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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุ ม ชนเมื อ ง ค้ น หารู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่
อาศั ย ในชุ ม ชนเมื อ ง และทดลองรู ป แบบการจั ดสวัส ดิ การสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ ตัว อย่ าง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ (correlation
studies) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (qualitative research) แนวมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อ มูลในพื้นที่ 4 ชุมชน 4 จังหวัด จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และ
ชาวต่างประเทศ 14 ตัวอย่าง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย รัสเซีย บัลกาเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการดาเนินการภายหลังจากที่สังเคราะห์
ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ นาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์ สกัดเนื้อหาสาระ
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยตาราง
สามเส้ า ประกอบด้ ว ย บุ ค คล (Person) สถานที่ (Place) เวลา (Time) จั ด ท ากระทงค าถาม
เชิ ง ปริ ม าณส ารวจความคิ ด เห็ น ในสั ง คมทั่ ว ไปเพื่ อ ยื น ยั น บรรทั ด ฐานของสั ง คม ด้ ว ยการจั ด ท า
แบบสอบถามเชิงปริมาณตามวิธีของลิ เคิร์ท (Liker scale) จานวน 80 คาถาม นาไปส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปจานวน 1,423 คน ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวั ดปทุมธานี 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.รู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ในที่ อ ยู่ อ าศั ย
ในชุมชนเมืองผลการวิจัยพบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและอาศัยในชุมชนแออัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
สังคมไทย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1.ผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพคื อ คณะบุ ค คลที่ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น"บวร" โดยรั ฐ
สนั บ สนุ น ให้ วัดจั ดกิจกรรมการถือศีล 5 บุ ญ ประเพณี 12 เดือน และ 7 พุ ทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ด้วยสันติวิธีค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็น
ค่าไอเกนเท่ากับ 26.822
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2. "วัด " คื อ แหล่ ง “สั บ ปายะ” ที่ ช่ ว ยฟื้ น ฟู วุฒิ ภ าวะของผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า จัดให้มี สวนป่า
สวนครัวชุมชน จัดให้มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและดิจิตอล จัดตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลา
ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วยค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 2.245
3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พึงตระหนักรู้ที่จะเข้า
อบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว “อานาปานสติ” การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และ
เรี ย นรู้ ศ าสตร์ พ ระราชาสู่ การปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของ อปท. ค่าน้ าหนั ก คะแนนองค์รวมเป็ น
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.534
4. พมจ. หรือ ส่ ว นราชการที่ คุ้ม ครองชุ มชน เป็ น ศูน ย์ข้อ มูล (QR Code)
และแฟ้มประวัติรายบุคคล ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับรายบุคคล จัดทาเขต
พื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ จัดทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุแกนนา
ที่ติ ดสั งคมให้ เป็ น ครู จิ ตอาสา สนั บ สนุ นครอบครัว ผู้ สู งอายุดี เด่น และติดตามเอื้ออานวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.436
5. พมจ.หรือ ส่ ว นราชการที่ คุ้ ม ครองชุ ม ชน สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่นจัดตั้งมูลนิธิ หรือกองทุนใน “วัด” เพื่อทาประโยชน์แก่สังคม
และพัฒ นาผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจนให้เป็นสวัสดิการแก่ตัว
ผู้สูงอายุ รวมถึงใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) กิจกรรม 6อ. (อาหาร อากาศ
อุจจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย และอานาปานสติ) 2) โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และ
กิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครอบครัวผู้สูงอายุค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 1.291
6. ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็น ศูน ย์กลางหลั กสู ตรพั ฒ นาเยาวชน
จิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ร่วมกับ อสม. อพม. อผส. อพ
มก. และมีห ลั กสู ตรพั ฒ นาผู้ สู งอายุที่มี สุ ขภาพแข็งแรงแกนน าให้ เป็ นครูอาสาประจาชุมชนแออั ด
ในบทบาทผู้นาสัมพั นธ์ "บวร" (บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตในอปท.
ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.231
7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยในที่บุกรุก หรือที่
สาธารณะ ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี โดย 1) ระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น
ผู้ประสานการตัดสินใจ 2) ระยะที่สองทาแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบารุง "บ้าน" (บ้านเดิมหรือ
ของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ 3) ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้
ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.138
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาและการนาไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงถอดรหั สผลการศึกษา
และนาเสนอผลการศึกษา ด้วยตัวอักขระ คือ “3 อ. 1ข. 3ว.”และสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อ
การจดจา และสามารถให้ ป ระเทศเพื่อนบ้านได้น าไปแปลและใช้ป ระโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย
(Model)
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3. การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้ วิจัย ได้นารูปแบบไปทดลองใช้ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2562
ใน 4 พื้น ที่ ซึ่งเป็ น พื้ น ที่ ดาเนิ น การศึ กษาข้างต้น โดย “กระบวนการส่ งเสริมการเรียนรู้เพื่ อพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิตผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่ วนร่ว ม”
และดาเนินการติดตามประเมินผลการทดลองพบว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสม
ต่อบริบทชุมชนและสังคมไทย ความเป็นไปได้ ที่ชุมชนจะนารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 ตามลาดับ
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 96.91ตามลาดับ
สรุป รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สู งอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมืองที่เหมาะสม คือ การบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตบนอัตลักษณ์
ของวิถีไทยที่เรียบง่ายด้วยหลัก “บวร” ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง 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-TempleGoverment 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 daughterdaughter 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
จ

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
ผลงานวิ จั ย เล่ ม นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี เนื่ อ งจากด้ ว ยความกรุ ณ าอย่ า งสู ง ของ
รองศาสตราจารย์ อัจ ฉรา ภาณุ รัตน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัส ดิการสั งคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งกรุณาให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นต่างๆ และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความใส่ใจ ทุ่มเท อย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดาเนินการ
ทาวิจัย และกราบขอบพระคุณเป็น พิเศษสาหรับท่านผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ที่ได้ให้คาแนะนาและการสนับสนุนในทุกด้านในการทาวิจัย ตลอดจน
ขอขอบคุ ณ ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าเอื้ อ เฟื้ อ ข้ อ มู ล และร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม อีกทั้งเพื่อนร่วมงานในสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ทุกท่านที่คอยให้การ
ช่ ว ยเหลื อ และเป็ น ก าลั ง ใจสนั บ สนุ น เสมอมา ท าให้ ง านวิ จั ย เรื่ อ งนี้ บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ลงได้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบ
ส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา จนทาให้ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์
ต่อ ผู้ ที่ เกี่ย วข้อง และขอมอบความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ตาคุ ณ แด่ บิ ดา มารดา และผู้ มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ าน
สาหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีน้อมรับฟัง
คาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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ช

คานา
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้จัดทาโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษา
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสั งคม
สาหรับผู้สูงอายุ 1ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สั ง คมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ตั ว อย่ า ง 4 จั ง หวั ด อั น ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี นนทบุ รี
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
จุดมุ่งเน้นของงานวิจัยในชิ้นนี้ เป็นวิจัยเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ
(correlation studies) ประกอบด้ วย การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) แนวมานุ ษยวิ ทยา
วั ฒ นธรรม โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth interview) และการสั ง เกตอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
การสนทนากลุ่ม และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ 1 ชุมชน 1 จังหวัด จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 100 คน และชาวต่างประเทศ 14 ตัวอย่าง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย รัสเซีย บัลกาเลีย ญี่ปุ่น
มาเลเซีย และในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการดาเนินการ
ภายหลั งจากที่สังเคราะห์ ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณ ภาพ นาผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณ ภาพ
มาสังเคราะห์ สกัดเนื้อหาสาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสวัสดิ การสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ ว ยตารางสามเส้ าประกอบด้ว ย บุ คคล (Person) สถานที่ (Place) เวลา
(Time) จัดทากระทงคาถามเชิงปริมาณสารวจความคิดเห็นในสังคมทั่วไปเพื่อยืนยันบรรทัดฐานของ
สังคม ด้วยการจัดทาแบบสอบถามเชิงปริมาณตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) จานวน 80 คาถาม
นาไปสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจานวน 1,423 คน ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
การวิจั ย ครั้ งนี้ ได้รั บ ความร่ว มมื อและการอนุ เคราะห์ ข้อ มูล จากหลายหน่ วยงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสาขาในการให้ข้อมูล และเข้าร่วมกระบวนการวิจัยในการศึกษาสถานการณ์
รูปแบบ และทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด อาเภอต่างๆ ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
และอาสาสมั ค รต่างๆ เช่ น ผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าชาวบ้ าน สมาคมผู้ สู งอายุ ส าขาประจาจังหวัด ชมรม
ผู้สูงอายุจังหวัด อสม. อพม. อผส. อพมก. ฯลฯ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ด้านผู้สูงอายุแขนงต่างๆ
ซึ่งทางคณะผู้ วิจั ย ต้องขอขอบพระคุณ ทุก หน่ วยงาน องค์ก ร และทุ ก ท่ านที่ กล่ าวมาและไม่ ได้ เอ่ ย
นามทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน
และผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศั ยในชุมชนเมือง
ที่เหมาะสมในชุมชนเมืองในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หากงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใด ทางคณะผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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บทที่ 1 บทนา
- ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
- คาถามในการวิจัย
- ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัย
- นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายและคาสาคัญของผู้สูงอายุ
- สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2558 ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) เชื่อมโยงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
- เป้าหมายอนาคตประเทศไทย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
- นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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- รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องสังคมผู้สูงอายุระเบียบวาระแห่งชาติ
ของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
- การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
- การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม
- การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
: การดูแลผู้สูงอายุ(Brunei Darussalam Declaration on
Strengthening Faily Institution : Caring for the Elderly)
- ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ : การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing :
Empowering Older Persons In SEAN)
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมกิจการผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านรายได้ ผ่าน ออนไลน์ ให้แก่ผู้สูงอายุ
และสิทธิ์หน้าที่ ต่อตนเองของผู้สูงอายุ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่พลเมืองไทย
- บทบาทการคุ้มครองตนเอง ตามหลักความมั่นคงของมนุษย์
- การปรนนิบัติ ต่อตนเอง ด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง
- การสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมในทุกมิติ
- บทบาท “บวร” กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
- บทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยที่พึงปฏิบัติต่อผู้สูงอายุบนบรรทัดฐานของสังคมไทย
- บทบาทผู้นาของชุมชนเมืองในการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
- ขอบเขตและขั้นตอนการวิจัย
- การวิจัยเชิงปริมาณ
- การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตัวอย่าง

78
87
89

บทที่ 4 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สงู อายุที่ไม่มกี รรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
- บริบทชุมชนปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
- บริบทชุมชนคลองสระบัว ชุมชนหัวรอ อาเภอพระนครศรีอยุธยา

92
94

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริบทชุมชนบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
- บริบทชุมชนเทศบาลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
- การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน

96
98
101
110

บทที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
- การคัดสรรบทสัมภาษณ์เพื่อสร้างข้อคาถาม
- สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
- ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
- ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ
- องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

117
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124
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131
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บทที่ 6 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา
- แผนปฏิบัติการพื้นที่ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อท้องถิ่น
- ผลการศึกษาวิจัยที่คันพบรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
- ผลการศึกษาวิจัยที่นาเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจดจา
และสามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้นาไปแปลและใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงกาหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ
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169

บทที่ 7 รหัสภูมิปัญญา : รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
- การตีความหมายด้วยอักขระ
- การตีความหมายด้วยภาษาภาพ

196
197

บทที่ 8 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
- สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

200

- ข้อเสนอแนะจากกาวิจัย
- ข้อเสนอเชิงการวิจัย

208
210

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
23
ปี 2550-2558
ตารางที่ 2 แสดงรายได้ของครัวเรือนจาแนกรายภูมิภาค
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 แสดงจานวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
123
ตารางที่ 18 แสดงการการครอบครองที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
124
ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์สามเส้าประกอบเชิงสารวจ เพื่อหาจานวนองค์ประกอบ
125
ที่เป็นไปได้ ด้วยข้อคาถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
ตารางที่ 20 ตารางองค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไก
133
ขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี
12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี จานวน 12 ข้อ
ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุ
140
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า
สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด
และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย
ตารางที่ 22 องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพิ่งจะหนักที่จะเข้าอบรม 145
สมาธิบนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ ร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกปลูกพืชผักสวนครัว
ชุมชนและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้กากับโดย พมจ.
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ตารางที่ 23 องค์ประกอบที่ 4 พมจ.ทาศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงาน
ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดปรับปรุงเขตพิเศษผู้สูงอายุ (อ.7)
รักษาศีล 5, ยกย่องสตรีผู้สูงอายุ, จัดบุญประเพณีเดือนกตัญญู (10)
คัดสรรครูจิตอาสา, จัดรางวัลให้ครอบครัว/สายตระกูลผู้สูงอายุดีเด่น,
และติดตามเอื้ออานวยการความพัฒนาการรายบุคคล
ตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5 พมจ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินรวมตัวกันกับคนอื่นๆ จัดตั้งมูลนิธิ/กองทุนในวัด เพื่อใช้ประโยชน์
ในการผลิต 6 อ. โครงการคู่แฝดผู้สูงอายุกับเยาวชนคู่คุณธรรม
และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย ได้การศึกษาตามอัธยาศัย
และได้ความเป็นธรรม
ตารางที่ 25 องค์ประกอบที่ 6 วัดเป็นศูนย์การจัดหลักสูตรพัฒนาเยาชนจิตอาสาผลิต
ผู้ช่วยผู้สูงอายุประจาศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./เทศบาลตาบล
และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็นครูประจาชุมชนแออัด
ในบทบาทผู้นาสัมพันธ์ “บวร” โดยการสนับสนุนของ พมจ.
ตารางที่ 26 องค์ประกอบที่ 7 ผู้สูงอายุควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี
ใน 3 ขั้นตอน คือ สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น ผู้ประสานการตัดสินใจในระยะแรก
จัดแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบารุง “บ้าน” (เดิมหรือของทายาท)
แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และระยะสามโยกย้ายไปสถานที่ใหม่
ตารางที่ 27 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุฯ
ตารางที่ 28 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 1
ตารางที่ 29 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 2
ตารางที่ 30 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 3
ตารางที่ 31 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 4
ตารางที่ 32 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 5
ตารางที่ 33 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 6
ตารางที่ 34 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการนาองค์ประกอบที่ 7
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สารบัญแผนภาพ
เรื่อง

หน้า

ภาพที่ 1 แสดงจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ขายได้
ในแต่ละประเภทตามระดับราคาในปี 2556-2559 ประมาณ
40,000 หน่วย ในขณะที่ Need ทั่วประเทศ 2.726 ล้านครัวเรือน
ภาพที่ 2 การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ภาพที่ 3 จานวนการกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่
ภาพที่ 4 จานวนสภาวะการมีงานทาของผู้สูงอายุ
ภาพที่ 5 ภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ
ภาพที่ 6 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่ดาเนินการศึกษา
ภาพที่ 9 แสดงที่ตั้งของชุมชนเขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งของชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 11 แสดงที่ตั้งของชุมชนบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ภาพที่ 12 แสดงที่ตั้งของชุมชนตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ภาพที่ 13 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ภาพที่ 14 ข้อมูลจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 15 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 16 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 17 ข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 18 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 19 ข้อมูลตาแหน่งในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 20 ข้อมูลประสบการณ์ในการทางาน/ปฏิบัติการกับภารกิจ
ส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาพที่ 21 ข้อมูลอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญญาไทย
พระราชบัญญัติสูงอายุ พ.ศ. 2546 นิยามผู้สูงอายุ ที่กาหนดโดยปีปฏิทินเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
หรือวัตถุประสงค์ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้มี เสนอให้มีการเลื่อน
นิยามผู้สูงอายุในประเทศของตนเองให้สูงขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่นจาก 65 ปีเป็น 75 ปี (Hinohara, 2006;
Orimo et, al., 2006; Tokuda & Hinohara, 2008) ส าหรั บ ประเทศไทย จาก 65 ปี เป็ น 75 ปี
(วรชั ย ทองไทย, 2549 ; ปราโมทย์ ประสาทกุ ล และปั ท มา ว่ า พั ฒ นววงศ์ , 2553) องค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มี
อายุตามปีปฏิทิน (calendar age, chronological age) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้น
เดียวกับองค์การอนามัยโลก ที่ใช้ในการกาหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในปี 2559 โลกมีประชากรทั่งหมด 7,433 ล้านคน ของประชากรทั้งหมดมี ผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป 929 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ มี 3 ประเทศสมาชิกที่เป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ประชากร 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.5) และเวียดนาม (ประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 10.7) ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศไทย
มีป ระชากรทั้ งหมด 68.9 บ้ านคน ในจานวนนี้เป็ นประชากรไทย 65.9 ล้ านคน และเป็น แรงงาน
ข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้า นคน ในจานวนผู้ สูงอายุ 65.9 บ้านคน มีผู้ สู งอายุ 11 ล้านคน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.5 ประชากรของประเทศไทยกาลังเพิ่มด้วยอัตราที่ช้าลงจนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี
แต่ป ระชากรผู้สู งอายุกลับ เพิ่มขั้น ด้วยอัตราที่สู งมา คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี ในอนาคตประเทศไทย
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยคิดได้จากประชากร
ที่เกิดในช่วง 2506- 2526 (ซึ่งขณะนี้อายุ 33 – 35 ปี) กาลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในไม่ช้า อีก 20 ปี
ข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้ จะมีช่วงอายุ 53- 73 ปี เมื่อนั้น สัดส่ วนผู้สู งอายุในประเทศไทยจะสู งถึง
ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2561)
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุจานวนมากที่อาจตกอยู่ในภาวะยากลาบาก และภาวะเปราะบาง หนึ่งในสาม
ของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุ
ด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประมาณ 4 แสนคน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ 6 แสนคน ในปี 2559 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านคน และผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมจะเพิ่ม
เป็น 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท ที่มีสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ยังมีความเหลื่อมล้า
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัย เนื่องจากมีข้อจากัดในการเดินทาง และการรับรู้
สิทธิ์ของตนเอง
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สานั กงานสถิติแห่ งชาติ (2549) ส ารวจลักษณะประชากรและสั งคมผู้ มีรายได้น้อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่าในชุมชนแออัดผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 10.5 เพศหญิงมากกว่าชาย ส่วนใหญ่จะอาศัยในบ้านเช่า/ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า คิดเป็นร้อยละ
34.2 บางส่วนอาศัยอยู่ในที่ดินตนเอง ที่ดินของญาติ และที่สาธารณะที่บุกรุก และเป็นเจ้าบ้านในที่ดิน
ที่เซ้งสิทธิ์ /เช่า/เช่าซื้อ มีสัดส่วนที่เท่ ากันคือประมาณร้อยละ 30.8 ครัวเรือนร้อยละ 51.4 ส่วนใหญ่
จะเป็นหนี้ โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็นหนี้มากจาก การกู้ยืมเพื่อการบริโภค –อุปโภค ในครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 13.9 โดยแหล่งที่กู้ยืมส่วนใหญ่จะมา
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ครัวเรือนในชุมชนแออัด มีความต้องการความช่วยเหลือ 3 อันดับแรก
ประกอบด้ว ย แหล่ งเงิน ทุ น ประกอบอาชีพ ร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ หาแหล่ งเงิน กู้ดอกเบี้ ยต่ า
ร้อยละ 64.9 จัดหาบ้านเอื้ออาทร บ้านมั่นคง ร้อยละ 62.9
“ที่อยู่อาศัย ” เป็นหนึ่งในปัจจัย สี่ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่
ที่รวมความเป็ น ครอบครัว ให้ เป็ น หนึ่ งเดียว หล่ อหลอมสมาชิกในสั งคม มี การถ่ายทอดวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังนิสัย เจตคติ ค่านิยมให้แก่ทุกคน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสาคัญ
ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วโดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุ ประมาณ
10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged
Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
หรื อ ประมาณ 13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็ น สั งคมสู งวั ย ระดั บ สุ ด ยอด (Super Aged
Society) คื อ มี ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 28 ของประชากรทั้ งหมดการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรของประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของภาครัฐที่จะต้องมีเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาประชากรวันแรงงานที่ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
จากผลการส ารวจข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือน ส านั กงานสถิติแ ห่ งชาติ
ปี 2558 จานวนครัวเรือนโดยประมาณ 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 ตามลาดับ พบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยจานวน 5.87 ล้านครัวเรือน และจากข้อมูลสรุปการพัฒ นาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาพปั ญ หาชุมชนแออัดชุมชนเมืองที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2558 พบว่าปัญ หาหลักคือ กลุ่ มคนจน
ในเมืองที่มาจากปัญหาความยากจนในชนบทแล้วอพยพมาขายแรงงานประกอบอาชีพทามาหากิน
ในเมืองอย่างขาดการจัดระบบเมือง
จานวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตาม
ลาพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี
และจากข้อมูล
การสารวจรายได้ของผู้สูงอายุของสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มี
กาลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจาของตนเองเฉลี่ยต่อปี จานวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพิ่มขึ้น เป็ น 2.2 ล้ านคน ในปี 2558 แต่ห ากคัดเลื อกเฉพาะกลุ่ มผู้ สู งอายุที่ เป็นอิส ระไม่พึ่งพาหรือ
กลุ่มที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจานวนประมาณ 764,000 คน
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หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558 ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
ก าลั งสู งวั ย ขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว จ านวนผู้ สู งอายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผลกระทบที่ ส าคั ญ
ที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริ มาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามลาพัง
ในครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัว
ข้ามรุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึง ลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่น ปู่ -ย่า/ตา-ยาย
และข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่
จิ ร ะพร อภิ ช าตบุ ต ร (2540) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลการอุ ป ถั ม ภ์
จากครอบครัวและบริการสุขภาพในชุมชนกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่า คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดอยู่ในระดับปานกลาง เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การทางานเพื่อ
เลี้ยงชีพ สุขภาพอนามัย กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมในชุมชน การอุปถัมภ์จากครอบครั ว
และการรั บ รู้ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดัง .05 อายุและลักษณะครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร การอุปถั มภ์จากครอบครัวด้านบทบาท
หน้าที่ กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การอุปถัมภ์จากครอบครัวด้านสรีรวิทยา และสุขภาพอนามัยสามารถ
ร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ประสิทธิภาพพยากรณ์ร้อยละ 29.10 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้สูงอายุกับการ
อุปถัมภ์ของครอบครัว ค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ชัยยุทธ์ (2542) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิต
ในชุม ชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น พบว่า ผู้ สู งอายุในชุมชนแออัดมี คุณ ภาพชี วิต ระดั บ
ปานกลางร้ อยละ 63.2 มีคุ ณ ภาพชี วิต ต่ าร้อยละ 20.7 มีคุ ณ ภาพชี วิต สู งร้อ ยละ 16.1 ส่ ว นใหญ่
ผู้สูงอายุ จะมีความพึงพอใจในภาวะสุขภาพ ความพึงพอใจในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสั งคม
รวมถึงการได้รับ การดู แล ดีกว่าคุ ณ ภาพชีวิตเชิ งวัต ถุวิสั ยที่ ผู้ สู งอายุมี อยู่เป็ น อยู่จริง ซึ่ งผู้ สู งอายุ มี
คุณ ภาพชีวิตที่แ ตกต่างกัน เมื่อมีปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภาวะโภชนาการ และลักษณะ
การอาศัยอยู่ในครอบครัว แตกต่างกัน
จักรพงษ์ เกเย็น (2554) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้ อง อาคารแฟลตเช่า มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ด้านคุณภาพชีวิตรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
ด้ านจิ ต ใจ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ านความสั ม พั น ธ์ท างสั งคม อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ
3.65,3.47,3.14 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดี ตัวแปรสาคัญที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว
มีคุณภาพชีวิต ดังนี้ ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณ ภาพชีวิตในระดับ ปานกลาง และรายได้รวมของครัวเรือน การมีกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การมีความรัก เคารพ และนับถือต่อกัน การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่อง
สาคัญของครอบครัว การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล การสนับสนุน
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ทางสังคมจากเพื่อบ้าน และการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่น้อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ชีวิตในระดับต่า
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน เน้นกลุ่มผู้ มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระแห่งการ
พัฒนาเมืองใหม่ (NUA) องค์การอนามัยโลก และระดับประเทศได้ให้ความสาคัญกับการจัดการและ
พัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย โดยให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒ นาที่ อยู่อาศัยที่ ส อดคล้ องกับ คุณ ภาพชีวิต ได้แ ก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวคิดประเทศไทย 4.0
และการสร้างเมืองสุขภาวะ (Healthy Cities) เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกระดับ
นโยบายและแผนงานโครงการที่อยู่อาศัยสาคัญเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุของ
ภาครัฐปัจจุบัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติมีการสร้างอาคารในโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย
เป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น จัดห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร จะจัดสรรในส่วนของชั้นล่างให้เป็น
ห้องพักอาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัย ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจัดทาโครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 466,559 หลัง ในอัตราหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และ
ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 74,456 แห่งในอัตราแห่งละไม่เกิน 32,500 บาท
และการสร้ างที่ อ ยู่ อ าศั ย แบบเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายแรกเข้ าและรายเดื อ น (Senior Complex บางละมุ ง)
จานวน 632 ยูนิต พื้นที่นาร่องอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยโดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 210 หลั ง และโครงการปรั บ ปรุ ง บ้ า นผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาจานวน 209 หลัง
จากนโยบายและแผนงานการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยหาก
เทียบกับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอื่น สังเกตได้จากแผนงานโครงการสาคัญของ
ร่างยุทธศาสตร์การพั ฒ นาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีโครงการด้านที่ อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุเพียงจานวน 3 โครงการหลัก คือ โครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โครงการอาคารเช่าสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ จากโครงการทั้งหมด
28 โครงการ หรือร้อยละ 18 อีกทั้งบางโครงการอาจยังไม่ได้เลื อกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่ มผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเปราะบางที่ควรจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น
จากสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่วัยเด็กแรกเกิดกลับสวน
ทางกัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้มีอิทธิพล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจการเพิ่ ม จ านวนเด็ ก แรกเกิ ด ของสมาชิ ก ในครอบครั ว สามารถสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถนาไปทานายอนาคตของสังคม ที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ
จากสังคมผู้สูงอายุ แม้ว่ารัฐบาลหลายยุคได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในมิติต่างๆ อาทิ การใช้ศักยภาพผู้สู งอายุให้ เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การสร้างระบบการดูแล
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ผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนระดับการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในรูปแบบการ
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
และชุมชนให้ เป็นรากฐานในการรองรับการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี ความสุข มาโดยตลอด
แต่ ห ากวิ เคราะห์ ในภาพรวมจะพบว่า กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ที่ ติ ด สั งคมจะเป็ น กลุ่ ม ที่ ได้ ป ระโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น
แต่กลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการ และไม่รับรู้สิทธิ์ยังนับว่าเป็นกลุ่มที่ยังเป็นภาระ
สาคัญแก่ครอบครัว และสังคม และมีแนวโน้มว่าในอนาคตผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ จะมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
และการสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกครอบครัวในวัยอื่นๆ เนื่องจาก วัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เกิดการ
แบ่ งแยกการเรี ย นรู้ ของครอบครั ว ซึ่ งกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ เหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น กลุ่ มผู้ สู งอายุติ ด บ้ า น
ติดเตียง หรือขาดคนดูแล หรือมีเพียงผู้สูงอายุดูแลกันเอง นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออั ด หรื อ ชุ ม ชนบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะต่ า งๆ ซึ่ งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ถึ ง ระดั บ ต่ า
เป็นทุนเดิม จึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งด้าน สรีรวิทยา การมีอาชีพ
งานทาและมีรายได้ การมีส่วนร่วม การจัดระบบสวัส ดิการสั งคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และบทบาทของชุมชนที่จะรองรับภายใต้เงื่อนไขของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของสภาพ
สังคมไทย
ดังนั้น สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิ ชาการ 1 จึงสนใจวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สาหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่ อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพื่อศึกษาสถานการณ์ ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มี
กรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ อาศัย ในชุมชนเมืองตลอดจนค้นหาและทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับ
ผู้สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยู่ อาศัยในชุมชนเมืองทั้งนี้จะสามารถทาให้ ผู้สู งอายุได้รับสวัส ดิการ
ขั้นพื้นฐานในด้านที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน และหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทาให้เกิดการจัดสวัสดิการ ตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเตรียมความพร้อมและการตัดสินใจด้านการมีที่อยู่อาศัย
ที่ส อดคล้ องกับ กลุ่ มเป้ าหมายอย่ างแท้ จริง การมี ส่ วนร่วมของชุมชนในการจัดสวัส ดิการในทุกมิ ติ
รวมทั้งการบู ร ณาการทุ น ทางสั งคมในชุมชน ทั้ ง วัด บ้าน โรงเรียน ส่ ว นราชการ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทานโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรองรับ
สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
2. เพื่อค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
3. เพื่อทดลองนารูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมืองไปใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง
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3. คาถามในการวิจัย
1. บริบทสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เป็นอย่างไร
2. รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน ชุมชนเมืองที่เหมาะสม
ในอนาคตเป็นอย่างไร และมีกี่องค์ประกอบ
3. ผลการทดลอง นารูปแบบการ จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมืองไปใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่

4. ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัยฯ
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
ศึกษาในเขตพื้นที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
4.2 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่
4.2.1 ผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อ าศัยในชุมชนเมือ งในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2.2 ตัวแทนหน่ ว ยงานภาครัฐ ได้แก่ การเคหะแห่ งชาติ สถาบัน พัฒ นาองค์กรชุมชน
สานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัด ตัวแทนกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
4.2.3 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
4.2.4 ผู้ นาชุมชนหรือ ผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กานัน ผู้ ใหญ่บ้านอาสาสมัคร
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ : ศึ กษาจากเอกสาร บทความทางวิช าการ งานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ จานวน
86 คน และต่างประเทศ 14 คน จัดทากรอบการสัมภาษณ์ และสังเกต จัดนักวิจัยสนามเข้าถึงผู้สูงอายุ
ในกลุ่ ม ตั ว อย่ างเพื่ อ รั บ ฟั งความต้ อ งการ โดยใช้ บ ทสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กที่ ส ะเทื อ นอารมณ์ จากพื้ น ที่
เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุ รี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาในประเด็น
สาคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะในสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนที่เหมาะสม (ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในอนาคต)
2. รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน (ตาม
กระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9)
3. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในการดูแลผู้สู งอายุ (ตาม
ปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม)
4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์)
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5. รู ป แบบการเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อ วั ย สู งอายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ (ตามแผนผู้ สู งอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552)
6. รู ป แบบการช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถกลุ่ ม ผู้ เสี ย เปรี ย บในสั ง คม
โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย รวมถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมศาสนา
เศรษฐกิจ และสั งคมวัฒ นธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
โดยใช้การศึกษาแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกเทป แล้วนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตารางสามเส้า (บุคคล สถานที่ เวลา) ตามกรอบการศึกษาเพื่อนามา
จัดทากระทงคาถามเชิงปริมาณเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป
การศึกษาเชิงปริมาณ : ศึกษา ถึงความเห็ นของของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,423 คน เพื่อนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ ด้ ว ยหลั ก สถิ ติ ก ารวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Bartlett’s Test สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะ
ค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/น้าหนักองค์ประกอบจากตาราง
Component matrix และทาการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามลาดับ
เพื่อหาองค์ประกอบที่สาคัญในเนื้อหาสาระรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

5. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง แนวทาง หรือกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการสวัสดิการ คุ้มครอง และบริการทางสังคมอื่นๆ อันเกิดจาก
วิถีของชุมชน สังคม และการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุที่ ไม่มี กรรมสิท ธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง ผู้ สูงอายุที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้น ไปที่ ไม่มีที่ ดิน
เป็ น ของตนเอง เช่น คนที่อาศั ยในที่บุกรุกของสาธารณะ การอาศัยพึ่ งพิงในที่ดินของผู้อื่น รวมทั้ง
บุคคลไร้บ้าน และมีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดซื้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และอาจจะรวมถึง ผู้เช่าห้องพัก ผู้เช่าบ้าน เช่าซื้อ หรืออาศัยอยู่ในบ้านของผู้อื่น และไม่มีสถานะเป็น
เจ้าบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีฐานะยากจนและเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
ชุมชนเมือง หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน
อันถาวร และมีความหนาแน่นด้วยประชากร รวมถึงเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางพื้ นเพ
โดยมักอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาล
ชุมชนแออัดและชุมชนสลัม หมายถึง หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน
อันเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ผู้อื่นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่
มีความเสี่ยงต่อการดาเนินชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ
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ทุนทางสังคม หมายถึง บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ชุมชน ที่มีศักยภาพสามารถนามา
บูรณาการเพื่อให้เกิดมูลค่า และคุณค่าแก่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ วัด บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นๆ ในชุมชนและนอกชุมชนที่อาศัยอยู่
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง สิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ได้รับมอบอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอยู่อาศัยและใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมี ซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย
การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นพื้นฐาน
ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่ อาศัย การทางานและมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริการสังคมทั่วไป บนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนที่พึงได้รับและมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
สวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง บริการที่จัดโดยรัฐและภาคเอกชน ประชาชน ในรูปแบบ
กิจกรรม โครงการ การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุทั่วไป
และอยู่ในภาวะยากลาบาก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในชีวิต อันประกอบด้วย
สุ ขภาพ การใช้ชี วิ ตในครอบครัว การมี ที่ อยู่ อาศัย ที่ มั่น คง มี ความปลอดภั ย ในชี วิตและทรัพ ย์สิ น
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การเข้าถึงสื่อ
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ได้รับ การส่ งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ รวมถึงการมีห ลักประกัน
ด้านการออมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดาเนินชีวิต ด้านสังคม ประกอบด้วย การได้รับการส่งเสริม
สวั ส ดิ ภ าพ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ างๆ ของชุม ชน รวมถึงการเข้ าถึ งระบบบริก ารทางสั งคม
และกฎหมาย
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
ที่อาศัย ในชุมชนเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็ นของตนเอง เช่น การบุกรุก
ที่สาธารณะ การพึ่งผู้อื่นอยู่อาศัย การเช่า การเช่าซื้อ การอาศัยผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติหรือพี่น้อง ลูกหลาน
และอาจจะนาไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการเร่ร่อนจรจัดในอนาคต

