้เท่าทันในการใช้สื่อในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี เป็นต้น 3.10 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จาก กสทช. ขององค์กรภายนอก ต้องให้
ความส าคัญกับโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ และมี
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อเนื่องไปในระยะยาวเป็นล าดับแรก   

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การก ากับดูแล
มาตรฐานด้านฮาร์ดแวร์ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ การวิจัยและพัฒนาด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือผู้สูงอายุแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการก ากับดูแล
มาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อใหม่ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล 
เช่น สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรทัศน์ดิจิทัล ฯลฯ การออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์ 
(Universal Design : UD) ของฮาร์ดแวร์ตามมาตรฐานสากล และการออกแบบการเรียนรู้ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ (Universal Design for Learning: UDL) การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุและสภาวะความพิการ
(ถ้ามีร่วมด้วย)/พยาธิสภาพของร่างกายการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือผู้สู งอายุ              
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 4.1 จัดให้มีกลไกการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง
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ต่อการพลัดหลง 4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ควรมีการพิจารณาจัดตั้ง 
“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
โทรคมนาคม ส าหรับผู้สูงอายุ” เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ ให้สามารถซื้อ
อุปกรณ์ได้ในราคาถูก แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้งาน และฐานะทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลนั้น เป็นรายกรณีทั้งนี้กรณีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด า เนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้งการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2557 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ควรมีการ
พิจารณาจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ทั้งมือสอง และ
เครื่องใหม่ เพ่ือน าไปมอบให้ผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพพอที่จะเรียนรู้และใช้งานได้เช่น กรณีของมูลนิธิ
กระจกเงาที่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 4.4 ก ากับดูแลมาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบที่เป็นธรรม หรือการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล เช่น 
เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุการก าหนดให้มาตรฐานของสมาร์โฟน แท็บเล็ต ให้สามารถอ่านเนื้อหา 
(Content Reader) ภายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ รองรับการสั่งงานด้วยเสียง ก าหนดให้ต้องมีแอป
พลิเคชัน คลังความรู้ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ เป็นต้น โดยพิจารณาให้มีมาตรการจูงใจทางภาษี หรือค่าธรรมเนียมส าหรับกิจการ              
ที่ออกแบบฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ค านึงถึงผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบที่เป็น
อารยสถาปัตย์ (UD) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้(UDL) ที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 4.6 ออกแบบเทคโนโลยีให้หลอมรวมกับความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือลดอุปสรรคและสร้างโอกาสแก่ผู้สูงอายุ 4.7 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม ควรมีการพิจารณาจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งอ า นวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ” ไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าว 

แนวทางที่ 5 การวิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับผู้สูงอายุ 5.1 จัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญในการเข้าถึงรู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ และจัดการศึกษา/ฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมีการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy)/การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี สนับสนุนเงินทุนแก่สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะจัดท าโครงการด้านการฝึกอบรม และ/หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สูงอายุมีทักษะเข้าถึง รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ได้ 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต การท างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเสริมพลังแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ  
(Empowerment) รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีช่วงเวลาในการออกอากาศที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
ผู้สูงอายุสะดวกที่จะรับชม/รับฟังรายการนั้นๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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เหล่านั้นให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบอย่างทั่วถึง 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ให้เป็นเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับ
ภาษาไทย ภายใต้ชื่อ  “ThaiWeb Content Accessibility Guidelines” (TWCAG) หรือเกณฑ์
มาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงได้ในการรับข้อมูลสารสนเทศและรับบริการอิเล็กทรอนิกส์  5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย
อย่างบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาแบบเปิด (Open Contents) ให้มาก
ขึ้น 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการดูแลผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ยุคหลอมรวมและสื่อใหม่สนับสนุนการจัดบริการในการรักษาพยาบาล รักษาสุขภาพของ ผู้สูงอายุให้
เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี 5.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พัฒนาระบบบริการและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นและครบวงจร และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในการติดต่อใช้บริการต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ือเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้นๆ 
รวมถึงการให้บริการผ่านรถเคลื่อนที่ (Mobile) 
 

25. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านรายได้ผ่านออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุ และสิทธิ์หน้าที่ต่อ
ตนเองของผู้สูงอายุ 
 ประสงค์ ชาญช่าง (2554) กล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย           
มีปัญหาเกิดขึ้นหลายและต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นั้น ย่อมเกิดจากปัจจัยส่วน 
บุคคล ปัจจัยภายนอก บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในชีวิต ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมและแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ดี            
มีความเป็นอยู่ที่ดี อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
หลังเกษียณอายุแล้วถ้าไม่มีเงินบ าเหน็จ หรือบ านาญ หรือฐานะยากจน ก็จะไม่มีรายได้ที่จะจุนเจือ
ขณะนี้มีรายได้จากรัฐเดือนละไม่มาก แต่ก็ต้องดิ้นรนลูกหลานไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่รัฐควรจัดสวัสดิการ
ให้มากกว่านี้ 2) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยจะมีเวลาออกก าลังกาย ต้องใช้เวลาเหล่านั้นมาท ามาหาเลี้ยงชีพ บางคนได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐแต่ก็ไม่เพียงพอ กระดูกก็เริ่มพรุน เรี่ยวแรงเริ่มถดถอย 3) ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุเมื่อได้ท าในสิ่งที่ตนเองชอบก็จะมีความสุข 
แม้จะไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ฐานะทางการเงินไม่ค่อยดี ถ้าจิตใจมีความสุขก็พอใจแล้ว 4) ระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ผู้สูงอายุถึงแม้จะปลดเกษียณแล้ว อายุแม้จะ
เพ่ิมมากขึ้นแต่ก็จะไม่หยุดท างานไม่ต้องการให้เป็นภาระของลูกหลาน ต้องการแสดงออกว่าตนเองยังมี
ประโยชน์ ยังสามารถท าอะไรต่างๆ ได้อีกมาก แม้เรี่ยวแรงจะถดถอย ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็
ตาม 5) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รัก
ธรรมชาติ ชอบปลูกต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักสวนครัว มีบ้าน ที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องเช่า ในภาพรวม 
ผู้สูงอายุในกรงุเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง   
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กมลพรรณ หอมนาน (2539: 52-86) ที่ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีความต้องการที่จะได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัว อยู่คนเดียวจะเหงาจะหันไปพ่ึงการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างและ                
ผู้ใกล้ชิดให้มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก และความต้องการทางด้าน การประกันรายได้ 
โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทชราภาพ ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ไม่เป็นภาระบุตร
หลานและสังคม แต่ขัดแย้งกับ สิทธิที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                
ในมาตรา 11 ที่ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ก่อนเกษียณรายได้หลังเกษียณ และภูมิล าเนาเดิมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตแสดงว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือหญิง อายุมาก อายุน้อย 
การศึกษาสูง การศึกษาต่างอาชีพค้าขาย หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ จะได้เงินบ านาญ หรือรายได้น้อย 
รายได้มาก หรือแม้จะมีถิ่นเกิดในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลต่อคุณภาพ 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้านการพักอาศัยของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีผลต่อคุณภาพชีวิตแสดงว่าที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แม้จะเป็นบ้านของตนเอง แต่อยู่บนพื้นที่ของราชพัสดุ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือแม้กระทั่งของเอกชนก็ตาม ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่วิตกกังวล ถ้าถูกไล่ที่เมื่อไร ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่
ไหนชีวิตที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ผู้สูงอายุบางคนมีที่ทางเป็นของตนเอง ก็จะไม่มีความกังวลใด ๆ ท าให้ใจมี
ความสุขคุณภาพชีวิตจึงแตกต่างกัน จ าแนกตามข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ  

สรุปในภาพรวมได้ว่า ผู้สูงอายุชายและหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันใน
ภาพรวม  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ลูกหลาน ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อเป็นวัย
ท างาน มีบัตรทองประกันสุขภาพ จึงไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไร ผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีระดับคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกันผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน มี
ระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันแสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต่างก็อยู่มาไม่ต่ ากว่า 
10 ปี มีความรัก มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดก็ตาม น้ าใจ
ของคนไทยไม่มีวันหมดไปจากจิตใจของคนไทย ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ แสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาน้อยจะมีชีวิตไปตามอัตภาพใน
แหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิด ส่วนผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่า ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่การงานที่ดี มีชีวิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีกว่า จึงท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีอาชีพที่ต่างกัน  มีระดับคุณภาพชีวิต
ไม่แตกต่างกันแสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หลังจากพ้นจากวัยท างานแล้ว ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจาก
ลูกหลาน ถึงแม้บางคนจะมีรายได้จากการเป็นข้าราชการบ านาญก็ตาม อาชีพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่          
จึงเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ 6. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ก่อนเกษียณที่ต่างกัน         
มีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้หลังเกษียณที่ต่างกัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้สูงอายุที่มีการพักอาศัยที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่แสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ที่ศึกษามีอยู่ 2กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการ และผู้ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หาเช้ากินค่ า ดังนั้นคุณภาพชีวิตในช่วงวัยท างาน วัยหลัง
เกษียณจึงแตกต่างกัน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ และท่ีพักอาศัย 

แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากการศึกษาวิจัยได้พบ 
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 7 แนวทาง คือ 1) แนวทางในการจัดหา
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รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุได้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จัดสรรงบประมาณส าหรับผู้สูงอายุให้เพียงพอกับ
การใช้จ่าย 2)แนวทางในการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือจัดหาพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุได้ค้าขาย 
มีรายได้เป็นของตนเอง 3) แนวทางในการจัดสถานที่ที่อยู่ในชุมชน หรือหมู่บ้าน ให้หมอพยาบาลมา
คอยดูแลทุกสัปดาห์ ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่เป็นการให้หมอหรือโรงพยาบาลมา
หาผู้สูงอายุแทน 4) แนวทางในการจัดหาหมอนวด คลายจุด บริการผู้สูงอายุร่วมกับหมอรักษาโรค            
5) แนวทางในการจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและรณรงค์ให้ลูกหลานเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ  ให้
ความส าคัญในเรื่องวันผู้สูงอายุ ได้มีการพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน 6) แนวทางในการจัด
ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุให้เป็นที่ชุมนุมของผู้สูงอายุได้แสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
ช่วยเหลือสังคม 7) แนวทางในการจัดช่างมาคอยดูแล คอยบริการซ่อมแซมบ้าน หรือส่วนอ่ืนๆ ที่เป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากแนวทาง ทั้ง 7 ล้วนแต่อยู่ในแผนของรัฐบาล
ทั้งสิ้น ซึ่งผู้สูงอายุ ยังไม่ได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาล ซึ่งการศึกษาจากเอกสารพบว่า รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการให้บริการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเป็นล าดับ จึงรวมเอาโครงการป้องกัน รักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

อนึ่งคณะอนุกรรมการการ ภาคเอกชนให้มาช่วยจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุใน
รูปแบบต่างๆ ให้เพียงพอและทั่วถึงมาตรการ 1) จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
เช่น สุขภาพอนามัย ทั้งทางกายและจิต การจัดหาอาชีพ ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
นันทนาการที่เหมาะสมกับวัย 2) จัดศูนย์บริการผู้สูงอายุและหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง โดยระดมความร่วมมือและประสานงานกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐในระบบ
บริการสาธารณสุขให้มากขึ้น 3) ให้สิทธิในการลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
ลดหย่อนภาษีรายได้ให้แก่บุคคลที่อุปการะผู้สูงอายุไว้ในครอบครัว 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ถึงสภาพปัญหาและความต้องการสวัสดิการต่างๆ จากผู้สูงอายุ เพ่ือจะ
น ามาใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมาย: ใน 20 ปีข้างหน้า
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุควรจะมีลักษณะดังนี้ 1) มีพระราชบัญญัติประกันสังคม ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ 2) มีมาตรการด้านภาษีอากรชักจูงและสนับสนุนการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 3) ผู้สูงอายุมีความพอใจในบริการสวัสดิการสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
รูปแบบและประโยชน์ของบริการสวัสดิการสังคม สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว กรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นร่วมกับบางหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนบางแห่งได้
ด าเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุ  

 

26. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (2560) รวบรวม กฎหมาย
ผู้สูงอายุบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีดังต่อไปนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติกล่าวถึง
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ ก าลังใจ 
และความหวังในชีวิต เพ่ือสามารถด ารงตนอยู่ได้ตามสมควร  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 
54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความ
เข้มแข็งของชุมชนรัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่
บรรจุหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 40 
บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อม
มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน            
แห่งรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสม
จากรัฐ  มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้  
มาตรา 84 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ (4) จัดให้มีการออมเพ่ือการ
ด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 
 

27. หน้าที่พลเมืองไทย 
 โชกุน  สันธนะพานิช (2558) ศึกษาถึงหน้าที่พลเมืองไทย ที่ควรมี ว่าการที่สมาชิกในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น สมาชิกแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาของกลุ่มตั้งแต่
กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่าง
เคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ าสิทธิของผู้อ่ืนให้เขาเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีการ
ติดต่อ สัมพันธ์กัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จักน าหลักคุณธรรมของสมาชิกท่ีดี หรือ
พลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความส าคัญต่อ
ประเทศ ดังนี้ 1) ท าให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 2) ท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 3) ท าให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 4) ท าให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข สมาชิกทุกคนจะต้องมีหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ซึ่งนักเรียน ควรได้พัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จึงจะจัดได้ว่ าเป็น
บุคคลหนึ่งที่เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี 1) การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  2) การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) การรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก 4) ความซื่อสัตย์สุจริต 5) ความสามัคคี 6) ความละอาย
และเกรงกลัวในการกระท าชั่ว 7) ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 8) การส่งเสริมให้คนดีปกครอง
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ 
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28. บทบาทการคุ้มครองตนเองตามหลักความมั่นคงของมนุษย์ 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ (2560) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้
ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพ่ือสังคมกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ภายใต้รูปแบบที่
เป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจ การ (CSR-in-
process) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า 1 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) ในหัวข้อ Sustainability Forum for Older Persons เพ่ือระดมความคิดและเปิดโอกาสให้
ภาคธุรกิจที่มีความประสงค์จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจที่ด าเนินอยู่ให้พร้อมรองรับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุ การพัฒนาสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุใน
ลักษณะที่เป็น CSR-in-process และให้องค์กรธุรกิจในกลุ่มที่มีความพร้อม พัฒนาธุรกิจใหม่ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ในลักษณะที่เป็น Social Enterprise ท าให้เห็นแนว
ทางการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านการจ้างงาน (Employment) 
ภาคธุรกิจสามารถด าเนินนโยบายด้านนี้ได้โดยการขยายเวลาการจ้างงาน (2) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Procurement) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท (3) มิติด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการ (Development) (4) มิติด้านการลงทุน หรือร่วมทุน ( Investment) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบ CSR-in process และ Social Enterprise ท าให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
กับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ที่สามารถน าไปเผยแพร่และขยายผลเพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนในวงกว้าง ใน 3  หมวด ได้แก่  1) การเตรียมความพร้อม 
(Preparation) เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่วัยเกษียณของพนักงาน 2) การคุ้มครอง 
(Protection) 3) การมีส่วนร่วม (Participation) การสนับสนุนบทบาทของรัฐและประชาสังคมในการ
คุ้มครองสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุเป็นต้นแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ 3 หมวดข้างต้น จ าแนก
ออกได้เป็นแนวปฏิบัติ 7 ประการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย 1) ให้
ค ามั่นและรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่วัยสูงอายุ 2) ท าให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุการคุ้มครอง 
(Protection) ประกอบด้วย 3) เคารพและสนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ 4) ท าให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุได้รับสวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ และในกิจกรรมทางธุรกิจการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย 
5. จัดหางานที่มีคุณค่าและสภาพการท างานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในกิจการ ตลอดจนการร่วมลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจ 6) จัดให้มีระบบและแบบแผนในการ
สืบทอดความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาจากผู้เกษียณอายุ 7) สนับสนุนบทบาทของรัฐและประชา
สังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
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29. การปรนนิบัติต่อตนเองด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง  
 นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550)  ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองแบบยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ต าบลคลองพลูอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรีพบว่า 1) การจัดการชุมชนตามแนวทางพ่ึงตนเอง 1.1 การจัดการชุมชนตามแนวทางชุมชน
พ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจในการจัดการทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนชองยังมีชีวิตแบบเดิมๆ คือ การ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอิงอยู่กับธรรมชาติหาเช้ากินค่ า พอมีพอกินไปวันๆ โดยการจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจของชาวชอง เน้นการพ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง พอมีพอกิน ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมซึ่งในยุคปัจจุบันรัฐบาลได้หันมาเห็นความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯเป็น ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 1.2 การจัดการชุมชน
ตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองทางด้านสังคม การจัดการชุมชนทางด้านสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ชองภายใน
ต าบลคลองพลูเป็นสังคม ที่มีความเข้มแข็ง โดยมาจากลักษณะนิสัยของชาวชองที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย รักสงบ ท ามาหากินเพ่ือเลี้ยงปากท้องไปวันๆให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าของตน และมี
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนเป็นอย่างดีเมื่อมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
ภายในชุมชน ชาวชองจะเป็นคนที่มีความตั้งใจและมุ่นมั่นในการท างานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
มีการช่วยเหลือกิจการงานของเพ่ือนบ้าน และมีความสัมพันธ์กันภายในชุมชนเปรียบเสมือนเป็นเครือ
ญาติกัน ท าให้การจัดการทางด้านสังคมภายในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 1.3 การจัดการชุมชนตาม
แนวทางชุมชนพ่ึงตนเองทางด้านวัฒนธรรม ในส่วนของการจัดการชุมชนทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชองยังคงเป็นการจัดการตามวิถีของชาวบ้าน ในหรือกระท าต่อๆ  กันมาตามบรรพบุรุษ 
เนื่องจากไม่มีภาษาเขียนเหมือนในปัจจุบัน โดยมีประเพณีที่ชาวชองในปัจจุบันยังคงปฏิบัติกันอยู่เป็น
ประจ า เช่น การแต่งงาน การเล่นผีหิ้งผีโรง เป็นต้น โดยชาวชองมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมของตนนั้นมี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต และมีส่วนช่วยให้เกิดความสงบสุขขึ้นภายในชุมชน  ในปัจจุบันใน
ชุมชนมีการกระตุ้นให้เยาวชนชองรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของกลุ่มชาติพันธุ์เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชอง โดยมีการน าภาษาและวัฒนธรรมชอง เข้าไปสอนภายในโรงเรียน โดย
มีโรงเรียนวัดคลองพลูเป็นโรงเรียนน าร่องและมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชองขึ้นภายในโรงเรียน และมี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมชองขึ้น ภายในชุมชน เพ่ือจัดแสดงประวัติความเป็นมา 
การประกอบอาชีพต่างๆ ของชาวชองในอดีต จัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
ของคนชอง รวมทั้งมีการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ส าคัญของชาวชองไว้ภายในศูนย์การเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมชอง 2) ปัญหาการจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง  พบว่าชุมชนควรพ่ึงตนเองทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากขึ้นท าให้น้ ามีสารเคมีเจือปนมาก
ท าให้ชาวชองในชุมชนไม่กล้าน าน้ ามารับประทานเหมือนอย่างในอดีต ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตายาย หรือต้นไม้ที่อยู่ตามริมคลองก็ถูกตัดมาขายกันหมด เนื่องจากมีคนมารับซื้อไม้เมตรถึงใน
พ้ืนที่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนปลูกต้นไม้แต่กว่าต้นไม้จะโตนั้นต้องใช้ระยะ
เวลานาน ไม่เหมือนกับการท าลายต้นไม้ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน การจัดการชุมชนพ่ึงตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจสภาพปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  1) ปัญหาใน
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เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ไม่ยุติธรรม เพราะถูกก าหนดราคาโดยผู้ซื้อ 2) ปัญหา
ในเรื่องการเข้ามาของระบบทุนนิยมในยุคปัจจุบัน 3) การน าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 4) ไม่มีการ
วางแผนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน 5) ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นใน ปัจจุบันส่งผล
ให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมากขึ้น และ 6) ปัญหาในเรื่องหนี้สินของครัวเรือน ปัญหาการ
จัดการชุมชนพ่ึงตนเองทางด้านสังคม สภาพปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้าน
สังคม ได้แก่ 1) เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ผู้ปกครองหรือชาวชองรุ่นเก่าไม่สามารถตามความคิดความอ่านของลูกหลานได้ทันและไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของลูกหลานได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นในชุ มชน 2) ปัญหาจากการที่
ประชากรในชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากท าให้การควบคุม ดูแลและเข้าถึงผู้คนในชุมชนเป็นไปได้ยาก 
3) ปัญหาในเรื่องของยาเสพติด 4) ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน 5) ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 6) อดีตมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยการบอกเล่าปัญหาในเรื่องการท้องก่อน
วัยอันควร 7) ปัญหาการหย่าร้าง และ 8) ปัญหาในเรื่องของคนไทยกับคนชองมีจุดมุ่งหมาย มีจิตส านึก
และความตั้งใจในการท างานแตกต่างกัน ปัญหาการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองทางด้านวัฒนธรรมสภาพ
ปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่  1) ชาวชองรุ่นใหม่ในชุมชน
ขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมชองที่ถือปฏิบัติกันมาตามบรรพบุรุษ และไม่มีความรู้สึกนึกคิดว่าบรรพ
บุรุษของตนมีความส าคัญอย่างไร คนที่จะอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจะต้องมีความเข้าใจ มีจิตส านึก และ
เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมชองจะต้องไม่มีความคิดว่าวัฒนธรรมของใหม่ดีกว่า แต่ควรคิดว่า
วัฒนธรรมชองนั้นเป็นของโบราณเป็นมรดกที่ปู่ยาตายายถือปฏิบัติกันมา เด็กรุ่นใหม่ยังขาดจิตส านึก
และการสานต่อในเรื่องของวัฒนธรรม 2) หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอ าเภอและ
เทศบาล มีนโยบายที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม แต่ส่วนมากจะท าโดยผิวเผิน ขาด
ความต่อเนื่องลงมือท าอย่างไม่จริงจังและไม่เจาะลึก บางครั้งคิดแค่ในแง่ของการท่องเที่ยวค านึงถึง
รายได้แต่ไม่ค านึงถึงแง่ของความยั่งยืนทางวัฒนธรรมชองขาดความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชน กลุ่มต่างๆ ที่ด าเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่ผู้น า
ชุมชน และสถานศึกษา นอกจากนั้นยังขาดงบประมาณในการที่จะด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
อย่างจริงจัง และ 3) ปัญหาความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรม โดยชาวชองรุ่นใหม่ละเลยที่จะปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม ประเพณีเดิมๆ ที่กระท ากันต่อๆ มาจากบรรพบุรุษ โดยหันไปให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
สมัยใหม่แทนที่วัฒนธรรมตามแบบแผนเดิมๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ 3. ตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง
แบบยั่งยืน จากผลการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน สภาพปัญหาของชุมชน และการจัดการชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย
เพ่ือน าไปสู่การเสนอตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเองแบบยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ชองและแนว
ทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ชองคงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1ผลการสังเคราะห์ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนการที่ชุมชนจะเข้มแข็ง จนถึงขั้นเป็นแกนน าของ
สังคมได้นั้น จะต้องเป็นชุมชนที่พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้และต้องเป็นการอาศัยแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิถีเศรษฐกิจที่ชาวบ้านพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองภายในชุมชนเป็นหลัก 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, (2548)โดยลักษณะชุมชนพ่ึงตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ชองเป็นลักษณะที่
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากผลศึกษาของชุมชนในด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้โดยผลการศึกษา
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ที่สามารถท าให้มองเห็นหลักการ แนวทาง และลักษณะชุมชนพ่ึงตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ชองนั้นมา
จากการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านส าคัญ ดังนี้ 1) การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจชุมชนมีความ
เป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาเลี้ยงชีพของตนเองไปวัน
ต่อวัน มีการปลูกพืชผักผลไม้ไว้ทานเองภายในครัวเรือน และยังคงมีการเก็บของต่างๆ ที่หาได้จาก
ธรรมชาติเพ่ือน ามาเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพต่างๆ ก็จะท าขึ้นภายในชุมชนและรับจ้างภายในชุมชน
ของตนเอง เช่น อาชีพเกษตรกรและรับจ้างท าสวน เป็นต้น มีการจัดท าโครงการป่าชุมชนขึ้นภายใน
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินงานตรงตามเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอนให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ถึงหลักการพ่ึงตนเอง เมื่อคนในชุมชนต้องการอะไรสามารถหาได้จากในป่า การบริโภค
และการค้าขายแลกเปลี่ยนจะมุ่งตอบสนองความต้องการในการด ารงชีพเป็นหลักและเมื่อเหลือจาก
การใช้ไว้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนจึงจะน าไปจ าหน่ายสู่ตลาดตามล าดับ  2) การพ่ึงตนเองทางด้าน
สังคม การด ารงชีวิตของคนในชุมชนจะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายและอยู่ภายในชุมชนของตนเอง มีความ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน หาเช้ากินค่ าไปวันๆ มีความรักพวกพ้องของตน ไม่ค่อยวุ่นวายกับสังคม
ภายนอกมากนัก มีการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ และอาหารการกินให้แก่บ้านใกล้เรือนเคียงสามารถพ่ึงพา
อาศัยเพ่ือนบ้าน มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน ชาวชองจะให้ความเคารพ เชื่อถือ และปฏิบัติตามผู้น าของกลุ่มตนเอง ให้ความเคารพ
นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ และบรรพบุรุษ การประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนจะถือปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุ รุษ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะมีความเชื่อกันว่า เป็นสิ่งที่ดีปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีสอนให้ประพฤติตน
เป็นคนดีและชาวชองยังใช้ความเชื่อของบรรพบุรุษเพ่ือควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน                 
ซึ่งความเชื่อของคนในชุมชนก็ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือสร้างความเดือดร้อนกับสังคมในยุคปัจจุบัน 
นอกจากนั้นมีการประสานความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการท างานต่างๆ และมีการสื่อสาร
ระหว่างกันเมื่อต้องท างานร่วมกันในชุมชน  3) การพ่ึงตนเองทางด้านวัฒนธรรมชาวชองมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในชุมชน มีอุดมการณ์
ร่วมของชุมชนในการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการฟื้นฟูด้านภาษา มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรม และการละเล่นพ้ืนบ้านดั้งเดิมของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมี
ค่านิยม และคติความเชื่อต่างๆ เป็นของตนเอง 4) การพ่ึงตนเองทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจมีการจัดการ
ทรัพยากรน้ า ดิน ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.2 ผลการ
สังเคราะห์การจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง แนวคิดการพ่ึงตนเองได้ให้ความส าคัญต่อการที่ประชาชน
สามารถริเริ่มหรือพัฒนาการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นด้วยตัวของตัวเอง อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการ
พ่ึงตนเองได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นกลวิธีใหม่ต่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนา
ชุมชนของประเทศแถบแอฟริกาที่เห็นว่าแนวคิดการพ่ึงตนเองมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะท าให้
เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า (Fonchingong and Fonjong, 2002: 84) และการพ่ึงตนเอง
ได้ของชุมชนยังช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้อีกด้วย 
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30. การสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมในทุกมิติ 
จุฑารัตน แสงทอง (2560) การปรับตัวจากผู้สูงอายุที่สังคมมองว่าอยู่ในภาวะพ่ึงพิงมาสู่การ

เห็นคุณค่าในตนเองด้วยการมาเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุถือเป็นการเพ่ิมคุณค่าและน าศักยภาพที่มีใน
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมด้วย กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตรงนี้
ผู้สูงอายุได้ประโยชน์เรื่องสุขภาพร่างกาย เพราะการท างานเป็นการออกก าลังกายเนื่องจากการขยับ
ร่างกายอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังได้ใช้สมองในการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดอุปสรรค 
สุขภาพจิตดีด้วยการได้พบเจอและพูดคุยกับผู้อ่ืนตลอดเวลาทั้งต่างวัยและวัยเดียวกัน พร้อมทั้งได้
สังคมใหม่ที่สร้างความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต การได้ท างานหรือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
วัยสูงอายุเดียวกันมีส่วนช่วยในเรื่องปัญหาทางสมอง ปัญหาโรคซึมเศร้าและปัญหาการไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง การได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนในช่วงบั้นปลายชีวิตแบบนี้ มีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างชัดเจน 
การเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ประชากรในสังคมปัจจุบันต่างมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น ผู้คนจ านวนไม่น้อย
ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดในแต่ละปีที่ทยอยออกไปหางานท าที่เมืองใหญ่  เพ่ือการเลี้ยงดูครอบครัว การ
แก่งแย่งกันเพ่ือได้มาซึ่งเงินทองในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ชินตากับผู้คนในสังคม บางครั้งความจ าเป็นเป็น
ตัวผลักดันให้คนแห่เข้าสู่เมืองใหญ่และบางคนได้กลับบ้านก็ต่อเมื่อเกษียณอายุงานของตนเองแล้ว ซึ่ง
ช่วงนั้นก็อาจจะกลายเป็นวัยสูงอายุไปแล้ว เมื่อร่างกายที่แก่ลงไม่สามารถท างานเมืองใหญ่ได้ก็ต้อง
กลับบ้านต่างจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพัน ถึงแม้ร่างกายจะท างานหนักไม่
ไหว แต่ความรู้ที่เคยสั่งสมมาตลอดเกินครึ่งชีวิตของผู้สูงอายุนั้นก็สามารถที่จะน ามาสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมบ้านเกิดได้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นความรู้เดิมๆ ที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่
ลูกหลานเพ่ือรอคอยการเผยแพร่และท าประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะ“ปราชญ์ชาวบ้าน” ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้รอบด้านโดยเฉพาะเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมเก่าก่อน เป็นบุคคลที่ได้รับ
การเคารพและนับหน้าถือตาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักถูกเชิญไปตัวแทน
ในการประกอบพิธีทางศาสนา หรืองานพิธีการแต่งงาน และงานบวชต่างๆ การเป็นปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุมชนเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองอย่างชัดเจน ด้วยการน าความรู้ของตนเองที่ได้รับการถ่ ายทอดมา
จากบรรพบุรุษหรือจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
การกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งทางด้านร่างกายและสังคม แล้วยังสามารถ
ดึงความสามารถและความรู้ที่มีในตนเองน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมได้อย่างมีคุณค่า
การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในสังคมปัจจุบันสร้างการเรียนรู้ให้กับคน  
ทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยแรงงาน และแม้กระท่ังวัยสูงอายุ ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยแห่งช่วงบั้นปลายชีวิตแล้ว
ก็ตาม แต่การเรียนรู้ก็ยังไม่ถึงจุดจบส าหรับคนวัยนี้เช่นกันส าหรับสังคมปัจจุบันด้วยแนวคิดในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้ในระบบ
และนอกระบบเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน โดยที่การเรียนรู้ลักษณะนี้มีการ
พัฒนาการเพ่ือการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในโลกที่มีความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สามารถน าแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้มาปรับใช้ 
เนื่องจากในอนาคตผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากเกินครึ่งในสังคมของกลุ่ มประชากร
ทั้งหมด ทั้งนี้การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ก็เพ่ือเป็นการรองรับประชากรผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพในอนาคตด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องใช้การเรียนรู้แบบองค์รวมมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน
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มุมมองและความคิดใหม่ๆ ในสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมี
ความสุขนั่นเอง สรางองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัยเชิงสรางสรรคการรับวัฒนธรรมใหม่ๆ มา
จากสังคมตะวันตกของสังคมไทยปัจจุบันท าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมไทยมากมายการเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาของสังคมไทย ทั้งนี้การเปิดรับสิ่ง
ต่างๆ ที่เข้ามาต้องผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะน าเข้ามาปฏิบัติในสังคม
หรือไม่ เนื่องจากมุมมองในวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นไปในทางลักษณะ
สัมพัทธ์วัฒนธรรม (Culture Relativity) ที่วัฒนธรรมหนึ่งอาจจะมีความเหมาะสมกับสังคมหนึ่งแต่
อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสังคมหนึ่งก็ได้การเรียนรู้เพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่องเป็น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านการพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยที่การเรียนรู้
มีหลายรูปแบบทั้ง 1) การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้จากการผ่านประสบการณ์ชีวิตในแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็น ประสบการณ์เหล่านี้สามารถสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้คนได้ทั้งสิ้น การ
เรียนรู้ลักษณะนี้ไม่มีการจ ากัดเพศชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ หรือวัยเด็ก วัยกลางคน หรือวัยสูงอายุ  
แต่จะเป็นค้นคว้าความรู้ใหม่ได้โดยตนเอง และเพ่ือตนเอง 2) การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนที่ศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาได้ก าหนดพร้อมกับการถูกก าหนด
ผ่านสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเป็นในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
พ้ืนฐาน ประกอบกับการศึกษาอิสระในด้านของการท าวิจัยเพ่ือการน าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาปรับ
ใช้ การวิจัยเป็นกระบวนทัศน์ทางการแสวงหาความรู้ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ผ่านมา
กระบวนการวิจัยเกิดรูปแบบใหม่อยู่เรื่อยๆ เพ่ือการรองรับกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้ 1.กระบวนการวิจัยที่หลากหลายเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุจ านวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง และมีความซับซ้อน
ของปัญหาในสังคมมากขึ้น ดังนั้นลักษณะการศึกษาวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็ต้องเพ่ิมความ
หลากหลายและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลและความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัย (กลุ่มเป้าหมาย) การศึกษาวิจัยประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งแต่ละ
วิธีวิทยาการศึกษาจะได้ผลการศึกษาคนละรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ต้องการ โดย
การพิจารณาสถานการณ์สังคมในช่วงเวลาหรือปัญหาอ่ืนๆ ที่ผู้สูงอายุต้องการให้นักวิจัยเป็นผู้ช่วยใน
การถ่ายทอดเรื่องราวเพ่ือการผลักดันในเกิดการพัฒนากับผู้สูงอายุและสังคม ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น จากรูปแบบการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลาย ในปัจจุบัน ทุก
รูปแบบจะมีเสน่ห์ในลักษณะของการออกแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว 

 
31. บทบาท “บวร” กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 พ่วง สุวรรณรัฐ, (2553) ศึกษาถึงบทบาท “บวร” กับการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
พระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นผู้น าท้องถิ่นที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชน
เคารพนับถือ เป็นที่พ่ึงของประชาชนในทางศาสนา มีบทบาทในการรวบรวมประชาชนให้เป็นปึกแผ่น 
น าประชาชนสละแรงงานร่วมก่อสร้างสาธารณสมบัติของวัดและหมู่บ้าน อบรมประชาชนให้รู้จักการ
เสียสละเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนได้ 
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โดยพระสงฆ์แนะน าประชาชนได้ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา โดยนั้นให้ปฏิบัติตนตามวิธีการพัฒนา
สังคม โดยยึดเป้าหมาย 6 ประการ คือ  
 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ในทางศาสนานั้นสอนให้คนรู้จัก
อดทน มีความขยันหมั่นเพียร และขวนขวายท าตนให้เป็นที่พ่ึงแห่งตนเองให้แต่ละคนแต่ละครอบครัว
พ่ึงตัวเองได้ ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพได้ตามความสามารถและความเหมาะสมงานพัฒนา
สังคมมุ่งส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนให้รู้จักช่วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมการสร้างสาธารณสมบัติ การพัฒนาสังคมเป็นขบวนการที่มุ่งให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยการกระตุ้นยั่วยุให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม 
และรับผิดชอบในการท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 3. ส่งเสริมการอนามัยและสุขาภิบาล พระสงฆ์เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนอยู่แล้วในเรื่อง
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
 4. ส่งเสริมการศึกษาและสันทนาการ งานพัฒนาสังคมมุ่งพัฒนาตัวตนเป็นส าคัญ ส่วนการ
สร้างสาธารณะสมบัติเป็นงานที่จะอ านวยประโยชน์แก่สังคมเพียงชั่วคราว โครงการส าคัญ 
 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนนั้นแม้จะเป็นการ
สร้างความเจริญให้แก่สังคม ในส่วนที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะได้รับการส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น 
 6. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การปกครองตนเองนับเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดของการ
พัฒนาชุมชน นับเป็นป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา 
 พ่วง สุวรรณรัฐ. (2553). ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานกิจการ โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
กรงนครการพิมพ์. 
 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในยุคสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาชุมชนในทาง
โลกพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว โดยเน้นในไปการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก จึงท าให้เกิดปัญหาใน
สังคมมากมาย โดยเฉพาะในด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความดีต่างๆ ลดลงอย่างมาก และยังไม่มี
หน่วยงานใดที่จะคิดแก้ไขในการพัฒนาคุณธรรมความดีของชุมชนให้เจริญควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางด้านวัตถุให้เป็นรูปธรรมสามารถน ามาพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องมีบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน โดย
ใช้หลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักของการพัฒนาจิตใจและในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนทางโลก โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 2 
จะต้องมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชนในเขตของตน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนั้นๆให้อยู่
ดีมีสุข สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญๆ น ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้  (พระรัตน
มุนี (ปุณณมี วิสารโท/ราชดี), 2559)  

พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท/ราชดี). (2559). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน. วารสาร 
มจร การพัฒนาสังคม, 1(2), 64. 
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 บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย เป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงก็คือ การสงเคราะห์ทาง
จิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะท าได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้อื่นให้ กระท าหรือน าสิ่งของ
หรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป ส าหรับพระสงฆ์ที่ได้รับ
การแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ นั้นถือ  ว่ามีความส าคัญต่อองค์กร
พระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตาม หน้าที่โดยปกติแล้ว ยังต้องรับภาระ
หน้าที่ในฐานะพระสังฆาธิการที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งด้วย จึงต้องรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในศาสนกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในพันธกิจใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง     
2) ด้านการเผยแผ่ 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์และ 6) ด้าน           
สาธารณสงเคราะห์ (ปลื้ม โชติษฐยางกูล, 2550) 
 วัด วัดในพุทธศาสนาเป็นทุนทางสังคมที่มีความพร้อม ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดในการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีจุดแข็งหลายประการ ได้แก่ (1) ความพร้อมทางด้านกายภาพ วัดส่วนใหญ่
มีสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชน (ยกเว้นวัดธรรมยุต) ท าให้ผู้สูงอายุเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้สะดวก มีอาคาร 
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (2) การท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งใน และนอกชุมชน วัดได้อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้พ้ืนที่วัด อาทิ 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ  ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้สูงอายุ ท าให้วัดสามารถด าเนินกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้ได้หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายและ
พ้ืนที่ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (3) การให้ธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจที่ จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้
ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง (4) การมีความพร้อมของบุคลากร 
มีพระสงฆ์ แม่ชี เณร อุบาสก อุบาสิกา ที่พร้อมท างานให้วัด (5) การมีทรัพยากรที่สามารถระดมได้จาก
ญาติธรรม โดยไม่ต้องรองบประมาณ จากรัฐ (6) เจ้าอาวาสวัดส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าสังคมไทย
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีความยินดีที่จะเข้ามามีบทบาทใน
การคลี่คลายหรือแบ่งเบาปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ถ้าส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถร
สมาคม มีนโยบายให้วัดเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุมากขึ้น ทางวัดก็ยินดีปฏิบัติ
ตาม เพราะปัจจุบันผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ เข้าวัดมากที่สุดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ เป็น  
การศึกษาเฉพาะวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งเท่านั้น มิใช่ข้อมูลของวัด  ทั่วไป ดังนั้น
ในการด าเนินการจึงควรพิจารณา  น าร่องกับวัดในกลุ่มนี้ก่อน (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 2557). 
  
32.บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 
 สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่อ
สังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนร่วมในการกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการ
ให้บริการตามความจ าเป็น สถาบันทางศาสนามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้ว
อย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันความส าคัญในประการดังกล่าวก็คงมีอยู่ พระสงฆ์กับวัดยังต้องรับภาระ
หน้าที่ในการช่วยเหลือชุมชนตลอดไป กล่าวได้ว่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญใน
วัฒนธรรมไทย เหตุการณ์ส าคัญๆ ในชีวิตประจ าวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ นอกจากนั้น พระสงฆ์ยังมีหน้าที่และความผูกพันกับชุมชนทั้ง
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หลักธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะกล่าวสรุปได้ว่า หน้าที่และความผูกพันทางสังคมของพระสงฆ์เกิดจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ  คือ (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), 2543) 
 1. การด ารงชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย  
 2. สภาวะและเหตุการณ์ภายในสังคม ย่อมมีผลเกี่ยวกับการบ าเพ็ญธรรมของสงฆ์  
 3. โดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 
 บทบาทและหน้าที่ของความเป็นวัดในการพัฒนาและให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้เกิดความรักและหวงแหนในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง จะได้ช่วยกันท านุบ ารุง และช่วยพัฒนา
ให้เจริญขึ้นไปโดยล าดับ และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาท ส าคัญต่อ
การปลูกฝังค่านิยม อันดีงาม การช่วยเหลือผู้อ่ืนการปลูกฝังให้รู้คุณค่าของชีวิต  (ประสิทธิ์ สระทอง, 
2560) 
  บวร การน า บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ในการพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการของคนในท้องถิ่น โดยพยายามน าองค์กร และสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่น
มาเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา 3 สถาบัน คือ สถาบันการ ปกครอง คือ บ้าน สถาบันศาสนา คือ วัด 
และสถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนเป็นตัวเชื่อมโยง กิจกรรมในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นการน าทั้งสามเสาหลักของสังคมไทยมาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และพบว่า มีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ การท างานของทรัพยากรบุคคลโดยใช้รูปแบบการศึกษา อบรม และ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตของชุมชนและชุมชนเครือข่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เครือข่ายการพัฒนาเป็นการ
ด าเนินการอย่างมีกระบวนเพ่ือให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และเป็นการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของ  สมาชิก 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป (พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน, 2560) 

 

33. บทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยที่พึงปฏิบัติต่อผู้สูงอายุบนบรรทัดฐานของ
สังคมไทย 

จารุวรรณ โคตรเงิน (2561) ศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัย ได้แก่  ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  
60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง เป็นผู้ที่ประสบภาวะความยากล าบากในการปฏิบัติกิจกรรมขั้น
พ้ืนฐานในการดูแลตนเอง 2) ผู้ดูแลและครอบครัว เป็นผู้ดูแลหลักที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่ในการ
ดูแลท ากิจกรรมขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ประสบภาวะยากล าบากหรือช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลในชุมชน ที่มีประสบการณ์ส่วนเกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้สูงอายุและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน จากผลการศึกษา
สรุปได้ว่า 1.การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัวและชุมชนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงโดยครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัว  เป็นการดูแลกันเองภายใน
ครอบครัว ทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างและผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
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ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นลูกสาว จากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลหลัก
ไม่ได้มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอย่างเป็นระบบ ดูแลตามกิจวัตรประจ าวัน ดูแล
กันตามศักยภาพที่มี โดยผู้ดูแลหลักมองว่าการดูแลพ่อแม่เมื่อสูงวัยไม่ใช่ภาระหรือปัญหา แต่มองว่า
เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติสอดคล้องกับการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ว่าสังคมไทย
ได้รับการปลูกฝังในเรื่องความกตัญญูกตเวที ลูกต้องดูแลพ่อแม่เม่ือสูงอายุ เพ่ือเป็นการทดแทนบุญคุณ
เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ เป็นแบบอย่างท่ีปฏิบัติกันมา 

 ชีวิตในบั้นปลายของผู้สูงอายุยังชีพอยู่ด้วยการรับเบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 600 -1000 บาทต่อ
เดือนจากรัฐบาลเท่านั้น และได้รับการช่วยเหลือบ้างนิดหน่อยจากลูกหลาน ที่ไม่แน่นอนและไม่
สม่ าเสมอ ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตอย่างไม่มั่นคง 
ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเท่าที่ควรการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยชุมชนจากการศึกษา พบว่า 
นอกจากบทบาทของผู้ดูแลหลักของคนในครอบครัวแล้ว ญาติและเพ่ือนบ้านครอบครัวใกล้ชิด มีส่วน
ส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ด้วยวิธีการพบปะเยี่ยมเยือน 
การช่วยเหลือ เรื่องอาหาร ช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวันตามโอกาสที่มี เป็นเพ่ือนดูแลเมื่อผู้ดูแลหลักไม่
อยู่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลหลักเป็นอย่างมาก เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนบ้านกลุ่มครัวเรือนใกล้ชิด ส่วนที่ด าเนินการของกลุ่ม
อ่ืนๆ ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร มีบทบาททางสังคมที่ท าให้เกิดการเกื้อหนุนระหว่างกัน
มากข้ึน เป็นการเกื้อหนุนเป็นครั้งคราว เช่น การสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลได้
ตัวเองมากข้ึนโดยการสอนออกก าลังกายอย่างง่าย ให้ผ่อนคลายความเครียดด้วยรวมกลุ่มพบปะเพ่ือน
ผู้สูงวัยด้วยกันท า ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน เกิดการแบ่งปันกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ
มากขึ้น ท าให้ช่วยลดการเป็นภาระลูกหลานได้ในระดับหนึ่ง 2.ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึงพิงภาระและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่าเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลของ
ครอบครัวและการเสียสละโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ดูแล พบว่าต้นทุนของครอบครัวในการ
ดูแลผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องแลกมาด้วยการเสียสละของครอบครัว ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวส่วน 
ใหญ่ไม่ได้ท างานประจ าเพราะต้องดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุบางคนที่ยังสามารถ
ท างานได้ แต่พบว่าส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ท าให้เกิดปัญหารายได้ในครอบครัวไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่าย และภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่ เคยมีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งคน 
เปลี่ยนเป็นภาระการดูแลเพียงล าพังของผู้ดูแลเพศหญิงในครอบครัว ที่มีบทบาทหาเลี้ยงครอบครัวมาก
ขึ้น ท าให้รายได้ครอบครัวลดลง และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดลดลงท าให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว ท าให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศโดยตรงภาระ
และผลกระทบด้านจิตใจ พบว่าตัวผู้สูงอายุเองมีความเครียดมากขึ้นจากการไม่มีอาชีพ ไม่มีงานท า ไม่
มีรายได้ รู้สึกไม่สบายใจที่เป็นภาระลูกหลาน ท าให้เกิดความเหงา ท้อแท้ และความเครียดของผู้ดูแล
หลักในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่ไม่มีความรู้ในการดูแล ฐานะไม่ดีไม่มีเวลาดูแลเพียงพอ เพราะ
ผู้ดูแลบางคนยังต้องท างานหรือประกอบอาชีพ ท าให้เกิดปัญหาการจัดการทางอารมณ์ของผู้ดูแล ท า
ให้เกิดความกังวล เครียดทั้งเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอ และกังวลต่อการต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านด้วย 
อาจท าให้หงุดหงิดบ้าง ท าให้ผู้ดูแลเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเผชิญกับความเครียดภาระและ
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ผลกระทบด้านสังคม พบว่าการดูแลผู้สูงอยู่ในระยะยาวของผู้ดูแลหลักท าให้กิจกรรมทางสังคมลดลง 
ส่งผลให้ผู้ดูแลขาดโอกาสทางสังคม เนื่องจากในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ยิ่งท าให้
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับคนรอบข้างลดลง ภาระการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ต้อง
รับผิดชอบและรับภาระเองเพียงล าพังจึงท าให้ผู้ดูแลขาดโอกาสในการท ากิจกรรมในสังคม 3.แนว
ทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแบบยั่งยืนพร้อมรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่าง
เหมาะสมนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ทั้งในส่วนการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ การดูแล
จากคนในครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องมี
เตรียมความพร้อมการวางแผนในการใช้ชีวิตบั้นปลายไว้ล่วงหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานระดับอ าเภอ ควรพัฒนาระบบการสนับสนุนครอบครัว ให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มขึ้น และ
เอ้ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้อาศัยในบ้านตนเองในชุมชนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
โดยชุมชนท้องถิ่น เครือญาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทส าคัญมาก ควรเพ่ิมศักยภาพให้
สามารถช่วยเหลือผู้ดูแลหลักได้ หรือสามารถแบ่งเบาภาระได้บางช่วง ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงในกิจวัตรประจ าวันได้เช่น การช่วยในเรื่องกิจกรรมส่งเสริม 