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้ทราบบริบทสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง
2. ได้ อ งค์ ป ระกอบรู ป แบบการจั ด สวัส ดิ ก ารส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ในชุมชนเมืองที่เหมาะสมในอนาคตของประชาชนในชุมชนเมือง
3. ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมืองที่มีความเหมาะสมความสอดคล้องกับบริบทของผู้ สู งอายุที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยผ่ านการ
ทดลองใช้รูปแบบ (MODEL)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือ ง เพื่ อ ศึก ษาสถานการณ์ ผู้ สู งอายุที่ ไม่มี ก รรมสิ ท ธิ์ในที่ อยู่ อาศัย ในชุ มชนเมื อง รูป แบบการจั ด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และทดลองใช้รูปแบบการ
จัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน ชุ ม ชนเมื อ ง
ราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้
ผู้ วิจั ย อาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
วางแผนเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดและเพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ละเอียดและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความหมายและคาสาคัญผู้สูงอายุ
2. สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
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 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
7.3 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
8. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
9. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
10. นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ
11. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
12. รายงานการพิ จ ารณ าศึ ก ษาเรื่ อ ง สั ง คมผู้ สู ง อายุ ระเบี ย บวาระแห่ ง ชาติ ของ
คณะกรรมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิ การ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
13. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
14. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
15. การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
16. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม
17. การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
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18. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560
20. ปฏิญญาบรูในดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว : การดูแล
ผู้สูงอายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution
: Caring for the Elderly)
21. ปฏิ ญญากั วลาลั มเปอร์ ว่ าด้ วยเรื่องผู้ สู งอายุ : การเพิ่ มขี ดความสามารถของผู้ สู งอายุ ใน
อ า เซี ย น (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older Persons in
SEAN)
22. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมกิจการผู้สูงอายุ
23. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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. บทบาทผู้นาของชุมชนเมืองในการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
34. สังคมไทยผนึกพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
35. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
36. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ความหมายและคาสาคัญของผู้สูงอายุ
“ผู้สูงอายุ” หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในประเทศที่กาลัง
พัฒนา ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วถูกกาหนดไว้ที่ 65 ปี ขึ้นไป และมองว่าผู้สูงอายุเป็น วัยที่เปราะบาง
สมควรได้รับการดูแลหลังจากการทางาน สาหรับประเทศไทยนั้ น หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน
สมัยก่อนกาหนดให้คนทาเกษตรกรรม และก่อสร้าง กาหนดให้ผู้ชายสิ้นสุดการเป็นไพร่เมื่ออายุ 60 ปี
พระราชบั ญญั ติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 บัญ ญัติให้ “ผู้สู งอายุ ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย การกาหนดนิยมผู้สู งอายุในอนาคต ผลการศึกษาเห็นว่า ควร
กาหนดเป็น 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) กาหนดด้วยอายุเท่านั้นเนื่องจากชัดเจนที่สุด 2) กาหนดด้วย
อายุ และคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก เนื่องจรากการกาหนดด้วยอายุจะมีความสาคั ญ และ
กาหนดด้วยคุณลักษณะเชิงบวกจะทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า 3) ควรกาหนดด้วยคุณลักษณะเชิงบวก
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เท่านั้น เนื่องจากมีผลทางจิตวิทยาจะทาให้รู้สึกว่าตนเองถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งทุกคนไม่ต้องการถึงวัยนี้
4) ไม่มีนิยมผู้สูงอายุ เนื่องจากขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล สาหรับการกาหนดด้วยอายุนั้นไม่ว่าเป็นข้อเสนอ
ที่ 1 หรือ 2 พบว่า ควรจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี เป็น 65 หรือ 70 ปี เนื่ องจากในยุคปัจจุบัน
มีอายุยืนยาวแต่ต้องไม่กระทบสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพ ที่ควรระบุให้
ได้รับเมื่ออายุ 60 ปี เช่นเดิ ม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี รู้สึกว่าตนเอง “ยังไม่แก่” ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย มีพลังในการทางานยาวนานขึ้น และถ้าขยายอายุการทางานด้วย จะทาให้มีรายได้ ไม่ต้อง
พึ่งพาลูกหลานมากจนเกินไป อันเกิดจากความรู้สึกมีคุณค่า และความภูมิใจในตนเอง แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะ
ส่ งผลกระทบทางลบ อาจท าให้ ค นรุ่ น ใหม่ มี โอกาสได้ เข้ าท างานน้ อ ยลง และมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมเลี้ยงหลานน้อยลง เนื่องจากผู้สูงอายุต้องทางานมากขึ้น แต่ต้องมีกระบวนการศึกษาอย่าง
ละเอียดในงานแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และมีมาตรการจูงใจในการทางานกับ (รศรินทร์
เกรย์ และคณะ,2556)
สันติ ศรธีราเจษฏ์ (2542) ได้ให้นิยามความหมายของผู้สูงอายุ ” หมายถึง บุคคลที่มีอายุมาก
อยู่ในช่วงปลายของชีวิต มักมีคาเรียกที่แตกต่าง เช่น ผู้สูงอายุ วัยสูงอายุ คนแก่ คนสูงวัย ผู้อาวุโส
ห รื อ วั ย ช รา ซึ่ งต รงกั บ ภ าษ าอั งก ฤ ษ เช่ น Old Age, Old People, Senior Citizen,The,
Aged,Elderly โดยพิจารณาจากลักษณะทางชีววิทยา ด้านประชากรศาสตร์ ด้านการจ้างงานและทาง
สังคมวิทยารวมถึงด้านกายภาพที่เรียกตามลักษณะอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติคาว่า “ชรา” หมายถึง แก่ด้วยอายุ ชารุดทรุด
โทรม ในทางเสื่อม และในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้ความหมายผู้สูงอายุว่า
ได้กาหนดนิยามคาว่า “ผู้ สูงอายุ ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย
ในภาพรวมของผู้ สู งอายุ หมายถึ ง บุ ค คลที่ อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป มี สั ญ ชาติ ไทย อั น เกิ ด จาก
ธรรมชาติ และมีนามเรียกขานแตกต่างกันไป ตามสภาพของร่างกาย และสังคม ที่เป็นผู้กาหนดที่มีสิทธิ์
ที่จ ะได้รับ การส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตอย่างเท่าเที ยมและเสมอภาคไปกับ การพัฒ นากลุ่ ม
ประชากรเป้าหมายอื่นๆ ในสังคม และอาจจะอยู่ในภาวการณ์ทางานหรือเกษียณจากการทางาน

2. สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในการวิจัยวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ อาศัย
ในชุมชนเมืองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม อันเกิดจากกระบวนการพัฒนาที่มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่จะสะท้อนให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลต่อสังคมและวัฒ นธรรมชีวิตที่ดี งามของคนในสังคม และการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในอนาคต 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 จุ ด ใด สามารถรั บ รู้ สั ม พั น ธ์ หรือ รับ ผลกระทบจากสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น ได้ อย่ างรวดเร็ว กว้างขวาง
ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น
โลกาภิวัตน์ (Globalization) เกิดจากสี่รูปแบบพื้นฐานของการเคลื่อนย้ายทุนในเศรษฐกิจโลก
โดย 4 การเคลื่อนย้ายของทุนที่สาคัญคือ 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) ทุนอานาจ (เช่น กองกาลังความมั่นคง
พันธมิตร กองกาลังติดอาวุธ ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศหรือเป็นการค้าภายในประเทศ ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การครอบงาของ Globalization ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในสังคมและรัฐชาติอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนการเคลื่อนไหวของทุนอย่างเสรี ตลอดจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง อิ น เตอร์ เน็ ต ก่ อ ให้ เกิ ด ปั จ เจกภิ วั ต น์ (Globalization of People) ท าให้ เกิ ด พลวั ต การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล ที่ล้วน
แล้ ว จะส่ ง ผลต่ อ ประชาชน รวมถึ ง ระบบการค้ า ภายในและระหว่ า งประเทศ ระบบทุ น นิ ย ม
(Capitalism) การครอบง าผ่ า นทางข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Dominant) การก่ อ ให้ เกิ ด ค่ า นิ ย มแนวใหม่
(Value) ทั้งค่านิยมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งต้องปรับตัวไปตาม โดยเฉพาะกับประเทศ
กาลังพัฒ นาที่มีโครงสร้างของประชากรวัยสูงอายุที่มีสั ดส่ วนเพิ่มขึ้นมาก จะมีผ ลต่อค่าใช้จ่ายของ
รั ฐ บาลที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากเงิน สงเคราะห์ ผู้ สู งอายุ เบี้ ย บ านาญ และค่ าใช้ จ่ายในการรัก ษาพยาบาล
เช่นเดียวกับประเทศกาลังพัฒนาที่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศกาลังพัฒนา
ไปสู่ ป ระเทศพั ฒ นาแล้ ว (Mobility of Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝี มื อ หรื อ แรงงานที่ มี ค วามรู้
(Skilled Labor/ Knowledge Labor) ซึ่งเป็นที่ต้องการและมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาเมืองใหญ่ (Mega City) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเหลี่อมล้า
ของความรู้ (Knowledge Divide) (สังสิทธิ์ พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2549 : 20)
โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว จะใช้การกีดกันทางการค้า ด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี สาหรับด้าน
การเมืองระบบการเมืองโลกมีลักษณะขั้วอานาจเดียว ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมเกิดการประสาน
เป็นหนึ่งเดียวหรือเกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต
จะเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ร่ารวยและประเทศที่ยากจนสูงขึ้น การเมืองโลกจะ
เคลื่อนเข้าสู่ระบบหลายขั้วอานาจ สังคมและวัฒนธรรมโลกจะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งปัญญา (บ้านจอม
ยุทธ. 2543 : 120 - 135 )
ปิยะพงษ์ พนาพนม. (2554 :122 ) กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมว่าส่งผล
ต่อการเร่งอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒ นธรรมโลกจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง เป็นการ
เคลื่อนย้ายถ่ายเทสิ่งที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ คือ บริโภคนิยม และวัตถุนิยม ดังจะเห็นได้ว่าเรา
หลายคนนิยมซื้อของที่มีอาจจะเกินความต้องการ รถยนต์กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 โทรศัพท์มือถือเป็น
ปัจจัยที่ 6 ทาให้คนรุ่นใหม่ มีกระแสความนิยมในเรื่องแฟชั่น หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกันไป
กระแสบริโภคนิยมที่สร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ๆ หน่วยงานนอกภาคราชการจึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้าน
และขอให้รัฐบาล ต้องตัดสินใจและทบทวนอะไรใหม่ ผลกระทบทางวัฒนธรรม พบว่า จะส่งกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงวิถี ความเชื่อของคนในกลุ่ มชาติพันธุ์ต่างๆ เกิดวัฒ นธรรมใหม่ๆ อาทิ วัฒ นธรรม
เชิ งเดี่ ย วครอบงาโลก วั ฒ นธรรมป๊ อ ป วั ฒ นธรรมโลก ไร้ ร ากเหง้า ไร้ วั ฒ นธรรมของตนเองเป็ น
อัตลักษณ์ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เกิดขึ้นบนผืนโลกส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งในทางบวกนั้นคือการตอบสนองให้แก่มนุษย์ได้อย่างพึงพอใจ
และก่อให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยน ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ในทางสังคม ก็ส่งผลกระทบใน
ด้านพรมแดน สัญชาติ สิทธิ หน้าที่ของคนข้ามรัฐ สังคมของคนข้ามรัฐและพหุสังคม ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อความมั่น คงของการเมืองการปกครองผ่านกระบวนการกระแสโลกาภิวัตน์ได้ นอกจากนี้ในส่วน
สถาบั น ครั วเรือนที่ ต้องปรั บ ตัวและเปลี่ ยนแปลงตามสภาวะของโลกาภิ วัฒ น์ ก่อให้ เกิดสภาวะการ
แก่งแย่งแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชีวิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป เดิมทีครัวเรือนพบ
หน้ากันและอยู่ร่วมกันบนวิถีความเป็นสังคม แต่ปัจจุบันแต่ ละครัวเรือนต้องดิ้นรน เพื่อสร้างรายได้ให้
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทาให้ ความสุขร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนลดลง อันเกิดจากการใช้
เวลาร่วมกันน้อยลง โอกาสแห่งการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครัวเรือนลดลง เกิดครัวเรือนที่ต่างคนต่าง
อยู่ ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นผู้กาหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าทางการ
เงิน ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ครัวเรือนเคยปฏิบัติยึดถือร่วมกันห่าง
หายไป ครัวเรือนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่คาดหวังของสมาชิกได้เกิดวัฒนธรรมระบบใหม่
ในครัวเรือนที่นาไปสู่การอยู่ร่วมกันแบบ “ต่างคนต่างอยู่” ส่งผลให้สมาชิกในครัวเรือนขาดการรับรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกวัยเด็ก ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลาพัง ขาดการหล่อหลอมขัดเกลา จากพ่อ
แม่ในครัวเรือน ส่งผลต่อพฤติกรรม ถ่ายทอดสู่สังคมในทางลบ ซึ่งเกิดจากการขาดความสุขในการอยู่
ร่วมกัน
สรุป ได้ว่า กระแสโลกาภิ วัตน์ เป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่ เริ่มต้น จากผลพวงของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอานาจสู่ประเทศต่างๆ ที่มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ผ่านกระบวนการช่องทางแห่งความรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงการบริหาร
จัดการประเทศอย่างน่าเป็นห่ วง โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว ที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอัน
เนื่องจากกระบวนการของครอบครัวที่เคยดาเนินชีวิตร่วมกันและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น
กาลังขาดหายไป ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณจากการ
ท างานและต้อ งอาศัย ครอบครั ว เป็ น หน่ ว ยหลั ก ที่ ต้ อ งจุน เจื อเลี้ ยงดู แต่ ต้ อ งขาดหายไปในขณะที่
สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไทย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (2558) เป็นบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็น
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก ล่ า วถึ งผู้ สู ง อายุ ซึ่ งเป็ น บทบั ญ ญั ติ ภ ายใต้ ห มวด 5 ว่ า ด้ ว ย
แนวนโยบายแห่งรัฐ ดังนี้ มาตรา 81 รัฐพึงชวยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ
กาลังใจ และความหวังในชีวิต เพื่อสามารถดารงตนอยู่ได้ตามสมควร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
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ไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้ รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สงเสริมความเสมอภาค ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และ
ความเข้มแข็งของ ชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง ตนเองได้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550
มีบทบัญญัติที่บรรจุหลักการให้ความชวยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 3 สิท ธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับ ความคุ้ มครองในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และ
ย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่ เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้ เพียงพอแก่การยังชีพ
มีสิทธิได้ รับสวั สดิการอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม คุ้มครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้ การศึกษา
ปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น ปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์ และจั ดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ มาตรา 84 รัฐ
ต้ อ งด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้ านเศรษฐกิ จ จั ด ให้ มี ก ารออมเพื่ อ การด ารงชี พ ในยามชราแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง
จากบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จากัดเพศ วัย และกลุ่มอายุ แต่ให้ความสาคัญอย่าง
เท่าเทียม โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ศาสนา และ
วัฒ นธรรม รวมถึงการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว เพื่อให้มีศักยภาพรองรับรักษา
ความเป็นสังคมไทย

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) เชื่อมโยงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาประเทศไทย 20 ปี ภายใต้วิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” ประกอบด้ว ย 5 ยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางสังคม รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์นี้เน้นการพัฒนาระบบมาตรการความมือระหว่างประเทศ
เพื่อปกป้องประเทศให้มีความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม เน้นการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อ 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาระบบบริหารน้าและ
อุทกภัย 5) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นการพัฒนา
ระบบบริการประชาชนและพัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
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จะเห็นได้ว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 3 และ 4 มุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย ตั้งแต่
เกิดถึงตาย ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณ ภาพเพื่อเป็นรากฐานการพัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ซึ่ งผู้ สู งอายุ คื อกลุ่ ม คนที่ ส าคั ญ ที่ รัฐ บาลไม่ ได้ ล ะเลยแต่ มุ่ งที่ จ ะพั ฒ นาควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง

5. เป้าหมายอนาคตประเทศไทย
นงลักษณ์ ยอดมงคล (2561) กล่าวว่า กรอบทิศทางและเป้าหมายของยุท ธศาสตร์ชาติในแต่
ละด้านเบื้องต้นมุ่งเน้นความสามัคคีทั้งการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบั น หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริห ารจัดการและการฟื้น ฟู
สภาพแวดล้อม และกลไกพื้นฐานด้านความมั่นคง การบริหารจัดการและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและ
กลไกพื้นฐานด้านความมั่นคง พัฒนากลไกการพัฒนางานความมั่นคง ขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การสร้างความเป็ น ธรรมลดความเหลื่ อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพื้นฐานของการพัฒ นาและใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง
ซึ่งเป้าหมายสาคัญ คือ ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ากว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันของโลก และเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี วางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยคนไทยใน
อนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สร้าง
สังคมคุณภาพสังคมในทุกๆด้านไปพร้อมกั น โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน โดย
เร่งวางระบบการอนุ รักษ์ ฟื้น ฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่
ก ากั บ และเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารในตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั บ ภาคเอกชนให้ ชั ด เจน มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทัน สมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา

6. ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (ยุ ท ธศาสตร์ด้านพั ฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษ ย์ และยุท ธศาสตร์ชาติด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม)
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2558) ข้ อ ที่ 2.3.3 กล่ า วถึ ง
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้างศั ก ยภาพ คน เพื่ อ พั ฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็ น รากฐาน
ที่ แ ข็งแกร่ งของประเทศ มี ค วามพร้ อมทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี ค วามเป็ น สากล มี ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ให้ ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติบ โตของประเทศ 2) การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้ มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาท
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ของสถาบั น ครอบครัวในการบ่ มเพาะจิตใจให้ เข้มแข็ง และข้ อที่ 2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความ
มั่ น คงให้ ทั่ ว ถึ ง ลดความเหลื่ อ มล้ าไปสู่ สั ง คมที่ เสมอภาคและเป็ น ธรรมกรอบแนวทางที่ ต้ อ งให้
ความส าคัญ อาทิ 1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน 5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐ มนตรี (2560)
วางระบบการขับ เคลื่ อนประเทศไว้ 10 ด้านประกอบด้ว ย 1) วางระบบการติดตามประเมินผล 3
ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผล
ระหว่างดาเนิ น การ และการประเมิ นผลหลั งการด าเนิ นงาน 2) วางระบบการติดตามประเมิ นผล
แผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบั ติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเป้าหมายและ
ประเด็ น พั ฒ นาส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 3) วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน
โครงการระดับจังหวัดและพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ
ประเมินผล เพื่อทาให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อฝึกอบรม
เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่มระหว่างดาเนินการและ
หลั งที่ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว 5) ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการประสานความร่ว มมื อระหว่างส านัก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ส านั ก
งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมี
ส่วนร่ วมมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล 6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่ มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
ชานาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและการดาเนินงานภาครัฐ 7) พัฒนาตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร่วม และ
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ร่ ว ม 8) จั ด เวที ส าธารณะเพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี เวที แ สดงความคิ ด เห็ น
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสอง
ทาง เน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียวและให้มีคู่เจรจาโดยตรง 9) นาเสนอผล
การติ ด ตามประเมิ น ผล เป็ น การน าเสนอผลการประเมิ น ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ทราบทั้ ง ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย ผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
ตลอดจนสาธารณชนผู้ ส นใจได้ รั บ ทราบผลการประเมิ น 10) พั ฒ นาระบบข้ อมู ล และประยุก ต์ ใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดทาระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึง
ข้อมูล การวิเคราะห์และการนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ
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และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม รวมทั้งสถาบันทางสังคมต้องมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพั ฒ นาประเทศเพิ่ มขึ้น แนวทางการพั ฒ นาที่ส าคั ญ ประกอบด้วย 1) ด้วยปรับ เปลี่ ยน
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต 4) ลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพและให้ ทุ ก ภาคส่ ว นค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ 6) พัฒ นาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม
สูงวัย 7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง และการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
นงลั กษณ์ ยอดมงคล (2561) กล่ าวว่า ยุท ธศาสตร์ที่ 2 แนวการพั ฒ นา เพิ่ ม โอกาสกลุ่ ม
ประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐประกอบด้วย 1) การเข้าถึง
การศึกษา 2) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 3) จัดบริการด้านสุขภาพ 4) เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ย
ผู้สูงอายุ 5) มีที่ดินทากินของตนเอง กระจายการให้บริการภาครั ฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6) สร้างและพัฒ นาผู้นาชุมชน 7) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 8) ส่งเสริมให้ เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 รายได้เฉลี่ยของประชากรที่จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ 15% + Gini coefficient
ด้านรายได้ล ดลงเหลื อ 0.41 อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานเท่ ากับ 90% ความ
แตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่ างพื้นที่ลดลง ครัวเรือนที่เข้าถึง แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค

8. ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
วรรณภา ทองแดง สาขาวิชาพัฒ นาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา (2558) ศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ไว้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุ ทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสู งอายุที่มี
คุณ ภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการหลั กประกันด้านรายได้ เพื่ อวัยสู งอายุ 2)
มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) มาตรการ การปลุกจิตสานึกให้คนใน
สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ
ได้แก่ 1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น 2) มาตรการส่งเสริม
การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 3) มาตรการส่งเสริมด้านการทางานและการ
หารายได้ของผู้สูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ
ทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสาร
และสื่ อ และ 6) มาตรการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4
มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 2) มาตรการหลักประกัน ด้านสุขภาพ 3) มาตรการ
ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ 4) มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒ นางานด้าน ผู้สู ง อายุอย่าง
บู ร ณาการระดับ ชาติ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านผู้ สู งอายุ ประกอบด้ ว ย 2 มาตรการ ได้แ ก่ 1)
มาตรการการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ า นผู้ สู งอายุ อ ย่ างบู รณาการระดั บ ชาติ และ 2)
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ ความรู้ด้านผู้สูงอายุสาหรับการกาหนด
นโยบาย และการพั ฒ นาการบริ การหรื อการดาเนิ นการที่ เป็ นประโยชน์ แก่ผู้ สู งอายุ 2) มาตรการ
ดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และ 3) มาตรการพัฒ นาระบบข้อมูล ทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่สาคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น

9. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
ราชกิ จ จานุ เบ กษ า พ ระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ ฉบั บ ที่ 3 (2560 : 36) มาตรา 1
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” มาตรา 2 พระราชบัญญัติ
นี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาอุเบกขาขาเป็นต้นไป มาตรา 3
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11/1) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “(11/1) การ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามมาตรา 15/3” มาตรา 4 ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็น (2/1) ของมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 “(2/1) เงินบารุงกองทุนที่
ได้รับตามมาตรา 15/1” มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 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 ให้เรียกเก็บเงินบารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษี สรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนพร้อมกับชาระ
ภาษี สรรพสามิต ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด ในการคานวณเงินบารุง
กองทุนตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง มาตรา 15/2 ให้กรมสรรพสามิตและกรม
ศุล กากรเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเรี ย กเก็บ เงิน บ ารุงกองทุ น ตามมาตรา 15/1 เพื่ อน าส่ งเข้ ากองทุ น ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน มาตรา
15/3 ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบารุงกองทุนตามมาตรา 14 (2/1) และเงินที่มี ผู้บริจาคเข้ากองทุน
ตามมาตรา 14 (3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อย สาหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มี
รายได้ น้ อ ยและการจั ด สรรเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกาหนด มาตรา 15/4 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา
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และยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการ
ยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา 15/5 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนไม่ส่งเงินบารุงกองทุนหรือส่งภายหลัง ระยะเวลาที่
กาหนด หรือส่งเงินบารุงกองทุนไม่ครบตามจานวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือน
ของจานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กาหนดหรือจานวนเงินที่ส่งขาดไป มาตรา 15/6 ผู้มี
หน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ส่งเงินบารุงกองทุน หรือ
ส่งเงินบารุงกองทุนไม่ครบตามจานวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้า
เท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบารุงกองทุนที่จะต้องนาส่ง หรือทั้งจาทั้งปรับ มาตรา 15/7 ในกรณีที่ผู้กระทา
ความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ และ ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย มาตรา
15/8 ความผิดตามมาตรา 15/6 และมาตรา 15/7 ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบ ดีกรมสรรพสามิตเห็ น ว่าผู้ ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก ให้ มีอานาจ เปรียบเทียบได้ ”
มาตรา 6 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา 24 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 และให้ ใช้ค วาม
ต่อไปนี้แทน “มาตรา 24 ให้นายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออก ประกาศหรื อระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ งนี้ ในส่ ว นที่ เกี่ ยวกั บ ราชการของ
กระทรวงนั้น ประกาศหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาอุเบกขาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”

10. นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
เว็บ ไซต์ ส ยามรั ฐ (2538) รั ฐ บาลก าหนดนโยบายเพื่ อ รับ มื อสถานการณ์ ไว้ 3 ส่ ว น คือ 1)
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี 2) การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ จัดระบบสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้บริการอย่างสะดวกและ
ง่ายขึ้น 3) ส่ งเสริมประกัน รายได้ที่มั่งคงและยั่งยืน มีการวางแผนการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา
พัฒนาระบบเงินบานาญ
“ที่อยู่อาศัย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่ที่
รวมความเป็ น ครอบครั ว ให้ เป็ น หนึ่ งเดี ย ว หล่ อ หลอมสมาชิ ก ในสั งคม มี ก ารถ่ ายทอดวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังนิสัย เจตคติ ค่านิยมให้แก่ทุกคน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสาคัญ
ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วโดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุ ประมาณ
10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged
Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
หรื อ ประมาณ 13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็ น สั งคมสู งวั ย ระดั บ สุ ด ยอด (Super Aged
Society) คื อ มี ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 28 ของประชากรทั้ งหมดการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรของประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของภาครัฐที่จะต้องมีเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาประชากรวันแรงงานที่ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
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จากผลการส ารวจข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือน ส านั กงานสถิติแ ห่ งชาติ
ปี 2558 จานวนครัวเรือนโดยประมาณ 21.32 ล้านครัวเรือน พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลดลงอย่ างต่อเนื่องจากร้อยละ 87.4 ร้อยละ 82.4 ร้อยละ 78.9 และร้อย
ละ 77 ในปี 2533 ปี 2543 ปี 2553 และปี 2556 ตามลาดับ พบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่ อาศัยจ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน และจากข้อมูลสรุปการพัฒ นาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาพปัญหาชุมชนแออัดชุมชนเมือง ที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2558 พบว่าปัญหาหลักคือ กลุ่มคนจนใน
เมือง ที่มาจากปัญหาความยากจนในชนบทแล้วอพยพมาขายแรงงานประกอบอาชีพทามาหากินใน
เมืองอย่างขาดการจัดระบบเมือง
จานวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตาม
ลาพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี
และจากข้อมูล
การสารวจรายได้ของผู้สูงอายุของสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มี
กาลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจาของตนเองเฉลี่ยต่อปี จานวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านคน ในปี 2558 แต่หากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอิสระไม่พึ่งพาหรือกลุ่ม
ที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจานวนประมาณ 764,000 คน
หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
ก าลั งสู งวั ย ขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว จ านวนผู้ สู งอายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผลกระทบที่ ส าคั ญ
ที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามลาพังใน
ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้าม
รุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึงลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่นปู่ -ย่า/ตา-ยาย และ
ข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญอย่า งยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน เน้นกลุ่มผู้ มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระแห่งการ
พัฒนาเมืองใหม่ (NUA) องค์การอนามัยโลก และระดับประเทศได้ให้ความสาคัญกับการจัดการและ
พัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย โดยให้ ความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาที่ อยู่อาศัยที่ ส อดคล้ องกับ คุณ ภาพชีวิต ได้แ ก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวคิดประเทศไทย 4.0
และการสร้างเมืองสุขภาวะ (Healthy Cities) เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกระดับ
นโยบายและแผนงานโครงการที่อยู่อาศัยสาคัญเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุของ
ภาครัฐปัจจุบัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติมีการสร้างอาคารในโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย
เป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น จัดห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร จะจัดสรรในส่วนของชั้นล่างให้เป็น
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ห้องพักอาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจักทาโครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 466,559 หลัง ในอัตราหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และ
ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมสาหรับผู้สูง อายุ จานวน 74,456 แห่งในอัตราแห่งละไม่เกิน 32,500 บาท
และการสร้ างที่ อ ยู่ อ าศั ย แบบเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายแรกเข้ าและรายเดื อ น (Senior Complex บางละมุ ง)
จานวน 632 ยูนิต พื้นที่นาร่องอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยโดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 210 หลั ง และโครงการปรั บ ปรุ ง บ้ า นผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาจานวน 209 หลัง
จากนโยบายและแผนงานการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยหาก
เทียบกับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอื่น สังเกตได้จากแผนงานโครงการสาคัญของ
ร่างยุทธศาสตร์การพั ฒ นาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีโครงการด้านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุเพียงจานวน 3 โครงการหลัก คือ โครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โครงการอาคารเช่าสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ จากโครงการทั้งหมด
28 โครงการ หรือร้อยละ 18 อีกทั้งบางโครงการอาจยังไม่ได้เลือกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเปราะบางที่ควรจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น
10.1 สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของประเทศไทย
รายงานแนวโน้มธุรกิจ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2559 ระบุว่า การเติบโต
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากที่เร่งขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 4
ปี 2558 จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับกลางถึงล่าง
อาจชะลอลงบ้างจากกาลังซื้อที่ลดลง และสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่ามีความเสี่ยงของการเกิดอุปทานส่วนเกินในบางพื้นที่
จากข้อมูลของ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ (AREA) สาหรับ ปี 2559 ที่อยู่
อาศัยที่ขายในตลาดเปิดตัว 171,905 หน่วย โดยพิจารณาจากระดับราคาที่อยู่อาศัยที่ต่ากว่า 1-2 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.20 ของสินค้าทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่
ในตลาดมี ป ริ ม าณที่ จ ากั ด จึ งเป็ น หน้ า ที่ ที่ ก ารเคหะแห่ งชาติ จ ะต้ อ งด าเนิ น การจากสถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ที่ผ่านมาขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 อยู่ในเกณฑ์ดี
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสแรก
ของปี 2559 ด้านอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ในระดับต่าที่อัตราร้อยละ 0.9 ในขณะที่สัดส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้ครัวเรือนของประเทศมีค่าน้อยลงทาให้มีอานาจซื้อสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่มีความ
ชัดเจน เนื่องมาจากความกังวลต่อภาวะสงคราม ภัยก่อการร้ายมีผลทาให้การค้าโลก การลงทุนซบเซา
การส่งออก และการบริโภคลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และส่งผลต่อดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอนาคตมีค่าลดลง ก่อให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนด้านปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ที่อยู่อาศัยจากนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้การ
ลงทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมี โ อกาสที่ ผู้ ป ระกอบการ/นั ก ลงทุ น จะหั น ไปลงทุ น ในประเทศอื่ น
เนื่องมาจากประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ากว่าหลายประเทศ สาหรับต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
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แนวโน้มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนและนักพัฒนาต่างชาติ ดังนั้นความต้องการ
ที่ดินในการพัฒนามีสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่ดิน และวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูงขึ้นตามความ
ต้องการ นอกจากนี้ในระยะยาวราคาที่ดินมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณที่ดินที่มี
จานวนจากัดหรือคงที่ ส่งผลให้การกาหนดราคาประเมินที่ดินใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประเทศไทยไม่มี
เครื่องมือทางกฎหมายที่จะสนั บสนุนการจัดหาที่ดินเช่นเดียวกับบางประเทศยังมีอีกหลายปัจจัยที่
ส่งผลต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
และรถไฟฟ้าสายสาคัญ ต่างๆ ที่คาดการณ์ ว่าจะเปิดพื้นที่ใหม่ในปริมณฑล อีกทั้งมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก รวมถึงมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับสังคมผู้ สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นผลักดัน
ให้ เกิดผลเป็ น รูปธรรม จะช่วยสร้างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายที่ช ะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงยังมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื้อเพื่อการลงทุนที่ลดลงอย่างชัดเจน ปัจจัย
สาคัญเหล่านี้จะช่วยให้ภาพรวมของสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
10.1.1 การครอบครองที่ อ ยู่ อ าศั ย จากการส ารวจข้ อ มู ล ภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของ
ครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยมีจานวนครัวเรือนโดยประมาณ
21.32 ล้านครัวเรือน ประกอบด้ว ยครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จานวน 12.81 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ
60.01) ครัวเรือนผู้มีรายได้ปานกลาง จานวน 4.25 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 19.93) ครัวเรือนผู้มีรายได้
สูง จานวน 4.26 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 19.98)
เมื่อพิจารณาจากการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของครัวเรือน พบว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย 15.45 ล้ านครัว เรือน (ร้อยละ 72.5) และไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่ อยู่อาศัย 5.87 ล้ านครัวเรือน
(ร้อยละ 27.5) และหากจาแนกตามระดับรายได้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า
ครัวเรือนผู้มีระดับ รายได้ตั้งแต่ 24,501 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะเป็นครัวเรือนที่เริ่มมีความสามารถ
ในการซื้อที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนได้ รวมจานวน 2.27 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่
มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 24,500 บาทต่อเดือน ที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยตามนโยบายรัฐบาล จานวน 3.57 ล้านครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่มีความสามารถในการ
เช่า ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ ซึ่งมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2558 ต่ากว่า 16,500 บาท
ต่อเดื อนจ านวน 1.25 ล้ านครั วเรือน และครัว เรือนที่เริ่ม มีความสามารถในการซื้ อ ที่ อยู่ อาศั ยได้
มีรายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 16,501 - 24,500 บาทต่อเดือน จานวน 1.45 ล้านครัวเรือน
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ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ปี 2550-2558

ที่มา : การสารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558
10.1.2 รายได้ ค รั ว เรื อ นในปี 2558 ครัว เรื อ นมี รายได้ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 26,915 บาทต่ อ เดื อ น
ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรายได้ครัวเรือนมากที่สุด อยู่ที่ 41,002 บาทต่อเดือน
ส่ ว นครั ว เรื อ นในภาคเหนื อ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ สุ ด อยู่ ที่ 18,952 บาทต่ อ เดื อ น เมื่ อ พิ จ ารณาตามเขต
การปกครอง ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าครัว เรือนนอกเขต ดังนี้ 32,350 และ
21,994 ตามลาดับ
ปัจจัยสาคัญที่ครัวเรือนทั่วไปและครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการมี กรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
(1) หนี้ ภ าคครัว เรือนที่เพิ่ มสู งขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ กาลั งซื้อของประชาชนลดลงจาก
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยที่เพิ่มสูงขึ้น
(2) ปัจจัยด้านราคาค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงรายได้ของครัวเรือนจาแนกรายภูมิภาค

หน่วย : บาท/เดือน

ที่มา : การสารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558
10.1.3 การกระจายตัวของครัวเรือน จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทยของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.3 ล้าน
ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 5.5 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 25.9)
รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนในภาคกลางมีจานวน 3.9 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 18.4) ในขณะที่กรุงเทพมา
หานครมีจานวนครัวเรือนประมาณ 2.9 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 13.7) และการสารวจดังกล่าวยังพบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ (11.2 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 52.5) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ที่เหลือเป็น
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจานวน 10.1 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 47.5) ซึ่งสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต่อนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาค
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ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งหมด ครัวเรือนในพื้นที่ปริมณฑล
มีสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาลต่อนอกเขตสูงกว่าภาคอื่นๆ คือมีสัดส่วนอยู่ที่ 56.9 ต่อ 43.1 ในขณะ
ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาลต่อนอกเขตน้อยที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณาในมิ ติ สั งคม จะพบความเปลี่ ย นแปลงของจ านวนสมาชิ ก ในแต่ ล ะ
ครัวเรือน มีแนวโน้มลดลงโดยขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 3.12 คนต่อครัวเรือน
ใน ปี 2554 เป็น 2.79 คนต่อครัวเรือนใน ปี 2564 ครัวเรือนที่เล็กลง แสดงถึงความต้องการที่อยู่อาศัย
ที่เพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาโครงการควรคานึงถึงการออกแบบที่ตอบสนองต่อการใช้งานเนื่องจาก
ขนาดที่เล็กลงของครอบครัว
10.1.4 การถื อครองที่ดิ น จากข้อมูล ของส านั กพั ฒ นาฐานข้ อมูล และตั วชี้วัดภาวะสั งคม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี 2558 พบว่าความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดินในประเทศ
ไทยอยู่ในระดับสูง มีการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ
โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่า
กลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด คิดเป็น 325.7 เท่า โดยกลุ่มผู้ถือครอง
ที่ดินร้อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพื้นที่
ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดิน
เพียงร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยประเด็นปัญหาสาคัญอยู่ที่ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งที่ดินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสาคัญสาหรับการประกอบอาชีพ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน อันส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในการดารงชีวิต ปัญหากรมสิทธิที่ดินและจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศ ในปี 2560 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัส ดิการ ได้ดาเนิ นการสงเคราะห์ ราษฎรที่เดือดร้อนและยากจน ไม่มีที่ดินอยู่อาศัย ตาม พ.ร.บ.
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งได้ดาเนินการในรูป "นิคมสร้างตนเอง" 43 แห่ง ใน 36 จังหวัด
และได้รับบริการในรูปนิคมสร้างตนเองเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
และในปัจจุบันได้เสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการในเขตนิคมสร้างตนเอง 21 แห่ง
20 จั ง หวั ด เนื้ อ ที่ โ ดยประมาณ 5,000-0-00 ไร่ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าด้ า นการถื อ ครองที่ ดิ น
ในประเทศไทย
ประเด็นปัญหาสาคัญอยู่ที่ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญสาหรับ
การประกอบอาชีพ และเป็ น ที่อยู่ อาศัยของประชาชนอันส่งผลต่อการสร้างรายได้ห รือโอกาสทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงในการดารงชีวิต ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน จึงมี
ความเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในโอกาสทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ปัจจุบัน
มีปั ญ หาต่างๆ ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เช่น ปัญ หาที่ดินรกร้างว่างเปล่ าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างราษฎรกับรัฐ และ
เอกชน ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึง
ได้
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10.1.5 ราคาที่ดินและราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มี
จากัด เมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาย่อมส่งผลให้ความต้องการที่ดินมีสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนาไปพัฒนา
ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบการต่างๆ จึงส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น ดัชนี
ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นตาม ราคาที่อยู่อาศัยจึงมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นทาให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วนมีกาลังซื้อไม่เพีย งพอที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างไรก็
ตาม การปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาที่ดินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีที่ดินที่มีศักยภาพสูงอยู่
แล้ วรวมทั้ง การเคหะที่ มีที่ ดิน พร้ อมต่อ การพัฒ นาจานวนมากแนวโน้ มของราคาวัส ดุก่อสร้าง ใน
ภาพรวมมีการปรั บ ตัว สู งขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องตั้งแต่ ปี 2553 ถึ งปี 2557 แต่ดัช นีมี ค่าลดลงในปี 2558
เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตั วในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ ว่าราคาวัส ดุก่อสร้างจะมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งตามภาวะเศรษฐกิจ ที่จะขยายตัวตั้งแต่ปี 2560 และโครงการลงทุนของรัฐ
10.1.6 ระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่ขายในตลาด เมื่อพิจารณาจานวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้ใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ระหว่าง ปี 2556 - 2559 จากภาพที่ 1 พบว่า มีที่ อ ยู่ อาศั ยส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยต่ากว่า 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) หรือความต้องการที่อยู่อาศั ยที่มีอยู่ในแต่ละปีทั้งนี้ ส่วน
ใหญ่โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่สูงกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จึงมี
ความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญและดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่
อาศัยในตลาดได้
ภาพที่ 1 แสดงจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ขายได้ในแต่ละประเภทตามระดับ
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 ผู้ที่เข้ามาทางาน
ในเมืองเศรษฐกิจและไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวรยังมีอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้นที่อยู่อาศัยประเภท
เช่าจึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าในระยะเวลา 10 ปี (2543 2553) จานวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทเช่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.2
ในขณะที่อัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.5 และเมื่อ
แบ่ งตามภู มิ ภ าค พบว่ าใน ปี 2553 กรุงเทพมหานคร มีจานวนครัว เรือนที่ อยู่ อาศัยในที่ อยู่อ าศั ย
ประเภทเช่า เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 37) โดยภาคกลางเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 24) ในขณะที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสั ดส่วนจานวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทเช่าน้อยที่สุ ด
(ร้อยละ 5)
10.1.8 การเปลี่ยนแปลงตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเป็นกลไกที่สาคัญที่จะทาให้เกิด
ความสามารถซื้อที่อยู่อาศัย (Housing Affordability) ประกอบด้วย ข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง โดยภาพรวมในปี 2559 มีดังนี้
1) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศประกอบด้วย สินเชื่อสถาบัน
การเงินทั้งระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ได้แก่ บริษัท
เงินทุน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2559 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ทั่วไปปล่ อยใหม่ มีมูล ค่าสู ง 159,064 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
2) สิน เชื่อที่อยู่อาศัยบุค คลทั่วไปคงค้างทั่วประเทศ มีมูลค่า 3,323,485 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่ง
ตลาด สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกันมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 59
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28 ธนาคารออมสินร้อยละ 10 และสถาบันอื่นๆ มี
เพียงร้อยละ 2.5
10.1.9 โครงการภาครัฐที่ส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
พั ฒ นาภาคคมนาคมขนส่ งของประเทศ ในระยะ 8 ปี ซึ่ งเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน กระจายรายได้ และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างโอกาสในการเป็นประชาคมอาเซียนและสร้างความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลาง (Hub)
ของการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค เชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย
5 แผนงานในแต่ละสาขาการขนส่งได้ ดังนี้
ตารางที่ 3 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
สาขาการขนส่ง
พื้นที่/เส้นทางการพัฒนา
ระบบราง
รถไฟทางคู่
ระยะเร่งด่วน (ภายในปี 2561): ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย,
ชุ ม ทางถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น , ประจวบคี รีขั น ธ์ -ชุ ม พร, ลพบุ รี 26