 
34. บทบาทผู้น าของชุมชนเมืองในการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ไททัศน์ มาลา (2550) ส าหรับบทบาทด้านสังคม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย               
ที่มีความเป็นชุมชนเมืองมาก บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในด้านกฎหมาย พบว่า นับตั้งแต่มีการ
ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐส าหรับบทบาทด้านสังคม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยที่มี
ความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นผู้น าที่ประชาชนต้องการ
โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เพราะถือว่าเป็นผู้น าโดยธรรมชาติเป็นผู้น าแบบบารมีชนที่เป็นที่พ่ึงของ
ชาวบ้าน คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นผู้มีบทบาทในงานบุญงานกุศล งานประเพณีต่างๆ มี
ความผูกพันแบบระบบอุปถัมภ์อยู่กันแบบเครือญาติอันเป็นวัฒนธรรมชุมชนแบบไทยที่มีมาอย่าง
ยาวนาน บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันจึงมีลักษณะในเชิงการประสานงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบในขณะเดียวกันก านัน
ผู้ใหญ่บ้านก็มีบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน เป็นผู้น าของชุมชน และเนื่องด้วยไม่ได้มีสถานะเป็น
ข้าราชการของรัฐเต็มตัวอีกทั้งมิได้ท างานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา ส่งผลให้บทบาทและหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องรับผิดชอบในด้านของการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพ้ืนที่มากกว่าบทบาท
ในด้านการพัฒนาเนื่องจากงบประมาณ ทรัพยากรและอ านาจในการบริหารจัดการเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ดังนั้นบทบาททางสังคมของก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังนับว่ามีความส าคัญต่อ
ประชาชนในฐานะผู้น าตามธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้น าทางจิตวิทยาในระดับชุมชนการคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านใน
บริบทของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นต าแหน่งที่มีมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อมกับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของไทย ในขณะที่นโยบายด้านการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมเมื่อหลังปีพ.ศ. 2540 โดยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่า
มีหน้าที่ในด้านการปกครอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่ 
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ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมีลักษณะการรวมศูนย์อ านาจมาอย่างยาวนานส่งผลก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นรัฐราชการของไทย ทั้งนี้สามารถสรุปมิติการคงอยู่ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้ 4 ประการได้แก่ 1. การบริหารจัดการ จ านวนของก านันผู้ใหญ่บ้านของไทยซึ่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนั้นมีจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากการขยายตัวของชุมชนและจ านวน
ประชากรแล้วประกอบกับเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2552 ที่ห้ามมิให้ยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรัฐต้องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รวม 
20,600,760,000 บาท ต่อปี 2. ด้านการเมือง การคงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้นถือได้ว่ามีความเก่ียว
โยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองที่มีกลุ่มทางการเมืองพยายามรักษาฐานเสียงในระดับชุมชนผ่านทาง
เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือ ดังนั้นการออกนโยบายที่เอาใจก านัน ผู้ใหญ่บ้านย่อมจะส่งผล
ถึงการเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วยเช่นกัน ภายใต้แนวคิดนี้เชื่อว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ
ที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความยอมรับนับถือ ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งทางการเมืองในแต่ละครั้งจะต้อง
อาศัยเหล่าบรรดาก า นันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ในการเป็นตัวกลางเพ่ือที่จะเข้าถึงประชาชน หรือแม้แต่
แนวความคิดที่เชื่อว่าก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวใจของประชาชนให้เลือกตั้งบุคคลตามที่
ก านันผู้ใหญ่บ้านแนะน านั่นเอง ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นลักษณะของการมองวิถีของคนชนบทไทย
ในปัจจุบันอย่างผิวเผิน เพราะในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในปัจจุบันที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้น มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับนโยบายทางการเมือง 
ผลงานทางการเมืองและชื่อเสียงของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครแต่ละคนสังกัดมากกว่า  3. ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในชุมชนที่มีความเป็น
ชุมชนเมืองมากขึ้น มีความเกี่ยวพันกับระบบตลาดและเชื่อมโยงกับภายนอกมากขึ้น มีการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เกิดเป็นชุมชนใหม่ที่มีการอพยพ
ย้ายถิ่นมาจากที่ต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในรูปของบ้านจัดสรรที่ การพักอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม การ
ยอมรับในบทบาทและสถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจากชุมชนใหม่เหล่านี้แตกต่างจากชุมชนเดิม
เป็นอย่างมาก 4. ด้านการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการเมือง
และการบริหารจัดการหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมาส่งผลให้ประชาชน           
มีอ านาจในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองมากขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่มีความหลากหลายและ                     
มีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างของสัมพันธภาพในเชิงอ านาจของคนใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงจากการที่ประชาชนเคยเป็นเพียงผู้ที่คอยได้รับการอุปถัมภ์ที่มีลักษณะ
เป็นแนวดิ่ง กลายเป็นความสัมพันธ์แนวราบโดยมีอ านาจในการต่อรองผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ
การพ่ึงพาตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ความต้องการที่จะพ่ึงพาอาศัยก านัน ผู้ใหญ่บ้านลดลงเมื่อ
เทียบกับอดีตที่ผ่านมาการปรับตัวของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เกิด
จากการที่ในปัจจุบันนั้นสังคมไทยก าลังมุ่งเน้นการกระจายงบประมาณ ทรัพยากร และการบริหาร
จัดการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าให้การคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานภาครัฐ ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปรับตัวในเรื่องการชูลักษณะเด่นเกี่ยวกับการดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนและการพยายามดึงเอาแนวร่วมภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชน 
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คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้เป็น 5 
ประการ ได้แก่ 1. การสร้างวาทกรรมเก่ียวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยอธิบายว่าก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญเนื่องจากเป็นต าแหน่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่การสถาปนารัฐไทยขึ้นเป็น
รัฐสมัยใหม่หรือเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างชาติและเป็นตัวกลางที่ส าคัญในการประสานงานระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ 2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ทั้งในด้านการเข้าสู่ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่งให้สามารถอยู่ได้จนถึงอายุครบ 60 ปีการเพิ่มค่าตอบแทนของก านันผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงการห้ามมิให้มีการยกเลิกต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน  3. การดึงเอา
มวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพ้ืนที่เข้ามาเป็นภาคีร่วม โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านให้มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค า ปรึกษาหารือ และช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่กล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าลักษณะของกรรมการหมู่บ้านนั้นถือเป็นผลพวงของระบบราชการที่มีความพยายามใน
การหยั่งรากลึกไปในระดับชุมชนหมู่บ้านผ่านทางเครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่นั้ นเอง4. การ
เชื่อมโยงกับระบบราชการและการเมืองในระดับชาติตราบใดที่รัฐไทยยังเป็นรัฐราชการอย่างเหนียว
แน่น การคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านจึงยังอยู่ได้อย่างดีเพราะสามารถเป็นกลไกที่ส าคัญในการท างาน
ระดับชุมชนของระบบราชการ การเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในระดับชุมชน รวมถึงการ
ต่อรองคะแนนเสียงทางการเมืองทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ  5. การสานสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้านในทางปฏิบัตินั้นมีบทบาทส าคัญในการประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหมู่บ้านต าบลและชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นผู้ประสานข้อมูลข่าวสาร ข้อ
เรียกร้อง และความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นที่จัดท าในเขตพ้ืนที่สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองบทบาทด้วยกันคือ บทบาททางด้าน
กฎหมายและบทบาทด้านสังคมบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
พบว่า ในด้านกฎหมายนั้นถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ก านันผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่ได้ท าบทบาทและอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ไชยสิทธิ์  (2547) และพบว่าบทบาทส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ได้แก่การประชาสัมพันธ์หรือให้ค าแนะน าในข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ การให้
ค าปรึกษาเมื่อมีเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ การ
ระงับข้อพิพาทเมื่อประชาชนมีข้อขัดแย้งกัน การแจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระท าความผิดกฎหมาย
เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การช่วยเหลือให้ต าแหน่งหน้าที่ประกันตัวให้ลูกบ้านเมื่อมีคดี
ความรวมไปจนถึงการจัดการตามค าสั่งให้ค้นหรือยึดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานที่ท าผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม การจัดการด้านสังคม การส่งเสริมสุขภาพ ภารกิจต่างเหล่านี้ส าหรับบทบาททางสังคมนั้น
ก านันผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีความส าคัญต่อประชาชนในฐานะผู้น าตามธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้น าทางจิตวิทยาในระดับ
ชุมชน เป็นผู้น าโดยธรรมชาติแบบบารมีชนที่สั่งสมมาจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้นๆ มีหน้าที่รับ
เอาข้อราชการต่างๆ จากส่วนกลางไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เนื่องจากประชาชนในชนบทมักประสบปัญหาในการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะ
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ในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนี้ราษฎรมักจะไม่รู้ระเบียบปฏิบัติทางราชการจึงท าให้เสียเวลาในการติดต่อ
และเดินทาง ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ด าเนินการกิจธุระให้แก่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้
นอกจากนี้ยังมีบทบาทและอ านาจที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การ
เป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณีงานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนทุกด้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์แต่งงานหย่าร้าง งานบวช ล้วนมีก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องส าหรับการคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น จากการกระจายอ านาจที่ผ่านมากว่าสองทศวรรษ บทบาทของก านันผู้ ใหญ่บ้านได้
เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ก าหนดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยต าแหน่งจึงสิ้นสุดลงเมื่อพิจารณาถึงบทบาทด้านด้านการจัดการ ความจ าเป็นของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในเชิงการบริหารจัดการอาจพิจารณาได้ว่าต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้านต่อการบริหารงานและ
การปกครองในระดับท้องที่ถูกแทนที่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการกิจการในชุมชนซึ่งบางครั้ งหน้าที่บางส่วนเป็นหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าให้
ความส าคัญต่อบทบาทของผู้ใหญ่บ้านเกิดความขัดแย้งในเรื่องของอ านาจในการปกครองท้องที่ระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นตัวแทนของราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
หน้าที่บางอย่างทับซ้อนกันกับผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านในต าบล หมู่บ้าน จึงมีบทบาทที่
โดดเด่นในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดความสามัคคีสร้างความเป็น
เอกภาพและการปกครองและดูแลความสงบเรียบร้อยของลูกบ้าน ช่วยเป็นตัวประสานและอ านวย
ความสะดวกระหว่างภาครัฐกับประชาชนทั้งนี้จากกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป ส่วนด้านการเมืองเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความคงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านยังถูกมองว่าเป็นฐานเสียงส าคัญของนักการเมืองระดับชาติถึงแม้จะมีนักการเมืองท้องถิ่นที่
เกิดจากการกระจายอ านาจมาแย่งความส าคัญนี้ไป แต่ก็ใช่ว่าบทบาทด้านการเมืองของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจะสูญหายไปเลยทีเดียว ยังคงปรับตัวเพ่ือและสามารถด ารงอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
เพราะถ้าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนนแก่นักการเมืองระดับชาติแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อการ
เลือกตั้งเพราะความเกรงอกเกรงใจที่ชาวบ้านมีต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั่นเองเป็นที่น่าสังเกตว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนจากชนบทสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นมีอิทธิต่อการคงอยู่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอยู่พอสมควร ความเป็นเมืองส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เน้นการแข่งขันกันมากขึ้น 
คนมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน มีอาชีพที่หลากหลาย สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการอพยพย้ายถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการพ่ึงพา
ก านันผู้ใหญ่บ้านที่ลดลง ส่วนด้านการกระจายอ านาจ ถือเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแง่ของ
ผลกระทบที่มีต่อการคงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะแนวคิดการกระจายอ านาจได้ท าให้เกิดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาแทนที่การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทั้งงบประมาณ มีบุคลากร ความพยายามในการสร้างวาทกรรมที่ว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านถูกจัดตั้งขึ้นโดย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงถูกหยิบยกมาแสดงทุกครั้งที่มีกระแสว่าจะยุบ
เลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านโดยสรุปแล้วการคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น พบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นต าแหน่งที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อม
กับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยในขณะที่นโยบายด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็น
รูปธรรมเมื่อหลังปี พ.ศ. 2540 โดยภาพของก านันผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่ามีหน้าที่ในด้านการปกครอง 
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมี
ลักษณะการรวมศูนย์อ านาจมาอย่างยาวนานส่งผลก านันผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็น
รัฐราชการของไทย ส่งผลต่อการคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเมือง ด้านการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน และด้านการกระจายอ านาจส าหรับการปรับตัว
ของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้น ถึงแม้ว่าต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน
จะมีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีแต่ก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและอ านาจหน้าที่อะไรมากมาย
เมื่อเทียบการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีมีความพิเศษที่อาจจะหาได้
ยากยิ่งจากต าแหน่งในระดับอ่ืนๆ แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540 ท าให้เกิดอีกหนึ่งหน่วยงานเข้า
มาช่วงชิงพื้นที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนต าบล นับเป็นความท้าทายของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่จะมีบทบาทและอ านาจหน้าที่/ภารกิจที่ลดลง นั่นหมายความว่าก า นัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถคงอยู่ได้ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ข้อจ ากัดของก านัน ผู้ใหญ่บ้านคือการไม่มี
งบประมาณและอ านาจในการตัดสินใจในการจัดท าภารกิจต่างๆ และภารกิจส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น ความท้าทายของก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็คือต้องรักษาบทบาทที่ยังมีอยู่
ตอนนี้ให้อยู่คู่กับต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในส่วนของการได้มาและวาระ
การด ารงต าแหน่งนั้น นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีการปรับตัวในบริบทของการ
กระจายอ านาจ ถ้าเป็นไปได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอ านาจ  ก็ควรจะมีการ
เลือกตั้งในทุกๆ ระดับ แต่จากการวิจัยพบว่า การเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงและมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งจนครบอายุ 60 ปีมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ทั้งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปี
ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะมีความชอบธรรมและแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะสูญเสียประโยชน์และ
อ านาจที่แท้จริงคือข้าราชการประจ าที่จะไม่สามารถควบคุมสั่งการก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้เหมือนเดิมอีก
ต่อไป ส่วนในข้อเสนอของ สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ (2553: 90) มีความเห็นว่า เนื่องจากความเห็น
ที่ก าหนดวาระ 4-5 ปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการเลือกตั้งตามวาระ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็น
การเข้าสู่ต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นว่าควรมาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยจึง
ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการได้มาของ
ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความเห็นว่าควรมาจากการแต่งตั้ง หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่า
สามารถสรุปได้ว่า การก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปีนั้น นอกจาก
จะมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญแล้ว ยังอาจเป็นวิธีการในการสถาปนาสถาบัน
ก านันผู้ใหญ่บ้านให้เกิดความชอบธรรมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ า ซึ่งวิธีการข้างต้นมีทิศทางที่สวนทางกันกับกระบวนการกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่นจากการที่ประเทศไทยไม่ได้กระจายอ านาจอย่างเป็นไปตามหลักคิดของการกระจายอ านาจ
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อย่างแท้จริง อ านาจจึงยังอยู่ที่ข้าราชการประจ า รัฐไทยมีความเป็นรัฐราชการที่ค่อนข้างสูงการต่อสู้
ช่วงชิงพ้ืนที่กันระหว่างการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจนั้นยังคงด า เนินต่อไป ดังนั้น 
อิทธิพลที่แท้จริงที่ท าให้ก านันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยู่และต้องปรับตัวคือกลุ่มข้าราชการประจ าและ
นักการเมืองระดับชาติเมื่อไม่สามารถมีงบประมาณและโครงการตามภารกิจได้เหมือนอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องปรับตัวด้วยการเป็นผู้ประสานงานที่ดีให้กับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนหรือกับรัฐบาลกลางประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย ดูแลทุกข์สุขและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนน าเสนอแนวทางพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสรุปแล้วการปรับตัวของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของ
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้น ได้แก่ การพยายามสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่าง
ยาวนาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การดึงเอามวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็น
ภาคีร่วม การเชื่อมโยงกับระบบราชการและการเมืองในระดับชาติและความพยายามในการสาน
สัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ส าคัญในชุมชน
ท้องถิ่น  
35. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544 : 284-291 (อ้างถึงใน โชติกา สิงหาเทพและคณะ 2561:32) กล่าว
ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้าง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง 
ย่อมสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป โดยสรุป 
คือการหันกลับมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิตโดยใช้หลักการพ่ึงตนเอง ได้แก่ พึ่งตนเองทางจิตใจ 
ที่คนสมบูรณ์พร้อมต้องมี จิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถพ่ึงตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่จะ
สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจ ฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็
ตาม ไม่ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป 1) พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน  2) 
พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนใน ท้องถิ่น เสาะ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการ  
พัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีคือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีมากมายในประเทศ  3) 
พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้  อย่าง
เหมาะสม 4) พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น 
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามารถน าไปสู่
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ 
 ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ สรุป
ได้ดังนี้ 1) ใช้ทางสายกลาง โดยเน้นการด าเนินชีวิตหรือการด าเนินงานในลักษณะไม่เร่งรัดหรือ 
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เชื่องช้าจนเกินไป มีความพอดีอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม่หลงกระแสวัตถุนิยม             
มีอิสรภาพ สร้างพ้ืนฐานความมั่งคงให้กับชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้2) ให้ความส าคัญกับความ 
พอประมาณ โดยยึดหลักความมีเหตุผล และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาในการ 
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 3) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความ พอเพียง
ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และความ  ซื่อสัตย์
สุจริต ให้รู้จักค าว่าพอ ขจัดความโลภให้น้อยลง ให้มีความสุขทั้ งทางกาย จิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน            
ไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์รู้จักการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด  
รู้จักความพอเพียง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ ยึดหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” โดยมีจิตส านึกที่ดีต่อประเทศชาติ มีเมตตา เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็น  ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รู้รักสามัคคี 2) ด้านสังคม ให้แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการ เชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่  เกิดขึ้นในทุก ๆ 
ด้าน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงการใช้และการจัดการ  ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยยึดหลักของความยั่งยืน 4) ด้านเทคโนโลยี ควรผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญ กับหลักการ
ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นทุกด้าน ลดการฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ยึดหลักพออยู่ พอ  กิน พอใช้
หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า 
 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ได้น าเสนอคุณลักษณะของคนและกิจกรรมตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงว่า 1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย พอเหมาะกับสภาพของตน พอสมควรกับ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม ไม่โลภ จนเบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 2) ความ
มีเหตุผล ประกอบด้วย ความไม่ประมาท รอบรู้ มีสติ รู้สาเหตุ-ท าไม รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย สุขภาพดี พร้อมรับความ เสี่ยงต่างๆ เช่น 
มีการวางแผน มีการออมเงิน มีประกัน ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนและสังคม เรียนรู้และ พัฒนาตนอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในบุคคลและครอบครัว ดังนี้ 1) ความพอประมาณ 
คือ การรู้จักจัดการรายรับและรายจ่ายให้มีความสมดุลกัน 2) ความมีเหตุมีผล คือ การใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผล มีความจ าเป็นไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุ้มค่า ประหยัด 3) ความมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง 
มีเงินออม แบ่งปันผู้อ่ืน ท าบุญ 4) ความรู้คู่คุณธรรม คือ รู้จัก ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจต่างๆ เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุให้เป็นทรัพยากรของชาติที่ควรได้รีบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ การออกนโยบาย 
แนวทางข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งมีหลักการส าคัญที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในทุกมิติ ทั้งด้านการมีที่อยู่
อาศัย การมีส่วนร่วม การมีอาชีพรายได้ การมีงานท า การใช้พฤตพลังผู้สูอายุ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สามารถด าเนินชีวิตในบั้นปลายชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นถึงทิศทางประกอบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
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อาศัยในชุมชนเมือง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษาหารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังนี้ 
36. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของภาครัฐและ
ปฏิญญาที่เก่ียวข้อง  
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของรัฐบาลไทย 
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
-แนวนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 
-การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุการเคหะแห่งชาติ 
-การด าเนินการเสริมสร้างที่อยู่อาศัย เพ่ือผู้สูงอายุ พอช. 
-หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
-ปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแง
ของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ 
-ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ  
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 
-แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 
-แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองระดับชุมชนที่ควรด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง   

รูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคม

ส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน

ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง 

ทดลองรูปแบบฯ
ไปใช้ในพื้นที่

ตัวอย่าง 
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บทท่ี 3 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย          
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในชุมชนเมือง และรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองและทดลองใช้รูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในอนาคต สู่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สู งอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ อยู่อาศัยในชุมชนเมือง                        
ในราชอาณาจักรไทย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ บนพ้ืนฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ 
(correlation studies) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยอาศัยการ
วิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม การวิจัยเชิงส ารวจในการวิจัยบริบทชุมชน (community 
surveys)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview)และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research) เพ่ือหาค่าทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Bartlett’s Test 
สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00  พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/
น้ าหนักองค์ประกอบจากตาราง Component matrix และท าการหมุนแกนองค์ประกอบแบบ              
ออโธกอนอล (Orthogonal) ตามล าดับจากนั้นสรุปประเด็นเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 1.แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและท าความ

เข้าใจในหลายๆ มิติ ที่ส าคัญ ที่จะท าให้ผู้วิจัยได้เจาะลึกในแนวคิด วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่จะท า ให้
เกิดการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางในการวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 
โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลที่ใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งพอสรุปเป็นขั้นตอนการศึกษาไว้ได้ดังนี้ 
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ขอบเขตและขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
ที่มา :  (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. จัดท า. 2561: พฤศจิกายน 25) 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
เชิงคุณภาพแนว

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
(Anthropology 

Research) 

ศึกษารูปแบบและวิธีการส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

ชุมชน  
วิธีการศึกษา–การสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การสังเกต(100 คน) 

ศึกษาสถานการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
วิธีการศึกษา - การสัมภาษณเ์ชิงลกึ

และการสังเกต ( 100 คน) 
 

บริบท การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุท่ีไม่มี

กรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง 

คัดสรรเป็นข้อกระทง
ค าถามและสร้าง
แบบสอบถาม 

ด้วยตารางสามเส้า 
(Person-Space-Time)  

จ านวน 80 ข้อ 

ทดลองแบบสอบถาม (Try Out) 
30 ชุดหาค่าความเชื่อมั่นแบบ 

สอบถาม ได้ค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ 0.956 

ผลิตแบบสอบถาม 1,400 ชุด ด าเนินการส ารวจในกลุม่ประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัย
เชิงปริมาณ

(Quantitative 
Research)   ยืนยัน
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
จ.สระบุร ี
350 ชุด 

จ.ปทุมธานี
350 ชุด 

จ.นนทบุร ี
350 ชุด 

จ.อยุธยา 
350 ชุด 

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยสถิติ 
พบ 7 องค์ประกอบ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผล
การศึกษาสู่พัฒนา 

 

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
รหัสลับภมูิปัญญา 

ความหมายด้วย
ภาษาภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
1.1.วิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ 1 กษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่

อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
 1) ขอบเขตเนื้อหา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามแนวทาง             
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethn ographic research) 
เป็นการศึกษาภาคสนามเพ่ือสืบค้นหาสถานการณ์ที่น่าห่วงใย การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน 
โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 2) ด้านอาชีพ
และรายได้  3) ด้านครอบครัว  4)โอกาสและการเข้าถึงระบบบริการ 5) ด้านสภาวะจิตใจ                
6) ด้านสุขภาพ 7) ความมั่นคงในชีวิตในทุกมิติ โดยเข้าไปฝังตัวในชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2562  เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม ตามแนวมานุษยวิทยา จนท าให้ทราบถึงสถานการณ์ที่น่าห่วงใย และภาวะเสี่ยงอันเกิดจากการ 
อยู่อาศัยในชุมชนที่แออัด และปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงในการด าเนินชีวิต 
วิเคราะห์ด้วยการตีความเพ่ือสร้างข้อสรุป หาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจั ด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุทั้ง 7 ด้าน รวมทั้งแนวทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม                   
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นและ
ชาติพันธุ์ เป็นต้นเพ่ือน ามาจัดท ากระทงค าถามด้วยตารางสามเส้า และสร้างแบบสอบถามเพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนต่อไป เพ่ือใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อธิบายและ
ยืนยันถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
 2) ขอบเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยก าหนดเลือกพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่เหมาะสมใน 4 พ้ืนที่ 4 จังหวัดในเขตก ากับดูแลงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันประกอบด้วย  

 2.1 ชุมชนในเขตเทศบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 2.2 ชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 2.3 ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 2.4 ชุมชนต าบลหัวรอ คลองสระบัว อ าเภอพระนครฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 8  แสดงพื้นที่ด าเนินการศึกษา 
ที่มา : (สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :มกราคม 12) 

 

     
      พ้ืนที่ชุมชนเขาคูบา 1 และ 2         พื้นที่ต าบลคลองสระบัว             พื้นที่ต าบลหัวรอ      
       ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง        อ าเภอพระนครศรีอยุธยา      อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
             จังหวัดสระบุรี                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
พ้ืนที่ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ   พ้ืนที่ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง  

จังหวัดปทุมธานี          จังหวัดนนทบุรี 
 
โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกพ้ืนที่ดังนี้  

      1. พ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็น              
1 ใน 29 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพทั่วไปของชุมชน ตั้งอยู่เรียบถนนรถไฟในเขตเทศบาล
เมืองสระบุรี เป็นชุมชนแออัดอาศัยที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประเมินจากสภาพการเป็นอยู่
พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และเป็นชุมชนแออัดในเขตเมือง  

      2. พ้ืนที่ต าบลคลองสระบัว และต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนทีในเขตเมืองเป็นชุมชนแออัด และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

https://www.google.co.th/search?q=โครงการทฤษฎีใหม่+วัดมงคลชัยพัฒนา
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อาศัย มีการเช่าสิทธิ์อยู่อาศัย และเป็นชุมชนที่จัดตั้งมายาวนานผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้มีรายได้น้อยสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีนัก และมีกลุ่มเชื้อชาติที่หลากหลายทั้งพุทธ อิสลาม ปะปนกัน 

      3. ชุมชนต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สภาพทั่วไปของชุมชนเป็น
ชุมชนที่ติดกับเทศบาลเมืองหนองเสือ แม้จะเป็นชุมชนชนบทที่ไม่แออัดมากนักแต่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ชุมชนยังมีหลายครอบครัวที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

      4. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นชุมชนเมืองที่มีแออัดอาศัยกันอยู่อย่าง
หนาแน่นอาทิชุมชน วัดบางไผ่ ชุมชนหลังวัดโมลี เป็นชุมชนแออัดที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่                
อยู่อาศัย พักอาศัยอยู่จ านวนมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ และ อิสลามอาศัยอยู่
รวมกัน และมีรายได้น้อย  ซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนทั้ง 4 แห่งมีคุณภาพชีวิต
ไม่ค่อยดีนัก ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเลือกเป็ นพ้ืนที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย   

3) ขอบเขตประชากรบุคคลที่ ศึกษากลุ่ มตัวอย่ างผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  (Key Informant)               
การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรที่ให้ข้อมูลหลัก ที่จะสามารถ
ให้ข้อมูลได้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากสิทธิ์ไม่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน และพักอาศัยในชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหา
การวิจัย โดยใช้วิธีการเลือก เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรก ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ดังกล่าวบุคคลหลักอันดับต่อไป เลือกโดยท าการประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลคนแรกในชุมชนด้วยการใช้
วิธีการ สโนว์บอลเทคนิค (Snowball technique) จึงท าการสัมภาษณ์จนข้อมูลอ่ิมตัว เพ่ือให้เห็นถึง
สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  

1.2 วิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1) ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ผู้ วิจัยด าเนินการวิจั ยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ                  
ตาม (qualitative research) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic research)  
เป็นการศึกษาภาคสนามเพ่ือสืบค้นหา สถานการณ์ที่น่าห่วงใยของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัดและ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามความเป็นจริง (dimensions) ตามแนวมานุษยวิทยาให้ทราบถึง 
สถานการณ์ รูปแบบความต้องการของผู้สูงอายุ วิธีการที่จะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการจัดสวัสดิการ             
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในมิติต่างๆ ตามของเขตเนื้อหาของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จนครบถ้วนแล้ว
น ามาสังเคราะห์คัดสรรค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จัดท าเป็นกระทงค าถามเชิงปริมาณเพ่ือให้นักวิจัย
ภาคสนาม น าไปสอบถามบุคคลทั่วไปในสาธารณะ ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดละ 350 ชุด รวม 1,423 ชุด            
ให้แสดงความคิดเห็นยืนยันความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้ในการ
จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
  2) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ แบบ
เจาะจง ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาในชุมชนที่ศึกษา ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดสระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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  3) ขอบเขตกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงเป็นผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ผู้สูงอายุทั่วไป อาสาสมัคร ครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และประชาชนทั่วไป เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

เครื่องมือการวิจัย 
2.1 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์

บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ผู้วิจัยใช้เทคนิคหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ให้เป็นกรอบการสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ ทั้งแบบค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด ที่เหมาะกับ
การน าไปใช้สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกับบริบทของผู้ตอบ ซึ่งเป็นภาษาที่สร้างความคุ้นเคย และท าให้ผู้รับการสัมภาษณ์รู้ สึก
ไว้วางใจ ในการถ่ายทอดข้อมูล และเข้าใจในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ได้ตามเป้าหมายของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงแบ่งเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3  ลักษณะดังนี้ 

2.1.1  เครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล คือการใช้ตัวบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
1) ตัวผู้วิจัยเอง เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าหน้าที่เป็นผู้ สัมภาษณ์ และสังเกต     

ตั้งค าถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ก าหนดหัวข้อที่จะสอบถาม ชวนคุย
กับผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ สามารถเจาะลึกได้ทันที ในระหว่างสนทนา เมื่อปรากฏว่าข้อมูลที่น่าสน ใจ
เกี่ยวกับประเด็นที่วิจัยก็จะเจาะเข้าประเด็นนั้นๆ เชิงลึก และบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยใช้
ส าหรับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากผู้รู้ให้
ข้อมูลรวมทั้งการบันทึกข้อสังเกต และการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเองในช่วงที่ศึกษาหาข้อมูลในพื้นที่ 

 2) ผู้ช่วยผู้วิจัย เป็นเครื่องมือบุคคลที่จะเป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 คน โดย
พิจารณาจาก ผู้ที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี ขึ้นไปมีความสนใจ ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
ศึกษา ก่อนที่จะร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 
เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการสัมภาษณ์ ได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องถ่ายทอด
เทคนิค ทักษะ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ การสังเกต ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ให้ ผู้ช่วยนักวิจัย มีทักษะ
อย่างถูกต้องก่อน 

 3) ผู้ประสานงานพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้ง 4
พ้ืนที่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร ที่มีความคุ้นเคย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นผู้ประสานงาน และ
คอยเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย กับ กลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจะท าให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ชัดเจน ยิ่งขึ้น 

2.1.2 เครื่องมือที่เป็นเอกสาร คือการใช้เอกสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้ควบคู่กับเครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

 1) แนวค าถามการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต ใช้การสัมภาษณ์และการ
สังเกตแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์ 

 2) แบบสอบถาม ที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจะสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม             
จะด าเนินการศึกษาให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญในทุกมิติตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 น ามา
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วิเคราะห์คัดกรองแยกแยะเป็นกระทงค าถาม สร้างแบบสอบถาม เพ่ือยืนยันข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่ผู้ศึกษาคาดว่าจะค้นพบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1.3 เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งก่อนที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะถ่ายภาพ ผู้วิจัยต้องขออนุญาตและ 

อธิบายเหตุผลที่จะถ่ายรูปว่าจะน ารูปไปท าอะไรกับผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง 
2. กล้องวีดีทัศน์ ก่อนที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะท าการถ่ายวีดีทัศน์ ผู้วิจัยต้องขอ

อนุญาตและอธิบายเหตุผลที่จะถ่ายว่าจะน าไปท าอะไรกับผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง 
3. เทปบันทึกเสียงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ก่อนที่ผู้วิจัยจะท าการ

อัดเสียง ผู้วิจัยต้องขออนุญาตและอธิบายเหตุผลที่จะอัดเสียงว่าจะน าไปท าอะไรกับผู้ให้ข้อมูล
ก่อนทุกครั้ง 

4. สมุดจดบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตบริบทรอบๆ และอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการจดบันทึกข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และข้อมูลจากการสังเกตบริบทรอบๆรวมทั้ งเครื่องมือที่ เป็นเอกสาร เช่น 
แบบสอบถาม แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อช่วยใน
การเก็บข้อมูลได้สะดวกและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 

1.3 กรอบการสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
  1. การสร้างกรอบการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบการสัมภาษณ์            
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างกรอบสัมภาษณ์โดยศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการก าหนดกรอบสัมภาษณ์เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 
ซึ่งผู้วิจัยได้ออกส ารวจพ้ืนที่ในชุมชนเป้าหมาย 4 จังหวัด แล้วสร้างกรอบการสัมภาษณ์ ซึ่งน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการออกภาคสนาม เพ่ือเป็นแนวทางการ
สร้างกรอบการสัมภาษณ์เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา โดยก าหนดโครงสร้างกรอบการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  
ค าน าหน้าช่ือ ยศ 

 ขื่อ - สกุล 
 อายุ 

เพศ 
 ภูมลิ าเนาเดิม 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
 การศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได้/เดือน 
 แหล่งที่มาของรายได้ 
 สถานภาพ 
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 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ภูมิหลังและความเป็นมาของครอบครัว 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่เกี่ยวกับบริบทชุมชนองค์รวม สถานการณ์ความเป็นอยู่
ในชีวิตประจ าวัน ความม่ันคงในการด าเนินชีวิต การมีส่วนร่วมกับชุมชน สภาพจิตใจ ความสุข
ที่มี ความทุกข์ที่เผชิญที่ครอบคลุมใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และสังคม 2) ด้านอาชีพและรายได้ 3) ด้านครอบครัว 4) โอกาสและการเข้าถึงระบบบริการ   
5) ด้านสภาวะจิตใจ 6) ด้านสุขภาพ 7) ความมั่นคงในชีวิตในทุกมิตแิละอื่นๆ  

2. การตรวจสอบกรอบการสัมภาษณ์ น ากรอบการสัมภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามประเด็นที่ศึกษาวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการออก
ภาคสนามเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง จากกลุ่มตัวอย่างได้ใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์
อย่างไม่เปน็ทางการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือที่เกี่ยวข้อง บทความและ
เอกสารต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ดังนี้ 
  2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant observation and 
Non Participant observation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของการด าเนิน
ชีวิต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งผู้วิจัยจะเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล  
ผู้ใกล้ชิดผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใกล้ชิดผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเกิดความไว้ใจในตัวผู้วิจัย และท าให้ได้ข้อมูลที่เป็ นจริงและเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด            
เมื่อเดินทางไปถึงพ้ืนที่ที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นและสังเกตพฤติกรรม  
และวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 
  2.2 การสัมภาษณ์อย่างไม่ เป็นทางการ (Informal interview) เป็นการพูดคุย 
สนทนากับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน  เช่นบริบทในชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนรวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตชองคนในชุมชน เพราะบุคคล
ดังกล่าวน่าจะทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนและประเพณี วัฒนธรรมชองชุมชนมากกว่า           
ชนรุ่นหลัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยการเริ่มต้นสนทนากับผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครหรือปราชญ์ชุมชน และหมู่บ้านแต่ละแห่ง เพ่ือสืบหาว่า ชุมชนมีระบบการจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง และมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้าง ในการดูแลคุณภาพ
ชีวิต มีใครหน่วยงานใหน เป็นผู้ด าเนินการและมีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงสอบถามถึงการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และมี
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ใครที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ         
ถ้าจะจัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และเมื่อได้รับทราบ          
ก็จะติดต่อไปพบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และพูดคุยข้อมูลต่อ (Snow ball techniquc) นอกจากนี้ ผู้วิจัย
จะเลือกบุคคลส าคัญเพ่ือกรณีตัวอย่าง อาทิ บุคคลในครัวเรือนที่มีบุตรหลานจ านวนมากๆ อยู่ร่วมกัน 
สามารถครองเรือนได้อย่างเป็นสุข และเป็นแบบอย่าง ยอมรับและเชื่อถือบุคคลที่ชาวบ้านยอมรับว่า 
เป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มี
บทบาททางผู้น าทางความคิดในหมู่บ้าน อาทิ แพทย์ ครู หมอ พระ รวมทั้งหมอพิธีกรรมต่างๆ 
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านและอยู่ในกลุ่มผู้น าชุมชน นอกจากนี้กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มสตรี ในชุมชนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชนและครอบครัวผู้สูงอายุ โดยผ่านกิจกรรมที่ส าคัญๆ ของชุมชน ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น     
  2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นวิธีการหลักอีกวิธีการ
หนึ่งที่ผู้วิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการ          
สืบค้นหา และจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าวิธีอ่ืนๆ เพราะเป็นเครื่องมือที่เจาะลึกในรายละ เอียด
ชุมชนและการจัดสวัสดิการของชุมชน บนวิถีชีวิต พฤติกรรม ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับ
การสังเกตท่าทางของผู้ให้ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะเจาะลึกด้วยการสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้
ข้อมูลกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นถึงวิถีชีวิตการอยู่ ร่วมกัน การเข้าถึงระบบ
สวัสดิการ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจเข้าร่วมของผู้สูงอายุ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สืบทอดกันมาใน           
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอาทิ วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต 
การสื่อสาร ภูมิปัญญา ประเพณี  เป็นต้น ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณ
บ้านและชุมชนไปพร้อมๆกันด้วย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัคร ผู้มีจิต
อาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงครัวเรือนที่มีภูมิล าเนาในถิ่นฐานในพ้ืนที่              
ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้ตั้ง
ข้อก าหนดไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และต้องพิจารณาศึกษาถึงประวัติครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลว่า        
มีประวัติภูมิหลังก่อนที่จะมาตั้งรกรากครัวเรือนที่นี่ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และพอมาด าเนิน
ชีวิตในพ้ืนที่แห่งนี้ เป็นอย่างไรบ้าง และมีการด าเนินชีวิตอย่างไร ตั้งแต่ การประกอบอาชีพ ระบบ
รายได้ เศรษฐกิจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การยึดถือและสืบปฏิบัติทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การเข้าถึง
ระบบสวัสดิการของชมชน และสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่เป็นสถานการณ์
ที่น่าห่วงใย และสถานการณ์ในชุมชนอะไรบ้างที่เป็นระบบสวัสดิการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดย
วัฒนธรรม โดยรัฐ และโดยชุมชนจัดสวัสดิการกันเอง  มีความคิดเห็นที่อยากจะสะท้อนให้สังคม
ภายนอก และครัวเรือนอ่ืนๆ ได้ตระหนักถือปฏิบัติอย่างไรบ้างทั้งใน 4 ชุมชน 
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การหาคุณภาพของข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า  (Date 

Triangulation) กล่าวคือ การตรวจสอบทางด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือเป็นการยืนยันความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 

1.1 แหล่งเวลา โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
ในพ้ืนที่ ที่ได้รับต่างเวลากัน มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
      1.2 แหล่งสถานที่ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ต่างพ้ืนที่มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
      1.3 แหล่งบุคคล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ศึกษาในพ้ืนที่ โดยใช้
ประเด็นค าถามเดียวกัน แต่คนตอบไม่ซ้ ากัน มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลที่ได้รับว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร 

2. การตรวจสอบข้อมูลด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมคู่ไปกับการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและ
การศึกษาจากเอกสารประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้รับการตรวจสอบแบบสามเส้าทั้งใน 
ด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลแล้ว ยังส่งผลถึงคุณภาพและการยอมรับผลการวิจัยด้วย  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษาจากการออกภาคสนามมาจับกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามความ
เหมาะสม และจัดประเภทของข้อมูลโดยยึดหลักตามค าถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยแล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ทราบถึงสถานการณ์ที่น่าห่วงใยของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน แยกประเภทของข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา 
แล้วประมวลข้อมูลเข้าด้วยกัน แล้วสังเคราะห์เป็นภาพรวมในชุมชนพ้ืนที่ที่ศึกษา แล้วน ามาอธิบาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ตีความข้อมูลจากรูปธรรมที่มองเห็น 
และวิเคราะห์ชนิดของข้อมูลจากท้ัง 4 พื้นที่ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอตาม
ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2คือ การค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรบผู้สูงอายุ 
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยใช้การผสมผสานการค้นหารูปแบบโดยเริ่มต้นจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ และ ยืนยันรูปแบบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษา              
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แยกแยะ จัดหมวดหมู่ของรูปแบบการ                 
จัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบดู จากนั้น วิเคราะห์องค์ประกอบน าไป สังเคราะห์ข้อมู ล 
เพ่ือน าเสนอตามประเด็นที่วิจัยต่อไป  
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ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ วิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการ             
จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หลังจากที่รวบรวมข้อมูล
เนื้อหาเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันข้อมูล ด้วยการน าสาระองค์
ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว มาจัด
หมวดหมู่สาระองค์ความรู้ด้วยตารางสามเส้า แล้วจัดท าแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องรูปแบบ
การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่ค้นพบที่อาจจะเป็น                
ตัวแปรส าคัญให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงในพ้ืนที่ศึกษาตอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือยืนยันรูปแบบฯที่ค้นพบ   
 
พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือยืนยันโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรในพ้ืนที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,423 ชุด 
 
เครื่องมือวิจัย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 
การสร้างแบบสอบถาม  

ในระยะการยืนยันข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อมูลจากการออกภาคสนาม น ามาเรียบเรียงและตั้งเป็นข้อค าถาม 
      2. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 

1. จงัหวัดหรือภูมิล าเนา 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. การนับถือศาสนา 
5. การศึกษาสูงสุด 
6. สถานภาพสมรส 
7. อาชีพปัจจุบัน 
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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9. แหล่งรายได้หลัก 
10. แหล่งรายได้รอง 
11. สถานภาพบทบาทในครอบครัว 
12. ลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่ 
13. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
14. การครอบครองที่อยู่อาศัย  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ตามกลุ่มประเด็น ของรูปแบบฯ 7 ด้าน แบบมาตรวัดประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์ แปลผลวัดระดับ
รูปแบบที่ค้นพบตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ 
ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับมาก 

 ระดับคะแนน 3  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปด าเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ในจังหวัดปทุมธานี  ที่คล้ายกลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอน บาค ( Cranach’s Alpha Coefficient)  จัดท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการด้วยการถ่ายทอดความรู้ในประเด็นการวิจัย แก่นักวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้
นักวิจัยภาคสนามด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการและแนวทาง  มีรายละเอียดในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 นักวิจัยภาคสนาม แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรในพ้ืนที่ที่วิจัยแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปจ านวน 1,423 คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนแออัดและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่จังหวัด สระบุรี 
ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม ก่อนออกจากพ้ืนที่ทุกครั้ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้องและสมบู รณ์ของ

แบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจสอบการให้คะแนนแบบสอบถามทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1  คือ  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การแจกแจงความถี่ 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  และน ามาเสนอในรูปตาราง 

ตอนที่ 2 คือ การวัดระดับการยอมรับของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  
deviation) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย ของ เบสท์ (Best John W) (ชูศรี  วงษ์รัตนะ, 2544 :38) 
ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 คือ เปรียบเทียบการวัดระดับการยอมรับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย ของ เบสท์  (Best John W) 
  
ช่วงเวลาในการจัดกระท าข้อมูล 

ด าเนินการระหว่าง เดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน 2562  
 

ขั้นที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ตัวอย่าง  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน  ผู้วิจัยจะน าองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2  มาเป็นกรอบการวาง
แนวทางการทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้    
 
การน าเสนอผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ( Descriptive Analysis) ที่จะท าให้เห็น
ชัดเจนถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัดและด้อยโอกาส                 
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็นขั้นตอนเริ่มจากการวิจัยด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพ น าข้อค้นพบที่ได้จาก
สถานการณ์ ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ สังเคราะห์ และจัดท าแบบสอบถาม การวิจัยเชิงปริมาณ               
เพ่ือเป็นการยืนยันและสนับสนุนความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนความหนักแน่น น่าเชื่อถือของข้อค้นพบ
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ด้วยสถิติเชิงปริมาณน าสาระท้ังหมดมาจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมฯ 
ฉบับร่าง และจัดท ารหัสภูมิปัญญาที่เสนอด้วยภาษาอักษร และภาษาภาพ ที่ง่ายต่อความเข้าใจที่
สามารถน าไปเผยแพร่ให้ประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าแม่โขงสามารถน าไปแปลเป็นภาษาถิ่นสู่การ
น าไปจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองได้อย่างง่ายเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินความเหมาะสม ปรับปรุง ให้สมบูรณ์น าไปวางแผนการทดลองรูปแบบฯ  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการทดลองรูปแบบฯ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 3 
ผู้วิจัยวางแนวทางการทดลองดังนี้  
  1. น าประเด็นรูปแบบฯ มาพิจารณาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่มีเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ที่ชุมชนจะมีส่วนร่วม และมีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้สูงอายุ 
  2. จัดท าเวทีถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างการรับรู้ และรับฟังความเห็นชอบของการด าเนินการในพื้นที่ของภาคี
ทุกภาคส่วน  
      3. ก าหนดวิธีการทดลองในแต่ละกิจกรรมของโครงการ/รูปแบบ จะด าเนินการอย่างไร 
จะด าเนินการกับใคร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการ และก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนร่วมกัน  
      4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
  5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลั ก              
1) ความเป็นไปได้ถ้าหากต้องน าไปจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ อยู่อาศัย           
2) ความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ชุมชน วัฒนธรรม และ 3) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และสรุปผลรวบรวมจัดท ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทท่ี 4 
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

ในชุมชนเมือง  
  
  การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย    
ในชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง 2) ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง 3) น ารูปแบบที่ศึกษาได้ไปทดลองใช้ในพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือประเมินผลและน าไปสู่การก าหนด
รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาการ               
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด หรือชุมชนเมือง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic 
research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Observation Technique) โดยผู้วิจัยได้ใช้เวลาเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยได้ศึกษาถึงสถานการณ์ ความเป็นอยู่ สถานการณ์                 
ที่น่าห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แนวทางการด าเนินชีวิต ที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกระบวนการจัดสวัสดิการของชุมชน                    
ที่หลากหลายที่จะน ามาประมวลให้เห็นถึง สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย               
ในชุมชนแออัด และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  ในพ้ืนที่จังหวัด สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
และจังหวัดนนทบุรี  
 เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริบทพ้ืนที่ และ สถานการณ์ผู้สูงอายุที่น่าห่วงใย และ
ให้ได้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ครอบคลุมมากขึ้น ผู้วิจัย
ประมวลผลสรุปผลการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ บทสัมภาษณ์ กระบวนการสังเกต สภาพบริบท
แวดล้อม เพื่อน ามาสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ของสถานการณ์ที่น่าห่วงใยของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในชุมชนแออัด และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และให้ได้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม               
ที่เหมาะสม โดยมีประเด็นการน าเสนอถึงสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด และรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษา
รูปแบบการทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่น าร่องไว้ดังนี้ 
     1. บริบททั่วไปของชุมชนศึกษา   
     2. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน  
              3. การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  
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1. บริบททั่วไปของชุมชน  
 1.1 ชุมชนต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
 

 
ภาพที ่9   แสดงที่ตั้งของชุมชนเขาคูบา 1  และ 2 เทศบาลเมืองสระบุร ี
ที่มา  :  ( สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :  มกราคม 12) 
  

 สภาพทั่วไป  ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองสระบุรี ตามพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 โดยมีพ้ืนที่เพียง 5 ตาราง
กิโลเมตร ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2517  ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลจากเดิมมาเป็น 20.13 ตาราง
กิโลเมตร จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ 12,581.25 ทิศเหนือจรดต าบลดาวเรือง และต าบลตะกุด ทิศใต้ จรด
ต าบลปากข้าวสาร และต าบลโคกสว่าง ทิศตะวันออก จรดต าบลตลิ่งชัน และต าบลตะกุด ทิศตะวันตก 
จรดต าบลนา ประชากร จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี รวมทั้งสิ้น  61,691 คน              
แยกเป็นชาย 31,481 คน เป็นหญิง 30,210 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,065 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร แยกตามกลุ่มประชากร กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 13,406 คน กลุ่ม                   
วัยแรงงาน 42,232 คน วัยผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 8,053 คน รวมทั้งสิ้น 61,691 คน  
(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฏร ส านักปลัดเทศบาล ณ  ตุลาคม 2559]  
 สภาพทางสังคม ภายในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน               
10  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทองพุ่มพวง วัดศรีบุรีรัตนาราม วัดบ้านอ้อย วัดบ ารุงธรรม วัดดาวเรือง  
วัดเชิงเขา วัดแก่งขนุน วัดเจดีย์งาม วัดเขาคูบา วัดดาวเรือง และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน 11 แห่ง  
 สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นที่ตั้งของจังหวัดสระบุรี มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลค่ายอดิศร โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง  
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง คลินิกเอกชน 76 แห่ง เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดให้มีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จ านวนทั้งสิ้น 222 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)   
  การสังคมสงเคราะห์  เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ ผู้สูงอายุ จ านวน 8,055 ราย  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพฯ 
จ านวน 6,019 ราย ผู้พิการ จ านวน 900 ราย และผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพฯ จ านวน 23  ราย 
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองสระบุ รี ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัยด้านต่างๆ    
 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  ประชากรในต าบลปากเพรียว ประกอบด้วยประชากร
ในพ้ืนที่และประชากรแฝงจ านวนมากมาจากจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออกบางส่วน มาตั้งถิ่นฐานเพ่ือประกอบอาชีพเนื่องจากต าบลปากเพรียวเป็นย่านใจ
กลางเมืองของจังหวัด ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรตามเส้นทางคมนาคมสายหลักต่างๆ 
ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุดบรรทัด ถนนพิชัยฯ เพ่ือประกอบกิจการค้า ส่วนผู้
ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางแม่น้ าป่าสัก คลองชลประทาน บริเวณ
รอบนอกเมือง จ านวนชุมชนต าบลปากเพรียว  ต าบลปากเพรียว แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน    
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรทั้งหมด
ในเขตเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  จ านวน 13 วัด ได้แก่ วัดแก่งขนุน วัดบ้านบึง วัดเขาคู 
วัดบ้านอ้อย วัดเจดีย์งาม วัดบ ารุงธรรม วัดเชิงเขา วัดศรีบุรีรัตนาราม วัดดาวเรือง วัดศาลาแดง               
วัดดาวเสด็จ วัดหนองโสน (วัดป่าสัก) วัดทองพุ่มพวง  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด  จ านวน 1 แห่ง ผู้นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 2 
ประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชุมชนใดราษฎรมาจากจังหวัดไหนมาก  
ก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อตามจังหวัดนั้นๆ ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโชคลางของขลัง บุญวาสนาและ
การเคารพนับถือผู้สูงอายุและผู้น าชุมชน ยึดปฏิบัติพิธีกรรมดังนี้ ท าบุญเข้าพรรษา ท าบุญออกพรรษา 
ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ าพระ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีท าบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีบวชนาค 
ประเพณีท าบุญกลางบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาพูด ภาษาไทยญวน ประมาณ ๒๐% 
ภาษาไทยกลางประมาณ ๘๐ % 
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1.2 บริบทชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 

   
 
ภาพที่  10  แสดงที่ตั้งของชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  :  (สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :  มกราคม 12)  
   

ต าบลคลองสระบัว  
 ประวัติความเป็นมา คลองสระบัว ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น เริ่มมีความส าคัญเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ยังเพนียดคล้องช้างวัดซอง บริเวณ
ต าบลหัวรอไปยัง ณ ต าบลสวนพริก (ปัจจุบัน) คลองสระบัว จึงถูกก าหนดให้เป็นเส้นทางเสด็จพระราช
ด าเนินของพระมหากษัตริย์ไปยังเพนียดคล้องช้าง โดยจะมีคลองสระบัวเนื่องจากล าคลองไหลผ่าน            
ซึ่งเดิมเป็นสระบัว ได้รับการยกฐานะเป็นสภาต าบล พ้ืนที่คลองสระบัว มีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ 4.65 ตร.กม. 2,096 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่ของ อบต.
สวนพริก ทิศตะวันออกติดกับ อบต.สวนพริก ต าบลหัวรอ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติด
กับเทศบาลนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตกติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบล ลุ่มพลี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดคลอง พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท ไม่มีพ้ืนที่เกษตร มีล าคลอง
สาธารณะทางประวัติศาสตร์ คือคลองสระบัว ที่ใช้ในการคมนาคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้น คลอง
สระบัวแบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน  
 วัฒนธรรม ศาสนา ภาษาถิ่น คลองสระบัวมีวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีวัน
เข้าพรรษา มีการถวายเทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณี วันส าคัญต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ภาษาถ่ินคือภาษาถ่ินกลาง  
 ประชากร คลองสระบัวมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 4,132 คน แบ่งเป็นชาย 2,007 คน 
หญิง 2,125 คน  มีผู้สูงอายุ 828 คน ชาย 338 คน หญิง 490 คน 
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ต าบลหัวรอ 
 ต าบลหัวรอ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 21 ต าบลของ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ 1 ใน 10 ต าบลที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่
ในตัวเมือง ย่านชุมชนเก่าแก่ของจังหวัด มีประชากรหลากหลาย อันเกิดจาก ประวัติศาสตร์ที่มีการ
ค้าขายกับอารยประเทศในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง ปัจจุบัน มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ หลาย
เชื้ อชาติ  ศาสนา ที่ เข้ ามาตั้ งถิ่ น ฐานและด าเนิ นชี วิต ร่ วมกัน  อาณ าเขตและที่ ตั้ ง อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับอ าเภอบางปะหัน
และอ าเภอนครหลวง ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภออุทัย ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบางปะอิน ทิศตะวันตก
ติดกับอ าเภอบางไทรและอ าเภอบางบาล เดิมชื่ออ าเภอกรอบกรุง ครั้งในปี 2440 และเปลี่ยนชื่อใน          
ปี 2460 เป็นอ าเภอกรุงเก่า และจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2492 จัดตั้งต าบลหัวรอ ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา 
(ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.(2522) ตั้งอยู่บนที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่า              
มาก่อน มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสักและแม่น้ าลพบุรี ที่ตั้งของตัวเมือง
และเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ าล้อมรอบ  
   สภาพทั่วไป ตั้งอยู่บนที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อนมีแม่น้ า
ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี เมื่อก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการ
ขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้ าบางกะจะที่บริเวณป้อมเพชร ท าให้ที่ตั้งของตัวเมืองและเทศบาล 
มีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ าล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายน้ าซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาล           
จึงเก็บน้ าไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้ าจะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีสภาพเป็นเกาะ 
มีแม่น้ าล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายน้ าซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ าไว้ได้ไม่นาน 
ในฤดูร้อนน้ าจะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไปเป็นที่ราบลุ่ม เส้นชันระดับความสูงประมาณ               
5 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลางความลาดชันของพ้ืนที่จะค่อยๆลาดเทลงสู้แม่น้ าและคลอง   
ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี ทิศเหนือจรดต าบลสวนพริก  ทิศใต้ จรดต าบลหอรัตนไชย 
ทิศตะวันออก จรดต าบลหันตรา ทิศตะวันตก จรดต าบลประตูชัย   
 ประชาชนต าบลหัวรอ ชาย 5,654 คน หญิง 6,343 คน รวม 11,997 คน ทั้งหมด 4,282 
หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น 11,030 คน แบ่งเป็นชาย 5,130 คน 
หญิง 5,900 คน ผู้สูงอยุธยา มีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2,420 คน แบ่งเป็นชาย 1,032 คน หญิง 1,388 คน 
(สถิติผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ.2562 : กรกฎาคม 17) 
 อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย ในตลาดหัวรอ และอุตสาหกรรมบ้าง
เล็กน้อย แต่ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพจะมีหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสานปลาตะเพียน กลุ่มโรตีสายไหม  
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว บ้านทรงไทยจ าลอง เครื่องประดับหินสี 
  วัดในต าบลหัวรอ วัดเจดีย์แดง วัดราชประดิษฐาน วัดธรรมนิยม วัดสามวิหาร วัดแม่นางปลื้ม 
วัดวงษ์ฆ้อง วัดอินทาราม วัดมหาโลก วัดเสนาสนาราม วัดมณฑป วัดแค  สถานที่ท่องเที่ยว ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย  พระราชวังจันทร์เกษม  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทร์เกษม เจดีย์วัดพระนอน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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 การสังคมสงเคราะห์  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
ประสานการท าบัตรผู้พิการ  ตั้งโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ตั้งโครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธ รองลงไป คือ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์  ประเพณีและงานประจ าปี ประเพณีทิ้งกระจาดวัดพนัญเชิง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง งานมรดกโลก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสานปลาตะเพียน ภาษาถิ่น 
ภาษาไทย 
 1.1. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน 
 1.2 การบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
 1.3 การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
 
1.3 บริบทชุมชนบึงบา ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที่ 11 แสดงที่ตั้งของชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ 
ที่มา  :  ( สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :  มกราคม 12)  
 
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้งของชุมชน  
 1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล  ต าบลบึงบาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอหนองเสือไปเป็น
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28.43 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่
ต าบลต่างๆดังนี้  ทิศเหนือติดต่อกับต าบลบึงกาสาม ทิศตะวันออกติดต่อต าบลหนองสามวัง                   
ทิศตะวันตกติดต่อกับบึงบอน ต าบลบึงช าอ้อและอ าเภอหนองเสือ ทิศใต้ติดต่อต าบลบึงสนั่นอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งพ้ืนที่ มีล าคลองไหลผ่าน 3 สาย 
และมีคลองแอนคั่นระหว่างกัน 2 สาย และมีคลองซอยในแต่ละหมู่บ้านหลายแห่งจึงเหมาะแก่การท า
การเกษตร 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 1.4 ลักษณะของดินลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ามีคลองน้ า 3 สาย มีคลองแอน 2 สายและคลองซอยหลายแห่งใน
หมู่บ้าน 
 2. ด้านการเมืองการปกครอง เขตการปกครองต าบลบึงบาประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน               
6 หมู่บ้าน  ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 4,435 คน แยกเป็นชาย 2,232 คน หญิง 2,203 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 156 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562)  ช่วงอายุและจ านวน
ประชากรประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
    ประชากรผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 703 คน  ผู้สูงอายุที่มีอายุ              
60 ปีขึ้นไป ร่วมถึงผู้สูงอายุที่ได้รับบ าเหน็จ/บ านาญ จ านวนประมาณ 735 คน ผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจน จ านวนประมาณ 35 คน (ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีผู้ดูแล 
จ านวน 1 คน (ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  
 3. ด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ จ านวน 2 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  
 4. ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งมีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนลูกรัง การไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จ านวน 1 ,371 ครัวเรือน การประปามีระบบ
ประปาบาดาลหมู่ บ้ าน  จ าน วน  6 หมู่ บ้ าน  ได้แก่  1 - 4 ,7 ,8  โทรศัพท์ปั จจุบั นทุ กหมู่ บ้ าน                          
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 1 แห่ง ที่บ้านศาลาลอย หมู่ 7 ไปรษณีย์หรือ
การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์หนองเสือ 
ตั้งอยู่ ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ๕. ระบบเศรษฐกิจ ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  
ได้แก่ท านา ปลูกข้าว ท าสวน ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง การบริการมีร้านท าผม เสริม
สวย พ้ืนที่หมู่ 2 มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง การท่องเที่ยวมีสวนแก้วมังกร กราบไหว้
หลวงพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมปล่อยปลาวังมัจฉาวัดแสงมณี การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 1 จ านวน 1 กลุ่ม แรงงาน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
ท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ท าสวน ที่เหลือประชากรประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 ๖. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลด้านการเกษตร ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ท าสวน ข้อมูลด้านแหล่ง
น้ าการเกษตรคลองน้ าหลัก 3 สาย ได้แก่ คลองส่งน้ าคลอง 11  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค) มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  การนับถือศาสนาประชาชน หมู่ที่ 1-4,7,8 นับถือศาสนา
พุทธ โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน ดังนี้ 
 วัด มีจ านวน 1 วัด ได้แก่ วัดแสงมณี สถานปฏิบัติธรรม มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมบวรธรรมสถาน 2) ร่มอารามธรรมสถาน 3) ศูนย์ปฏิบัติธรรมอโศการามอุดมทรัพย์ 4 ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเนตรธรรม ประเพณี และงานประจ าปีช่วงเมษายน วัดแสงมณีจะจัดท าพิธีไม้ค้ าโพธิ์ 
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1.4 บริบทชุมชนในเขตเทศบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงที่ตั้งของชุมชนต าบลบางบัวทอง  
ที่มา  :  (สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :  มกราคม 12)  
 
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้งของชุมชน 
ประวัติการก่อตั้ง 
 ประวัติชุมชน เทศบาลบางบขัวทอง จึงตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2480 ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2480 แผนกฤษฎีกา เล่ม 54 หน้า 2546 เพ่ือพัฒนาให้ชุมชนตลาด
บางบัวทองมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ผู้ก่อตั้งคือ ขุนพิทักษ์ ปทุม
มาศ (สิงโต สามวัง) และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง              
มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินทองสองส่วนคือ บริเวณ
คลองอ้อม ต าบลบางรักใหญ่ (อ าเภอบางบัวทองในปัจจุบัน) โดยทิศเหนือได้เชื่อมกับคลองบางบัวทอง 
มีผู้คนอาศัยอยู่สองฝั่งคลอง มีอาชีพท านา ส่วนที่สอง คือด้านทิศเหนือของคลองอ้อม และทางด้านทิศ
ตะวันตกของคลองบางบัวทอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่งเสริม
ให้ราษฎรขุดคลอง และจับจองพัฒนาที่ดินสองฝั่งคลอง ขุดให้เป็นพื้นที่นา ท าไร่ได้ ในสมัยพุทธศักราช 
2433 มีการขุดคลองตั้งแต่ทุ่งบางบัวทอง ออกไปยังทุ่งบางปลา บางภาษี แขวงเมืองนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ท าให้ที่ดินสองฝั่งคลองเป็นแผ่นดินทอง มีผู้คนหลายเชื่อสายทั้งไทย มอญ มุสลิม หลั่งไหล
เข้าจับจองพ้ืนที่สองฝั่งคลองเพ่ือท านา ไร่ สวน และต่อมามีชาวจีน ญวน เข้ามาตั้งหลักแหล่งท าการค้า  
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนค้าขาย เกิดเป็นตลาดค้าข้าวและผักที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอนนทบุรี เป็นผลให้
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นอ าเภอบางบัวทอง เริ่มเปิดท าการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
รัตนโกสินทร์ศก พ.ศ. 2445 และเฟ่ืองฟูอย่างต่อเนื่องในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการจัดตั้งค่าย
ทหารญี่ปุ่น เมื่อสิ้นสงคราม ยังมีการสร้างโดยกองก าลังญี่ปุ่น ในปี 2489 ขื่อสะพาน ไมตรีนฤมิตร  
 อ าเภอบางบัวทอง  มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่พุทธศักราช  2445 โดยตั้งขึ้นตามชื่อคลองบาง
บัวทอง ที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับเกาะเกร็ด และเจริญถึงยุคปัจจุบันโดย
ได้รับความเจริญเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ท าให้สภาพพ้ืนที่เจริญรุ่งเรืองแบบก้าว
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กระโดด มีหมู่บ้านจัดสรร ประชากรไหลเข้ามาอาศัย เป็นจ านวนมาก กลายเป็นย่านธุรกิจการค้า             
เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองบางบัวทองมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร และ
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง มีคลองสามวังฝั่งเหนือเป็นเส้น
แบ่งเขต 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองพิมลราชและองค์การบริหารส่ วนต าบล                       
อ้อมเกร็ด (อ าเภอปากเกร็ด) มีเส้นขนานระยะ 100 เมตรจากคลองล าโพฝั่งตะวันออก คลองส่งน้ า
ชลประทานฝั่งใต้ และคลองบางบัวทองฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ และ
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (อีกครั้งหนึ่ง) มีคลองบางรักใหญ่ฝั่งตะวันออก คลองบางพลูฝั่งตะวันออก 
เส้นขนานระยะ 300 เมตรจากก่ึงกลางถนนรัตนาธิเบศร์ และคลองบางไผ่ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เทศบาลเมืองพิมลราช (อีกครั้งหนึ่ง) 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง มีเส้นขนานระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก
เป็นเส้นแบ่งเขต 

เทศบาลเมืองบางบัวทองครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลโสนลอยทั้งต าบล ต าบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่
ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3) ต าบลบางรักใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6, 7) ต าบลพิมล
ราช (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-3) และต าบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 3, 
5, 6) 
ประชากร  

 เมืองบางบัวทองมีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 50,744 คนอาชีพหลักของประชากร           
ในถิ่นนี้คือ ท าสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และท างาน
เอกชน ในท้องที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปท างานในกรุงเทพมหานคร 

(รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน .2560 . ทบ.บางบัวทอง,ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง .สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2562)  

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 
2562 ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รวมทั้งสิ้น 50,495 คน เป็นชาย 23,225 
คน เป็นหญิง 27,270 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,735 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวน
ครัวเรือน 25,269 ครัวเรือน (หลัง) ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรแฝงอีกประมาณ 10,418 คน (ข้อมูล
ประชากร : ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) แยกเป็นราย ชุมชน/หมู่บ้าน ได้จ านวน 63 หมู่บ้าน ชุมชน     
มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 19,926 ครัวเรือน อันประกอบด้วย หมู่บ้านกฤษดานคร 100 ครัวเรือน 
คลองงิ้วค่อม 16 ครัวเรือน คลองผู้ใหญ่จร 117 ครัวเรือน หมู่บ้านแคนนาเฮาน์ 126 ครัวเรือน 
หมู่บ้านจันทิมาธานี 740 ครัวเรือน  หมู่บ้านจันทร์ทองเอ่ียม 230 ครัวเรือน หมู่บ้านชลดา 2,355 
ครัวเรือน หมู่บ้านชายน้ าจามจุรี 662 ครัวเรือน  หมู่บ้าน ซอย รุ่งเรือง 6 จ านวน 916 ครัวเรือน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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หมู่บ้านตลาดเก่า 25 ครัวเรือน หมู่บ้านทิพย์สุวรรณ 2563 ครัว เรือน หมู่บ้านเทพบัวทอง 120 
ครัวเรือน หมู่บ้าน นารีนคร 95 ครัวเรือน หมู่บ้านบางบัวทองวิลล่า 118 ครัวเรือน หมู่บ้านบางพลู 50 
ครัวเรือน หมู่บ้านบุศรินทร์ 1,137 ครัวเรือน หมู่บ้านบุษกร-รติยา 338 ครัวเรือน หมู่บ้านบุษชาติ 78 
ครัวเรือน หมู่บ้าน ป.ผาสุขนิเวศน์ 601 ครัวเรือน ประตูน้ าพิมลราช 160 รัวเรือน พรมารี 51 
ครัวเรือน พัฒนาเทศบาล 6 305  พุทธชาด  436 ฟาร์อีสบ้านใหญ่ 227 สภาวัล 1 จ านวน 229 ไมตรี
อุทิศ 178 ร่มโพธิ์ 450  ร่มโพธิ์ทอง 2 136 ลภาวัลย์ 7 จ านวน 155 ริมน้ านนท์นที 175 ร่มโพธิ์ทอง 1 
จ านวน 249 เรือนนครวิลล่า 68 ลุมพินี 778 วัฒกาญจน์ 147 วัดบางไผ่ 3601 วัดละหาร 361 สวน
ผัก 158 หงส์ประยูร1  783 หงส์ประยูร2  493 หมู่ 5 โสนลอย 352 หลังวัดโมลี 16 ดวงทอง 152  
สามวัง 41 พฤกษ์พิมาน 48 ธนกร 100 ทิพย์มณี 104 เออาทร 1  1,362 เอ้ืออาทร 2 1363  ลภาวัน 
14 50 แยกไทรน้อย 64 หงษ์ประยูร3  375 ภัสสร7   601 ศศิภา  122 นวรัตน์  110 บัวทองธานี 7 
106 เปี่ยมสุขบางพลู1  97  บัวทองธานี9  96  แกรนดิตี้  69 เปี่ยมสุขบางพลู2 74 บัวทองพาร์ควิล 
14 จ านวน 98 และ บ้านมั่นคง 225 ครัวเรือน  
การศึกษา การสาธารณสุขและ ศาสนา และ ท่ีส าคัญ    
 ที่เป็นทุนทางสังคม ในพ้ืนที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเป็นสถานที่เคารพบูชา พักผ่อน 
ประกอบด้วย วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดโพธิ์ทองหรือวัดเล่ง
เน่ยยี่ 2) หอนาฬิกาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิง
สะพานข้ามคลองพระพิมลราชา สวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางบัวทอง  วัดละหาร วัดประจ า
เทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ พระอารามหลวง วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ โบสถ์ศาสนาคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มัสยิดนะฮ์ฏอตุลอิสลาห์ สุเหร่าศาสนาอิสลาม ตลาดสดเทศบาลเมืองบาง
บัวทอง ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา โรงพยาบาลบางบัวทอง กระทรวงสาธารณสุข ตลาดน้ าพิมลราช 
ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
 ข้อมูลประชากร มีโรงเรียน จ านวน 25 แห่งและระดับวิทยาลัยอาชีวะจ านวน  2 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง  โรงพยาบาล 1 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิ จ านวน 2 แห่ง ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 
90.78 มีวัดที่ส าคัญ 8 วัด 
วัฒนธรรมประเพณี 
 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ความเชื่อ และ ความ
ศรัทธาเคียงคู่เมืองบางบัวทองกว่าร้อยปี หลังจากประเพณีตรุษจีนให้หลังผ่านไป 15 วัน ขาวไทยเชื้อ
สายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบัวทองมารวมตัวกันเพ่ือร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ซึ่งประดิษฐานอยู่ 
ณ ศาลเจ้าประจ าตลาดมาเนิ่นนานกว่า 100 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้เคารพสักการบูชา ประเพณี
สงกรานต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ขึ้น ณ วันบาง
ไผ่ (พระอารามหลวง) และวัดละหาร โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์เห็นความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทย วันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองบาง
บัวทอง ได้ด าเนินการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษ “สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ”ขึ้น เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส
บ าเพ็ญกุศล ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและกิจกรรมที่ส าคัญ ทาง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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พระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและหน่วยงานต่างๆสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามนี้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบไป วันขึ้นปีใหม่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ด าเนิน
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมือง
บางบัวทอง ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 6 เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรม
เทศนาและรับศีลรับพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดพิธีท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และรับศีลรับพร โดยมีประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลและนอกเขต
เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
ข้อมูลและสถิติผู้สูงอายุ 
 เทศบาลบางบัวทองมีจ านวนผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป  8,830 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.40 
ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุระหว่าง  60 – 69 ปี จ านวน 5,437 คน  อายุระหว่าง    
70 – 79 ปี  2,205 คน อายุระหว่าง 80-89 ปี 1,011 คน อายุระหว่าง 90 – 99 ปี  จ านวน 163 คน 
และอายุ 100 ปี ขึ้นไป จ านวน 14 คน  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้รับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคมจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับเบี้ยยังชีพ การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ
พัฒนาในมิติต่างๆ 
    
2. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน  
 สภาพชุมชนโดยทั่วไปของ 4 พื้นที่พบว่า ไม่แตกต่างกันมากนัก แม้จะมีส่วนที่ต่างกันบ้างด้าน 
ภูมิล าเนาและการอพยพโยกย้าย และความเป็นกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา  กล่าวคือทั้ง 4 พ้ืนที่ในเขตวิจัย
เป็นพ้ืนที่อพยพของประชากรจากภาคต่างๆ และ แรงงานแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย 
บางชุมชน มีสภาพแออัด บุกรุกที่สาธารณะ หรือที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและจัดตั้งชุมชน
ขึ้นอยู่กันมาหลายชั่วอายุคน เกิดเป็นชุมชนแออัด  ผลจากความแออัดของชุมชน ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาล และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ในทุกมิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่านิยม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง สถานบันเทิงและความ
เจริญก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นไปในทางลบมากขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ มีการปรับตัวเปลี่ยนไปตามบริบทและ
สภาพแวดล้อม ประหนึ่งว่า สภาพแวดล้อมกายภาพเจริญก้าวหน้า แต่สภาพภายในจิตใจยิ่งอ่อนแอลง 
ความแข็งกระด้างทางจิตใจนับวันจะทวีขึ้นเรื่อยๆ ความรับผิดชอบกันและกันน้อยลง ส่งผลต่อความ
อ่อนแอของสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัด ที่ต้องเร่งประกอบอาชีพ   เวลาของวัย
แรงงานในครอบครัว ถูกดึงไปด้วยระบบการท างานในกระบวนการทางเศรษฐกิจเพ่ือปากและท้อง 
รวมทั้งการยังชีพในสังคมอ่ืนๆ ผู้วิจัยสังเกตดูในชุมชน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในชุมชนแต่ละ
ชุมชนจะเงียบสงบ ในชุมชนแออัดจะมีเพียงผู้สูงอายุและเด็กที่เดินพลุกพล่านในชุมชนเพ่ือหาจับจ่าย
ซื้ออาหาร ขนมต่างๆ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในชุมชน   ไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนัก ห้องเช่าแต่ละ
ห้องจะเงียบ มีเพียงผู้สูงอายุ ที่นั่งและท าอะไรเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน หรือก็ออกมาพูดคุยกัน  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ผู้วิจัยจึงเข้าไปสนทนาพูดคุยร่วม
ด้วยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวิธีการวิจัย แล้วน ามาแยกแยะประเด็นต่างๆ  พบว่า 
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 1.สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ส่วนมากมี
การโยกย้ายอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคอ่ืนๆ ส่วนที่เป็นคนในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี จริงๆ ก็มีปะปนกัน  ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัดในพ้ืนที่วิจัย การอยู่อาศัย พบว่า บุตรหลานพาเช่าห้องพักอาศัยอยู่บางรายอยู่มานาน พอ
มีที่ว่างๆ ก็เริ่มการก่อสร้างบ้านชั่วคราว ในที่สาธารณ เช่น ตลาดเก่า   ที่ของทางราชการ ที
สาธารณประโยชน์ ที่วัด ที่รกร้างว่างเปล่าที่เจ้าของทิ้งร้างขาดการดูแล รวมทั้งริมคลองสาธารณะ และ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน จากรุ่นสู่รุ่น ขยายตัวและเพ่ิมปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนเปลี่ยนถ่ายเป็นชุมชน แต่ด้วย
สภาพที่เป็นอยู่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจึงไม่กล้าที่จะพัฒนาชุมชนที่อยู่ให้มีความเจริญ เนื่องจาก
ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ยังคงเพียงเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้ขาดการเอาใจใส่ร่วมกัน กลางเป็นชุมชนแออัด  
ผู้สูงอายุบางรายมีทะเบียนบ้านในพ้ืนที่อย่างถูกต้อง บางคนไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านในเขต
เทศบาล  ด้านการมีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนในคราวที่มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออก
หน่วยเคลื่อนที่ของทางเทศบาลหรือส่วนราชการ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีฐานะการเป็นอยู่ที่ดี จะเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  ส่วนผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส อาทิ กลุ่มผู้ไม่มีทะเบียนบ้าน มีฐานะยากจน ใน
ระยะต้น จะออกไปร่วมกิจกรรมบ้าง ในระดับน้อย  ทั้งนี้เกิดจากความไม่มั่นใจในตนเองในสิทธิ์ โดย
มองว่าตนเองไม่ใช่คนพ้ืนที่มาแต่ดั้งเดิม บางราย ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากมีภาระที่
ต้องรับผิดชอบหลานที่ต้องดูแลในบ้านเช่า บางคนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการไปร่วมรับบริการ หาก
ต้องมีกิจกรรมทางศาสนาที่วัดจัดขึ้น ก็จะไปร่วมบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง แม้จะได้ข่าวประกาศทางหอ
กระจายข่าว อันเนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ไม่มีเงินซื้อหาอาหารที่มีคุณภาพ เพียงยัง
ชีพก็ยังไม่เพียงพอ ส่วนกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยมี
ส่วนร่วมน้อยมาก เพราะไม่เข้าใจ ไม่สนใจ แม้บางครั้งจะได้รับการชักชวนจากเพ่ือนบ้านหรือ
อาสาสมัคร ในชุมชน แต่ในปัจจุบัน เริ่มออกมามากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจาก มีกรรมการ ประธานชุมชน เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและชักชวนออกมาท ากิจกรรม ด้านสวัสดิการ ที่ทางราชการจัดให้  
 
  “ ......เมื่อก่อนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน คนที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเองจะไม่ค่อย
ออกมา แม้ว่าทางราชการจะออกหน่วยไปบริการ ในด้านต่างๆ แต่คนกลุ่มนี้ ก็ไม่กล้าออกมา เพราะคิด
ว่าไม่ใช่สิทธิ์ของตนเอง แต่ระยะหลังๆ กรรมการชุมชน อสม. อพม. ได้ท างานร่ วมกันไปกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุออกมารรับบริการ เช่น การตรวจร่างกาย ตรวจวัดความดัน ร่วมงานประเพณีของชุมชน และ
คอยติดตามกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ระยะหลังๆ เลยออกมา แต่ก็ได้ในระดับหนึ่ง.....นอกจากนี้จะมี
กรรมการชุมชน ช่วยกัน คอยช่วยเหลือดูแล ถ้ามีปัญหาใดๆ ก็จะมีโทรเข้ามาแจ้งให้เอารถไปรับ ” 

(พรเทพ  จูจ่าย. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มีนาคม  23.) 
 

“.........ปกติผู้สูงอายุในสังคมเมือง จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจาก ผู้สูงอายุจะมีภารกิจต้องหา
เงิน และภารกิจต้องดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาออกมาท ากิจกรรมร่วมกับน้อย....” 

    (อติกานต์ อินทร์มอญ.ค าสัมภาษณ์.2562 : มีนาคม 14) 
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  การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงระบบสวัสดิการด้านอ่ืนๆ การเข้าถึงกิจกรรมทางศาสนา จะมีวัด
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจากเจ้าอาวาสมีความเข้มแข็งโดยวัดจะเป็นแหล่งอาหาร 
ที่พึงพิงของคนจน และเวลามีงานประจ าปี ผู้สูงอายุก็จะท าขนม อาหาร มาขาย มีกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน นอกจากนี้การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา อาทิการท าบุญในชุมชน จะช่วยให้ผู้สูงอายุที
ยากจนมีรายได้น้อย มีส่วนร่วมมากข้ึน 
 
 “....การช่วยให้ผู้สูงอายุออกมามีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัย
คณะกรรมการ ประธาน ประสานงานผ่านสมาชิกเทศบาล กันมาช่วยเหลือ ในส่วนของวัด ผู้สูงอายุจะ
ศรัทธาเจ้าอาวาสของวัด  ท่านจะสร้างความเชื่อถือให้คนในชุมชน ท าให้เป็นศูนย์รวมความดี หากมี
กิจกรรมต่างๆ หลวงพ่อก็จะจ้างผู้สูงอายุที่ว่างงานท าความสะอาดวัด เวลามีงานวัด ก็ให้น าสิ่งของมา
จ าหน่ายเพิม่รายได้ และยังมีการดูดวง น าความเชื่อต่างๆ มาสู่การพัฒนาคนผ่านประเพณีต่างๆ...” 

(พรเทพ  จูจ่าย. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มีนาคม  23.) 
 

 2. สถานการณ์ผู้สูงอาย ด้านการประกอบอาชีพและรายได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล           
เชิงคุณภาพในพ้ืนที่ศึกษา พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเฉพาะพ้ืนที่เป็นชุมชนแออัด มีรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนที่มีฐานะ
ยากจนมีภาระต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือดูแลตนเอง และบุตรหลาน ไม่พร้อมจะรับ
การฝึกอาชีพตามท่ีทางราชการจัดไว้บริการอาทิการสอนเรื่องการผลิตสินค้า อาหาร การท าเกษตร  
 
 “อยากมีงานท า คนเรามีงานท าก็สบายใจแล้วใครจะไปงอมืองอเท้า มีงานที่ท าเลี้ยงตัวเองได้
ไปวันๆก็ดีใจแล้ว ไปท างานที่อ่ืนก็ได้ไม่จ าเป็นต้องท าอยู่ที่บ้านงานอะไรก็ได้ งานที่เราท าไหว ไม่ใช่งาน
ที่ใช้ก าลังเกินตัวเอง งานในพ้ืนที่ก็มีแต่มันใช้ก าลังในการแบกหามซึ่งลูกเขยก็ท าไม่ไหว ต้องการที่อยู่ที่
เป็นหลักแหล่งให้รัฐบาลช่วยเหลือมันก็สามารถถอนสภาพได้ไม่ใช่ให้แต่ชาวบ้านและชุมชนช่วยเหลือ
ตัวเอง แบบให้ระบุไปเลยว่าใครบ้านเลขท่ีเท่าไหร่มีกี่ตารางวามีขนาดเท่าไหร่” 

(นางแม เคนค า. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.) 
 

ระดับคุณภาพชีวิตถ้าหากประเมินเป็นภาพรวม จะพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะมีคุณภาพชีวิต
อยู่ระดับปานกลาง มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเท่าที่จะท าไหว แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยเวลาว่าง              
ทิ้งเปล่า  ส่วนผู้สูงอายุที่ว่างงานจริงๆ ไม่มีที่พักอาศัยอาศัยเป็นของตนเอง ก็จะออกไปช่วยงานวัดใน
ชุมชน เพ่ือให้ได้อาหารจากวัดมารับประทานที่บ้าน ผู้สูงอายุบางส่วนเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้รับ
สวัสดิการจากกองทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ อาทิกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่วนผู้สูงอายุทีมีฐานะดีหน่อย 
ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนที่ยากจนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ก็จะมีคุณภาพชีวิต
รองลงมา ค่อนข้างล าบากเพราะรายได้ไม่เพียงพอ ครอบครัวไม่ค่อยให้ความสนใจกัน รายได้หลักของ
ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนนอกจาก จะเกิดจากการรับจ้างแล้ว มีรายได้หลักคือ รายได้จากการรับเบี้ย
ยังชีพที่รัฐบาลจัดให้บางรายอาศัยล าพังคนเดียวก็จะรับจ้างปลอกหอม กระเทียม ตามท่ีตลาดสั่งจ้าง มี
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บางส่วนที่อยู่ในครอบครัวของบุตร และท าหน้าที่เลี้ยงหลาน บุตรออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง เลี้ยงดู
กัน บางรายบุตรไปท างานต่างจังหวัด ส่งให้ใช้เดือนละ 1,000 – 2,000 บาท พอยังชีพ  
 
 “ผู้สูงอายุในเขาคูบาส่วนมากจะเป็นคนยากจน เป็นผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานเยอะ และบุตร
หลานที่อยู่ในชุมชน ส่วนมากจะไปอยู่ในเรือนจ า ส่วนมากจะเป็นผู้กระท าผิด ผู้สูงอายุในชุมชนก็จะ
ได้รับบทบาทในการเลี้ยงเด็ก พ่อแม่ติดคุกผุ้สูงอายุจึงได้มาเลี้ยงหลาน ในชุมชนมีเยอะ เป้นภาระของ
ชุมชนด้วยที่จะต้องมาดุแลช่วยเหลือ เป้นภาระของเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วย 
เพราะผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะอายุเยอะ...” 

(นายย้ง แหลมมะเกลือ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.) 
 

 “...ทุกวันพุธ จะออกมารวมตัวกันท ากับข้าว  ประมาณ  20 กว่า คนได้  เมื่อท าเสร็จก็จะเอา
ไปขายตลาด จะมีการตั้งกลุ่ม รวมตัวกัน ท าแจกกันเองมั่ง เหลือก็เอาใส่ถุงไปขาย ส่วนมากเขามี
ความสุข เพราะได้มาคุยกัน พบปะกัน ท าทุกวันพุธ   นอกจากนี้ จะมีอาชีพส่วนตัว คือ แกะสลักลาย
ไม้ ทั้งหญิงและชาย เป็นลายฉลุ ลายประตู ป้าย  โดยแต่ละบ้านจะมีกิจกรรมของตัวเอง ขั้นตอนการ
จ้าง ก็จะมีคนมีทุนมาจ้าง ผู้สูงอายุก็จะมีความสุขที่มีกิจกรรมท า  เขาจะมีแบบมาให้” 

(นายย้ง แหลมมะเกลือ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.) 
 

    “...คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ  ส่วนใหญ่หลาย
ครอบครัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ถ้าบ้านไหนเพียงพอ มีฐานะ เช่นข้าราชการเกษียณ  ก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี กว่าคนอ่ืน...”   

(นายดวง พงษ์ยุทธ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 19.) 
 

 “...ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชน  คือ ปัญหาปากท้อง  รายได้ไม่เพียงพอ  ถ้าลูกหลานมีรายได้ 
ฐานะดี ก็เลี้ยงดูดี บางครอบครัวที่ยากจน การกิน การอยู่ ที่นอน ก็ไม่ดี เท่าใดนัก ในอนาคต  ถ้ารัฐไม่
มีเงินจ่ายเบี้ยยังชีพ ก็น่าห่วงใย ดังนั้น จึงควรเน้นเรื่องการหาอาชีพ หารายได้ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่วันนี้ 
ส่วนเรื่องเงินทุน หรือการลงทุน ตอนนี้ชุมชนยังคิดไม่ออกว่าจะหามาจากที่ใด...”   

(นายดวง พงษ์ยุทธ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 19.) 
 

 “...ผู้สูงอายุที่นี่จะไปรับจ้างที่ตลาดล้ง บขส.สระบุรี เช่น ร้อยพวงมาลัย เด็ดพริก แกะกะเทียม 
หรือ งานเล็กๆ น้อยๆ พอได้เงินค่าตอบแทนมาเลี้ยงครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายให้หลานๆ ไปเรียน.”   

( นัฐวนันท์ สมพร . ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 22.) 
 
 “...ถ้ามีผู้สูงอายุประสบปัญหาสังคมจะประสานงานไป พมจ. เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือ เช่น
คนไม่มีค่าครองชีพจะประสานกัน พมจ. แต่ส่วนมากผู้สูงอายุจะไม่พร้อมที่จะมาฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ
ต้องการอะไรเราก็จะเอาความต้องการของเขา มาวางแผน  เช่นโครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนละ ๒.๐ 
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แสน แต่ละชุมชนก็จะมีการสอนเรื่อง ผลิตสินค้า อาทิ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ขนม เพาะเห็ด ซึ่ง
กลุ่มท่ีจะมาท า ก็เป็นผู้สูงอายุ...”  

(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.) 
 

 “...ด้านอาชีพที่เทศบาลฝึกให้ก็ก่อประโยชน์กับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล การท างานก็จะมีการทอดแบบสอบถามไปหาความต้องการก่อน แล้วทางเทศบาลค่อย
น ามาพิจารณาจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วก็จะมีการติดตามประเมินผล เช่น ติดตามว่าเขา
เรียนแล้ว ได้เอาไปท าจริงและขยายผลหรือไม่ เช่นท าใช้ในครัวเรือน การเอาวัสดุเหลือใช้มาปลูกเห็ด 
อย่างน้อยก็รับประทานในครัวเรือน ก็เน้นเรื่องการลดรายจ่ายมกกว่า จะเป็นการสร้างรายได้...”   

(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.) 
 

3. สถานการณ์ด้านครอบครัว ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกับครอบครัว แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง แต่ก็
อาศัยอยู่ในรอบครัวของลูกๆ หรือครอบครัวของตระกูลเนื่องจากอาศัยมานาน มีความผูกพันกัน แต่
บางส่วนก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีผู้สูงอายุอาศัยล าพังคู่สามีภรรยา และ อาศัยอยู่ล าพังแต่มีบุตร
หลานที่ไปท างานนอกพ้ืนที่คอยส่งเงินมาจุนเจือและรับผิดชอบรายจ่ายบ้าง  
 
 “...ครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ก็จะใกล้ชิดกัน แต่หลายครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว
เดี่ยว...”  
     (อติกานต์ อินทร์มอญ.ค าสัมภาษณ์.2562 : มีนาคม 14) 
 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ กับสมาชิกในครอบครัว ใสครอบครัวที่อาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวขยาย มีนัยยะความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมกันภายในครอบครัวบ้าง แต่บางครอบครัวที่
ผู้สูงอายุอยู่กันตามล าพัง ลูกหลานแยกครอบครัวไปอยู่ที่อยู่ ที่อ่ืน หรือแยกครอบครัวไปอยู่ในละแวก
ชุมชนเดียวกัน ก็จะความสัมพันธ์ก็จะลดลง เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ต่างคน ต่างต้อง
รับผิดชอบในครอบครัวของตนเอง ไม่มีเวลาร่วมกันมากขึ้นเรื่อย 

 
“…ลูกหลานเขาแต่งงานกันเขาก็แยกย้ายกันไปหมด..” 

        (นางแม เคนค า.ค าสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 5)  
 

สภาพที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จากการสังเกตบริเวณ
รอบบ้านและสภาพที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง บางครอบครัว น าเศษไม้ เศษป้าย
โฆษณา มาปิดล้อมบังแดดบังฝน ไม้ที่น ามาสร้างที่พัก ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้ออ่อน และสภาพการ
เป็นอยู่ ไม่ถูกสุขอนามัย บางบ้านของผู้สูงอายุ เป็นเหมือนห้องเช่า อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีกลิ่นอับ 
คับแคบ เป็นเรือนแถว ไม่เหมาะกับการพักอาศัย นอกจากนี้ ภายในบ้านผู้สูงอายุท าหน้าที่คอยดูแล
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หลานให้แก่บุตรสาว บุตรเขยที่ออกไปท างานนอกบ้าน ต้องรอย่ าค่ าจึงจะกลับมา และบางบ้านมีหลาย
คนวัยไล่เลี่ย กัน ตั้งแต่ 2 ,4 ,5 ปี ที่อยู่ในอุปการะของผู้สูงอายุ  

 
“...ผู้สูงอายุในเขาคูบาส่วนมากจะเป็นคนยากจน เป็นผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานเยอะ...” 

                                        (คุณากร  คุ้มสมบัติ , ชุมชนเขาคูบา.ค าสัมภาษณ์.2562) 
 

 “...ส่วนใหญ่หลายครอบครัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอ...ลูกหลานมีรายได้ ฐานะดี ก็เลี้ยงดูดี บาง
ครอบครัวที่ยากจน การกิน การอยู่ ที่นอน ก็ไม่ดี...” 

               (ดวง พงษ์ยุทธ.ค าสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 19) 
 

“...ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนาถามากกว่าภายในครัวเรือน คับแคบ ไม่สะอาด  ไม่ถูกสุขลักษณะ...”                                               
           (นัฐวนันท์  จันทร์ผา .ค าสัมภาษณ์2562 : มกราคม 22) 

 
4.สถานการณ์ด้านโอกาสและการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนเมือง พบว่าเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ค่อนข้างดี เวลาเจ็บป่วยก็ไปหาหมอได้ นอกจากนี้
ยังมีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน อสม.คอยดูแล ตรวจสุขภาพ คัดกรอง เจาะเลือด เบื้องต้นร่วมกับ 
ทาง รพ.สต.ประจ าพ้ืนที่  
 
 “....ในชุมชน ก็จะมี อสม.คอยดูแล ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดเดือนละ 2 ครั้ง แก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน ...” 

(ภาณุวัฒน์  พรจ๊ะโป๊ะ , ค าสัมภาษณ์ . 2562 : กุมภาพันธ์ 25) 
 

           ระบบการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ ทางเทศบาลจะท าเองไม่มีระบบศูนย์ ศพอส. แต่ทางเทศบาล
จะท าให้ได้ดีอยู่แล้วเพ่ือท าหน้าที่ ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยเงินที่น ามา
จ่ายเบี้ยยังชีพ ก็มาจากอุดหนุนรัฐบาล และเงินสะสมเทศบาล สมทบปีละ ล้านกว่าบาท โดยทางกอง
คลังจะโอนเข้าบัญชี บางพ้ืนที่มีชมรมผู้สูงอายุ เป็นกลไกส าคัญในการคุ้มครองส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ มีอาสาสมัครปฏิบัติกับผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนดูแลจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ มีความคิดใหม่ๆ มีการทบทวน และวางแผน ในแต่ละปี  
จะมีการน าเสนอผลการด าเนินงานกับทางเทศบาลเมืองบางบัวทองโดยเขาจะดึงศักยภาพของเขา
ออกมาเอง และต้องออกมาจากตัวผู้สูงอายุเอง ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน โดยมีอาสาสมัครในกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยกันจัดระบบบริการกันเอง สิ่งทีเห็นว่าเป็นจุดอ่อนในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เช่น ญาติไม่ยอมรับ ไม่ชอบให้เข้าไปวุ่นวาย แต่ทางเทศบาล             
ก็มีเครือข่ายคอยเชื่อมและคอยแก้ไขปัญหา ส่วนการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม พบว่า การจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนันทนาการปกติ
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจาก ผู้สูงอายุจะมีภารกิจต้องหาเงิน และภารกิจต้อง
ดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาออกมาท ากิจกรรมร่วมกับทางเทศบาลได้จ ากัด ในชุมชนก็จะมีกลุ่มที่เขาต้อง
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ไปท ากิจกรรมของเขาอยู่แล้ว และผู้สูงอายุในชุมชนเมืองจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมเมืองติดสังคม 
ดังนั้น ถ้าจะนัดหมายท ากิจกรรมกับเขา ต้องมีเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าถึงสิทธิ์ 
และสวัสดิการ และเขารับรู้และปฏิบัติถูก ส่วนผู้สูงอายุที่เกิดปัญหาเฉพาะรายทางกองก็จะเข้าไปดูเป็น
กรณีพิเศษ เช่น ผส.ถูกท าร้าย ก็จะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ที่ผ่านมารายที่ได้รับอันตราย ถูกท าร้ายมีน้อย 
 

 “.... ท่านนายกฯ เทศมนตรีบางบัวทอง ท่านจะเน้นมากเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยน าระบบ
ศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง โดยมีกองสาธารณสุข และกองสวัสดิการสังคมเป็นกลไกการดูแล นอกจากนี้ยัง
มีชมรมผู้สูงอายุ ... ร่วมกันออกมาน าพาผู้สูงอายุท ากิจกรรม อาทิ การร าเพ่ือสุขภาพ กีฬา สมุนไพร 
ลีลาศ  ส่วนในรายที่ติดเตียง ก็จะมีทีมสุขภาพลงไปเยี่ยมบ้าน ...ผสมผสานกับทีม อสม. ...” 
 ( ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลบางบัวทอง , ค าสัมภาษณ์. 2562 :มกราคม 12) 
 

5.สุขภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ในชุมชนเมือง พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย
ในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียวในชุมชนแออัด มีความเปราะบางขึ้นอยู่
กับสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง กล่าวคือผู้สูงอายุที่แม้อยู่คนเดียวแต่หากอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้าน
ของลูกหลานญาติพ่ีน้อง มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะมีคนห่วงใย ส่วนผู้ที่ไม่มีญาติและ
ลูกหลานอยู่ใกล้ๆ จะมีความรู้สึกกังวน และมีความเปราะบางเพราะขาดคนดูแลโดยเฉพาะหามีเหตุ
ฉุกเฉิน ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับ คู่สมรสเท่านั้น พบว่าหากทั้งคู่ยังสุขภาพแข็งแรงดีกลุ่มนี้ค่อนข้าง
จะมีความสุขเพราะไม่เหงา มีการปรึกษาพูดคุยแม้จะไม่มากนัก แต่ก็รู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจ  บาง
ครอบครัวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มป่วย ก็จะรู้สึกวิตกกังวลและเกิดความทุกข์เพราะอีกฝ่ายจะต้องดูแลเป็น
พิเศษ และเกิดความวิตกกังวลเพราะกลัวการสูญเสีย ผู้สูงอายุบางคนอยู่ในชุมชนแต่มีบทบาทเลี้ยง
หลานเนื่องจากบุตรสาวได้น าหลานมาให้เลี้ยงดู ก็มักจะมีความสุข แต่ก็ยังมีความวิตกกังวลเพราะถ้ามี
ปัญหาเรื่องเงินรายได้ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุบางกลุ่มจะท างานเล็กๆน้อยๆ ตามที่มีก าลังก็จะไม่วิตกกังวล
มากนักเนื่องจากมีกจิกรรมท าอย่างต่อเนื่อง  
 

 “...ไม่ถึงกับสุขแล้วก็ไม่ถึงกับทุกข์ เครียดแค่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา... คนเรามีงานท าก็สบายใจ
แล้วใครจะไปงอมืองอเท้า มีงานที่ท าเลี้ยงตัวเองได้ไปวันๆก็ดีใจแล้ว… 

         (นางแม เคนค า.ค าสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 5)  
 

  “...สว่นมากเขามีความสุข เพราะได้มาคุยกันพบปะกัน ท าทุกวันพุธ โดยแต่ละบ้านจะมี
กิจกรรมของตัวเอง ผู้สูงอายุก็จะมีความสุขท่ีมีกิจกรรมท า…” 

 ( กนกอร  อยู่ทรัพย์ .ค าสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 14) 
 

 ผู้สูงอายุในชุมชน บางส่วนที่ออกมาร่วมกิจกรรมที่วัด ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องถ้าเริ่มมี กลุ่ม
เพ่ือนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน ออกมาท ากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะในวันส าคัญทางศาสนา ก็จะท าให้
เข้าถึงธรรมะ และเกิดการผ่อนคลาย  

 “...การสวดมนต์ร่วมกัน ก็จะน าความสุขด้านจิตใจ  ขัดเกลาจิตใจให้คนได้อย่างดี เกิด
ความสุขร่วมกันของคนในชุมชน...  ”  

 (พระครูสันตจิตตากร.ค าสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 10) 
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 ในบางชุมชนถ้าผู้สูงอายุเจ็บป่วย ในคราวที่มีการรวมกลุ่มมาท าบุญที่วัดก็จะมีการเล่าเรื่อง
ภาวะความเป็นอยู่ ร่วมกัน ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารถึงการเจ็บป่วยของผู้สงอายุ ทางวัดโดยเฉพาะเจ้า
อาวาสและคณะสงฆ์ ก็จะมีกิจกรรม โครงการออกเยี่ยมญาติโยม ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองก็จะได้รับ
บริการจากคณะสงฆ์ท ากิจกรรมออกเยี่ยม 
 

 “พระอยู่ได้ก็เพราะญาติโยมมาท าบุญ ใส่บาตร เมื่อเวลาญาติโยมป่วย พระก็น่าจะออกเยี่ยม
เยียนได้   จึงได้รวมตัวกัน ออกเยี่ยมญาติโยม มาแล้ว ซึ่งจะมีข้อดี ที่เกิดจากกิจกรรมการที่คณะสงฆ์

เป็นผู้ไปเยี่ยมเองนั้น ท าให้ส่งผลต่อก าลังใจของผู้ป่วยอย่างมาก ถ้ารายได้หมดก าลังใจ เหนื่อยมากๆ ก็
จะสวดมนต์ให้ที่บ้านเลย ก็ท าให้มีก าลังใจดีขึ้น บทบาทของสงฆ์  คือการท างานเพ่ือประชาชน ทั้งด้าน 
ร่างกาย และจิตใจ คนที่มาวัดก็จะได้พลังใจ  บางรายเป็นหนี้  วิตกกังวล รู้สึกไม่สบายใจ ตั้งใจไว้ว่าจะ

ไปทอดผ้าป่า แต่ก็ไม่ได้ไปทอด ก็มาท าบุญทดแทน ก็สบายใจดีขึ้น…” 
  (พระครูสันตจิตตากร.ค าสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 12) 

 

6. สถานการณ์ด้านสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พบว่า 
ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ จะมีสุขภาพที่แข็งแรง แม้จะมีครอบครัวอยู่ในที่แออัด และ
สภาพแวดล้อมไม่ดี ส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัวทั่วไป ตามวัยของผู้สูงอายุ อาทิ โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือระบบทางเดินหายใจ และเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนี้อันเกิดจากภาระ
การรับประทานอาหาร และ สภาพแวดล้อมที่แออัด   
 

 “...ในเรื่องของสุขภาพก็มีโรคประจ าตัวกันทุกคน เรื่องสุขอนามัยก็ไม่ดี มันเป็นชุมชนที่แออัด 
มันดีไม่เต็มร้อยหรอก เพราะในเรื่องของการกินอยู่มันไม่สะอาด สภาพชุมชนมันแคบ สิ่งแวดล้อมมัน

ไม่ดี ทั้งขยะทั้งการพัฒนามันก็ไม่มีการจัดระเบียบให้ดี ก็มีส่วนตรงนี้” 
(นายย้ง แหลมมะเกลือ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.) 

 

 แต่เนื่องจาก ในพ้ืนที่ชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นเขตชุมชนเมือง ระบบดูแลของเทศบาลเมือง               
มีระบบดูแลที่ดีในด้านการสาธารณสุข โดยมีระบบการดูแล ตั้งแต่ อสม. อาสาสมัคร รพ.สต. หรื อ
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ที่ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เข้าถึงระบบบริการได้อย่างทันท่วงทีหากมีภาวะเจ็บป่วย  
 

“...สถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ด้านกาย ใจ ความสุข ความทุกข์ ด้านกาย  จะมี อสม. ดูแล 
ผู้สูงอายุจะมี เบาหวาน ความดัน  โรคเรื้อรัง  มี อพม. ดูแลความสุข ส่วนมากจะมีความสุขกัน...” 

(นายย้ง แหลมมะเกลือ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.) 
 

 “...ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการที่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง อยู่บ้าน
คนเดียว ไม่มีบัตรประชาชนก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแรงงานเคลื่อนย้ายมาอยู่นานแล้วไม่กลับไปบ้าน
เดิม นานเข้าก็เป็นชุมชนแออัด บางรายพอสร้างรายได้ก็สร้างบ้านเช่าติดๆกัน บ้านมีบ้านเลขที่จริงๆไม่
มาก ส่วนมากจะเป็นแฝง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนาถามากกว่าภายในครัวเรือน คับแคบ ไม่สะอาด ไม่
ถูกสุขลักษณะเลย ลูกหลานไปท างานที่อ่ืน เจ็บป่วยก็เดินมาอนามัยด้วยตนเอง บางครั้งลูกหลานใส่รถ
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มาปล่อยทิ้งไว้แล้วเย็นมารับ บางครั้งก็ไม่สนใจเลย รูปแบบการดูแล จะดูแลการเจ็บป่วยทั้งวอคอินน์ 
และส่งต่อจาก รพ. มาก็มี แล้วแต่ค าสั่งแพทย์ การท างานในชุมชนก็จะมี อสม. เป็นผู้ช่วย อสม.จะส่ง
ข่าวถ้าใครไม่สามารถมารับบริการด้วยตัวเอง ถ้ากรณีการรักษาก็ส่งต่อ รพส.ต. มีส่วนด้านสวัสดิการ
อ่ืนๆ ด้านสังคมเราก็จะส่งต่อกองสวัสดิการ ทบ.เมืองสระบุรี ส่วนการดูแลด้านอ่ืนๆ เช่น เยี่ยมบ้าน 
ทางอนามัยก็จะท าร่วมกันกับ อสม. และผู้น าชุมชนที่นี่จะมีพยาบาลที่ดูแล ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ถ้าใน
รายเรื้อรังก็จะต้องท ากายภาพบ าบัด...” 

(นัฐวนันท์. ค าสัมภาษณ์.ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 22.) 
 
  “...ด้านการสาธารณสุขจะดูแลด้านสุขภาพอนามัยจะมี อสม. ออกปฏิบัติการตรวจความดัน 
เบาหวาน ภายในชุมชน ประจ าทุกเดือน โดยเริ่มจากการเขียนโครงการขอรับเงินงบประมารเอง และ
กิจกรรมที่ลงไปท าจะท าทุกเดือน และท ากิจกรรม ทุกอย่างแต่ละครั้งให้เสร็จภายใน ๑ วัน โดยเริ่ม
จาก เจาะเลือด  กินอาหารว่าง รับความรู้ ทานข้าวเมื่อเที่ยงก็ฟังผล และพบแพทย์ รับยากลับบ้าน         

ในส่วนของชุมชนจะมี “หมอเขียว” ซึ่งท าหน้าที่ เป็นผู้ให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ปีละ ๑-๒ ครั้ง ครั้งหนึ่ง
จะท า ๑- ๒ วัน ส่วนมากใช้แบบเข้าไป เย็นกลับ เพราะไม่มีเวลา...” 

(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.) 
 

 “...กองสาธารณสุขจะดูแลด้านสุขภาพผ่านชมรมผู้สูงอายุ โดยมีชมรมแล้วให้ผู้สูงอายุมาสมัคร
เป็นสมาชิกท ากิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้...”   

(นางสาวปิยรัตน์ ปริธนาภรณ์. ค าสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 10.) 
 

7. ความมั่นคงในมิติอ่ืนๆ ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง พบว่า ผู้สูงอายุ ที่เข้ามาอาศัยในที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตนเอง มีความวิตกกังวลว่า                 
ถ้าเจ้าของที่ดินเขาขายที่ดินได้ เดี๋ยวเขาก็จะไล่ออกจากสถานที่เช่า แม้แต่บ้านที่อยู่นี่ก็ไม่มีทะเบียน
บ้าน ภรรยาและตัวเองก็มีที่อยู่ที่อ่ืน แต่ใช้ที่แห่งนี้ท ามาหากิน บางครอบครัวอาศัยที่ดินของการรถไฟ 
และผู้มาอยู่ก็เคยชินและถาวรมากแล้วรักที่จะอยู่ตรงนี้  ถ้าจะท าเพ่ือพัฒนาก็จะต้องท าแฟลตเหมือน
ใน กทม. แต่ผู้สูงอายุจะไม่ชอบถ้าจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายออกจริงๆ รัฐต้องจัดหาและสนับสนุน เท่านั้น  
และในปัจจุบันคนในชุมชนแออัดก็จริงแต่ ทุกบ้านมาอยู่นานมาหากิน เขาก็มีรถแทบทุกบ้าน คนใน
ชุมชนจะเป็นผู้มีศักยภาพมาก คุณภาพชีวิตของคนชุมชนเมืองจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ด้อย แต่ไม่ต้องการ
ปรับเปลี่ยน เพราะเขามีบ้านแม้จะไม่หรู แต่เขาก็มีเพ่ือนบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานจนเป็นวิถีชีวิต และ
เขาก็เรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเองจากการด าเนินชีวิต สถานการณ์ในภาพรวมของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า  
คนดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมีปัญหาคือ ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินเดือน แต่งานเยอะมาก ชุมชนผมก าลังประสบ
ปัญหาเรื่อง การค้ายาเสพติด ตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไชปัญหาได้ และเป็นแหล่งใหญ่ของการค้ายาเสพ
ติดของเคยพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังแก้ไม่ได้  ตอนนี้ยิ่งระบาดอย่างรุนแรงในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังระบาดในครอบครัว ท าให้พ่อแม่ไม่สนใจ  พ่อแม่
เริ่มใช้ประโยชน์จากลูกให้ลูกเดินยอดหารายได้จากการค้ายาเสพติด  
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ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ทางกลุ่มชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ 
ออมวันละบาท ก็จะไปออม ออมเพ่ือกู้ และมีกองทุนหมู่บ้าน แต่ว่าไม่เข้มแข้ง ผู้สูงอายุก็จะเป็น
สมาชิกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการชุมชนเป็นคนจัด เจ็บป่วยก็สามารถเบิกค่ารักษาไปก่อนได้ครั้งละ
สองพัน ในส่วนของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย  
 ในภาพรวมผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยค าถาม
ปลายเปิด แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการเข้าไปฝังตัวในชุมชนทั้ง 4 พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริง ถึงรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชน พบว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง อยู่ในระดับปานกลาง 
แม้บางรายจะอยู่ล าพังเพียงคนเดียว หรืออยู่ในครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวไม่สมบูรณ์ หรือมี
ครอบครัวสมบูรณ์แต่สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ค่อยดี แต่การเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการที่จัดให้
โดยเทศบาลเมือง อยู่ในระดับดี อันเกิดจากในชุมชนมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน บ้าน และ สวนราชการ ส่วนปัญหาที่เป็นประเด็กน่าห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชนเมืองพบว่า สภาพความเป็นอยู่ในบางส่วนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิ อยู่ในพ้ืนที่
บุกรุกของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเขตจังหวัดสระบุรี  อาศัยอยู่ริมแม่น้ าในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่ริมคลองระบายน้ าในเขตเทศบาลบางบัวทอง และเป็นที่เอกชนให้เช่า           
อยู่เป็นรายปี สภาพการเป็นอยู่ทั่วไปไม่มีความม่ันคงและไม่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ส่วนประเด็นการ
มีที่อยู่ใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ถ้าจะต้องย้ายที่อยู่ ขอให้ทางราชการเป็นผู้จัดสรรให้ ด้านอาชีพและรายได้ 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีฐานะดี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม จะมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ
เดิมที่เคยท ามาสมัยหนุ่มสาว บางส่วนมีรายได้จากการเป็นข้าราชการบ านาญ ส่วนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน 
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีมากนัก มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้างเลี้ยงชีพ และมีภาระ
ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นกลุ่มที่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังพบว่าสัมพันธภาพ
ครอบครัวไม่ดี บางรายบุตรหลานแยกไปอยู่ที่อ่ืนๆ นานๆ จะกลับมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีภาวะซึมเศร้า 
เก็บตัวเงียบ และเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด  

 2. การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
     สภาพชุมชน : โดยทั่วไปและบริบทของสถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้นทั้ง 4 ชุมชนเมืองในพ้ืนที่วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic research)  เป็นการศึกษาภาคสนาม ที่ครอบคลุมทั้ง 4 พ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัด
สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสืบค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และ การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลตาม  
 1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะ
มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 
(อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)   
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2) รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินงานว่าด้วย “บวร” (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9   

3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ (สอดคล้องกับ
ปฏิญญาบรูไน ดารูสซาลาม)    

4) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์)   
5)รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ตามบทบาทการก ากับระบบ