สาขาการขนส่ง

พื้นที่/เส้นทางการพัฒนา
ปากน้าโพ, มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, นครปฐม-หัวหิน
ระยะที่ 2(ภายในปี 2563): หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์, ปากน้าโพเด่นชัย , ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี , ขอนแก่น -หนองคาย,
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี , สุ ราษฎร์ธานี -สงขลา, หาดใหญ่ -ปาดังเบ
ซาร์, เด่นชัย-เชียงใหม่
รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน กรุงเทพ-แก่งคอย, แก่งคอย-มาบตาพุด, แก่งคอย-นครราชสีมา,
(Standard Gauge) (ภายในปี นครราชสีมา-หนองคาย
2563)
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
รังสิต-มธ.รังสิต/บางซื่อ -หัวลาโพง, บางซื่อ-หั วหมาก, บางแคพุทธมณฑลสาย 4, ยศเส-บางหว้า, หมอชิต-สะพานใหม่ -คูคต,
บางใหญ่ -ราชฎร์บูรณะ, ลาดพร้าว-สาโรง, ส่ วนต่อขยาย แอร์
พอร์ตเรล ลิ้ง ดอนเมือง-พญาไท, ตลิ่งชัน -ศูนย์วัฒ นธรรม, แค
ราย-มีนบุรี
ทางหลวง
พัทยา-มาบตาพุด, บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา, บางใหญ่ บ้ า นโป่ ง -กาญ จนบุ รี , หาดใหญ่ -ชายแดนไทย/มาเลเซี ย ,
กาญจนบุ รี -บ.น้าพุร้อน, กรุงเทพ-ชลบุรี, อ.โพนพิสั ย -บึงกาฬ,
ตาก-แม่สอด, กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ, ตราด-หาดเล็ก
ทางน้า
ท่าเรือชายฝั่ง: ท่าเรือน้าลึกปากบารา, ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือ
ชุมพร, ท่าเรือสงขลา
ท่าเทียบเรือสาราญขนาดใหญ่: ท่าเรือกระบี่, ท่าเรือสมุย
ท่าอากาศยาน
ก่อสร้างเพิ่มเติม: ท่าอากาศยานเบตง
พัฒนา: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่า
อากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ
ความชั ด เจนในแผนงานการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ งของประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒ นารถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน ส่งผลให้ เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ
ผู้ ป ระกอบการในปั จ จุ บั น เริ่ มซื้อ พื้ นที่ บ ริเวณที่ จะมีก ารสร้างรถไฟฟ้าในอนาคต เพื่ อน ามาพั ฒ นา
โครงการที่อยู่อาศั ย ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการที่อยู่อาศัยบริเวณที่มี
รถไฟฟ้าผ่านนั้น ควรเป็นโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับรายได้ปานกลางถึงสูง เนื่องจาก
ลูกค้ากลุ่มนี้มีกาลังซื้อและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง ในขณะเดียวกัน แผนการพัฒนา
ทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองและเชื่อมโยงระหว่างประเทศจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว
ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า และเช่าซื้อของผู้มีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง
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10.1.10 การกาหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยยังมีการกาหนดเขตพั ฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น ในพื้น ที่ ช ายแดนในระยะที่ 1 จานวน 6 พื้ นที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว
ตราด และสงขลา ระยะที่ 2 จานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ นราธิวาส นครพนม กาญจนบุรี และเชียงราย โดย
มี วิธี ก ารสนั บ สนุ น ดั งนี้ 1) สิ ท ธิป ระโยชน์ ส าหรับ การลงทุ น (BOI) 2) การให้ บ ริ ก ารจุ ด เดี ย วแบบ
เบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่าน
ศุลกากรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ และจะเริ่ม
โครงการในปี 2561 การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนี้ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยเร่ ง การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียง
10.1.11 ความต้ องการที่ อยู่อาศัยสาหรับ ผู้สูงอายุมีแ นวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น จากโครงการ
ศึกษาและคาดประมาณการความต้องการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2560 - 2564 อายุของหัวหน้า
ครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของจานวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอายุ 30-59 ปี ลดลง
ในขณะที่สัดส่วนของจานวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
10.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต
10.2.1 การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (สานักงานสถิติแห่งชาติ)
1.) ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ
1.1) จานวนผู้สูงอายุ
ผู้ สู งอายุ ห มายถึงผู้ ที่ มี อายุ 60 ปี บ ริบู รณ์ ขึ้น ไปจากผลส ารวจของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องโดยใน ปี 2537 มีจานวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศและเพิ่มขึ้ น
เป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามลาดับ ผลการสารวจครั้งนี้
พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิงร้อย
ละ 16.1) จากจานวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คนเป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน
หรือคิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
ภาพที่ 2 การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
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การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงคือวัยต้น (อายุ 60-69
ปี) วัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จากการสารวจพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้นถึงร้อยละ 56.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
1.2) การกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่
ในปี 2557 ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาลร้อย
ละ 59.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมาคือภาค
กลาง ภาคเหนื อ และภาคใต้ (ร้ อ ยละ 25.6 ร้ อ ยละ 21.1และร้ อ ยละ 12.0 ตามล าดั บ ) ส าหรั บ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยสุดคิดเป็นร้อยละ 9.4
ภาพที่ 3 จานวนการกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่

1.3) แนวโน้มดัชนีการสูงอายุอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุและอัตราส่วนเกื้อหนุน
ดัชนีการสูงอายุ ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคืออัตราส่วนของ
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) 100 คนจากร้อยละ 22.6 ในปี 2537 เป็นร้อย
ละ 82.6 ในปี 2557
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุคืออัตราส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อผู้ที่อยู่ใน
วัยทางาน (อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากร้อยละ 10.7 ในปี 2537
เป็ น ร้อยละ 18.1 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2557 หมายความว่าประชากรวัย
ทางาน 100 คน จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 22 คน
อัตราส่วนเกื้อหนุน คืออัตราส่วนของคนวัยทางานอายุ 15 – 59 ปีต่อผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้น ไปแสดงให้ เห็ น ถึงศักยภาพของการเกื้อหนุนที่จานวนคนในวัยทางานจะสามารถดูแลเกื้อหนุ น
ผู้สูงอายุหนึ่งคนพบว่าอัตราส่วนเกื้อหนุนมีแนวโน้มลดต่าลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9.3 ในปี 2537
เป็ น ร้ อ ยละ 7.0 ร้ อ ยละ 6.3 และร้อยละ 5.5 (ในปี 2545 2550 และ 2554 ตามล าดั บ ) และในปี
2557 ลดลงเหลื อ ร้อยละ 4.5 ซึ่งหมายความว่ามี คนที่ อยู่ในวัย แรงงาน 4 คนที่ จะสามารถเลี้ ยงดู
ผู้สูงอายุได้ 1 คนอันเป็นผลมาจากจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจานวนคนในวัยทางานที่ลดลง
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1.4) สถานภาพสมรส
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.5) เป็นผู้ที่สมรสในจานวนนี้ร้อยละ 61.0 เป็นผู้ที่มีคู่
สมรสอยู่ด้วยกัน ในครัวเรือนมีเพียงร้อยละ 2.5 ที่ไม่มีคู่สมรสอยู่ด้วยกันมีผู้สู งอายุที่ เป็นหม้ายหย่า
แยกกันอยู่เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพร้อยละ 32.6 และเป็นโสดร้อยละ 3.9
1.5) ระดับการศึกษาที่สาเร็จและการอ่านออกเขียนได้
ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ75.7) จบการศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษาและต่ ากว่า
ประถมศึกษามีเพียงร้อยละ 13.3 ที่จบสูงกว่าระดับประถมศึกษาผู้ สูงอายุที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่
เคยเรียนหนังสือมีร้อยละ 11.0 ผู้สูงอายุชายจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษามากกว่าผู้สูงอายุ
หญิ ง (ร้ อ ยละ 17.9 และร้ อ ยละ 9.7) ในขณะที่ ผู้ สู ง อายุ ห ญิ ง ที่ ไม่ เคยเรี ย นหนั งสื อ หรื อ ไม่ ได้ รั บ
การศึกษาสูงกว่าเพศชายถึง 2 เท่า (ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 6.9 ตามลาดับ) ประมาณร้อยละ 84.5
ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 15.5 เป็นผู้ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้หรือเป็น
ผู้ที่ไม่รู้หนังสือผู้สูงอายุหญิงอ่านออกเขียนได้ต่ากว่าชาย (ร้อยละ 79.9 และร้อยละ 90.1 ตามลาดับ)
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการได้รับโอกาสทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
2.) ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
2.1) สภาวะการมีงานทาของผู้สูงอายุ
จากข้อมูลการทางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ในปี 2557 พบว่าผู้สูงอายุ
ร้อยละ 38.4 ยังคงทางานอยู่สัดส่วนของผู้สูงอายุชายที่ทางานสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 49.4) และ
ร้อยละ 29.4 ตามลาดับ) นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทางานสูงกว่าในเขตเทศบาล (ร้อย
ละ 42.7 และร้อยละ 32.3 ตามลาดับ)
ภาพที่ 4 จานวนสภาวะการมีงานทาของผู้สูงอายุ

2.2) แหล่งรายได้หลัก
แหล่ งรายได้ที่ สาคัญ หรือแหล่งรายได้ห ลั กในการดารงชีวิตของผู้สู งอายุส่ วนใหญ่
ได้รับจากบุตร (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือ รายได้จากการทางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 33.9) จาก
เบี้ยยังชีพจากทางราชการ (ร้อยละ 14.8) จากเงินบาเหน็จบานาญ (ร้อยละ 4.9) จากคู่สมรส (ร้อยละ
4.3) และจากดอกเบี้ย เงินออมที่ผู้สู งอายุได้เก็บออมเงินออมการขายทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9)
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สาหรับผู้สูงอายุชายแหล่งรายได้หลักที่สาคัญคือ รายได้จากการทางานจากบุตรและเบี้ยยังชีพจากทาง
ราชการ ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมีรายได้จากบุตรเป็นรายได้หลักในการดารงชีวิตรองลงมาคือรายได้
จากการทางานและเบี้ยยังชีพจากทางราชการ
3.) ภาวะสุขภาพโดยรวม
ผลจากการที่ผู้สูงอายุประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย โดยรวมของตนเองในระหว่าง
7 วันก่อนวันสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีร้อยละ 42.4 มีสุขภาพ
ปานกลางร้อยละ 38.3 มีสุขภาพดีมากร้อยละ 3.3 ผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพไม่ดีและไม่ดี
มากๆ มีเพียงร้อยละ 13.9 และร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ภาพที่ 5 ภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ

4. ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยปี 2537
มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545
2550 และ 2554 ตามลาดับ จากผลการสารวจปี 2557 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลาพังเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 8.7 และไม่ได้อยู่คนเดียวตามลาพังร้อยละ 91.3

31

ภาพที่ 6 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

10.2.2 การสูงวัยของประชากรไทย 2557 (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย)
1) ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก
ประเทศไทยเข้าสู่ “สั งคมสู งวัย” (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 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้นจานวน 5.6 ล้านคน (ร้อยละ 8.6
ของประชากรทั้ งหมด) ผู้ สู งอายุ วัยกลางจานวน 3.0 ล้ านคน (ร้อยละ 4.6) และผู้ สู งอายุวัยปลาย
จานวน 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) ในปี 2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลายหรือผู้มีอายุ
80 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวซึ่งเพิ่มเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่นด้วยความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้น
ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจึงพอจะเห็น
ภาพได้ว่าในอนาคตเมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้นความต้องการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุก็จะ
เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
2) สังคมสูงวัยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ในปี 2557 ประชากรไทยเป็นผู้หญิ ง (33.3 ล้านคน) มากกว่าผู้ชาย (31.5 ล้านคน)
อัตราส่วนเพศเท่ากับ 94.6 คือมีประชากรชาย 94.6 คนต่อประชากรหญิง 100 คนในกลุ่มประชากร
สูงอายุอัตราส่วนเพศจะยิ่งต่าลงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 81.1 คือมีผู้สูงอายุชาย
81.1 คนต่อผู้สูงอายุหญิง 100 คน เนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายในกลุ่มประชากรยิ่งอายุสูงขึ้นจะ
ยิ่งมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในปี 2557 ประชากรสูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ
87.0 ประชากรสู งอายุ วั ย กลาง (อายุ 70-79 ปี ) มี อั ต ราส่ ว นเพศเท่ า กั บ 78.7 ประชากรสู งอายุ
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
ผู้ ห ญิ ง 100 คนในปี 2583 ประชากรสู งอายุ วั ย ต้ น (อายุ 60-69 ปี ) มี อั ต ราส่ ว นเพศเท่ ากั บ 85.7
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ประชากรสูงอายุวัย กลาง (อายุ 70-79 ปี ) มีอัตราส่ วนเพศเท่ากับ 76.1 ประชากรสู งอายุวัยปลาย
(อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 57.9
3) ผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ตามลาพังเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษที่
ผ่านมานี้คนไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากเมื่อ 30 ปีก่อนครัวเรือนในประเทศไทย
เท่ากับ ประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนขนาดครัวเรือนได้เล็กลงเหลือ 4 คนในปี 2543 และในปี 2557
ประมาณว่าครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้นรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในลักษณะ
การอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขต
เทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังมากกว่านอกเขตเทศบาลหากสัดส่วนและจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรส มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปอีกในอนาคตก็ย่อมจะมีผลต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
4) หนึ่งในสามของผู้สูงอายุไทยอยู่ใต้เส้นความยากจน
ข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุปี 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มาก
ถึง หนึ่งในสาม (ร้อยละ 34.3) ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน (ไม่รวมคนที่ไม่มี
รายได้) ซึ่งลดลงจากร้อยละ 46.5 จากการสารวจประชากรสูงอายุในปี 2545 (เส้นความยากจน : ในปี
2556 ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า 2,572 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 30,864 บาทต่อคนต่อปีถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้
ต่ากว่าเส้ น ความยากจนและในปี 2545 ผู้ ที่มีรายได้ต่ากว่า 1,607บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 19,284
บาทต่อคนต่อปีถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนระดับเส้นความยากจนนี้รวมทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล) บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันจากการสารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทยปี 2557 พบว่าแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร (รวมบุตรเลี้ยงและบุตร
บุญ ธรรม) (ร้อยละ 36.7) แหล่งรายได้หลั กรองลงมาคือได้จากการทางาน (ร้อยละ 33.9) ผู้ สูงอายุ
ประมาณร้อยละ 14.8 มีเบี้ ย ยังชีพเป็นรายได้ห ลักมีผู้ สูงอายุเพียงร้อยละ 4.9 ที่มีเงินบาเหน็จหรือ
บานาญเป็นแหล่งรายได้หลักร้อยละ 4.3 ตอบว่ามีรายได้จากคู่สมรสและไม่ถึงร้อยละ 4 ของผู้สูงอายุ
มีรายได้หลักจากเงินออม/ดอกเบี้ยเงินออม/ทรัพย์สินอื่นๆ อย่างไรก็ตามแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ
จากบุตรมีแนวโน้มลดลงข้อมูลจากการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี 2550, 2554 และ
2557 แสดงให้เห็นว่าแหล่งรายได้หลักที่ได้รับจากบุตรได้ลดลงจากร้อยละ 52.3 ในปี 2550 มาเป็น
ร้อยละ 40.1 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 36.7 ในปี 2557
5) ผู้สูงอายุวัยต้นมากกว่าครึ่งยังทางานอยู่
แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคือมีอายุเกิน 60 ปีไปแล้วแต่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ยังทางานอยู่
ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานระหว่างปี 2543-2557 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 69 ปี ) มีแนวโน้มจะทางานมากขึ้น สัดส่ วนของผู้สูงอายุ 60-64 ปีที่ยังทางานอยู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
51.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 60.8 ในปี 2553 ในปี 2557 พบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วงอายุเดียวกันนี้
ที่ยังทางานลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 59.2 ผู้สูงอายุ 65-69 ปีที่ยังทางานอยู่เพิ่มจากร้อยละ 35.3 ในปี
2543 เป็นร้อยละ 45.6 ในปี 2557 อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปีที่ยังทางานเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 20 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 29.1 ในปี 2548 จากนั้นร้อยละของผู้สูงอายุ 70-74 ปีที่ยังทางานอยู่มี
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แนวโน้มลดลงเล็กน้อยจนเหลือเพียงร้อยละ 25.4 ในปี 2557 และสัดส่วนผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปที่ยัง
ทางานจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11-12 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
6) บริการด้านสุขภาพจะต้องเพิ่มขึ้นในสังคมสูงวัย
ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยได้
พัฒ นาขึ้นสุขภาพอนามัยของคนไทยดีขึ้นอย่างมาก “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ” หรือจานวนปีโดย
เฉลี่ยที่คาดว่าคนหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตายของประชากรไทยได้เพิ่มขึ้นจาก
ไม่ถึง 40 ปีเมื่อ 100 ปีก่อนยืนยาวขึ้นเป็น 58 ปีเมื่อ 50 ปีก่อนและเพิ่ม สูงขึ้นเป็นประมาณ 75 ปีใน
ปัจจุบัน ในปี 2557 อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยผู้ชาย 71.6 ปีและผู้ห ญิง 78.4 ปี ปัจจุบันเมื่อ
คนไทยอายุ 60 ปี ผู้ ช ายจะมีอ ายุ คาดเฉลี่ ยอยู่ต่ อไปอีกประมาณ 20.1 ปี ผู้ ห ญิ งจะมี อายุคาดเฉลี่ ย
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
ประเทศไทยกาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2559 มีผู้สูงอายุ ประมาณ 10,783,380 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.5% และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี
พ.ศ. 2564 คือ มีสัด ส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ
13,109,000 คนและประเทศไทยจะเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอด (Super Aged Society) คื อ
มีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางสังคมและส่งผลกระทบในทุกมิติ
จากการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว
ตามลาพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี
และจาก
ข้อมูลการสารวจรายได้ของผู้สูงอายุของสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่
มีกาลังซื้อที่อยู่อาศัยด้วยรายได้ประจาของตนเองเฉลี่ยต่อปี จานวน 928,000 คนทั่วประเทศ และจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านคน ในปี 2558 แต่หากคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอิสระไม่พึ่งพาหรือกลุ่ม
ที่ยังสุขภาพดี สามารถตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง จะมีจานวนประมาณ 764,000 คน
หรือร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 หรือจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคน ในปี 2558 ในระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยดั งจะเห็นได้ว่าประชากรไทย
กาลั งสู งวัยขึ้น อย่ างรวดเร็ ว จ านวนผู้ สู งอายุมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ อง ผลกระทบที่ ส าคัญ ที่
ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามลาพังใน
ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้าม
รุ่น” (Skipped Generation) ซึ่งหมายถึงลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่น ปู่ -ย่า/ตา-ยาย และ
ข้ามไปเป็นคนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อ-แม่
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่เป็นไปได้มากที่สุดสาหรับคนส่วนใหญ่คืออยู่กับ
ครอบครัวในที่อยู่ อาศัย และสิ่งแวดล้ อมเดิม 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 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่การจากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความ
มั่ น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรือ สวัส ดิ ภ าพของประชาชน หรื อ การผั งเมื อ งหรือ เพื่ อ รั ก ษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่
สาคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้
ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
10.4.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ สามารถนาไปสูการปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศไทยและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจความ
เหลื่อมล้า ทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแย้งในสังคม รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถดารงรักษา
ความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากัน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สาหรับ “ความมั่นคง” เป็นความปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับชุมชน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อให้ เกิดการเร่งกระจายโอกาสการพัฒ นาและสร้าง
ความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
10.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการการพัฒ นาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการ
บริห ารจั ดการความเสี่ ย งที่ดี ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็นส าหรับการพั ฒ นาที่ยั่งยืนโดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมมุ่งเน้นให้เกิด
การลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไข
ปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชน
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และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่
1) การเพิ่ มโอกาสให้ กับ กลุ่ มเป้ าหมายที่ มีรายได้ ต่าสุ ด ให้ ส ามารถเข้าถึ งบริการที่ มี
คุณภาพของรัฐ อาทิ สนั บสนุน การจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณู ปโภค เพื่อแก้ปัญ หาชุมชน
แออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ
2) กระจายการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจั ดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ในทุกพื้นที่
10.4.4 แนวคิดประเทศไทย 4.0
แนวคิ ด ประเทศไทย 4.0 เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เชิ ง นโยบายในการพั ฒ นาประเทศ ที่ มี
เป้าหมายเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นพลังประชารัฐเป็น
ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งเชื่อมโยงกับ ภาคอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยในด้านการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิ ตอลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ที่อยู่ อาศัย หรือ
Property Technology (Prop Tech) ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4 ส่วนสาคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีการก่อสร้าง ระบบจัดการภายในบ้าน ระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัย และ
การทาธุรกรรมการเงินและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีเกิดใหม่
10.4.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ.
2560 -2579)
ภายใต้ วิสั ย ทั ศ น์ “สั งคมมี ค วามมั่ น คง ประชาชนลดการพึ่ งพาจากรั ฐ ” มี ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบสวัสดิการที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หุ้นส่วนประชารัฐสังคมและ
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
10.4.6 นโยบายประชารัฐ
นโยบายประชารั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบู รณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ างภาครั ฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรวมพลังความเหมือนบนความต่าง คือ ภาครัฐมีอานาจการ
บริห ารงานในกรอบของกฎหมาย จึงต้อง “มีธรรมาภิบาล” และมอง “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
ภาคเอกชนและภาควิช าการมีองค์ความรู้และประสบการณ์ เทคนิค การทางาน และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงต้องมองที่ “ผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ” และ “มีจิตสาธารณะ” ส่วนภาคประชาชนมี
พลั งที่ต้องพัฒ นาให้ เป็ น “ภาคประชาสั งคม” ต้องมีจิตสานึกร่วมกัน เป็นหุ้ นส่ วนในการทางานที่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่าย
ประชารัฐเพื่อสังคม เป็นการขั บเคลื่อนประเด็นด้านการพัฒ นาสังคมให้ได้ผลเป็น
รูปธรรม โดยทั้ง 3 ภาคส่วนได้มีการหารือถึงเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการทางานที่จะสนับสนุนการ
ทางานร่วมกัน และจึงได้จัดตั้งคณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โดยกาหนดเป้ าหมาย “ชุม ชนเข้มแข็ง ประชาชนมีร ายได้ คุณ ภาพชีวิตที่ ดีลดความเหลื่อมล้ า
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พั ฒ นาคุ ณ ภาพคน และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ” เพื่ อ น าไปสู่ เป้ า หมายดั ง กล่ า ว
คณะทางานประชารัฐ เพื่ อสั งคมได้กาหนดประเด็นส าคัญ 5 ด้าน เพื่ อขับเคลื่ อนงานที่ เห็ นผลเร็ว
(Quick win) โดยมีคณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย มี
บทบาทขับเคลื่อนงานพัฒ นาที่อยู่อาศั ย ในระยะแรกจะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และสนับสนุนแผนงานของ
ภาครั ฐ เช่ น โครงการบ้ านพอเพี ยงชนบทของสถาบั น พั ฒ นาองค์ กรชุ ม ชน การปรับ ปรุงที่ อยู่ อ าศั ย
ผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงความร่วมมือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และภาคเอกชนอื่ น ๆ ต่ อ มาคณะท างานฯ มี เป้ า หมายสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวแต่ละรุ่น
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์พื้นที่ และคณะทางานฯ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ ม สุ ข ภาพยั งได้ จั ด ท างานแผนงานระยะกลางถึ งยาวเพื่ อ เป็ น แนวทางในการท างานของ
คณะทางานฯ และการกาหนดนโยบายของภาครัฐ
10.4.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่อยู่อาศัย 10 ปี (ปี 2559-2568) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่ มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมพร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐให้แก่กลุ่มผู้
มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย
1) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ดาเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ
จานวน รวม 1,707,437 หน่วย
2) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จานวน 1,044,510 หน่วย
3) การสนับสนุนที่ดินโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จานวนรวม 960 ไร่
จากกรอบแนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในระดับสากลและระดั บชาติให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่ อมล้ า ยกระดับ ชุมชนแออัด การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ เพียงพอและหลากหลาย การเข้าถึง
คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดภัย ในราคาที่จ่ายได้ และคานึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ลดผลกระทบ
ทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเข้าถึงพื้นที่สีเขียว การสนับสนุนให้มีความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท การบริหารจัดการชุมชนเมืองและ
ชนบทอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ความเชื่อมโยงเชิงบริบท ระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม ความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ ระหว่างเมือง ชานเมืองและชนบท การมีระบบการเงิน ที่
เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการและนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
นอกจากการทบทวนแนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้นสะท้อนทิศทางในพัฒ นาที่อยู่
อาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันมีความจาเป็น เนื่องจากจะทาให้
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เห็ นถึงสภาพปั ญหาและความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบัน นาไปสูการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาที่อยู่อาศัย อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
10.5 การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ
9.5.1 ประเทศสิงคโปร์
รัฐบาลสิ งคโปร์กาหนดให้ การพัฒ นาที่ อยู่อาศัย เป็น กลไกหลั กส าคัญ ประการหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (Housing a Nation) มีการกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริม
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยให้ที่อยู่อาศัยเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างประชากรที่อพยพเข้ามาอยู่
อาศัย ใหม่กับ เก่าเข้าด้ว ยกัน ประชาชนรู้สึ กภู มิใจในการมีที่ อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง รวมถึงเชื่อ ม
ระหว่างรัฐกับประชาชน
รัฐบาลมีมาตรการเพื่อส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่
อยู่อาศัย (Housing Development Board - HDB) ภายใต้กระทรวงการพัฒ นาแห่งชาติ (Ministry
of National Development) ในปี 2503 เพื่ อให้ HDB เป็ นองค์กรหลั กในการจัดหาที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ (Affordable house) รวมถึงที่อยู่อาศัยสวัสดิการ วัตถุประสงค์แรกเริ่ม คือ
เพื่อแก้วิกฤตการณ์ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะนั้นชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัด
ที่ขาดสุขภาวะ การอยู่อาศัยที่ดี นอกจากนี้ การใช้ที่ดินรัฐและการเวนคืนที่ดินเพื่อการพัฒ นาที่อยู่
อาศัยก็เป็นมาตรการด้านอุปทานที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของประเทศ เนื่องจากรัฐบาล
สิงคโปร์ถือครองที่ดินเกือบทั้งประเทศ และถือสิทธิ์ในการเวนคืนที่ดินเอกชนที่อยู่ในบริเวณที่ภาครัฐจะ
จัดทาโครงการพัฒ นาที่อยู่อาศัย โดยรัฐไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ด้ วยเหตุนี้ การซื้อที่ดินสาหรับการทา
โครงการจึ งค่ อ นข้ างถู ก และ HDB จึ งไม่ ค่ อ ยพบปั ญ หาด้ านการขาดแคลนเงิน ทุ น ในการด าเนิ น
โครงการ ในส่วนของการจัดสรรหน่วยพักอาศัยของรัฐบาล HDB ใช้ระบบมาก่อนได้ก่อน (first-come
first-served basis) หรือใช้วิธีจับฉลาก โดยรัฐบาลยืนยันที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกคน
ยกเว้ น ผู้ มี ร ายได้ สู ง ส่ ว นหน่ ว ยพั ก อาศั ย ที่ จ ะสร้ า งใหม่ HDB จะพิ จ ารณาถึ ง ความต้ อ งการของ
ประชาชนที่มาจากหลายเชื้อชาติ (ชาวจีน มาเลเซีย และอินเดีย) โดยจะไม่มีการจัดสรรให้เป็นพิเศษ
เฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ
ในส่วนของมาตรการเพื่อการกระตุ้นและสนับสนุนอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยนั้น รัฐบาลสิงค์โปร์
กาหนดให้ชาวสิงคโปร์ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund - CPF)
โดยจะต้องออมเงินและสะสมไว้ในกองทุนดังกล่าว และสามารถใช้เงินออมนั้นเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ดาเนินนโยบายเงินอุดหนุนค่าเช่า แต่ใช้วิธีจัดหาบ้านเช่าขนาด 1 ห้องนอน
และ 2 ห้องนอนให้กับครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 1,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาล
ให้ความส าคัญกับ การออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีคุณ ภาพดี โดยกาหนดให้อาคารแฟลตของ HDB นั้ น
จะต้องได้รับการออกแบบที่เน้นคุณภาพ ด้วยการคานึงถึงการนาที่อยู่อาศัยเข้าระบบตลาดที่อยู่อาศัย
มือสองหรือการนากลับมาขายใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างอัตราส่วนในตลาดที่อยู่อาศัย โดยรวมอนึ่ง HDB ได้
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าขนาดหน่วยพักอาศัยในอาคารสูง ทั้งที่อยู่อาศัยประเภทเช่า หรือ ขาย ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาคารและขนาดพื้นที่ของหน่วยพักอาศัยในประเทศสิงคโปร์
ประเภท
ขนาดพื้นที่หน่วย
องค์ประกอบ
อาคาร
(ตรม.)
แฟลต 1ห้อง 35 และ 45
ห้องอเนกประสงค์ (สาหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 1-2 คน)
แฟลต 2 ห้อง 45
1 ห้องนอนพร้อมห้องน้า ห้องนั่งเล่น ครัว และห้องเก็บของ
แฟลต 3 ห้อง 60 ~ 65
2 ห้องนอน ห้องน้า ห้องนั่งเล่น ครัว ห้องเก็บของ และอื่นๆ
แฟลต 4 ห้อง 85 ~ 105
3 ห้องนอน ห้องน้า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้าว ห้องครัว ห้อง
เก็บของ
แฟลต 5 ห้อง 110 ~ 123
3 ห้องนอน ห้องน้า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้า ว ห้องครัว ห้อง
เก็บของ
Executive
130
3 ห้องนอน ห้องน้า ห้องนั่งเล่นหรือทานข้าว ห้องครัว ห้อง
เก็บของ
ที่มา: โฮมเพจ HDB
โครงการที่อยู่อาศัยของ HDB จะตั้งอยู่ในบริเวณเคหะชุมชนซึ่งมีองค์ประกอบชุมชนอยู่ด้วย
เช่น โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร และสิ่งอานวยความสะดวกด้านนันทนาการ โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน ได้แก่
1) กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (First-timers)
2) ผู้ซื้อบ้านหลังที่สองหรือเคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (Second-timers)
3) ครอบครัวที่มีคนหลายกลุ่มช่วงอายุอยู่ร่วมกัน (Multi-generation families)
4) คนโสด
5) ผู้สูงอายุ (Elderly)
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีที่อยู่อาศัยที่รัฐเป็นผู้จัดหา (Public housing) จานวนกว่า 1 ล้าน
หน่วย ประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในหน่วยพักอาศัยของ HDB ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ในโครงการของ
ภาคเอกชนที่ เป็ น ทั้ งเช่ า (apartment) และซื้ อ (condominium) หรื อ สร้ า งเองบนที่ ดิ น รั ฐ ทั้ ง นี้
จานวนครัวเรือนประมาณ 95% ของครัวเรือนทั้งหมด มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
10.5.2 ประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียกาหนดนโยบายที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงงาน Housing Ownership
Democracy เพื่อการรับ รองว่าทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในเวลาอันเหมาะสม
การประกาศเป็นนโยบายนี้ถือเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ ทั้งนี้
กาหนดให้ การจั ดหาที่ อยู่ อ าศัย เป็ น วัตถุ ป ระสงค์ ที่ร่างไว้ในแผนพั ฒ นาแห่ งชาติ 5 ปี โดยปั จจุบั น
มีห น่ วยงานและ/หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่รับผิ ดชอบในการดาเนินงานด้านนโยบายที่อยู่อาศัย ได้แก่
1) กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ 2) ธนาคารกลาง ทา
หน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย 3) รัฐบาลมลรัฐ เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องที่ดินเพื่อการ
พัฒ นาและการอนุ ญ าตให้ มีการพั ฒ นาโครงการ 4) บรรษัท พัฒ นาเศรษฐกิจมลรัฐ และนักพั ฒ นา/
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ 5) กระทรวง ที่อยู่อาศัยและรัฐบาล
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ท้องถิ่น (Ministry for Housing and Local Government) สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย และประเมินมาตรฐานและกากับดูแลด้าน
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาที่อยู่อาศัยที่ภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ
ในส่วนของวิธีการเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยของมาเลเซียนั้น รัฐบาลโดยบรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ
มลรัฐ และนักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชน จะเป็นผู้จัดทาข้อเสนอขอจัดทาโครงการที่อยู่อาศัย
โดยยื่นขอรับการประเมินและอนุญาตก่อสร้างจากกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลกาหนด
เงื่อนไขการจัดทาโครงการโดยให้ มีการจัดสรรหน่วยพักอาศัยจานวนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อยอยู่ในโครงการเดียวกับที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง รวมทั้งการจัดให้
มีที่อยู่อาศัยสาหรับผู้นาทางศาสนาหรือบุคคลสาคัญในองค์ กรทางศาสนา (ตามขนาดของโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้พัฒนาโครงการจะใช้กาไรจากการขายที่อยู่อาศัยราคาปานกลางและสูง และ/
หรือ อาคารและพื้นที่สาหรับ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมมาดาเนินการในการจัดสร้างที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย) บริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงที่ดิ นที่รัฐเป็นเจ้าของได้ในทางกลับกัน บริษัทก็ต้อง
ดาเนินโครงการในบริเวณที่ยังไม่พัฒนาควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาของรัฐ หรือทางบริษัทจะเพิ่ม
สัดส่ วนจ านวนที่อยู่อาศัยส าหรับ ผู้มีรายได้น้อยก็ได้ ซึ่งบริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อ
พัฒนาจากธนาคารได้ ทั้งนี้รัฐบาลจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้สาหรับผู้ประกอบการหรือบริษัท
ผู้รับดาเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ใต้การกากับดูแลของ MHLG นอกจากนี้ กระทรวงต่างๆ รัฐบาล
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาล และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของมาเลเซี ย ได้ มี ก ารสร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเข้าถึงและเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัย
สาหรับมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การกาหนดจานวน
ขั้นต่าของสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับธนาคาร โดยธนาคารกลางได้มอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์ในสังกัด
จัดสรรสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับการซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก โดยกาหนดให้ธนาคารจะต้องมีวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่าให้สาหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกจากัดที่อัตราต่าสุด
ระหว่างอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเวลานั้นบวกเพิ่มอีกร้อยละ 1.7 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 9 และใน
กรณีธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเชื่อขั้นต่าที่จัดสรรไว้ได้หมดตามเป้าหมาย ธนาคารจะต้องถูกลงโทษ
ด้วยการเสียค่าปรับจากการฝากเงินไว้ที่ธนาคารกลาง โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยเป็นเวลาสองปี ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้จั ดตั้งบรรษั ทสิ น เชื่ อแห่ งชาติ (Cagamas Berhad) เป็นองค์ การเฉพาะกิจเพื่อการจัดซื้อสิ นเชื่อ
จากธนาคารพาณิ ช ย์ และจาหน่ ายพันธบัตร (CagamasBond) แก่นักลงทุน โดยมีการยกเว้นภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายพันธบัตร เช่น ภาษีประทับตรา และกระทรวงการคลังได้จัดสรร
สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นข้าราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นมาตรการช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
10.5.3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีนโยบายอย่างชัดเจนในด้านการพั ฒนาและจัดหาที่
อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือเข้าอยู่อาศัย
ในที่อยู่อาศัยโครงการของภาคเอกชนได้ รัฐบาลโดย Hong Kong Housing Authority (HA) จึงจัดให้
มีอาคารสงเคราะห์สาหรับเช่า หรือ Public Rental Housing (PRH) โดยที่ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในอัตรา
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เฉลี่ยเพียง ร้อยละ 53 ของมูลค่าค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ากว่าค่าเช่าปกติถึงครึ่งหนึ่งโดยกลุ่มเป้าหมาย
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 ส่วนกาไรที่ไม่ใช่
รายได้ จ ากที่ อ ยู่ อ าศั ย เช่ น ส่ ว นบริก ารที่ เป็ น อาคารพาณิ ช ย์ ในโครงการ HA จะแบ่ งคื น ให้ กั บ รั ฐ
ครึ่งหนึ่งในรูปของเงินปันผลโดย HA กาหนดค่าเช่าแฟลตเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของราคาตลาด และ
ไม่เกิน 10% ของรายได้ผู้เช่า แต่ จะมีการกาหนดเพดานรายได้ขั้นสูงและมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดสาหรับ
ผู้มีสิทธิ์เช่าของ HA
เนื่องจากจานวนหน่วยพักอาศัยประเภท PRH ที่จัดสร้างในเขตเมืองมีจานวนไม่เพียงพอกับ
จ านวนผู้ ที่ ยื่ น ความต้ องการ ดังนั้ น HA จึ งก าหนดให้ เฉพาะผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ อยู่ ในกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ใ น
โครงการ Single Elderly Persons Priority Scheme หรือ Elderly Persons Priority Scheme ซึ่ง
เป็นครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรือ Families with Elderly Persons Priority Scheme ซึ่งเป็น
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุต้องดูแลเท่านั้น ที่สามารถยื่นขอเลือกที่อยู่อาศั ยในโครงการที่จะจัดสร้างในทุก
เขตพื้นที่ แต่สาหรับผู้สมัครทั่วไปจะสามารถเลือกโครงการได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เขตเมือง
ทั้งนี้ HA อนุญาตให้ประชาชนที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อหรือได้รับผลกระทบจากโครงการฟื้นฟูเมืองและ
ที่อยู่อาศัย ให้สามารถยื่นความประสงค์ข อเช่าที่อยู่อาศัยประเภท PRH ได้ แต่จะกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณาต่างจากผู้ยื่นความประสงค์ทั่วไป
ข้อมูล ณ เดือนมีน าคม 2558 Hong Kong Housing Authority (HA) สามารถดาเนินการ
จัดหาที่ อยู่ อาศัย ประเภท PRH จ านวน 743,677หน่ว ย ให้ กับ ประชาชนผู้ มีรายได้น้ อย 726,518
ครัวเรือน หรือประมาณ 2,000,000 คน ซึ่งพบว่ายังคงมีประชาชนที่แสดงความต้องการเช่า ดังนั้น HA
จึงจัดให้ มีระบบบั ญชีรอ (Waiting List (WL) สาหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิในอาคารสงเคราะห์
สาหรับเช่า หรือ PRH
10.5.4 สาธารณรัฐเกาหลี
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มีนโยบายสนับสนุ นอุปทานที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่ปี 2532
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนทุกกลุ่มรายได้ และเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อ
เช่าให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยแบ่งตามกลุ่มรายได้ ประกอบด้วย 1) ผู้มีรายได้น้อยมาก เป็นที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่าแบบถาวร (Permanent Rental Housing – PRH) ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการจัดสรรที่
อยู่อาศัยขนาดเล็ก หรือได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าเป็นเงินสด (ภายใต้โครงการ Housing Benefit) ซึ่ง
ที่อยู่อาศัยประมาณ 60% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเช่ าระยะยาว
ที่รัฐกาหนดค่าเช่าในอัตราที่ถูกกว่าอัตราตลาด 5 - 40% ทั้งนี้ เมื่อสิ้ นสุดสัญ ญาเช่า จะมีการขาย
หน่วยพักอาศัยนั้นในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด 2) ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางค่อนข้างน้อย รัฐให้การ
จัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทเช่าแบบระยะยาว (Long-term PRH) หรือจัดสรรเงินกู้เพื่อการวางมัดจาค่า
เช่า (Chonsei Deposit) รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกขายให้กับประชาชนกลุ่มนี้ และ 3) ผู้มี
รายได้ป านกลาง รัฐบาลหยุดการสนับสนุนผู้มีรายได้ปานกลาง มาตั้งแต่ปี 2551 โดยให้ผู้มีรายได้
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ปานกลางเช่าที่อยู่อาศัยในตลาดเอกชน และ 4) ผู้มีรายได้สูง รัฐไม่มีโครงการสวัสดิการแก่กลุ่มผู้มี
รายได้สูง แต่มีการสนับสนุนด้วยมาตรการหรือกลไกทางการเงินเพื่อจัดสรรเงินกู้
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม อุ ป ทานด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง Korea Land & Housing
Corporation (KLHC) ทาหน้าที่กากับดูแลการพัฒนาและจัดหาที่อยู่อาศัยของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง และกาหนดกลไกด้านกฎหมายที่ส่งเสริมการร่วมดาเนินการจาก
ภาคเอกชนเพื่ อ จั ด ท าโครงการอาคารเช่ า ของรั ฐ คื อ กฎหมาย Rental Housing Construction
Promotion ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่จัดทาอาคารเช่า โดยมีสิ่งจูงใจ (Incentive) สาหรับการ
ร่วมดาเนินงาน รวมทั้ง กาหนดให้บริษัทเจ้าของกิจการอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีที่พักสาหรับคนงาน
ของตนด้วย ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการเพิ่มความสามารถการผลิตที่อยู่อาศัยของประเทศ ภายใต้
นโยบายอุตสาหกรรม (Industrial Policy)
นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย แห่ ง ชาติ (National Housing Fund) และ
กองทุนค้าประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Finance Credit Guarantee Fund) ซึ่งกองทุนทั้ง
สองเป็นกลไกการเงินที่ช่วยทาให้ราคาที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพ รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน
เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แก่ ผู้ ต้ อ งการซื้ อ หรื อ สร้า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ ว ยการพั ฒ นาตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
(Secondary Mortgage Market) โดยการนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปขายต่อให้ แกสถาบันการเงิน โดย
สถาบันการเงินที่รับซื้อนาสินเชื่อเหล่านี้มารวมกั นเป็นกลุ่มๆ และนาไปค้าประกันการออกตราสารหนี้
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Mortgage Backed Security - MBS) แล้วจึงนา MBS ไปขายต่อให้กับนัก
ลงทุนในตลาดรอง รวมถึงมีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)
ในด้านการสนับสนุนอุปสงค์ที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้จัดสวัสดิการ (Housing Benefit) ซึ่งเริ่มขึ้น
ในปี 2542 ด้วยการให้เป็นเงินสวัสดิการแบบให้เปล่า (Grant) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าเช่า และ
เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานที่อยู่อาศัย กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ คือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง ซึ่งรัฐอุดหนุนเป็นเงินสดรายเดือน โดยพิจารณาจากรายได้ครัวเรือน ค่าเช่า ขนาดครัวเรือน
และที่ตั้งโครงการ มาตรฐานเงินอุดหนุนค่าเช่าจะสอดคล้องกับระดับค่าเช่าขั้นต่า ทั้งนี้ เกณฑ์การให้
เงินอุดหนุนค่าเช่าในโครงการของรัฐและเอกชนจะต่างกัน ณ ปี 2559 มีจานวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้ 970,000 ครัวเรือน คิดเป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ย 11 USD / เดือน ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้
เพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมาก ได้มีการเคลื่อนย้ายด้านที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ยังมีการออกพระราชบัญญัติ New Housing Benefit Act และข้อกาหนดสภาพที่
อยู่อาศัยและบ้านเช่า (Public Inspection of Housing Conditions and Rents) รวมถึงมาตรการ
ด้านการเงิน โดยใช้เงิน กองทุน ที่ อยู่อาศัยฯ สนับ สนุนให้ ผู้ ซื้อบ้ านหลั งแรก และเพิ่มวงเงินสิ นเชื่อ
สาหรับเงินมัดจาค่าเช่า Chonsei (เงินมัดจาที่ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงหน้า 2 ปี)
10.5.5 สหราชอาณาจักร
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลอั งกฤษด าเนิ น นโยบายจั ด หาที่ อยู่ อ าศั ย จานวน 1 ล้ านหน่ ว ย (1
Million Home Policy) โ ด ย มี Department for Communities and Local Government –
DCLG เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการวางแผนและที่อยู่อาศัย (Ministry of State for Housing and
Planning) รั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื่ อ นแผนการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว และจั ด ตั้ ง Homes and
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Communities Agency – HCA ทาหน้าที่กากับดูแลและสนับสนุนการจัดให้มีพื้นที่จัดสร้างที่อยู่อาศัย
โดย HCA ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก DCLG โดยมีมาตรการและกลไก ดังนี้
รัฐ บาลมี ม าตรการส่ งเสริ ม อุป ทานด้านที่ อ ยู่อ าศัย โดยมี ก ารออก พ.ร.บ. ที่ อยู่ อาศั ยของ
อังกฤษ มาตรา 106 กาหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน จะต้องจัดหา/จัดทาหน่วยเช่าใน
โครงการของตน ยกเว้นโครงการที่มีจานวนหน่วยน้อยกว่า 10 หน่วย ล่าสุด พ.ร.บ. ดังกล่าว บังคับให้
ผู้ประกอบการหรือผู้จัดหา จะต้องจัดทาหน่วยที่อยู่อาศัยราคาถูกให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่
เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (First-time buyer) ที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี การดาเนินการดังกล่าวช่วย
สนับสนุนการจัดทาโครงการ Starter Home ของอังกฤษนอกจากนี้ ในการจัดทาโครงการอาคารเช่า
Built to Rent (BtR) ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการ Private Rented Sector ที่ เปิ ด ให้ เอกชนร่ว ม
ดาเนินการ เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้ตามมาตรฐานที่ HCA กาหนด มีจานวนห้องพัก ขนาด
ห้องพักที่ใหญ่กว่าที่เอกชนทั่วไปผลิตขายในตลาด รวมทั้ งมีค่าเช่าที่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าในตลาด (Low
cost rental accommodation) หรือ ที่ อ ยู่ อาศั ยเพื่ อขายในราคาที่ ป ระชาชนสามารถรับ ภาระได้
(Affordable housing)
ในการดาเนินการโดยใช้กลไก BtR นั้น รัฐบาลโดย HCA จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับ
Registered Social Landlords - RSLs หรือ Private Registered Provider of Social Housing –
PRPSH ซึ่ ง เป็ น สมาคมหรื อ หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ จั ด หาไว้ กั บ HCA และมี ใ บรั บ รอง
Investment Partner Status โดย RSLs/PRPSH ที่ เข้ า ร่ ว มด าเนิ น โครงการจะท าการขอประมู ล
(Bidding) จากระบบ Investment Management System เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าที่มีค่าเช่าต่า
กว่าราคาตลาด (Low cost rental accommodation) หรือที่อยู่อาศัยเพื่อขายในราคาที่ประชาชน
สามารถรับภาระได้
- จั ด ตั้ ง กองทุ น เงิ น กู้ เพื่ อ การพั ฒ นา (Development Loan Fund) เป็ น แหล่ ง เงิ น (Prefinance) ให้กับผู้ประกอบการ/เจ้าของที่ดินภาคเอกชนที่จะร่วมดาเนินโครงการ (ปัจจุบันมีการจัดสรร
วงเงินไว้ 660 ล้านปอนด์) ในการดาเนินโครงการ ผู้ประกอบการจะจัดสร้างตามความต้องการเช่า
- ใช้ระบบ Supply chain ในการจัดหา
- ใช้ระบบ Off-site / Modular System ในการก่อสร้าง เพื่อ ให้ ส ามารถผลิ ตได้ในจานวน
มากและรวดเร็ว ณ มิถุน ายน 2559 มีจานวนหน่วยพักอาศัยที่ส ร้างภายใต้โครงการ BtR จานวน
9,000 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 17,500 หน่วย และอีก 30,000 หน่วย อยู่ระหว่างการอนุมัติการ
วางผัง ทั้งนี้กว่า 50% ของหน่วยพักอาศัยในโครงการ BtR อยู่ในมหานครลอนดอนและคิดเป็นสัดส่วน
20% ของจานวนหน่วยพักอาศัยที่สร้างใหม่ทั้งหมดในตลาด

11. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. (2559)
ความเห็ น และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ สรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านการขยายโอกาสการจ้างงาน
ภาครัฐ เช่น ควรกาหนดเป้าหมายในการเพิ่มการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งการกาหนดอายุเกษียณที่
เหมาะสมตามประเภทอาชีพ ภาคเอกชน เช่น ควรมีมาตรการจูงใจแก่ธุรกิจภาคเอกชนที่มีคนทางาน
ในวัยสูงอายุ กาหนดแผนงาน โครงการ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ในการออกเกณฑ์ต่างๆ
สาหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ และทาให้บริษัทต่าง ๆ เกิดการยอมรับการจ้างงานผู้สูงอายุ ภาครัฐและ
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เอกชน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณและมีความสมัครใจจะทางานต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 2)
ด้านการส่งเสริมการแข่งขันลดต้นทุนของแรงงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นค่าจ้างตามอายุงานมา
ใช้ในการปรับค่าจ้างตามผลงาน ควรส่งเสริมให้สถานประกอบการ บริษัท และโรงงาน มีนโยบายการ
จัดทาโครงสร้างบุคลากรและการจ้างงานผู้สูงอายุ 3) ด้านการเพิ่มทักษะและมูลค่าของแรงงานสูงอายุ
กาหนดคุณสมบัติทางทักษะของกาลังแรงงาน และระบบการจ้ างงานตามทักษะ ให้ความช่วยเหลือ
แรงงานสู งอายุ 4) ด้ านการปรั บ ทั ศ นคติ ในทางบวกต่ อ การจ้ างงานผู้ สู งอายุ ณรงค์ ส่ งเสริ ม ให้
ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ 5) ด้านกฎหมาย ควรมีแนวทางหรือ
มาตรการในการปรับแก้อายุเกษียณของภาคราชการ จาก 60 ปีให้สูงขึ้น รวมทั้งการกาหนดอายุการ
ทางานภาคเอกชนจาก 55 ปี ควรเป็น 60 ปี ควรมีการปรับแก้เพิ่มเติม เช่น การจ่ายเงินชดเชย การ
จ้างงาน การจัดสวัสดิการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 6) ด้านการดูแลด้านคุณภาพชีวิตและให้บริการสังคม
แก่ผู้สูงอายุ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาด้านจิตใจให้
ผู้สูงอายุในสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าอยู่เสมอ 7) ด้านอื่นๆ ควรเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ
ได้ง่ายขึ้น ควรจัดให้มีศูนย์การให้คาปรึกษางานกับผู้สูงอายุ มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อน
แต่ละชุมชนหรือที่อยู่ตามชนบทเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือในเบื้องต้น และเสนอให้แรงงานที่มี
อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ ของผู้สูงอายุได้

12. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ระเบียบวาระแห่งชาติ ของคณะ
กรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิ การ และผู้ด้อยโอกาส สภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการสั งคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ การ และผู้ ด้อยโอกาส สภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ (2561 : 1) การจัดทา “สังคมผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบแห่งชาติ ” จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีการกาหนดผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการทางานระหว่างหน่อยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งที่เป็นองค์กร
และปัจเจกบุคคลและนานวัตกรรมมาใช้เพื่ออานวยความสาเร็จในการที่จะให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้า
มา มี ส่ ว นพั ฒ นาเศรษฐกิจ ภายใต้ น โยบายรัฐ “ประชารัฐ ” และ Thailand 4.0 ที่ น ามาใช้ ในการ
ขับ เคลื่อนบริห ารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล วัตถุประสงค์ของการจัดทาวาระแห่ งชาติผู้สูงอายุ 1)
เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้รับ การปฏิบั ติตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 2)เพื่อให้นาแผนผู้สูงอายุวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เศรษฐกิ จ Thailand 4.0 และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
development Goals ; SDGs)ขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ 3)เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมพลังประกาศวาระ
แห่งชาติและบูรณาการการทางานด้านผู้สูงอายุระหว่างหน่อยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
ภาพประชาสังคมในการสร้างระบบดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจผู้สูงอายุ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 4)เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และนาไปสู่การทางานด้านผู้สูงอายุที่ยั่งยืน 5)เพื่อทาให้
เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ” เป็นนโยบายในระดับชาติ โดยส่งเสริมให้ นาแผนผู้สูงอายุวาระ
แห่ งชาติ 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 สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะสาหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ให้สอดคล้องกับปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย โดยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้สู งอายุซึ่งได้ทาประโยชน์ในฐานะ “ผู้ให้” แก่
สังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรได้รับผลในฐานะเป็น “ผู้รับ” จากสังคมด้วย ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยจึง
เป็น พันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครอบและพิทักษ์สิทธิ จึงได้กาหนด
สาระสาคัญไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้ นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ข้อ 2 ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒ นาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน
ข้อ 4 ผู้ สู งอายุ ค วรได้ ถ่ ายทอดความรู้ป ระสบการณ์ ให้ สั งคมมี โอกาสได้ท างานที่
เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงบริก ารด้านสุขภาพอนามัย อย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน จนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม
ข้อ 6 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้สามารถช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนมีส่วน
ร่วมในสังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี มีเครือข่ายช่วยเหลือ
ซึ้งกันและกันในชุมชน
ข้อ 7 รัฐ โดยการมีส่ วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อง
กาหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 8 รัฐบาล โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม
ต้องรณรงค์ ปลูกฝั่งค่านิยมให้สังคม ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความ
กตัญญู กตเวที และเอื้ออาทรต่อกัน
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยมาตรา 71 บั ญ ญั ติ ให้ รัฐ เสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของ
ครอบครัว การจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคุ้มครอง
ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้ก ารบาบัดฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยถือเป็นผู้สูงอายุโดยมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นข้อผูกพันสาหรับชาติสมาชิกองค์การ สหประชาชาติที่ได้ให้
การรับ รองซึ่งรวมทั้งประเทศไทยโดยเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ดังกล่ าว เป็ นเครื่องกาหนดทิ ศ
ทางการพัฒ นาทั้งของไทยและของโลกระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - 2573 โดยครอบคลุ มประเด็นการ
พั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล ซึ่ งเป็ น สามเสาหลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น มี
เป้าหมายสูงสุด เพื่อขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้า ไม่ทาลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืน

13. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
(2561 : 1) การปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดทาข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป
รวมทั้งสิ้ น 37 ด้าน โดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับด้านสั งคมในหลากหลายด้าน
ขณะเดียวกันได้ทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจานวน 100 เรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประสานงานรวม 3
ฝ่าย (ครม. สนช. และ สปท.) พบว่า มีประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมที่
เป็น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอการปฏิรูปด้านสังคมของหน่วยงานอื่น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)

14. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
กรมกิ จ การผู้ สู งอายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (2561) ได้ ให้
ความส าคั ญ กั บ 1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารกองทุ น การออมแห่ งชาติ (กอช.) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอื่นรองรับ 2) การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญ
หลั งพ้ น วัย ท างาน 3) การพั ฒ นาการออมภาคบั งคั บ 4) การปรับ ปรุงสิ ท ธิป ระโยชน์ ที่ ได้ รับ จาก
สวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม

15. การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
กรมกิ จ การผู้ สู งอายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (2561) ให้
ความสาคัญกับ 1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Designfor all) ที่ยึด
หลั ก การออกแบบสากล (Universal Design) ต่ อ คนทุ กกลุ่ ม ทุ ก วัย 2) ปฏิ รูป กองทุ น ส่ งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน 4) ปฏิรูประบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค 5) ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร 6) การเปลี่ยนแปลง
นโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต 7) การเสริมพลังสตรี
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16. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2561) การสร้าง
โอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือ
และเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้ว การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
สังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า โดยการจัดการ
ข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม

17. การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (2561) “ชุมชนเข้มแข็งเป็นหัว ใจของการพัฒนาในทุกเรื่อง”
และ “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ต้ องเริ่ ม จากฐานราก” เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ นพ.ประเวศฯ ฉายภาพแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนามาสู่ดอกผลอย่างน้อย 8 ประการ ได้แก่ 1) ฐานประเทศแข็งแรงประเทศมั่นคง
2) พัฒ นาอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างสมดุ ลโดยใช้ “พื้นที่” เป็นตัวตั้ง 3) ฐาน ประชาธิปไตย
สร้างผู้นาคุณภาพซึ่งเป็นผู้นาตามธรรมชาติที่เกิดจากการยอมรับของคน ในชุมชน 4) ฐานทางศีลธรรม
ที่ เกิ ดจากการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ างสมดุ ล ระหว่ างคนกั บ คน และคนกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม 5) ฐานของระบบ
เศรษฐกิจที่มีภูมิคุ้มกัน คือ มีบ้านอยู่ มีข้าวกิน ทาอาชีพตามถนัด 6) รองรับสังคมสูงอายุ 7) ระบบ
บริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ และ 8) เป็นฐานของการปฏิรูปการศึกษา นพ.ประเวศ อธิบายว่า การ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อทางานร่วมกันจะทาให้ เกิดผู้นาตามธรรมชาติ อาจเป็นผู้นาจากด้าน
ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ผู้นาตามกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ศาสนา กลุ่มครู ปราชญ์ชาวบ้าน โดย
ผู้นาตามธรรมชาติจะ เกิดขึ้นมาเองและมีคุณภาพสู งกว่าผู้นาที่มาจากการเลื อกตั้งหรือการแต่งตั้ง
“หากทั้ง 80,000 หมู่บ้าน มีผู้นาตามธรรมชาติสักแห่งละ 40-50 คน ประเทศไทยก็จะมีฐานที่เข้มแข็ง
จากผู้นากว่า 4 ล้านคน” คุณหมอประเวศ ระบุ และ ชี้ประเด็นว่า ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
ก็คือ “ตาบล” สาหรับสิ่งสาคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งนั้น ประกอบด้วย 1) การสื่อสารสร้าง
คุณ ค่าชุมชนท้ องถิ่น เข้มแข็ง 2) Mapping สถานภาพและงานชุม ชนท้องถิ่ นเข้มแข็ง 3) กฎหมาย
กระจายอานาจ ให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรในพื้นที่จัดการกันเอง 4) สถาบันพัฒนา นักจัดการองค์กร
ชุมชน (Community Organizing Development Institute : CODI) และ 5) มหาวิทยาลัย/1จังหวัด
6) นักเรียน นิสิต นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชน 7) นโยบายและ กลไกในการบริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง 8) ภาคี ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และ 9) ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี

18. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2561) การสร้าง
ความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคมต้องรู้จักยอมรับความ
แตกต่างมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคมแห่งความสมานฉันท์ โดย
ประเด็น การปฏิ รู ป การมีส่ ว นร่ว ม การเรียนรู้ การรับ รู้ และการส่ งเสริมกิ จกรรมทางสั งคม ได้ ให้
ความสาคัญกับ 1) การสร้างพลังจิตอาสา เพื่อสร้างจิตสานึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม 2) การสร้างพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัคร
รูปแบบต่างๆ 3) การสร้างพลังสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้าง
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พื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และ4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพื่อให้ เกิดการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา (2560) ในข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัส ดิการสั งคมแห่ งชาติว่าด้ว ยการกากับ ดูแล ตรวจสอบการดาเนิ นงาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
รายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2555” ต้อง
ด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนงานโครงการตามที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นการยื่ น ค าขอรั บ รองเป็ น องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ข้อ 5 องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนที่ได้รับ เงิน อุดหนุ น จากกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมต้องดาเนินงานให้ เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการที่ได้ยื่นในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ข้อ 6
การแก้ไขเพิ่มเติมแผนงาน โครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามข้อ
5 วรรคสาม ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรื อ องค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนนั้ น โดยต้ อ งไม่ เปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ข้ อ 7 ให้ อ งค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ห รือ องค์กรสวัส ดิการชุ มชนรายงานผลการปฏิ บัติ งานและหรือรายงานการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและวันสิ้นเดือน
กันยายนของทุกปี ข้อ 8 ในการกากับ ดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน

20. ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว :
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Faily
Institution : Caring for the Elderly)
วิภานันท์ ม่วงสกุล (2561) กล่าวว่า ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
มีสาระสาคัญ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) พัฒนาระบบการสนับสนุนทางสังคมและกระตุ้นให้มีแผนงานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ
2) ให้การดูแลและสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัครชุมชน
และรูปแบบอื่นๆ ของการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
3) ส่ งเสริม คุณ ภาพชีวิตของผู้ สู งอายุ โดยการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ อต่อการพึ่ งพาตนเองและ
ความสามารถในการทางานเชิงเศรษฐกิจ
4) ส่งเสริมโอกาสในทุกช่วงวัยในการพัฒนาตนเอง การบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง การเข้าถึงสวัสดิการ และบริการทางสังคม แหล่ง
ทรัพยากร การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน
5) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้มั่นคง กระตือรือร้น และมีสุขภาพดี ด้วยการลดอัตราความยากจนใน
ผู้สูงอายุ
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6) ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ การสนับสนุนและการคุ้มครองทางสังคมแก่
ผู้สูงอายุที่รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการบาบัดฟื้นฟู
7) สนับ สนุน การเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมูล ฐาน นักสังคมสงเคราะห์
ผู้ดูแลและอาสาสมัครในการให้การดูแลผู้สูงอายุ
8) ส่งเสริมการตระหนักรู้และความสามารถของเยาวชนในการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
และเตรียมสาหรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสูงวัย
ได้
9) ส่งเสริมการดาเนินงานและการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ
การศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ
10) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรข้ามสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ

21. ปฏิ ญ ญากั ว ลาลั ม เปอร์ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู้ สู ง อายุ : การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นอาเซี ย น (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering
Older Persons In SEAN)
วิภานันท์ ม่วงสกุล (2561) กล่าวว่า ในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระสาคัญดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีแนว
ปฏิบัติที่รับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี แข็งแรง และทรงคุณค่าโดยให้
การสนับสนุนครอบครัว ผู้ทาหน้าที่ดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ
2) ส่ งเสริมความเป็ น ปึ กแผ่น ของคนระหว่างวัยเพื่อนาไปสู่ สังคมของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความ
ตระหนั กถึงความสาคัญ ของสิทธิ ประเด็น และความท้าทายของความสูงอายุและการก้าวเข้าสู่ วัย
ผู้สูงอายุ 3) ส่งเสริมการทางานฐานสิทธิ์ /ความต้องการจาเป็นและตลอดทุกช่วงวัยและขจัดการการ
กระทาหรือการละเว้นการกระทาด้วยประการใดๆ ทุกรูปแบบบนพื้นฐานของอายุและเพศ 4) บูรณา
การเรื่องประชากรสูงอายุในนโยบายสาธารณะและแผนการพัฒ นาระดับชาติ และแผนงาน ซึ่งอาจ
รวมถึงการกาหนดการเกษียณอายุและนโยบายการจ้างงานที่ยืดหยุ่น 5) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
และความเชี่ยวชาญในด้านพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และบุคลากรมืออาชีพและกึ่งมืออาชีพอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้านสุขภาพและบริการ
ทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ 6) ส่งเสริมการพัฒ นาสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์แล ะแยก
ประเภทตามเพศเกี่ย วกับ ผู้สู งอายุ ซึ่งรวมถึงขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดช่องว่างในด้าน
นโยบาย การวิจัย และการปฏิบัติ 7) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนิติบุคคล
องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมทั้งองค์กรสวัสดิการภาคสมัครใจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ เกิดการประสานงานและประสิ ทธิผ ลที่ดีขึ้น ในการจัดบริการที่มีคุณ ภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 8) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผู้สูงอายุ หรือ
รูปแบบอื่นๆ ของการเป็นเครือข่าย ซึ่งรวมถึงชมรมผู้สูงอายุและเครื อข่ายอาสาสมัครในทุกประเทศ
สมาชิก 9) ส่งเสริมชุมชนและเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในภูมิภาคโดยการจัดให้มีระบบโครงสร้าง
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พื้นฐานที่ยั่งยืนและเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 10) สร้างและพัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนความร่วมมือ
ภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒ นา รวมถึง
องค์กรของสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการ
สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและการดาเนินการที่มีประสิทธิผล

22. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมกิจการผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 (2561 : 4564) วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนสังคมไทย”
โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งระดับนโยบายและการเตรียมความพร้อมในระดั บ
ชุมชน สังคม และรูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1) ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก
การจั ดสวัส ดิการสังคมเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้สู งอายุบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 2) เตรียมความ
พร้อมคนทุกวัยเพื่อรับสังคมผู้สูงอายุ 3)พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานบนพื้นฐานการ
คุ้ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ 4) พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและระบบเกื้ อ หนุ น ผู้ สู งอายุเพื่ อ เข้ าถึงบริก าร
สาธารณะ 5) ส่งเสริมสนับ สนุนการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ โดย
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1) บูรณาการการขับเคลื่อน
นโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรมงานด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 2) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
เตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 3) พัฒนาระบบการ
คุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิผู้ สู งอายุ 4)เป็ น องค์ กรแห่ งนวัต กรรมด้ านผู้ สู งอายุ โดยมี เป้ าประสงค์ ที่
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมี 4 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการบูรณาการทั้งระดับนโยบาย กลไก สู่การการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงแผนระดับ
นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ยกระดับ หน่วยงานเพื่อเป็นกลไกในการพัฒ นางานด้านผู้สูงอายุ และ
สร้างความร่วมมืองาน ด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
เตรียมความพร้อมคนทุกวัย ผู้สู งอายุได้รับการพัฒ นาศักยภาพ ส่ งเสริมให้ มีงานทา มีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมทางสังคมผ่านเครือข่ายและกลไกในระดับพื้นที่ และคนทุกวัยมีการเตรียม ความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้สูงอายุได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง ผลักดันและ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติเพื่อ รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พร้อม
ทัง้ สร้างระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในพื้นที่ เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ พิทักษ์ประโยชน์อย่างทั่วถึง เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการ บริการที่ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่
เหมาะสม
ในอีก 20 ปี ข้างหน้าผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีสุขภาพที่ดี (Healthy) มีหลักประกันและ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต (Security) และมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นเศร ษฐกิ จ และสั ง คม
(Participation) และยังเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
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23. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ (2558) ศึกษากรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตและการเรีย นรู้ของผู้สู งอายุใ นยุคหลอมรวมเทคโนโลยี จากสถานการณ์และแนวโน้ม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุสภาพปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี และผลการศึกษาความต้องการในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สู งอายุ
ดังกล่าวข้างต้น ได้เป็นข้อมูลนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต และการเรี ย นรู้ ข องผู้ สู งอายุ เพื่ อ เสนอ ส านั ก งาน กสทช. หน่ ว ยงานภาครัฐ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อนาไปพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม
ต่ างๆ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการเรีย นรู้ข องผู้ สู งอายุ ให้ ส ามารถเข้ าถึ ง รู้เท่ าทั น และใช้
ประโยชน์จากสื่อใหม่ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี พบว่าควรสร้างโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึง รู้เท่า
ทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคหลอมรวม เทคโนโลยีให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 ดังนี้ 1) ดาเนินการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านกิจการกระจาย
เสีย ง กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่ งเสริมชุมชนและสนับสนุ น
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับผู้สูงอายุตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3) สนับสนุน ส่งเสริม
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 4 ) สนับสนุน
การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้ แก่
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์
จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และดึงศักยภาพ ภูมิปัญญา
และประสบการณ์ ของผู้สู งอายุรวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลดังกล่าวโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือ รวมถึงการสร้างอาสาสมัครแกนนา
ที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยกันเอง ให้ส ามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้
ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ใน 4 เป้าหมายหลัก 1) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อ
ใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี 2) ลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Divide) ของประเทศ
โดยมีเป้าหมายให้ ผู้สูงอายุ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของประชากร
ผู้สูงอายุ ภายใน 10 ปี 3) เพิ่มดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Opportunity Index: DOI) ของประเทศ
ให้สูงขึ้น โดยให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 50 ของโลก ภายใน 10 ปี
4)เตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยสามารถจัดลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วนของประเด็นที่ควรดาเนินการในแต่ละแนวทางได้ดังนี้
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แนวทางที่ 1 การพั ฒ นากลไกก ากั บ ดู แ ลกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ กิ จ การ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ต่างๆ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี อย่างมี
ประสิทธิภาพแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการกากับดูแลผู้ประกอบการในด้านกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทั ศน์ กิ จ การโทรคมนาคม เทคโนโลยีส ารสนเทศ สื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ สื่ อใหม่ต่างๆ โดยมีแ นว
ทางการพั ฒ นา ดั งนี้ 1.1 มี ม าตรการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ อุ ป กรณ์ บริก าร ในกิจ การ
กระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ของผู้ สู งอายุ ให้ มากขึ้น 1.2 แก้ไขเพิ่ มเติม กฎหมายบางประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ อุป กรณ์
บริการ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่รองรับการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ข อง ผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล 1.3 ตรา
กฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่ มเติมกฎระเบี ยบ มาตรการทางวิช าชีพ เพื่ อกากับดูแลสื่ อในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี ใ ห้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ร วมถึ ง
มีกระบวนการตรวจสอบและการติดตามการบังคับใช้กฎหมายต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 การจั ดบริการและกระจายบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการจัดบริการและกระจายบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทาง ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้มีความครอบคลุม
พื้ น ที่ อ อกอากาศสถานี ส่ งสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ในระบบดิ จิ ทั ล ความครอบคลุ ม ของพื้ น ที่ ให้ บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน WiFi, เครือข่าย 3G และ 4G ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) และ/หรือมี
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งผู้สูงอายุสามารถจ่ายได้ เป็นต้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1 มีมาตรการ
จูงใจให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมเพื่อสังคมสาหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2.2 จัดให้มีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ าย และ/หรือ มีค่าใช้จ่ ายที่ต่าส าหรับ ผู้ สู งอายุ โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานที่ เชื่อมโยงกั บ
ฐานข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นบุ ค คลดั งกล่ า ว เพื่ อ ยื่ น ยั น ว่ า ผู้ ใช้ งานเป็ น ผู้ สู ง อายุ 2.3 เพิ่ ม โครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายฟรี
(Free Wi-Fi) ในระดับ หมู่บ้ าน 2.4 จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดย
การบารุงรักษาระบบเดิมที่เคยได้ดาเนินการแล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยาย
โครงการใหม่ให้เพิ่มจานวนมากขึ้น เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้ สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง
เพียงพอ
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนในการพัฒ นา
ผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการให้ชุมชน ประชาคมต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวผู้สู งอายุให้มีส่วนในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มดังกล่าว โดยมี
กลไกการปกป้อง ดูแลผู้สูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริมสนับสนุ นการสร้างสิ่งแวดล้อมครอบครัว ชุมชน สังคมให้เอื้ออาทรต่อ ผู้สูงอายุในการ
ดารงชีวิตได้อย่ างมีความสุ ข 3.2 สนับ สนุนกลไกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน ท้ องถิ่น และ
องค์กร ภาคประชาสังคมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับดูแลสวัสดิการของบุคคลกลุ่มดังกล่าวที่ดา เนินการอยู่โดยปกติ และส่งเสริม ให้
52