คุ้มครองทางสังคม (ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 )  
6)รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (ผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)    
 โดยเข้าไปฝังตัวในชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ตามแนวมานุษยวิทยา วัฒนธรรม  
จนท าให้ทราบถึงรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แออัด และ ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อความไม่มั่นคงในการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ด้วยการตีความเพ่ือสร้างข้อสรุป หาปัจจัยที่เป็น
ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุทั้ง 6 ด้านที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์  เพ่ือน ามาจัดท ากระทงค าถามด้วยตารางสามเส้า และสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายและยืนยันถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในบทที่ 5 ซึ่งน าผลการวิจัยที่ค้นพบมาพรรณนาให้เห็นถึงรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองดังนี้  
 1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะ
มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 
(อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)  
 จากการศึกษาพบว่า : การสร้างให้ผู้สูงอายุมีเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดี โดยส่งเสริมบทบาทให้
วัด เป็นศูนย์กลาง กลไกทางสังคม และเป็นศูนย์ขัดเกลาอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฉะนั้นส่วนราชการโดย (เฉพาะ พมจ./อปท./วัฒนธรรมอ าเภอหรือจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 
จึงควรส่งเสริมและสนใจสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไปหรือชุมชน
แออัด เพ่ือพัฒนาก าลังใจ และประเมินหาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  เนื่องจากวัด – บ้าน – โรงเรียนหรือ
ส่วนราชการ มีความสัมพันธ์กันมายาวนานมาตั้งแต่อดีต และมีนัยส าคัญด้วยพระปรีชาญาณของ
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงบัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษานคร คือ “บวร” แปลว่าประธาน
ในกิจการอันประเสริฐ กล่าวคือ เมื่อ”วัด” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งนิยมไป
ท าบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิวันพระหรือวันส าคัญที่ทางการสั่งหยุดราชการ ฉะนั้นวัดจึงมี
ความหมายในใจของผู้สูงอายุ เพราะได้มารวมกลุ่มกัน อบอุ่นใจ และอบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม 
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 ดังปรากฏว่าข้อกระทงค าถามที่ 75 “บุญประเพณีทางพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับการสนับสนุนลงสู่และผู้สูงอายุ”ในทัศนะของหลายๆคน เห็นว่าวัดคือโรงพยาบาลรักษาจิตและ
กาย วัดคือสถานที่คลายอารมณ์เครียดจากงานทางอาชีพ วัดคือแหล่งเรียนรู้ธรรมะอันเป็นทางสู่
ปัญญา หรือวัดเป็นแหล่งสร้างบุญบารมีและแก้ไขกรรม เป็นต้น จึงเห็นเป็นเงาว่าผู้สูงอ ายุควรมี
บทบาทบริการวัด แม่ไม่มีรายได้แต่ลดรายจ่ายมาก นอกจากนี้ ‘วัด’ ยังเป็นพ้ืนที่พิเศษส าหรับบุคคลที่
มีความทุกข์ และต้องการป้องกันทุกข์ วัดหลายวัดมีบทบาทของ “สวด ศพ เสก” อาทิ ผู้สูงอายุเจ็บไข้
ได้ป่วย ขวัญอ่อนแอ เจ้าอาวาสวัดก็แสดงบทบาทแทนหมอ หรือหลายครั้งแสดงบทบาทเป็นเจ้าพิธี
สวดมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และที่ส าคัญคืองานศพเป็นงานแห่ง
ความเศร้าสร้อยคอผู้สูงอายุ มีจิตมัวหมองที่เพ่ือน พ่ีน้อง บุพการี หรือทายาทเสียชีวิต หางานศพเป็น
กิจกรรมสอนผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ให้จะหนักรู้จักรักษาสุขภาพจิตและกายด้วยตนเองในลักษณะตน
เป็นที่พ่ึงแห่งตน ก็จะท าให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของวัดมากขึ้นวัดหลายวัดจะมีกิจกรรมและเครื่อง
อ านวยความสะดวกครบทั้ง 7 พุทธวิธี (พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส 2554) แต่ก็มีบางวัดที่ยังไม่
พร้อม ควรเสนอให้ทางการสนับสนุนวัด เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในการลดรายจ่ายได้มากมาย มีสุข
ภาวะเพราะพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ องค์การอนามัยโลกคือ 5 อ. (อาหาร อากาศ อุจาระ อารมณ์ 
ออกก าลังกาย) นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งชุมนุมเพ่ือกระบวนการมีส่วนร่วมในบูรณาการทุนทางสังคม 
และที่ส าคัญคือวัดเป็นแหล่งให้การศึกษาตามอัธยาศัย เพราะมีต้นพระไตรปิฎกรวม 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ ที่บุคคลใดๆสามารถเข้าไปศึกษาและปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุก็
คือ ‘การศึกษาธรรม’ นั่นเอง 
 2) รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินงานว่าด้วย “บวร” (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9)  
 การศึกษาวิจัยพบว่า :  การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก พมจ.หรือ อปท. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรจัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความปลอดภัย
และมั่นคงในชุมชนแออัด ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการก ากับความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์
แอปพลิเคชั่นบนสื่อดิจิตอล เพ่ือการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถแก่กลุ่มชนผู้
เสียเปรียบในสังคม กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบสังคม โดย
หลักการจะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในเรื่องนี้รัฐ (หมายถึง พมจ.และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง) ต้องจัดการท าทะเบียนหรือส ามะโนครัว โดยมีแผนกงานรับผิดชอบอ่านและรวบรวมแฟ้ม
สะสมงาน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะๆ และให้เขาได้รายงานของตนเองเป็น
ระยะๆเช่นกัน โดยจัดอบรมการเข้าถึงสื่อดิจิตอลและการใช้แอปพลิเคชั่นเข้าสู่สาธารณะ และเฉพาะ
ส่วนบุคคล 
 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งอบต.และ
เทศบาลต าบล) ควรมีแผนกงานคัดสรรผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพ่ือประกาศความดีงาม 
ประกาศเขตและ/หรือครอบครัวศีล 5 ฯลฯ ให้เป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
‘บวร’ ในอีกมิติหนึ่งก็คือกลไกสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วยจะพบทั่วไปว่าหลายโรงเรียน
สังกัดวัดหรือเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวัด” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการให้ความรู้และพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิชาการและอาชีพควบคู่กับหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา หรือที่เรียกง่ายๆ
ว่า ‘ความรู้ คู่คุณธรรม’ ฉะนั้นโรงเรียนวัดจึงควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพ่ืออบรมบ่มเพาะให้
เด็กๆของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาขีดความสามารถการใช้สื่อ
ดิจิตอลเพ่ือช่วยท ารายงานแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุในครอบครัวของนักเรียนเองและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในโรงเรียนสู่ผู้สูงอายุหรือผู้ตกข่าวหรือตกสมัยที่ครอบครัวของตนได้ อีกทั้ง
เวลาที่โรงเรียนส่งคณะครูไปนิเทศเด็กๆถึงท่ีอยู่อาศัย พมจ.สามารถใช้โอกาสนี้สัมพันธ์กิจกรรมงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือระบบแฟ้มสะสมงานรายบุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งสะดวกต่อการท าแผนพัฒนาขีดความสามารถผู้สูงอายุด้านความรู้ อาชีพ/รายได้ สุขภาวะ 
กระบวนการยุติธรรม การบูรณาการทุนทางสังคม นันทนาการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
พ่ึงตนเองได้ต่อไป 
 3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ (สอดคล้องกั บ
ปฏิญญาบรูไน ดารูสซาลาม) 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : ‘บ้าน’ ในความหมายของ ‘บวร’ คือครอบครัว หรือครัวเรือน หรือ
โบราณให้เป็นประธานกิจกรรมชีวิตต่างๆ ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จึงอยู่ในภาวะ            
ผู้เสียเปรียบในสังคม เพราะไม่มีส่วนเป็นเจ้าของบ้าน หรือขาดความมั่นคงในทรัพย์สินและความเป็น
ส่วนตัว ค าว่า ‘บ้าน’ ของบุคคลในกลุ่มนี้ จึงขาดความอบอุ่นและเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต            
มีความด้อยโอกาสอ่ืนๆ ทางออกที่เรียบง่ายและท าได้ทันที คือ  รัฐพึงจัด ‘สวนชุมชน’ บริเวณใกล้
ชุมชนแออัดให้สมาชิกทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้มีสวนเป็นเจ้าของสวนนี้ และ
มอบความรับผิดชอบให้ปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือให้ได้โอกาสผลิตอาหารปลอดสารพิษ และเป็น
ประโยชน์แก่สุขภาพ อีกท้ังเป็นการลดรายจ่ายได้อย่างดี 
 คติชนเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพของคนชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทย มีค่านิยมว่า “กินปลา
เป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ าว้าบ ารุงร่างกาย” ท าให้คนชนบทมีสุขภาพจิตดีกว่าคนในชุมชน
เมือง และกลุ่มชุมชนแออัด ฉะนั้น ‘สวนชุมชน’ ที่เสนอแนะในที่นี้ จึงน่าจะสร้างประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ
ของชุมชนแออัดและ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างให้ได้ทันที โดยมียานพาหนะรับส่งและมีเจ้าหน้าที่เฝ้า
สวนจัดระบบแปลงผัก น้ าและปุ๋ย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาการเกษตรและศาสตร์พระราชา (เกษตรทฤษฎี
ใหม่) ให้ผู้สูงอายุ (และทายาท) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  
 4) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์) 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : กลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ‘บวร’  
ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนแออัด ‘โรงเรียน’เป็นศูนย์กลางพัฒนาการสอน
อาชีพทักษะด้านต่างๆ และจัดผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมเป็นระยะๆ ส่วนอบต./ทศต.ควรเป็นฝ่ายสนับสนุน
กิจกรรมบุญประเพณี 12 เดือน นอกจากนี้สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควร
สนับสนุนการรักษาโรคด้วย 7 พุทธวิธีโดยผ่านวัด ฉะนั้นเรื่องการจัดพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือคลี่คลายอารมณ์
รุนแรงของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ควรใช้ ‘วัด’ และ ‘โรงเรียน’ โดยการสนับสนุนของรัฐ 
 นอกจากนี้แต่ละจังหวัดมีวัดเล็กๆ แต่สงบจ านวนมาก เช่น จังหวัดปทุมธานี มีวัดมากกว่า 
200 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
โดยรัฐจัดระบบสนับสนุนผ่านวัดดังกล่าว ฉะนั้น พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือติดตามและ
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เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยอาจใช้วัดเป็นที่บริการห้องสมุด ศาลาฟังธรรม บริการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ ในที่ อยู่อาศัย  การแบ่ งปันอาหาร ที่ เรียกว่า ‘ข้าวก้นบาตร’มีความหมายแก่ชาว
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เพราะเป็นอาหารค าข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดย
ผ่านพระสงฆ์ นอกจากนี้ข้าวปลาอาหารดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการสวดมนต์ก่อนถึงจะได้
รับประทาน ‘วัด’ จึงเป็นพ้ืนที่พิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาพักพิงอย่าง
เสมอภาค โดยมีความดีงามเป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกัน 
และฉันท์พ่ีน้อง นอกจากแบ่งปันอาหารแก่กันแล้วยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอ่ืนๆจากคนรวยสู่           
คนจนด้วย 
 วัดและโรงเรียนหรือสถานศึกษา (เช่น วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย) ที่มีพ้ืนที่ว่างมากมาย  
ควรก าหนดให้แบ่งพ้ืนที่ชั่วคราวส าหรับท าตลาดนัดหรือศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือสวนพืช            
ผัก สมุนไพร ฯลฯ แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มาพักพิงและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชั่วคราว 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้ได้ส ารวจก าลังกายก าลังใจของตน แล้วเป็นทางเลือกหลายๆทางแก่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้จางคลายความรู้สึกอคติรุนแรงหรือความท้อถอย แต่ได้ตัดสินใจ
วางแผนชีวิตบั้นปลายอย่างลงตัว นอกจากนี้การเปิดตลาดนัดในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน/วัด 
เป็นพ้ืนที่พิเศษชั่วคราวให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เลือก หรือทดลองฝึกทักษะอาชีพ
บางอย่าง หรืองานอดิเรกบางอย่างเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายส าหรับตนเองและครอบครัว เช่น วัดพระ
ปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) เปิดพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นตลาดโต้รุ่งเพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกชนชั้นรวมทั้ง
บุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาค้าขาย มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
 วัดหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือสถานที่สัปปายะและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งฝ่ายธรรมและ
ฝ่ายอาชีพ พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้สถานที่ดังกล่าว ‘จัดพ้ืนที่พิเศษ’ เพ่ือเป็นแหล่งชุมนุม
ชั่วคราว ด าเนินการแลกเปลี่ยนมือต่อมือระหว่างคนมีกับคนไม่มี อันเป็นโอกาสและทางเลือกแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
 5)รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ตามบทบาทการก ากับระบบ
คุ้มครองทางสังคม(ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ) 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : ความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน - วัด - ส่วนราชการ เป็นกลไกทาง
สังคมมาตั้งแต่อดีต และมีนัยส าคัญด้วยพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่  9 ทรง
บัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษานคร คือ “บวร” แปลว่าประธานในกิจการอันประเสริฐ กล่าวคือ 
เมื่อ”วัด” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งนิยมไปท าบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิ
วันพระหรือวันส าคัญที่ทางการสั่งหยุดราชการ ฉะนั้นวัดจึงมีความหมายในใจของผู้สูงอายุ เพราะได้มา
รวมกลุ่มกัน อบอุ่นใจ และอบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม บุคคลดังกล่าวจะแข็งแรง อาพาตน้อย ได้
โอกาสออกแรงแลกบุญ และจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ 
 ผู้สูงอายุคุณภาพ คือคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม ของประเทศ รัฐควรจัดการยกย่อง และเปิด
เวทีให้แสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ ครูอาสา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในชุมชนแออัด ปราชญ์
ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา  หรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ ‘บวร’ โดย พมจ.ควรท าแฟ้มสะสมงานสัมพันธ์
รวมทั้งโฆษณาให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุอันทรงคุณค่า 
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 ผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึงบุคคลผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อายุยืน แข็งแรง อาพาต
น้อย ปัญญาดี มีสติสัมปชัญญะ ควรค่าแก่การท างาน เป็นแบบอย่าง ประสบการณ์มาก ศีล ธรรม
บริสุทธิ์  พมจ.ควรสรรหาผู้สูงอายุคุณภาพโดยคัดสรรที่วัด และจัดหลักสูตรอบรมกระบวนการ
ขับเคลื่อน ‘บวร’ โดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณภาพแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน สมควรได้รับการยกย่องและจัด
สวัสดิการบางส่วนเพื่อให้ขยายผลกระท าอย่างต่อเนื่องต่อไป  การจั ดสวัสดิ การอย่ างมี คุณ ค่ าแก่
ผู้สูงอายุจึงควรผ่านกระบวนการ 7 พุทธวิธีในแต่ละวัด โดยให้พระสังฆาธิการเป็นผู้คัดสรรฆราวาส
ผู้สูงอายุ หรือผู้น าความเปลี่ยนแปลง ‘บวร’ 
 6)รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม ศาสนา  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)    
 ผลการศึกษาพบว่า : “วัด” จึงเป็นกลไกส าคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะเป้าหมายชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่คือ “บุญ” ซึ่งวัดคือแหล่งส่งเสริมให้ได้บุญ และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังว่าเป็น
แหล่งท าให้ความทุกข์จางคลาย  เป็นแหล่งสุขภาวะ รวมทั้ งให้ความมั่นใจแก่ผู้สู งอายุว่ามี
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสมแก่การพัฒนาสุขภาพจิตและกายแบบพ่ึงตนเองอ้างถึงข้อเสนอ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม (ฐาปนา บุญหล้า 2561:3)  ที่เสนอว่า “ควรให้การ
ช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เปรียบในสังคม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ในกิจกรรมศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม” 
  “วัด” จึงเป็นแหล่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ผู้สูงอายุ เพราะวัดสามารถจัดบุญประเพณี
ได้ครบทุกเดือน หรือที่ภาคเหนือและภาคอีสานบุญประเพณี 12 เดือน (หรือจารีต (ฮีต) 12 เดือน ) 
ได้แก่ 1) บุญข้าวกรรม 2 ) บุญคูณลาน/ขวัญข้าว 3) บุญข้าวจี่/บูชาครู 4)บุญข้าวปุ้น/เทศน์มหาชาติ 
5) บุญสงกรานต์ 6) บุญบั้งไฟ/ขอฝน 7) บุญซ าฮะ 8) บุญเข้าพรรษา 9) บุญข้าวประดับดิน 10) บุญ
ข้าวสลาก/บูชาบรรพบุรุษ 11) บุญออกพรรษา/กฐิน 12) บุญกฐิน/ลอยกระทง  ทั้ง 12 บุญประเพณี
หรือ 12 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือ “บุญ” เท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น มีนัยส าคัญในชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นบรรยากาศประชาธิปไตย กล่าวคือให้ความเสมอภาคไม่แบ่ง ชนชั้น เมื่อผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาร่วมบุญในทุกๆเดือน บุคคลกลุ่มนี้จะรู้สึกเท่าเทียมคนในสังคม  มีน้อยก็ให้
ทานน้อยตามเอกัตภาพเพราะ ‘บุญ’ อยู่ที่ใจมิได้อยู่ที่จ านวนเงิน แท้จริงแล้ว ‘วัด’ เป็นเพียงแหล่ง           
สัปปายะ ที่มีบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ ‘ท าใจ’ ให้ฟูใจ ปีติ ตกใจ ฯลฯ เมื่อมีการให้ 
นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งแบ่งปันอาหารอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคน และเป็นการแบ่งปันวัตถุและน้ าใจ
จากคนมีมากสู่คนมีน้อย ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันแรงงานจากคนมีเงินน้อยสู่คนร่ ารวย โดยให้
เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากบุญประเพณี 12 เดือนที่กล่าวมาแล้วนั้น วัดยังมีบุญวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ส าหรับการ มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ได้แก่วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า-ออกพรรษา 
วันมาฆบูชา และวันธรรมสวนะ เดือนละ 4 ครั้ง รวมแล้วกิจกรรมส าคัญที่วัดในรอบ 1 ปี ประมาณเกิน 
50 ครั้ง วัดที่มีสมาชิกหรือพุทธบริษัทมากกว่าก็จะมีงานบ่อย อาหารและปัจจัยเหลือเฟือ ส่วนวัดที่มี
สมาชิกหรือพุทธบริษัท 4  (ภิกขุ ภิกขุณี อุบาสก อุบาสิกา) น้อยกว่า ก็มีงานน้อย อาหารและปัจจัย           
ที่จะแบ่งปันก็น้อยตามสัดส่วน ฉะนั้น พมจ.ควรหาทางให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
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อาศัย (ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยสนับสนุนผ่านวัด (เป็นการสนับสนุนทางอ้อม) และใช้กิจกรรม                 
บุญประเพณีของวัดเป็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้สูงอายุดังกล่าว               
เพ่ือท าแฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลและเป็นรายบุคคล กระบวนการมีส่วนร่วมของฆราวาสในกิจกรรมบุญ
ประเพณี 12 เดือน และบุญตามวันส าคัญทางพุทธศาสนานั้น เป็นเวทีให้ฆราวาสทุกคนที่เข้าร่วมงาน 
ได้แสดงพฤติกรรมดังนี้ 1) ฟัง (สดับ) ธรรม 2) ท าทาน (ใส่บาตร) 3) ถือศีล 5 หรือ 8 4) ภาวนา/สมาธิ 
5) เดินจงกรม 6) สวดมนต์ และรับน้ ามนต์ 7) รับประทานอาหารเป็นยา หรือสมุนไพร การแบ่งปัน
อาหาร ที่เรียกว่า‘ข้าวก้นบาตร’มีความหมายแก่ชาวพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เพราะเป็นอาหาร
ค าข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดยผ่านพระสงฆ์ นอกจากนี้ข้าวปลาอาหารดังกล่าว
ยังต้องผ่านกระบวนการสวดมนต์ก่อนถึงจะได้รับประทาน ‘วัด’ จึงเป็นพ้ืนที่พิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่ 
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาพักพิงอย่างเสมอภาค โดยมีความดีงามเป็นคุณสมบัติของ
พุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกันและฉันท์พ่ีน้อง นอกจากแบ่งปันอาหารแก่กันแล้ว
ยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอ่ืนๆจากคนรวยสู่คนจนด้วย 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอาย ุ

ที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์นที่อยู่อาศัย 
 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้วิธี    
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural anthropology) 
มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงรูปแบบจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
ศึกษาจากชุมชนแออัดในพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่บุกรุก
หรืออาศัยผู้อ่ืนอยู่ในชุมชนแออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชนบึงบา 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และชุมชน         
หัวรอ ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ละ 25 คน รวม 100 คน มาคัดสรรเป็นข้อ
กระทงของผู้ให้ข้อมูลหลักและสังเคราะห์ข้อมูลสร้างข้อค าถาม 80 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของข้อ
ค าถามแล้วน าไปส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,423 คนโดยคัดเลือกจากประชาชนทั่วไปใน  
4 จังหวัดดังกล่าว เพื่อยืนยันข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การคัดสรรบทสัมภาษณ์เพ่ือสร้างข้อค าถาม 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์โดย การสร้างนักวิจัยภาพสนามเรียนรู้เทคนิคและ
ทักษะการสัมภาษณ์งานวิจัยแนวมานุษยวิทยา พ้ืนที่ละ 4-6 คน ลงพ้ืนที่ภาคสนาม ในเขตในชุมชน
แออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และชุมชนหัวรอ ชุมชนคลองสระบัว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วน าข้อมูลจากบทสัมภาษณ์มาคัดสรรและสังเคราะห์ข้อมูลโดย สกัด
ข้อความ หรือค าสัมภาษณ์ จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(Cultural anthropology) เพ่ือมาตั้ งเป็นกระทงค าถาม สร้างข้อค าถามและออกแบบสร้าง
แบบสอบถามตามล าดับโดยผู้วิจัยวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระตามบุคคล (Person) 
สถานที่  (Space) และเวลา (Time) ดังที่น าเสนอไว้ในตารางวิเคราะห์สามเส้า (Triangulation 
Analysis) และได้ท าการทดลองแบบสอบถาม (Try Out) จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อถือของ
แบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาท (Cronbach ‘s Al pha Coefficient) เท่ากับ 
0.956 จึงน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ หน่วยวิจัยที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 1,423 ชุด     
           ข้อค้นพบที่ได้ในขั้นตอนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากพ้ืนที่วิจัยภาคสนาม ที่ผู้วิจัยน าเสนอในบท
ก่อนหน้านี้ และสกัดค าสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ตีความ น ามา
วิเคราะห์และสร้างเป็นข้อกระทงค าถาม ด้วยเทคนิคการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสาม
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เส้า (Triangulation) เพ่ือน าเข้าสู่การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการ
วิจัยทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้แสดงในตารางที่มาของกระทงค าถาม ดังกล่าวข้างต้น 
 สรุปตารางวิเคราะห์สามเส้านี้เปรียบเสมือนแผนที่การเขียนสังเคราะห์ (Cryptic Writing)            
น าทางและเป็นกรอบในการน าเสนอสาระประกอบในผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ 
 

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 การน าเสนอผลการวิจัย จะน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายเพ่ือสะดวก

ในการอธิบายผลการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการแปลผลการวิจัย จึงใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้
แทนความหมายต่างๆ ในตาราง  
  n แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

x  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df.       แทนชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)  
Sig. แทนค่าระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 

   *        แทนความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
Component    แทนค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัดก าหนดช่วงใน
การวัดเท่ากันตามเกณฑ์ของ Best ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด (เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น) 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก (ค่อนข้างเชื่อ) 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง (ไม่แน่ใจ) 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย (ไม่ค่อยเชื่อ) 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50      หมายถึง น้อยที่สุด (ไม่น่าเชื่อ) 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 จากการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบส ารวจในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,423 คน ด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี มีผลการวิจัยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจังหวัดที่เก็บรวบรวมข้อมูล   
 

จังหวัด ความถี่  ร้อยละ    ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
 นนทบุรี 350 24.6 24.6 24.6 

ปทุมธานี 373 26.2 26.2 50.8 
สระบุรี 350 24.6 24.6 75.4 

พระนครศรีอยุธยา 350 24.6 24.6 100.0 
รวม 1423 100.0 100.0  
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จังหวัดที่มีผู้ตอบแบบสอบถามปริมาณมากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 26.2 
ส่วนจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 24.6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

เพศ ความถี่  ร้อยละ    ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
ชาย 
หญิง 
รวม 

534 37.5 37.5 37.5 
889 62.5 62.5 100.0 

1423 100.0 100.0  
 

 เพศท่ีตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5  ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 37.5  

 
ตารางท่ี 7  แสดงระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ (ปี) ความถี่  ร้อยละ    ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
 20-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

71 ปีขึ้นไป 
 

รวม 

294 20.7 20.7 20.7 
295 20.7 20.7 41.4 
267 18.8 18.8 60.2 
258 18.1 18.1 78.3 
232 16.3 16.3 94.6 
77 5.4 5.4 100.0 

1423 100.0 100.0  
 

 ระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นช่วงเกณฑ์อายุ ระหว่าง 20-30 ปี และ 31- 40 ปี
จ านวนเท่ากันและมากที่สุดคือ ร้อยละ 20.7 รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 
18.8 และน้อยที่สุดคือกลุ่มคนที่อายุ 71 ปี ขึ้นไป เพียงร้อยละ 5.4  
 
ตางรางที่ 8  แสดงการนับถือศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ศาสนา ความถี่  ร้อยละ    ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
พุทธ 
คริสต์ 
อิสลาม 
อ่ืนๆ 
รวม 

1387 97.5 97.5 97.5 
14 1.0 1.0 98.5 
21 1.5 1.5 99.9 
1 .1 .1 100.0 

1423 100.0 100.0  
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 การนับถือศาสนาของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.5 
รองลงมาคือผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 1.5 และน้อยที่สุดคือศาสนาอื่นๆ เพียงร้อยละ 0.1 

   

ตารางท่ี 9  แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ระดับการศึกษาสูงสุด ความถี่  ร้อยละ   ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid ไม่ได้รับการศึกษา 30 2.1 2.1 2.1 

ประถมศึกษา 268 18.8 18.8 20.9 
มัธยมศึกษาตอนต้น 183 12.9 12.9 33.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 209 14.7 14.7 48.5 
อนุปริญญา/ปวส. 160 11.2 11.2 59.7 

ปริญญาตรี 476 33.5 33.5 93.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 86 6.0 6.0 99.2 

อ่ืนๆ 11 .8 .8 100.0 
รวม  1423 100.0 100.0  

 

 ระดับการศึกษาผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นผู้จบระดับชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.5 
รองลงมาคือจบระดับชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดคือผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา         
คิดเป็นร้อยละ 2.1  
 

ตารางท่ี 10  แสดงสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพสมรส ความถี่  ร้อยละ   ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid โสด 518 36.4 36.4 36.4 

สมรส 648 45.5 45.5 81.9 
หม้าย 153 10.8 10.8 92.7 

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 84 5.9 5.9 98.6 
เคยสมรสฯ 12 .8 .8 99.4 

อ่ืนๆ 8 .6 .6 100.0 
รวม  1423 100.0 100.0  

 

 สถานภาพการสมรสของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสมรส คิดเป็นร้อยละ 
45.5 รองลงมาคือเป็นมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 36.4  
 
 
 



 
121 

ตารางท่ี 11  แสดงอาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

อาชีพปัจจุบัน ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid ลูกจ้างเอกชน/รัฐ 526 37.0 37.0 37.0 

ข้าราชการบ านาญ 63 4.4 4.4 41.4 
รับจ้างทั่วไป 215 15.1 15.1 56.5 
เกษตรกรรม 85 6.0 6.0 62.5 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 206 14.5 14.5 77.0 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 145 10.2 10.2 87.1 

อ่ืนๆ 183 12.9 12.9 100.0 
รวม  1423 100.0 100.0  

 

 อาชีพผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน หรือ ราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 
รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 15.1 และน้อยที่สุดคือข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 4.4  

 

ตารางท่ี 12 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่  ร้อยละ   ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid 0-9,999 645 45.3 45.3 45.3 

10,000-20,000 546 38.4 38.4 83.7 
20,000-30,000 147 10.3 10.3 94.0 
30,000-40,000 45 3.2 3.2 97.2 
40,000-50,000 20 1.4 1.4 98.6 
50,001 ขึ้นไป 20 1.4 1.4 100.0 

รวม 1,423 100.0 100.0  
  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 0 – 9,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.3 รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.4 
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ตารางท่ี 13 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

แหล่งรายได้หลัก ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid ลูกจ้างเอกชน/รัฐ 617 43.4 43.4 43.4 

รับจ้างทั่วไป 119 8.4 8.4 51.7 
ค้าขยาย/ธุรกิจส่วนตัว 173 12.2 12.2 63.9 

ข้าราชการบ านาญ 40 2.8 2.8 66.7 
สวัสดิการจากรัฐ 13 .9 .9 67.6 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 114 8.0 8.0 75.6 

อ่ืนๆ 347 24.4 24.4 100.0 
รวม 1,423 100.0 100.0  

 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการเป็นลูกจ้างเอกชนหรือรัฐ คิดเป็นร้อยละ 43.4 
รองลงมาคือ การประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.4 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่รอรับเงินรายได้
จากสวัสดิการของรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.9  
 

ตารางท่ี 14  แสดงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

แหล่งรายได้รอง ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid ค้าขาย 75 5.3 5.3 5.3 

ธุรกิจออนไลน์ 11 .8 .8 6.0 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 12 .8 .8 6.9 

เกษตรกรรม 36 2.5 2.5 9.4 
ธุรกิจส่วนตัว 9 .6 .6 10.0 

อ่ืนๆ 1,280 90.0 90.0 100.0 
รวม 1,423 100.0 100.0  

 

 แหล่งที่มาของรายได้รองของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
90.0 ส่วนรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5.3 
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ตารางท่ี 15 แสดงสถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพในครอบครัว ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid หัวหน้าครอบครัว 541 38.0 38.0 38.0 

สมาชิกในครอบครัว 865 60.8 60.8 98.8 
อ่ืนๆ 17 1.2 1.2 100.0 
รวม 1,423 100.0 100.0  

 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 60.8 และ รองลงมาคือคนที่เป็น
หัวหน้าครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 38.0  
 

ตารางท่ี 16  แสดงลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ลักษณะครอบครัวที่อาศัยใน
ปัจจุบัน ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 

Valid ครอบครัวเดี่ยว 844 59.3 59.3 59.3 
ครอบครัวขยาย 408 28.7 28.7 88.0 
ครอบครัวข้ามรุ่น 59 4.1 4.1 92.1 
อาศัยเพียงล าพัง 97 6.8 6.8 98.9 

อ่ืนๆ 15 1.1 1.1 100.0 
รวม 1,423 100.0 100.0  

 

 แหล่งรายได้หลักของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มีรายได้จากการท างานเป็นลูกจ้างของเอกชน /รัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.2  
 

ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Valid คนเดียว 32 2.2 2.2 2.2 

1-2 234 16.4 16.4 18.7 
3-4 527 37.0 37.0 55.7 
5-6 353 24.8 24.8 80.5 

7 คนข้ึนไป 126 8.9 8.9 89.4 
อ่ืนๆ 151 10.6 10.6 100.0 
รวม 1423 100.0 100.0  
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 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
รองลงมาคือ  5 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  
 
ตารางท่ี 18  แสดงการการครอบครองที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

การครอบครองที่อยู่อาศัย ความถี่  ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม 
Vali
d 

เช่าที่ดินปลูกบ้าน 112 7.9 7.9 7.9 
บ้านเช่า/ห้องเข่า 211 14.8 14.8 22.7 
อาศัยอยู่กับญาติ 199 14.0 14.0 36.7 

มีบา้น/ที่ดินเป็นของ
ตนเองตามกฎหมาย 

821 57.7 57.7 94.4 

อ่ืนๆ 80 5.6 5.6 100.0 
รวม 1,423 100.0 100.0  

 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 57.7 
และรองลงมาคือ ผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเช่า/ห้องเช่า คิดเป็นร้อยละ 14.8  
 
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง   
  1.  ออกแบบการวิจัยและด าเนินการตามกระบวนการจัดท ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้ 
       1.1 ศึกษาจากเอกสาร  บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอของวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       1.2  รับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 30 คนและต่างประเทศ 
14 คน จัดท ากรอบการสัมภาษณ์และสังเกต 
       1.3  จัดนักวิจัยเข้าถึงผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับฟังความต้องการ  บทสัมภาษณ์เชิงลึกที่
สะเทือนอารมณ์และข้อคิดเห็นจากเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัดคือ ปทุมธานี นนทบุรี  สระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 
        1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกนักวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม   
ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบวาระแห่งชาติและรับฟัง 

ความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ครั้งที่ 3 เสนอผลการวิจัยและน าเสนอรูปแบบ นโยบาย แนวทางการทดลอง เพ่ือ 

ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์เชิงประเมินและสรุป 
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
 2.1 ได้ข้อมูลครอบคลุมสภาพพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัดได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรีสระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 
 2.2   ได้ประเด็นท าข้อกระทงค าถาม 80 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตามสาระส าคัญดังนี้ 
  2.2.1 ได้แนวทางพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้ง
มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม  (สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561) 
  2.2.2  ได้รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดให้มี             
สิ่งอ านวยสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน ว่าด้วย "บวร" (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาล             
ที่ 9 ) 
  2.2.3  ได้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ           
(สอดคล้องตามปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม) 
  2.2.4  ได้แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์) 
  2.2.5   ได้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ บทบาทหน้าที่
ของ พมจ.ในการก ากับระบบคุ้มครองทางสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลผู้สูงอายุ       
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (สอดคล้องตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1             
พ.ศ.2552 ) 
   2.2.6  ได้รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
(ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม
ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) 
 
ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์สามเส้าประกอบเชิงส ารวจ เพื่อหาจ านวนองค์ประกอบที่เป็นไปได้ 
ด้วยข้อค าถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  X  .S.D  ความหมาย 
1 ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองต้องหาเงินและดูแลลูกหลาน         

มีเวลาน้อยในการเพิ่มพูนทักษะสังคม ควรจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลดิจิตอลในบริเวณชุมชนแออัดหรือชุมชนพิเศษ
ในเมือง 

4.06 .756 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

2 ควรสนับสนุนบุคคลด้านสาธารณสุข ที่มีจิตอาสาทั้ง
ภาครัฐ และภาคประชาชน เช่น หมอเขียว ฯลฯ 4.28 .708 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

3 พมจ.ควรจัดบริเวณนันทนาการร่วมกัน งานบุญ
ประเพณีที่ผ่านวัด เน้นพิเศษแต่ชุมชนแออัด เช่น วัน
สารท วันผู้สูงอายุ วันปีใหม่ เป็นต้น 

4.18 .729 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม  X  .S.D  ความหมาย 
4 ควรจัดบริการห้องสมุดประชาชนในชุมชนแออัด เพื่อ

เป็นกลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม 4.17 .719 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
5 ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาล หรือ 

อบต.ใช้ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อก าหนด
จารีตของแต่ชุมชน 

4.21 .716 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

6 ควรสนับสนุนให้วัดน าประชาชนในชุมชนแออัดปลูก
พืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับนักเรียน) ในวัดหรือ
ในโรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารและยา 

4.21 .743 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

7 ควรฝึกสมาธิบนความความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุใน
อานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้าออก) และการร่ายร า
หรือแอโรบิค เน้นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพทั้งจิต
และกาย 

4.19 .711 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

8 ผู้สูงอายุได้รับบริการตรงจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หรือเทศบาล) ด้านสุขภาพอนามัย และ
กระบวนการยุติธรรม 

4.21 .718 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

9 วัดและเจ้าอาวาสมีบทบาทสร้างจารีตและบริหาร
จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ชุมชนมั่นคงทาง
อาหาร มีที่สัปปายะเพื่อพักผ่อนและภาวนาสติปัญญา 

4.02 .756 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

10 ผู้สูงอายุพึงพอใจที่รัฐจะจัดสวัสดิการบริการและซ่อม
บ ารุงท่ีอยู่อาศัยตามสุขอนามัยมากกว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม ่ 4.13 .713 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

11 ค าว่า “เพื่อนเก่า”และ “แหล่งท ามาหากินเดิม” เป็น
สิ่งยึดติดที่ผู้สูงอายุ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 3.99 .789 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

12 ควรสนับสนุนให้วัดสัมพันธ์กับชุมชนแออัดอย่างทั่วถึง 
และบ าบัดรักษาทางจิตวิญญาณอย่างมีนัยส าคัญ 

4.06 .754 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
13 การงานอาชีพของผู้ สู งอายุควรถูกแนะน าและ

สนับสนุนอาชีพท่ีสัมพันธ์กับวัด 
3.99 .795 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

14 ควรสนับสนุนและคัดสรรผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ยกระดับให้เป็นชุมชนศีล 5 เมื่อนั้นเขาจะรู้จักลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และกินอยู่อย่างสุขลักษณะ 

4.13 .747 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

15 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่หลากหลายประสบการณ์ได้มา
รวมตัวกัน เป็นชมรม สมาคม มูลนิธิ เพื่อท างาน
สาธารณะประโยชน์ และระดมทุนจากภาคเอกชน 
และประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

4.14 .744 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

16 รณรงค์และให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือองค์กร
จัดการสัมพันธ์ “บวร” ในรูป บ้าน-วัด-รร. หรือ บ้าน-
วัด-รพ. หรือ บ้าน-วัด-ราชการ/อบต./เทศบาลต าบล 

4.13 .740 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

17 ควรสนับสนุนให้มี โครงการคู่แฝด คือ ผู้ ใหญ่กับ
เยาวชน เพื่อลดภาวการณ์ยึดติดที่อยู่อาศัยแบบไร้
เหตุผล 

4.04 .774 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 



 
127 

ข้อที ่ ข้อค าถาม  X  .S.D  ความหมาย 
18 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกพืช และใช้ประโยชน์จาก

ผลผลิตพืช โดยกลไกล “บวร” บ้าน-วัด-ส่วนราชการ  
จนกว่าผู้สูงอายุจะ 

4.06 .778 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

19 ควรจัดท าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับบุคคลจิต
อาสาในชุมชนและบุตรหลานของผู้สูงอายุในชุมชน 
พร้อมมีการรับรองคุณภาพโดย พมจ. 

4.19 .733 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

20 วัด  เป็นกลไลของระบบการแบ่ งปันหรือ share 
ระหว่างคหบดี เศรษฐี กับคนจนและยาจก 

3.93 .859 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
21 กิจกรรมสร้างรายได้ควรท าคู่กับการลดรายจ่าย โดย

ตอกย้ ารับคุณธรรมน าสุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ
4.12 .723 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

22 ควรปลูกฝังและยกย้องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุให้ละวางอาชีพ
รับจ้าง หันมาท าอาชีพอิสระ โดยมีสวน...ชุมชน , ป่า
ชุมชน และสวนครัวชุมชน 

4.11 .779 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

23 อาชีพเก็บของเก่าขาย หรือการท าปุ๋ยทุกประเภท 
จ าเป็นต้องใช้พื้นที่กว้าง ภาครัฐควรจัดสวัสดิการให้มี
พื้นที่ดังกล่าวและให้ชุมชนรับผิดชอบร่วมกัน 

4.03 .780 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

24 ค าว่า “สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ” ควรถูกจัดตั้งแบบ
รูปธรรมละนามธรรมควบคู่กัน 

4.18 .715 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
25 ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ย่อม

เป็นหมอ เป็นครู หรือพระ ประจ าชุมชนแออัดได้อย่าง
ด ี

4.07 .787 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

26 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินแต่ต้องการอยู่ที่เดิมนั้น รัฐควรจัดสรรสวนผัก
พืชผลและน้ าครอบครัวละแปลงให้รับผิดชอบร่วมกัน
แบบสาธารณะและรู้จักเป็นเจ้าของช่ัวคราว 

4.04 .751 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

27 สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรถูกจัด
สนับสนุนผ่านวัด-ร.ร.-รพ. เพื่อแปรรูปงบประมาณเป็น
บริการผู้สูงอายุอย่างถูกหลักวิชาและศาสนา 

4.05 .773 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

28 สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธ์ิที่ดินควรสัมพันธ์
กับลูกสาวหรือสตรีให้ท าหน้าที่ดูแลตามแบบแผน
ประเพณี 

3.98 .801 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

29 ความเป็นครอบครัววงศ์ตระกูล และเครือญาติมีความ
แน่นแฟ้นมาก จึงควรสนับสนุนผ่านสตรีที่เป็นบุตร 
เพื่อการตัดสินใจโยกย้ายถิ่นท่ีอาศัย 

3.92 .830 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

30 การจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ควรท าอย่างแบบง่าย โดยระยะแรกให้ซ่อมบ ารุงที่อยู่
เดิมให้สวยถูกอนามัย และระยะต่อไปจึงให้โยกย้าย 

3.98 .829 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

31 ด้วยวัฒนาธรรมไทยนั้นชายจะต้องย้ายมาอยู่กับ
ครอบครัวหญิงคู่สมรส ดังนั้นบุตรสาวผู้สูงอายุจึงควรมี
บทบาทตัดสินใจ เรื่องที่อยู่อาศัยชองบิดามารดา 

3.92 .874 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม  X  .S.D  ความหมาย 
32 ควรสนับสนุนให้ส่วนราชการทั้ง อบต. เทศบาลต าบล 

และพมจ. มีรถผู้สูงอายุไว้บริการสัมพันธ์ “บวร” เพื่อ
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เป็นหมอส าหรับตนเองตามกิจกรรม 
6 อ. 

4.11 .773 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

33 เงื่อนไขการให้ย้ายที่อยู่ ควรมีทางเลือกหลายทาง เช่น 
ปรับในที่เดิมให้ถูกสุขลักษณะ หรือให้ย้ายไปทั้งวงศ์
ตระกูล 

3.99 .782 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

34 หากผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาการขอกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย ได้ไปบ าบัดอารมณ์ ท ากรรมฐานที่วัดบ่อยๆ 
โดยพมจ.สนับสนุนสวัสดิการผ่านวัดสักระยะก็จะมี 
“ปัญญา” แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

3.95 .826 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

35 การสนับสนุนกิจกรรม 7 พุทธวิธี ( ฟังธรรม สวดมนต์ 
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตักบาตร กินสมุนไพร และช่วย
งานวัดนันทนาการแรงงาน) จะท าให้ผู้สูงอายุรักสันติ 
และมีปัญญาพึ่งตนเองได้ 

4.04 .776 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

36 ควรสนับสนุนการสร้างถนนจักรยานภายในชุมชน
แออัดและบริเวณในซอยเพื่อการออกก าลังกายและลด
รายจ่ายเช้ือเพลิงการเดินทาง 

4.08 .800 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

37 ควรส่งเสริมและมีทุนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง
ได้เน้นครูในศูนย์เลี้ยงเด็กของชุมชนแออัด โดยอบต./
เทศบาลต าบล/โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นท่ี 

4.12 .780 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

38 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่ว่างงานเป็น
ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยอบต./
เทศบาลต าบล/โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นท่ี 

4.20 .731 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

39 ควรสนับสนุนร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม และ
นันทนาการให้ออกก าลังกายและท าสมาธิบนความ
เคลื่อนไหว 

4.16 .718 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

40 พมจ.ควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสาคล้ายกับ อสม. ของ
สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตบน
กลไก “บวร” คือบ้าน-วัด-โรงพยาบาล/โรงเรียน มาก
ขึ้น 

4.14 .726 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

41 สนับสนุนกิจกรรมแรลลี่จักรยาน หรือมินิมาราธอน 
หรือร่ายร าบวงสรวงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการมี
ส่วนร่วม และรับรู้ข่าวารแก้ผู้สูงอายุ 

3.97 .835 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

42 กิจกรรมบุญประเพณีในวัดสอนให้ผู้สูงอายุเบี่ยงเบน
เป้าหมายชีวิตสู่บุญ จ าเป็นกิจกรรมช าระจิตใจและมี
ความเท่าเทียมกัน จึงมีส่วนลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
คนในชุมชนเมือง 

4.05 .751 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

43 วัดส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม 7 พุทธวิธี เพื่อรักษาโรคแก่
ผู้สูงอายุโดยฟื้นฟูจิตใจก่อนเป็นส าคัญ 

4.05 .732 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
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44 บุญประเพณีในวัดทุกๆเดือน (หรือเรียกว่าของ 12 

เดือน) ท าให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วมในสังคม
ได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็นกลไกส าคัญ 

4.06 .736 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

45 หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้รางวัลและแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีและ
ผู้สูงอาย ุ

4.11 .712 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

46 กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร หมายถึงการ
แบ่งปันอาหารจากคนมีสู่คนไม่มี โดยผ่านระสงฆ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

4.06 .773 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

47 พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุภายในวัดเพราะวัด
มีความเงียบสงบและสัปปายะ สามารถฟื้นฟูวุฒิภาวะ
แก่ผู้สูงอายุได้ 

4.05 .782 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

48 ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือห้องสมุดพิเศษหรือ
ศาลาฟังธรรมเพื่อให้เป็นพ้ืนที่พิเศษแก่ผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนแออัดในสังคมเมือง 

4.10 .748 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

49 ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองหรือราคาถูก ให้เป็น
กิจกรรมประจ าในชุมชนแออัดในสังคมเมือง 

4.04 .785 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
50 อบต./เทศบาลต าบล/พมจ. ควรให้ความส าคัญกับ 

“ความสะอาดและสุขอนามัย” แก่ชุมชนแออัด ทั้ง
ภายนอกร่างกายและ กิจกรรม “ภาวนา”ให้ภายใน
ร่างกายสะอาดด้วย 

4.18 .716 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

51 
 

ควรจัดสร้างหอสูง 5-10 หอส าหรับการนั่งภาวนา/
สมาธิ ของผู้สูอายุและเยาวชนในชุมชนแออัดสังคม
เมือง 

3.79 .956 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันมาก 

52 หากรัฐจัดพื้นที่ หรืออาคารช่ัวคราว เพื่อผู้สูงอายุ ได้
รู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งนั้นร่วมกัน และเห็นประโยชน์และ
คุณค่ าก็จะหันมาเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ความ
พอเพียงและทั้ง..... 

4.03 .764 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

 
53 

นอกจาก 7 พุทธวิธี รักษาสุขภาพในวัดแล้ว ในชุมชน
แออัด ควรมีกิจกรรมผลิตยาสมุนไพร โดยรัฐจัดพื้นที่
เพาะปลูกและแปรรูปให้ผู้สูงอายุ 

 
4.07 

. 
756 

 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

54 ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการจัดให้ชุมชน
แออัดเป็นเครือข่ายหมอพื้นบ้านหรือการแพทย์
ทางเลือก เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

4.14 .730 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

55 พมจ.ควรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แต่ยืนหยัดพึ่งตนเองได้ และสนับสนุนให้เป็นครู
อาสาสอนคนในชุมชนแบบนอกระบบโรงเรียน 

4.12 .733 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

56 ควรมีรางวัลสายตระกูลหรือครอบครัวคุณภาพเพื่อ
เป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน 

4.02 .782 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
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57 พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกๆปี เพื่อเป็น

พลังการบริหารจัดการชุมชนอย่างสันติสุข 4.06 .729 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
58 กิจกรรม 6 อ. ( อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออก

ก าลังกาย และอานาปานสติ ) เป็นกลไกส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดเป็นศูนย์กลางในรูป บ้าน-วัด-
โรงพยาบาล 

4.11 .737 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

59 ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาในบุญ
เดือนสิบ โดบ“บวร” เพื่อส่งเสริมค่านิยมกตัญญู 

4.06 .754 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
60 ควรรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีล 5 และ

ให้ศีล 5 เป็นคุณสมบัติส าคัญของบุคคลที่ดีเด่นท่ีดีเด่น
ในชุมชนแออัด 

4.13 .753 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

61 พมจ.จัดท าศูนย์ข้อมูลรายงานบุคคลหรือแฟ้มสะสม
ผลงานชองผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใข้เป็น
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่
ชุมชน 

4.11 .729 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

62 พฤติกรรมกุศลของโยมวัดต่างๆสมควรให้ได้รับการ
สนับสนุนและแต่งตั้งเป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด 
เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้สูงอายุรุ่นใหม่และเยาวชนกล้า
ปฏิบัติตาม 

4.03 .757 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

63 ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบกล้องวงจรปิด
หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปานกิจศพและอื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุ
เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 

 
4.17 

 
.765 

 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
64 ผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือกลุ่มชนส าคัญ เพราะ

แม้อยู่ในสภาวะเสียเปรียบสังคมแต่ก็ท าประโยชน์แก่
ชุมชน จึงควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐพิเศษ 

4.07 .753 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

65 พมจ.ควรสนับสนุนให้พัฒนาระบบโรงครัวในวัดเพื่อ
แบ่งปันผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ 

4.14 .764 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
66 ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพื้นที่สวนผักผลไม้

ชุมชนแออัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาเพาะปลูกผลผลิตเป็น 
“ทาน”แก่วัดและโรงเรียนและสามารถลดรายจ่าย
ครอบครัวของตนได้ 

4.19 .701 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

67 ควรส่งเสริมให้กิจกรรมงานศพ เป็นความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุกรณีพิเศษผ่านกลไกของชมรม สมาคม และ
บริษัทประกันชีวิต 

4.02 .803 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

68 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ตอ่อายุ แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อสิริมงคล เสริมบารมี และรับรู้ว่าธรรมะ
ช่วยให้ชีวิตมั่นคง 

4.07 .752 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

69 ให้โรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
โทรศัพท์  อย่างมีประสิทธิภาพและคุณธรรมแก่
ผู้สูงอาย ุ

3.96 .824 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
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70 ควรมีกิจกรรมประกาศเขตศีล 5 และสนับสนุน

ผู้สูงอายุที่ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัดให้เน้นแบบอย่าง
ของการท าดี 

4.09 .748 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

71 พมจ. จัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความปลอดภัย
มั่ น ค งข อ ง ชุ ม ช น แ อ อั ด  โด ย ผ่ า น ข้ อ มู ล ท า ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างเป็นระบบ 

4.17 .732 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

72 พมจ.จัดแผนกอ่านและรวบรวมแฟ้มสะสมงานของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธ์ิที่ดิน และประกาศความดีงาม 
เพื่อคลี่คลายความรุนแรง 

4.07 .765 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

73 ควรส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก ถุงเท้า กางร่ม และ
แต่งกายเหมาะแก่ฤดูกาลให้แก้ผู้สูงอายุ 4.04 .785 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

74 กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ าว้าบ ารุง
ร่างกาย ควรเป็นรูปแบบการกินวิถีไทยของผู้สูงอายุ 4.23 .739 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

75 บุญประเพณีทางพุทธศาสนา และวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับสนับสนุนลงสู้ผู้สูงอายุ 

4.15 .747 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 
78 อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุซึ่งแม้

รายได้เป็นเงินน้อยนิดแต่ลดรายจ่ายได้มากกว่า 
4.06 .790 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

77 อาชีพบริการวัด (ไปร่วมกิจกรรม 7 พุทธวิธี) ของ
ผู้สูงอายุ ความรู้แจงนับเป็นตัวช้ีวัดของบุคคลระดับครู
อาสาในชุมชนแออัด เพื่อเป็นนักพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

4.05 .799 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

78 พมจ.ควรคัดสรรและจัดระบบให้พระสังฆาธิการ -
ปราชญ์ท้องถิ่น-และผู้น าท้องถิ่นทุกๆปี เพื่อก าหนด
จารีตแก่ชุมชนแออัด 

4.05 .768 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

79 Portfolioหรือแฟ้มสะสมงานผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
จะ เป็ น ฐาน ข้ อมู ล อย่ า งดี ให้ คั ด ส รรบุ คคลผู้ มี
ประสบการณ์หรือมีความเหนือกว่า เป็นปราชญ์ชุมชน 

4.02 .765 
เห็นด้วยมาก และความเห็น

ต่างกันปานกลาง 

80 สนับสนุนให้มีรถพาผู้สูงอายุไปภาวนาและไปนอนวัด
ในสวนในวันพระทุกเดือนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและ
คลี่คลายความเครียด รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม “ผู้ไม่มี
เรือน ถือพรหมจรรย์”นั่นเอง 

4.02 .853 

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง 

 
3. ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนี้ 
 3.1 น าข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน จากประชากร           
4 จังหวัด 1,423 × (80) = 113,840 ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Barlett's Test 
สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00  พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/
น้ าหนักองค์ประกอบจากตาราง Component matrix และท าการหมุนแกนองค์ประกอบแบบ         
ออโธกอนอล (Orthogonal) ตามล าดับ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแวริแมกซ์  (Varimax) ได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการตั้งชื่อเป็นวลีเพื่อแปลงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน   เท่ากับ 26.822 
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน     เท่ากับ  2.245 
องค์ประกอบที่ 3  ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.534 
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย  9 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.436 
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย  8 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.291 
องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย  6 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.231 
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน     เท่ากับ  1.138 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง  
 การตั้งชื่อองค์ประกอบผู้วิจัยตั้งชื่อโดยพิจารณาจากน้ าหนักคะแนนไอเกน และความ
สอดคล้องกันกับแผนที่การเขียน (Cryptic Writing) ในตารางวิเคราะห์สามเส้า และตามที่วิเคราะห์ได้
ทั้ง 7 องค์ประกอบ ตามแนวทางดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลน ามาจะมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีเกณฑ์
พิจารณา (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ. 2552 : 97) ดังนี้ 

ค่า KMO 0.80 ขึ้นไป เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากท่ีสุด 
ค่า KMO 0.70-0.79 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก 
ค่า KMO 0.60-0.69 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
ค่า KMO 0.50-0.59 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
ค่า KMO น้อยกว่า 0.50 ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 
และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้สถิติ Bartlett’s test of Sphericity มี

สมมติฐาน ดังนี้ 
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
การวิเคราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถ้าพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติจะยอมรับ

สมมติฐาน H1 นั้น คือ ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2556 : 74) โดยพิจารณารายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 16 – 22 ตามล าดับ 

ขั้นตอนที่  2 ผู้ วิจัยท าการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล  (Orthogonal)              
ที่องค์ประกอบยังคงตั้งฉากกัน หรือยังคงเป็นอิสระกัน ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ท าให้มีจ านวนตัวแปรที่น้อยที่สุดมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยพิจารณาเกณฑ์ดังนี้ 

องค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีตัวแปรสังเกตได้ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป 
1.1 ค่าไอเกน (Eigen Value) ต้องมีค่ามากกว่า 1 
1.2 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมมากกว่า 60% 
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1.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้องมากกว่า 0.3  
จึงตั้งช่ือองค์ประกอบได้ดังนี้ 
       1. ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม  
การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 
       2.  "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
นอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและ
ดิจิตอล  ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย 
       3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว              
อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การก ากับของ พมจ. 
      4. พมจ.หรือส่วนราชการ เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษา
ศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสาสนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น  และติดตามเอ้ืออ านวยการ
ตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล 
      5. พมจ.หรือส่วนราชการ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืน
จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์
เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 
     6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด ในบทบาทผู้น า
สัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความม่ันคงชีวิตใน อบต./ทศต. 
     7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรี
ทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ  ระยะที่สองท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง"
บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่
รัฐจะให้แล้วจึงน าองค์ประกอบทั้ง 7 มาอภิปรายผลปรากฏตามตารางที่ 16 – 22 ดังนี้  
 
ตารางที่ 20 ตารางองค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" 
โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม  การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค 
รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 
68,75,76,73,67,77,71,72,70,69,74, และข้อ 66 ดังนี้   
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00068 68 
ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมบารมีและ

ปลูกฝังว่าธรรมะช่วยให้ชีวิตมั่นคง 
0.646 
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ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00075 75 
บุญประเพณีทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมสวนะ ควรได้รับการ

สนับสนุนลงสู่ผู้สูงอายุ 
0.643 

VAR00076 76 
อาชีพบริการจัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุ แม้รายได้น้อย แต่

ลดรายจ่ายมาก 
0.638 

VAR00073 73 
ควรส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก สวมถุงเท้า กางร่ม และแต่ง

กายเหมาะกับสุขภาพ และฤดูกาลของผู้สูงอายุ 
0.634 

VAR00067 67 
ควรส่งเสริมกิจกรรมงานศพเป็นกรณีพิเศษ ผ่านกลไก ชมรม 

กิจกรรมประกันชีวิต 
0.632 

VAR00077 77 
อาชีพบริการจัดของผู้สูงอายุ (ไปร่วม พุทธวิถี) และครูอาสาใน

ชุมชนแออัด 
0.629 

VAR00071 71 
พมจ. จัดบุคลกรสอดส่อง และรักษาความปลอดภัยมั่นคงใน

ชุมชนแออัด ด้วย TV วงจรปิดอย่างเป็นระบบ 
0.589 

VAR00072 72 
พมจ. จัดแผนกอ่านและรวบรวมแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ที่ดิน และประกาศความดีงาม คลี่คลายความรุนแรง 
0.584 

VAR00070 70 ควรมีกิจกรรมประกาศเขตศีล 5 แก่ผู้สูงอายุให้เป็นแบบอย่างที่ดี 0.581 

VAR00069 69 
ให้โรงเรียนสอนการใช้แอปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณธรรมแก่

ผู้สูงอายุ 
0.577 

VAR00074 74 
กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ าหว้าบ ารุงร่างกาย ควร

เป็นแบบแผนการกินวิถีไทยของผู้สูงอายุ 
0.531 

VAR00066 66 
ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพ้ืนที่สวนผักผลไม้แก่ชุมชน
แออัด เพื่อผู้สูงอายุได้รับประทานเพ่ือสุขภาพ และเป็น “ทาน” 

กรณีแก่วัด/โรงเรียน 
0.507 

 

 จากตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 1 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวน เท่ากับ 26.822 โดยข้อค าถามที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.646 คือ           
ข้อ 68 ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมบารมีและปลูกฝังว่าธรรมะช่วยให้ชีวิต
มั่นคง 
 วัด เป็นศูนย์กลางกลไกทางสังคม และเป็นศูนย์ขัดเกลาอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินฉะนั้นส่วนราชการโดย (เฉพาะพมจ.) จึงควรส่งเสริมและสนใจสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุ
ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไปหรือชุมชนแออัด เพ่ือพัฒนาก าลังใจ และประเมินหาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คนแสดงความ
คิดเห็นข้อกระทงที่ 68 “ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุเพ่ือเสริมบารมีและปลูกฝังธรรมช่วยให้
ชีวิตมั่นคง” ค่าน้ าหนักเห็นด้วยร้อยละ 64 
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 ความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน - วัด -ส่วนราชการ  เป็นกลไกทางสังคมมาตั้งแต่อดีต และมี
นัยส าคัญด้วยพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงบัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษา
นคร คือ “บวร” แปลว่าประธานในกิจการอันประเสริฐ กล่าวคือ เมื่อ”วัด” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่
พ่ึงพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งนิยมไปท าบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิวันพระหรือวันส าคัญที่ทางการสั่ง
หยุดราชการ ฉะนั้นวัดจึงมีความหมายในใจของผู้สูงอายุ เพราะได้มารวมกลุ่มกัน อบอุ่นใจ และ
อบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม 
 ดังปรากฏว่าข้อกระทงค าถามที่ 75 “บุญประเพณีทางพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับการสนับสนุนลงสู่และผู้สูงอายุ” นั้น จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณตัวอย่างผู้สูงอายุ              
4 จังหวัด 500 คน แสดงความคิดเห็นสอดคล้องข้อกระทงนี้ร้อยละ 64  เช่นกัน 
 ในทัศนะของหลายๆคน เห็นว่าวัดคือโรงพยาบาลรักษาจิตและกาย วัดคือสถานที่คลาย
อารมณ์เครียดจากงานทางอาชีพ วัดคือแหล่งเรียนรู้ธรรมะอันเป็นทางสู่ปัญญา หรือวัดเป็นแหล่งสร้าง
บุญบารมีและแก้ไขกรรม เป็นต้น จึงเห็นเป็นเงาว่าผู้สูงอายุควรมีบทบาทบริการวัด แม่ไม่มีรายได้แต่
ลดรายจ่ายมาก 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างสูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดงความ
คิดเห็นสอดคล้องคอกระทงที่ 76 ว่า “อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุ มีรายได้น้อย         
แต่ลดรายจ่ายมาก” คิดเป็นร้อยละ 63 
  การเรียนรู้ข่าวสารต่างๆที่วัดก็ดี ชุมชนหมู่บ้านก็ดี หรือโรงเรียนหรือส่วนราชการต่างๆ พมจ. 
ควรสื่อสารกับผู้สูงอายุผ่านแอพพลิเคชั่นบุญสื่อสังคมดิจิตอล อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาในวัด การส่งเสริมค่านิยมการแต่งกายให้เหมาะสมและส่งผลดีต่อสุขภาพ ฯลฯ  
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ   4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงค าถามข้อที่  73 ที่ว่า “คุณส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก สวม           
ถุงเท้า กางร่ม และแต่งกายเหมาะกับสุขภาพ และฤดูกาลของผู้สูงอายุ” ถ้าน้ าหนักเห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 63 เช่นกัน 
 นอกจากนี้ ‘วัด’ ยังเป็นพ้ืนที่พิเศษส าหรับบุคคลที่มีความทุกข์ และต้องการป้องกันทุกข์             
วัดหลายวัดมีบทบาทของ “สวด ศพ เสก” อาทิ ผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วย ขวัญอ่อนแอ เจ้าอาวาสวัดก็
แสดงบทบาทแทนหมอ หรือหลายครั้งแสดงบทบาทเป็นเจ้าพิธีสวดมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจาก
ชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และที่ส าคัญคืองานศพเป็นงานแห่งความเศร้าสร้อยคอผู้ สูงอายุ มีจิตมัว
หมองที่เพ่ือน พ่ีน้อง บุพการี หรือทายาทเสียชีวิต หางานศพเป็นกิจกรรมสอนผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ให้
จะหนักรู้จักรักษาสุขภาพจิตและกายด้วยตนเองในลักษณะตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ก็จะท าให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคัญของวัดมากข้ึน 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงค าถามข้อที่ 67 ที่ว่า “ขนส่งเสริมกิจกรรมงานศพเป็นกรณีพิเศษ
ผ่านกลไกชมรม สมาคม และการประกันชีวิต หรือสวัสดิการอ่ืนๆ” ถ้าน้ าหนักเห็นด้วยร้อยละ 63 
เช่นกัน 
 ‘วัด’ คือ โรงพยาบาลหรือโรงซ่อมสุขภาพ หรือโรงส่งเสริมสุขภาพ หรือ โรงคุ้มกันหรือประกัน
สุขภาพ หรือโรงพ้ืนฟูสุขภาพ อันเป็นทางเลือกหลายทางแก่ผู้สูงอายุ ปวดหัวทุกวันจะมีกิจกรรม                 
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7 พุทธวิธี ได้แก่ ศีล 5/8 การฟังธรรม ท าสมาธิ สวดมนต์ ยาสมุนไพร เดินจงกรม และน้ ามนต์ ซึ่งเป็น
ที่รู้กันว่า 7 อย่างนี้ บางคนได้อานิสงส์ป้องกันโรค บางคนได้อานิสงส์ส่งเสริมสุขภาพ บางคนได้
อานิสงส์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และบางคนได้อานิสงส์ฟื้นฟูสุขภาพ 
 วัดทุกวัดจะล าดับเวลาดังนี้ 
 04:00 - 06:00 น. - ท าวัตรเช้า  
  - พระและฆราวาสสวดมนต์  
  - พระและฆราวาสสมาธิ 
 06:00 - 07:00 น. - พระออกบิณฑบาต  
  - เตรียมอาหารเสริมที่โรงครัว 
 07:00 - 08:00 น. - ถวายภัตตาหาร  
  - พระสวดมนต์ผ่านอาหารที่ประเคน 
  08:00 น. - ฆราวาสรับประทานอาหารที่ผ่านการสวดมนต์เป็นอาหารอันศักดิ์สิทธิ์ 
 11:00 - 12:00 น. - ถวายภัตตาหารเพลน  
  - ฆราวาสได้รับประทานอาหารที่ผ่านการสวดมนต์ เป็นอาหารอันศักดิ์สิทธิ์ 
 12:00 - 15:00 น. - พระสงฆ์จ าวัด (ช่วงบ่ายผู้สูงอายุควรนอนพัก 1 ชั่วโมง) 
 19:00 - 21:00 น. - ท าวัตรเย็น  
  - พระและฆราวาสสวดมนต์เย็น  
  - พระและฆราวาสสมาธิและฟังธรรม 
 วัดหลายวัดจะมีกิจกรรมและเครื่องอ านวยความสะดวกครบทั้ง 7 พุทธวิธี (พจนานุกรมธรรม 
ฉบับพุทธทาส 2554) แต่ก็มีบางวัดที่ยังไม่พร้อม ควรเสนอให้ทางการสนับสนุนวัด เพ่ือประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุในการลดรายจ่ายได้มากมาย มีสุขภาวะเพราะพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ องค์การอนามัย
โลกคือ 5 อ. (อาหาร อากาศ อุจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย) นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งชุมนุมเพ่ือ
กระบวนการมีส่วนร่วมในบูรณาการทุนทางสังคม และที่ส าคัญคือวัดเป็นแหล่งให้การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพราะมีต้นพระไตรปิฎกรวม 84,000 พระธรรมขันธ์ ที่บุคคลใดๆสามารถเข้าไปศึกษาและ
ปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุก็คือ ‘การศึกษาธรรม’ นั่นเอง 
 นอกจากนี้ ‘วัด’ คือแหล่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม กล่าวคือ บุคคล
ผู้สูงอายุหรือฆราวาสใดๆ เลือกใช้วิถีชีวิตตามแบบแผนพระสงฆ์ในวัด ได้แก่  

 ตื่นเช้าท าวัตรเช้า 
 สายรับประทานอาหาร (วิเศษ) 
 ออกก าลังกายวาดลานวัด ท าความสะอาดวัด 
 ฟังธรรมตอนเย็น 
 สวดมนต์ น้ ามนต์ 
 เดินจงกรม 
 สมาธิ 
 ปรุงยาหรือดื่มยาสมุนไพร 
 ศีล 5/ (8) 
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 บุคคลดังกล่าวจะแข็งแรงอาพาตน้อย ได้โอกาสออกแรงแลกบุญ และจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ 
 ผู้สูงอายุคุณภาพ คือคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม ของประเทศ รัฐควรจัดการยกย่อง และเปิด
เวทีให้แสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ ครูอาสา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในชุมชนแออัด ปราชญ์
ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา หรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ ‘บวร’ โดย พมจ.ควรท าแฟ้มสะสมงานสัมพันธ์
รวมทั้งโฆษณาให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุอันทรงคุณค่า 
 ผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึงบุคคลผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อายุยืน แข็งแรง อาพาต
น้อย ปัญญาดี มีสติสัมปชัญญะ ควรค่าแก่การท างาน เป็นแบบอย่าง ประสบการณ์มาก ศีล ธรรม
บริสุทธิ์  
 พมจ.ควรสรรหาผู้สูงอายุคุณภาพโดยคัดสรรที่วัด และจัดหลักสูตรอบรมกระบวนการ
ขับเคลื่อน ‘บวร’ โดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณภาพแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน สมควรได้รับการยกย่องและจัด
สวัสดิการบางส่วนเพื่อให้ขยายผลกระท าอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 การจัดสวัสดิการอย่างมีคุณค่าแก่ผู้สูงอายุจึงควรผ่านกระบวนการ 7 พุทธวิธีในแต่ละวัด โดย
ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้คัดสรรฆราวาสผู้สูงอายุ หรือผู้น าความเปลี่ยนแปลง ‘บวร’ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงค าถามข้อ 77 ที่ว่า “อาชีพบริการวัดของผู้สูงอายุและร่วม
กิจกรรม 7 พุทธวิธีรักษาโรค” ค่าน้ าหนักเห็นด้วยร้อยละ 62  
 ศีล 5 นอกจากสามารถลดกิเลสด้านโทสะ แก่บุคคลแล้วยังช่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
และกายแก่บุคคลด้วย ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ควรได้รับ
โอกาสเข้าวัดถือศีล 5 หรือ 8 และพอจะมีกาลเทศะส่วนตัวได้บ้าง เพราะภายในชุมชนแออัดมีอิสระ
น้อยมากและเป็นชุมชนที่มีกิเลสโทสะมาก อันมีผลบั่นทอนสุขภาพ คนในชุมชนแออัดส่วนใหญ่อ่อนแอ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะอ่อนแอมากกว่าที่อ่ืน เพราะขาดพฤติกรรมสุขภาพ 5 อ. ตามประกาศของ
องค์การอนามัยโลก ได้แก่ 
 1. อาหาร ด้วยบ้านเรือนไม่สะอาด มีสัตว์พาหะน าโรคหลายชนิด จึงเสี่ยงในการเก็บรักษา
อาหาร 
 2. อากาศ ความเป็นอยู่แออัด มีน้ าเสียมาก อากาศไม่บริสุทธิ์ 
 3. อุจจาระ คนที่นอนตื่นสายเพราะนอนดึกท างานมาก ไม่มีที่ออกก าลังกายและขาดอนามัย
เรื่องการใช้ส้วม ภาวะเสี่ยงโรคทางเดินอาหาร และไม่ตื่นเช้าตามนาฬิกาชีวิต 
 4. อารมณ์ ชุมชนแออัด กระทบกระท่ังกันบ่อย จึงท าให้มีคนเสียสติมาก 
 5. ออกก าลังกาย ชุมชนแออัดไม่มีที่ออกก าลังกาย ร่างกายอ่อนแอ 
 นอกจากภาวะเครียดและอารมณ์เสียอันเนื่องจากบรรยากาศการตั้งบ้านเรือนแออัดและขาด
ทั้งอิสระและกรรมสิทธิ์ และยังประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน              
รัฐควรจัดตั้งระบบโทรทัศน์วงจนปิด สมาชิกในชุมชนแออัดทุกคนต้องแสดงคิวอาร์โค้ด (QR code)  
ในทางเข้าออกชุมชน 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงค าถามที่ 71 ที่ว่า “พมจ.ควรจัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความ
ปลอดภัยและมั่นคงในชุมชนแออัด ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการก ากับความปลอดภัยด้วย



 
138 

อุปกรณ์แอปพลิเคชั่นบนสื่อดิจิตอล เพ่ือการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถแก่
กลุ่มชนผู้เสียเปรียบในสังคม” ด้วยค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 58 
 กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบสังคม โดยหลักการ
จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในเรื่องนี้รัฐ (หมายถึง พมจ.และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง) 
ต้องจัดการท าทะเบียนหรือส ามะโนครัว โดยมีแผนกงานรับผิดชอบอ่านและรวบรวมแฟ้มสะสมงาน 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะๆ และให้เขาได้รายงานของตนเองเป็นระยะๆเช่นกัน 
โดยจัดอบรมการเข้าถึงสื่อดิจิตอลและการใช้แอปพลิเคชั่นเข้าสู่สาธารณะ และเฉพาะส่วนบุคคล 
 พมจ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งอบต.และเทศบาลต าบล) ควรมีแผนกงานคัดสรร
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพ่ือประกาศความดีงาม ประกาศเขตและ/หรือครอบครัวศีล 5 
ฯลฯ ให้เป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 70 และ 
72 “ควรมีกิจกรรมประกาศเขตศีล 5 และสนับสนุนผู้สูงอายุที่ถือศีล 5 ยา”อย่างเคร่งครัดให้เป็น
แบบอย่างของการท าดีและพมจ.ต้องจัดแผนกอ่าน และรวบรวมแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และควรประกาศความดีงาม เพ่ือคลายความรุนแรงค่าน้ าหนักเห็นด้วย หรือ
น้ าหนักองค์ประกอบร้อยละ  58  เท่ากันทั้ง 2 ข้อ 
 ‘บวร’ ในอีกมิติหนึ่งก็คือกลไกสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วยจะพบทั่วไปว่าหลาย
โรงเรียนสังกัดวัดหรือเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวัด” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการให้ความรู้และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิชาการและอาชีพควบคู่กับหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา หรือที่
เรียกง่ายๆว่า ‘ความรู้ คู่คุณธรรม’ ฉะนั้นโรงเรียนวัดจึงควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพ่ืออบรมบ่ม
เพาะให้เด็กๆของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาขีดความสามารถการ
ใช้สื่อดิจิตอลเพ่ือช่วยท ารายงานแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุในครอบครัวของนักเรียนเองและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในโรงเรียนสู่ผู้สูงอายุหรือผู้ตกข่าวหรือตกสมัยที่ครอบครัวของตนได้ อีกทั้ง
เวลาที่โรงเรียนส่งคณะครูไปนิเทศเด็กๆถึงท่ีอยู่อาศัย พมจ.สามารถใช้โอกาสนี้สัมพันธ์กิจกรรมงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือระบบแฟ้มสะสมงานรายบุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งสะดวกต่อการท าแผนพัฒนาขีดความสามารถผู้สูงอายุด้านความรู้ อาชีพ/รายได้ สุขภาวะ 
กระบวนการยุติธรรม การบูรณาการทุนทางสังคม นันทนาการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
พ่ึงตนเองได้ต่อไป 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 69 
ใจความว่า “ในโรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ Line Facebook และโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณธรรมแก่ผู้สูงอายุ” ถ้าน้ าหนักเห็นด้วย และน้ าหนักองค์ประกอบ (Eigen) ร้อยละ 57 
 ‘บ้าน’ ในความหมายของ ‘บวร’ คือครอบครัว หรือครัวเรือน  หรือโบราณให้เป็นประธาน
กิจกรรมชีวิตต่างๆ ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จึงอยู่ในภาวะผู้เสียเปรียบในสังคม 
เพราะไม่มีส่วนเป็นเจ้าของบ้าน หรือขาดความมั่นคงในทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัว ค าว่า  ‘บ้าน’ 
ของบุคคลในกลุ่มนี้ จึงขาดความอบอุ่นและเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต มีความด้อยโอกาสอ่ืนๆ 
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ทางออกที่เรียบง่ายและท าได้ทันที คือรัฐพึงจัด ‘สวนชุมชน’ บริเวณใกล้ชุมชนแออัดให้สมาชิกทุกคน 
ที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้มีสวนเป็นเจ้าของสวนนี้ และมอบความรับผิดชอบให้ปลูก
พืชผักสวนครัว เพ่ือให้ได้โอกาสผลิตอาหารปลอดสารพิษ และเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ อีกทั้งเป็นการ
ลดรายจ่ายได้อย่างดี 
 คติชนเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพของคนชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทย มีค่านิยมว่า “กินปลา
เป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ าว้าบ ารุงร่างกาย” ท าให้คนชนบทมีสุขภาพจิตดีกว่าคนในชุมชน
เมือง และกลุ่มชุมชนแออัด ฉะนั้น ‘สวนชุมชน’ ที่เสนอแนะในที่นี้ จึงน่าจะสร้างประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ
ของชุมชนแออัดและ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างให้ได้ทันที โดยมียานพาหนะรับส่งและมีเจ้าหน้าที่             
เฝ้าสวนจัดระบบแปลงผัก น้ าและปุ๋ย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาการเกษตรและศาสตร์พระราชา (เกษตร
ทฤษฎีใหม่) ให้ผู้สูงอายุ (และทายาท) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นเข้ากระทงที่ 74               
มีใจความว่า “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ าว้าบ ารุงร่างกาย ควรเป็นแบบแผนการกินวิถี
ไทยของผู้สูงอายุ” ค่าหนักความคิดเห็น หรือถ้าคะแนนน้ าหนักองค์ประกอบ (Eigen) ร้อยละ 53 
 วัดและโรงเรียน (หรือส่วนราชการที่ใกล้ชุมชนแออัด) จึงเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความหมายต่อ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะหากโรงเรียนหรือวัดแบ่งพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นสวนผักชุมชน
หรือสวนป่าชุมชน และให้ชุมชนแออัดมีส่วนรับผิดชอบเพาะปลูกหรือท าการเกษตร และมีส่วนเป็น
เจ้าของร่วมกัน ยิ่งเป็นกิจกรรมที่มีนัยส าคัญอาจทดแทนปมด้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอีกด้วย 
เพราะ ‘วัด’ คือ ที่สัปปายะเหมาะแก่การมาใช้เวลาและสถานที่เพ่ือจิตใจและวางแผนชีวิตในบั้นปลาย
เพ่ือการปล่อยวางของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน ที่อยู่อาศัยแล้ว ยังท าให้ได้โอกาสท าสวนหรือปลูกผัก
ให้ เป็นยา นอกจากใช้รักษาสุขภาพของตนเองแล้วยังอาจเป็นรายได้และลดรายจ่ายอีกด้วย
 โรงเรียน มีนัยส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
โรงเรียน คือสถานที่สงบ ร่มเย็น และให้ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพและรายได้ นอกจากนี้ยังมี
นักเรียนที่มีน้ าใสใจจริงเป็นบริวารแก่ผู้สูงอายุ ‘คุณภาพ’ หากโรงเรียนแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงเกษตร              
ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ในโครงการ คู่แฝดคุณธรรม ก็จะท าให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความรู้สึก
เป็นโอกาสใหม่ของชีวิต ความเครียดต่างๆ ที่เคยมีมาก็อาจจะจางคลายได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุได้โอกาส
แสดงบทบาทการท าทานเพ่ือทานบารมี และเป็น “ผู้ให้” แก่เด็ก เยาวชน และสังคม  
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ สีจังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงค าถามที่ 
66 ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพ้ืนที่สวนผักผลไม้แก่ชุมชนแออัด เพ่ือผู้สูงอายุได้
รับประทานเพ่ือสุขภาพ และมีส่วนเป็นเจ้าของลงมือท าด้วยตนเอง และได้มีโอกาสท าทานบารมีแก่วัด
และโรงเรียนด้วย” ค่าน้ าหนักความคิดเห็นด้วย หรือน้ าหนักองค์ประกอบ (Eigen) เท่ากับร้อยละ 50 
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ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชน
ห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและดิจิตอล  ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย ประกอบด้วยข้อ 44,42,43,47,45,48,46,49 และข้อ 52 
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00044 44 
บุญประเพณีวัด 12 เดือน ท าให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วม

ในสังคมได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็นกลไก 
0.648 

VAR00042 42  0.644 
VAR00043 43 วัดส่วนใหญ่จะมีกิจจกรมพุทธวิถี เพ่ือรักษาโรคทั้งใจกาย 0.638 

VAR00047 47 
พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในวัด เพราะความสัปปายะ

ของวัดช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุ 
0.582 

VAR00045 45 
หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้รางวัล และ

แสดงมุทิตา แก่ผู้สูงอายุคนดี 
0.577 

VAR00048 48 
ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุดพิเศษ/ศาลาฟังธรรม ให้

เป็นพื้นที่พิเศษแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด 
0.571 

VAR00046 46 
กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร เป็นการแบ่งปันอาหารจาก

คนดีสู่คนไม่ดี โดยผ่านพระในรูปแบบต่างๆ 
0.57 

VAR00049 49 
ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองราคาถูก ให้เป็นกิจกรรมประจ า

แก่ชุมชนแออัด 
0.478 

VAR00052 52 
รัฐควรจัดพ้ืนที่ชั่วคราวให้ผู้สูงอายุมีสวนนาเป็นเจ้าของและผูกพัน    

มาชุมนุมค้าขายเพ่ือเรียนรู้ความพอเพียง 
0.391 

 
จากตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ

ความแปรปรวน เท่ากับ 2.245  โดยข้อค าถามที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.648 คือข้อ 44  
บุญประเพณีวัด 12 เดือน ท าให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็น
กลไกอ้างถึงแผนปฏิบัติการมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International  Plan Of  
Action On Ageing) (ฐาปนา บุญหล้า 2561:3) ที่เสนอว่า “ควรพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุอย่าง
สุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนเหมาะสม”   
  “วัด” จึงเป็นกลไกส าคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะเป้าหมายชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ “บุญ” 
ซึ่งวัดคือแหล่งส่งเสริมให้ได้บุญ และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังว่าเป็นแหล่งท าให้ความทุกข์
จางคลายเป็นแหล่งสุขภาวะ รวมทั้งให้ความมั่นใจแก่ผู้สูงอายุว่ามีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและ
เหมาะสมแก่การพัฒนาสุขภาพจิตและกายแบบพ่ึงตนเองอ้างถึงข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไทยด้านสังคม (ฐาปนา บุญหล้า 2561:3) ที่เสนอว่า “ควรให้การช่วยเหลือและเพ่ิมขีด
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ความสามารถกลุ่มผู้เปรียบในสังคม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมศาสนา 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม” 
  “วัด” จึงเป็นแหล่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ผู้สูงอายุ เพราะวัดสามารถจัดบุญประเพณี
ได้ครบทุกเดือน หรือที่ภาคเหนือและภาคอีสานบุญประเพณี  12 เดือน (หรือจารีต (ฮีต) 12 เดือน) 
ได้แก่ 

1. บุญข้าวกรรม 
2. บุญคูณลาน/ขวัญข้าว 
3. บุญข้าวจี่/บูชาครู 
4. บุญข้าวปุ้น/เทศน์มหาชาติ 
5. บุญสงกรานต์ 
6. บุญบั้งไฟ/ขอฝน 
7. บุญซ าฮะ 
8. บุญเข้าพรรษา 
9. บุญข้าวประดับดิน 
10. บุญข้าวสลาก/บูชาบรรพบุรุษ 
11. บุญออกพรรษา/กฐิน 
12. บุญกฐิน/ลอยกระทง 

 ทั้ง 12 บุญประเพณีหรือ 12 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือ “บุญ” เท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วม
นั้น มีนัยส าคัญในชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะเป็นบรรยากาศประชาธิปไตย กล่าวคือให้ความเสมอภาคไม่
แบ่งชนชั้น เมื่อผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาร่วมบุญในทุกๆเดือน บุคคลกลุ่มนี้จะรู้สึกเท่า
เทียมคนในสังคม มีน้อยก็ให้ทานน้อยตามเอกัตภาพ เพราะ ‘บุญ’ อยู่ที่ใจมิได้อยู่ที่จ านวนเงิน แท้จริง
แล้ว ‘วัด’ เป็นเพียงแหล่งสัปปายะ ที่มีบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ  ‘ท าใจ’ ให้ฟูใจ ปีติ 
ตกใจ ฯลฯ เมื่อมีการให้ 
 นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งแบ่งปันอาหารอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคน และเป็นการแบ่งปันวัตถุ
และน้ าใจจากคนมีมากสู่คนมีน้อย ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันแรงงานจากคนมีเงินน้อยสู่คนร่ ารวย 
โดย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 44 
ใจความว่า “บุญประเพณีในวัดทุกๆเดือน (หรือเรียกว่าจะรีต 12) ท าให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามามี
ส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็นกลไกส าคัญ” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และน้ าหนัก
คะแนนองค์ประกอบ (Eigen) เท่ากับร้อยละ 64.8 
 นอกจากบุญประเพณี 12 เดือนที่กล่าวมาแล้วนั้น วัดยังมีบุญวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
ส าหรับการ มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ได้แก่  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า -ออกพรรษา                 
วันมาฆบูชา และวันธรรมสวนะ เดือนละ 4 ครั้ง รวมแล้วกิจกรรมส าคัญที่วัดในรอบ 1 ปี ประมาณเกิน 
50 ครั้ง วัดที่มีสมาชิกหรือพุทธบริษัทมากกว่า ก็จะมีงานบ่อย อาหารและปัจจัยเหลือเฟือ ส่วนวัดที่มี
สมาชิกหรือพุทธบริษัท 4 (ภิกขุ ภิกขุณี อุบาสก อุบาสิกา) น้อยกว่า ก็มีงานน้อย อาหารและปัจจัย              
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ที่จะแบ่งปันก็น้อยตามสัดส่วน ฉะนั้น พมจ.ควรหาทางให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย (ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยสนับสนุนผ่านวัด (เป็นการสนับสนุนทางอ้อม) และใช้กิจกรรมบุญ
ประเพณีของวัดเป็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้สูงอายุดังกล่าว เพ่ือท า
แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลและเป็นรายบุคคล 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของฆราวาสในกิจกรรมบุญประเพณี 12 เดือน และบุญตามวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนานั้น เป็นเวทีให้ฆราวาสทุกคนที่เข้าร่วมงาน ได้แสดงพฤติกรรมดังนี้ 

1. ฟัง (สดับ) ธรรม 
2. ท าทาน (ใส่บาตร) 
3. ถือศีล 5 หรือ 8 
4.  ภาวนา/สมาธ ิ
5. เดินจงกรม 
6. สวดมนต์ และรับน้ ามนต์ 
7. รับประทานอาหารเป็นยา หรือสมุนไพร 

 พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส (2554)  กล่าวว่าทั้ง 7 รายการข้างต้นนี้คือ 7 พุทธวิธีรักษา
โรค นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนได้มาปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ละวันตามพระสงฆ์ 
อาทิ มานอนที่วัด ตื่นเช้ามืด ท าวัตรเช้า ออกแรงหรือออกก าลังกายกวาดลานวัดหรืองานอ่ืนๆ สวด
มนต์ ฟังธรรม และรับประทานอาหารเพียง 1 หรือ 2 มื้อตามแบบแผนพุทธวินัย นานวันเข้าก็ท าให้
สุขภาพดี แข็งแรง อาพาตน้อย ลดรายจ่าย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 43 แจ้ง
ความว่า “วัดส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม 7 พุทธวิธี เพ่ือรักษาโรคแก่ผู้สูงอายุ โดยฟ้ืนฟูจิตใจก่อนเป็น
ส าคัญ” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 
63.8 
 จะเห็นว่า ‘วัด’ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้ ยังเป็น ‘พ้ืนที่’ ส าคัญ หรือเป็นของกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและ/หรือเป็นแหล่งที่ทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของได้ ฉะนั้นวัดจึงเป็นทางออกในการช่วยแก้ไขปัญหา ชั่วคราว แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ให้ ‘ความอยาก’ (หรือตัณหา) ของผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวค่อยๆจางคลาย เพราะ
มีธรรมะเข้ามาแทนที่ โลภะ โทสะ และโมหะ และในทางตรงข้าม เขาเหล่านี้จะมีความเข้มแข็ง เมตตา 
และมีภาวะผู้น า กระทั่งบางคนอาจเป็นผู้สูงอายุคุณภาพเป็นบุคคลตัวอย่างเพราะ  ‘เข้าถึงวัดเข้าถึง
ธรรมะ’ พระพุทธศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติศีล รักษาพรหมจรรย์ และละ
วางการครองเรือนเมื่อพ้นวัยเจริญพันธุ์ นั่นคือ สุขภาวะที่วัดมีให้กับพุทธศาสนิกชนจึงเป็นทางออกที่
น่าจะวิเศษ ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยบางคน  
 หาก พมจ.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงวัดเข้าถึงพุทธศาสนา โดยอาจจัดตั้งศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุในวัด และให้สิทธิพิเศษบางอย่างแก่ผู้สูงอายุพ่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในการใช้บริการ
ศูนย์พัฒนาบางอย่าง เพราะความสัปปายะของวัดจะช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุ 
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 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน  1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 47 
ใจความว่า “พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุภายในวัด เพราะวัดมีความเงียบสงบและสัปปายะ 
สามารถฟ้ืนฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุได้” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ             
( Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 58.2 
 ‘บวร’ มีความหมายเชิงปฏิบัติการว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพของ 3 ภาคส่วน คือ บ้าน (หรือชุมชน) วัด (หรือศาสนา) และส่วนราชการ (หรือโรงเรียน 
โรงพยาบาล หรืออ่ืนๆ) มีรากศัพท์มาจาก‘ปวร’ (ภาษามคธ) หมายถึง ความเป็นประชาชนในกิจการ
อันประเสริฐ 
 ส่วนราชการ คือองค์กรภาครัฐหรือภาคราชการในระบอบปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งบุคคลในส่วนราชการหรือข้าราชการทุกหน่วยงานภาครัฐ เมื่ออายุครบ 60 ปีก็ได้รับยก
ย่องเป็นข้าราชการบ านาญหรือบ าเหน็จโดยได้รับเงินตอบแทนในช่วงเป็นผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ฉะนั้น
ข้าราชการเกษียณฯ หลายคนจึงมีส านึก และทักษะการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง‘บวร’เป็น
อย่างดี ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยดังกล่าวนี้ ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
‘บวร’จึงน่าเชื่อว่าการแก้ไขความทุกข์ร้อนของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จ
ประโยชน์ในเร็ววัน โดยพมจ.และส่วนราชการที่เก่ียวข้องควรจัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือให้
รางวัล และแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มีศีล 5 เป็นคุณสมบัติ
ส าคัญ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน  1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 45 
ใจความว่า “หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้รางวัลและแสดง
มุทิตาจิตแก่คนดี และผู้สูงอายุ” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen 
Value) เท่ากับร้อยละ 57.7 
 สภาวการณ์ปัจจุบัน การเข้าถึงผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น มีความเป็นไปได้ดีกว่า
ในยุคสมัยที่ผ่านมา เพราะสังคมดิจิตอลระบบสื่อออนไลน์ให้ความชัดเจน และโปร่งใสในการติดตาม
คน ศึกษาพฤติกรรมคน สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  จัดการศึกษาและให้ความรู้ รวมทั้งดึงดูดเข้าสู่
กลุ่มคุณธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ปัจจุบัน ‘วัด’ หลายวัดก็ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เช่น วัดสังฆทาน นนทบุรี              
มีพ้ืนที่ให้สงบสัปปายะ สามารถรับคนได้จ านวน 1,000 คน คราวละ 7 วัน มีอาหารถูกหลักอนามัย   
ยาสมุนไพร น้ ามนต์ กิจกรรมสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ รับ/ถือปฏิบัติศีล 5/8 และฟังธรรม รวม       
7 พุทธวิธีท่ามกลางธรรมชาติ ฉะนั้นหาก พมจ.ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
โดยผ่านวัดดังกล่าว (หรือหลายๆวัดที่มีลักษณะเช่นนี้) ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ปล่อยวางความ
ต้องการที่อยู่อาศัย แต่หันไปยึดถือเส้นทาง ธรรมบ้านวัดสลับกันอยู่ได้ทั้งเดือน นอกจากลดรายจ่าย
แล้วยังมีจิตและกายสดชื่นแข็งแรง ลดรายจ่ายเรื่องการจ่ายยาหรือไปโรงพยาบาลได้อย่างมาก 
 กลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ‘บวร’ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนแออัด ‘โรงเรียน’ เป็นศูนย์กลางพัฒนาการสอนอาชีพทักษะด้านต่างๆ และ
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จัดผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมเป็นระยะๆ ส่วน อบต./ทศต. ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมบุญประเพณี 12 
เดือน นอกจากนี้สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรสนับสนุนการรักษาโรคด้วย 
7 พุทธวิธีโดยผ่านวัด 
 ฉะนั้นเรื่องการจัดพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือคลี่คลายอารมณ์รุนแรงของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย  ควรใช้ ‘วัด’ และ ‘โรงเรียน’ โดยการสนับสนุนของรัฐ 
 นอกจากนี้แต่ละจังหวัดมีวัดเล็กๆแต่สงบจ านวนมาก เช่น จังหวัดปทุมธานีมีวัดมากกว่า 200 
แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย โดย
รัฐจัดระบบสนับสนุนผ่านวัดดังกล่าว ฉะนั้น พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือติดตามและ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยอาจใช้วัดเป็นที่บริการห้องสมุด ศาลาฟังธรรม บริการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน  1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 48 
ใจความว่า “ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือห้องสมุดพิเศษศาลาฟังธรรม เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่พิเศษ           
แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชนแออัดในสังคมเมือง” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนน
องค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 57.10 
 จะเห็นว่าวัดเป็นได้ทั้งพ้ืนที่พิเศษส าหรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความเสียเปรียบทางสังคม 
เพราะวัด คือพ้ืนที่บรรยากาศประชาธิปไตยและความเสมอภาคภายใต้กฎเกณฑ์ศีลานุสติ  (หรืออนุสติ
แห่งศีล)เป็นที่รวมกันของคนดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น คนรวยคนจน คนเก่งคนไม่เก่งฯลฯ โดยมี พระ
รัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) เป็นที่พ่ึง ตัวอย่างเช่นวัดสังฆทาน ที่สามารถเลี้ยงอาหาร ให้ที่
อาศัย และให้การอบรมคนจ านวนมาก คราวละ 1,000 คน เป็นต้น  
 การแบ่งปันอาหาร ที่เรียกว่า‘ข้าวก้นบาตร’มีความหมายแก่ชาวพุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทย เพราะเป็นอาหารค าข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดยผ่านพระสงฆ์ นอกจากนี้
ข้าวปลาอาหารดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการสวดมนต์ก่อนถึงจะได้รับประทาน  ‘วัด’ จึงเป็นพ้ืนที่
พิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาพักพิงอย่างเสมอภาค โดยมีความดีงามเป็น
คุณสมบัติของพุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกันและฉันท์พ่ีน้อง นอกจากแบ่งปัน
อาหารแก่กันแล้วยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอ่ืนๆจากคนรวยสู่คนจนด้วย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 46 
ใจความว่า “กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร หมายถึงการแบ่งปันอาหารจากคนมีสู่คนไม่มี โดย
ผ่านพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen 
Value) เท่ากับร้อยละ 57 
 วัดและโรงเรียนหรือสถานศึกษา (เช่นวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย) ที่มีพ้ืนที่ว่างมากมาย  
ควรก าหนดให้แบ่งพ้ืนที่ชั่วคราวส าหรับท าตลาดนัดหรือศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือสวนพืชผัก 
สมุนไพร ฯลฯ แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มาพักพิงและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชั่วคราว 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้ได้ส ารวจก าลังกายก าลังใจของตน แล้วเป็นทางเลือกหลายๆทางแก่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้จางคลายความรู้สึกอคติรุนแรงหรือความท้อถอย แต่ได้ตัดสินใจ
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วางแผนชีวิตบั้นปลายอย่างลงตัว นอกจากนี้การเปิดตลาดนัดในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน/วัด 
เป็นพ้ืนที่พิเศษชั่วคราวให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เลือก หรือทดลองฝึกทักษะอาชีพ
บางอย่าง หรืองานอดิเรกบางอย่างเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายส าหรับตนเองและครอบครัว เช่น วัดพระ
ปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) เปิดพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นตลาดโต้รุ่งเพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกชนชั้นรวมทั้ง
บุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาค้าขาย มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
 วัดหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือสถานที่สัปปายะและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งฝ่ายธรรมและ
ฝ่ายอาชีพ พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้สถานที่ดังกล่าว ‘จัดพ้ืนที่พิเศษ’ เพ่ือเป็นแหล่งชุมนุม
ชั่วคราว ด าเนินการแลกเปลี่ยนมือต่อมือระหว่างคนมีกับคนไม่มี อันเป็นโอกาสและทางเลือกแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 49 และ 
52 ในใจความว่า “ควรจัดตลาดนัดสินค้ามือสองหรือสินค้าราคาถูกให้เป็นกิจกรรมประจ าของชุมชน
แออัดในสังคมเมือง” และ “ควรจัดสร้างหอสูง 5-10 หอ (ชั่วคราว เคลื่อนย้ายได้) ส าหรับการนั่ง
สมาธิ/ภาวนาของผู้สูงอายุในวัด/โรงเรียน/สถานที่ใกล้ชุมชน” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่า
น้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 47.8 และ 39.7 ตามล าดับ 

ตารางที่ 22 องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพิ่งจะหนักที่จะเข้าอบรมสมาธิ
บนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ ร่ายร าเพื่อสุขภาพ ฝึกปลูกพืชผักสวนครัวชุมชน และเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ก ากับโดย พมจ. ประกอบด้วยข้อค าถาม ข้อ 4, 5,3,2,6,7 และ
ข้อ 1 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00004 4 
ควรจัดบริการห้องพักของประชาชนในชุมชนแออัด เพื่อเป็น

กลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม 
0.722 

VAR00005 5 
ประสานและเพ่ิมประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาลหรืออบต.ใช้

ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่น สร้างจารีตแก่ชุมชน 
0.703 

VAR00003 3 
พมจ.ควรจัดบริเวณนันทนาการร่วมงานบุญประเพณีของวัดเป็น

พิเศษ วันสารท วันสูงอายุ วันปีใหม่ 
0.68 

VAR00002 2 
ควรจัดบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีจิตอาสาทั้งภาครัฐและ

ประชาชน 
0.658 

VAR00006 6 
ควรสนับสนุนให้วัดน าประชาชนในชุมชนแออัดปลูกพืชผักในวัด 

โรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายครอบครัว 
0.626 

VAR00007 7 
ควรฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวในอานาปานสติ เน้นร่ายร าเพื่อ

สุขภาพ 
0.619 

VAR00001 1 
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ต้องหาเงินดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาน้อยใน

การเพ่ิมพูนทักษะสังคม ควรมีศูนย์ข้อมูลดิจิตอลในชุมชน 
0.614 
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 จากตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 3 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.534 โดยข้อค าถามที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.722 คือข้อ 4  
ควรจัดบริการห้องพักของประชาชนในชุมชนแออัด เพ่ือเป็นกลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม 

“บวร” (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ) ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระกระแสรับสั่งไว้
แก่ส่วนราชการทุกหน่วยงานว่า‘บวร’คือกลไกการพัฒนาที่ดีสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ พมจ. 
ควรใช้กลไก ‘บวร’ โดยประสานความร่วมมือกันกับโรงเรียน/สถานศึกษา/อบต./ทศต./วัด/ 
รพ.สต.ฯลฯ จัดสถานที่ให้บริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภายใต้กรอบได้แก่ 

1. ศีล 5 
2. 5 อ. 
3. 7 พุทธวิธี 
4. บุญประเพณี 12 เดือน 
5. ศาสตร์พระราชาหรือศูนย์เกษตรชุมชน 
6. อ่ืนๆภายใต้กลไก ‘บวร’ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สู งอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 4 ใจความ
ว่า “ควรจัดบริการห้องสมุดประชาชนในชุมชนแออัด เพ่ือเป็นกลไกทางการศึกษา อาชีพ และ
คุณธรรม” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อย
ละ 72.2 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่
อยู่อาศัยนั้น  หากใช้กลไก ‘บวร’ (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ) ขับเคลื่อน นอกจากจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
ยังจะท าให้ส าเร็จประโยชน์แก่ชุมชนแออัดได้ด้วย พมจ.ควรเฟ้นหาบุคคลที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นกับ
อบต./ทศต. คัดสรรค์และส่งเสริมให้เป็นผู้สูงอายุตัวอย่าง และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ   อาทิ 
กัลยาณชนศีล 5 คนสุขภาพดี 5, หมอแผน 7 พุทธวิธี, เฒ่าจ้ า หรือผู้น าวิธีบุญประเพณี 12 เดือน               
(ที่สปป.ลาว เรียกว่า ‘แนวโฮมบ้าน’ เป็นต าแหน่งอันทรงเกียรติและมีอ านาจบารมีในฐานะสมาชิก 
อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน) และผู้น าทางเกษตรชุมชนตามศาสตร์พระราชา 
 ศาสตร์พระราชามีความหมายแก่ชีวิตของผู้สูงอายุทุกคน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต   
เพ่ือเข้าถึงธรรมชาติ หากรัฐจัดหาพ้ืนที่ใกล้ๆชุมชนแออัด และมอบความเป็นเจ้าของชั่วคราวแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ให้เป็นสวนเกษตรชุมชน (อาทิ พืชผักสวนครัว สวนป่า สวนผลไม้ 
ฯลฯ) ให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวลงมือท างานเบาๆ มีเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ช่วยแรงงาน นอกจากผลผลิต
เป็นอาหารคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกาย หรือนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้ให้ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือพมจ.ได้สังเกตการณ์และบันทึกผลงานลงแฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
ต่อไป ภายในสวนเกษตรตามศาสตร์พระราชานี้ อาจมีมุมห้องสมุดเล็กๆเป็นห้องสมุดประชาชนแก่คน
ในชุมชนแออัด หรือประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ให้ปราชญ์ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ  
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 5 ใจความ
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ว่า “ประสานและเพ่ิมประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาลต าบล หรือ อบต. ใช้ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่น
เพ่ือก าหนดการรีตของแต่ละชนชั้น” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ 
เท่ากับร้อยละ 70.3  
 “วัด” เป็นแหล่งสัปปายะ ชุมนุมคนส่วนใหญ่เป็นคนมีศีลธรรม และเป็นที่จัดกระบวนการ            
มีส่วนร่วมทุกๆ เดือน กล่าวคือ 

1. วันบุญประเพณี 12 เดือน 
2. วันธัมมะสวนะ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

 ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนจะเตรียมดอกไม้ อาหาร ปัจจัย เครื่องไทยทาน รอถวายพระสงฆ์
หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็แบ่งปันตามความเหมาะสม โดยจัดแต่ละวัดอาจจะงานบุญประเพณีไม่ครบ           
ทั้ง 12 เดือน เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นพมจ.ควรประสานร่วมมือกับอบต./ทศต. จัดวัน
พิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในวันสารท (หรือวันไหว้ผีบรรพบุรุษหรือวันกตัญญู)                 
วันผู้สูงอายุ (15 เมษายน ทุกปี) และวันปีใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะประสานกับโรงเรียน เพ่ือให้มีพ้ืนที่
ส าหรับผู้สูงอายุนันทนาการ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน   1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 3 
ใจความ “พมจ.ควรจัดบริเวณนันทนาการร่วมกัน และงานบุญประเพณีที่ผ่านวัด เป็นการพิเศษ               
แก่ชุมชนแออัด เช่น วันสารท วันผู้สูงอายุ วันปีใหม่ ฯลฯ ” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนัก
คะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 68 
 “บวร” ในมิติของบ้าน-วัด-โรงพยาบาลก็ยิ่งมีความหมายแก่ชีวิตของผู้สูงอายุที่ร่างกาย                
ไม่แข็งแรง กล่าวคือ ทางการสาธารณสุขออกรณรงค์ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก 5 อ. ได้แก่ 

1. อาหาร 
2. อากาศ 
3. อุจจาระ 
4. อารมณ์ 
5. ออกก าลังกาย 

 ส่วน “วัด” ก็ได้เพ่ิมตัวชี้วัดอีก 1 ข้อ คือ อานาปานสติ หรือการตามลมหายใจเข้าออก หรือ 
‘ดูลม’ นั่นเอง จึงกลายเป็น 6 อ. เรื่องนี้ อสม. (อาสาสมัครดูแลสุขภาพ) ที่สังกัดทางการสาธารณสุข 
ต่างก็ออกพบผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน 6 อ. คือ 
อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานาปานสติ ฉะนั้นหาก พมจ. ประสานเชื่อมโยง
บ้าน-วัด-โรงพยาบาล ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้มีพ้ืนที่พิเศษ หรือเข้าใจกลไก  ‘บวร’ 
ดังนี้ 

1. บวร หมายถึง บ้าน-วัด-ส่วนราชการ 
2. บวร หมายถึง บ้าน-วัด-โรงเรียน 
3. บวร หมายถึง บ้าน-วัด-โรงพยาบาล 
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 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ควรตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง โดย
เลือกเข้าร่วมในกลไก‘บวร’ ทางใดทางหนึ่งหรือทุกทาง และปฏิบัติตนตาม 6 อ. โดยมี อสม.เป็นพ่ี
เลี้ยง และมีวัดเป็นพ้ืนที่พักใจเข้าถึงศีล 5 และปฏิบัติตาม 7 พุทธวิธี เพ่ือส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟู
สุขภาพตนเองโดยมีพมจ.เป็นผู้สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 2 ใจความ
ว่า “ควรสนับสนุนบุคลากรด้านการสาธารณสุข ที่มีจิตอาสาทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เช่น รพ.สต 
อสม. หรือ ‘หมอเขียว’ เป็นต้น” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ 
(Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 65.8 
 การฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวและกิริยาอาการตาม/ดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา เรียกว่า 
อานาปานสตินั้น พมจ.ควรให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นวิธีการที่พุทธศาสนาถือว่าเป็น
วิธีการทางปัญญา หากผู้สูงอายุตั้งใจกระท าตามด้วยความเพียร ก็จะขัดเกลากิเลสและมีปัญญา
ทดแทน จะสามารถรักษาสุขภาพแบบพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้พมจ.ควรประสานงานกับวัดหรือ รพ.
สต. หรือ อบต. หรือ ทศต. จัดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ
ร่ายร าเพ่ือสุขภาพ (ไท้ เก็ก , ร ามือ , แอโรบิค , บาสโลป ฯลฯ) จะท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 7 ใจความ
ว่า “ควรฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุในอานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้าออก) และการ
ร่ายร าหรือแอโรบิค อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายและจิต”ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่า
น้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 61.9 
 ศาสตร์พระราชา และ‘บวร’เป็นมรดกภูมิปัญญาราชส านักไทยที่มอบไว้ให้ประชาชน (บ้าน)  
ศาสนสถาน (วัด) และข้าราชการไทย (ส่วนราชการ) ได้น าไปปฏิบัติเพ่ือขจัดความยากจนและ
แก้ปัญหาความขาดแคลนของครอบครัว พมจ. ควรประสานงานกับวัดและส่วนราชการในพ้ืนที่ จัดท า
สวนเกษตรพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ได้ที่
ท ากินเรียกว่า ‘สวนชุมชน’ โดยทุกคนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และพมจ.มีเครื่องอ านวยความ
สะดวกให้ทั้งเด็กเยาวชนจิตอาสาในชุมชนแออัด และแผนกท าปุ๋ยหมักชีวภาพ อันจะท าให้ผู้สูงอายุได้
ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามภาระที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งสามรถเพ่ิมพูนทักษะทางสังคม โดยพมจ.
จัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจนปิดและศูนย์ข้อมูลระบบดิจิตอล เพ่ือการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุต่อไป 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน  แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 6 และ 1 
ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้วัดน าประชาชนในชุมชนแออัดปลูกพืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับ
นักเรียน) ในวัดหรือในโรงเรียนเพ่ือลดรายจ่ายค่าอาหารและยา” และ “ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองต้องหา
เงินและดูแลลูกหลาน มีเวลาน้อยในการเพ่ิมพูนทักษาสังคม ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิตอลในบริเวณ
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ชุมชนแออัด หรือชุมชนพิเศษในเมือง” ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ 
(Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 62.6 และ 61.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 23 องค์ประกอบที่ 4 พมจ.ท าศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดปรับปรุงเขตพิเศษผู้สูงอายุ (อ.7) รักษาศีล 5, ยกย่องสตรีผู้สูงอายุ, จัดบุญ
ประเพณีเดือนกตัญญู (10) คัดสรรครูจิตอาสา, จัดรางวัลให้ครอบครัว/สายตระกูลผู้สูงอายุดีเด่น, 
และติดตามเอ้ืออ านวยการความพัฒนาการรายบุคคล ประกอบด้วยข้อ 61,60,57,59,63,62,58 
และข้อ 64  
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00061 61 
พมจ.จัดท าศูนย์ข้อมูลหรือแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุผู้ไม่มี

กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลแก้ปัญหาและสร้างความ
มั่นคงชีวิต 

0.622 

VAR00060 60 
ควรรณรงค์ให้ผู้สูงอายุรักษาศีล 5 และให้เป็นคุณสมบัติการคัด

สรรบุคคลดีเด่นในชุมชนแออัด 
0.608 

VAR00057 57 
พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกปี เพื่อเป็นพลังบริหาร

จัดการชุมชนอย่างสันติสุข 
0.593 

VAR00059 59 
ควรส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาเดือน 10 โดย บวร เพ่ือค่านิยม

กตัญญู 
0.582 

VAR00063 63 
ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบกล้องวงจรปิดหรือ

หนว่ยกู้ภัย ฌาปนกิจกิจศพ อื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัย  
0.574 

VAR00062 62 
พฤติกรรมกุศลของโยมวัด ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอาสา เพื่อ

บรรทัดฐานให้คนรุ่นหลังท าดี 
0.565 

VAR00058 58 
พฤติกรรม 6 อ. เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย บ้าน-วัด-

โรงพยาบาล 
0.556 

VAR00056 56 
ควรมีรางวัลครอบครัวหรือสายตระกูลคุณภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่าง

สอนคนในชุมชน 
0.518 

VAR00064 64 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือผู้ที่อยู่ในภาวะเสียเปรียบสังคม 
แต่ก็ยังท าประโยชน์ให้ชุมชน จึงควรได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ

พิเศษ 
0.517 

 

 จากตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 4 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.436 โดยข้อค าถามท่ีมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.622 คือ ข้อ 61 
 หน่วยงานราชการ อาทิ อบต./ทศต. ควรจัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัย หน่วยกู้ภัย 
หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ แก่ชุมชนแออัด โดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด  



 
150 

โดรน และรีโมทเซนซิ่งแก่ชุมชนแออัด เพ่ือความสะดวกในการติดตามให้การช่วยเหลือฉุกเฉินรวดเร็ว 
ทั้งนี้ พมจ.เป็นผู้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาระบบออนไลน์ มีความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ โดย พมจ.ประสานกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆที่มีหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ น าบทเรียนมาถ่ายทอดผ่าน
ศูนย์การศึกษาในชุมชนแออัด เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งนี้ควรจัดคัดสรรบุคคลผู้สูงอายุดีเด่นหรือเยาวชนอาสาสมัครมาเป็นครูสอน
ร่วมระบบการศึกษาออนไลน์ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยสร้างแอฟพลิเคชั่นบนระบบสื่อ
ดิจิตอลเพ่ือการยกย่องผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติเป็นบุคคลตัวอย่าง อาทิ สตรี
ดีเด่นในการดูแลบุพการี บุรุษผู้สูงอายุดีเด่น ครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น สายตระกูลผู้สูงอายุอายุดีเด่น 
ฯลฯ เผยแพร่คุณูปการของบบุคคลดีงาม รวมทั้งผลิตสื่อระบบออนไลน์ (หรือยูทูป Youtube) หรือ
สร้างความภูมิใจแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและสร้างแบบแผนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
 หน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนแออัด ควรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัย อาจเป็นรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ที่สามารถล าเลียงผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 
พมจ.ประสานงานกับอบต./ทศต.ให้ร่วมบริการสวัสดิการด้าน  “สุขภาวะ” ที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
แออัดอย่างทั่วถึงและครบถ้วนโดยครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพอนามัย อาทิ การป้องกันความเจ็บป่วย 
การส่งเสริมให้เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยการพ่ึงตนเอง การรักษาเบื้องต้นโดยเครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และการฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่หายป่วยแล้วควรจัด “อสม.” ด้านต่างๆออก
รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อาทิ 

1. อาหาร 
2. อากาศ 
3. อุจจาระ 
4. อารมณ ์
5. ออกก าลังกาย 
6. อานาปานสติ 

โดยมีแหล่งบริการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. อาหารเช้า  

การตื่นแต่เช้าของผู้สูงอายุ คือการปฏิบัติตนตามนาฬิกาชีวิตหรือการท าวัตรตามแบบแผนพุทธศาสนา
โดยอบต./ทศต.จัดรถรับส่งผู้สูงอายุไปท าวัตรและรับประทานอาหาร ‘วิเศษ’ ในวัด เพราะอาหารที่วัด
คืออาหารที่ผู้ถวายตั้งใจคัดสรรอาหารที่ดีและเป็นเลิศแด่ “พระสงฆ์” เมื่อผ่านกระบวนการสวดมนต์ 
และพิธีการสงฆ์แล้ว ก็กลายเป็นอาหารวิเศษที่ชาวบ้านเรียกว่า “ข้าวก้นบาตร” แจกจ่ายแบ่งปันคนไป
วัดอย่างถ้วนทั่วกัน 