ผู้สูงอายุ ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง ทาให้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 3.3 สนับสนุนให้
มีการจัดตั้งศูนย์ USO NET, ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในจุ ดที่มีการรวมตัวของผู้สูงอายุ สามารถ
เข้าถึงได้ โดยสะดวก มี บ รรยากาศที่ เอื้อต่อ การเข้าไปใช้งาน โดยให้ มีการบ ารุง รักษา จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุค
หลอมรวมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยดาเนินงานผ่านกลไกของหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ดูแล 3.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด ได้มีส่วนร่วมในการสอน แนะนา
การใช้ งานคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์เน็ ต สมาร์ท โฟน แท็ บ เล็ ต สมาร์ท ที วี แก่ผู้ สู งอายุ 3.5 ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ด้านอาชี พ การจ้ างงาน หรือ การมี รายได้ ตามศัก ยภาพผ่ านสื่ อ ใหม่ ให้ กับ ผู้ สู งอายุ และ
ครอบครัวเพื่อสามารถมี รายได้มาดูแลตนเองหรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะงานที่สามารถทาที่
บ้ านได้โดยใช้เทคโนโลยี ห รือสถานที่ ที่ไม่ ล าบากต่อการเดิน ทาง 3.6 สนั บ สนุน กลไกการสื่ อสารสู่
ผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการดูแล การรักษาสุขภาพ และ
การประกอบอาชี พ ให้ ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ ดู แ ลได้ รับ ทราบ 3.7 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด บริ ก าร
คอมพิว เตอร์และอิน เทอร์ เน็ ต ตามห้ องสมุด สถานพยาบาล ศูนย์บริการผู้ สู งอายุ ที่ ทาการชมรม
สมาคม มูล นิ ธิ (ที่ มีความพร้ อม) และมีเจ้าหน้าที่ให้ คาปรึกษาการใช้งาน และวิธีการเข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน 3.8 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุเข้าใช้ประโยชน์จาก ศูนย์ USO NET
และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ไอซี ที ชุ ม ชน ที่ มี ก ารจั ด ตั้ งขึ้ น แล้ ว ให้ ม ากขึ้ น 3.9 ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน ในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดกิจกรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพิ่ ม มู ล ค่ า ในชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้สู งอายุ เช่น การอบรมให้ ความรู้และการรู้เท่าทันในการใช้สื่ อในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี เป็นต้น 3.10 กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้าน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการเรี ย นรู้ ข องผู้ สู งอายุ จาก กสทช. ขององค์ ก รภายนอก ต้ อ งให้
ความสาคัญกับโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินโครงการ และมี
ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการที่ส่งผลต่อเนื่องไปในระยะยาวเป็นลาดับแรก
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การกากับดูแล
มาตรฐานด้านฮาร์ ดแวร์ การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ การวิจัยและพั ฒ นาด้าน
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อผู้สูงอายุแนวทางนี้ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการกากับดูแล
มาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อใหม่ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล
เช่ น สมาร์ท โฟนคอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต โทรทั ศ น์ ดิ จิทั ล ฯลฯ การออกแบบที่ เป็ น อารยสถาปั ต ย์
(Universal Design : UD) ของฮาร์ดแวร์ตามมาตรฐานสากล และการออกแบบการเรียนรู้ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ (Universal Design for Learning: UDL) การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุและสภาวะความพิการ
(ถ้ามีร่วมด้วย)/พยาธิสภาพของร่างกายการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 4.1 จัดให้มีกลไกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง
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ต่อการพลัดหลง 4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ควรมีการพิจารณาจัดตั้ง
“กองทุนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอานวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
โทรคมนาคม สาหรับผู้สูงอายุ” เพื่อให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์
อานวยความสะดวก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ ให้สามารถซื้อ
อุปกรณ์ได้ในราคาถูก แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาถึงความจาเป็นในการใช้งาน และฐานะทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลนั้น เป็นรายกรณีทั้ งนี้กรณีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดา เนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้งการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2557 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ควรมีการ
พิจารณาจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ทั้งมือสอง และ
เครื่องใหม่ เพื่อนาไปมอบให้ผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพพอที่จะเรียนรู้และใช้งานได้เช่น กรณีของมูลนิธิ
กระจกเงาที่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว 4.4 กากับดูแลมาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบที่เป็นธรรม หรือการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล เช่น
เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุการกาหนดให้มาตรฐานของสมาร์โฟน แท็บเล็ต ให้สามารถอ่านเนื้อหา
(Content Reader) ภายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ รองรับการสั่งงานด้วยเสียง กาหนดให้ ต้องมีแอป
พลิเคชัน คลังความรู้ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ เป็ น ต้ น โดยพิ จ ารณาให้ มี ม าตรการจู ง ใจทางภาษี หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ กิ จ การ
ที่ออกแบบฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่คานึงถึงผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบที่เป็น
อารยสถาปั ตย์ (UD) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ทุ กคนเข้าถึงได้( UDL) ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้ 4.6 ออกแบบเทคโนโลยีให้หลอมรวมกับความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสแก่ผู้สูงอายุ 4.7 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม ควรมีการพิจารณาจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งอา นวยความสะดวก
สาหรับผู้สูงอายุ” ไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าว
แนวทางที่ 5 การวิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับผู้สูงอายุ 5.1 จัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อ งเห็นความสาคัญในการเข้าถึงรู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่
เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและการเรียนรู้ และจัดการศึกษา/ฝึ กอบรมให้ ผู้ สู งอายุมีการรู้เท่ าทั น
สารสนเทศ (Information Literacy)/การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการใช้ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี สนั บสนุน เงิน ทุน แก่ ส มาคม มู ล นิ ธิ ชมรม กลุ่ ม หรือองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะจัดทาโครงการด้านการฝึกอบรม และ/หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สูงอายุมีทักษะเข้าถึง รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ได้
5.2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดารงชี วิต การท างาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ของผู้ สู งอายุ การเสริม พลั งแก่ ค รอบครัว ผู้ สู งอายุ
(Empowerment) รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีช่วงเวลาในการออกอากาศที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
ผู้สูงอายุสะดวกที่จะรับชม/รับฟังรายการนั้นๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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เหล่านั้นให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบอย่างทั่วถึง 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ให้ เป็ น เว็บ ไซต์และ/หรือแอปพลิ เคชัน ต่างๆ ที่ ทุ กคนสามารถเข้าถึงได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐานฉบั บ
ภาษาไทย ภายใต้ ชื่ อ “ThaiWeb Content Accessibility Guidelines” (TWCAG) หรื อ เกณ ฑ์
มาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงได้ในการรับข้อมูลสารสนเทศและรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย
อย่างบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาแบบเปิด (Open Contents) ให้มาก
ขึ้น 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการดูแลผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ยุคหลอมรวมและสื่อใหม่สนับสนุนการจัดบริการในการรักษาพยาบาล รักษาสุขภาพของ ผู้สูงอายุให้
เป็น ผู้มีสุขภาวะที่ดี 5.6 ส่งเสริมให้ห น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พัฒ นาระบบบริการและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นและครบวงจร และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในการติดต่อใช้บริการต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้นๆ
รวมถึงการให้บริการผ่านรถเคลื่อนที่ (Mobile)

25. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านรายได้ผ่านออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุ และสิทธิ์หน้าที่ต่อ
ตนเองของผู้สูงอายุ
ประสงค์ ชาญช่าง (2554) กล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย
มีปัญหาเกิดขึ้นหลายและต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นั้น ย่อมเกิดจากปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยภายนอก บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในชีวิต ซึ่งจะท าให้ ผู้ สู งอายุมีพฤติกรรมและแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ ดี
มีความเป็นอยู่ที่ดี อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
หลังเกษียณอายุแล้วถ้าไม่มีเงินบาเหน็จ หรือบานาญ หรือฐานะยากจน ก็จะไม่มีรายได้ ที่จะจุนเจือ
ขณะนี้มีรายได้จากรัฐเดือนละไม่มาก แต่ก็ต้องดิ้นรนลูกหลานไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่รั ฐควรจัดสวัสดิการ
ให้มากกว่านี้ 2) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ใหญ่ ไม่ ค่ อ ยจะมี เวลาออกก าลั งกาย ต้ อ งใช้ เวลาเหล่ านั้ น มาท ามาหาเลี้ ย งชี พ บางคนได้ รั บ การ
ช่วยเหลือจากรัฐแต่ก็ไม่เพียงพอ กระดูกก็ เริ่มพรุน เรี่ยวแรงเริ่มถดถอย 3) ระดับคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุเมื่อได้ทาในสิ่งที่ตนเองชอบก็จะมีความสุข
แม้จะไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก ฐานะทางการเงิน ไม่ค่อยดี ถ้าจิตใจมีความสุขก็พอใจแล้ว 4) ระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ผู้สูงอายุถึงแม้จะปลดเกษียณแล้ว อายุแม้จะ
เพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะไม่หยุดทางานไม่ต้องการให้เป็นภาระของลูกหลาน ต้องการแสดงออกว่าตนเองยังมี
ประโยชน์ ยังสามารถทาอะไรต่างๆ ได้อีกมาก แม้เรี่ยวแรงจะถดถอย ร่า งกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็
ตาม 5) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รัก
ธรรมชาติ ชอบปลู ก ต้ น ไม้ ดอกไม้ พื ช ผั ก สวนครัว มี บ้ าน ที่ อ ยู่ อ าศัย โดยไม่ ต้ อ งเช่ า ในภาพรวม
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
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กมลพรรณ หอมนาน (2539: 52-86) ที่ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีความต้องการที่จะได้รับ
การสนั บ สนุ นจากครอบครัว อยู่คนเดียวจะเหงาจะหั นไปพึ่งการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างและ
ผู้ ใกล้ ชิ ด ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลภายนอก และความต้ อ งการทางด้ า น การประกั น รายได้
โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทชราภาพ ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ไม่เป็นภาระบุตร
หลานและสั งคม แต่ขัดแย้ งกับ สิ ทธิที่ ผู้ สูงอายุควรได้รับตามพระราชบัญ ญั ติผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546
ในมาตรา 11 ที่ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่ งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ก่อนเกษียณรายได้หลังเกษียณ และภูมิลาเนาเดิมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อ
คุณ ภาพชีวิตแสดงว่าผู้ สู งอายุ ในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ ชายหรือหญิ ง อายุมาก อายุน้อย
การศึกษาสูง การศึกษาต่างอาชีพค้าขาย หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ จะได้เงินบานาญ หรือรายได้น้อย
รายได้มาก หรือแม้จะมีถิ่นเกิดในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ปั จจัยเหล่านี้ไม่มีผลต่อคุณภาพ 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้านการพักอาศัยของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีผลต่อคุณภาพชีวิตแสดงว่าที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แม้จะเป็นบ้านของตนเอง แต่อยู่บนพื้นที่ของราชพัสดุ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือแม้กระทั่งของเอกชนก็ตาม ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่วิตกกั งวล ถ้าถูกไล่ที่เมื่อไร ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่
ไหนชีวิตที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ผู้สูงอายุบางคนมีที่ทางเป็นของตนเอง ก็จะไม่มีความกังวลใด ๆ ทาให้ใจมี
ความสุขคุณภาพชีวิตจึงแตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ
สรุปในภาพรวมได้ว่า ผู้สูงอายุชายและหญิง มีระดับคุ ณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ใน
ภาพรวม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ลูกหลาน ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อเป็นวัย
ท างาน มี บั ต รทองประกั น สุ ข ภาพ จึ งไม่ ค่ อ ยจะเดื อดร้อ นเท่ าไร ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภู มิ ล าเนาเดิ ม อยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีระดับคุณภาพชีวิต ไม่ แตกต่างกันผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน มี
ระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันแสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต่างก็อยู่มาไม่ต่ากว่า
10 ปี มีความรัก มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดก็ตาม น้าใจ
ของคนไทยไม่มีวันหมดไปจากจิตใจของคนไทย ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ แสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาน้อยจะมีชีวิตไปตามอัตภาพใน
แหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิด ส่วนผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่า ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่การงานที่ดี มีชีวิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีกว่า จึงทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ไม่แตกต่างกันแสดงว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หลังจากพ้นจากวัยทางานแล้ว ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจาก
ลูกหลาน ถึงแม้บางคนจะมีรายได้จากการเป็นข้าราชการบานาญก็ตาม อาชี พของผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จึงเป็ น อาชีพที่เกี่ย วกับ การค้าขาย ซึ่งเป็น อาชีพอิส ระ 6. ผู้ สู งอายุที่มีรายได้ก่อนเกษียณที่ต่างกัน
มีร ะดับ คุณ ภาพชี วิต แตกต่ างกั น อย่ างน้ อย 1 คู่ ผู้ สู งอายุ ที่ มี รายได้ ห ลั งเกษี ยณที่ ต่ างกั น มี ระดั บ
คุณ ภาพชีวิ ตแตกต่ างกั น อย่ างน้ อ ย 1 คู่ ผู้ สู งอายุที่ มี การพั กอาศั ย ที่ ต่ างกั น มี ระดั บ คุ ณ ภาพชีวิ ต
แตกต่ างกั น อย่ างน้ อ ย 1 คู่ แ สดงว่ า ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ ที่ ศึ ก ษามี อ ยู่ 2กลุ่ ม ใหญ่ คื อ ผู้ ที่ เคยเป็ น
ข้าราชการ และผู้ที่ เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หาเช้ากินค่า ดังนั้นคุณภาพชีวิตในช่วงวัยทางาน วัยหลัง
เกษียณจึงแตกต่างกัน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ และที่พักอาศัย
แนวทางในการพั ฒ นาและเสริม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ สู งอายุ จากการศึ กษาวิจัย ได้ พ บ
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 7 แนวทาง คือ 1) แนวทางในการจัดหา
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รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุได้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน จัดสรรงบประมาณสาหรับผู้สูงอายุให้เพียงพอกับ
การใช้จ่าย 2)แนวทางในการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือจัดหาพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ค้าขาย
มีรายได้เป็นของตนเอง 3) แนวทางในการจัดสถานที่ที่อยู่ในชุมชน หรือหมู่บ้าน ให้หมอพยาบาลมา
คอยดูแลทุกสัปดาห์ ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่เป็นการให้หมอหรือโรงพยาบาลมา
หาผู้สูงอายุแทน 4) แนวทางในการจัดหาหมอนวด คลายจุด บริการผู้สูงอายุร่วมกับหมอรักษาโรค
5) แนวทางในการจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและรณรงค์ให้ลูกหลานเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุ ให้
ความสาคัญในเรื่องวันผู้สูงอายุ ได้มีการพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน 6) แนวทางในการจัด
ชมรม หรื อ สมาคมผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น ที่ ชุ มนุ ม ของผู้ สู งอายุ ได้ แสดงออก แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น ได้
ช่วยเหลือสังคม 7) แนวทางในการจัดช่างมาคอยดูแล คอยบริการซ่อมแซมบ้าน หรือส่ วนอื่นๆ ที่เป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากแนวทาง ทั้ง 7 ล้วนแต่อยู่ในแผนของรัฐบาล
ทั้งสิ้ น ซึ่งผู้ สู งอายุ ยั งไม่ได้ รั บ การปฏิบัติจากรัฐ บาล ซึ่งการศึกษาจากเอกสารพบว่า รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับการให้บริการด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุเป็นลาดั บ จึงรวมเอาโครงการป้องกัน รักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนึ่งคณะอนุกรรมการการ ภาคเอกชนให้มาช่วยจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุใน
รูปแบบต่างๆ ให้เพียงพอและทั่วถึงมาตรการ 1) จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
เช่น สุขภาพอนามัย ทั้งทางกายและจิต การจัดหาอาชีพ ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
นันทนาการที่เหมาะสมกับวัย 2) จัดศูนย์บริการผู้สูงอายุและหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง โดยระดมความร่วมมือและประสานงานกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐในระบบ
บริ การสาธารณสุ ข ให้ มากขึ้น 3) ให้ สิ ท ธิในการลดหย่อ ยหรือยกเว้น ภาษี รายได้ แก่ ผู้ สู งอายุ และ
ลดหย่ อนภาษี รายได้ให้ แก่บุ คคลที่อุ ปการะผู้สู งอายุไว้ในครอบครัว 4) ส่ งเสริมและสนั บสนุนให้ มี
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ถึงสภาพปัญหาและความต้องการสวัสดิการต่างๆ จากผู้สูงอายุ เพื่อจะ
น ามาใช้ ในการวางแผนและด าเนิ น การต่ อ ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป้ า หมาย: ใน 20 ปี ข้ างหน้ า
สวัส ดิการสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ค วรจะมีลั กษณะดังนี้ 1) มีพ ระราชบั ญ ญั ติป ระกั นสั งคม ส าหรับ
ผู้สู งอายุ ซึ่งครอบคลุ มด้านต่างๆ 2) มีมาตรการด้านภาษีอากรชักจูงและสนับ สนุนการสงเคราะห์
ผู้สู งอายุอย่ างจริงจั ง 3) ผู้ สูงอายุ มีความพอใจในบริการสวัส ดิการสั งคม หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่ง คือ
รูปแบบและประโยชน์ของบริการสวัสดิการสังคม สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ผู้ สู งอายุ อ ย่ างแท้ จ ริ งเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายและมาตรการดั งกล่ าว กรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้ น ร่วมกับบางหน่วยงานของรัฐ บาล และหน่ว ยงานเอกชนบางแห่ งได้
ดาเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุ

26. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (2560) รวบรวม กฎหมาย
ผู้ สู ง อายุ บ ทบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มี ดั ง ต่ อ ไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติกล่าวถึง
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ นบทบั ญญั ติภ ายใต้ห มวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่ งรัฐดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ กาลังใจ
และความหวังในชี วิต เพื่ อสามารถดารงตนอยู่ได้ต ามสมควร รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
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พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา
54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความ
เข้มแข็งของชุมชนรัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่
บรรจุหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 40
บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อม
มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสม
จากรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒ นธรรม ดังต่อไปนี้ (1) คุ้มครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ ในสภาวะยากล าบาก ให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
มาตรา 84 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ (4) จัดให้มีการออมเพื่อการ
ดารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง

27. หน้าที่พลเมืองไทย
โชกุน สันธนะพานิช (2558) ศึกษาถึงหน้าที่พลเมืองไทย ที่ควรมี ว่า การที่สมาชิกในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น สมาชิกแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาของกลุ่มตั้งแต่
กลุ่มเล็ กจนถึงกลุ่ มใหญ่ สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่าง
เคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้าสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีการ
ติดต่อ สัมพันธ์กัน มีการทากิจกรรมร่วมกันจึงจาเป็นที่จะต้องรู้จักนาหลักคุณธรรมของสมาชิกที่ดี หรือ
พลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความสาคัญต่อ
ประเทศ ดังนี้ 1) ทาให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 2) ทาให้สังคมมีความเป็น
ระเบี ย บเรีย บร้อย 3) ทาให้ เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 4) ทาให้ ส มาชิกในสั งคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข สมาชิกทุกคนจะต้องมีหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ซึ่งนักเรียน ควรได้พัฒ นาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จึงจะจัดได้ว่ าเป็น
บุคคลหนึ่งที่เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี 1) การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 2) การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) การรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก 4) ความซื่อสัตย์สุจริต 5) ความสามัคคี 6) ความละอาย
และเกรงกลัวในการกระทาชั่ว 7) ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 8) การส่งเสริมให้คนดีปกครอง
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอานาจ
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28. บทบาทการคุ้มครองตนเองตามหลักความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิ จ การผู้ สู งอายุ (2560) กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จึงได้
ร่วมกับ สถาบัน ไทยพัฒ น์มูลนิ ธิบูรณะชนบทแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ภายใต้รูปแบบที่
เป็ น การด าเนิ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมที่ อ ยู่ ในกระบวนการท างานหลั ก ของกิ จ การ (CSR-inprocess) และวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social Enterprise) เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรองรั บ การเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้ สู งอายุ โดยสมบู รณ์ ของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า 1 สรุป ผลการประชุม กลุ่ มย่ อย (Focus
Group) ในหัวข้อ Sustainability Forum for Older Persons เพื่อระดมความคิดและเปิดโอกาสให้
ภาคธุรกิจที่มีความประสงค์จะเรียนรู้และพัฒ นากระบวนงานทางธุรกิจที่ดาเนินอยู่ให้พร้อมรองรับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุ การพัฒนาสินค้าและบริการสาหรับผู้สูงอายุใน
ลักษณะที่เป็น CSR-in-process และให้องค์กรธุรกิจในกลุ่มที่มีความพร้อม พัฒ นาธุรกิจใหม่ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ในลักษณะที่เป็น Social Enterprise ทาให้เห็นแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านการจ้างงาน (Employment)
ภาคธุรกิจสามารถดาเนินนโยบายด้านนี้ได้โดยการขยายเวลาการจ้างงาน (2) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(Procurement) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท (3) มิติด้านการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์และการ
บริ ก าร (Development) (4) มิ ติ ด้ า นการลงทุ น หรือ ร่ ว มทุ น (Investment) ธุ ร กิ จ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
ผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบ CSR-in process และ Social Enterprise ทาให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
กับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ที่สามารถนาไปเผยแพร่และขยายผลเพื่อให้
เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นโดยภาคเอกชนในวงกว้ า ง ใน 3 หมวด ได้ แ ก่ 1) การเตรี ย มความพร้ อ ม
(Preparation) เป็นการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเข้าสู่วัยเกษียณของพนักงาน 2) การคุ้มครอง
(Protection) 3) การมีส่วนร่วม (Participation) การสนับสนุนบทบาทของรัฐและประชาสังคมในการ
คุ้มครองสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุเป็นต้นแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ 3 หมวดข้างต้น จาแนก
ออกได้เป็นแนวปฏิบัติ 7 ประการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย 1) ให้
คามั่ น และรั บ ผิ ดชอบต่ อ การเตรี ย มความพร้อ มบุ ค ลากรในการเข้ าสู่ วัย สู งอายุ 2) ท าให้ มั่ น ใจว่ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารได้ รั บ การออกแบบและพั ฒ นาให้ มี ค วามเป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู งอายุ ก ารคุ้ ม ครอง
(Protection) ประกอบด้วย 3) เคารพและสนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจและ
ส่วนที่ เกี่ย วข้องในห่ วงโซ่ธุรกิจ 4) ทาให้ มั่นใจว่าผู้ สู งอายุได้รับสวั ส ดิภ าพ อาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ และในกิจกรรมทางธุรกิจการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย
5. จัดหางานที่มีคุณค่าและสภาพการทางานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในกิจการ ตลอดจนการร่วมลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจ 6) จัดให้มีระบบและแบบแผนในการ
สืบทอดความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาจากผู้เกษียณอายุ 7) สนับสนุนบทบาทของรัฐและประชา
สังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
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29. การปรนนิบัติต่อตนเองด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชน
พึ่งตนเองแบบยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ตาบลคลองพลูอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรีพบว่า 1) การจัดการชุมชนตามแนวทางพึ่งตนเอง 1.1 การจัดการชุมชนตามแนวทางชุมชน
พึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจในการจัดการทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนชองยังมีชีวิตแบบเดิมๆ คือ การ
มีชีวิตความเป็ น อยู่ ที่เรีย บง่ายอิงอยู่กับ ธรรมชาติห าเช้ากิน ค่า พอมีพ อกินไปวัน ๆ โดยการจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจของชาวชอง เน้นการพึ่งตนเอง อยู่อย่างพอเพียง พอมีพอกิน ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมซึ่งในยุคปัจจุบันรัฐบาลได้หันมาเห็นความสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯเป็น ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 1.2 การจัดการชุมชน
ตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองทางด้านสังคม การจัดการชุมชนทางด้านสั งคมกลุ่มชาติพันธุ์ชองภายใน
ตาบลคลองพลูเป็นสังคม ที่มีความเข้มแข็ง โดยมาจากลักษณะนิสัยของชาวชองที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย รักสงบ ทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้องไปวันๆให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้นาของตน และมี
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนเป็นอย่างดีเมื่อมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
ภายในชุมชน ชาวชองจะเป็นคนที่มีความตั้งใจและมุ่นมั่นในการทางานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
มีการช่วยเหลือกิจการงานของเพื่อนบ้าน และมีความสัมพันธ์กันภายในชุมชนเปรียบเสมือนเป็นเครือ
ญาติกัน ทาให้การจัดการทางด้านสังคมภายในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 1.3 การจัดการชุมชนตาม
แนวทางชุมชนพึ่งตนเองทางด้านวัฒนธรรม ในส่วนของการจัดการชุมชนทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ช องยั งคงเป็ น การจั ด การตามวิถี ของชาวบ้ าน ในหรือกระท าต่อๆ กั นมาตามบรรพบุ รุษ
เนื่องจากไม่มีภาษาเขียนเหมือนในปัจจุบัน โดยมีประเพณีที่ชาวชองในปัจจุบันยังคงปฏิบัติกันอยู่เป็น
ประจา เช่น การแต่งงาน การเล่นผีหิ้งผีโรง เป็นต้น โดยชาวชองมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมของตนนั้นมี
ความสัมพันธ์กับการดาเนิ นชีวิต และมีส่วนช่วยให้ เกิดความสงบสุขขึ้นภายในชุมชน ในปัจจุบันใน
ชุมชนมีการกระตุ้นให้เยาวชนชองรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของกลุ่มชาติพันธุ์เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชอง โดยมีการนาภาษาและวัฒนธรรมชอง เข้าไปสอนภายในโรงเรียน โดย
มีโรงเรียนวัดคลองพลูเป็นโรงเรียนนาร่องและมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชองขึ้นภายในโรงเรียน และมี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมชองขึ้น ภายในชุมชน เพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมา
การประกอบอาชีพต่างๆ ของชาวชองในอดีต จัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
ของคนชอง รวมทั้งมีการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่สาคัญของชาวชองไว้ภายในศูนย์การเรียนรู้ภาษา
และวั ฒ นธรรมชอง 2) ปั ญ หาการจั ด การชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง พบว่ า ชุ ม ชนควรพึ่ ง ตนเองทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากขึ้นทาให้น้ามีสารเคมีเจือปนมาก
ทาให้ชาวชองในชุมชนไม่กล้านาน้ามารับประทานเหมือนอย่างในอดีต ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตายาย หรือต้นไม้ที่อยู่ตามริมคลองก็ถูกตัดมาขายกันหมด เนื่องจากมีคนมารับซื้อไม้เมตรถึงใน
พื้น ที่ ถึงแม้ว่าในปั จ จุบั น มีการรณรงค์ให้ คนในชุมชนปลู กต้นไม้แต่กว่าต้นไม้จะโตนั้นต้องใช้ระยะ
เวลานาน ไม่เหมือนกับการทาลายต้นไม้ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน การจัดการชุมชนพึ่งตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจสภาพปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) ปัญหาใน
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เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ไม่ยุติธรรม เพราะถูกกาหนดราคาโดยผู้ซื้อ 2) ปัญหา
ในเรื่องการเข้ามาของระบบทุนนิยมในยุคปัจจุบัน 3) การนาเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 4) ไม่มีการ
วางแผนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน 5) ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นใน ปัจจุบันส่งผล
ให้ ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมากขึ้น และ 6) ปัญหาในเรื่องหนี้สินของครัวเรือน ปัญหาการ
จัดการชุมชนพึ่งตนเองทางด้านสังคม สภาพปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้าน
สังคม ได้แก่ 1) เนื่ องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้
ผู้ป กครองหรือชาวชองรุ่นเก่าไม่สามารถตามความคิดความอ่านของลูกหลานได้ทันและไม่สามารถ
ควบคุ ม พฤติก รรมของลู กหลานได้ส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาทางสั งคมขึ้น ในชุ มชน 2) ปั ญ หาจากการที่
ประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทาให้การควบคุม ดูแลและเข้าถึงผู้คนในชุมชนเป็นไปได้ยาก
3) ปัญหาในเรื่องของยาเสพติด 4) ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน 5) ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้า
ทางสังคม 6) อดีตมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยการบอกเล่ าปัญหาในเรื่องการท้องก่อน
วัยอันควร 7) ปัญหาการหย่าร้าง และ 8) ปัญหาในเรื่องของคนไทยกับคนชองมีจุดมุ่งหมาย มีจิตสานึก
และความตั้งใจในการทางานแตกต่างกัน ปัญหาการจัดการชุมชนพึ่งตนเองทางด้านวัฒนธรรมสภาพ
ปัญหาที่พบจากผลการศึกษาการจัดการชุมชนทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ชาวชองรุ่นใหม่ในชุมชน
ขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมชองที่ถือปฏิบัติกันมาตามบรรพบุรุษ และไม่มีความรู้สึกนึกคิดว่าบรรพ
บุรุษของตนมีความสาคัญอย่างไร คนที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมจะต้องมีความเข้าใจ มีจิตสานึก และ
เห็ น ความส าคัญ ของวัฒ นธรรมชองจะต้องไม่มี ความคิดว่าวัฒ นธรรมของใหม่ดีกว่า แต่ควรคิดว่า
วัฒนธรรมชองนั้นเป็นของโบราณเป็นมรดกที่ปู่ยาตายายถือปฏิบัติกันมา เด็กรุ่นใหม่ยังขาดจิตสานึก
และการสานต่อในเรื่องของวัฒ นธรรม 2) หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอาเภอและ
เทศบาล มีนโยบายที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม แต่ส่วนมากจะทาโดยผิวเผิน ขาด
ความต่อเนื่องลงมือทาอย่างไม่จริงจังและไม่เจาะลึก บางครั้งคิดแค่ในแง่ของการท่องเที่ยวคานึงถึง
รายได้แต่ไม่คานึงถึงแง่ของความยั่งยืนทางวัฒนธรรมชองขาดความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชน กลุ่มต่างๆ ที่ดาเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ผู้นา
ชุมชน และสถานศึกษา นอกจากนั้นยังขาดงบประมาณในการที่จะดาเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม
อย่างจริงจัง และ 3) ปัญหาความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรม โดยชาวชองรุ่นใหม่ละเลยที่จะปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม ประเพณีเดิมๆ ที่กระทากันต่อๆ มาจากบรรพบุรุษ โดยหันไปให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม
สมัยใหม่แทนที่วัฒนธรรมตามแบบแผนเดิมๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ 3. ตัวแบบการจัดการชุมชนพึ่งตนเอง
แบบยั่งยืน จากผลการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน สภาพปัญหาของชุมชน และการจัดการชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้วิ จัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย
เพื่อน าไปสู่การเสนอตัวแบบการจัดการชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืนของกลุ่ มชาติพันธุ์ช องและแนว
ทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ชองคงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1ผลการสังเคราะห์ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนการที่ชุมชนจะเข้มแข็ง จนถึงขั้นเป็นแกนนาของ
สังคมได้นั้น จะต้องเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้และต้องเป็นการอาศัยแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิถีเศรษฐกิจที่ชาวบ้านพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองภายในชุมชนเป็นหลัก
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, (2548)โดยลักษณะชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ชองเป็นลักษณะที่
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากผลศึกษาของชุมชนในด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตไว้โดยผลการศึกษา
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ที่สามารถทาให้มองเห็นหลักการ แนวทาง และลักษณะชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ชองนั้นมา
จากการศึกษาในด้ านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านสาคัญ ดังนี้ 1) การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจชุมชนมีความ
เป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาเลี้ยงชีพของตนเองไปวัน
ต่อวัน มีการปลูกพืชผักผลไม้ไว้ทานเองภายในครัวเรือน และยังคงมีการเก็บของต่างๆ ที่หาได้จาก
ธรรมชาติเพื่อนามาเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพต่างๆ ก็จะทาขึ้นภายในชุมชนและรับจ้างภายในชุมชน
ของตนเอง เช่น อาชีพเกษตรกรและรับจ้างทาสวน เป็นต้น มีการจัดทาโครงการป่าชุมชนขึ้นภายใน
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินงานตรงตามเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอนให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ถึงหลักการพึ่งตนเอง เมื่อคนในชุมชนต้องการอะไรสามารถหาได้จากในป่า การบริโภค
และการค้าขายแลกเปลี่ยนจะมุ่งตอบสนองความต้องการในการดารงชีพเป็นหลักและเมื่อเหลือจาก
การใช้ไว้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนจึงจะนาไปจาหน่ายสู่ตลาดตามลาดับ 2) การพึ่งตนเองทางด้าน
สังคม การดารงชีวิตของคนในชุมชนจะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายและอยู่ภายในชุมชนของตนเอง มีความ
เป็ น อยู่ แบบพอมี พ อกิน หาเช้ากิน ค่ าไปวัน ๆ มีค วามรัก พวกพ้ องของตน ไม่ ค่อ ยวุ่น วายกั บ สั งคม
ภายนอกมากนัก มีการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ และอาหารการกินให้แก่บ้านใกล้เรือนเคียงสามารถพึ่งพา
อาศัย เพื่ อนบ้ าน มีความสั ม พัน ธ์กั นแบบเครือญาติร่วมมือช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กัน ภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน ชาวชองจะให้ความเคารพ เชื่อถือ และปฏิบัติตามผู้นาของกลุ่มตนเอง ให้ความเคารพ
นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ และบรรพบุรุษ การประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนจะถือปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุ รุษ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะมีความเชื่อกันว่า เป็นสิ่งที่ดีปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีสอนให้ประพฤติตน
เป็ น คนดี แ ละชาวชองยั งใช้ ค วามเชื่ อ ของบรรพบุ รุษ เพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ข องคนในชุ ม ชน
ซึ่งความเชื่อของคนในชุมชนก็ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือสร้างความเดือดร้อนกับสังคมในยุคปัจจุบัน
นอกจากนั้ น มีการประสานความร่ วมมือกันของคนในชุมชนในการทางานต่างๆ และมีการสื่ อสาร
ระหว่ า งกั น เมื่ อ ต้ อ งท างานร่ ว มกั น ในชุ ม ชน 3) การพึ่ ง ตนเองทางด้ า นวั ฒ นธรรมชาวชองมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อการดารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในชุ มชน มีอุดมการณ์
ร่วมของชุมชนในการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการฟื้นฟูด้านภาษา มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรม และการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมี
ค่านิย ม และคติความเชื่อต่างๆ เป็ นของตนเอง 4) การพึ่งตนเองทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการมีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจมีการจัดการ
ทรัพยากรน้า ดิน ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.2 ผลการ
สั งเคราะห์ การจั ดการชุมชนพึ่ งตนเอง แนวคิดการพึ่ งตนเองได้ให้ ความส าคัญ ต่อการที่ป ระชาชน
สามารถริเริ่มหรือพัฒ นาการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นด้วยตัวของตัวเอง อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการ
พึ่งตนเองได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นกลวิ ธีใหม่ต่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนา
ชุมชนของประเทศแถบแอฟริกาที่เห็นว่าแนวคิดการพึ่งตนเองมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะทาให้
เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า (Fonchingong and Fonjong, 2002: 84) และการพึ่งตนเอง
ได้ของชุมชนยังช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้อีกด้วย
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30. การสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมในทุกมิติ
จุฑารัตน แสงทอง (2560) การปรับตัวจากผู้สูงอายุที่สังคมมองว่าอยู่ในภาวะพึ่งพิงมาสู่การ
เห็นคุณค่าในตนเองด้วยการมาเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุถือเป็นการเพิ่มคุณค่าและนาศักยภาพที่มีใน
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมด้วย กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตรงนี้
ผู้สูงอายุได้ประโยชน์เรื่องสุขภาพร่างกาย เพราะการทางานเป็นการออกกาลังกายเนื่องจากการขยับ
ร่างกายอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังได้ใช้สมองในการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดอุปสรรค
สุขภาพจิตดีด้วยการได้พบเจอและพูดคุยกับผู้อื่นตลอดเวลาทั้งต่างวัยและวัยเดียวกัน พร้อมทั้งได้
สังคมใหม่ที่สร้างความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต การได้ทางานหรือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
วัยสูงอายุเดียวกันมีส่วนช่วยในเรื่องปัญหาทางสมอง ปัญหาโรคซึมเศร้าและปัญหาการไม่เห็ นคุณค่าใน
ตนเอง การได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในช่วงบั้นปลายชีวิตแบบนี้ มีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างชัดเจน
การเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ประชากรในสังคมปัจจุบันต่างมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น ผู้คนจานวนไม่น้อย
ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดในแต่ละปีที่ทยอยออกไปหางานทาที่เมืองใหญ่ เพื่อการเลี้ยงดูครอบครัว การ
แก่งแย่งกันเพื่อได้มาซึ่งเงินทองในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ชินตากับผู้คนในสังคม บางครั้งความจาเป็นเป็น
ตัวผลักดันให้คนแห่เข้าสู่เมืองใหญ่และบางคนได้กลับบ้านก็ต่อเมื่อเกษียณอายุงานของตนเองแล้ว ซึ่ง
ช่วงนั้นก็อาจจะกลายเป็นวัยสูงอายุไปแล้ว เมื่อร่างกายที่แก่ลงไม่สามารถทางานเมืองใหญ่ได้ก็ต้อง
กลับบ้านต่างจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพัน ถึงแม้ร่างกายจะทางานหนักไม่
ไหว แต่ความรู้ที่เคยสั่งสมมาตลอดเกินครึ่งชีวิตของผู้สูงอายุนั้นก็สามารถที่จะนามาสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมบ้ านเกิดได้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นความรู้เดิมๆ ที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่
ลูกหลานเพื่อรอคอยการเผยแพร่ และทาประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะ“ปราชญ์ชาวบ้าน” ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้รอบด้านโดยเฉพาะเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมเก่าก่อน เป็นบุคคลที่ได้รับ
การเคารพและนับหน้าถือตาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักถูกเชิญไปตัวแทน
ในการประกอบพิธีทางศาสนา หรืองานพิธีการแต่งงาน และงานบวชต่างๆ การเป็นปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุมชนเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองอย่างชัดเจน ด้วยการนาความรู้ของตนเองที่ได้รับการถ่ ายทอดมา
จากบรรพบุรุษหรือจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
การกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งทางด้านร่างกายและสังคม แล้วยังสามารถ
ดึงความสามารถและความรู้ที่มีในตนเองนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมได้อย่างมีคุณค่า
การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในสังคมปัจจุบันสร้างการเรียนรู้ให้กับคน
ทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยแรงงาน และแม้กระทั่งวัยสูงอายุ ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยแห่งช่วงบั้นปลายชีวิตแล้ว
ก็ตาม แต่การเรียนรู้ก็ยังไม่ถึง จุดจบสาหรับคนวัยนี้เช่นกันสาหรับสังคมปัจจุบันด้วยแนวคิดในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้ในระบบ
และนอกระบบเพื่อการพัฒ นาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน โดยที่การเรียนรู้ลั กษณะนี้มีการ
พัฒนาการเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในโลกที่มีความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สามารถนาแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้มาปรับใช้
เนื่ องจากในอนาคตผู้สู งอายุเป็ น กลุ่ มประชากรที่ มีจานวนมากเกินครึ่งในสั งคมของกลุ่ มประชากร
ทั้งหมด ทั้ งนี้ การสนั บ สนุ น ให้ มี การเรียนรู้ต ลอดชีวิตนี้ ก็เพื่อเป็นการรองรับประชากรผู้ สู งอายุที่ มี
คุณภาพในอนาคตด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องใช้การเรียนรู้แบบองค์รวมมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน
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มุมมองและความคิดใหม่ๆ ในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมี
ความสุขนั่นเอง สรางองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัยเชิงสรางสรรคการรับวัฒนธรรมใหม่ๆ มา
จากสั งคมตะวันตกของสังคมไทยปั จจุบันทาให้ เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่ส ร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมไทยมากมายการเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ ตลอดเวลาของสังคมไทย ทั้งนี้การเปิดรับสิ่ง
ต่างๆ ที่เข้ามาต้องผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะนาเข้ามาปฏิบัติในสังคม
หรือไม่ เนื่องจากมุมมองในวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นไปในทางลักษณะ
สัมพัทธ์วัฒนธรรม (Culture Relativity) ที่วัฒ นธรรมหนึ่งอาจจะมีความเหมาะสมกับสังคมหนึ่งแต่
อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสังคมหนึ่งก็ได้การเรียนรู้เพื่อการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเป็น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านการพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยที่การเรียนรู้
มีห ลายรู ป แบบทั้ ง 1) การเรี ย นรู้น อกห้ องเรีย นที่ ได้จ ากการผ่ านประสบการณ์ ชี วิตในแบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็น ประสบการณ์เหล่านี้สามารถสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้คนได้ทั้งสิ้น การ
เรียนรู้ลักษณะนี้ไม่มีการจากัดเพศชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ หรือวัยเด็ก วัยกลางคน หรือวัยสูงอายุ
แต่จ ะเป็ น ค้น คว้าความรู้ใหม่ได้โดยตนเอง และเพื่อตนเอง 2) การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนที่ศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาได้กาหนดพร้อมกับการถูกกาหนด
ผ่านสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเป็นในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
พื้นฐาน ประกอบกับการศึกษาอิสระในด้านของการทาวิจัยเพื่อการนาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาปรับ
ใช้ การวิจั ย เป็ น กระบวนทั ศน์ ทางการแสวงหาความรู้ และข้อเท็ จจริงที่เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ผ่ านมา
กระบวนการวิจัยเกิดรูปแบบใหม่อยู่เรื่อยๆ เพื่อการรองรับกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เกี่ย วกับผู้ สู งอายุ มีข้อสั งเกตที่น่าสนใจดังนี้ 1.กระบวนการวิจัยที่ห ลากหลายเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุจานวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง และมีความซับซ้อน
ของปั ญ หาในสั งคมมากขึ้ น ดั งนั้ น ลั กษณะการศึ ก ษาวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู งอายุ ก็ ต้ อ งเพิ่ ม ความ
หลากหลายและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัย (กลุ่มเป้าหมาย) การศึกษาวิจัยประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งแต่ละ
วิธีวิทยาการศึกษาจะได้ผลการศึกษาคนละรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ต้องการ โดย
การพิจารณาสถานการณ์สังคมในช่วงเวลาหรือปัญหาอื่นๆ ที่ผู้สูงอายุต้องการให้นักวิจัยเป็นผู้ช่วยใน
การถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการผลักดันในเกิดการพัฒนากับผู้สูงอายุและสังคม ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น จากรูปแบบการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลาย ในปัจจุบัน ทุก
รูปแบบจะมีเสน่ห์ในลักษณะของการออกแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว

31. บทบาท “บวร” กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ่วง สุวรรณรัฐ, (2553) ศึกษาถึงบทบาท “บวร” กับการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
พระสงฆ์ พระสงฆ์เป็น ผู้ นาท้องถิ่น ที่สาคัญในการพัฒ นาท้องถิ่น เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชน
เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทางศาสนา มีบทบาทในการรวบรวมประชาชนให้เป็นปึกแผ่น
นาประชาชนสละแรงงานร่วมก่อสร้างสาธารณสมบัติของวัดและหมู่ บ้าน อบรมประชาชนให้รู้จักการ
เสียสละเพื่อบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนได้
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โดยพระสงฆ์แนะนาประชาชนได้ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา โดยนั้นให้ปฏิบัติตนตามวิธีการพัฒนา
สังคม โดยยึดเป้าหมาย 6 ประการ คือ
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในทางศาสนานั้นสอนให้คนรู้จัก
อดทน มีความขยันหมั่นเพียร และขวนขวายทาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเองให้แต่ละคนแต่ละครอบครัว
พึ่งตัวเองได้ ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพได้ตามความสามารถและความเหมาะสมงานพัฒ นา
สังคมมุ่งส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนให้รู้จักช่วยตนเอง
2. ส่งเสริมการสร้างสาธารณสมบัติ การพัฒนาสังคมเป็นขบวนการที่มุ่งให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยการกระตุ้นยั่วยุให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม
และรับผิดชอบในการทางานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง
3. ส่ งเสริมการอนามัยและสุ ขาภิบาล พระสงฆ์เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนอยู่แล้วในเรื่อง
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
4. ส่งเสริมการศึกษาและสันทนาการ งานพัฒ นาสังคมมุ่งพัฒนาตัวตนเป็นสาคัญ ส่วนการ
สร้างสาธารณะสมบัติเป็นงานที่จะอานวยประโยชน์แก่สังคมเพียงชั่วคราว โครงการสาคัญ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนนั้นแม้จะเป็นการ
สร้างความเจริญให้แก่สังคม ในส่วนที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะได้รับการส่งเสริมและ
ฟื้นฟูให้ดีขึ้น
6. ส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่น การปกครองตนเองนับ เป็น เป้าหมายส าคัญ ที่ สุ ดของการ
พัฒนาชุมชน นับเป็นป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา
พ่วง สุวรรณรัฐ. (2553). ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุส่งเสริมการพัฒ นาท้องถิ่น
รายงานกิจการ โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
กรงนครการพิมพ์.
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในยุคสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาชุมชนในทาง
โลกพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว โดยเน้นในไปการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก จึงทาให้เกิดปัญหาใน
สังคมมากมาย โดยเฉพาะในด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความดีต่างๆ ลดลงอย่างมาก และยังไม่มี
หน่ วยงานใดที่จะคิดแก้ไขในการพัฒ นาคุ ณ ธรรมความดีของชุมชนให้เจริญ ควบคู่ไปกับการพัฒ นา
ทางด้านวัตถุให้เป็นรูปธรรมสามารถนามาพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องมีบทบาทเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชน โดย
ใช้หลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็น หลักของการพัฒนาจิตใจและในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคู่ไปกับ การพัฒ นาชุมชนทางโลก โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภ าค 2
จะต้องมีบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนในเขตของตน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนั้นๆให้อยู่
ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญๆ นามาประยุกต์ใช้ใน
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 เป็นงานที่พระสงฆ์จะทาได้โดยตรงก็คือ การสงเคราะห์ทาง
จิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทาได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะนาชักจูงผู้อื่นให้ กระทาหรือนาสิ่งของ
หรือบริการที่ได้รับจากผู้อื่นมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป สาหรับพระสงฆ์ที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง พระสั ง ฆาธิ ก ารระดั บ ต่ า ง ๆ นั้ น ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ร
พระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตาม หน้าที่โดยปกติแล้ว ยังต้องรับภาระ
หน้าที่ในฐานะพระสังฆาธิการที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งด้วย จึงต้องรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในศาสนกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 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) ทาให้ผู้สูงอายุเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้สะดวก มี อาคาร
สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สู งอายุ (2) การทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งใน และนอกชุมชน วัดได้อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้พื้นที่วัด อาทิ
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ ทาให้วัดสามารถดาเนินกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้ได้หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายและ
พื้น ที่ทางสั งคมสาหรับ ผู้ สูงอายุ (3) การให้ ธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจที่ จาเป็นส าหรับผู้ สู งอายุ ทาให้
ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง (4) การมีความพร้อมของบุคลากร
มีพระสงฆ์ แม่ชี เณร อุบาสก อุบาสิกา ที่พร้อมทางานให้วัด (5) การมีทรัพยากรที่สามารถระดมได้จาก
ญาติธรรม โดยไม่ต้องรองบประมาณ จากรัฐ (6) เจ้าอาวาสวัดส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าสังคมไทย
กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีความยินดีที่จะเข้ามามีบทบาทใน
การคลี่คลายหรือแบ่งเบาปั ญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ถ้าสานักงานพุทธศาสนาแห่ งชาติและมหาเถร
สมาคม มีนโยบายให้วัดเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุมากขึ้น ทางวัดก็ยินดีปฏิบัติ
ตาม เพราะปั จ จุ บั น ผู้ สู งอายุ เป็ น กลุ่ ม ที่ เข้ า วั ด มากที่ สุ ด อยู่ แ ล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษานี้ เป็ น
การศึกษาเฉพาะวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งเท่านั้น มิใช่ข้อมูลของวัด ทั่วไป ดังนั้น
ในการดาเนินการจึงควรพิจารณา นาร่องกับวัดในกลุ่มนี้ก่อน (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 2557).

32.บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่อ
สังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนร่วมในการกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการ
ให้บริการตามความจาเป็น สถาบันทางศาสนามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้ว
อย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันความสาคัญในประการดังกล่าวก็คงมีอยู่ พระสงฆ์กับวัดยังต้องรับภาระ
หน้าที่ในการช่วยเหลือชุมชนตลอดไป กล่าวได้ว่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสาคัญใน
วัฒ นธรรมไทย เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ ในชี วิต ประจ าวัน เกือ บทั้ งหมดของคนไทยมี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกั บ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ นอกจากนั้น พระสงฆ์ยังมีหน้าที่และความผูกพันกับชุมชนทั้ง
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หลักธรรมและคุณธรรม ซึ่ งจะกล่าวสรุปได้ว่า หน้าที่และความผูกพันทางสังคมของพระสงฆ์เกิดจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), 2543)
1. การดารงชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย
2. สภาวะและเหตุการณ์ภายในสังคม ย่อมมีผลเกี่ยวกับการบาเพ็ญธรรมของสงฆ์
3. โดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
บทบาทและหน้าที่ของความเป็นวัดในการพัฒนาและให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ได้เกิดความรักและหวงแหนในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง จะได้ช่วยกันทานุบารุง และช่วยพัฒนา
ให้เจริญขึ้นไปโดยลาดับ และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาท สาคัญต่อ
การปลูกฝังค่านิยม อันดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่นการปลูกฝังให้รู้คุณค่าของชีวิต (ประสิทธิ์ สระทอง,
2560)
บวร การน า บ้ า น วั ด โรงเรี ย น มาใช้ ในการพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ งโดยผ่ า น
กระบวนการบริหารจัดการของคนในท้องถิ่น โดยพยายามนาองค์กร และสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่น
มาเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา 3 สถาบัน คือ สถาบันการ ปกครอง คือ บ้าน สถาบันศาสนา คือ วัด
และสถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนเป็นตัวเชื่อมโยง กิจกรรมในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและวัฒ นธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นการนาทั้งสามเสาหลักของสังคมไทยมาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และพบว่า มีการดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ การทางานของทรัพยากรบุคคลโดยใช้รูปแบบการศึกษา อบรม และ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้เท่า
ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยในการเสริ ม สร้ า งความ
เจริญ เติบ โตของชุมชนและชุมชนเครือข่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เครือข่ายการพัฒ นาเป็นการ
ดาเนินการอย่างมีกระบวนเพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และเป็นการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของ สมาชิก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป (พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน, 2560)

33. บทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว ไทยที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ บ นบรรทั ด ฐานของ
สังคมไทย
จารุวรรณ โคตรเงิน (2561) ศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัย ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
60 ปี ขึ้น ไป ทั้งเพศชายและหญิ ง เป็นผู้ ที่ ประสบภาวะความยากลาบากในการปฏิบัติกิจกรรมขั้น
พื้นฐานในการดูแลตนเอง 2) ผู้ดูแลและครอบครัว เป็นผู้ดูแลหลักที่มีประสบการณ์ทาหน้าที่ในการ
ดูแลทากิจกรรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ประสบภาวะยากลาบากหรือช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลในชุมชน ที่มีประสบการณ์ส่วนเกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้สูงอายุและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน จากผลการศึกษา
สรุปได้ว่า 1.การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัวและชุมชนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงโดยครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว เป็นการดูแลกันเองภายใน
ครอบครั ว ทั้ งการดู แลผู้ สู งอายุ ที่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ บ้ างและผู้ สู งอายุที่ ต้ อ งการการดู แ ล
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ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นลูกสาว จากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลหลัก
ไม่ได้มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบ ดูแลตามกิจวัตรประจาวัน ดูแล
กันตามศักยภาพที่มี โดยผู้ดูแลหลักมองว่าการดูแลพ่อแม่เมื่อสูงวัยไม่ใช่ภาระหรือปัญหา แต่มองว่า
เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติสอดคล้องกับการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ว่าสังคมไทย
ได้รับการปลูกฝังในเรื่องความกตัญญูกตเวที ลูกต้องดูแลพ่อแม่เมื่อสูงอายุ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ
เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติกันมา
ชีวิตในบั้ นปลายของผู้สูงอายุยังชีพอยู่ด้วยการรับเบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 600-1000 บาทต่อ
เดือนจากรั ฐ บาลเท่านั้ น และได้รั บ การช่ วยเหลื อบ้ างนิ ดหน่ อยจากลู ก หลาน ที่ไม่ แน่ นอนและไม่
สม่าเสมอ ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตอย่างไม่มั่นคง
ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเท่าที่ควรการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนจากการศึกษา พบว่า
นอกจากบทบาทของผู้ดูแลหลักของคนในครอบครัวแล้ว ญาติและเพื่อนบ้านครอบครัวใกล้ ชิด มีส่วน
สาคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ด้วยวิธีการพบปะเยี่ยมเยือน
การช่วยเหลือ เรื่องอาหาร ช่วยเหลือกิจวัตรประจาวันตามโอกาสที่มี เป็นเพื่อนดูแลเมื่อผู้ดูแลหลักไม่
อยู่ ซึ่งเป็ น กลุ่มที่ มีบ ทบาทต่อการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ดูแลหลั กเป็นอย่างมาก เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มครัวเรือนใกล้ชิด ส่วนที่ดาเนินการของกลุ่ม
อื่นๆ ผู้นาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร มีบทบาททางสังคมที่ทาให้เกิดการเกื้อหนุนระหว่างกัน
มากขึ้น เป็นการเกื้อหนุนเป็นครั้งคราว เช่น การสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลได้
ตัวเองมากขึ้นโดยการสอนออกกาลังกายอย่างง่าย ให้ผ่อนคลายความเครียดด้วยรวมกลุ่มพบปะเพื่อน
ผู้สูงวัยด้วยกันทา ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน เกิดการแบ่งปันกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ
มากขึ้น ทาให้ช่วยลดการเป็นภาระลูกหลานได้ในระดับหนึ่ง 2.ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึงพิงภาระและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่าเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลของ
ครอบครัวและการเสียสละโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ดูแล พบว่าต้นทุนของครอบครัวในการ
ดูแลผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องแลกมาด้วยการเสียสละของครอบครัว ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวส่วน
ใหญ่ไม่ได้ทางานประจาเพราะต้องดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุบางคนที่ยังสามารถ
ทางานได้ แต่พบว่าส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ทาให้เกิดปัญหารายได้ในครอบครัวไม่
เพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ า ย และภาระการดู แ ลผู้ สู งอายุ ในครอบครั ว ที่ เคยมี ผู้ ดู แ ลมากกว่ า หนึ่ ง คน
เปลี่ยนเป็นภาระการดูแลเพียงลาพังของผู้ดูแลเพศหญิงในครอบครัว ที่มีบทบาทหาเลี้ยงครอบครัวมาก
ขึ้น ทาให้รายได้ครอบครัวลดลง และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจุบั นผู้สูงอายุมีจานวน
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดลดลงทาให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว ทาให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศโดยตรงภาระ
และผลกระทบด้านจิตใจ พบว่าตัวผู้สูงอายุเองมีความเครียดมากขึ้ นจากการไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทา ไม่
มีรายได้ รู้สึกไม่สบายใจที่เป็นภาระลูกหลาน ทาให้เกิดความเหงา ท้อแท้ และความเครียดของผู้ดูแล
หลักในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่ไม่มีความรู้ในการดูแล ฐานะไม่ดีไม่มีเวลาดูแลเพียงพอ เพราะ
ผู้ดูแลบางคนยังต้องทางานหรือประกอบอาชีพ ทาให้เกิดปัญหาการจัดการทางอารมณ์ของผู้ดูแล ทา
ให้เกิดความกังวล เครียดทั้งเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอ และกังวลต่อการต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านด้วย
อาจท าให้ ห งุด หงิด บ้ า ง ท าให้ ผู้ ดู แ ลเกิ ด ความรู้สึ ก โดดเดี่ ย วและเผชิ ญ กั บ ความเครีย ดภาระและ
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ผลกระทบด้านสังคม พบว่าการดูแลผู้สู งอยู่ในระยะยาวของผู้ดูแลหลักทาให้กิจกรรมทางสังคมลดลง
ส่งผลให้ผู้ดูแลขาดโอกาสทางสังคม เนื่องจากในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ยิ่งทาให้
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับ คนรอบข้างลดลง ภาระการดูแลผู้ สูงอายุเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ต้อง
รับ ผิดชอบและรับภาระเองเพียงลาพังจึงทาให้ผู้ดูแลขาดโอกาสในการทากิจกรรมในสังคม 3.แนว
ทางการพัฒ นาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ ผู้ สู งอายุที่ มีภ าวะพึ่งพิ งแบบยั่งยืน พร้อมรูป แบบที่
เหมาะสมต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงการพัฒ นาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่าง
เหมาะสมนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ทั้งในส่วนการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ การดูแล
จากคนในครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ จาเป็นต้องมี
เตรียมความพร้อมการวางแผนในการใช้ชีวิตบั้นปลายไว้ล่วงหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานระดับอาเภอ ควรพัฒนาระบบการสนับสนุนครอบครัว ให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มขึ้น และ
เอื้อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้อาศัยในบ้านตนเองในชุมชนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โดยชุมชนท้องถิ่น เครือญาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทสาคัญ มาก ควรเพิ่มศักยภาพให้
สามารถช่วยเหลือผู้ดูแลหลักได้ หรือสามารถแบ่งเบาภาระได้บางช่วง ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจาวันได้เช่น การช่วยในเรื่องกิจกรรมส่งเสริม

34. บทบาทผู้นาของชุมชนเมืองในการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ไททัศน์ มาลา (2550) สาหรับบทบาทด้านสังคม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย
ที่มีความเป็ นชุมชนเมืองมาก บทบาทของกานันผู้ใหญ่ บ้านในด้านกฎหมาย พบว่า นับตั้งแต่มีการ
ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐสาหรับบทบาทด้านสังคม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยที่มี
ความเป็ น ชุมชนเมืองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านยังเป็ นผู้ นาที่ ประชาชนต้องการ
โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เพราะถือว่าเป็นผู้นาโดยธรรมชาติเป็นผู้นาแบบบารมีชนที่เป็นที่พึ่งของ
ชาวบ้าน คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นผู้มีบทบาทในงานบุญงานกุศล งานประเพณีต่างๆ มี
ความผู กพัน แบบระบบอุป ถัมภ์อยู่กันแบบเครือญาติอันเป็นวัฒ นธรรมชุมชนแบบไทยที่มีมาอย่าง
ยาวนาน บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันจึงมีลักษณะในเชิงการประสานงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบในขณะเดียวกันกานัน
ผู้ ใหญ่ บ้ านก็มี บ ทบาทเป็ น ผู้ แ ทนประชาชน เป็ น ผู้ น าของชุ มชน และเนื่ องด้ ว ยไม่ได้ มีส ถานะเป็ น
ข้าราชการของรัฐเต็มตัวอีกทั้งมิได้ทางานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา ส่งผลให้บทบาทและหน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องรับผิดชอบในด้านของการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่มากกว่าบทบาท
ในด้านการพัฒ นาเนื่องจากงบประมาณ ทรัพยากรและอานาจในการบริหารจัดการเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดังนั้นบทบาททางสังคมของกานัน ผู้ใหญ่บ้านยังนับว่ามีความสาคัญต่อ
ประชาชนในฐานะผู้นาตามธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้นาทางจิตวิทยาในระดับชุมชนการคงอยู่ของกานันผู้ ใหญ่บ้านใน
บริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตาแหน่งที่มีมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อมกับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของไทย ในขณะที่นโยบายด้านการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมเมื่อหลังปีพ.ศ. 2540 โดยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่า
มีหน้าที่ในด้านการปกครอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่
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ดังนั้ น ผลจากการที่รัฐ ไทยมีลั กษณะการรวมศูน ย์อานาจมาอย่างยาวนานส่ งผลกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน
กลายเป็ น สิ่ งที่ ส ะท้ อ นถึ งความเป็ น รัฐ ราชการของไทย ทั้ งนี้ ส ามารถสรุป มิ ติ การคงอยู่ ของกานั น
ผู้ใหญ่บ้านได้ 4 ประการได้แก่ 1. การบริหารจัดการ จานวนของกานันผู้ใหญ่บ้านของไทยซึ่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนั้นมีจานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากการขยายตัวของชุมชนและจานวน
ประชากรแล้วประกอบกับเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2552 ที่ห้ามมิให้ยกเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรัฐต้องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตาแหน่ งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวั ต รก านั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ า นฝ่ า ยปกครอง และผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยรั ก ษาความสงบ รวม
20,600,760,000 บาท ต่อปี 2. ด้านการเมือง การคงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านนั้นถือได้ว่ามีความเกี่ยว
โยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองที่มีกลุ่มทางการเมืองพยายามรักษาฐานเสียงในระดับชุมชนผ่านทาง
เครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือ ดังนั้นการออกนโยบายที่เอาใจกานัน ผู้ใหญ่บ้านย่อมจะส่งผล
ถึงการเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วยเช่นกัน ภายใต้แนวคิดนี้เชื่อว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลสาคัญ
ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ ความยอมรับนับถือ ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งทางการเมืองในแต่ละครั้งจะต้อง
อาศัยเหล่าบรรดากา นันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการเป็นตัวกลางเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชน หรือแม้แต่
แนวความคิดที่เชื่อว่ากานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวใจของประชาชนให้เลือกตั้งบุคคลตามที่
กานันผู้ใหญ่บ้านแนะนานั่นเอง ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นลักษณะของการมองวิถีของคนชนบทไทย
ในปัจจุบันอย่างผิวเผิน เพราะในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในปัจจุบันที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้น มีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับนโยบายทางการเมือง
ผลงานทางการเมืองและชื่อเสี ยงของพรรคการเมืองที่ผู้ ส มัครแต่ล ะคนสั งกัดมากกว่า 3. ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในชุมชนที่มีความเป็น
ชุ ม ชนเมื อ งมากขึ้ น มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ระบบตลาดและเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกมากขึ้ น มี ก าร
ติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เกิดเป็นชุมชนใหม่ที่มีการอพยพ
ย้ายถิ่นมาจากที่ต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในรูปของบ้านจัดสรรที่ การพักอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม การ
ยอมรับในบทบาทและสถานภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจากชุมชนใหม่เหล่านี้แตกต่างจากชุ มชนเดิม
เป็นอย่างมาก 4. ด้านการกระจายอานาจ การกระจายอานาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการเมือง
และการบริหารจัดการหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมาส่งผลให้ประชาชน
มี อ านาจในการก าหนดชะตาชี วิ ต ของตนเองมากขึ้ น เกิ ด กลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ค วามหลากหลายและ
มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างของสัมพันธภาพในเชิงอานาจของคนใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงจากการที่ประชาชนเคยเป็นเพียงผู้ที่คอยได้รับการอุปถัมภ์ที่มีลักษณะ
เป็นแนวดิ่ง กลายเป็นความสัมพันธ์แนวราบโดยมีอานาจในการต่อรองผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ
การพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทาให้ความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยกานัน ผู้ใหญ่บ้านลดลงเมื่อ
เทียบกับอดีตที่ผ่านมาการปรับตัวของกานันผู้ ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เกิด
จากการที่ในปัจจุบันนั้นสังคมไทยกาลัง มุ่งเน้นการกระจายงบประมาณ ทรัพยากร และการบริหาร
จัดการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทาให้การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานภาครัฐ ทาให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปรับตัวในเรื่องการชูลักษณะเด่นเกี่ยวกับการดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนและการพยายามดึงเอาแนวร่วมภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชน
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คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้เป็น 5
ประการ ได้แก่ 1. การสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยอธิบายว่ากานัน
ผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่มีบทบาทสาคัญเนื่องจากเป็นตาแหน่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่การสถาปนารัฐไทยขึ้นเป็น
รัฐสมัยใหม่หรือเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างชาติและเป็นตัวกลางที่สาคัญในการประสานงานระหว่าง
ประชาชนกับ หน่ วยงานราชการต่างๆ 2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ทั้งในด้านการเข้าสู่ตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งให้สามารถอยู่ได้จนถึงอายุครบ 60 ปีการเพิ่มค่าตอบแทนของกานันผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงการห้ามมิให้มีการยกเลิกตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน 3. การดึงเอา
มวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นภาคีร่วม โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านให้มีอานาจหน้าที่ในการให้คา ปรึกษาหารือ และช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่กล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าลักษณะของกรรมการหมู่บ้านนั้นถือเป็นผลพวงของระบบราชการที่มีความพยายามใน
การหยั่ งรากลึ กไปในระดั บ ชุมชนหมู่บ้ านผ่ านทางเครือข่ายกานัน ผู้ ใหญ่ บ้านที่มี อยู่นั้ น เอง4. การ
เชื่อมโยงกับระบบราชการและการเมืองในระดับชาติตราบใดที่รัฐไทยยังเป็นรัฐราชการอย่างเหนียว
แน่น การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านจึงยังอยู่ได้อย่างดีเพราะสามารถเป็นกลไกที่สาคัญในการทางาน
ระดับชุมชนของระบบราชการ การเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในระดับชุ มชน รวมถึงการ
ต่อรองคะแนนเสียงทางการเมืองทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ 5. การสานสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้านในทางปฏิบัตินั้นมีบทบาทสาคัญในการประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ในการพั ฒ นาหมู่ บ้ านต าบลและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยเป็ น ผู้ ป ระสานข้ อ มู ล ข่ าวสาร ข้ อ
เรียกร้อง และความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปสู่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นที่จัดทาในเขตพื้นที่สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองบทบาทด้วยกัน คือ บทบาททางด้าน
กฎหมายและบทบาทด้านสังคมบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
พบว่า ในด้านกฎหมายนั้นถึงแม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
กานันผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่ได้ทาบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ไชยสิทธิ์ (2547) และพบว่าบทบาทสาคัญของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ได้แ ก่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ห รื อ ให้ ค าแนะน าในข้ อ กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ ป ระชาชนควรทราบ การให้
คาปรึกษาเมื่อมีเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น การไกล่เกลี่ยประนี ประนอมยอมความ การ
ระงับข้อพิพาทเมื่อประชาชนมีข้อขัดแย้งกัน การแจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทาความผิดกฎหมาย
เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การช่วยเหลือให้ตาแหน่งหน้าที่ประกันตัวให้ลูกบ้านเมื่อมีคดี
ความรวมไปจนถึงการจั ด การตามคาสั่ งให้ ค้น หรือ ยึดทรัพ ย์ สิ น ของเจ้าพนั กงานที่ท าผิ ดกฎหมาย
นอกจากนี้ ยั งมี อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายด้ านอื่น ๆ เช่ น การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง
แวดล้อม การจัดการด้านสังคม การส่งเสริมสุขภาพ ภารกิจต่างเหล่านี้สาหรับบทบาททางสังคมนั้น
กานันผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีความสาคัญต่อประชาชนในฐานะผู้นาตามธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาท
สาคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้นาทางจิตวิทยาในระดับ
ชุมชน เป็นผู้นาโดยธรรมชาติแบบบารมีชนที่สั่งสมมาจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้นๆ มีหน้าที่รับ
เอาข้อราชการต่างๆ จากส่ ว นกลางไปชี้แจงให้ ประชาชนได้รั บ ทราบและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เนื่องจากประชาชนในชนบทมักประสบปัญหาในการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะ
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ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ราษฎรมักจะไม่รู้ระเบียบปฏิบัติทางราชการจึงทาให้เสียเวลาในการติดต่อ
และเดิน ทาง กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านต้องเป็นผู้ดาเนินการกิจธุระให้ แก่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
นอกจากนี้ยังมีบทบาทและอานาจที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การ
เป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณีงานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของ
ประชาชนทุกด้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์แต่งงานหย่าร้าง งานบวช ล้วนมีกานัน
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องสาหรับการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่
ท้ อ งถิ่ น จากการกระจายอ านาจที่ ผ่ า นมากว่ า สองทศวรรษ บทบาทของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นได้
เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่กาหนดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับกานันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโดยตาแหน่ งจึงสิ้ นสุดลงเมื่อพิจารณาถึงบทบาทด้านด้านการจัดการ ความจาเป็นของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในเชิงการบริหารจัดการอาจพิจารณาได้ว่าตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้านต่อการบริหารงานและ
การปกครองในระดับท้องที่ถูกแทนที่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาทาหน้าที่ในการ
บริ ห ารจั ด การกิ จ การในชุ ม ชนซึ่ งบางครั้ งหน้ า ที่ บ างส่ ว นเป็ น หน้ าที่ ข องก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นท าให้
ความสาคัญต่อบทบาทของผู้ใหญ่บ้านเกิดความขัดแย้งในเรื่องของอานาจในการปกครองท้องที่ระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นตัวแทนของราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
หน้าที่บางอย่างทับซ้อนกันกับผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านในตาบล หมู่บ้าน จึงมีบทบาทที่
โดดเด่นในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้ เกิดความสามัคคีสร้างความเป็น
เอกภาพและการปกครองและดูแลความสงบเรียบร้อยของลูกบ้าน ช่วยเป็นตัวประสานและอานวย
ความสะดวกระหว่างภาครัฐกับ ประชาชนทั้งนี้จากกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป ส่วนด้านการเมืองเป็น
อีกปั จ จั ย หนึ่ งที่ มีผ ลต่อความคงอยู่ของกานัน ผู้ ใหญ่ บ้านในบริบ ทของการกระจายอานาจ กานั น
ผู้ใหญ่บ้านยังถูกมองว่าเป็นฐานเสียงสาคัญของนักการเมืองระดับชาติถึงแม้จะมีนักการเมืองท้องถิ่นที่
เกิ ด จากการกระจายอ านาจมาแย่ งความส าคั ญ นี้ ไป แต่ ก็ ใช่ ว่ า บทบาทด้ านการเมื อ งของก านั น
ผู้ใหญ่ บ้ านจะสูญ หายไปเลยทีเดียว ยังคงปรับตัวเพื่อและสามารถดารงอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
เพราะถ้าให้ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านเป็ น หั ว คะแนนแก่ นั กการเมือ งระดับ ชาติแ ล้ ว ย่อ มจะส่ งผลต่อ การ
เลื อกตั้งเพราะความเกรงอกเกรงใจที่ช าวบ้านมีต่อกานัน ผู้ใหญ่ บ้านนั่นเองเป็นที่น่าสั งเกตว่าการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพชุ ม ชนจากชนบทสู่ ค วามเป็ น เมื อ งมากขึ้ น มี อิ ท ธิ ต่ อ การคงอยู่ ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านอยู่พอสมควร ความเป็นเมืองส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เน้นการแข่งขันกันมากขึ้น
คนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีอาชีพที่หลากหลาย สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการอพยพย้ายถิ่น
เพิ่มมากขึ้น การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการพึ่งพา
กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านที่ ล ดลง ส่ ว นด้านการกระจายอานาจ ถือเป็ นสิ่ งที่ ถูกกล่ าวถึงมากที่ สุ ดในแง่ของ
ผลกระทบที่มีต่อการคงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะแนวคิดการกระจายอานาจได้ทาให้เกิดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาแทนที่การปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทั้งงบประมาณ มีบุคลากร ความพยายามในการสร้างวาทกรรมที่ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกจัดตั้งขึ้นโดย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงถูกหยิบยกมาแสดงทุกครั้งที่มีกระแสว่าจะยุบ
เลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยสรุปแล้วการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น พบว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตาแหน่งที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อม
กับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยในขณะที่นโยบายด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็น
รูปธรรมเมื่อหลังปี พ.ศ. 2540 โดยภาพของกานันผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่ามีหน้าที่ในด้านการปกครอง
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมี
ลักษณะการรวมศูนย์อานาจมาอย่างยาวนานส่งผลกานันผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็น
รั ฐ ราชการของไทย ส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ได้ แ ก่ ด้านการบริห ารจั ด การ ด้ าน
การเมือง ด้านการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน และด้านการกระจายอานาจสาหรับการปรับตัว
ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนั้น ถึงแม้ว่าตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน
จะมีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีแต่ก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและอานาจหน้าที่อะไรมากมาย
เมื่อเทียบการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมา กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีมีความพิเศษที่อาจจะหาได้
ยากยิ่งจากตาแหน่ งในระดับ อื่น ๆ แต่เมื่อมีการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540 ทาให้เกิดอีกหนึ่งหน่วยงานเข้า
มาช่วงชิงพื้นที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตาบล นับเป็นความท้าทายของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่จะมีบทบาทและอานาจหน้าที่/ภารกิจที่ลดลง นั่นหมายความว่ากา นัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้อง
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถคงอยู่ ได้ ซึ่ งจากการวิจัย พบว่า ข้อ จ ากัด ของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านคื อ การไม่ มี
งบประมาณและอานาจในการตัดสินใจในการจัดทาภารกิจต่างๆ และภารกิจส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น ความท้าทายของกานัน ผู้ใหญ่บ้านก็คือต้องรักษาบทบาทที่ยังมีอยู่
ตอนนี้ให้อยู่คู่กับตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในส่วนของการได้มาและวาระ
การดารงตาแหน่งนั้น นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีการปรั บตัวในบริบทของการ
กระจายอานาจ ถ้าเป็นไปได้และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอานาจ ก็ควรจะมีการ
เลือกตั้งในทุกๆ ระดับ แต่จากการวิจัยพบว่า การเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงและมีวาระการ
ดารงตาแหน่งจนครบอายุ 60 ปีมีทั้งผู้ที่เห็ นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ทั้ งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปี
ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะมีความชอบธรรมและแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะสูญเสียประโยชน์และ
อานาจที่แท้จริงคือข้าราชการประจาที่จะไม่สามารถควบคุมสั่งการกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้เหมือนเดิมอีก
ต่อไป ส่วนในข้อเสนอของ สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ (2553: 90) มีความเห็นว่า เนื่องจากความเห็น
ที่กาหนดวาระ 4-5 ปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเลือกตั้งตามวาระ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็น
การเข้าสู่ตาแหน่งของกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นว่าควรมาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยจึง
ควรมีวาระการดารงตาแหน่ งจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปี บริบู รณ์ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับวิธีการได้มาของ
ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความเห็นว่าควรมาจากการแต่งตั้ง หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่า
สามารถสรุปได้ว่า การกาหนดให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปีนั้น นอกจาก
จะมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่สาคัญแล้ว ยังอาจเป็นวิธีการในการสถาปนาสถาบัน
กานันผู้ใหญ่บ้านให้เกิดความชอบธรรมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง
มากยิ่ งขึ้น เสี ยด้ว ยซ้า ซึ่งวิธีการข้างต้นมีทิศทางที่ส วนทางกันกับกระบวนการกระจายอานาจไปสู่
ท้องถิ่นจากการที่ประเทศไทยไม่ได้กระจายอานาจอย่างเป็นไปตามหลักคิดของการกระจายอานาจ
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อย่างแท้จริง อานาจจึงยังอยู่ที่ข้าราชการประจา รัฐไทยมีความเป็นรัฐราชการที่ค่อนข้างสูงการต่อสู้
ช่ว งชิงพื้ น ที่กัน ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและการกระจายอานาจนั้นยังคงดา เนิน ต่อไป ดังนั้ น
อิท ธิพ ลที่ แท้ จ ริงที่ ท าให้ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านยังคงอยู่ และต้อ งปรับ ตั ว คือ กลุ่ มข้ าราชการประจาและ
นักการเมืองระดับ ชาติเมื่อไม่สามารถมีงบประมาณและโครงการตามภารกิจได้เหมือนอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องปรับตัวด้วยการเป็นผู้ประสานงานที่ดีให้กับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนหรือกับรัฐบาลกลางประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย ดูแลทุกข์สุขและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนนาเสนอแนวทางพัฒ นาตาบลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในตาบล หมู่บ้ าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสรุปแล้วการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนั้น ได้แก่ การพยายามสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่าง
ยาวนาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การดึงเอามวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็น
ภาคีร่ว ม การเชื่อมโยงกับ ระบบราชการและการเมืองในระดับชาติและความพยายามในการสาน
สัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สาคัญในชุมชน
ท้องถิ่น

35. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544 : 284-291 (อ้างถึงใน โชติกา สิงหาเทพและคณะ 2561:32) กล่าว
ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับต่อไป โดยสรุป
คือการหันกลับมายึดทางสายกลางในการดารงชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ได้แก่ พึ่งตนเองทางจิตใจ
ที่คนสมบูรณ์พร้อมต้องมี จิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสานึกว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่จะ
สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจ ฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่ประสบผลสาเร็จบ้างก็
ตาม ไม่ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป 1) พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล นาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 2)
พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการนาเอาศักยภาพของผู้คนใน ท้องถิ่น เสาะ
แสวงหาทรั พ ยากรธรรมชาติห รือ วัส ดุ ในท้ องถิ่น ที่มี อยู่ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่งส่ งผลให้ เกิ ดการ
พัฒ นาประเทศได้ อย่ างดี ยิ่ ง สิ่ งดี คือการประยุก ต์ใช้ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ซึ่งมีม ากมายในประเทศ 3)
พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพื่อให้ ได้มาซึ่ง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสาคัญสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้ อย่าง
เหมาะสม 4) พึ่ งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิ จ หมายถึ ง สามารถอยู่ ได้ ด้ ว ยตนเองในระดั บ เบื้ อ งต้ น
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถนาไปสู่
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้
ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องคานึงถึงหลักการสาคัญ สรุป
ได้ดั งนี้ 1) ใช้ ท างสายกลาง โดยเน้ น การด าเนิ น ชี วิต หรื อการด าเนิ น งานในลั ก ษณะไม่ เร่งรัด หรื อ
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เชื่องช้าจนเกินไป มีความพอดีอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม่หลงกระแสวัตถุนิยม
มีอิสรภาพ สร้างพื้นฐานความมั่งคงให้กับชีวิตทาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) ให้ความสาคัญกับความ
พอประมาณ โดยยึดหลักความมีเหตุผล และตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาท ใช้ สติปัญญาในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 3) ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความ พอเพียง
ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นการสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และความ ซื่อสัตย์
สุจริต ให้ รู้จักคาว่าพอ ขจัดความโลภให้น้อยลง ให้มีความสุขทั้ งทางกาย จิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์รู้จักการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุ ด
รู้จักความพอเพียง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ ยึดหลัก “ตนเป็นที่
พึ่งแห่งตน” โดยมีจิตสานึกที่ดีต่อประเทศชาติ มีเมตตา เอื้ออาทร ประนีประนอม เห็น ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รู้รักสามัคคี 2) ด้านสังคม ให้แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการ เชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในทุก ๆ
ด้าน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงการใช้และการจัดการ ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด พร้ อ มทั้ งหาทางเพิ่ ม มูล ค่า โดยยึ ดหลั กของความยั่งยื น 4) ด้านเทคโนโลยี ควรผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความสาคัญ กับหลักการ
ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นทุกด้าน ลดการฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ยึดหลักพออยู่ พอ กิน พอใช้
หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
ปรี ย านุ ช พิ บู ล สราวุธ (2549) ได้ น าเสนอคุ ณ ลั ก ษณะของคนและกิ จ กรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงว่า 1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย พอเหมาะกับสภาพของตน พอสมควรกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม ไม่โลภ จนเบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม 2) ความ
มีเหตุผล ประกอบด้วย ความไม่ประมาท รอบรู้ มีสติ รู้สาเหตุ -ทาไม รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย สุขภาพดี พร้อมรับความ เสี่ยงต่างๆ เช่น
มีการวางแผน มีการออมเงิน มีประกัน ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม เรียนรู้และ พัฒนาตนอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในบุคคลและครอบครัว ดังนี้ 1) ความพอประมาณ
คือ การรู้จักจัดการรายรับและรายจ่ายให้มีความสมดุลกัน 2) ความมีเหตุมีผล คือ การใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผล มีความจาเป็นไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุ้มค่า ประหยัด 3) ความมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง
มีเงิน ออม แบ่ งปั น ผู้ อื่น ท าบุ ญ 4) ความรู้คู่ คุณ ธรรม คือ รู้จั ก ประกอบอาชี พ ที่ สุ จริต ด้ว ยความ
ขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจต่างๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุให้เป็นทรัพยากรของชาติที่ควรได้รีบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายแห่งรั ฐ ที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ การออกนโยบาย
แนวทางข้อปฏิบั ติต่างๆ ซึ่งมีห ลักการสาคัญที่กาหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในทุกมิติ ทั้งด้านการมีที่อยู่
อาศัย การมีส่วนร่วม การมีอาชี พรายได้ การมีงานทา การใช้พฤตพลังผู้สูอายุ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี เพื่อให้ ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สามารถดาเนินชีวิตในบั้นปลายชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการศึกษาวิจัย
ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ร วบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เห็ น ถึ งทิ ศ ทางประกอบการจั ด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
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อาศัยในชุมชนเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาหารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังนี้

36. กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของภาครัฐและ
ปฏิญญาที่เกี่ยวข้อง
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของรัฐบาลไทย
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
-แนวนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ
-การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุการเคหะแห่งชาติ
-การดาเนินการเสริมสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้สูงอายุ พอช.
-หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

รูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคม
สาหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง

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

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองระดับชุมชนที่ควรดาเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
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ทดลองรูปแบบฯ
ไปใช้ในพื้นที่
ตัวอย่าง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาสถานการณ์ ผู้ สู งอายุที่ ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ในชุม ชนเมือง และรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองและทดลองใช้รูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในอนาคต สู่การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนเมื อ ง
ในราชอาณาจักรไทย
การศึ กษาวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งบู รณาการ บนพื้ น ฐานของสหสั มพั น ธ์วิท ยาการ
(correlation studies) ประกอบด้ว ย การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (qualitative research) โดยอาศัยการ
วิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม การวิจัยเชิงสารวจในการวิจัยบริบทชุมชน (community
surveys) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) เพื่ อ หาค่ า ทางสถิ ติ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis)โดยตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ด้ ว ย KMO and Bartlett’s Test
สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบจากตาราง Component matrix และท าการหมุ น แกนองค์ ป ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal) ตามลาดับจากนั้นสรุปประเด็นเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1.แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและทาความ
เข้าใจในหลายๆ มิติ ที่สาคัญ ที่จะทาให้ผู้วิจัยได้เจาะลึกในแนวคิด วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่จะทาให้
เกิดการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางในการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินการวิจัย
โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลที่ใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งพอสรุปเป็นขั้นตอนการศึกษาไว้ได้ดังนี้
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ขอบเขตและขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาสถานการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
วิธีการศึกษา - การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกต ( 100 คน)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
เชิงคุณภาพแนว
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(Anthropology
Research)

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัย
เชิงปริมาณ
(Quantitative
Research) ยืนยัน
ข้อมูลเชิงปริมาณ

ศึกษารูปแบบและวิธีการส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน
วิธีการศึกษา–การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกต(100 คน)
ทดลองแบบสอบถาม (Try Out)
30 ชุดหาค่าความเชื่อมั่นแบบ
สอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ 0.956

บริบท การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง
คัดสรรเป็นข้อกระทง
คาถามและสร้าง
แบบสอบถาม
ด้วยตารางสามเส้า
(Person-Space-Time)
จานวน 80 ข้อ

ผลิตแบบสอบถาม 1,400 ชุด ดาเนินการสารวจในกลุม่ ประชาชนทัว่ ไปใน
จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
จ.สระบุรี
350 ชุด

จ.ปทุมธานี
350 ชุด

จ.นนทบุรี
350 ชุด

จ.อยุธยา
350 ชุด

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยสถิติ
พบ 7 องค์ประกอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผล
การศึกษาสู่พัฒนา

จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ที่มา : (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. จัดทา. 2561: พฤศจิกายน 25)
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รหัสลับภูมิปัญญา
ความหมายด้วย
ภาษาภาพ

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
1.1.วิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ 1 กษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
1) ขอบเขตเนื้ อ หา เพื่ อให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ข้ อที่ 1 ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การวิจั ย ตามแนวทาง
การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) แนวชาติ พั น ธุ์ว รรณนา (Ethn ographic research)
เป็นการศึกษาภาคสนามเพื่อสืบค้นหาสถานการณ์ ที่น่าห่วงใย การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 2) ด้านอาชีพ
และรายได้ 3) ด้ า นครอบครั ว 4)โอกาสและการเข้ า ถึ ง ระบบบริ ก าร 5) ด้ า นสภาวะจิ ต ใจ
6) ด้านสุขภาพ 7) ความมั่นคงในชีวิตในทุกมิติ โดยเข้าไปฝังตัวในชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม –
มีนาคม 2562 เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม ตามแนวมานุษยวิทยา จนทาให้ทราบถึงสถานการณ์ที่น่าห่วงใย และภาวะเสี่ยงอันเกิดจากการ
อยู่อาศัยในชุมชนที่แออัด และปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงในการดาเนินชีวิต
วิเคราะห์ ด้ ว ยการตี ค วามเพื่ อ สร้ างข้ อ สรุป หาปั จ จั ย ที่ เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั งคมส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ทั้ ง 7 ด้ าน รวมทั้ งแนวทางและรู ป แบบการจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคม
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นและ
ชาติ พั น ธุ์ เป็ น ต้ น เพื่ อ น ามาจั ด ท ากระทงค าถามด้ ว ยตารางสามเส้ า และสร้างแบบสอบถามเพื่ อ
ดาเนินการในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนต่อไป เพื่อใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อธิบายและ
ยืนยันถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
2) ขอบเขตพื้น ที่ เพื่อให้บ รรลุ วัตถุประสงค์ข้ อที่ 1 ผู้วิจัยกาหนดเลือกพื้นที่ที่ผู้สูงอายุไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่เหมาะสมใน 4 พื้นที่ 4 จังหวัดในเขตกากับดูแลงานพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันประกอบด้วย
2.1 ชุมชนในเขตเทศบาลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2.2 ชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
2.3 ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
2.4 ชุมชนตาบลหัวรอ คลองสระบัว อาเภอพระนครฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่ดาเนินการศึกษา
ที่มา : (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 :มกราคม 12)

พื้นที่ชุมชนเขาคูบา 1 และ 2
ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ตาบลคลองสระบัว
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ตาบลหัวรอ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกพื้นที่ดังนี้
1. พื้ น ที่ชุ มชนเขตเทศบาลเมือง ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัด สระบุรี เป็ น
1 ใน 29 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพทั่วไปของชุมชน ตั้งอยู่เรียบถนนรถไฟในเขตเทศบาล
เมืองสระบุรี เป็นชุมชนแออัดอาศัยที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประเมินจากสภาพการเป็นอยู่
พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และเป็นชุมชนแออัดในเขตเมือง
2. พื้ น ที่ ต าบลคลองสระบั ว และต าบลหั ว รอ อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นทีในเขตเมืองเป็นชุมชนแออัด และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

80

อาศัย มีการเช่าสิทธิ์อยู่อาศัย และเป็นชุมชนที่จัดตั้งมายาวนานผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีรายได้น้อยสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีนัก และมีกลุ่มเชื้อชาติที่หลากหลายทั้งพุทธ อิสลาม ปะปนกัน
3. ชุมชนตาบลบึ งบา อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี สภาพทั่ว ไปของชุมชนเป็ น
ชุมชนที่ติดกับเทศบาลเมืองหนองเสือ แม้จะเป็นชุมชนชนบทที่ไม่แออัดมากนักแต่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ชุมชนยังมีหลายครอบครัวที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
4. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัว ทอง เป็นชุมชนเมืองที่มีแออัดอาศัยกันอยู่อย่าง
หนาแน่นอาทิชุมชน วัดบางไผ่ ชุมชนหลังวัดโมลี เป็นชุมชนแออัดที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย พักอาศัยอยู่จานวนมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ และ อิสลามอาศัยอยู่
รวมกัน และมีรายได้น้อย ซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนทั้ง 4 แห่งมีคุณภาพชีวิต
ไม่ค่อยดีนัก ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเลือกเป็ นพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3) ขอบเขตประชากรบุ ค คลที่ ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informant)
การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรที่ให้ข้อมูลหลัก ที่จะสามารถ
ให้ ข้อมูล ได้ ต้องเป็ น ผู้ ที่ ไม่ มีกรรมสิ ทธิ์ในที่ อยู่อาศัย โดยพิ จารณาจากสิ ท ธิ์ไม่มี ชื่อเป็ น เจ้าบ้ านใน
ทะเบียนบ้าน และพักอาศัยในชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหา
การวิจัย โดยใช้วิธีการเลือก เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรก ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ดังกล่าวบุคคลหลักอันดับต่อไป เลือกโดยทาการประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลคนแรกในชุมชนด้วยการใช้
วิธีการ สโนว์บอลเทคนิค (Snowball technique) จึงทาการสัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัว เพื่อให้เห็นถึง
สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
1.2 วิ ธี วิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ค้ น หารูป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมส าหรั บ
ผู้สูงอายุผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1) ขอบเขตเนื้ อ หาการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ตาม (qualitative research) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic research)
เป็นการศึกษาภาคสนามเพื่อสืบค้นหา สถานการณ์ที่น่าห่วงใยของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัดและ
ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามความเป็ น จริง (dimensions) ตามแนวมานุ ษ ยวิ ท ยาให้ ท ราบถึ ง
สถานการณ์ รูปแบบความต้องการของผู้สูงอายุ วิธีการที่จะนาไปสู่การสร้างรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในมิติต่างๆ ตามของเขตเนื้อหาของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จนครบถ้วนแล้ว
นามาสังเคราะห์คัดสรรคาสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จัดทาเป็นกระทงคาถามเชิงปริมาณเพื่อให้นักวิจัย
ภาคสนาม น าไปสอบถามบุคคลทั่วไปในสาธารณะ ในพื้นที่ 4 จังหวัดละ 350 ชุด รวม 1,423 ชุด
ให้แสดงความคิดเห็นยืนยันความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ที่จะนามาใช้ในการ
จัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
2) ขอบเขตเชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ แบบ
เจาะจง ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนด โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในชุมชนที่ศึกษา ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดสระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3) ขอบเขตกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงเป็นผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
ผู้สูงอายุทั่วไป อาสาสมัคร ครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ อยู่อาศัย และประชาชนทั่วไป เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เครื่องมือการวิจัย
2.1 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยใช้เทคนิคหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เป็นกรอบการสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ ทั้งแบบคาถามปลายปิดและคาถามปลายเปิด ที่เหมาะกับ
การนาไปใช้สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
สอดคล้ องกับ บริบทของผู้ตอบ ซึ่งเป็นภาษาที่สร้างความคุ้นเคย และทาให้ ผู้รับการสัมภาษณ์ รู้ สึ ก
ไว้วางใจ ในการถ่ายทอดข้อมูล และเข้าใจในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ได้ตามเป้าหมายของการวิจัย
ผู้วิจัยจึงแบ่งเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
2.1.1 เครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล คือการใช้ตัวบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
1) ตัวผู้วิจัยเอง เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการทาหน้าที่เป็นผู้ สัมภาษณ์ และสังเกต
ตั้งคาถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กาหนดหัวข้อที่จะสอบถาม ชวนคุย
กับผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ สามารถเจาะลึกได้ทันที ในระหว่างสนทนา เมื่อปรากฏว่าข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับประเด็นที่วิจัยก็จะเจาะเข้าประเด็นนั้นๆ เชิงลึก และบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยใช้
สาหรับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากผู้รู้ให้
ข้อมูลรวมทั้งการบันทึกข้อสังเกต และการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเองในช่วงที่ศึกษาหาข้อมูลในพื้นที่
2) ผู้ช่วยผู้วิจัย เป็นเครื่องมือบุคคลที่จะเป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล จานวน 2 คน โดย
พิจารณาจาก ผู้ที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี ขึ้นไปมีความสนใจ ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
ศึกษา ก่อนที่จ ะร่ วมเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยต้องถ่า ยทอดเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับ การศึกษาวิจัย
เพื่อให้ เข้าใจถึงความหมายของการสัมภาษณ์ ได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องถ่ายทอด
เทคนิค ทักษะ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ การสังเกต ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ให้ ผู้ช่วยนักวิจัย มีทักษะ
อย่างถูกต้องก่อน
3) ผู้ประสานงานพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้ง 4
พื้นที่ ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร ที่มีความคุ้นเคย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นผู้ประสานงาน และ
คอยเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย กับ กลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจะทาให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ชัดเจน ยิ่งขึ้น
2.1.2 เครื่องมือที่เป็นเอกสาร คือการใช้เอกสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้ควบคู่กับเครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
1) แนวคาถามการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต ใช้การสัมภาษณ์และการ
สังเกตแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์
2) แบบสอบถาม ที่ จะใช้เก็บรวบรวมข้อมู ล ก่อนจะสร้างเครื่อ งมือแบบสอบถาม
จะดาเนินการศึกษาให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญในทุกมิติตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 นามา
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วิเคราะห์คัดกรองแยกแยะเป็นกระทงคาถาม สร้างแบบสอบถาม เพื่อยืนยันข้อมู ลตามวัตถุประสงค์
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ที่ผู้ศึกษาคาดว่าจะค้นพบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.3 เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งก่อนที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะถ่ายภาพ ผู้วิจัยต้องขออนุญาตและ
อธิบายเหตุผลที่จะถ่ายรูปว่าจะนารูปไปทาอะไรกับผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง
2. กล้ องวีดีทั ศน์ ก่อนที่ ผู้ วิจัยและผู้ ช่ว ยวิจัยจะทาการถ่ายวีดีทัศน์ ผู้ วิจัยต้ องขอ
อนุญาตและอธิบายเหตุผลที่จะถ่ายว่าจะนาไปทาอะไรกับผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง
3. เทปบันทึกเสียงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ก่อนที่ผู้วิจัยจะทาการ
อัดเสียง ผู้วิจัยต้องขออนุญาตและอธิบายเหตุผลที่จะอัดเสียงว่าจะนาไปทาอะไรกับผู้ให้ข้อมูล

ก่อนทุกครั้ง
4. สมุดจดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้
จากการสั งเกตบริบทรอบๆ และอุปกรณ์ เครื่อ งเขียนเพื่อ ใช้ในการจดบันทึ กข้อ มูลจากการ

สั ม ภาษณ์ แ ละข้ อ มู ล จากการสั ง เกตบริ บ ทรอบๆรวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น เอกสาร เช่ น
แบบสอบถาม แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อช่วยใน
การเก็บข้อมูลได้สะดวกและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา
1.3 กรอบการสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
1. การสร้างกรอบการสั มภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ส ร้างกรอบการสัมภาษณ์
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการสร้างกรอบสัมภาษณ์โดยศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการกาหนดกรอบสัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม
ซึ่งผู้วิจัยได้ออกสารวจพื้นที่ในชุมชนเป้าหมาย 4 จังหวัด แล้วสร้างกรอบการสัมภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการออกภาคสนาม เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้ างกรอบการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษา โดยก าหนดโครงสร้ างกรอบการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย

คานาหน้าชื่อ ยศ
ขื่อ - สกุล
อายุ
เพศ
ภูมลิ าเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
อาชีพ
รายได้/เดือน
แหล่งที่มาของรายได้
สถานภาพ
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จานวนสมาชิกในครอบครัว
ภูมิหลังและความเป็นมาของครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่เกี่ยวกับบริบทชุมชนองค์รวม สถานการณ์ความเป็นอยู่
ในชีวิตประจาวัน ความมั่นคงในการดาเนินชีวิต การมีส่วนร่วมกับชุมชน สภาพจิตใจ ความสุข

ที่มี ความทุกข์ที่เผชิญที่ ครอบคลุมใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และสังคม 2) ด้านอาชีพและรายได้ 3) ด้านครอบครัว 4) โอกาสและการเข้าถึงระบบบริการ
5) ด้านสภาวะจิตใจ 6) ด้านสุขภาพ 7) ความมั่นคงในชีวิตในทุกมิตแิ ละอื่นๆ
2. การตรวจสอบกรอบการสัมภาษณ์ นากรอบการสัมภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อให้ส ามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อ มูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามประเด็นที่ศึกษาวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการออก
ภาคสนามเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง จากกลุ่มตัวอย่างได้ใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือที่เกี่ยวข้อง บทความและ
เอกสารต่ างๆที่ มี ความเกี่ย วข้อ งกั บ งานวิจัย เพื่ อน าข้ อมู ล มาศึ กษาวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ จาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ดังนี้
2.1 การสั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ว ม (Participant observation and
Non Participant observation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของการดาเนิน
ชีวิต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งผู้วิจัยจะเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล
ผู้ใกล้ชิดผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใกล้ชิดผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่อาศัย
อยู่ ในชุ ม ชนเกิ ด ความไว้ ใจในตั ว ผู้ วิจั ย และท าให้ ได้ ข้อ มู ล ที่ เป็ น จริงและเข้ าถึ งข้ อ มูล ได้ ม ากที่ สุ ด
เมื่อเดิน ทางไปถึงพื้นที่ที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการสั งเกตสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นและสังเกตพฤติกรรม
และวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น
2.2 การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งไม่ เป็ น ทางการ (Informal interview) เป็ น การพู ด คุ ย
สนทนากับ ผู้ ที่อาศัย อยู่ ในชุ มชน เช่นบริบ ทในชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ความเชื่ อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนรวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตชองคนในชุมชน เพราะบุคคล
ดั งกล่ าวน่ า จะทราบประวั ติ ค วามเป็ น มาของชุ ม ชนและประเพณี วัฒ นธรรมชองชุ ม ชนมากกว่ า
ชนรุ่ น หลั ง เพื่ อ ให้ ได้ข้อ มู ล บริ บ ททางสั งคมและวัฒ นธรรม โดยการเริ่ม ต้ นสนทนากั บ ผู้ น าชุม ชน
อาสาสมัครหรือปราชญ์ชุมชน และหมู่บ้านแต่ละแห่ง เพื่อสืบหาว่า ชุมชนมีระบบการจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง และมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้าง ในการดูแลคุณภาพ
ชีวิต มีใครหน่วยงานใหน เป็นผู้ดาเนินการและมีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงสอบถามถึงการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และมี
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ใครที่เป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการจัดสวัส ดิการสังคม รวมถึงสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ
ถ้าจะจัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และเมื่อได้รับทราบ
ก็จะติดต่อไปพบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และพูดคุยข้อมูลต่อ (Snow ball techniquc) นอกจากนี้ ผู้วิจัย
จะเลือกบุคคลสาคัญเพื่อกรณีตัวอย่าง อาทิ บุคคลในครัวเรือนที่มีบุตรหลานจานวนมากๆ อยู่ร่วมกัน
สามารถครองเรือนได้อย่างเป็นสุข และเป็นแบบอย่าง ยอมรับและเชื่อถือบุคคลที่ชาวบ้านยอมรับว่า
เป็นผู้นาทางความคิด ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ผู้นาทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มี
บทบาททางผู้ น าทางความคิ ด ในหมู่ บ้ า น อาทิ แพทย์ ครู หมอ พระ รวมทั้ งหมอพิ ธี ก รรมต่ า งๆ
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านและอยู่ในกลุ่มผู้นาชุมชน นอกจากนี้กลุ่มเยาวชน
กลุ่ ม สตรี ในชุมชนก็ เป็ น อี กกลุ่ มหนึ่ งที่ น่าจะเป็ น แหล่ งข้อ มูล ที่ ส าคัญ ที่ จะสะท้ อนให้ เห็ นถึ งความ
แตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชนและครอบครัวผู้สูงอายุ โดยผ่านกิจกรรมที่สาคัญๆ ของชุมชน ซึ่งจะทาให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
2.3 การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นวิธีการหลั กอีกวิธีการ
หนึ่ งที่ผู้วิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพราะเห็ นว่าเป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการ
สืบค้นหา และจะทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าวิธีอื่นๆ เพราะเป็นเครื่องมือที่เจาะลึกในรายละเอียด
ชุมชนและการจัดสวัสดิการของชุมชน บนวิถีชีวิต พฤติกรรม ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับ
การสังเกตท่าทางของผู้ให้ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะเจาะลึกด้วยการสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้
ข้ อ มู ล กล่ าวถึ งประเด็ น ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยจะเน้ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต การอยู่ ร่ ว มกั น การเข้ าถึ งระบบ
สวัสดิการ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจเข้าร่วมของผู้สูงอายุ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการสาหรับผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สื บทอดกันมาใน
การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอาทิ วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต
การสื่อสาร ภูมิปัญญา ประเพณี เป็นต้น ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณ
บ้านและชุมชนไปพร้อมๆกันด้วย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นา ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัคร ผู้มีจิต
อาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงครัวเรือนที่มีภูมิลาเนาในถิ่นฐานในพื้นที่
ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ในการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงเพื่ อ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง
ข้อ กาหนดไว้ว่า ต้ องเป็ น ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยกับ การจัดสวัส ดิ การผู้ สู งอายุในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และต้องพิจารณาศึกษาถึงประวัติครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลว่า
มีประวัติภูมิหลังก่อนที่จะมาตั้งรกรากครัวเรือนที่นี่ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และพอมาดาเนิน
ชีวิตในพื้นที่แห่ งนี้ เป็นอย่างไรบ้าง และมีการดาเนินชีวิตอย่างไร ตั้งแต่ การประกอบอาชีพ ระบบ
รายได้ เศรษฐกิจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การยึดถือและสืบปฏิบัติทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การเข้าถึง
ระบบสวัสดิการของชมชน และสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่เป็นสถานการณ์
ที่น่าห่วงใย และสถานการณ์ในชุมชนอะไรบ้างที่เป็นระบบสวัสดิการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดย
วัฒ นธรรม โดยรัฐ และโดยชุมชนจัดสวัส ดิการกันเอง มีค วามคิดเห็ นที่ อยากจะสะท้อ นให้ สั งคม
ภายนอก และครัวเรือนอื่นๆ ได้ตระหนักถือปฏิบัติอย่างไรบ้างทั้งใน 4 ชุมชน
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การหาคุณภาพของข้อมูล
1. การหาคุณ ภาพของข้อมูล ที่ได้จากการศึกษา ผู้ วิจัยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้ า (Date
Triangulation) กล่าวคือ การตรวจสอบทางด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบดังนี้
1.1 แหล่งเวลา โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ในพื้น ที่ ที่ได้รับ ต่างเวลากัน มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
1.2 แหล่งสถานที่ โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา
ต่างพื้นที่มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
1.3 แหล่งบุคคล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ศึกษาในพื้นที่ โดยใช้
ประเด็นคาถามเดียวกัน แต่คนตอบไม่ซ้ากัน มาตรวจสอบและเปรียบเทียบผลที่ได้รับว่า มีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
2. การตรวจสอบข้อ มูล ด้านวิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล (methodological triangulation)
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั งเกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมคู่ ไปกั บ การสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และ
การศึกษาจากเอกสารประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้รั บการตรวจสอบแบบสามเส้าทั้งใน
ด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลแล้ว ยังส่งผลถึงคุณภาพและการยอมรับผลการวิจัยด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ศึกษาสถานการณ์ผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และศึกษาจากการออกภาคสนามมาจับกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา นาข้อมูลที่ได้มาจาแนกตามความ
เหมาะสม และจัดประเภทของข้อมูลโดยยึดหลักตามคาถามและวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาวิจัยแล้ว
ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมู ล ตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ให้ ท ราบถึงสถานการณ์ ที่ น่าห่ ว งใยของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน แยกประเภทของข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา
แล้วประมวลข้อมูลเข้าด้วยกัน แล้วสังเคราะห์เป็นภาพรวมในชุมชนพื้นที่ที่ศึกษา แล้วนามาอธิบาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ตีความข้อมูลจากรูปธรรมที่มองเห็น
และวิเคราะห์ชนิดของข้อมูลจากทั้ง 4 พื้นที่ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาเสนอตาม
ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2คือ การค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรบผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยใช้การผสมผสานการค้นหารูปแบบโดยเริ่มต้นจาก
การวิจั ย เชิงคุณ ภาพ และ ยื น ยั น รูป แบบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ในขั้นตอนนี้ผู้ วิจัยทาการศึกษา
โดยผู้ วิจั ย จะน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าวิเคราะห์ แ ยกแยะ จัด หมวดหมู่ ข องรูป แบบการ
จัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบดู จากนั้น วิเคราะห์องค์ประกอบนาไป สังเคราะห์ข้อมู ล
เพื่อนาเสนอตามประเด็นที่วิจัยต่อไป