2.อากาศ 
 การไปวัดตั้งแต่ 05.00 น. ทุกวันของผู้สูงอายุเป็นการไปรับอากาศอันบริสุทธิ์ล่วงเวลาระหว่าง  
03.00-06.00 น. และโดยเฉพาะในวัดซึ่งเป็นแหล่งสงบไร้สารพิษ บางวัดมีต้นไม้มากท าให้ได้ออกซิเจน
ที่เพียงพอต่อการบ ารุงร่างกาย  
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3. อุจจาระ 
 การไปวัดแต่เช้าของผู้สูงอายุ เป็นการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ระบบขับถ่ายก าลังท างาน  คือ
ระหว่าง 04.00-07.00 น. (ตามนาฬิกาชีวิต) ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ตื่นเช้าเป็นประจ า และเคลื่อนไหวเป็น
ประจ าจะมีระบบขับถ่ายที่ดี เป็นการป้องกันโรคในวัยชรา 

4. อารมณ ์
 การไปวัดตอนเช้า และได้เข้าท าวัตรเช้าได้สวดมนต์ได้ระลึกถึงศาสดาในศาสนาได้ดื่มน้ าปานะ
แต่เช้า ท าให้อารมณ์ดีเพราะการสวดมนต์เป็นการสมาธิขั้นต้นท าให้จิตใจผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นหนึ่ง
เดียว หรือจดจ่อกับการท าความดีแห่งการคิดและกระท าด้วยกุศลกรรมบท 10 ซึ่งเสมือน ‘ยา’ รักษา
โรคกรรมเป็นอย่างด ี 

5. ออกก าลังกาย 
 การไปวัดทุกเช้าของผู้สูงอายุพมจ.ควรประสานกับวัด และอสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดกิจกรรมร ากระบี่กระบอง ร าไทเก๊ก ร ามือ แอโรบิค 
หรือเดินจงกรม ฯลฯ ตามเวลาที่เหมาะสม เป็นการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แต่ได้ฟ้ืนฟู สัปปายะ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน และเป็นพ้ืนที่ที่เป็น ‘ของกลาง’ (คือวัด) 
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเมื่อผู้สูงอายุได้สัมผัสบรรยากาศเช่นนี้บ่อยๆความรุนแรงทางอารมณ์ (โลภ 
โกรธ หลง) ก็จะจางคลาย  
 6. อานาปานสติ 
 การฝึกสมาธิของผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคัญมาก อานาปานสติเป็นวิชาภาวนาประเภทหนึ่งในพุทธ
ศาสนา คือ การตามลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติ ซึ่งเรื่องนี้ต้องฝึกทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุก
วินาทีเป็นสิ่งง่ายหากผู้สูงอายุสามารถฝึก และท าได้โดยอัตโนมัติเขาเหล่านั้นจะเป็ นผู้อาพาตน้อย
หรือไม่เจ็บป่วยเลย แต่กลับได้สมาธิตั้งมั่น สามารถรักษาโรคร้ายด้วยตนเองได้ เช่น มะเร็ง หัวใจ ความ
ดันโลหิต ฯลฯ 
 นอกจากนี้ ‘วัด’ เป็นเสมือนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ แต่เป็นโรงพยาบาลที่ปราศจากความ
เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ เพราะวัดเป็นแหล่งสัปปายะมีครบทั้ง 5-6 อ. แล้ววัดก็มีกิจกรรมดีๆมากกว่านั้นคือ 
7 พุทธวิธีดังนี้ 

1. การฟังธรรม 
2. การเดินจงกรม 
3. การสวดมนต์ 
4. การถือศีล 5/8 
5. ยาสมุนไพรหรืออาหารเป็นยา 
6. น้ ามนต์ 
7. การนั่งสมาธิ 

 ทั้ง 7 พุทธวิธีนี้ เป็นระบบป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รักษาโรคกรรมและโรค
ปัจจุบัน และฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วย เพราะการฟัง (หรือสดับ) ธรรมนี้ ในทางวิทยาศาสตร์
พิสูจน์แล้วว่าเสียงการสวดมนต์ หรือเสียงในภาษาท าทุกศาสนาเป็นเสียงเหมาะสมเข้าผ่านโสต
ประสาทท าให้การสั่นสะเทือนภายในพอเหมาะ เกิดอารมณ์ดี โสมมนัส และปีติ ตามล าดับ การเดิน
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จงกรมเป็นพฤติกรรมการผ่อนคลายและออกก าลังกาย แต่ดียิ่งกว่านั้น เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ท าอานาปานสติได้ง่าย เกิดสมาธิบนความเคลื่อนไหวเป็นผลดีต่อการสร้าง ‘สติสัมปชัญญะ’ ของบุคคล
ผู้สูงอายุ และเพ่ือความอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง การสวดมนต์เป็นการขยับปากและเปล่งเสียง ป้องกัน
การพูดยากและลิ้นติดหรือลิ้นคับปากของผู้สูงอายุ นอกจากนี้การสวดมนต์ในบางบทสวดเป็นการ
รักษาโรคด้วยเสียงธรรมปกาสิทธิ์หรือเสียงมนต์ขลังรักษาบางโลก การถือศีล 5/8เป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ข้อห้ามมาหยุดยั้งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งวงการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าเป็น
การถือศีล 5 ช่วยป้องกันบ้างโรคและส่งเสริมสุขภาพดี ยาสมุนไพรและน้ ามนต์โคราชเป็นของคู่กัน  
ที่เป็นเสมือน ‘ยาวิเศษ’ รักษาโรคและคลี่คลายปัญหาชีวิตบางประการได้ สุดท้ายคือการนั่งสมาธิ           
ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลกแล้วว่าท าให้อายุยืน 
 โดยสรุป การจัดระบบกิจกรรมผู้สูงอายุที่วัดโดยมีรถรับส่งจากชุมชนแออัดสูงวัด นอกจากเป็น
มิติของการจัดสวัสดิการสังคมทางด้านสุขภาวะแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ทุนทางสังคม นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมด้วย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงท่ี  
 61 ใจความว่า “พมจ.จัดท าศูนย์ข้อมูลรายบุคคล หรือแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความม่ันคงแก่ชุมชน”  
 60 ใจความว่า “ควรรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีล 5 และใช้ศีล 5 เป็นตัวชี้วัด
คุณสมบัติส าคัญของบุคคลที่ดีเด่นในชุมชนแออัด” 
 57 ใจความว่า “พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกๆปี เพ่ือเป็นพลังการบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างสันติสุข” 
 59 ใจความว่า “ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาบุญประเพณี 12 เดือน และ
พิเศษในเดือน 10 เพ่ือกลไก ‘บวร’ ส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู” 
 63 ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบกล้องวงจรปิด หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปนกิจ
ศพ และอ่ืนๆ เพ่ือผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง” 
 62 ใจความว่า “พฤติกรรม ‘กุศล’ ของโยมวัดบางคนสมควรได้รับการสนับสนุน และแต่งตั้ง
เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้สูงอายุรุ่นใหม่และเยาวชน/กล้าถือปฏิบัติตาม
อย่างสร้างสรรค์ ” 
 58 ใจความว่า “กิจกรรม  6 อ. (อาหาร  อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานา
ปานสติ) เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดเป็นศูนย์กลาง ‘บวร’ (บ้าน-วัด-โรงพยาบาล)” 
56 ใจความว่า “ควรมีรางวัลสายตระกูล หรือครอบครัวคุณภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน”
 และ 64 ใจความว่า “ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย คือกลุ่มชนส าคัญแม้อยู่ในสภาวะ
เสียเปรียบสังคมแต่ก็ท าประโยชน์แก่ชุมชน จึงควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นพิเศษ ”                  
ค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 62.6, 
60.8, 59.3, 58.2, 57.4, 56.5, 55.6, 51.8 และ 51.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5 พมจ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมตัว
กันกับคนอ่ืนๆ จัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนในวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต 6 อ. โครงการคู่แฝด
ผู้สูงอายุกับเยาวชนคู่คุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่ เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย ได้การศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้ความเป็นธรรม ประกอบด้วยข้อ 16,18,15,19,17,14,21 และข้อ 24  
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
VAR00016 16 รณรงค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ “บวร” 0.737 

VAR00018 18 
ควรสนับสนุนกิจกรรมการปลูกพืช และใช้ประโยชน์จากผลผลิต

พืชด้วยกลไก บวร 
0.688 

VAR00015 15 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ได้มารวมตัวกันท ามูลนิธิ 

ชมรม เพ่ือช่วยสังคมไม่หวังผลตอบแทน 
0.685 

VAR00019 19 
ควรจัดท าหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุส าหรับบุคคลผู้สูงอายุ/เยาวชน

จติ  อาสามีการรับรองคุณภาพโดย พมจ. 
0.623 

VAR00017 17 
ควรสนับสนุนให้มี ค. คู่แฝดผู้สูงอายุ/เยาวชน เพ่ือลดภาวะการ

ยึดติดที่อยู่อาศัยแบบไร้เหตุผล 
0.607 

VAR00014 14  0.573 

VAR00021 21 
กิจกรรมสร้างรายได้ควรท าคู่กิจกรรมลดรายจ่าย โดยตอกย้ า

ระบบคุณธรรมน าสุขภาพ 
0.382 

VAR00024 24 
ค าว่า “สวัสดิการผู้สูงอายุ” ควรจัดตั้งทั้งแบบรูปธรรม และ

นามธรรมควบคู่กัน 
0.363 

 
จากตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน           

ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.291 โดยข้อค าถามที่มีน้ าหนังองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.737 คือ              
ข้อ 16 
  ค าว่า “บวร” นอกจากแปลว่าความเจริญงอกงาม หรือหากใช้กับผู้สูงอายุ หมายถึง 
“อายุบวร”  คือ ยิ่งอายุมากยิ่งมีแต่ความดีงาม ซึ่งพระมหากษัตรไทย รัชการที่ 9 ทรงมีพระปรีชา
ญาณที่จะท าให้บวรมีความเป็นรูปธรรม โดยให้นิยามปฏิบัติการว่า “บ-ว-ร” หรือ บ้าน-วัด-ส่วน
ราชการ ดังจะเห็นว่าในวงการศึกษาก็น าไปใช้ในมิติของบ้าน -วัด-โรงเรียน ในวงการแพทย์และการ
สาธารณสุขก็น าไปใช้ในมิติของ บ้าน-วัด-โรงพยาบาล ซึ่งในระดับการบริหารประเทศนั้น “บวร” 
น่าจะมีความหมายครอบคลุมถึงองค์กร 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน 
  การที่ พมจ.ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนๆนั้น เป็นกระบวนการที่สวัสดิการภาครัฐลงไปช่วยเหลือและการที่ พมจ.ประสานจัดการ
ร่วมกับ “วัด” ก็เป็นการสนับสนุนที่ผสมผสานกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยการผ่านมือพระสงฆ์ ฉะนั้นการสนับสนุนทั้ง 3 ส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน)           
ลงไปถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอย่างนั้น ไม่อาจท าให้การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้เกิดความส าเร็จประโยชน์ได้ จึงจ าเป็นต้อง “สอน” ให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
สามารถเรียนรู้ “การให้” โดยการฝึกจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุน/ชมรม/สมาคม เพ่ือรู้สึกผูกพันกันและกัน 
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพ่ึงตนเอง และแบบเป็นองค์รวม อีกทั้งเป็นแนวทางรับรองการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับชาติ และระดับโลกในอนาคต 
   “การเกษตรทฤษฎีใหม่” หรือศาสตร์พระราชาเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่สามารถเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจ าเป็นต้องเรียนรู้เอง เพ่ือให้
สัมพันธ์กับกลไก “บวร” ที่ พมจ.ก าลังจัดให้ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

1. ศาสตร์พระราชา คือ เนื้อหา 
2. บวร คือ ผลและกระบวนการ 

  ค าว่า “ที่อยู่อาศัย” หมายถึง ที่ดินและที่หลับนอนด้วย ซึ่งขนาดท้องยังหิวอยู่ แม้จะ
ก่อสร้างที่อยู่ให้ใหม่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยดังกล่าว 
นัยส าคัญจึงอยู่ที่ค าว่า  “สวนชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือป่าชุมชน หรือไร่นาป่าสวนชุมชน ตาม
ศาสตร์พระราชา” ทั้งนี้ เพราะการท าเกษตรคือการท าเพ่ือปากท้อง เพ่ือรักษาชีวิตและให้ชีวิต 
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้วยังท าให้ได้อาหารสด อาหารดี อาหารสุขภาพ และขนาดกินเหลือก็
ยังสามารถน าไปขายเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย 

การจัดตั้งมูลนิธิ/ชมรม/กองทุน ฯลฯ อันเป็นองค์กรนิติบุคคลและฐานะองค์กร 
ประชาชน โดย พมจ. สนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยกลุ่มชนผู้สูงอายุ (คุณภาพ) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
จะได้ได้ฝึกจิตใจด้วย การท างาน ดังนี้  

1. การให้ทาน  
2. การถือศีล 
3. การเนกขัมมะ (บวช) 
4. วิริยะหรือความเพียรที่จะท าให้ส าเร็จ 
5. ขันติหรือความอดทน 
6. สัจจะหรือการให้ค ามั่นที่จะปฏิบัติ 
7. อธิษฐานด้วยจิตเป็นกุศล 
8. ปัญญา หรือการท างานด้วยความรู้ และคุณธรรม 
9. เมตตา 
10. อุเบกขา 
ซึ่งขนาดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้โอกาสอุทิศเวลา และเรียนรู้การท างาน 

ภาคประชาชนเพ่ือสังคม โดยมี พมจ.เป็นผู้สนับสนุนและสามารถใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อน ซึ่ง
บ้านมีความหมายถึง ที่อยู่อาศัย ชุมชน และอบต./เทศบาลต าบล ฉะนั้น เมื่อระดมทุนได้แล้วก็จัดตั้ง
คณะกรรมการและประชุมตั้งมูลนิธิที่วัด เพราะวัดเป็นที่สัปปายะ วัดเกลาจิตใจให้ผู้สูงอายุ เปลี่ยน
ทัศนคติ เปลี่ยนจิตใจที่คิดอกุศลเป็นกุศล ตั้งใจพัฒนาชุมชนแออัดให้เข้าสู่ศีล 5 และจัดตั้งมูลนิธิในวัด 
ระดมทุนเพ่ือจัดพ้ืนที่สักแปลงเพ่ือจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้ท าสวนปลูกพืชผักสวนครัวคนละ
แปลง มี อสม. ช่วยเหลือ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้ผักสวนครัวรับประทานทั้งปี เป็นการลดรายจ่าย ก็จะมี
รายได้เหลือพอที่จะดูแลตนเอง มูลนิธิ/ชมรม/กองทุนที่จัดตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายนี้             
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โดยสถานที่ตั้งอยู่วัดนั้น พระสงฆ์จะช่วยขัดเกลาจิตใจ และความเป็นนิติบุคคลของมูลนิธิฯ ดังกล่าว  
ท าให้สังคมภายนอกเชื่อถือความเป็นชุมชนแออัดมากข้ึน นอกจากนั้นยังสามารถรับบริจาคสิ่งของหรือ
ปัจจัยเข้าชุมชนโดยผ่านมูลนิธิด้วยแล้ว ก็เข้าหารือคณะกรรมการและแจกจ่ายแบ่งปันต่อรายครัวเรือน 
ฉะนั้น พมจ.ควรคัดสรรผู้สูงอายุในชุมชนแออัดที่มีคุณภาพมารวมกันระดมทุนและเป็นกรมการ              
ในมูลนิธิฯ โดยด าเนินการในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ) 

พมจ.ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดย
อบรมให้ อสม.มีความรอบรู้และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ขณะเดียวกันก็จัดให้มีหลักสูตรส าหรับ
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงระบบออนไลน์ หรือดิจิตอล เพ่ือทันสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าก้าวไกลของ
เทคโนโลยีขึ้นสูงที่ก าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก สุดท้าย พมจ.คัดสรรบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายวัยรุ่น
จิตอาสา และฝ่ายผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลคุณภาพ เพ่ือไปบริหารมูลนิธิต่อไป โครงการท านองนี้อาจ
เรียกว่า โครงการคู่แฝดก็ได้ ผลลัพธ์จะมีมากกว่าเดิม อาทิ ผู้สูงอายุ มีประสบการณ์ความรู้มากแต่
แข็งแรงน้อย ขณะที่วัยรุ่นแข็งแรงมาก แต่ประสบการณ์น้อย 

การลดรายจ่าย เป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย อสม.
และพมจ.ควรจัดกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนแออัดได้ปฏิบัติภาวนาที่วัดในทุกวันพระ และปฏิบัติ
ตามข้อห้าม (ศีล) จะท าให้จิตใจเปลี่ยนแปลงสู่กุศลกรรมบถ 10 โดยคนทั่วไปก็สามารถเห็นได้ชัดเจน
ใน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. ประหยัด 
2. ขยัน 
3. ซื่อสัตย์ 
4. สะอาด 
5. เสียสละ 
6. กตัญญู 

กล่าวคือ บุคคลใดที่มีคุณลักษณะครบ 6 ข้อดังนี้ จะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับศีล 5 หรือถือได้ว่าเป็น
บุคคลที่มีศีล 5 ครบ อันเป็นคุณสมบัติข้อแรกของคนจิตอาสาดีเด่น ฉะนั้น การฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุ
และครอบครัวในชุมชนแออัดรู้จักลดรายจ่าย ก็ต้องเริ่มต้นที่การนับถือศีล 5 ก่อนเป็นส าคัญ 
ในเรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลประจ าชุมชนแออัด จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะพฤติกรรม
การลดรายจ่ายของผู้สูงอายุ รวมทั้งครอบครัวของผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เท่ากับว่าเป็นการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเห็นผลปรากฏและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้จนเห็นเป็นตัวอย่าง 

การปลูกพืชหรือการเกษตร ก็เป็นพฤติกรรมส าคัญในวิถี ไทยวิถีพุทธ หากบุคคล
เข้าถึงศีล 5 แล้วก็จะมีจิตโน้มสู่การท าการเกษตรพอเพียง พมจ. และวัด ควรจัดหาพ้ืนที่ชั่วคราว               
สัก 1 แปลง ให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาเรียนรู้การท า “สวนชุมชน หรือ ป่าชุมชน” โดยทุกคนเป็นเจ้าของ           
ให้เป็นสวนตามศาสตร์พระราชา พมจ.หรือมูลนิธิฯ ของชุมชนแออัดประสานงานของงบสนับสนุนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงอ่ืนให้จัดระบบน้ า ปุ๋ย ดิน สัตว์เลี้ยง  ตามสัดส่วนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หากมีรายได้มากจึงท าในรูปสหกรณ์ของชุมชนแออัด และนั่นคือ ความส าเร็จประโยชน์ที่ว่า
ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้จะตามมาเอง 
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“สวน” ตามศาสตร์พระราชาคือ แหล่งการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนอุปนิสัยบุคคล         
ในชุมชนแออัด โดยสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชอบความเป็นเกษตรกรและมีความเสียสละ เมตตากรุณา 
มีจิตกุศล และอยู่ในศีลธรรม กล่าวคือ สวนตามศาสตร์พระราชาจะเป็นแหล่งส าคัญที่คนในชุมชน
แออัดภูมิใจ และสามารถเชื่อมโยงกับกลไก “บวร” ได้อย่างดี “สวน” จึงแทนบ้านของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก่อน จนกว่าจะมีบ้านจริง 

จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี  
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน ในข้อกระทงที่ 16, 18, 15 , 19, 17, 21 
และ 24 มีใจความสังเขป คือ ควรรณรงค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ “บวร” ควรสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกพืช และใช้ประโยชน์จากผลผลิตของพืชเพ่ือสุขภาวะ ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ           
ที่มีประสบการณ์ได้รวมตัวกันจัดตั้งมูลนิธิ ชมรม เพื่อช่วยสังคมไม่หวังผลตอบแทน ควรจัดท าหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ ของบุคคลและเยาวชนจิตอาสา โดยมีการรับรองคุณภาพโดย พมจ.ควรสนับสนุน            
ให้มีโครงการคู่แฝด ท างานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน เพ่ือลดภาวการณ์ติดยึดที่อยู่อาศัยโดย
ไร้เหตุผล ควรมีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ โดยตอกย้ าระบบคุณธรรมน าพาสุขภาพ ฉะนั้น 
ค าว่า “สวัสดิการผู้สูงอายุ” จึงควรจัดการได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมค่าน้ าหนักความเห็นด้วย และ
น้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 73.7, 68.8, 68.5, 62.3, 60.7, 38.2 
และ 36.3 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 25 องค์ประกอบที่ 6 วัดเป็นศูนย์การจัดหลักสูตรพัฒนาเยาชนจิตอาสาผลิตผู้ช่วย
ผู้สูงอายุประจ าศูนย์ความม่ันคงชีวิตใน อบต./เทศบาลต าบล และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุ          
ที่เข้มแข็งเป็นครูประจ าชุมชนแออัดในบทบาทผู้น าสัมพันธ์ “บวร” โดยการสนับสนุนของ พมจ. 
ประกอบด้วยข้อ 38,37,39,36,40 และข้อ 35 
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

VAR00038 38 
ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชนแออัด โดย พมจ.จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
0.675 

VAR00037 37 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้เป็นครูในศูนย์

เลี้ยงเด็กในชุมชนแออัด/วัด/โรงเรียน/อบต. 
0.620 

VAR00039 39 
ควรสนับร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม และนันทนาการ ให้ผู้สูงอายุ

ออกก าลังกายและสมาธิบนความเคลื่อนไหว 
0.579 

VAR00036 36 
ควรสนับสนุนการสร้างถนนจักรยานในชุมชนแออัด และบริเวณ

ในซอย เพ่ือออกก าลังกาย ลดรายจ่ายเชื้อเพลิง 
0.541 

VAR00040 40 
พมจ. ควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสาเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุด าเนินชีวิต

ตามกลไก บวร 
0.503 

VAR00035 35 
การสนับสนุนกิจกรรม พุทธวิถี จะท าให้ผู้สูงอายุรักสันติ มี

ปัญญาพ่ึงตนเอง 
0.462 
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จากตารางที่ 25 องค์ประกอบ 6 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.231 คือข้อ 38 ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดย พมจ.จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
 พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้เกิดศูนย์ความมั่นคงชีวิตหรือศูนย์คุณภาพชีวิตใน อบต./
เทศบาลต าบล เพราะหน่วยงานด้านดังกล่าวมีบทบาทเรียกเก็บภาษี และได้งบประมาณประมาณจาก
ภาครัฐโดยตรง ศูนย์ดังกล่าวนี้จะเป็นศูนย์วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีแผนงานชัดเจนส าหรับรุ่น
เยาว์ รุ่นหนุ่มสาว  รุ่นกลางคน และรุ่นชรา เพื่อให้การรับรู้และการเรียนรู้ได้ถูกขับเคลื่อนและถ่ายทอด
จากคนหนึ่งรุ่นสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างมีความหมาย และส าเร็จประโยชน์ 
 บรรยากาศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ควรใช้วัดเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา มีเป้าหมายเพ่ือผลิตผู้ช่วยผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันตัวผู้สูงอายุเองก็มี
เป้าหมายว่าบั้นปลายชีวิตขอให้ได้บุญ ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน
เป็นบุคคลด้อยโอกาสและอยู่ในสภาวะเสียเปรียบสังคม จึงควรได้รับการเอ้ือเฟ้ือเป็นกรณีพิเศษ               
ที่จะต้องมีกิจกรรมให้ท าบุญบ่อยๆ เพราะเป้าหมายของผู้สูงอายุก็คือ “บุญ” 
 บุญประเพณี 12 เดือน อาทิ บุญเข้ากรรม บุญคูณสาน บุญข้าวจี่ บุญข้าวปุ้น บุญสงกรานต์ 
บุญขอฝน/บั้งไฟ บุญช าระ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสารท บุญไหลเรือไฟ บุญกฐิน 
เป็นต้น เจตนารมณ์ของวิถีประชาพุทธศาสนิกชน ก็เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม “บวร” (บ้าน-
วัด-ส่วนราชการ) ผู้สูงอายุจะได้เข้าไปพักใจ พิจารณาใจตนเอง ท าใจให้สงบโดยสมาทานขอถือศีล 8 
ในเย็นวันก่อนงาน และนอนที่วัด ประดิษฐ์ดอกไม้ร้อยมาลัยบูชาพระพุทธ เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/สวด
มนต์ ตอนกลางคืน รุ่งเช้ามืดก็ตื่นท าวัตรเช้าพร้อมพระสงฆ์ และเตรียมอาหารใส่บาตรที่วัด และขอลา
ศีล 8 กลับบ้าน 
 ฉะนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่วัดตั้งแต่บ่าย 15.00 น. ในวันก่อนงาน หรือวันโกนก่อน 
วันพระ และปฏิบัติตาม 7 พุทธวิถี กลางคืนนอนตามข้อปฏิบัติศีล 8 เช้ารับประทานอาหารที่วัด และ
ขอลาศีล 8 กลับบ้าน รวม 20 ชั่วโมงต่อวนพระ 1 ครั้ง (1 เดือนมีวันพระ 4 ครั้ง ก็เท่ากับ 20 x 4 = 
80 ชั่วโมง) ส่วนงานบุญประเพณี 12 เดือนอีก ก็จะมาท าเช่นนี้ตามที่พระก าหนด  
 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หรือเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ขนาดระลึกรู้ที่จะ
รักษาสุขภาพตามหลัก 6 อ (หรือ 5 อ) ก็สามารถหลบมาเพ่ือใช้ชีวิตที่วัดวันพระ 20 ชั่วโมง ท าให้ได้
อากาศบริสุทธิ์ได้อากาศดี อุจจาระ (ส่วนวัดสะอาดกว่าการอยู่แออัดที่สลัม) อารมณ์ดีเพราะแบบแผน
ทางพุทธเน้นกิจกรรมรักษาอารมณ์ และได้ออกก าลังกายโดยออกแรงกวาดลานวัด ท าความสะอาดวัด 
บางคนก็เดินมาวัดทุกเช้า ทุกวัน ก็จะได้รับอากาศสัปปายะในวัดวันละ 5 ชั่วโมงต่อวัน รอบ 1 ปี ก็เป็น
จ านวน 1,800 ชั่วโมง 
 นั่นคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเป้าหมายชีวิตที่การท าบุญ การได้ไปวัดจึงเป็นโอกาสที่พึงพอใจ 
ฉะนั้น “สวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” จึงควรเริ่มต้นที่วัดและใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง 
  จักรยาน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุเท่าเทียมกับการเดินจงกรมหรือเดินช้าๆ ข้อดีของ
จักรยาน คือ ถึงที่หมายเร็ว แต่ระบบการคมนาคมของประเทศยังไม่เอ้ืออ านวย จึงควรขอให้วัดเป็น
จุดเริ่มต้นของถนนจักรยานในวัด/รอบวัด/รอบโรงเรียน/รอบมหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยก่อน
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เป็นส าคัญ บนเส้นทางถนนจักรยานควรมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด ห้องน้ าสะอาด ที่นั่งพักเป็นระยะๆ 
เพ่ือสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ ส่วน อบต./เทศบาลต าบล ก็ประสานกับหน่วยงานกระทรวง
คมนาคม เพ่ือท าถนนจักรยานเชื่อมระหว่างต าบลอย่างปลอดภัย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จัดได้มีโอกาสไปเห็นพ้ืนที่ท ากินแห่งใหม่จะได้ตัดสินใจโยกย้ายไปยังที่
เหมาะสมต่อไป 
 ชุมชนแออัด คือ “บ้าน” หลังใหญ่ที่มีพ้ืนที่จ ากัดส าหรับคนจ านวนมากที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ได้มาพักอาศัย และร่วมกันด าเนินชีวิตเพ่ือการรับจ้างและค้าขายอย่างสะดวก หากแต่เป็นบ้านหลัง
ใหญ่ที่ขาดภาวะ 6 อ. คือ อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานาปานสติ ซึ่งเป็น
การอยู่อาศัยที่ขาดการอนามัยและอาจท าให้อายุสั่น ฉะนั้น สวัสดิการที่ควรจัดให้และมีความส าคัญคือ 
ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ แต่ต้องใช้เวลารอคอย 
 สิ่งที่กระทรวง พม. ท าได้ทันทีดังนี้ 

1. จัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้ทันที คือ กลไก “บวร” กล่าวคือ ใช้สถานที่ๆมีอยู่
แล้วเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
      บ : บ้าน ในที่นี้จึงหมายถึง อบต./เทศบาลต าบล 
       ว : วัด 
      ร : ส่วนราชการทุกภาคส่วนภายในอ าเภอหรือจังหวัดที่มีชุมชนแออัด 

2. เนื้อหาสาระของสวัสดิการก็คือ 
      2.1 พฤติกรรมสุขภาพ 6 อ. 
       2.2 บุญประเพณี 12 เดือนที่จัด และวันพระ 
      2.3 7 พุทธวิธีรักษาโรค 
      2.4 ศาสตร์พระราชา 
      2.5 จิตอาสา 

3. เมื่อกระท าตามข้อ 1 และ 2 แล้ว “พุทธพืช หรือพุทธพีชะ” ภายในตัวของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นผลปรากฏ เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเอง 

4. ภาคเอกชน ควรได้รับการประสานงานโดยวัด เพื่อขอบริจาคท่ีดินหรือที่อยู่อาศัยตามความ
เหมาะสมต่อไป 

5. ภาคประชาชน หลายองค์กรตั้งแต่องค์กรระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก ที่พร้อมที่
จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
จากตารางส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ในการวิจัยเชิงปริมาณ) 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) แสดงความคิดเห็นในข้อกระทงที่ 38, 37, 39, 40 และ 35 
ใจความพอสังเขปว่า  

“ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงาน (ในชุมชนแออัด) ให้ได้รับการอบรมเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด (อาจมีเงินเดือนจาก อบต./เทศบาลต าบล/พมจ./มูลนิธิฯ) ควรส่งเสริมและมี
ทุนสนับสนุนผู้สูงอายุกว่าคนทั่วไป และคนที่แข็งแรงควรให้เป็นครูสอนชุมชนแออัด ควรจัดกิจกรรม
นันทนาการให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย หรือเดินจงกรม (สมาธิบนความเคลื่อนไหว) ควรสนับสนุนการ
สร้างถนนจักรยานภายในชุมชนหรือรอบวัด รอบโรงเรียน และประสานงานให้ อบต./เทศบาลต าบล 
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ได้จัดท าโครงการสร้างถนนจักรยานเชื่อมกับต าบลอ่ืนๆ เพ่ือลดรายจ่ายการเดินทางแต่ได้ออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ควรจัดการระบบจิตอาสาให้การด าเนินการตามกลไก บวร และเนื้อหากิจกรรม 7 
พุทธวิธีในวัดอย่างจริงจัง เพ่ือการรักษาและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย”            
ค่าน้ าหนักความเห็นด้วยและค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 67.5, 
62.0, 57.9, 54.1, 50.3, และ 46.2 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 26 องค์ประกอบที่ 7 ผู้สูงอายุควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี ใน 3 ขั้นตอน 
คือ สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น ผู้ประสานการตัดสินใจในระยะแรก จัดแผนเสนอและสนับสนุนการ
ซ่อมบ ารุง “บ้าน” (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และระยะสามโยกย้ายไป
สถานที่ใหม่ ประกอบด้วยข้อ 31,29,30,51,23,22 และข้อ 25  
 

ตัวแปร 
ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียดข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
VAR00031 31  0.704 

VAR00029 29 
ควรสนับสนุนสตรีบุตรผู้สูงอายุให้เป็นผู้ตัดสินใจโยกย้าย เพื่อให้

เกียรติสัมพันธภาพแห่งวงศ์ตระกูล 
0.695 

VAR00030 30 
การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรท าแบบ

ง่าย โดยอาจให้ซ่อมบ ารุงก่อน ระยะ 2 จึงจัดสร้างให้ถาวร/
โยกย้าย 

0.658 

VAR00051 51 ควรจัดสร้างหอสูงส าหรับนั่งภาวนาสมาธิผู้สูงอายุในชุมชนแออัด 0.525 

VAR00023 23 
ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรจัดท าพ้ืนที่ให้อาชีพเก็บของเก่าขาย/ท าปุ๋ยชีวภาพ 

0.406 

VAR00022 22 
ควรปลูกฝัง ยกย่องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุให้ละวางอาชีพรับจ้าง หันมา

ท าอาชีพอิสระในชุมชน ป่าชุมชน 
0.352 

VAR00025 25 
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพควรส่งเสริมให้เป็นพระ/หมอ/ครู ประจ า

ชุมชนแออัด 
0.343 

 
จากตารางที่ 26 องค์ประกอบ 7 ข้อค าถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนของ

ความแปรปรวนเท่ากับ 1.138  โดยข้อค าถามที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.704 คือ        
ข้อ 31  
 ที่อยู่อาศัย เน้นตัวแปรส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่อยู่อาศัย แต่ชนกลุ่มน้อย ชนต่างด้าว และคนในชุมชนแออัดไม่มีกรรมสิทธิ์ บางคนเป็นเช่นนี้
มาตั้งแต่ก าเนิด ฉะนั้น ในเรื่องนี้จึงต้องศึกษาอย่างละเอียด จากการส ารวจความคิดเห็นของคนใน            
4 จังหวัด และใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเรื่อ งนี้น้อยมาก 
อาจเป็นเพราะ 
 1. เคยขอหลายครั้งนับไม่ถ้วนแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง หรือเคยโยกย้ายไปแล้วไม่เป็น
ความสุขตามท่ีหวัง 
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 2. ความเคยชิน (อนุสัย) เพราะประกอบอาชีพที่เคยท ามานาน กลัวจะต้องเปลี่ยนอาชีพ 
 3. บรรยากาศของชุมชนแออัด ดึงดูดให้สามารถท าอะไรได้ตามอารมณ์ และรัฐหรือทางการ
ปกครองมักให้อภัย เพราะถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส และเสียเปรียบสังคม จึงไม่อยากโยกย้ายจริง และ
กลัวต้องไปท าความดีซึ่งจิตแข็งกระด้างแล้ว 
 องค์การอนามัยโลกได้ให้หลัก 5 อ. แก่การสร้างคุณภาพชีวิตของคน คือ 1)อาหาร 2)อากาศ  
3)อุจจาระ 4)อารมณ์ 5)ออกก าลังกาย ส่วนประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ก็เพ่ิมเป็น 6 อ. 
ฉะนั้น อ.ที่ 6 คือ อานาปานสติ จึงเป็นเหตุและผลที่จะท าให้การแก้ไขปัญหานี้ต้องมุ่งหน้าไปที่วัดก่อน
 ผลการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง และผลจากการท าเทคนิค
กระบวนการที่มีส่วนร่วม 3 ครั้งคือ 1) เจ้าหน้าที่ชองกรทรวง พม. 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ 
เอกชน 3) กลุ่มจิตอาสาที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ท าให้เห็นความจ าเป็นของการ
ด าเนินงานจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ตามล าดับดังนี้ 
 ขั้นตอนการจัดสวัสดิการสังคม แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 

1. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก่อน โดยกระบวนการ “บวร” เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจ
ให้น้อมสู่พุทธศาสนาอย่างจริงจัง ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้  

2. ปรับพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้วางแผนเวลากระท าการ 6 อ. ซึ่งทางเลือกท่ีดีที่สุดในเวลานี้
คือ การไปอยู่วัดทุกวันๆละ 5 ชั่วโมง จะได้อาหารดี อากาศดี อุจจาระดี อารมณ์ดี ออกก าลังกาย (เดิน
จงกรม) และ  อานาปนสติ 

3. ให้ชุมชนแออัดมีการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย
ให้จัดเป็นผู้ประสานช่วยจัดตั้ง ให้วัดเป็นที่ตั้งมูลนิธิ พมจ.เป็นผู้ก ากับดูแลให้มีการประชุม และช่วย
ประสานงานในนามนิติบุคคลเพื่อการพัฒนา 

4. อบต./เทศบาลต าบล ด าเนินการประสานระดับกระทรวงเพ่ือของบประมาณ สร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ ถนนจักรยานทั้งจังหวัดเพ่ือลดรายจ่าย 

5. ศาสตร์พระราชา ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพุทธ
เศรษฐกิจ และอนามัยดี จะท าให้ได้ทั้งบ้าน-สวน-นา-ป่า เป็นต้น 

จากการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นในข้อกระทงท่ี 29, 30, 51, 23, 
22 และ 25 ใจความพอสังเขป ดังนี้ 

“ควรส่งเสริมให้สตรีบุตรของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลและมีอ านาจตัดสินใจ การ
จัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ควรมีข้ันตอนแบบเรียบง่าย โดยระยะต่อมาให้
ขอซ่อมปรับปรุงบ้านญาติ หรือต่อเติมให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยในที่ๆ มี 5 อ. ครบ ระยะสุดท้ายให้
ประเมินแยกผู้สูงอายุที่แข็งแรงออกมาท าเกษตรชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือพวกที่มีอาชีพขาย
ของเก่าก็เรียนรู้การท าปุ๋ย มีตลาดให้จ าหน่ายและให้โยกย้ายไปก่อน ส่วนผู้สูงอายุที่อ่อนแอกว่า ให้ละ
วางอาชีพรับจ้าง สนับสนุนให้ไปท าอาชีพอิสระในสวนชุมชน และ/หรือ ป่าชุมชน ที่อบต./เทศบาลจัด
ให้ ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นพระ/หมอ/ครู ประจ าชุมชนแออัด” ค่าน้ าหนัก
ความเห็นด้วย และค่าน้ าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 69.5, 65.8, 52.5, 
40.6, 35.2, และ 34.3 ตามล าดับ 
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  สรุป จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน เมื่อท าการศึกษาวิจัยในขั้นตอนแรกด้วย            
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวชาติพันธุ์วรรณนา ให้ได้สาระส าคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนแออัด 4 พ้ืนที่ จากนั้นจัดกลุ่ม
ข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องกันของข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบในเชิงปริมาณ ให้ได้องค์ประกอบจากลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กัน ก่อนน าสู่การทดลองในพ้ืนที่ 
  ผลการพิจารณาความสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อใช้เทคนิคผสมผสานกับวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ Exploratory Factor Analysis แสดงให้เห็นว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ที่ลุ่มลึกนั้น ได้รับการสนับสนุนและรองรับความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยสถิติทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
แสดงผลออกมาเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นข้อกระทงค าถาม สามารถตั้งชื่อเป็นรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตต่อไป 
  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,423 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิค Exploratory Factor Analysis หมุนแกนภายหลังการสกัดองค์ประกอบ 7 
องค์ประกอบ เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบมากขึ้น โดยการหมุนแบบออร์โธกอนอล 
(orthogonal lRotation) วิธีแวริเมกซ์ (Varimax) 1,000 รอบ ได้รูปแบบองค์ประกอบ ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง พบองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น  
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บทท่ี 6 
การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 

ในที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural anthropology) 
มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงรูปแบบจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ           
โดยศึกษาจากชุมชนแออัดในพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่            
บุกรุกหรืออาศัยผู้อ่ืนอยู่ในชุมชนแออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชน
บึงบา อ าเภอธัญบุรี หวัดปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และชุมชน          
หัวรอ ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนที่ละ 25 คน รวม 100 คน มาคัดสรรเป็น   
ข้อกระทงของผู้ให้ข้อมูลหลักและสังเคราะห์ ข้อมูลสร้างข้อค าถาม 80 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของข้อ
ค าถามแล้วน าไปส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน โดยคัดเลือกจากประชาชนทั่วไป           
ใน 4 จังหวัดดังกล่าวเพ่ือยืนยันข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ พบ 7 องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการจัดสวัสดิการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง แล้วน ามาสร้างเป็น Model เพ่ือน าไปทดลองในพ้ืนที่ศึกษา         
น าร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 1) ศึกษาถึงความเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง 2) ศึกษาถึงความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่จะน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง แล้วจัดท า
แผนการทดลองรูปแบบดังนี้  
 

แผนปฏิบัติการพื้นที่ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น (Community Base Research) 
โครงการ : การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ภายใต้กรอบผลการศึกษาวิจัย : รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง 
 

1. เหตุผลและความส าคัญของแผน 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 ด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศยัในชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญของการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
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กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ภายหลังจากที่ด าเนินการศึกษาวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ตามข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่การศึกษาใน 4 จังหวัดประกอบด้วย 
จังหวัดสระบุรี เลือกเก็บข้อมูลในชุมชนเขาคูบา เขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดนนทบุรี เลือกเก็บ
ข้อมูลในชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดปทุมธานี เลือกเก็บข้อมูลในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงบาและพ้ืนที่ในเทศบาลนครรังสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลือกเก็ บข้อมูล             
ในพ้ืนที่ต าบลหัวรอ และต าบลคลองสระบัว ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูล          
กับกลุ่มเป้าหมายอันประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้               
จะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สู งอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยต่อไป 
2. ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัยฯ 

       4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
   ศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 4.2 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ 

 4.2.1 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.2.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น 

 4.2.3 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกอบต. ปลัดฯ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุเป็นต้น 

 4.2.4 ผู้น าชุมชนหรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร กลุ่ม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ :  ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศจ านวน 
100 คน และต่างประเทศ 14 คน จัดท ากรอบการสัมภาษณ์ และสังเกต จัดนักวิจัยสนามเข้าถึง
ผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับฟังความต้องการ โดยใช้บทสัมภาษณ์เชิงลึกที่สะเทือนอารมณ์ จาก
พ้ืนที่เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาใน
ประเด็นส าคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ดังนี้  

  1. แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ ในสภาพแวดล้อม 
ที่เก้ือหนุนที่เหมาะสม (ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในอนาคต) 
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  2. รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน            
(ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9) 
  3. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลผู้สู งอายุ             
(ตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม) 

  4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์) 
  5. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (ตามแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552) 
  6. รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้ เสียเปรียบในสังคม 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา 
เศรษฐกิจและ สังคมวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา  และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) 

  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา  

โดยใช้การศึกษาแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกเทป แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตารางสามเส้า (บุคคล สถานที่ เวลา) ตามกรอบการศึกษาเพ่ือน ามา
จัดท ากระทงค าถามเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

 การศึกษาเชิงปริมาณ : ศึกษา ถึง ความเห็นของของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,423 คน เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยหลักสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Barlett's Test สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะ
ค่าไอเกน(Eigen value)มากกว่า 1.00  พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/น้ าหนักองค์ประกอบจากตาราง 
Component matrix และท าการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามล าดับ 
เพ่ือหาองค์ประกอบที่ส าคัญในเนื้อหาสาระรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง    
3. นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการสวัสดิการ คุ้มครอง และบริการทางสังคมอ่ืนๆ 
อันเกิดจากวิถีของชุมชน สังคม และการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบาย           
ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเอง เช่นคนที่อาศัยในที่บุกรุกของสาธารณะ การอาศัยพ่ึงพิงในที่ดินของผู้อ่ืน รวมทั้งบุคคล             
ไร้บ้าน และมีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดซื้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
อาจจะรวมถึง ผู้เช่าห้องพัก ผู้เช่าบ้าน เช่าซื้อ หรืออาศัยอยู่ในบ้านของผู้อ่ืน และไม่มีสถานะเป็ น           
เจ้าบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
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 ชุมชนเมือง หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน
อันถาวร และมีความหนาแน่นด้วยประชากร รวมถึงเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางพ้ืนเพ 
โดยมักอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาล  
 ชุมชนแออัดและชุมชนสลัม หมายถึง หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน           
อันเนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ผู้อ่ืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่   
มีความเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคมอ่ืนๆ  
 ทุนทางสังคม หมายถึง บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในพ้ืนที่ชุมชน ที่มีศักยภาพสามารถน ามา
บูรณาการเพ่ือให้เกิดมูลค่า และคุณค่าแก่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ วัด บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการ 
หรือองค์กรอื่นๆ ในชุมชนและนอกชุมชนที่อาศัยอยู่  

 กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง สิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ได้รับมอบอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือการอยู่อาศัยและใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี ซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย  
 การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง  ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การท างานและมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริการสังคมทั่วไป บนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนที่พึงได้รับและมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  

 สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึง บริการที่จัดโดยรัฐและภาคเอกชน ประชาชน ในรูปแบบ
กิจกรรม โครงการ การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุทั่วไป
และอยู่ในภาวะยากล าบาก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในชีวิต อันประกอบด้วย 
สุขภาพ การใช้ชีวิตในครอบครัว การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การเข้าถึงสื่อด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ได้รับการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ รวมถึงการมีหลักประกันด้าน           
การออมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ด้านสังคม ประกอบด้วย การได้รับการส่งเสริม
สวัสดิภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการทางสังคมและ
กฎหมาย  
 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป 
ที่อาศัยในชุมชนเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง เช่นการบุกรุก          
ที่สาธารณะ การพ่ึงผู้อ่ืนอยู่อาศัย การเช่า การเช่าซื้อ การอาศัยผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติหรือพ่ีน้อง ลูกหลาน 
และอาจจะน าไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการเร่ร่อนจรจัดในอนาคต  
4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1. ได้ทราบบริบทสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง   
 2. ได้องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง ที่เหมาะสมในอนาคตของประชาชนในชุมชนเมือง  
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 3. ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง ที่มีความเหมาะสมความสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยผ่านการทอด
ลองใช้รูปแบบ (MODEL)  
5. ผลการศึกษาวิจัยท่ีคันพบรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมืองพบว่า  
 1.  ออกแบบการวิจัยและด าเนินการตามกระบวนการจัดท ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาจากเอกสาร บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอของวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.2  รับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 30 คนและต่างประเทศ 
14 คน จัดท ากรอบการสัมภาษณ์และสังเกต 

 1.3  จัดนักวิจัยเข้าถึงผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับฟังความต้องการ บทสัมภาษณ์เชิงลึก             
ที่สะเทือนอารมณ์และข้อคิดเห็นจากเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี  สระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 100 คน 
 1.4 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อปฏิบัติของ
นักวิจัย 

 ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกนักวิจัยเชิงคุณภาพแนวมนุษย์วิทยาวัฒนธรรม   
 ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบวาระแห่งชาติและรับฟังความ
คิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

 ครั้งที่ 3 เสนอผลการวิจัยและน าเสนอรูปแบบ นโยบาย แนวทางการทดลอง เพ่ือประชุม
ปฏิบัติการวิพากษ์เชิงประเมินและสรุป 
 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

 2.1 ได้ข้อมูลครอบคลุมสภาพพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัดได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรีสระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.2   ได้ประเด็นท าข้อกระทงค าถาม 80 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตามสาระส าคัญดังนี้ 
  2.2.1 ได้แนวทางพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้ง
มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม (สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561) 
  2.2.2 ได้รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดให้            
สิ่งอ านวยสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน ว่าด้วย "บวร" (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาล     
ที่ 9) 
  2.2.3 ได้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ           
(สอดคล้องตามปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม) 
  2.2.4 ได้แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์) 
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  2.2.5 ได้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของ 
พมจ. ในการก ากับระบบคุ้มครองทางสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (สอดคล้องตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552) 
 

   2.2.6 ได้รูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
(ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม
ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนาและข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) 
  3.ผลการวิจัยเชิงปริมาณแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ดังนี้ 
  3.1  น าข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน จาก
ประชากร 4 จังหวัด 1,423 × 80) = 113,840 ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Barlett's 
Test สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 พิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์/น้ าหนักองค์ประกอบจากตาราง Component matrix และท าการหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามล าดับ 

  3.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแวริแมกซ์  (Varimax) ได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบซึ่ง
ผู้วิจัยด าเนินการตั้งชื่อเป็นวลีเพื่อแปลงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน   เท่ากับ 26.822 

องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน     เท่ากับ  2.245 

องค์ประกอบที่ 3  ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.534 

องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย  9 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.436 

องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย  8 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.291 

องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย  6 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน    เท่ากับ  1.231 

องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน     เท่ากับ  1.138 

 4. องค์ประกอบของ"รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง " 

 1.ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่ เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัด           
จัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน  และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 
  2. "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
นอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและ
ดิจิตอล  ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย 

 3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว 
อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การก ากับของ อปท. 
 4. พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้รักษาศีล 5 คัดสรร
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ผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสาสนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล 

 5. พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิหรือ
กองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝด
คุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 

 6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด ในบทบาท
ผู้น าสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความม่ันคงชีวิตใน อบต./ทศต. 
  7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรก            
ให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ  ระยะที่สองท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อม
บ ารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ  และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่
สถานที่ที่รัฐจะให้ 
 

 5. การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยด้วยสัญลักษณ์อักขระ  

ใช้สัญลักษณ์อักขระ“3 อ. 1 ข. 3ว.”  มีความหมายดังนี้  
 1) อักขระ 3 อ.:  มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่   
  1.1 การมีที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะท่ีสองท าแผนเสนอ
และสนับสนุนการซ่อมบ ารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือระยะ
สุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ท่ีรัฐจะให้ 
  1.2 พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชน           
คู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 
  1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชน จิตอาสา
เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด          
ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์  "บวร" (บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิต            
ใน อบต./ทศต. 
 2) อักขระ 1 ข. คือ องค์ประกอบของรูปแบบ พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้ม
สะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่อง
สตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น  
และติดตามเอ้ืออ านวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล 

 3) อักขระ 3ว. มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่   
  3.1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้
วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 
  3.2 "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสาร
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ปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยาน
สุขภาพด้วย 

  3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความ
เคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. 
 

 6. ผลการศึกษาวิจัยที่น าเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า และ 
สามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึง
ก าหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
              (สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์ . 2562 : มิถุนายน 25) 

ผลจากการศึกษาวิจัย และโมเดล 3 อ. 1 ข. 3 ว. ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้ในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่หลัก
เพ่ือทดลองรูปแบบ โดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประด้านหลักประกอบด้วย 
 1.วิเคราะห์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
 2.รูปแบบที่ได้มีความเหมาะสม หากน าไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ 
 3.ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสัมฤทธิ์ผล ต่อการด าเนินงาน และการบูรณาการจัดสวัสดิการ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยวางกระบวนการวิธีการทดลองเป็นขั้นตอนดังนี้  
 

 1. สร้างชุดองค์ความรู้ ในแต่ละด้านเพื่อให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างง่ายที่
จะน าไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือ คณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน “บวร” โดยรัฐ
สนับสนุนให้จัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ด้วยสันติวิธี 
 สถานการณ์ ผู้สูงอายุปิดกั้นตัวเอง สาเหตุไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ความยากจนการเดินทาง            
ไม่สะดวก ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีกิจกรรมในชุมชนที่จัดขึ้น 
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม เข้าถึงระบบบริการ ส่วนผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส หรือไม่มี
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กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดก็มักจะถูกละเลย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ยากจนส่วนมากจะมุ่งที่
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพเพราะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเกษียณอายุ ดังนั้นจึงไม่มีเวลา ที่จะข้าไปร่วม
ปฏิบัติในงานบุญประเพณีต่างๆ รวมถึงในเชิงทัศนคติยังมีการแบ่งชนชั้น ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส           
จะไม่ได้รับเชิญไปร่วมงาน อาทิงานรดน้ าด าหัวที่จัดขึ้นในชุมชน  
  แนวทางการพัฒนา    

1. ในครอบครัวที่ด้อยโอกาสในชุมชน ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ ควรเชิญเข้าเข้าร่วมงาน
กิจกรรมเพ่ิมขึ้น หรือสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้น อาทิ กวนกะยาสาสน์ รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน แกนน าบริหารท้องถิ่น ไม่ควรมองข้ามคนจน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน   
  2. ผู้ดูแล คณะกลไกในชุมชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร ควรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ
ที่ยากจน มีบทบาท และเข้าถึงระบบการท าบุญประเพณีอย่างเท่าเทียมกับผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ ารวย 
และควรท าต่อเนื่อง ไม่ท าครั้งเดียว การเข้าไปชักชวนไปร่วมกิจกรรม ควรบอกให้ชัดเจนเพ่ือให้เห็น
เป้าหมาย ที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น เพ่ือให้เขาเห็นคุณค่า ของบุญประเพณี นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รู้จักถ่ายทอดเรื่องภูมิปัญญาของบุญประเพณีสู่
ชุมชน ซึ่งในสถานการณ์ยังท าเพียงแฟชั่นระยะสั้นๆ  ดังนั้น ต้องส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
  3. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เป็นสิ่งที่ส าคัญที่กลไก
การพัฒนาทั้งภาครัฐ และผู้น าชุมชนต้องคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และไม่มีกรรมสิทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ การจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า การรวมกลุ่ม 
โดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยเป็นเป้าหมายส าคัญ  
 

องค์ประกอบที่ 2 “วัด” คือแหล่งสัปปายะ ที่ช่วยฟื้นฟู วุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ 
เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหาร คุณค่า สวนป่า สวนครัว ห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติ 
และดิจิทัล ตลาดนัดริมก าแพง และศาลาปฏิบัติธรรม และเริ่มต้นด้วยถนนจักรยาน  

 สถานการณ์  พบว่า ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีภาวะ
ความเครียด อันเกิดจากวัยเกษียร และไม่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัย มีปัญหาด้านสุขภาพ
ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคม ขาดความมั่นคงในการด าเนินชีวิตอันเนื่องจากบริบท
ของครอบครัวที่ไม่อบอุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอรอความช่วยเหลือเงินทอง
จากบุตรหลานด้านเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าบางกลุ่มมีที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะ บางครอบครัวอยู่ใน
ภาวะบุกรุกที่สาธารณะเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้ขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต้องการ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเอง
ต้องการได้รับความส าคัญ ผู้สูงอายุบางคนปรับตัวปรับใจไม่ได้ สุดท้ายก็จะอยู่ในโลกส่วนตัว และสู่โรค
ซึมเศร้า วิธีการเดิมผู้สูงอายุท่ีเสื่อมสภาพ ที่มีความต้องการสุขภาพท่ีแข็งแรง  
 แนวทางการพัฒนา 

1. วัดต้องเป็นที่ช่วย สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุผ่าน ศาสนพิธี  
2. วัดต้องสนับสนุนให้พื้นที่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์  ของผู้สูงอายุ   
3. วัดต้องจัดกิจกรรมด้าน กายและจิต  
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4. วัดและชุมชน ควรมีการสร้างสวนป่า สวนสมุนไพร เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ทั้ง
แหล่งอาหารและ ยารักษาโรค และมีการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ
ที่มีประสบการณ์ 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ควรเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้แก่ผู้สูงอายุที่
ด้อยโอกาส และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย อย่างต่อเนื่องผ่านระบบฐานข้อมูล ของส่วนราชการ (QR 
Code) 

6. กลไกอาสาสมัคร ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดหรือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากล าบาก ผ่าน กลไกการพัฒนา
ของ รพ.สต. อาทิ โครงการ Care giver และกิจกรรมการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หรือ
ในรูปของ อพม. อผส. อพมก. อย่างต่อเนื่อง   

 

องค์ประกอบที่ 3  ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ พึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความเคลื่อนไหว 
อานาปานสติ  การร่ายร า เพื่อสุข-ภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

 สถานการณ์  ผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ท าพอเพียงยังไม่ได้เนื่องจาก ไม่มีที่ดินท ากิน ไม่มีความรู้
ด้านเกษตรพอเพียง ขาดการวางแผนรองรับตอนยังหนุ่ม ประกอบกับสถานะผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เข้าไม่ถึงระบบการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือท้องถิ่น ในคราวที่มี
โครงการไปสนับสนุน จึงท าให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสจึงด าเนินชีวิตตามอัตภาพของตนเอง ผู้สูงอายุ            
บางรายมีความสามารถในการท าการเกษตร สามารถปลูกพืชและท าการเกษตรได้ดี แต่ก็ไม่มีความรู้
ด้านการจ าหน่ายและการแปรรูป จึงท าให้ความส าเร็จในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
เป็นไปได้ยาก ในบางรายครอบครัวไม่สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ 
แต่มุ่งที่จะให้ผู้สูงอายุเป็นแรงงานในการเฝ้าบ้านและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเพียงด้านเดียว ท าให้
ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสไปท ากิจกรรมร่ายร า หรือท าอานาปานสติร่วมกับ ชุมชน ประกอบกับตัวผู้สูงอายุ
เองมีสุขภาพไม่แข็งแรง  
 แนวทางการพัฒนา   
  1. ให้รัฐพิจารณาจัดหาหรือ จัดสรรที่ดินในที่สาธารณะรอบชุมชน ที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีโอกาสเรียนรู้ท า
เกษตรพอเพียง และยึดหลักท าตามวิถีดั้งเดิมทั้งรายครัวเรือนและการรวมกลุ่ม ภายใต้การสนับสนุน
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และครอบครัว ได้พัฒนาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชา  
 

องค์ประกอบที่  4 การจัดท าข้อมูลที่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน (QR Code) พมจ.หรือ ส่วนราชการ 
ในพื้นที่ควรจัดท าศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มพิเศษของผู้สูงอายุ  
รวมทั้งท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุแกนน าให้เป็นครูจิต
อาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตรมการพัฒนาเป็นรายบุคคล  
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 สถานการณ์   ในปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยังเป็นกิจรรมหรือโครงการแบบรวม โดยไม่เป็นกระบวนการเชิงลึก
ถึงระดับตัวผู้สูงอายุรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบบริการเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถ
เข้าถึงและรับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส หรือ มีฐานะยากจน ประสบปัญหา
ซ้ าซ้อน เข้าไม่ถึง ก็จะถูกละเลย มีเพียงบางกิจกรรมที่เข้าถึง ได้แก่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ
สงเคราะห์แจกจ่ายถุงยังชีพ การบริจาคแบ่งปัน ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงระดับการพัฒนาศักยภาพ
ทางจิตใจ เชิงลึก ท าให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ถูกละเลยด้านการมีส่วนร่วม การ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองในชุมชน จึงเกิดภาวะแยกตัว และน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า และสุข
ภาวะ ด้านอื่นๆ 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. จัดให้มีระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมีฐานะยากจน และไม่มีความมั่นคงใน
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีมีกรรมสิทธิ์ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และอาศัยผู้อ่ืนอยู่เป็นกลุ่มพิเศษ 
โดยควรส ารวจจริง โดยไม่ยึดติดทะเบียนราษฏร์ เท่านั้น แต่ต้องตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันโดยให้ 
อาสาสมัครลงส ารวจทุกๆ  6 เดือน     
  2. จัดท าระบบข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส อาทิ
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ ข้อมูลแหล่งจ าหน่าย ข้อมูลปลูกผัก การเกษตร  

  3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายที่ เข้าถึงผู้สูงอายุที่ ไม่รู้กฎหมาย 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยไม่ให้ถูกเอาเปรียบ โดยจัดหา
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ   
  4. ส่วนด้านสุขภาพ บางคนไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ เนื่องจากชื่อไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ เพราะเป็นประชากรแฝงจ าเป็นต้องส ารวจมาเพ่ิม แต่แยกประเภทกลุ่มข้อมูลให้
ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตระดับชุมชน ผ่านกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวที่มีการท าเวทีประชาคมในหมู่บ้านชุมชน  

  5. กลไกผู้สูงอายุแกนน า หรืออาสาสมัครต้องติดตามกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
มีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมักจะไม่กล้ามีส่วน
ร่วมเพราะขาดความมั่นใจในตนเอง อันเกิดจากฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่เท่าเทียมกับผู้อ่ืน  

  6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเฉพาะของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน 
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านกฎหมายและมีส่วนร่วมไปทีละน้อยๆ โดย ส่วนราชการ
เขา้ไปเป็นพี่เลี้ยงเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นกลไกการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อย
โอกาส ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  
 

องค์ประกอบที่ 5  พมจ.หรือ ส่วนราชการที่รับผิดชอบพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
รวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่อท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม            
6 อ. โครงการสัมพันธ์คู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย 

 สถานการณ์  ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แบบมี
ส่วนร่วม โดยมีวัดเป็นฐานปฏิบัติการชุมชนยังมองวัดเป็นเพียงแหล่งปฏิบัติธรรม ตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เท่านั้น ส่วนบทบาทอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนากาย พัฒนา อาชีพ 
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และการช่วยเหลือด้วยกระบวนการรวมกลุ่ม เพ่ือกิจกรรมยังมีค่อนข้างน้อยส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาส ไม่ได้รับการพัฒนาจากวัดมากนัก ซึ่งผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส มักจะประสบปัญหาการเจ็บป่วย
บ่อยกว่ากลุ่มติดสังคม อันเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ ขาดการออกก าลังกาย ครอบครัวไม่อบอุ่น สัมพันธภาพครอบครัวที่ไม่ดี อันเนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัววัยแรงงานต้องเร่งรีบกับการท างานนอกบ้าน ไม่มีเวลาประกอบอาหารและการ
รับประทานอาหารร่วมกันน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าในครอบครัวและชุมชนมีอบายมุขล้อมรอบ ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความเครียด ท้อแท้ ว้าเหว่ หันไปพ่ึงอบายมุข             
ติดสุราเรื้อรังในบางราย 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. การขยายบทบาทของวัด หรือศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดย
ส่งเสริมให้วัดมีบทบาทในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยเฉพาะตามแนวทางการ การสร้างหุ้นส่วนทางสังคม (CSR)  
  2. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการใช้เวลาร่วมกันโดยค านึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส การประกอบอาหารรับประทานร่วมกันเองในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุได้
ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่องการประกอบอาหาร การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้าน เพ่ือไว้
รับประทาน การร่วมรับประทานอาหารล้อมวง เพ่ือสนทนาถามไถ่ทุกข์และสุขร่วมกัน จะเป็นแนว
ทางการป้องกันปัญหาอันเกิดจากความผูกพันธ์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาและ
เรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวในทุกมิติ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากจน
ด้อยโอกาสรู้จักสละเวลาเพ่ือ ฝึก อานาปานสติ ร่วมกันในครอบครัว มีการติดตามผลและให้ค าแนะน า
จากกลไกแกนน าผู้สูงอายุด้วยกันเองจะเป็นช่องทางสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุภาวะทางจิตใจที่ดี รวมถึง
การประกอบพิธี สวดมนต์ ไหว้พระ ร่วมกัน 
  3. กลไกการพัฒนาในชุมชน อาทิอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน ต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสโดยสนับสนุนการออกไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งให้ค าแนะ
แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาพกายและจิต ด้วยกิจกรรม 6อ. (อาหาร อากาศ อารมณ์ ออก าลังกาย 
อุจจาระ และอานาปานสติ) ทั้งในระดับครัวเรือน และ ศาสนสถานของชุมชน นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นต้องรณรงค์การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และให้เข้าถึงผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจน เป็นส าคัญ  
  4. ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรอบรมและจัดถ่ายทอดความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรับรู้ การปฏิบัติ และทดลองใช้ในครอบครัว 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัว   
 

องค์ประกอบที่ 6 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา เป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุแกนน าให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชน 
แออัด  ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์ “บวร” โดย พมจ. ตั้งศูนย์ความม่ันคงชีวิตใน อบต./ทศต.  
 สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะไม่ยอม
ออกจากบ้าน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่แข็งแรง  และไม่เข้าใจสิทธิ์ เนื่องจากมีทัศนคติที่คิดว่าตัวเองจะ
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เป็นภาระแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม และมักจะเก็บตัว เพราะสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะสุขภาพที่ไม่
แข็งแรง บางรายถูกทอดทิ้งให้อยู่ล าพังคนเดียวหรืออยู่กันสองคนตายาย บุตรหลานแยกย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 
ท าให้ไม่มีคนที่คอยใส่ใจดูแล น้อยเนื้อต่ าใจก็จะไม่ออกมาร่วมมือกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะ หรือเป็นที่
ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ จะส่งผลต่อสภาวะการเป็นอยู่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านอื่นๆ อันเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุ
เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการ 
 แนวทางการพัฒนา    
  1. ส่วนราชการ ควรมีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาจาก กลไกเด็กและเยาวชน 
แกนน าผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้น าชุมชน แวะเวียนพบปะพูดคุย ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมท ากิจกรรมกับผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะท าให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเข้าถึงระบบสวัสดิการ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี              
ที่จ าเป็น น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
  2. ส่งเสริมบทบาท “วัด” ให้เป็นศูนย์กลางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อาทิ กองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กองทุนพัฒนาบ้านพักอาศัย โดยยึดหลัก “บุญ” และการท าทาน
ของชุมชน 

  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ด้วยการกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ไม่ยอมออกสังคมได้รับการฟ้ืนฟูสุขภาพ  

  4. แก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุที่ไม่ยอมออกมา ต้องหาวิธีการ ท าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า
ของกองทุน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพ สร้างและพัฒนาศักยภาพสุขภาพ กายและใจ ถ้าไม่รู้กฎหมาย  
ก็ใช้ผลจากกองทุน ให้นักกฎหมายจัดตั้งกลุ่มให้ความรู้ถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรรู้  
  5. อปท. ต้องเข้าไปดูแลโดยให้สร้างเยาวชนจิตอาสาพัฒนาผู้สูงอายุ อบต.ต้องดูแล 
เรื่องที่อยู่อาศัย ท าความสะอาดในครัวเรือน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับวัย ควรจัดกิจกรรมในวัด
เพ่ือให้ เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยใช้ วัดเป็นศูนย์กลาง  กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมาเป็น
จิตอาสา เพ่ือช่วยกันดูแล การออกก าลังกาย ในผู้สูงอายุ  ในรูปแบบ อาทิ ร าไทเก็ก ร าวง ว่ายน้ า ร้อง
เพลง ร าไม้พอง พับตอง 
 

องค์ประกอบที่ 7  ผู้สูงอายุที่มีมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ควรได้รับการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหาก
จ าเป็นต้องโยกย้าย อย่างมีศักดิ์ศรี โดยในระยะแรกให้สตรีทายาท ผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการ
ตัดสินใจ ระยะที่สอง อปท.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยควรท าแผนสู่
การพัฒนาตามระเบียบฯ และสนับสนุนการซ่อมบ ารุง “บ้าน” (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบ
ง่าย แก่ผู้สูงอายุ และ/หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ท่ีรัฐจัดให้  

 สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาสในชุมชนส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน บางครั้ง คนในครอบครัวเดียวกันไม่เห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาความภาวะเศร้า 
เครียด ขาดโอกาสการตัดสินใจร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 
การปรับปรุงปรับเปลี่ยนการพักอาศัย ที่หลับนอน คนในบ้านมักจะปฏิบัติไปโดยขาดการถามไถ่
ผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความน้อยใจ และ 
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 แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวให้เห็นคุณค่าต่อผู้สูงอายุในเชิงทัศนคติผ่านการเยี่ยม
บ้านและให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้สูงอายุแกนน า อาสาสมัคร หรือการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมที่ส าคัญของชุมชน  
  2. หากต้องมีการจัดหาที่อยู่ใหม่เนื่องจากในที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่บุกรุกในที่สาธารณะ 
ควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับ “ลูกสาว” โดยมีลูกสาว เป็นผู้ประสานการตัดสินใจ 
ในระยะต้น และสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุในระยะยาว ถึงแนวทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เหตุผลและความจ าเป็น  
  3. กรณีบ้านพักผู้สูงอายุที่ยากจน สภาพผุพัง ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย กลไกแกน
น าควรน าประเด็นเข้าหารือถึงการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน ขอรับการซ่อมแซม ตามระเบียบ 

  4. ผู้สูงอายุที่มีสภาพที่อยู่อาศัย ไม่สะอาด อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการด าเนินชีวิต
ในสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมน าไปสู่ความเจ็บป่วย อาสาสมัคร แกนน า กลไก ควรแสวงหาแนวร่วมจิต
อาสา ร่วมกัน พัฒนา และท าความสะอาด ช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งเป็น
ข้อปฏิบัติที่ประหยัดและเรียบง่ายร่วมกันของชุมชน  

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงข้อปฏิบัติและแนวทางการจัด
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
  2.1 การถ่ายทอดความรู้ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบ ในรูปแบบของ 3อ. 1 ข. 3 ว. 
  2.2 จัดท าแผนด าเนินการขับเคลื่อน : การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนระดม
ความคิดเห็นโดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนประกอบด้วย 
   2.2.1 ชื่อองค์ประกอบ  
   2.2.2 เป้าหมายส าคัญขององค์ประกอบ 
   2.2.3 วิธีการไปสู่ความส าเร็จขององค์ประกอบ 
   2.2.4 หน่วยงาน/บุคคล/องค์กรที่ควรมีส่วนร่วมด าเนินการหลัก 
   2.2.5 หน่วยงาน/บุคคล/องค์กรที่ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินการ 
   2.2.6 มาตรการที่ส าคัญท่ีจะน าไปปฏิบัติ 
  2.3 สรุปแผนและกิจกรรมที่ควรด าเนินการในชุมชนดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 27  
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แผนด าเนินการขับเคลื่อน  : การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
ตารางท่ี 27 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุฯ  

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ใคร/หน่วยงาน 
ที่จะท า 

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้

ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

1.ผู้สูงอายุคุณภาพคือ 
ค ณ ะ บุ ค ค ล ที่ เป็ น
ก ล ไ ก ขั บ เ ค ลื่ อ น 
“ บ ว ร ”  โ ด ย รั ฐ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ จั ด
กิจกรรม การถือศีล 5 
บุ ญ ป ร ะ เพ ณี  1 2 
เดือน และ 7 พุทธวิธี
รั ก ษ า โร ค  ร ว ม ทั้ ง
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่
ไม่ มี กรรมสิท ธิ์ ด้ วย
สันติวิธี 
 

- ผู้สูงอายุ 
-การรักษาศีลห้า
ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้สูงอายุรักษาศีล 
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้สูงอายุรู้จักการ
บ าบัดจิตใจโดย
การสวดมนต์และ
นั่งสมาธิ 
- จั ดกลุ่ มอบรม
เรื่องการรักษาศีล  

* จัดกิจกรรม 
- การถือศีลห้า 
- การท าบุญประเพณ ี
- การรักษาโรคด้ วย
การสวดมนต์ บ าบั ด
จิตใจและการนั่งสมาธิ 
ท าสมาธิ เพ่ือท าให้ มี
สมาธิมากขึ้น 

- อสม.ประชาสัมพันธ ์
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมจากภาครัฐ 
- อผส. 
- พมจ. 
เป็นวิทยากรในการ
อบรมให้ ความรู้ ใน
การอบรม 
- เทศบาลสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ 
- สปสช. สนับสนุน
ด้านโครงการ 
- อบจ.สนับสนุนงาน
โครงการ 
- ช ม ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ 
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
กิจกรรมและสุขภาพ 

- พมจ. 
- อบจ. 
- อผส. 
- เทศบาล 
- จิตอาสา 
- เจ้าอาวาส 
- ชมรมผู้สูงอายุ 

- การจัดกิจกรรมถือศีลห้าในทุกวัน
พระและการท าบุญประเพณี เช่น การ
ตักบาตรเทโว เวียนเทียน กวนข้าว
กระยาทิพย์ สวดมนต์ข้ามปี จัดไหว้
พระเก้าวัด ลอยกระทง รวมถึงการ
บ าบัดจิตใจในการนั่งสมาธิ ช่วยฟ้ืนฟู
จิตใจในผู้สูงอาย ุ
- สนับสนุนให้จัดกิจกรรม 
การถือศีลห้าทุกวันพระและประเพณี
ต่างๆเช่น ตักบาตรเข้าพรรษา-ออก
พรรษา เวียนเทียน สวดมนต์ ข้ามปี 
และท าให้เกิดสุข 5 มิติ 
1. สุขสว่าง 2. สุขสงบ 3. สุขสบาย 
4. สุขสนุก 5. สุขสง่า 
- การท าบุญประเพณี เช่น รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ท าให้เปิดโอกาสให้ลูกหลาน
ได้กลับมาขอศีลขอพรท าให้ผู้สูงอายุมี
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องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ใคร/หน่วยงาน 
ที่จะท า 

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้

ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

ความสุข ครอบครัวพร้อมหน้า ทาง
ภาครัฐ ได้ จัดกิจกรรมจากวัดลงสู่
ผู้สูงอายุในการท าโครงการสวดมนต์
เย็น คือ โครงการรักษาศีลห้า 
* ผู้สูงอายุมีความสุขมากข้ึน 
* ผู้สูงอายุเข้าวัดมากขึ้น 
* ผู้สูงอายุมีจิตใจแจ่มใสห่างไกลโรค 

2. “วัด” คือแหล่งสัป
ปายะ ที่ช่วยฟ้ืนฟู วุฒิ
ภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ฯ เพราะ
นอกจากเป็นกลไกการ
แบ่งปันอาหาร คุณค่า 
ส ว น ป่ า  ส ว น ค รั ว 
ห้องสมุดศูนย์ข่าวสาร
ปกติ และดิจิทัล ตลาด
นั ด ริ ม ก าแพ ง แล ะ
ศาลาปฏิบัติธรรม และ
เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ถ น น

- เป็ น อ งค์ ก า ร
ช่ ว ย เห ลื อ ดู แ ล 
เ รี ย น รู้  เ ป็ น
องค์กรที่ พัฒ นา
ชีวิตโดย เฉพาะ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีความ
เสียสละ มีศีล ขัด
เกลาจิตใจ อยู่ใน
ศีลในธรรม รักษา
ศี ล เ ป็ น ที่ ยึ ด
เหนี่ยวจิตใจศูนย์

- วัดประสานงานและ
ว า ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่
โดยจะต้องประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
สามารถด าเนินการได้ 
เ ป็ น  ภ า ค รั ฐ 
ภ าค เอกชน  เพ่ื อ ให้
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
กิจกรรมนั้นได้ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น
นั้น 

- เป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
เช่ น อ ง ค์ ก ร ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น  อ บ ต . 
เท ศ บ า ล  ก า นั น 
ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  ผู้ น า
ชุ ม ช น ทุ ก อ งค์ ก ร 
รวมทั้ ง  ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาเป็น
อ งค์ ก รที่ ส าม าร ถ
ด าเนินกิจกรรมอันนี้
ได้โดยการสั่งการถึง

- จัดโครงการหรือ
กิ จ ก ร ร ม ใน วั น
ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 
เ ช่ น ป ร ะ เพ ณี
ส ง ก ร า น ต์  วั น
เข้ าพ รรษ า  วั น
ผู้ สู ง อ า ยุ  ฯ ล ฯ 
เ พ่ื อ สื บ ส า น
ประเพณีให้คงอยู่
กับวิถีชีวิตของคน
ไทยตลอดไป บาง

- วัดเป็นศูนย์รวมของครอบครัวเป็น
สถานที่ปรับปรุง ฟ้ืนฟู อบรมพระภิกษุ 
ให้ความรู้ รวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชน
นั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุ โดยมีองค์กรต่างๆ เช่น 
อบต. เทศบาล ภาคเอกชน สนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าโครงการ
รวมถึงบุคลากร วิทยากร มาให้ความรู้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ใคร/หน่วยงาน 
ที่จะท า 

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้

ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

จักรยาน  รวมของคนทุกชน
ชั้น  รวมถึ งศูนย์
ร ว ม ข อ ง
ครอบครัว ท าให้มี
ความสุขทั้ งกาย
และใจ 

วัดหรือท้ องถิ่ นทุ ก
แห่งได้ 

บ อ ก ถึ ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย
เรา 

3 . ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
กรรมสิทธิ์ พึงตระหนัก
รู้ที่จะเข้าอบรีมสมาธิ 
บนความเคลื่อนไหว 
อานาปานสติ  การร่าย
ร า เพ่ือสุข-ภาพ ฝึกท า
เกษตรพอเพียง เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา 

ส่งเสริมให้ผู้ผู้อายุ
แ ล ะค รอบ ค รั ว
เรี ย น รู้ ศ า ส ต ร์
พระราชาสู่ การ
ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ
คุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 

1. ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
เ รื่ อ ง ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพา
ตนเอง 
3 . ส่ ง เส ริ ม ก า ร ท า
เกษตรพอเพี ยงเพ่ื อ
เป็ น อ า ชี พ น า ไป สู่
ความสุขที่ยั่งยืน 

อพม. อบจ. 
เทศบาล 
สสส. 
สปสช. 
ส านักงานเกษตร 

1. ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความสุข 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. จัดหาวิทยากรที่ มีความรู้ความ 
สามารถจัดการอบรมวิถีพอเพียง 
3. จัดรวมกลุ่มผู้สูงอายุร่วมกับผู้น า
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
ต่อไป 
4. มีโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุ 

4.  การจัดท าข้อมูลที่
ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน 
(QR Code) พมจ.หรือ 

เป็นศูนย์รวบรวม
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น

1 .ส า ร ว จ จ า น ว น
ผู้สูงอายุ 
2 .ให้  อสม . ล งพ้ื นที่

เทศบาล อบต. อบจ. 
พมจ. รพสต.  
ประธาน อสม. 

นายกเทศบาล 
นายก อบต. 
นาย อบจ. 

ให้นายกเทศบาลจัดท าแผนโครงการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลของผู้สูงอายุ พร้อม
จัดหางบประมาณและสถานที่จัดตั้ง
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องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ใคร/หน่วยงาน 
ที่จะท า 

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้

ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

ส่วนราชการ ในพ้ืนที่
ควรจัดท าศูนย์ข้อมูล
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น ที่ อ ยู่
อาศัยเป็นกลุ่มพิเศษ
ของผู้สูงอายุ  รวมทั้ง
ท าทะ เบี ยนยกย่ อ ง
สต รี ผู้ ดู แลผู้ สู งอ ายุ 
ผู้รักษาศีล 5 คัดสรร
ผู้สูงอายุแกนน าให้เป็น
ครูจิตอาสา สนับสนุน
ครอบ ครั วผู้ สู งอ ายุ
ดีเด่น และติดตรมการ
พัฒนาเป็นรายบุคคล  

เทศบาล ส ารวจข้อมูลชุมชน 
3 .จั ดท าแ ฟ้ มข้ อมู ล
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
4. จัดท าทะเบียนยก
ย่องสตรี หรือจิตอาสา
ที่ดูแลผู้สูงอายุ 
5. คัดสรรผู้สูงอายุให้
เป็นครูจิตอาสา 
6. สนับสนุนครอบครัว
ผู้สูงอายุ 
7. จ าท าฐานข้อมูลด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
8. ให้  ร พ ส ต . เป็ น
ศูนย์กลางการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ประธาน อพม. 
ประธาน ชุมชน 
โดยการสนั บ สนุ น
เงินทุน และสถานที่
ส าห รับ จั ดตั้ งศู น ย์ 
พร้อมทั้งหากิจกรรม 
และบุคลากรมาสอน
ที่ศูนย์ผู้สูงอาย ุ

โดยการให้นายก
ประสานงานกับ
เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุข และ
จัดหางบประมาณ
ในการด าเนินงาน
แบบครบองค์กร 
เช่น จัดหาครูมา
สอน และจัดหา
ห ม อ ม า ดู แ ล 
พร้อมทั้งจัดหาสิ่ง
อ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ใ ห้
เห ม า ะ ส ม กั บ
ผู้สูงอายุ 

ศูนย์ข้อมูลของผู้สูงอายุ ประสานงาน
กับ รพสต. หรือศูนย์แพทย์ในพ้ืนที่ 
พร้อมขอความร่วมมือกับวัด และ
ป ระธ าน  อส ม . ป ระธ าน  อพ ม . 
ประธานชุมชน ในการรวบรวมข้อมูล
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ โดยจัดเก็บด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 

5 . พ ม จ .ห รื อ  ส่ ว น
ราชการที่รับผิดชอบ
พ้ื น ที่  ส นั บ ส นุ น ให้

  ผู้ สู ง อ า ยุ ให้ มี
สุขภาพที่ดี  ออก
ก าลังกาย อาหาร 

รวมกลุ่มเพ่ือให้ความรู้
แก่ผู้ สู งอายุ ในชุมชน 
และกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้

ประธานชุมชน และ
จิตอาสา เช่น อพม. 
อสม. และลูกหลาน

ผู้ใหญ่บ้าน อบต.    
รพสต. อบจ. กลุ่ม
ผู้ สู ง อ า ยุ ข อ ง

รวมกลุ่มผู้สู งอายุ โดย อพม. อสม. 
เพ่ือของบประมาณหน่วยงานต่างๆ 
เช่น รพสต. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. 
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องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ใคร/หน่วยงาน 
ที่จะท า 

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้

ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
กรรมสิทธิ์รวมตัวกัน
กับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิ
หรือกองทุนในวัด เพ่ือ
ท าประโยชน์แก่สังคม
ในการผลิตกิจกรรม 6 
อ. โครงการสัมพันธ์คู่
แฝดคุณ ธรรม  และ
กิจกรรม อ่ืนๆที่ เพิ่ ม
รายได้หรือลดรายจ่าย 

อากาศ อุจจาระ 
อารมณ์ อานาปน
สติ 

เกิดความสามัคคี และ
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ของกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอ และต าบล
บึงบอน 

ภาคีเครือข่าย เพ่ือผู้สู งอายุจะได้มี
สุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี จะได้
ไม่ เป็นภาระต่อสังคมมากเกินไปใน
อนาคตและ เป็ น ตั วอย่ างที่ ดี ขอ ง
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ตอนนี้มีการ
ด าเนินงานโครงการพืชผักสวนครัว 
เพ่ือสุขภาพที่ดี และผักปลอดสารพิษ 

6. ให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า
เยาวชนจิตอาสา เป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ 
อสม. และมีหลักสูตร
พัฒนาผู้สูงอายุแกนน า
ให้เป็นครูอาสาประจ า
ชุ ม ช น  แ อ อั ด   ใน

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ สู งอายุมีความ
เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน 
เพ่ือส่วนรวม เข้า
ร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ  

- แ น ะ น า  ชั ก ช ว น
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติด
สังคม มาเข้าร่วม 
- ต้องหากลยุทธ์ในการ
ชักชวนผู้สู งอายุที่ ไม่
ยอมออกมานอกบ้าน 
เ พ่ื อ ให้ อ อ ก ม าร่ ว ม
กิจกรรมให้ได้ ต้องใช้
จติวิทยาเข้าช่วยผสม 

- อพม. 
- จิตอาสา 
- อผส. 
- อสม. 

- เทศบาล 
- อบต. 
- ภาคีเครือข่าย 
- ท้องถิ่น 
- พมจ. 

- คือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ผู้ สู งอายุท า ให้ เกิดชมรมผู้ สู งอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน สร้างและเกิดความรัก ความ
อบ อุ่น  ค วาม ส ามั ค คี  แล ะความ
เสียสละในชุมชน 
- มาตรการมีการประชุมให้ความรู้
ให ม่ ๆ  ให้ กั บ ผู้ สู งอ ายุ  มี โร งเรียน
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง  
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องค์ประกอบ เป้าหมาย 
วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
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ที่จะท า 
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สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

บทบาทผู้น าสัมพันธ์ 
“บวร” โดย พมจ. ตั้ง
ศูนย์ความมั่นคงชีวิต
ใน อบต./ทศต. 

-บริการมี รถออกไป
บริการรับส่งผู้สูงอายุ 
- มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ได้ผ่อนคลาย เตรียมตัว
เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 
45 ปีขึ้นไป 

7 . ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น ที่ อ ยู่
อาศัย ควรได้รับการ
โยกย้ายที่อยู่อาศัยหาก
จ า เป็ นต้ องโยกย้ าย 
อย่างมีศักดิ์ศรี โดยใน
ร ะ ย ะ แ ร ก ให้ ส ต รี
ทายาท ผู้สูงอายุเป็นผู้
ประสานการตัดสินใจ 
ระยะที่สอง อปท.หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาที่
อยู่อาศัยควรท าแผนสู่

ผู้สู งอายุต้องมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง 

- ข อ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง พมจ. อบต. 
เทศบาล 
- บริษัท ห้างร้าน ขอ
วัสดุก่อสร้าง 
- กองทนุไฟฟ้า โรตารี่ 
- จั ด ก อ ง ผ้ า ป่ า ซื้ อ
อุปกรณ ์
- ก่อสร้าง 
- จิตอาสาร่วมมือใน
การสร้างบ้าน 
- ข อ ส นั บ ส นุ น
นักศึกษาเทคนิคที่เรียน

อปท. ลงส ารวจหา
ข้อมูล 
- หน่วยงานเอกชน 
- สมาคม 
- นักศึกษา 
- จิตอาสา 
- วัด 

พ ม จ . เป็ น ฝ่ าย
ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ 
- ห น่ ว ย ง า น
เอกชน 
- จิตอาสา  
- สถานศึกษา 
- สมาคม 
- รั ฐ ขั บ เค ลื่ อ น 
CSR 

อปท. ลงส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่มีที่
อยู่อาศัย จาก พมจ. (งบประมาณ) ที่
อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ในการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
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วิธีการไปสู่

ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
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ส าเร็จ 
สรุปมาตรการไปสู่ความส าเร็จ 

ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ร ะ เ บี ย บ ฯ  แ ล ะ
สนั บ ส นุ น ก ารซ่ อ ม
บ ารุ ง  “บ้ าน” (เดิ ม
หรือของทายาท) แบบ
เรียบง่าย แก่ผู้สูงอายุ 
แ ล ะ / ห รื อ  ร ะ ย ะ
สุดท้ายโยกย้ายไปอยู่
สถานที่ที่รัฐจัดให้  

แผนกก่อสร้างมาช่วย
สร้าง 
- ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
- วัด 
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3. คณะกรรมการ/ผู้น าชุมน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ก าหนดในหลักการและวิธีการปฏิบัติ ด าเนินการ
ตามแผน ระหว่างเดือน  มิถุนายน – กันยายน 2562 ภายใต้กรอบการด าเนินงานสนับสนุนของ
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  
4.ติดตามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ปี 2562 ใน 4 พ้ืนที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ด าเนินการศึกษาข้างต้น 
โดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ 
ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม” และด าเนินการติดตามประเมินผลการทดลอง 
 4.1  การติดตามประเมินผลถอดรหัสการขับเคลื่อนทดลองผลการศึกษาวิจัย 
  จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการชุมชน และ 
กลไกการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการ น าผลการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยใช้แนวทางของ ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามกลุ่มประเด็น ของรูปแบบฯ 7 ด้าน จัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป  โดยได้จัดท าแบบสอบถามเป็น 2 ตอน 

ในตอนที่ 1 เป็นข้อมูลแบบปรนัย ที่สอบถามถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 14 ข้อ 
และ ในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์ แปลผลวัดระดับ
รูปแบบที่ค้นพบตามหลักการของของลิเคิร์ท ) (Likert’s five rating scale ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน 5 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 5  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับมาก 

 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปด าเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ใน 4 จังหวัด ที่คล้ายกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน            
30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient) น าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
คณะกรรมการชุมชนแบบเจาะจง จ านวน 40 คน  ได้แก่ ประธานชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ          
ที่บ้ าน พระสงฆ์  กรรมการชุมชน ผู้แทนครอบครัว และองค์กรปกครองท้องถิ่น และได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับจ านวน 19 ชุด  ผลการติดตามประเมินการทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พบว่า  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) จังหวัด 
  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นจังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 จังหวัด
สระบุรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
ตามล าดับ (ดังภาพท่ี 14)  
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ภาพที่ 14 ข้อมูลจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม 

 
2) อาย ุ

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีจ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.9 อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระหว่างอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 15 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3) เพศ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็น      

ร้อยละ 89.7  และไม่ตอบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3   
 

 
ภาพที่ 16  ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4) การศึกษา 
  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
จ านวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 7คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน   
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  ข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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5) สถานภาพ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ โสดและหม้าย  มีจ านวนเท่ากัน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และหย่า แยก
ทาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดับ 

ภาพที่ 18  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

6) ต าแหน่งในชุมชน 
    จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งในชุมชนจิตอาสาหรืออาสาสมัคร 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมา คือ ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.9 และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 19  ข้อมูลต าแหน่งในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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7) ประสบการณ์ในการท างาน/ปฏิบัติการกับภารกิจส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
 

 
ภาพที่ 20  ข้อมูลประสบการณ์ในการท างาน/ปฏิบัติการกับภารกิจส่งเสริมพัฒนา            
                          ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

2) อาชีพ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และอาชีพอ่ืนๆ            

(แม่บ้าน,เย็บผ้า) จ านวนเท่ากัน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.9 และอาชีพรับราชการ เกษตรกรรม มีจ านวนเท่ากัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 
ตามล าดับ 

ภาพที่ 21  ข้อมูลอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3) รายได้ต่อปี 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี มีรายได้ตั้งแต่ 50 ,000 

–100,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ รายได้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 
บาท จ านวนเท่ากัน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 รายได้ตั้งแต่ 200,001 – 300,000 บาท จ านวน
เท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ไม่ระบุ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และมากกว่า 500,001 จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  

 

 
 ภาพที่ 22  ข้อมูลรายได้ต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4) ศาสนา 
  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 28 คน       

คิดเป็นร้อยละ 96.6 และนับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  

 
   ภาพที่ 23  ข้อมูลศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2  
 1) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 1 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 1 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (ดังตารางที่ 28)  

 

ตารางท่ี 28 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 1 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว เช่น 
สามี บุตร ภรรยา ชักชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน จะช่วยให้ผู้สูงอายุเปิดใจท า
กิจกรรมในชุมชนมากขึ้น 

25 
(86.2) 

3 
(10.3) 

1 
(3.4) 

- - 

2. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นปราชญ์ชุมชนมี
ภู มิ ปั ญ ญ า เข้ า ม า ร่ ว ม ถ่ าย ท อ ด ค ว าม รู้ 
ความสามารถเป็นสวัสดิการที่ ส าคัญของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

26 
(89.7) 

2 
(6.9) 

1 
(3.4) 

- - 

3. การสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สืบ
ทอดด้วยภูมิปัญญา อาทิ ข้าวต้มมัด ท ากระทง
ขาย ข้าวกระยาสารท พับเหรียญ ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับบุญประเพณี จะเป็นสวัสดิการที่
ดีที่สุดของผู้สูงอายุ 

23 
(79.3) 

5 
(17.2) 

1 
(3.4) 

- - 

4. การรณรงค์ ให้ คนในชุมชน เห็นคุณค่ า
ผู้สูงอายุที่ยากจน ด้วยโอกาส เป็นสิ่งส าคัญต่อ
ก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ผู้ สู งอ ายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

24 
(82.8) 

4 
(13.8) 

1 
(3.4) 

- - 

5. ส่งเสริมบทบาทให้ผู้สูงอายุและเยาวชน เป็น
จิตอาสาเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากจน 

25 
(86.2) 

3 
(10.3) 

1 
(3.4) 

- - 

6. การแจ้งข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
เรื่องราวของผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีกรรมสิทธิ์
ให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเป็น
สิ่งจ าเป็นในภาวะปัจจุบัน โดยผ่านกลไกจิต
อาสาในชุมชน 

25 
(86.2) 

3 
(10.3) 

1 
(3.4) 

- - 
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ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ผู้สูงอายุแกนน าภูมิปัญญา มีบทบาทส าคัญ
ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสยากจน เข้า
ร่วมบุญประเพณี  12 เดือน 7 พุทธวิธี เพ่ือ
ป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งเป็นแบบอย่าง
การนับถือศีล 5 เพื่อให้ปลอดภัยจากอบายมุข 

24 
(82.8) 

3 
(10.3) 

2 
(6.9) 

- - 

 
2) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 2 ไปใช้ใน

ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 2 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  
“วัด” คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เพราะ

นอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหาร คุณค่า ส่วนป่า สวนครัว ชุมชน ห้องสมุด ศูนย์ข่าวสาร ปกติและ
ดิจิตอล ตลาดริมก าแพงวัด และศาสนาปฏิบัติธรรม ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักยานสุขภาพด้วย            
(ดังตารางที่ 29) 

 

ตารางท่ี 29 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 2 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์        
ความเป็นไปได้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. วัดควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้แก่ผู้สูงอายุโดยใช้หลักศาสนา จัดผ่าน
กิจกรรมต่างๆ แบบมีส่วนร่วม อาทิ สวด
มนต์ ปฏิบัติธรรม 

25 
(86.2) 

4 
(13.8) 

- - - 

2. วัดควรเป็นศูนย์กลางพัฒนาต้นแบบ 
เช่น ปลูกสวนสมุนไพร ผักสวนครัว สวนป่า 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ได้เรียนรู้
และใช้ประโยชน์ 

23 
(79.3) 

5 
(17.2) 

1 
(3.4) 

- - 

3. วัดควรเป็นศูนย์กลางเรียนรู้  มีการ
ถ่ า ย ท อ ด ค า ส อ น  ห้ อ ง ส มุ ด  แ ห ล่ ง
อินเตอร์เน็ต ดิจิตอล เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ไปวัด
สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง 

22 
(75.9) 

5 
(17.2) 

2 
(6.9) 

- - 
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ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์        
ความเป็นไปได้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. วัดควรมีแผนจัดกิจกรรม สร้างโอกาส
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่เรียบ
ง่ายด้วยการประยุกต์พ้ืนที่และบริเวณรอบ
วัด ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวผู้สูงอายุที่
ยากจน 

21 
(72.4) 

8 
(27.6) 

- - - 

5. วัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ 
ลานสุขภาพในวัด แหล่งอบสมุนไพร และ
ประกอบพุทธบูชา เพ่ือความสบายใจใน
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอย่างเท่า
เทียม 

23 
(79.3) 

3 
(10.3) 

3 
(10.3) 

- - 

6. วัดควรร่วมมือกับภาครัฐในการสร้าง
และจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยใน
ราคาถูก 

22 
(75.9) 

7 
(24.1) 

- - - 

7. วั ด ค ว รป ระ ยุ ก ต์ ศ าล าวั ด ให้ เป็ น
ศูนย์กลางฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

25 
(86.2) 

4 
(13.8) 

- - - 

 
3) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 3 ไปใช้ใน

ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 3 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้ารับการอบรม สมาธิบนความเคลื่อนไหว  

อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การก ากับของส่วนราชการ (ดังตารางที่ 30) 
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ตารางท่ี 30 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 3 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ค วร เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ สู งอ ายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดเข้าถึง
โอกาสในพระราชด าริ เพ่ือเป็นต้นแบบมา
ยึดถือปฏิบัติในชุมชน 

26 
(89.7) 

2 
(6.9) 

1 
(3.4) 

- - 

2. ควรแสวงหาพ้ืนที่กลางของชุมชนจัดท า
แปลงรวม ด้านเกษตรพอเพียงเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ ผู้สูงอายุที่ยากจนและสร้าง
รายได ้

22 
(75.9) 

6 
(20.7) 

1 
(3.4) 

- - 

3. ส่ วน ราชก าร  ค ว รว างแผ น ระบ บ
การตลาดจ าหน่ายสินค้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ผลิตสินค้าพอเพียง 

23 
(79.3) 

5 
(17.2) 

1 
(3.4) 

- - 

4. ส่วนราชการควรหาที่ดินมาจัดสรรให้
ผู้สูงอายุเพื่อท าเกษตรพอเพียง 

21 
(72.4) 

6 
(20.7) 

1 
(3.4) 

- - 

5. ส่วนราชการควรท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่
ไม่มี กรรมสิทธิ์ และยากจน เพ่ื อน าไป
วางแผนพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการในมิติ
อานาปานสติ และการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
ต่างๆให้เหมาะสม 

23 
(79.3) 

6 
(20.7) 

- - - 

6. ชุมชนควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ได้เรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตัวและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

24 
(82.8) 

5 
(17.2) 

- - - 

 
4) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 4 ไปใช้ใน

ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 4 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
 ส่วนราชการจะเป็นศูนย์ข้อมูล QR CODE และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน

ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรี ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัด
สรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการติดตาม
พัฒนาการรายบุคคล (ดังตารางที่ 31) 
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ตารางท่ี 31 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 4 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควรมีระบบปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลใน
ส่ ว น ร าช ก า ร  ข อ งท้ อ งถิ่ น นั้ น  เ พ่ื อ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน เพ่ือใช้ข้อมูลรวดเร็ว มีความพร้อม
และเป็นระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลทุติยภูมิ
ที่นอกเหนือจากข้อมูลปฐมภูมิ 

26 
(89.66) 

2 
(6.90) 

1 
(3.45) 

- - 

2. ส่ ว น ร าช ก ารค ว รมี ฐ าน ข้ อ มู ล
ครอบครัวผู้สู งอายุที่ดี  วางแผนยกย่อง
ครอบครัวสตรีที่ดูแลผู้สูงอายุได้ดี 

24 
(82.76) 

5 
(17.24) 

- - - 

3. ส่วนราชการควรมีแผนการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สู งอายุในกลุ่มผู้สู งอายุที่ยากจน ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

25 
(86.21) 

3 
(10.34) 

- - - 

4. ส่วนราชการควรมีการเชื่ อมโยง
ข้อมูลระดับทุติยภูมิกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาให้ตรง
กับความต้องการ 

25 
(86.21) 

4 
(13.79) 

- - - 

5. ชุมชนควรมีการประสานงานการใช้
ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุร่วมกัน 

24 
(82.76) 

4 
(13.79) 

1 
(3.45) 

- - 

6. ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต้อง
ให้อาสาสมัคร เก็บรวบรวมและปรับปรุง
ทุก 6 เดือน 

25 
(86.21) 

4 
(13.79) 

- - - 

 
5) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 5 ไปใช้ใน

ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 5 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ส่วนราชการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย รวมตัวกันกับคนอ่ืน จัดตั้งมูลนิธิ

หรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม ในการผลิตกิจกรรม 6 อ. โครงการเยาวชนสัมพันธ์คู่แฝด
คุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย (ดังตารางที่ 32) 
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ตารางท่ี 32 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 5  

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์           
ความเป็นไปได้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ส่ ว น ร าช ก ารค วรส่ ง เส ริ ม ก ลุ่ ม
กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน ในชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย 

27 
(93.1) 

2 
(6.9) 

- - - 

2. ชุมชนควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือหนุนน า
ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในกิจกรรม 6 อ. 

24 
(85.7) 

4 
(14.3) 

- - - 

3. ชุมชนควรสนับสนุ น ให้ เด็ กและ
เยาวชนในครอบครัว ออกปฏิบัติการจิต
อาสาคู้แฝดคุณธรรม ร่วมกับ อสม.หรือ
อาสาสมัคร 

27 
(93.1) 

2 
(6.9) 

- - - 

4. ส่วนราชการควรมีแผนงานฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากจนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่ อง ด้านการสร้างอาชีพและ
รายได ้

24 
(82.8) 

5 
(17.2) 

- - - 

5. ก า ร พั ฒ น าก อ งทุ น แ ล ะชุ ม ช น 
คณะกรรมการควรปฏิบัติต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
ความยั่ งยืนเป็นที่ พ่ึ งของผู้สู งอายุที่ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ 

27 
(93.1) 

2 
(6.9) 

- - - 

 
6) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ใน

ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา เป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. หลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด ในบทบาทผู้น า
สัมพันธ์ (บ้าน วัด ส่วนราชการ) โดยส่วนราชการตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทศต.  (ดังตาราง             
ที่ 33) 
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ตารางท่ี 33 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 6 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผู้น าชุมชนควรส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุ
ที่มีองค์ความรู้และเป็นปราชญ์ เข้ามามี
บทบาทในการเป็นแกนน าเพ่ือ พัฒนา
ผู้สูงอายุที่ยากจน 

26 
(89.7) 

3 
(10.3) 

- - - 

2. ชุมชนควรรับสมัครจิตอาสาพัฒนา
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด 

24 
(82.8) 

5 
(17.2) 

- - - 

3. พมจ./อปท. ควรจัดตั้งศูนย์เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต ของผู้สูงอายุที่ ไม่มี
กรรมสิทธิ์โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาค
ส่วนอย่างมีระบบ 

25 
(86.2) 

4 
(13.8) 

- - - 

 
7) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 7 ไปใช้ใน

ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของการน าองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี โดยใน
ระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สอง ท าแผนเสนอและสนับสนุน
การซ่อมบ ารุงบ้านเดิมของทายาท (ดังตารางที่ 34)  
ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบท่ี 7 

ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การเปลี่ ยนแปลงที่ อยู่ ผู้ สู งอายุ เพ่ื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ควรให้ลูกสาวคนเล็กมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

23 
(85.2) 

4 
(14.8) 

- - - 

2. การโยกย้ ายบ้ านผู้ สู งอายุ ในรายที่
ยากจน ควรปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อม 
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ 

23 
(85.2) 

4 
(14.8) 

- - - 

3. ส่วนราชการ ควรมีโครงการซ่อมสร้าง
บ้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

23 
(85.2) 

4 
(14.8) 

- - - 
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ข้อค าถาม 

ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. การแก้ไขปัญหาระยะยาว หากต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยต้องให้ภาครัฐสร้างทางเลือกที่
เหมาะสมและให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมภายใต้
การสนับสนุนของรัฐบาล 

23 
(85.2) 

4 
(14.8) 

- - - 

5. ภาครัฐควรแก้ปัญหาเรื่องที่ อยู่
อาศัยแก่ ผู้ที่บุกรุกที่สาธารณะเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยภายใต้
การมีส่วนร่วมของทายาทผู้สูงอายุ 

21 
(77.8) 

6 
(22.2) 

- - - 

6. การโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องยึดหลักการมี
ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

24 
(88.9) 

3 
(10.3) 

- - - 

 
สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย               

ในชุมชนที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้บนพ้ืนฐาน
ของทุนทางสังคมที่ชุมชนมีความพร้อม และมีหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพสามารถร่วมปฏิบัติการ
ให้เกิดผลต่อผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจน สู่การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมตามนโยบาย
รัฐบาล พบว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนและสังคมไทย ความ
เป็นไปได้ที่ชุมชนจะน ารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 ตามล าดับ 4.81,4.81,4.83,4.88,4.91,4.86, 
และ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 96.16,96.28,96.52,97.62,98.30,97.24 และ 96.91 ตามล าดับ 
  ข้อเสนอแนะจากผลการทดลองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนกลไกการใช้รูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ด้วย
การบูรณาการจัดท ายุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบการวิจัยร่วมกับหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในทุก
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด 
เพ่ือให้เกิดสวัสดิการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้รูปแบบที่ค้นพบจะเป็นรูปแบบที่เน้น
การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของสังคมไทยแบบโบราณ จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐมากมายแต่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าไปพัฒนาพ้ืนที่จะประหยัด
งบประมาณของทางราชการ 
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บทท่ี 7 
รหัสภูมิปัญญา : รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุท่ีไมม่ี   

  กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
   

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง  ได้ด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพไว้ในบทบาท 4 และวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ไว้แล้วในบทที่ 5 สรุปผลการทดลองการน าไปใช้ใน
พ้ืนที่ไว้ในบทที่ 6 แต่เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบจากการวิจัย เกิดประโยชน์ต่อ ประเทศไทย 
รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่ใกล้เคียง  ผู้วิจัยจึงได้ถอดรหัสภูมิปัญญาเพ่ือ ให้เห็นถึงรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด เป็นค า
ส าคัญหรือวลีเพ่ือการปริยัติสู่การปฏิบัติต่อไป และอาจใช้เป็นกลไกการพัฒนาสารานุกรมนี้ สู่วิชาการ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ต่อไปอีกระดับหนึ่ง 
 ในการเขียนค าส าคัญหรือวลีของการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผู้วิจัย
อาศัยค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากข้อค าถาม ที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
1,423 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบในบทที่ 5 รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์ของค่าคะแนน            
ที่สอดคล้องกับผลข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในตารางวิเคราะห์สามเส้า โดยผู้วิจัยพยายามค้นหาปม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในลักษณะ ลายแทง (Ciptic Writing) หรือหากุญแจรหัส (Ciphes Key) เพ่ือน า
ภูมิปัญญานี้มาให้ความหมาย ตามแนวทาง “วัฒนธรรม คือ ความหมาย”(Inter Pretation of 
Culture) ของคลิปฟอร์ด เกียร์ช (Geertz, 1973) ซึ่งถอดรหัสลับภูมิปัญญาเป็นรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  

ตอนที่ 1 
การตีความหมายด้วยอักขระ  

 

 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยใช้
สัญลักษณ์อักขระ   “3 อ. 1 ข. 3ว.”  มีความหมายดังนี้  
 1. อักขระ 3 อ. :  มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ   

  1.1 การมีที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะท่ีสองท าแผนเสนอ
และสนับสนุนการซ่อมบ ารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุและ/หรือระยะ
สุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ท่ีรัฐจะให้ 
  1.2 พมจ./อปท./ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์           
ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิต
กิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 
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  1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา
เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด           
ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./
ทศต. 
 2. อักขระ 1 ข. คือ องค์ประกอบของรูปแบบ พมจ./อปท.หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง            
เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่
พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครู             
จิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล 

 3. อักขระ 3ว.  มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่   
  3.1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้
วัดจัดกิจกรรมการถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน  และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 
  3.2  "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสาร
ปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยาน
สุขภาพด้วย 

  3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความ
เคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา         
สู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. 
 

สรุป 
 จากอักขระ 3อ. 1ข. 3 ว. บทเรียนรหัสลับภูมิปัญญาของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมืองที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยมีเจตนารมณ์ที่
จะเสนอให้เห็นกลไกทางวัฒนธรรม “บวร” ที่เป็นฟันเฟืองของข้อค้นพบและตกผลึกเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพ่ือสร้างการอยู่ร่วมกันของ 
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่มีแนวทางข้อปฏิบัติร่วมกันตามหลักของ  “บวร” ก่อให้เกิด
ข้อค้นพบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุฯ ที่เป็นผลจากการยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยและทุนทางสังคม ควบคู่กับยึดแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา เกิดเป็นรูปธรรม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน 
 

ตอนที่ 2 
การตีความหมายด้วยภาษาภาพ 

 

  เพ่ือให้การสื่อสารของชุมชน  ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรม นิเวศวิทยา ศาสนาที่แตกต่าง เกิดความ
เข้าใจร่วมกันตรงตามความหมายของผลการวิจัยฉบับนี้ จึงสร้างภาพให้เป็นภาษาสากลของผู้คน           
ในประเทศต่างๆ โดยผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมบนสภาพชุมชนแออัด 
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนเมือง  ในการอยู่ร่วมกันที่เป็นสุขของ
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ครัวเรือน ชุมชน และสังคม เพ่ือลดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ดังที่ปรากฏในสถานการณ์ปัจจุบัน นับว่าเป็นการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายปฏิบัติได้ บนพ้ืนฐานความดีงามที่จะน าไปสู่ความสุขร่วมกันของ
สังคมในและประเทศใกล้เคียงได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาวิจัยที่น าเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า และ สามารถให้
ประเทศเพ่ือนบ้านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงก าหนดให้มี
สัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ   
 

 
 

ภาพที่ 24  รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง (ที่มา : สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์.2562 : กรกฏาคม 20) 

 
ความหมายของสัญลักษณ์  

สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง”  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  อ.1   มีนัยยะ หมายความถึง  ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ  ระยะที่สองท าแผน
เสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง"บ้าน"(เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ  และ/ หรือ 
ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ท่ีรัฐจะให้ 
 อ.2 มีนัยยะ หมายความถึง พมจ./อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์
แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิม
รายได้หรือลดรายจ่าย 

 อ. 3. มีนัยยะ หมายความถึง  . ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนา
เยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ า
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ชุมชนแออัด ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์ "บวร" (บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคง
ชีวิตใน อบต./ทศต. 
 1ข.  มีนัยยะ หมายความถึง พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ  ผู้รักษาศีล 5  คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา  สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น  และ
ติดตามเอ้ืออ านวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล 

 ว. 1 มีนัยยะ หมายความถึง  ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรม
สมาธิบนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. 
 ว. 2 นัยยะ หมายความถึง  "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่า สวนครัว ชุมชน
ห้องสมุด ศูนย์ข่าวสารปกติ และดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพ  
 ว.3 นัยยะ หมายความถึง  ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐ
สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 

 
สรุป 

  ภาพที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็นสัญลักษณ์ภาพเพ่ืออธิบายประกอบการวิจัย เพ่ือแสดงให้ ถึง
กระบวนการของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง ที่เป็นองค์รวมของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน สังคมที่เกิดจากการพ่ึงพาธรรมชาติ ที่เชื่อม
สัมพันธ์ บ้าน-วัด-โรงเรียน เพ่ือความสุขซึ่งหมายถึง บุญและการละเว้นการทะเลาะเบาะแว้ง โดยมีค่า
เมืองและเมฆหมอกเมือง คือ บุคคลที่เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนิเวศวิทยาวัฒนธรรมข้าวและผัก 
เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี เชื่อฟังผู้ใหญ่และความสุขสบายดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการน าครรลอง
และจารีตของ วัฒนธรรมของสังคมมายึดถือ ซึ่งหมายถึง การท าทานกับการบูรณาการทุนทางสังคมท่ีมี
ในชุมชน ซึ่งเรียบง่ายและพอเพียง เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส            
ในชุมชน และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น  
เป็นสุข     
 

 
 
 
 
 
 
 



 
201 

บทท่ี 8 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

   
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในชุมชน
เมือง ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
และทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในอนาคตสู่การจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง 

งานวิจัยนี้บูรณาการระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural anthropology) ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพรรณวรรณนา (Ethno 
graphy Approach) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกต (observation) 
อย่างมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของบริบทชุมชนและทุนทางการสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย จ านวน 4 พื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์ จ านวน 100 ตัวอย่าง การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key informants) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยอาศัยความรอบรู้ (Empirical Data) 
ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้ท าวิจัยท าด้วยเทคนิค judgment sampling ประกอบด้วย     
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน บุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
สมาชิกในครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ ที่มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมด้วย
กระบวนการของ “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียนหรือส่วนราชการ) ผู้แทนครัวเรือน และประชาชนทั่วไป 
โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
น ามาสรุปประเด็นและตั้งเป็นข้อกระทงค าถาม จ านวน 80 ข้อ จากนั้นน าไปส ารวจกับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 1,423 คน ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ แล้วน ามา
ประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถสรุปผลการวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะผลการศึกษาวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
1.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  สามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์  ดังนี้  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
7 ประเด็น จากผู้เกี่ยวข้อง 4 ชุมชน จ านวน 100 คนสรุปผลเชิงคุณภาพได้ ดังนี้ 

 1.1 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับครอบครัวบุตรหลานที่อพยพมาท างานในเขตภาคกลาง  และมาตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ หรือที่
ว่าง และอยู่อาศัยมานานจนคุ้นเคยกันจนเป็นชุมชนส่วนหนึ่งในเขตเทศบาล บางส่วนเป็นคนพื้นที่แต่มี
จ านวนน้อย ท าให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในสิทธิ์ของตนเองปิดกั้นตัวเอง มองว่าการอาศัยในชุมชนร่วมกับ
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ผู้อ่ืนเป็นพ้ืนที่ที่ตัวเองไม่มีกรรมสิทธิ์ จึงไม่นิยมออกไม่ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน ผู้สูงอายุอยู่               
ในครอบครัวบุตรหลานและท าหน้าที่เลี้ยงหลาน มีฐานะยากจน ต้องมุ่งประกอบอาชีพท างานเลี้ยง
ครอบครัว บางครอบครัวประสบปัญหาซ้ าซ้อน โอกาสการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในชุมชน จึงมีน้อย
อันเกิดจากบางคนไม่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ทางเทศบาลจัดให้ บางรายอาศัยอยู่ล าพังกันสองคนและ
บางรายอยู่ล าพังคนเดียว เนื่องจากบุตรหลานแยกย้ายไปรับจ้างที่อ่ืนๆ หรือพ้ืนที่ห่างไกลกับชุมชน              
ที่อาศัยอยู่ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ            
ปิยะพงษ์ พนาพนม. (2554 :122 ) กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทางวัฒนธรรม ว่าส่งผลต่อการ
เร่งอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒนธรรมโลกจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง เป็นการเคลื่อนย้าย
ถ่ายเท ส่งผลต่อการปรับตัวของสถาบันครอบครัว ที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของ
โลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดสภาวะการแก่งแย่งแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชีวิตแบบดั้งเดิม
เปลี่ยนแปลงไป เดิมทีครัวเรือนพบหน้ากันและอยู่ร่วมกันบนวิถีความเป็นสังคม แต่ปัจจุบันแต่ละ
ครัวเรือนต้องดิ้นรน เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น ท าให้ ความสุขร่วมกันของสมาชิก
ในครัวเรือนลดลงด้วยภาระที่ต้องดูแลตนเอง บางรายเลี้ยงดูบุตรหลาน และประกอบอาชีพเพ่ือ              
หารายได้ ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมในชุมชน นอกจากนี้     
ยังพบว่า ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจในตนเองที่จะออกไปท ากิจกรรมเพราะมีความเชื่อว่า มีการแบ่งชน
ชั้นในชุมชนเดียวกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะและผู้สูงอายุที่ยากจน ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและปานกลาง 
ก็จะออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ดี กว่าผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนแต่ในภาพรวมพบว่าผู้สูงอายุยังมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันอันเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อม อาทิ การ
เป็นสมาชิกของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ แต่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกับ
ศึกษาวิจัยของ สถาบันประชากรวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (2556 : 50) ที่ศึกษาถึงสถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมมากท่ีสุดคือ กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพและกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  

 2. สถานการณ์การประกอบอาชีพและการมีรายได้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อาศัยในชุมชนเมืองจะเป็นผู้ สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส สถานที่อยู่อาศัยและจ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่แตกต่างกัน 
แหล่งที่มาของรายได้พบว่ามีรายได้สามอันดับแรกคือ รายได้จากเบี้ยยังชีพ จากบุตรหลานที่ส่งให้ใช้ 
และจากการท างานประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 3 ,000 บาท มีเงินออมบ้างใน
กลุ่มที่มีติดสังคมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนยังต้องท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง              
อันเกิดจากการไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (2562) ที่ศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤต
พลังให้เกิดการยังประโยชน์เพ่ือสังคม ที่พบว่าแหล่งที่มาของราได้ผู้สูงอายุ มาจาก เบี้ยยังชีพ จากบุตร
และการท างานประกอบอาชีพตามล าดับ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3 ,000 บาท มีเงินออมใน
รูปของฝากธนาคารหรือเงินออมของกลุ่มออมทรัพย์ไม่เกิน 10,000 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยไม่เกิน 
50,000 บาท นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ชุติมา สินชัยวนิชกุล และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา (2561)  
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ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร   
ที่พบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 58.9 ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2,000-5,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.2 มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ รองลงมาคือ รายได้จากบุตรหลาน 
คิดเป็นร้อยละ 45.7  

 3.สถานการณ์ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มี
ครอบครัวที่สมบูรณ์มีจ านวนไม่มากเนื่องจาก คู่สมรสเสียชีวิต บุตรหลานแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่
อ่ืนและมีครอบครัวในถิ่นอ่ืนๆ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่ดีมากนัก ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ล าพังกับคู่ชีวิต จะมีความสุขทางจิตใจแต่จะมีความวิตกกังวล หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเจ็บป่วย 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังส่วนใหญ่ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวจะเริ่มขาดหายไป ต้องอาศัยและ
พ่ึงพาตนเองจากรายได้เบี้ยยังชีพและรับจ้างทั่วไป หรือการขายของประเภทอาหารที่ประกอบขึ้นจาก
ภูมิปัญญาพอได้เลี้ยงชีพ การจุนเจือจากบุตรหลานมีค่อนข้างน้อย และ ที่อยู่อาศัยของครอบครัว            
ที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยมากนัก แต่ภาพรวมโดยทั่วไปพบว่าผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับสมาชิกในครอบครัวในระดับปานกลาง  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิดา มีศิ ริ                         
กรมสุขภาพจิต (2540)  ศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
ส่วนใหญ่มีความหว้าเหว่ระดับปานกลาง ผู้สูงอายุเพศหญิงในชุมชนแออัดมีความว้าเหว่มากกว่าชาย 
ผู้สูงอายุที่เป็นโสด หย่า ร้าง แยกทาง มีความว้าเหว่สูงกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส นอกจากนี้            
ยังพบว่าครอบครัวผู้สูงอายุมีรายได้น้อยว้าเหว่สูงกว่าผู้สูงอายุทีมีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูง  

 4.สถานการณ์โอกาสการเข้าถึงระบบบริการและสวัสดิการ พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัย           
ในชุมชนเมือง มีโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการและบริการต่างๆ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากระบบการ
ดูแลและหนุนเสริมของเทศบาลเมืองในแต่ละพ้ืนที่ ครอบคลุมอย่างทั่วถึง จะมีบ้างเพียงกลุ่มผู้สูงอายุ   
ที่มีปัญหาความยากจนเกิดความน้อยใจไม่กล้าออกมารับบริการ ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดสังคม  
ติดบ้าน สามารถเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการจากเทศบาลและวัด รวมทั้งบริการสาธารณะได้ดี แต่โดย
ภาพรวมการเข้าถึงระบบบริการด้านต่างๆ ที่จัดให้โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่
จะเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการอันเกิดจากปัจจัยส าคัญคือ ในชุมชนจะมีกลไก อาสาสมัครประเภท
ต่างๆ ที่ส่งข่าวและคอยช่วยเหลือแนะน าให้เข้าถึงระบบบริการ  

 5.สถานการณ์ด้านจิตใจ ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แม้จะเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการ แต่ก็ยังประสบปัญหาด้านจิตใจ อันเกิด
จาก ระบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป บางรายครอบครัวบุตรหลานแยกไปอยู่ที่อ่ืนอันเนื่องจาก
การไปประกอบอาชีพที่อ่ืนๆ นานๆ จะกลับมาพบกัน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ยังมีความ
วิตกกังวลถึงความมั่นคงของที่อยู่อาศัยเนื่องจาก บางครอบครัวอาศัยการเช่าที่ของผู้อ่ืนอยู่ บาง
ครอบครัวอยู่ในที่ของวัดหรือที่บุกรุกสาธารณะ นอกจากนี้  ยังเกิดจากตัวผู้สูงอายุเอง ที่ขาดการเข้า
ร่วมกับสังคม ส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และมีผลกระทบจากภาวะร่างกายที่เริ่มเสื่อมในวัยชรา 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุบลรัตน์  เพ็งสถิต (2554) ที่สรุปถึงสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของตนเอง จากระบบของร่างกาย และสติปัญหา 
สภาพทางอารมณ์และพฤติกรรมการแดสงออก อันมีผลมาจาก การสูญเสียคู่ชีวิต ญาติมิตร เพ่ือสนิท 



 
204 

จะท าให้เกิดความว้าเหว่ เศร้าซึม บางรายมีอาการทางกาย อาทิ นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง เพ้อ
เรียกร้องความสนใจ และอาหารทางจิตใจอ่ืนๆ ร่วมด้วย  

 6. สถานการณ์ด้านสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า           
มีภาวะเจ็บป่วยแทรกซ้อน อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรงเสื่อมถอยของร่างกาย และ
สายตา การได้ยินเสื่อมถอย ภาวะเจ็บป่วยจากการหกล้ม และระบบขับถ่ายที่ไม่ปกติ และขาดการออก
ก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(2553) ที่ศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุไทย พบว่าปัญหาด้านร่างกาย คือ การสเอมถอยของสภาพ 
ได้แก่ โรคของผู้สูงอายุ อวัยวะภายในเสื่อมถอย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดัน 
โรคเกาต์ โรคข้อเสื่อม โรคเอ็นเสื่อมและโรคอ่อนเพลียฯ อันเกิดจากการมีภาระต้องรับผิดชอบทั้ง            
ด้านการดูแลครอบครัว การเลี้ยงดูบุตรหลาน การประกอบอาชีพ แม้จะมีระบบบริการสาธารณสุข             
ที่ทั่วถึงของเทศบาลและชุมชน แต่ก็สามารถเข้าถึงในเชิงแก้ไขปัญหาส่วนการป้องกันปัญหาการ
เจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จะค่อนข้างให้ความส าคัญน้อย และสอดคล้องกับผลการศึกษา 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2556 : 44) พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการ
เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจ าตัว อันเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย หรือ
ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง จะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย 

 7. สถานการณ์ด้านความมั่นคงในชีวิตในด้านอ่ืนๆ พบว่า ผู้สูงอายุมี มีคุณภาพชีวิต
ระดับปานกลาง ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบการดูแลของเทศบาล การส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจ รวมทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านความพึงพอใจในการมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแม้จะ
เป็นชุมชนแออัด แต่ก็ยังรู้สึกรักและหวงแหนประสงค์ที่จะพักอาศัยที่ เคยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ                
ผลการศึกษาของ จิระพร  อภิชาตบุตร (2540) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
การอุปถัมภ์จากครอบครัวและบริการสุขภาพในชุมชน กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด              
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด อยู่ในระดับปานกลาง สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา การท างานเลี้ยงชีพ สุขภาพอนามัย กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วม           
ในชุมชน การอุปถัมภ์จากครอบครัว การรับรู้การบริการในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัดมากนัก  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง การศึกษาเชิงคุณภาพในเบื้องต้นและสกัดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ที่สอดคล้องกับประเด็นการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  6 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุอายุเป็นผู้มีสุขภาพดี และมีสุขภาวะในสภาพแวดล้อม
เกื้อหนุนที่เหมาะสม (ตามแผนปฏิบัติการะหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในอนาคต )              
2) รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก           
ที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน (ตามกระแสรับสั่ง
ของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9) 3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว          
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ในการดูแลผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม) 4) แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์) 5) รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) 6) รูปแบบการช่วยเหลือและ
เพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธ
ศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) ผลการศึกษาพบรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 7 รูปแบบ ดังนี้  
        1.ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่ เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัด          
จัดกิจกรรม  การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน  และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี  ซึ่งสอดคล้องกับกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัย
รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยรูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน  
        2. "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติ
และดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพ
ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่อง แนวทางการพัฒนาให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ ในสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุน ที่เหมาะสม ในอนาคต 
        3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว 
อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การก ากับของ อปท. ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาบรูไน ดารุสซาราม ว่าด้วย แนวทางการเพ่ิม 
ขีดความสามารถของผู้สูงอายุ  
       4. พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยจัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5  คัดสรร
ผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2552 ว่าด้วยรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
       5. พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอ่ืนจัดตั้งมูลนิธิ             
หรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6 อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝด
คุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไทยด้านสังคม ว่าด้วยรูปแบบการช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบ           
ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา) 
      6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด ในบทบาท
ผู้น าสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทต.                  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม ว่าด้วยรูปแบบการช่วยเหลือ
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และเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบ
แผนพุทธศาสนา 
      7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรก            
ให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ  ระยะที่สองท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อม
บ ารุง"บ้าน"(เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ  และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่
สถานที่ที่รัฐจะให้ ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาบรูไน ดารุสซาราม ว่าด้วย แนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจดและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ผู้วิจัย จึงสรุปการน าเสนอผล             
การศึกษาวิจัยด้วยสัญลักษณ์อักขระ  
     ใช้สัญลักษณ์อักขระ “3อ. 1ข. 3ว.”  มีความหมายดังนี้  
  1) อักขระ 3 อ. :  มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ   
   1.1 การมีที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้าย
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สอง              
ท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ 
และ/ หรือระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ท่ีรัฐจะให้ 
   1.2 พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคน
อ่ืนจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์
เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 
   1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชน   
จิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชน
แออัด ในบทบาทผู้น าสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิต            
ใน อบต./ทศต. 
  2) อักขระ 1 ข. คือ องค์ประกอบของรูปแบบ พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) 
และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดท าเขตพ้ืนที่พิเศษของผู้สูงอายุ ท า
ทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุน
ครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอ้ืออ านวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล 

  3) อักขระ 3ว. มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่   
   3.1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐ
สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน  และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี 
   3.2  "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟ้ืนฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชน
ห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย 
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   3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ 
บนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. 
   ผลการศึกษาวิจัยที่น าเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า และ 
สามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึง
ก าหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ   
 

 
ภาพที่ 25 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง    
           ที่มา : (สนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์ . 2562 : มิถุนายน 25) 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์              
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ในพ้ืนที่ตัวอย่าง พบว่า ผู้วิจัยค้นพบรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 7 รูปแบบ และน ามาวางแนว
ทางการทดลอง เพ่ือศึกษา ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยวาง
รูปแบบการศึกษาในพ้ืนที่ทดลอง 4 พ้ืนที่ ประกอบด้วย ชุมชนเขาคูบา เทศบางเมืองสระบุรี  ชุมชน 
วัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง ชุมชนคลองสระบัว หัวรอ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ ใน 4 พื้นที่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทดลองดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา องค์กรประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 7  รูปแบบ ในแต่ละรูปแบบให้เหมาะสม และให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจทานรูปแบบ
การศึกษาและปฏิบัติการที่เหมาะสม รวมทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และ ความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบในแต่ละองค์ประกอบ  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน ถึงข้อปฏิบัติ  ใ น แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ประกอบ พร้อมระดมความคิดเห็นของชุมชนถึงวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่           
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และชุมชน เป็นแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพ่ือด าเนินการ พบว่า ในแต่ละองค์ประกอบมีกิจกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรม การถือศีลห้า การอนุรักษ์และ
ท าบุญประเพณีทางศาสนา การรักษาโรคด้วย 7 พุทธวิถี (สวดมนต์ บ าบัดจิตใจ การนั่งสมาธิ)   

  2..2 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทของวัดในการ
สร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งการใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  จัดกิจกรรมด้านกาย
และจิต ปลูกสมุนไพรเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้รักษาโรคและเป็นแหล่งอาหาร ภายในวัด ส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครในชุมชนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

  2.3  องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง และส่งเสริมการท าการเกษตรสวนครัว 
ตามแนวทางเพ่ือเป็นอาชีพ 

  2.4 องค์ประกอบที่  4 ประกอบด้วยกิจกรรม ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ           
ในชุมชนโดยอาสาสมัคร จัดท าฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยให้ 
รพ.สต. ในชุมชน เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงการสร้างกระบวนการยกย่องสตรีจิตอาสาที่ดูแลผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุแกนน าที่เป็นครูจิตอาสา และสนับสนุนให้ครอบครัวผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

  2.5 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชน เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคี และเกิดการช่วยเหลือกัน
อย่างต่อเนื่อง  

  2.6 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างกระบวนการชักชวน
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดสังคม ออกมาร่วมกิจกรรม ส่วนกลุ่มที่ไม่ติดสังคม ต้องวางกลยุทธ์รายบุคคล             
ที่จะจัดชวนออกมาร่วมกิจกรรม รวมถึง ทบ.จัดรถบริการรับส่งเพ่ือให้ออกมาร่วมกิจกรรม วางแผน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้บุคคลในชุมชนตั้งแต่อายุ 45 ปี  

  2.7 องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยกิจกรรม การแสวงหาแนวทางร่วมกับ
ภาคีทุกภาคส่วนของชุมชนในเขตเทศบาลในรูปแบบของ  CSR  อาทิ หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท 
กองทุนไฟฟ้า สนับสนุนวัสดุการซ่อมสร้างบ้าน โดยให้ พมจ.และ อบจ.เป็นกลไกการพัฒนาเชื่อมโยง 
รวมถึงการจัดระดมทุนด้วย “บุญ” เช่น การจัดท ากองผ้าป่า หาเงินซ่อมสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่ช ารุด 
และมีนักเรียนเทคนิคหรือทางการทหารช่วยสร้างซ่อมบ้าน ซึ่งจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมได้  

3. คณะกรรมการ/ผู้น าชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการในพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ และ
ติดตามประเมินโดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 การทดลองใช้รูปแบบ 2562 ใน 4 พื้นที่
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาข้างต้น โดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม” และด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการทดลอง พบว่า มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสมต่อบริบท
ชุมชนและสังคมไทย ความเป็นไปได้  ที่ชุมชนจะน ารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีค่าเฉลี่ย  (  ) ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 ตามล าดับ 
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4.81,4.81,4.83,4.88,4.91,4.86, และ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 96.16,96.28,96.52,97.62,98.30,97.24 
และ 96.91 ตามล าดับ  
 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย             
ในชุมชนที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้บนพ้ืนฐาน
ของทุนทางสังคมที่ชุมชนมีความพร้อม และมีหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพสามารถร่วมปฏิบัติ  
การให้เกิดผลต่อผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจน สู่การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม             
ตามนโยบายรัฐบาล     
 ข้อเสนอแนะจากผลการทดลอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์               
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนกลไกการใช้รูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ด้วย
การบูรณาการจัดท ายุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบการวิจัยร่วมกับหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในทุก
องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด 
เพ่ือให้เกิดสวัสดิการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสนอกจากนี้ รูปแบบที่ค้นพบจะเป็นรูปแบบที่ เน้น
การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของสังคมไทยแบบโบราณ จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐมากมายแต่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าไปพัฒนาพ้ืนที่จะประหยัด
งบประมาณของทางราชการ 
2. ข้อเสนอแนะจากกาวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้  
 2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในชุมชน 
  1. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูบทบาทของวัดในชุมชนแออัด โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้สูงอายุไม่มี
กรรมสิทธิ์ในชุมชนเมืองและด้อยโอกาส ให้มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามผลการศึกษา           
บนพ้ืนฐาน “วัด คือ แหล่ง สัปปายะ” ที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับ
กระแสรับสั่งพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยรูปแบบการอาศัย “บวร”   
  2. พัฒนากลไกกลอาสาสมัคร ผู้สูงอายุแกนน า และเยาวชนจิตอาสาเยาวชนคู่แฝด 
ในชุมชน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  3. พมจ./อบจ. อปท. ส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล QR Code  
ของฐานทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุร่วมกับ รพ.สต. ในพ้ืนที่ และจัดท าแผนระยะยาวในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงาน แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลด้วยหลักวิชาการ และสร้างอาชีพและรายได้ด้วยการบูรณาการกับ “บวร”  
 2.2 ข้อแนะเชิงนโยบาย  
    จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนและด้อยโอกาสในชุมชนแออัดไทย ด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ
ที่กล่าวมาแล้ว โดยก าหนดเป็นนโยบาย 5 นโยบาย 15 มาตรการ ดังนี้  
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นโยบายที่ 1 ส่งเสริมบทบาทภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ราษฎรกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการ  
 มาตรการที่ 1 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร จัดหาที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ที่รถไฟ  
ที่วัดธรณีสงฆ์ ที่ สปก. ที่นิคมสร้างตนเอง ที่ไม่ใช้ประโยชน์จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย และด้อยโอกาส มีโอกาสมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต ผู้สูงอายุ             
มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน โดยวางกระบวนการให้ท้องที่ ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรและ
รับผิดชอบร่วมกันอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องจัดหาที่ดินและงบประมาณ การสร้างที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
 มาตรการที่ 2  ให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยผ่อนบ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านมั่นคง 
บ้านเอื้ออาทร บนพื้นฐานความต้องการและการตัดสินใจของลูกสาวคนเล็กในครอบครัว  
  มาตรการที่ 3  ให้รัฐบาลสร้างอาชีพที่มั่นคง (ท่ีมีศักยภาพ) มีเงินทุนประกอบอาชีพ มีตลาด
รองรับสินค้าที่ผู้สูงอายุท า ผู้สูงอายุรวมกลุ่มการออม กศน. ปราชญ์ชุมชน จัดฝึกอาชีพ ส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดหาวิทยากรสอนฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
 มาตรการที่ 4  จัดท าระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ และด้อย
โอกาสในชุมชนแออัด เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุ 
 
นโยบายที่ 2  ส่งเสริมบทบาทวัด ในการคุ้มครองสิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ  
 มาตรการที่ 1. ต้องให้มี พรบ. ส่งเสริมการบูรณาการ จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ             
ที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้วัดคุ้มครองผู้สูงอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มาตรการที่ 2. ให้วัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ (พรบ.) บังคับใช้ กฎ ระเบียบ 
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 มาตรการที่ 3. พ้ืนฟู สถานที่ของวัด  เจ้าอาวาส กรรมการวัด พัฒนาพ้ืนที่วัดจัดท ากิจกรรม 
ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย วัดให้สร้างบุญประเพณี และสถานที่ปฏิบัติ 7 พุทธวิธีให้ครอบคลุม 
 
  นโยบายที่ 3  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนสร้างระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
 มาตรการที่ 1. สร้างหอกระจายข่าว เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่เชิงประจักษ์ 
 มาตรการที่ 2. ฟ้ืนฟู วัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมมายึดถือปฏิบัติต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิม เช่น เพลงฉ่อย เพลงเรือ เป็นต้น รวมถึงควรจัดเทศกาลตาม
ประเพณี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบุญประเพณี เพ่ือให้มีความอบอุ่นในครอบครัว
รวมถึงชุมชน 
 มาตรการที่ 3. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีไว้กินในครัวเรือน และสามารถน าไปจ าหน่ายให้มีรายได้เสริม 
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  นโยบายที่ 4  พัฒนากลไกการท างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 มาตรการที่ 1. ศึกษาดูงานจากภายนอก    
 มาตรการที่ 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการชุมชนผ่านกลไก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประธานชุมชน แกนน า จิตอาสา ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
 มาตรการที่ 3. จัดให้มีศูนย์ประสานงานส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และอยู่ในชุมชนแออัด โดยมีชมรมผู้สูงอายุของอ าเภอ ต าบล และจังหวัด 
 
 นโยบายที่ 5 ส่งเสริมบทบาทของประชาชนด้วยหลักประชาธิปไตย 
 มาตรการที่ 1. วางระบบให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 มาตรการที่ 2. ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.3 ข้อเสนอเชิงการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยพบว่า ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ              

ที่ส าคัญ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดถือวิถีพอเพียง
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนในสังคมไทย 
คือ การพัฒนาและจัดสวัสดิการด้วยหลักของ “บวร” ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยแต่ปัจจุบันนี้ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าห่วงใย จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการบูรณาการ “บวร” สู่การจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ที่อาศัยในที่บุกรุก  
หรือที่ดินของสาธารณะ หรือ ที่ดินเอกชน เพ่ือให้ “บวร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและจัดสวัสดิการ
ประชาชน จะส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เป็นชุมชนแออัด น าไปขยายผลได้อย่างเรียบง่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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แบบสอบถาม 
 
 

 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” ด าเนิน
การศึกษาโดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ขอความกรุณาท่านตอบค าถามให้ตรงกับความจริงของท่านให้มากที่สุด และตอบค าถามให้
ครบทุกข้อ และแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพ่ือน าไป
ท าข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทย 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องหน้าข้อความหรือเขียนตอบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1. เพศ   (0) ชาย     (1) หญิง     

2. อายุ ………………… ปี 

3. ศาสนา 
  (1) พุทธ   (2) คริสต์     (3) อิสลาม    (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………..  

4. ระดับการศึกษาสูงสุด (ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จการศึกษา) 
 (1) ไม่ได้รับการศึกษา             (2) ประถมศึกษา 

           (3) มัธยมศึกษาตอนต้น  (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  (5) อนุปริญญา/ ปวส.  (6) ปริญญาตรี 

 (7) สูงกว่าปริญญาตรี  (8) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………..  

5. สถานภาพสมรส 
 (1) โสด    (2) สมรส    
 (3) หม้าย  (4) หย่าร้าง/แยกกันอยู่    
 (5) เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ     (6) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………….. 

 

แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสทิธิ์ 

ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
โดย  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

 
       รหัสจังหวัด        ล าดับ 

   



 

6. อาชีพปัจจุบัน 
  (1) ลูกจ้างเอกชน/รัฐ  (2) ข้าราชการบ านาญ 
  (3) รับจ้างทั่วไป  (4) เกษตรกรรม 
  (5) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  (6) ไมได้ประกอบอาชีพ 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………….. 

7. รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน......................................................บาท 

8. แหล่งรายได้หลัก............................................................................. 

9. แหล่งรายได้รอง............................................................................... 

10. สถานภาพในครอบครัว 
  (1) หัวหน้าครัวเรือน (เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน) 
  (2) ผู้อาศัย (สมาชิกในครัวเรือน) 
11. ลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน 
  (1) ครอบครัวเดี่ยว  (2) ครอบครัวขยาย 
  (3) ครอบครัวข้ามรุ่น  (4) อาศัยเพียงล าพัง 

12. จ านวนสมาชิกในครอบครัว .......................................คน (รวมตัวท่าน) 

13. ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
  (1) เช่าที่ดินปลูกบ้าน  (2) บ้านเช่า/ห้องเช่า 
  (3) อาศัยอยู่กับญาติ  (4) มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง
ตามกฎหมาย 
  (5) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………….. 

 

ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
 (โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น) 
 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

1. ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองต้องหาเงินและ
ดูแลลูกหลาน มีเวลาน้อยในการเพ่ิมพูน
ทักษะสังคม ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิตอลใน
บริเวณชุมชนแออัดหรือชุมชนพิเศษในเมือง 

     



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

2. ควรสนับสนุนบุคคลด้านสาธารณสุข ที่มี
จิตอาสาทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เช่น 
หมอเขียว ฯลฯ 

     

3. ส่วนราชการควรจัดบริเวณนันทนาการ
ร่วมกัน  งานบุญประเพณีที่ผ่านวัด เน้น
พิเศษแต่ชุมชนแออัด เช่น วันสารท วัน
ผู้สูงอายุ วันปีใหม่ เป็นต้น 

     

4. ควรจัดบริการห้องสมุดประชาชนใน
ชุมชนแออัด เพ่ือเป็นกลไกทางการศึกษา 
อาชีพ และคุณธรรม 

     

5. ประสานและเพ่ิมประสิทธิภาพร่วมกับ
เทศบาล หรือ  อบต . ใช้ประโยชน์จาก
ปราชญ์ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดจารีตของแต่ละ
ชุมชน  

     

6. ควรสนับสนุนให้วัดน าประชาชนในชุมชน
แออัดปลูกพืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
กับนักเรียน) ในวัดหรือในโรงเรียน เพ่ือลด
รายจ่ายค่าอาหารและยา 

     

7. ควรฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวของ
ผู้สูงอายุในอานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้า
ออก) และการ ร่ายร าหรือแอโรบิค เน้น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพท้ังจิตและกาย 

     

8. ผู้สู งอายุ ได้รับบริการตรงจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หรือเทศบาล) ด้าน
สุขภาพอนามัย และกระบวนการยุติธรรม 

     

9. วัดและเจ้าอาวาสมีบทบาทสร้างจารีต
และบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ชุมชนมั่นคงทางอาหาร มีที่สัปปายะเพ่ือ
พักผ่อนและภาวนาสติปัญญา 

     

 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

10. ผู้สูงอายุพึงพอใจที่รัฐจะจัดสวัสดิการ
บ ริก ารและซ่ อมบ ารุ งที่ อ ยู่ อ าศั ยตาม
สุขอนามัยมากกว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม ่

     

11. ค าว่า “เพ่ือนเก่า”และ “แหล่งท ามาหา
กินเดิม” เป็นสิ่งยึดติดที่ผู้สูงอายุ ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง 

     

12. ควรสนับสนุนให้วัดสัมพันธ์กับชุมชน
แออัด อย่างทั่วถึง และบ าบัดรักษาทางจิต
วิญญาณอย่างมีนัยส าคัญ 

     

13. การงานอาชีพของผู้สู งอายุควรถูก
แนะน าและสนับสนุนอาชีพท่ีสัมพันธ์กับวัด 

     

14. ควรสนับสนุนและคัดสรรผู้ สู งอายุ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมยกระดับให้เป็นชุมชนศีล 
5 เมื่อนั้นเขาจะรู้จักลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และกินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ 

     

15. สนับสนุนให้ผู้สู งอายุที่หลากหลาย
ประสบการณ์ได้มารวมตัวกัน เป็นชมรม 
สมาคม  มู ลนิ ธิ  เพ่ื อท างานสาธารณ ะ
ประโยชน์ และระดมทุนจากภาคเอกชน 
และประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

     

16. รณ รงค์ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี
กิจกรรมหรือองค์กรจัดการสัมพันธ์ “บวร” 
ในรูป บ้าน -วัด-โรงเรียน หรือ บ้าน -วัด-
โรงพยาบาล หรือ บ้าน-วัด-ราชการ/อบต./
เทศบาลต าบล  

     

17. ควรสนับสนุนให้มีโครงการคู่แฝด คือ 
ผู้ใหญ่กับเยาวชน เพ่ือลดภาวการณ์ยึดติดที่
อยู่อาศัยแบบไร้เหตุผล 

     

 
 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

18. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกพืช และใช้
ประโยชน์จากผลผลิตพืช โดยกลไก “บวร” 
บ้าน-วัด-ส่วนราชการ  จนกว่าผู้สูงอายุจะรัก
การเกษตร 

     

19. ควรจัดท าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
ส าหรับบุคคลจิตอาสาในชุมชนและบุตร
หลานของผู้สูงอายุ ในชุมชน พร้อมมีการ
รับรองคุณภาพโดยส่วนราชการ 

     

20. วัดเป็นกลไกของระบบการแบ่งปันหรือ 
share ระหว่างคหบดี เศรษฐี กับคนจนและ
ยาจก 

     

21. กิจกรรมสร้างรายได้ควรท าคู่กับการลด
รายจ่าย โดยตอกย้ ารับคุณธรรมน าสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

     

22. ควรปลูกฝังและยกย่องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ
ให้ละวางอาชีพรับจ้าง หันมาท าอาชีพอิสระ 
โดยมีสวนเกษตรชุมชน, ป่าชุมชน, และสวน
ครัวชุมชน 

     

23. อาชีพเก็บของเก่าขาย หรือการท าปุ๋ ย
ทุกประเภท จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่กว้าง ภาครัฐ
ควรจัดสวัสดิการให้มีพ้ืนที่ดังกล่าวและให้
ชุมชนรับผิดชอบร่วมกัน 

     

24. ค าว่า “สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ” ควรถูก
จัดตั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กัน 

     

25. ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างมี
คุณภาพ ย่อมเป็นหมอ เป็นครู หรือพระ 
ประจ าชุมชนแออัดได้อย่างดี 

     

 
 
 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

26. ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ต้องการอยู่ที่เดิมนั้น 
รั ฐ ค ว รจั ด ส ร รส วน ผั ก พื ช ผ ล แ ล ะน้ า
ครอบครัวละแปลงให้รับผิดชอบร่วมกันแบบ
สาธารณะและรู้จักเป็นเจ้าของชั่วคราว 

     

27. สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ควรถูกจัดสนับสนุนผ่านวัด-โรงเรียน-
โรงพยาบาล เพ่ือแปรรูปงบประมาณเป็น
บริการผู้สูงอายุอย่างถูกหลักวิชาและศาสนา 

     

28. สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน        ควรสัมพันธ์กับลูกสาวหรือสตรี
ให้ท าหน้าที่ดูแลตามแบบแผนประเพณี 

     

29. ความเป็นครอบครัววงศ์ตระกูล และ
เครือญาติ         มีความแน่นแฟ้นมาก จึง
ควรสนับสนุนผ่านสตรีที่เป็นบุตร เพ่ือการ
ตัดสินใจโยกย้ายถิ่นที่อาศัย 

     

30. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรท าอย่างแยบคาย โดย
ระยะแรกให้ซ่อมบ ารุงที่อยู่เดิมให้สวยถูก
อนามัย และระยะต่อไปจึงให้โยกย้าย 

     

31. ด้วยวัฒนธรรมไทยนั้นชายจะต้องย้าย
มาอยู่กับครอบครัวหญิ งคู่ สมรส ดั งนั้น
บุตรสาวผู้สูงอายุจึงควรมีบทบาทตัดสินใจ 
เรื่องท่ีอยู่อาศัยของบิดามารดา 

     

32. ควรสนับสนุนให้ส่วนราชการทั้ง อบต. 
เทศบาลต าบล มี รถผ    ้สู งอายุ ไว้บริการ
สัมพันธ์ “บวร” เพ่ือผู้สูงอายุได้เรียนรู้เป็น
หมอส าหรับตนเองตามกิจกรรม 6 อ. 

     



 

 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

33. เงื่อนไขการให้ย้ายที่อยู่ ควรมีทางเลือก
ห ล าย ท าง  เช่ น  ป รั บ ใน ที่ เดิ ม ให้ ถู ก
สุขลักษณะ หรือให้ย้ายไปท้ังวงศ์ตระกูล 

     

34. หากผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาการขอ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้ไปบ าบัดอารมณ์ ท า
กรรมฐานที่ วัดบ่อยๆ โดยส่วนราชการ
สนับสนุนสวัสดิการผ่านวัดสักระยะก็จะมี 
“ปัญญา” แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

     

35. การสนับสนุนกิจกรรม 7 พุทธวิธี ( ฟัง
ธรรม สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตัก
บาตร กินสมุนไพร ช่วยงานวัด นันทนาการ 
แรงงาน) จะท าให้ผู้สูงอายุรักสันติ และมี
ปัญญาพ่ึงตนเองได ้

     

36. ควรสนับสนุนการสร้างถนนจักรยาน
ภายในชุมชนแออัดและบริเวณในซอยเพ่ือ
การออกก าลังกายและลดรายจ่ายเชื้อเพลิง
การเดินทาง 

     

37. ควรส่ งเสริมและมีทุนสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ได้เป็นครูในศูนย์เลี้ยง
เด็กของชุมชนแออัด โดย อบต./ เทศบาล
ต าบล/ โรงเรียน/ วัด จัดหาพื้นที่ 

     

38. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่
ว่างงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแออัด โดยอบต./เทศบาลต าบล/
โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นที่ 

     

39. ควรสนับสนุนร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม 
และนันทนาการให้ออกก าลังกายและท า
สมาธิบนความเคลื่อนไหว 

     

 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

40. ส่วนราชการควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสา
คล้ายกับ อสม. ของสาธารณสุข เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตบนกลไก “บวร” คือ
บ้าน-วัด-โรงพยาบาล/โรงเรียน มากข้ึน 

     

41. สนับสนุนกิจกรรมแรลลี่จักรยาน หรือ
มินิ มาราธอน หรือร่ ายร าบวงสรวงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วม และ
รับรู้ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ 

     

42. กิจกรรมบุญประเพณี ในวัดสอนให้
ผู้สูงอายุเบี่ยงเบนเป้าหมายชีวิตสู่บุญ จะ
เป็นกิจกรรมช าระจิตใจและมีความเท่าเทียม
กัน จึงมีส่วนลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคน
ในชุมชนเมือง 

     

43. วัดส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม 7 พุทธวิธี 
เพ่ือรักษาโรคแก่ผู้สูงอายุโดยฟ้ืนฟูจิตใจก่อน
เป็นส าคัญ 

     

44. บุญประเพณี ในวัดทุกๆเดือน (หรือ
เรียกว่าของ 12 เดือน) ท าให้ผู้สูงอายุไม่ตก
ข่าว เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมั่นใจ 
โดยมีวัดเป็นกลไกส าคัญ 

     

45. หน่ วยงานรัฐทุ กภาคส่ วน  ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้รางวัล
และแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีและผู้สูงอายุ 

     

46. กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร 
หมายถึงการแบ่งปันอาหารจากคนมีสู่คนไม่
มี โดยผ่านพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ 

     

47. ส่วนราชการควรจัดตั้ งศูนย์ พัฒนา
ผู้สูงอายุภายในวัดเพราะวัดมีความเงียบสงบ
และสัปปายะ สามารถฟ้ืนฟูวุฒิภาวะแก่
ผู้สูงอายุได ้

     

 



 

 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

48. ควรจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่ าวสารหรือ
ห้องสมุดพิเศษหรือศาลาฟังธรรม เพ่ือให้
เป็นพ้ืนที่ พิ เศษแก่ผู้สูงอายุภายในชุมชน
แออัดในสังคมเมือง 

     

49. ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองราคา
ถูก ให้เป็นกิจกรรมประจ าในชุมชนแออัดใน
สังคมเมือง 

     

50. อบต./เทศบาลต าบล/ส่วนราชการ ควร
ให้ ความส าคัญ กับ  “ความสะอาดและ
สุขอนามัย”        แก่ชุ มชนแออัด ทั้ ง
ภายนอกร่างกายและกิจกรรม “ภาวนา” ให้
ภายในร่างกายสะอาดด้วย  

     

51. ควรจัดสร้างหอสูง 5-10 หอ ส าหรับ
การนั่ งภาวนา/สมาธิ  ของผู้สู งอายุและ
เยาวชนในชุมชนแออัดในสังคมเมือง 

     

52. ภาครัฐจัดพ้ืนที่  หรืออาคารชั่วคราว 
เพ่ือผู้ สู งอายุ  ได้ รู้สึ ก เป็น เจ้าของสิ่ งนั้ น
ร่วมกัน เห็นประโยชน์และคุณค่าก็จะหันมา
เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ความพอเพียงและ
พ่ึงตนเองมากขึ้น 

     

53. นอกจาก 7 พุทธวิธี รักษาสุขภาพในวัด
แล้ว ในชุมชนแออัด ควรมีกิจกรรมผลิตยา
สมุนไพร โดยรัฐจัดพ้ืนที่เพาะปลูกและแปร
รูปให้ผู้สูงอาย ุ

     

54. ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการ
จัดให้ชุมชนแออัดเป็นเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน
หรือการแพทย์ทางเลือก เพ่ือคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

     

 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

55. ส่วนราชการควรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ยืนหยัด
พ่ึงตนเองได้ และสนับสนุนให้เป็นครูอาสา
สอนคนในชุมชนแบบนอกระบบโรงเรียน 

     

56. ควรมีรางวัลสายตระกูลหรือครอบครัว
คุณภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน 

     

57. ส่วนราชการควรมีกิจกรรมยกย่องสตรี
สู งอายุทุกๆปี  เพ่ือเป็นพลั งการบริหาร
จัดการชุมชนอย่างสันติสุข 

     

58 .  กิ จกรรม  6  อ . ( อาห าร อากาศ 
อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานา
ปานสติ) เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
โดยวัด เป็ นศูนย์ กลางในรูป  บ้ าน -วัด -
โรงพยาบาล 

     

59. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธ
ศาสนา ในบุญเดือนสิบ โดย “บวร” เพ่ือ
ส่งเสริมค่านิยมกตัญญู  

     

60. ควรรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการ
รักษาศีล 5 และให้ศีล 5 เป็นคุณสมบัติ
ส าคัญของบุคคลที่ดีเด่นในชุมชนแออัด 

     

61. ส่วนราชการจัดท าศูนย์ข้อมูลรายงาน
บุคคลหรือแฟ้มสะสมผลงานของผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่
ชุมชน 

     

62. พฤติกรรมกุศลของโยมวัดต่างๆ สมควร
ให้ได้รับการสนับสนุน และแต่งตั้งเป็นครู
อาสาประจ าชุมชนแออัด เพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานให้ผู้สูงอายุรุ่นใหม่และเยาวชนกล้า
ปฏิบัติตาม 

     

 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

63. ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบ
กล้องวงจรปิด หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปานกิจศพ 
และ อ่ืนๆ  เพ่ื อผู้ สู งอ ายุ เกิ ดความรู้ สึ ก
ปลอดภัยและมั่นคง 

     

64. ผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือกลุ่มชน
ส าคัญ เพราะแม้อยู่ในสภาวะเสียเปรียบ
สังคม แต่ก็ท าประโยชน์แก่ชุมชน จึงควร
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นพิเศษ 

     

65. ส่วนราชการควรสนับสนุนให้พัฒนา
ระบบโรงครัวในวัด เพ่ือแบ่งปันผู้ยากไร้และ
ผู้สูงอายุ 

     

66. ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียน จัด
พ้ืนที่ สวนผักผลไม้ชุมชนแออัด เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้มาเพาะปลูกผลผลิตเป็น “ทาน” 
แก่วัดและโรงเรียน และสามารถลดรายจ่าย
ครอบครัวของตนได้ 

     

67. ควรส่งเสริมให้กิจกรรมงานศพ เป็น
ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุกรณีพิเศษผ่านกลไก
ของชมรม สมาคม และบริษัทประกันชีวิต 

     

68. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสวด
มนต์ต่ออายุ แก่ผู้สูงอายุเพ่ือศิริมงคล เสริม
บารมี และรับรู้ว่าธรรมะช่วยให้ชีวิตมั่นคง 

     

69. ให้โรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ไลน์ 
เฟสบุ๊ค และโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรมแก่ผู้สูงอายุ 

     

70. ควรมีกิจกรรมประกาศเขตศีล 5 และ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด 
ให้เน้นแบบอย่างของการท าดี 

     

 
 
 



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

71. ส่วนราชการจัดบุคลากรสอดส่องและ
รักษาความปลอดภัยมั่นคงของชุมชนแออัด 
โดยผ่านข้อมูลทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อย่างเป็นระบบ 

     

72. ส่วนราชการจัดแผนกอ่านและรวบรวม
แฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และประกาศความดีงาม เพ่ือคลี่คลาย
ความรุนแรง 

     

73. ควรส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก               
ถุงเท้า กางร่ม และแต่งกายเหมาะแก่ฤดูกาล
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

     

74. กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วย
น้ าว้าบ ารุงร่างกาย ควรเป็นรูปแบบการกิน
วิถีไทยของผู้สูงอายุ 

     

75. บุญประเพณีทางพุทธศาสนา และวัน
ธรรมสวนะ ควรได้รับสนับสนุนลงสู่ผู้สูงอายุ 

     

76. อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งแม้รายได้เป็นเงินน้อยนิดแต่ลด
รายจ่ายได้มากกว่า 

     

77. อาชีพบริการวัด (ไปร่วมกิจกรรม 7 
พุทธวิธี) ของผู้สูงอายุ ควรถูกแจงนับเป็น
ตัวชี้วัดของบุคคลระดับครูอาสาในชุมชน
แออัด เพ่ือเป็นนักพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

     

78. ส่วนราชการควรคัดสรรและจัดระบบให้
พระสังฆาธิการ-ปราชญ์ท้องถิ่น-และผู้น า
ท้องถิ่นทุกๆปี เพ่ือก าหนดจารีตแก่ชุมชน
แออัด 

     

79. Portfolio หรือแฟ้มสะสมงานผู้สูงอายุ
ในชุมชนแออัดจะเป็นฐานข้อมูลอย่างดี ให้
คัดสรรบุคคลผู้มีประสบการณ์หรือมีความ
เหนือว่า เป็น “ปราชญ์ชุมชน” 

     



 

รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

เห็นด้วย
อ ย่ า ง
มาก 

เห็นด้วย
ป า น
กลาง 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่าง
มาก 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยมาก
ที่สุด 

80. สนับสนุนให้มีรถพาผู้สูงอายุไปภาวนา
และไปนอนวัดในสวนในวันพระทุกเดือนเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศและคลี่คลายความเครียด 
รวมทั้ งปลูกฝังค่านิยม “ผู้ ไม่มี เรือน คือ
พรหมจรรย์”นั่นเอง 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

...........................................................................................................................................................  

................................................................................................................................... ........................ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
     คณะผู้วิจัยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1  

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” 

โดย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
ประเภทของผู้ให้ข้อมูล    (    ) ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย     
วันที่.................เดือน.......................พ.ศ.............. 
1.สภาพทั่วไปของบริเวณท่ีด าเนินการสัมภาษณ์  
2.ข้อมูลทั่วไป  ชองผู้รับการสัมภาษณ์ 
   2.1 ชื่อ- สกุล .........................................................เพศ.......................อายุ......................ปี  
                    ต าแหน่ง..............................สถานภาพ ............................อาศัยอยู่กับใคร.................... 
              2.2 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........................หมู่ที่/ถนน.......................ต าบล..........................  
                   อ าเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................  
 2.3. อาชีพ/รายได้ ประกอบอาชีพ......................................มีรายได้/เดือน/ปี....................บาท  
3.ข้อมูลบริบท สถานการณ์ท่ัวไปของการใช้ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  
    ค าถาม :  กิจกรรมวัตรประจ าวัน ท าอะไรบ้าง   
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
     ค าถาม :  บ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน นี้เป็นของใคร ท าไมจึงได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
    ค าถาม :  มีความสุขใหม  เพราะอะไร บ้าง  
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ................ 
    ค าถาม :  มีความทุกข์ใหม  เพราะอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ................................. 
    ค าถาม : ในความคิดของคุณยาย/ตา  คิดว่าท าอย่างไร เราจะมีที่ดินเป็นของตนเองได้เพ่ือความมั่นคง 
............................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 



 

    ค าถาม :  ปกติ   ได้รับบริการสวัสดิการอะไรบ้าง  
               ครอบครัว............................................................................................................... ............ 
               ผู้น าชุมชน............................................................ ............................................................... 
               เทศบาล ............................................................................. ............................................... 
               ภาครัฐ..................................................................................................................................  
               ภาคเอกชน..................................................................................................................... ..... 
               วัด.......................................................................................................................... ............. 
    ค าถาม :  อีก 3 ปี ข้างหน้า ท่านคาดหวัง หรือ อยากเห็นรูปแบบการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ
อย่างไร จึงจะท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเรา มีความสุข ไม่ล าบาก ในการด าเนินชีวิต 
................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การศกึษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจดัสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” 

โดย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
ประเภทของผู้ให้ข้อมูล  (  ) ผู้บริหารท้องถิ่น (  ) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

(  ) ผู้น าชุมชน /แกนน า (  ) บุคคลอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานวิจัย  
(  ) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ......................................... ..................... 

วันที่.................เดือน.......................พ.ศ.............. 
1.สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในชุมชนของเรา 
              ท่านมองว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้ท่านสะท้อนใน
มุมมองของท่าน  
................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................   
2.ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ 
   2.1 ชื่อ- สกุล .........................................................เพศ.......................อายุ ......................ป ี 
                    ต าแหน่ง..........................................………………………………………………… 
              2.2 หน่วยงาน สังกัด.............................................ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่/ถนน............................
ต าบล................................อ าเภอ......................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์.................................. 
 
3. ข้อมูลความเห็นเชิงบริบทของผู้สูงอายุในชุมชน  
           ค าถาม : ในเขตเทศบาล/อบต. ของท่าน มีจ านวน ประชากรเท่าไร และมีผู้สูงอายุจ านวน
เท่าไร ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัด บุกรุก และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประมาณ
เท่าไร   
         ค าถาม : ท่านในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ               
ในชุมชนแออัด ท่านมองว่าในปัจจุบัน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งด้าน การกิน อยู่ หลับ 
นอน อาชีพ รายได้  ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สิ่งแวดล้อม  
        ค าถาม : ที่ผ่านมาทางท้องถิ่นของเราได้จัดบริการสวัสดิการ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง  
        ค าถาม : มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ จัดบริการสวัสดิการ ส่งเสริมไปแล้ว ผู้สูงอายุมีการตอบรับได้
อย่างดี และพึงพอใจมากที่สุด 
        ค าถาม : มีกิจกรรมอะไรบ้างที จัดบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุไปแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสม หรือ 
ไม่ได้รับการตอบรับเชิงบวก 
 



 

4. ข้อมูลเรื่องเก่ียวกับ การไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  
      ค าถาม : ตามข้อ 3.1 ท่านคิดว่า ท าไมกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองมาระยะยาว  
      ค าถาม : ปัญหาของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่ส าคัญ มีอะไรบ้าง ในปัจจุบัน   
      ค าถาม : แนวโน้มในอนาคต กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้อาจจะประสบปัญหา หรือเป็นอย่างไรในอนาคต 
      ค าถาม : ท่านคาดหวัง อยากเห็นผู้สูงอายุในชุมชนแออัดมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร และควร
ด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเหมาะสมกับสภาพของสังคมผู้สูงอายุไทย 
ถ้าจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของท่านใครบ้างที่ควรจะเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุผล 
 
5. นโยบายการดูแล ส่งเสริม และจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
      ค าถาม :  .ท่านมีนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคม แก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด อย่างไรบ้าง จึงจะ
ท าให้ผู้สูงอายุพ่ึงพาตนเองได้ดี ในอนาคต  
                   ตัวผู้สูงอายุ.................................................................................................................. 
                   ครอบครัวผู้สูงอายุ...................................................................................................... 
                   ชุมชนและสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ............................................................................... 
                   การบูรณาการทุนทางสังคม......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Qualitative Interview 
Research Project “ Appropriate Pattern Welfare For the elderly that non-landower In  slums” 

By ; Technical Promotion and Support 1 Human security administrator 
 
Definition 
             1. “Welfare” Means “ Promoting of people in society in order to happiness 
conventionally relevant/ foreigners ” 
            2.  “Elderly”   Means  is  More Than  60  year old. 
 
Key Informant Delegate Artists  Team Readers of Folklore  
 
General Data 
1.Name  - Surname    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.Age (year)…………………………………………….……………………….………………………………………………… 
 
3. Address  ……………………..…………………………….………………………………………………………………….. 
 
4.Position………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.Organization …………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
6.Country…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. What is Situation  Quality of Life  Elderly People Generation  your  Country ?    (Concerned  ; 
Education  , Health , Work – Income  ,  residence , Justice  , Recreation , Public Service) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 

2. What is Situation  Quality of Life  Elderly People  your  Country ? (Concerned ; people in slum and  
Non-landower) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. What aims for Promoting and supporting Life  of Happiness For Elderly People in Your 
Country ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. What Is Suffering In Elderly People in your Country ? (Concerned  ; Problem ,ways of 
life , that  Education  , Health , Work – Income  ,  residence , Justice  , Recreation , 
Public  Service and others.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

4. How the welfare system promoting and supporting for the elderly in Your Country ? 
(Concerned  ; Education  , Health , Work – Income  ,  residence , Justice  , Recreation , Public 
Service and others.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Do you have the Organization /department /agency Relected the  role for promoting 
welfare manegment and supporting take care  for elderly  in your Country ? (Goverment , 
Community , NGO , Family, Friend , Culture , Religious Place,  And Others.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Do you have to Process of how to  take care and Promote the quality of life 
for Poor elderly in your country? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

7. Do you have The relevant Laws for Protection and develop quality of life for 
Elderly in your country? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. What do you think about quality of Life for elderly In the future 10 year and 
How? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. If the real situation that you mentioned above. What organization / 
Department /Agency must do? And How do they do and solve the problems 
and development of elderly? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      

……………..……………………………………..Interviewer 
(………………………………………) 

Position…………………………………………………… 
Date……………………………………………………….... 
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18. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ที่ปรึกษา 
19. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษา 
20. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ที่ปรึกษา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
21. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ที่ปรึกษา 
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