86

ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัย ตามวัตถุป ระสงค์ที่ 2 คือ วิเคราะห์ องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองผู้วิจัยได้ดาเนินการตามรายละเอียดดังนี้
ขั้น ตอนนี้ เป็ น ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒ นา โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบรูปแบบการ
จัดสวัสดิการส าหรับ ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หลั งจากที่รวบรวมข้อมูล
เนื้ อหาเชิงคุณ ภาพแล้ว ผู้ วิจัย จะดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันข้อมูล ด้วยการนาสาระองค์
ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว มาจัด
หมวดหมู่สาระองค์ความรู้ด้วยตารางสามเส้า แล้วจัดทาแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องรูปแบบ
การจัดสวัสดิการสาหรับ ผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่ค้นพบที่อาจจะเป็น
ตัว แปรส าคัญ ให้ กลุ่ มตัวอย่ างที่เลื อกแบบเจาะจงในพื้นที่ศึกษาตอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อยืนยันรูปแบบฯที่ค้นพบ
พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรในพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี จานวน 1,423 ชุด
เครื่องมือวิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม
ในระยะการยืนยันข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสารวจเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อมูลจากการออกภาคสนาม นามาเรียบเรียงและตั้งเป็นข้อคาถาม
2. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
1. จังหวัดหรือภูมิลาเนา
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. จานวนสมาชิกในครอบครัว
14. การครอบครองที่อยู่อาศัย
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
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
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาข้อคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุงไปดาเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัว อย่างที่ มีคุณ สมบั ติใกล้ เคียงกับ กลุ่ มตัวอย่างจริง ในจังหวัดปทุ มธานี ที่คล้ายกลุ่ มตัวอย่างจริง
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า ของครอน บาค ( Cranach’s Alpha Coefficient) จั ด ท าแบบสอบถามฉบั บ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการด้วยการถ่ายทอดความรู้ในประเด็นการวิจัย แก่นักวิจัยภาคสนาม เพื่อให้
นักวิจัยภาคสนามดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการและแนวทาง มีรายละเอียดในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
นักวิจัยภาคสนาม แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่ที่วิจัยแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ กลุ่ มประชาชนทั่ว ไปจานวน 1,423 คนที่ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยกับ การจัด
สวั ส ดิ ก ารสั งคมผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชนแออั ดและไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศัย ในพื้ น ที่ จั งหวัด สระบุ รี
ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม ก่อนออกจากพื้นที่ทุกครั้ง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้องและสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจสอบการให้คะแนนแบบสอบถามทั้งหมด แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกครัวเรือน วิเคราะห์ ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถี่
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) และนามาเสนอในรูปตาราง
ตอนที่ 2 คือ การวัดระดับการยอมรับของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (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 เปรียบเทีย บการวัดระดับการยอมรับ รูปแบบการจัดสวัส ดิการสั งคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย ของ เบสท์ (Best John W)
ช่วงเวลาในการจัดกระทาข้อมูล
ดาเนินการระหว่าง เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562
ขั้นที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ตัวอย่าง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน ผู้วิจัยจะนาองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นกรอบการวาง
แนวทางการทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
การนาเสนอผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ( Descriptive Analysis) ที่จะทาให้เห็น
ชั ด เจนถึ งรู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ อ าศั ย ในชุ ม ชนแออั ด และด้ อ ยโอกาส
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็นขั้นตอนเริ่มจากการวิจัยด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพ นาข้อค้นพบที่ได้จาก
สถานการณ์ ไปวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สั งเคราะห์ และจั ดท าแบบสอบถาม การวิจัยเชิงปริม าณ
เพื่อเป็นการยืนยันและสนับสนุนความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนความหนักแน่น น่าเชื่อถือของข้อค้นพบ
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ด้วยสถิติเชิงปริมาณนาสาระทั้งหมดมาจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ฉบั บ ร่าง และจั ดทารหั สภูมิปั ญ ญาที่เสนอด้วยภาษาอักษร และภาษาภาพ ที่ง่ายต่อความเข้าใจที่
สามารถนาไปเผยแพร่ให้ประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้าแม่โขงสามารถนาไปแปลเป็นภาษาถิ่น สู่การ
นาไปจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ อาศัยในชุมชนเมืองได้อย่างง่ายเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินความเหมาะสม ปรับปรุง ให้สมบูรณ์นาไปวางแผนการทดลองรูปแบบฯ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการทดลองรูปแบบฯ เพื่อให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 3
ผู้วิจัยวางแนวทางการทดลองดังนี้
1. นาประเด็นรูปแบบฯ มาพิจารณาจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่มีเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ที่ชุมชนจะมีส่วนร่วม และมีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้สูงอายุ
2. จั ดทาเวทีถ่ายทอดความรู้ รูป แบบการจัดสวัส ดิก ารสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างการรับรู้ และรับฟังความเห็นชอบของการดาเนินการในพื้นที่ของภาคี
ทุกภาคส่วน
3. กาหนดวิธีการทดลองในแต่ละกิจกรรมของโครงการ/รูปแบบ จะดาเนินการอย่างไร
จะดาเนินการกับใคร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินการ และกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนร่วมกัน
4. ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
5. ติ ดตามประเมิน ผลการด าเนิ นงานตามโครงการและกิจ กรรมต่ างๆ โดยยึด หลั ก
1) ความเป็นไปได้ถ้าหากต้องนาไปจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ อยู่อาศัย
2) ความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ชุมชน วัฒ นธรรม และ 3) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และสรุปผลรวบรวมจัดทารูปเล่มเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทที่ 4
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง
การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง 2) ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง 3) นารูปแบบที่ศึกษาได้ไปทดลองใช้ในพื้นที่นาร่อง เพื่อประเมินผลและนาไปสู่การกาหนด
รูป แบบการจั ด สวัส ดิก ารส าหรั บ ผู้ สู งอายุที่ เหมาะสม และจัด ทาข้อ เสนอเชิ งนโยบาย พั ฒ นาการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด หรือ ชุมชนเมือง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ แนวชาติ พั น ธุ์ ว รรณนา (Ethnographic
research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Observation Technique) โดยผู้วิจัยได้ใช้เวลาเข้าไปในพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดื อ นมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยได้ ศึก ษาถึ งสถานการณ์ ความเป็ น อยู่ สถานการณ์
ที่น่าห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แนวทางการดาเนินชีวิต ที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ชี วิต และกิ จ กรรมต่ างๆ ของชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ว ม รวมถึ งกระบวนการจั ด สวัส ดิ ก ารของชุ ม ชน
ที่ห ลากหลายที่จะน ามาประมวลให้ เห็ นถึง สถานการณ์ ของผู้สู งอายุที่ ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนแออัด และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และจังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ และ สถานการณ์ผู้สูงอายุที่น่าห่วงใย และ
ให้ ได้ รู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น ผู้ วิ จั ย
ประมวลผลสรุ ป ผลการค้น พบข้อมูล เชิงประจักษ์ บทสั มภาษณ์ กระบวนการสั งเกต สภาพบริ บ ท
แวดล้อม เพื่อนามาสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ของสถานการณ์ที่น่าห่วงใยของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในชุ มชนแออัด และส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ สู งอายุที่ด้อยโอกาส และให้ ได้รูป แบบการจัดสวัส ดิก ารสั งคม
ที่เหมาะสม โดยมี ป ระเด็ น การน าเสนอถึงสถานการณ์ แ ละสภาพความเป็ นอยู่ข องผู้ สู งอายุที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด และรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษา
รูปแบบการทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่นาร่องไว้ดังนี้
1. บริบททั่วไปของชุมชนศึกษา
2. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
3. การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
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1. บริบททั่วไปของชุมชน
1.1 ชุมชนตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 9 แสดงที่ตั้งของชุมชนเขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี
ที่มา : ( สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 : มกราคม 12)
สภาพทั่วไป ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งอยู่ที่ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองสระบุรี ตามพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 โดยมีพื้นที่เพียง 5 ตาราง
กิโลเมตร ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลจากเดิมมาเป็น 20.13 ตาราง
กิโลเมตร จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ 12,581.25 ทิศเหนือจรดตาบลดาวเรือง และตาบลตะกุด ทิศใต้ จรด
ตาบลปากข้าวสาร และตาบลโคกสว่าง ทิศตะวันออก จรดตาบลตลิ่งชัน และตาบลตะกุด ทิศตะวันตก
จรดต าบลนา ประชากร จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมื อ งสระบุ รี รวมทั้ งสิ้ น 61,691 คน
แยกเป็นชาย 31,481 คน เป็นหญิง 30,210 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,065 คนต่อ
ตารางกิ โ ลเมตร แยกตามกลุ่ ม ประชากร กลุ่ ม เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 18 ปี จ านวน 13,406 คน กลุ่ ม
วัยแรงงาน 42,232 คน วัยผู้ สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 8,053 คน รวมทั้งสิ้น 61,691 คน
(ที่มา : งานทะเบียนราษฏร สานักปลัดเทศบาล ณ ตุลาคม 2559]
สภาพทางสั ง คม ภายในเขตเทศบาลมี ส ถานศึ ก ษาสั งกั ด เทศบาลเมื อ งสระบุ รี จ านวน
10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทองพุ่มพวง วัดศรีบุรีรัตนาราม วัดบ้านอ้อย วัดบารุงธรรม วัดดาวเรือง
วัดเชิงเขา วัดแก่งขนุน วัดเจดีย์งาม วัดเขาคูบา วัดดาวเรือง และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
และศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก 4 แห่ ง นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน 11 แห่ ง
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นที่ตั้งของจังหวัดสระบุรี มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ในพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลสระบุ รี โรงพยาบาลค่ า ยอดิ ศ ร โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ ง
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ศูนย์บ ริการสาธารณสุ ข 4 แห่ ง คลิ นิกเอกชน 76 แห่ง เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดให้ มีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จานวนทั้งสิ้น 222 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ ผู้สูงอายุ จานวน 8,055 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพฯ
จ านวน 6,019 ราย ผู้ พิ ก าร จ านวน 900 ราย และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ที่ รับ เบี้ ย ยังชีพ ฯ จ านวน 23 ราย
นอกจากนี้ เ ทศบาลเมื อ งสระบุ รี ไ ด้ จั ด โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ประชากรในตาบลปากเพรียว ประกอบด้วยประชากร
ในพื้นที่และประชากรแฝงจานวนมากมาจากจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกบางส่วน มาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพเนื่องจากตาบลปากเพรียวเป็นย่านใจ
กลางเมืองของจังหวัด ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรตามเส้นทางคมนาคมสายหลั กต่างๆ
ได้ แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิ ต รภาพ ถนนสุ ดบรรทั ด ถนนพิ ชั ยฯ เพื่ อ ประกอบกิ จการค้ า ส่ ว นผู้
ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางแม่น้าป่าสัก คลองชลประทาน บริเวณ
รอบนอกเมือง จานวนชุมชนตาบลปากเพรียว ตาบลปากเพรียว แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ในเขตเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จานวน 13 วัด ได้แก่ วัดแก่งขนุน วัดบ้านบึง วัดเขาคู
วัด บ้ านอ้อย วัด เจดีย์ งาม วัดบ ารุ งธรรม วัด เชิงเขา วัด ศรีบุ รีรัตนาราม วัด ดาวเรือง วั ดศาลาแดง
วัดดาวเสด็จ วัดหนองโสน (วัดป่าสัก) วัดทองพุ่มพวง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ของจานวน
ประชากรทั้ ง หมดในเขตเทศบาล มี มั ส ยิ ด จ านวน 1 แห่ ง ผู้ นั บ ถื อ ศาสนาอื่ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2
ประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชุมชนใดราษฎรมาจากจังหวัดไหนมาก
ก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อตามจังหวัดนั้น ๆ ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโชคลางของขลัง บุญวาสนาและ
การเคารพนับถือผู้สูงอายุและผู้นาชุมชน ยึดปฏิบัติพิธีกรรมดังนี้ ทาบุญเข้าพรรษา ทาบุญออกพรรษา
ประเพณีสงกรานต์ สรงน้าพระ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีทาบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีบวชนาค
ประเพณีทาบุญ กลางบ้าน ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาพูด ภาษาไทยญวน ประมาณ ๒๐%
ภาษาไทยกลางประมาณ ๘๐ %
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1.2 บริบทชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อาเภอพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งของชุมชนคลองสระบัว และ ชุมชนหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา
ที่มา : (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 : มกราคม 12)
ตาบลคลองสระบัว
ประวัติ ค วามเป็ น มา คลองสระบั ว ใช้เป็ น เส้ น ทางคมนาคมตั้ งแต่ ครั้งสมั ยกรุงศรีอยุ ธยา
ตอนต้น เริ่มมีความสาคัญเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ยังเพนียดคล้องช้างวัดซอง บริเวณ
ตาบลหัวรอไปยัง ณ ตาบลสวนพริก (ปัจจุบัน) คลองสระบัว จึงถูกกาหนดให้เป็นเส้นทางเสด็จพระราช
ดาเนินของพระมหากษัตริย์ไปยังเพนียดคล้องช้าง โดยจะมีคลองสระบัวเนื่องจากลาคลองไหลผ่าน
ซึ่งเดิมเป็นสระบัว ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตาบล พื้ นที่คลองสระบัว มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 4.65 ตร.กม. 2,096 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ของ อบต.
สวนพริก ทิศตะวันออกติดกับ อบต.สวนพริก ตาบลหัวรอ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติด
กั บ เทศบาลนครศรี อ ยุ ธ ยา และทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลุ่ ม พลี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดคลอง พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท ไม่มีพื้นที่เกษตร มีลาคลอง
สาธารณะทางประวัติศาสตร์ คือคลองสระบัว ที่ใช้ในการคมนาคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้น คลอง
สระบัวแบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน
วัฒนธรรม ศาสนา ภาษาถิ่น คลองสระบัวมีวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญ ได้แก่ ประเพณีวัน
เข้าพรรษา มีการถวายเที ย นพรรษา ประเพณี ส งกรานต์ และงานประเพณี วันส าคัญ ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ภาษาถิ่นคือภาษาถิ่นกลาง
ประชากร คลองสระบัวมีพื้นที่ขนาดเล็ก 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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ตาบลหัวรอ
ตาบลหัวรอ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 21 ตาบลของ อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา และ 1 ใน 10 ตาบลที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่
ในตัวเมือง ย่านชุมชนเก่าแก่ของจังหวัด มีประชากรหลากหลาย อันเกิดจาก ประวัติศาสตร์ที่มีการ
ค้าขายกับอารยประเทศในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง ปัจจุบัน มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ หลาย
เชื้ อ ชาติ ศาสนา ที่ เ ข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานและด าเนิ นชี วิ ต ร่ ว มกั น อาณ าเขตและที่ ตั้ ง อ าเภ อ
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับอาเภอบางปะหัน
และอาเภอนครหลวง ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภออุทัย ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน ทิศตะวันตก
ติดกับอาเภอบางไทรและอาเภอบางบาล เดิมชื่ออาเภอกรอบกรุง ครั้งในปี 2440 และเปลี่ยนชื่อใน
ปี 2460 เป็นอาเภอกรุงเก่า และจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เมื่อ
วัน ที่ 14 กรกฎาคม 2492 จั ดตั้งตาบลหั วรอ ซึ่งเป็นตาบลหนึ่งในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
(ปราโมทย์ ทัศนาสุว รรณ.(2522) ตั้งอยู่บนที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่า
มาก่อน มีแม่น้าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสักและแม่น้าลพบุรี ที่ตั้งของตัวเมือง
และเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้าล้อมรอบ
สภาพทั่วไป ตั้งอยู่บนที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อนมีแม่น้า
ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี เมื่อก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการ
ขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้าบางกะจะที่บริเวณป้อมเพชร ทาให้ที่ตั้งของตัวเมืองและเทศบาล
มีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ าล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายน้าซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาล
จึงเก็บน้าไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้าจะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีสภาพเป็นเกาะ
มีแม่น้าล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายน้าซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้าไว้ได้ไม่นาน
ในฤดูร้ อนน้ าจะแห้ ง สภาพภูมิ ป ระเทศโดยทั่ว ๆ ไปเป็ นที่ ราบลุ่ ม เส้ น ชันระดับ ความสู งประมาณ
5 เมตร เหนือระดับน้าทะเลเฉลี่ยปานกลางความลาดชันของพื้นที่จะค่อยๆลาดเทลงสู้แม่น้าและคลอง
ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูห นาว มีแม่น้าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี ทิศเหนือจรดตาบลสวนพริก ทิศใต้ จรดตาบลหอรัตนไชย
ทิศตะวันออก จรดตาบลหันตรา ทิศตะวันตก จรดตาบลประตูชัย
ประชาชนต าบลหั วรอ ชาย 5,654 คน หญิ ง 6,343 คน รวม 11,997 คน ทั้งหมด 4,282
หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น 11,030 คน แบ่งเป็นชาย 5,130 คน
หญิง 5,900 คน ผู้สูงอยุธยา มีผู้สู งอายุทั้งสิ้น 2,420 คน แบ่งเป็นชาย 1,032 คน หญิง 1,388 คน
(สถิติผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ.2562 : กรกฎาคม 17)
อาชี พ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ ค้าขาย ในตลาดหั ว รอ และอุตสาหกรรมบ้ าง
เล็กน้ อย แต่ถ้าเป็ น กลุ่ มอาชีพ จะมีห ลากหลายกลุ่ ม เช่น กลุ่ มสานปลาตะเพี ยน กลุ่ มโรตีส ายไหม
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว บ้านทรงไทยจาลอง เครื่องประดับหินสี
วัดในตาบลหัวรอ วัดเจดีย์แดง วัดราชประดิษฐาน วัดธรรมนิยม วัดสามวิหาร วัดแม่นางปลื้ม
วัดวงษ์ฆ้อง วัดอินทาราม วัดมหาโลก วัดเสนาสนาราม วัดมณฑป วัดแค สถานที่ท่องเที่ยว ที่สาคัญ
ประกอบด้วย พระราชวังจันทร์เกษม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทร์เกษม เจดีย์วัดพระนอน
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การสังคมสงเคราะห์ ดาเนิ น การจ่ายเบี้ ยยังชีพ ให้ กับ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก าร และผู้ ป่ ว ยเอดส์
ประสานการทาบัตรผู้พิการ ตั้งโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตั้งโครงการซ่อมแซมที่
อยู่ อ าศั ย แก่ ค นพิ ก ารและผู้ ด้อ ยโอกาส ตั้งโครงการช่ ว ยเหลื อผู้ ย ากจน ยากไร้ รายได้ น้ อ ย และ
ผู้ด้อยโอกาส
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธ รองลงไป คือ ศาสนา
อิส ลาม และศาสนาคริส ต์ ประเพณี และงานประจาปี ประเพณี ทิ้งกระจาดวัดพนัญ เชิง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง งานมรดกโลก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสานปลาตะเพียน ภาษาถิ่น
ภาษาไทย
1.1. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
1.2 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
1.3 การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
1.3 บริบทชุมชนบึงบา ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 11 แสดงที่ตั้งของชุมชนบึงบา อาเภอหนองเสือ
ที่มา : ( สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 : มกราคม 12)
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้งของชุมชน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล ตาบลบึงบาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอหนองเสือไปเป็น
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28.43 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่
ต าบลต่ า งๆดั ง นี้ ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ ต าบลบึ ง กาสาม ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ ต าบลหนองสามวั ง
ทิศตะวันตกติดต่อกับบึงบอน ตาบลบึงชาอ้อและอาเภอหนองเสือ ทิศใต้ติดต่อตาบลบึงสนั่นอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งพื้นที่ มีลาคลองไหลผ่าน 3 สาย
และมีคลองแอนคั่นระหว่างกัน 2 สาย และมีคลองซอยในแต่ละหมู่บ้านหลายแห่งจึงเหมาะแก่การทา
การเกษตร
96

1.3 ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
1.4 ลั กษณะของดิน ลั กษณะของดิน ในพื้นที่ เป็นดินร่ว น ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ามีคลองน้า 3 สาย มีคลองแอน 2 สายและคลองซอยหลายแห่งใน
หมู่บ้าน
2. ด้ า นการเมื องการปกครอง เขตการปกครองตาบลบึ งบาประกอบด้ว ยจานวนหมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้ น จานวน 4,435 คน แยกเป็นชาย 2,232 คน หญิง 2,203 คน มีความ
หนาแน่ น เฉลี่ ย 156 คนต่ อ ตารางกิ โลเมตร (ข้ อ มู ล ณ พฤษภาคม 2562) ช่ ว งอายุ แ ละจ านวน
ประชากรประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน 35 – 55 ปี
ประชากรผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 703 คน ผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปี ขึ้น ไป ร่วมถึงผู้สูงอายุ ที่ได้รับ บาเหน็จ/บานาญ จานวนประมาณ 735 คน ผู้ สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจน จานวนประมาณ 35 คน (ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีผู้ดูแล
จานวน 1 คน (ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
3. ด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ จานวน 2 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
4. ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งมีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนลูกรัง การไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จานวน 1,371 ครัวเรือน การประปามีระบบ
ประปาบาดาลหมู่ บ้ า น จ าน วน 6 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ 1- 4,7,8 โทรศั พ ท์ ปั จ จุ บั น ทุ ก หมู่ บ้ า น
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 1 แห่ง ที่บ้านศาลาลอย หมู่ 7 ไปรษณีย์หรือ
การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์หนองเสือ
ตั้งอยู่ ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
๕. ระบบเศรษฐกิจ ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม
ได้แก่ทานา ปลูกข้าว ทาสวน ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง การบริการมีร้านทาผม เสริม
สวย พื้นที่หมู่ 2 มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จานวน 1 แห่ง การท่องเที่ยวมีสวนแก้วมังกร กราบไหว้
หลวงพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมปล่อยปลาวังมัจฉาวัดแสงมณี การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 1 จานวน 1 กลุ่ม แรงงาน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
ทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานา ปลูกข้าว ทาสวน ที่เหลือประชากรประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
๖. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ข้อมูลด้านการเกษตร ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานา ปลูกข้าว ทาสวน ข้อมูลด้านแหล่ง
น้าการเกษตรคลองน้าหลัก 3 สาย ได้แก่ คลองส่งน้าคลอง 11 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค) มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนาประชาชน หมู่ที่ 1-4,7,8 นับถือศาสนา
พุทธ โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน ดังนี้
วัด มีจานวน 1 วัด ได้แก่ วัดแสงมณี สถานปฏิบัติธรรม มีจานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมบวรธรรมสถาน 2) ร่มอารามธรรมสถาน 3) ศูนย์ปฏิบัติธรรมอโศการามอุดมทรัพย์ 4 ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเนตรธรรม ประเพณี และงานประจาปีช่วงเมษายน วัดแสงมณีจะจัดทาพิธีไม้ค้าโพธิ์
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1.4 บริบทชุมชนในเขตเทศบาลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 12 แสดงที่ตั้งของชุมชนตาบลบางบัวทอง
ที่มา : (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์. สังเคราะห์จาก GPS. 2562 : มกราคม 12)
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้งของชุมชน
ประวัติการก่อตั้ง
ประวัติชุมชน เทศบาลบางบขัวทอง จึงตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2480 แผนกฤษฎีกา เล่ม 54 หน้า 2546 เพื่อพัฒนาให้ชุมชนตลาด
บางบัวทองมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ผู้ก่อตั้งคือ ขุนพิทักษ์ ปทุม
มาศ (สิงโต สามวั ง) และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินทองสองส่วนคือ บริเวณ
คลองอ้อม ตาบลบางรักใหญ่ (อาเภอบางบัวทองในปัจจุบัน) โดยทิศเหนือได้เชื่อมกับคลองบางบั วทอง
มีผู้คนอาศัยอยู่สองฝั่งคลอง มีอาชีพทานา ส่วนที่สอง คือด้า นทิศเหนือของคลองอ้อม และทางด้านทิศ
ตะวันตกของคลองบางบัวทอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่งเสริม
ให้ราษฎรขุดคลอง และจับจองพัฒนาที่ดินสองฝั่งคลอง ขุดให้เป็นพื้นที่นา ทาไร่ได้ ในสมัยพุทธศักราช
2433 มีการขุดคลองตั้งแต่ทุ่งบางบัวทอง ออกไปยังทุ่งบางปลา บางภาษี แขวงเมืองนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ทาให้ที่ดินสองฝั่งคลองเป็นแผ่นดินทอง มีผู้คนหลายเชื่อสายทั้งไทย มอญ มุสลิม หลั่งไหล
เข้าจับจองพื้นที่สองฝั่งคลองเพื่อทานา ไร่ สวน และต่อมามีชาวจีน ญวน เข้ามาตั้งหลักแหล่งทาการค้า
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนค้าขาย เกิดเป็นตลาดค้าข้าวและผักที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอนนทบุรี เป็นผลให้
ได้รับ พระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นอาเภอบางบัว ทอง เริ่มเปิดทาการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม
รัตนโกสินทร์ศก พ.ศ. 2445 และเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการจัดตั้งค่าย
ทหารญี่ปุ่น เมื่อสิ้นสงคราม ยังมีการสร้างโดยกองกาลังญี่ปุ่น ในปี 2489 ขื่อสะพาน ไมตรีนฤมิตร
อาเภอบางบัวทอง มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่พุทธศักราช 2445 โดยตั้งขึ้นตามชื่อคลองบาง
บัวทอง ที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับเกาะเกร็ด และเจริญถึงยุคปัจจุบันโดย
ได้รับ ความเจริญ เชื่อมโยงกับ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ทาให้ ส ภาพพื้น ที่เจริญ รุ่งเรืองแบบก้าว
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กระโดด มีห มู่บ้ านจัดสรร ประชากรไหลเข้ามาอาศัย เป็นจานวนมาก กลายเป็นย่านธุรกิจการค้า
เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทองมีระยะทางห่างจากตัว จังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร และ
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง มีคลองสามวังฝั่งเหนือเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ต่ อ กั บ เขตเทศบาลเมื อ งพิ ม ลราชและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
อ้อมเกร็ด (อาเภอปากเกร็ด) มีเส้น ขนานระยะ 100 เมตรจากคลองลาโพฝั่งตะวันออก คลองส่งน้า
ชลประทานฝั่งใต้ และคลองบางบัวทองฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒ นา องค์การบริห ารส่วนตาบลบางรักใหญ่ และ
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (อีกครั้งหนึ่ง) มีคลองบางรักใหญ่ฝั่งตะวันออก คลองบางพลูฝั่งตะวันออก
เส้นขนานระยะ 300 เมตรจากกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ และคลองบางไผ่ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒ นา เทศบาลเมืองพิมลราช (อีกครั้งหนึ่ง)
และองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง มีเส้นขนานระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก
เป็นเส้นแบ่งเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทองครอบคลุมพื้นที่ ตาบลโสนลอยทั้งตาบล ตาบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่
ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3) ตาบลบางรักใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6, 7) ตาบลพิมล
ราช (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-3) และตาบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 3,
5, 6)
ประชากร
เมืองบางบัวทองมีป ระชากรในปี พ.ศ. 2560 จานวน 50,744 คนอาชีพหลักของประชากร
ในถิ่น นี้ คือ ทาสวน รับ ราชการ รัฐ วิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่ วนตัว รับจ้างทั่ วไป และทางาน
เอกชน ในท้องที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปทางานในกรุงเทพมหานคร
(รายงานสถิติจานวนประชากรและบ้าน .2560 . ทบ.บางบัวทอง,ระบบสถิติทางการทะเบียน
กรมการปกครอง .สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2562)
เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน
2562 ตามประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รวมทั้งสิ้น 50,495 คน เป็นชาย 23,225
คน เป็นหญิง 27,270 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,735 คน/ตารางกิโลเมตร จานวน
ครั ว เรื อน 25,269 ครั ว เรื อน (หลั ง) ทั้ งนี้ ยั งไม่รวมประชากรแฝงอี กประมาณ 10,418 คน (ข้ อมู ล
ประชากร : ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) แยกเป็นราย ชุมชน/หมู่บ้าน ได้จานวน 63 หมู่บ้าน ชุมชน
มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้ น 19,926 ครัวเรือน อันประกอบด้วย หมู่บ้านกฤษดานคร 100 ครัวเรือน
คลองงิ้ว ค่อ ม 16 ครั ว เรื อน คลองผู้ ใหญ่ จ ร 117 ครัว เรือน หมู่ บ้ านแคนนาเฮาน์ 126 ครัว เรือ น
หมู่บ้านจันทิมาธานี 740 ครัวเรือน หมู่บ้านจันทร์ทองเอี่ยม 230 ครัวเรือน หมู่บ้านชลดา 2,355
ครัว เรื อน หมู่บ้ านชายน้ าจามจุรี 662 ครัวเรือน หมู่บ้าน ซอย รุ่งเรือง 6 จานวน 916 ครัวเรือน
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หมู่ บ้ านตลาดเก่า 25 ครั ว เรื อ น หมู่ บ้ านทิ พ ย์สุ ว รรณ 2563 ครัว เรือน หมู่ บ้ านเทพบั ว ทอง 120
ครัวเรือน หมู่บ้าน นารีนคร 95 ครัวเรือน หมู่บ้านบางบัวทองวิลล่า 118 ครัวเรือน หมู่บ้านบางพลู 50
ครัวเรือน หมู่บ้านบุศรินทร์ 1,137 ครัวเรือน หมู่บ้านบุษกร-รติยา 338 ครัวเรือน หมู่บ้านบุษชาติ 78
ครั ว เรื อ น หมู่ บ้ าน ป.ผาสุ ข นิ เวศน์ 601 ครัว เรือ น ประตู น้ าพิ ม ลราช 160 รัว เรือ น พรมารี 51
ครัวเรือน พัฒนาเทศบาล 6 305 พุทธชาด 436 ฟาร์อีสบ้านใหญ่ 227 สภาวัล 1 จานวน 229 ไมตรี
อุทิศ 178 ร่มโพธิ์ 450 ร่มโพธิ์ทอง 2 136 ลภาวัลย์ 7 จานวน 155 ริมน้านนท์นที 175 ร่มโพธิ์ทอง 1
จานวน 249 เรือนนครวิลล่ า 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 เอื้ออาทร 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 จานวน 98 และ บ้านมั่นคง 225 ครัวเรือน
การศึกษา การสาธารณสุขและ ศาสนา และ ที่สาคัญ
ที่เป็นทุนทางสังคม ในพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเป็นสถานที่เคารพบูชา พักผ่อน
ประกอบด้วย วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดโพธิ์ทองหรือวัดเล่ง
เน่ยยี่ 2) หอนาฬิกาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิง
สะพานข้ามคลองพระพิ ม ลราชา สวนสาธารณะเทศบาลเมือ งบางบั ว ทอง วัด ละหาร วัดประจ า
เทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ พระอารามหลวง วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ โบสถ์ศาสนาคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มัสยิดนะฮ์ฏอตุลอิสลาห์ สุเหร่าศาสนาอิสลาม ตลาดสดเทศบาลเมืองบาง
บัวทอง ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา โรงพยาบาลบางบัวทอง กระทรวงสาธารณสุข ตลาดน้าพิมลราช
ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ
ข้อมูลประชากร มีโรงเรียน จานวน 25 แห่งและระดับวิทยาลัยอาชีวะจานวน 2 แห่ง ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จ านวน 4 แห่ ง โรงพยาบาล 1 แห่ ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ขปฐมภูมิ จ านวน 2 แห่ ง ประชากรในพื้นที่ส่ว นใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
90.78 มีวัดที่สาคัญ 8 วัด
วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ความเชื่อ และ ความ
ศรัทธาเคียงคู่เมืองบางบัวทองกว่าร้อยปี หลังจากประเพณีตรุษจีนให้หลังผ่านไป 15 วัน ขาวไทยเชื้อ
สายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบัวทองมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานประเพณีแห่เ จ้าพ่อจุ้ย ซึ่งประดิษฐานอยู่
ณ ศาลเจ้าประจาตลาดมาเนิ่นนานกว่า 100 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการบูชา ประเพณี
สงกรานต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดาเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ขึ้น ณ วันบาง
ไผ่ (พระอารามหลวง) และวัดละหาร โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์เห็นความสาคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทย วันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองบาง
บัวทอง ได้ดาเนินการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษ “สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ”ขึ้น เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส
บ าเพ็ญ กุศล ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น อนุ รักษ์วัฒ นธรรมประเพณี ของท้องถิ่นและกิจกรรมที่ส าคัญ ทาง
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พระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีให้ เกิดขึ้นในชุมชนและหน่วยงานต่างๆสืบสานวัฒ นธรรม
ประเพณี อันดีงามนี้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบไป วันขึ้นปีใหม่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดาเนิน
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมือง
บางบัวทอง ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 6 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทาบุญตักบาตร ฟังพระธรรม
เทศนาและรับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดพิธีทาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และรับศีลรับพร โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลและนอกเขต
เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
ข้อมูลและสถิติผู้สูงอายุ
เทศบาลบางบัวทองมีจานวนผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป 8,830 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40
ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จานวน 5,437 คน อายุระหว่าง
70 – 79 ปี 2,205 คน อายุระหว่าง 80-89 ปี 1,011 คน อายุระหว่าง 90 – 99 ปี จานวน 163 คน
และอายุ 100 ปี ขึ้นไป จานวน 14 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้รับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคมจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับเบี้ยยังชีพ การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ
พัฒนาในมิติต่างๆ

2. สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
สภาพชุมชนโดยทั่วไปของ 4 พื้นที่พบว่า ไม่แตกต่างกันมากนั ก แม้จะมีส่วนที่ต่างกันบ้างด้าน
ภูมิลาเนาและการอพยพโยกย้าย และความเป็นกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา กล่าวคือทั้ง 4 พื้นที่ในเขตวิจัย
เป็นพื้นที่อพยพของประชากรจากภาคต่างๆ และ แรงงานแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
บางชุมชน มีสภาพแออัด บุกรุกที่สาธารณะ หรือที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและจัดตั้งชุมชน
ขึ้นอยู่กันมาหลายชั่วอายุคน เกิดเป็นชุมชนแออัด ผลจากความแออัดของชุมชน ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาล และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ในทุกมิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่ น คงปลอดภั ย ในชีวิ ต และทรั พ ย์ สิ น ค่ านิ ย ม วัฒ นธรรมที่ เปลี่ ยนแปลง สถานบั น เทิ งและความ
เจริญ ก้าวหน้ าทางสื่ อ เทคโนโลยี ส่ งผลต่ อ ความสั มพั น ธ์ของคนในชุมชนเป็ น ไปในทางลบมากขึ้ น
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ กลุ่ มเด็ กและเยาวชน กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ มี การปรับ ตั ว เปลี่ ย นไปตามบริบ ทและ
สภาพแวดล้อม ประหนึ่งว่า สภาพแวดล้อมกายภาพเจริญก้า วหน้า แต่สภาพภายในจิตใจยิ่งอ่อนแอลง
ความแข็งกระด้างทางจิตใจนับวันจะทวีขึ้นเรื่อยๆ ความรับผิดชอบกันและกันน้อยลง ส่งผลต่อความ
อ่อนแอของสถาบั นครอบครัวโดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัด ที่ต้องเร่งประกอบอาชีพ เวลาของวัย
แรงงานในครอบครัว ถูกดึงไปด้วยระบบการทางานในกระบวนการทางเศรษฐกิจเพื่อปากและท้อง
รวมทั้งการยังชีพในสังคมอื่นๆ ผู้วิจัยสังเกตดูในชุมชน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในชุมชนแต่ละ
ชุมชนจะเงียบสงบ ในชุมชนแออัดจะมีเพียงผู้สูงอายุและเด็กที่เดินพลุกพล่านในชุมชนเพื่อหาจับจ่าย
ซื้ออาหาร ขนมต่างๆ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในชุม ชน ไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนัก ห้องเช่าแต่ละ
ห้องจะเงียบ มีเพียงผู้สูงอายุ ที่นั่งและทาอะไรเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน หรือก็ออกมาพูดคุยกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ผู้วิจัยจึงเข้าไปสนทนาพูดคุยร่วม
ด้วยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวิธีการวิจัย แล้วนามาแยกแยะประเด็นต่างๆ พบว่า
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1.สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ส่วนมากมี
การโยกย้ายอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคอื่นๆ ส่วนที่เป็นคนในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี จริงๆ ก็มีปะปนกัน ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัดในพื้นที่วิจัย การอยู่อาศัย พบว่า บุตรหลานพาเช่าห้องพักอาศัยอยู่บางรายอยู่มานาน พอ
มี ที่ ว่ า งๆ ก็ เริ่ ม การก่ อ สร้ า งบ้ า นชั่ ว คราว ในที่ ส าธารณ เช่ น ตลาดเก่ า ที่ ข องทางราชการ ที
สาธารณประโยชน์ ที่วัด ที่รกร้างว่างเปล่าที่เจ้าของทิ้งร้างขาดการดูแล รวมทั้งริมคลองสาธารณะ และ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน จากรุ่นสู่รุ่น ขยายตัวและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนเปลี่ยนถ่ายเป็นชุมชน แต่ด้วย
สภาพที่เป็นอยู่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจึงไม่กล้าที่จะพัฒนาชุมชนที่อยู่ให้มีความเจริญ เนื่องจาก
ไม่ ใช่ กรรมสิ ท ธิ์ ยั งคงเพี ย งเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ท าให้ ข าดการเอาใจใส่ ร่ว มกั น กลางเป็ น ชุ ม ชนแออั ด
ผู้ สู งอายุ บ างรายมี ท ะเบี ย นบ้ านในพื้ น ที่ อ ย่างถู กต้ อง บางคนไม่มี ส ถานะทางทะเบี ยนบ้ านในเขต
เทศบาล ด้านการมีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนในคราวที่มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออก
หน่วยเคลื่อนที่ของทางเทศบาลหรือส่วนราชการ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีฐานะการเป็นอยู่ที่ดี จะเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส อาทิ กลุ่มผู้ไม่มีทะเบียนบ้าน มีฐานะยากจน ใน
ระยะต้น จะออกไปร่วมกิจกรรมบ้า ง ในระดับน้อย ทั้งนี้เกิดจากความไม่มั่นใจในตนเองในสิทธิ์ โดย
มองว่าตนเองไม่ใช่คนพื้นที่มาแต่ดั้งเดิม บางราย ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากมีภาระที่
ต้องรับผิดชอบหลานที่ต้องดูแลในบ้านเช่า บางคนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการไปร่วมรับบริการ หาก
ต้องมี กิ จ กรรมทางศาสนาที่ วัดจั ด ขึ้น ก็จะไปร่ว มบ้ างแต่ไม่ต่อเนื่อ ง แม้ จะได้ ข่าวประกาศทางหอ
กระจายข่าว อันเนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ไม่มีเงินซื้อหาอาหารที่มีคุณภาพ เพียงยัง
ชีพก็ยังไม่เพียงพอ ส่วนกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยมี
ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยมาก เพราะไม่ เข้ าใจ ไม่ ส นใจ แม้ บ างครั้ งจะได้ รั บ การชั ก ชวนจากเพื่ อ นบ้ านหรื อ
อาสาสมัคร ในชุมชน แต่ในปัจจุบัน เริ่มออกมามากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก มีกรรมการ ประธานชุมชน เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและชักชวนออกมาทากิจกรรม ด้านสวัสดิการ ที่ทางราชการจัดให้
“ ......เมื่อก่อนผู้ สูงอายุที่มีฐานะยากจน คนที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเองจะไม่ค่อย
ออกมา แม้ว่าทางราชการจะออกหน่วยไปบริการ ในด้านต่างๆ แต่คนกลุ่มนี้ ก็ไม่กล้าออกมา เพราะคิด
ว่าไม่ใช่สิทธิ์ของตนเอง แต่ระยะหลังๆ กรรมการชุมชน อสม. อพม. ได้ทางานร่ วมกันไปกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุออกมารรับบริการ เช่น การตรวจร่างกาย ตรวจวัดความดัน ร่วมงานประเพณีของชุมชน และ
คอยติดตามกระตุ้น อย่างต่อเนื่ อง ระยะหลั งๆ เลยออกมา แต่ก็ได้ในระดับหนึ่ง.....นอกจากนี้ จะมี
กรรมการชุมชน ช่วยกัน คอยช่วยเหลือดูแล ถ้ามีปัญหาใดๆ ก็จะมีโทรเข้ามาแจ้งให้เอารถไปรับ ”
(พรเทพ จูจ่าย. คาสัมภาษณ์. 2562 : มีนาคม 23.)
“.........ปกติผู้สูงอายุในสังคมเมือง จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจาก ผู้สูงอายุจะมีภารกิจต้องหา
เงิน และภารกิจต้องดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาออกมาทากิจกรรมร่วมกับน้อย....”
(อติกานต์ อินทร์มอญ.คาสัมภาษณ์.2562 : มีนาคม 14)
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การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงระบบสวัสดิการด้านอื่นๆ การเข้าถึงกิจกรรมทางศาสนา จะมีวัด
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจากเจ้าอาวาสมีความเข้มแข็งโดยวัดจะเป็นแหล่งอาหาร
ที่พึงพิ งของคนจน และเวลามีงานประจาปี ผู้ สู งอายุก็จะทาขนม อาหาร มาขาย มีกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน นอกจากนี้ การส่งเสริมประเพณี ทางศาสนา อาทิการทาบุญ ในชุมชน จะช่วยให้ ผู้สู งอายุที
ยากจนมีรายได้น้อย มีส่วนร่วมมากขึ้น
“....การช่วยให้ผู้สูงอายุออกมามีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ จาเป็นต้องอาศัย
คณะกรรมการ ประธาน ประสานงานผ่านสมาชิกเทศบาล กันมาช่วยเหลือ ในส่วนของวัด ผู้สูงอายุจะ
ศรัทธาเจ้าอาวาสของวัด ท่านจะสร้างความเชื่อถือให้คนในชุมชน ทาให้เป็นศูนย์รวมความดี หากมี
กิจกรรมต่างๆ หลวงพ่อก็จะจ้างผู้สูงอายุที่ว่างงานทาความสะอาดวัด เวลามีงานวัด ก็ให้นาสิ่งของมา
จาหน่ายเพิม่ รายได้ และยังมีการดูดวง นาความเชื่อต่างๆ มาสู่การพัฒนาคนผ่านประเพณีต่างๆ...”
(พรเทพ จูจ่าย. คาสัมภาษณ์. 2562 : มีนาคม 23.)
2. สถานการณ์ ผู้ สู งอาย ด้านการประกอบอาชีพ และรายได้ จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
เชิงคุณภาพในพื้นที่ศึกษา พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเฉพาะพื้นที่เป็นชุมชนแออัด มีรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนที่มีฐานะ
ยากจนมีภาระต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเล็กๆ น้อยๆ เพื่อดูแลตนเอง และบุตรหลาน ไม่พร้อมจะรับ
การฝึกอาชีพตามที่ทางราชการจัดไว้บริการอาทิการสอนเรื่องการผลิตสินค้า อาหาร การทาเกษตร
“อยากมีงานทา คนเรามีงานทาก็สบายใจแล้วใครจะไปงอมืองอเท้า มีงานที่ทาเลี้ยงตัวเองได้
ไปวันๆก็ดีใจแล้ว ไปทางานที่อื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องทาอยู่ที่บ้านงานอะไรก็ได้ งานที่เราทาไหว ไม่ใช่ งาน
ที่ใช้กาลังเกินตัวเอง งานในพื้นที่ก็มีแต่มันใช้กาลังในการแบกหามซึ่งลูกเขยก็ทาไม่ไหว ต้องการที่อยู่ที่
เป็นหลักแหล่งให้รัฐบาลช่วยเหลือมันก็สามารถถอนสภาพได้ไม่ใช่ให้แต่ชาวบ้านและชุมชนช่วยเหลือ
ตัวเอง แบบให้ระบุไปเลยว่าใครบ้านเลขที่เท่าไหร่มีกี่ตารางวามีขนาดเท่าไหร่”
(นางแม เคนคา. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.)
ระดับคุณภาพชีวิตถ้าหากประเมินเป็นภาพรวม จะพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะมีคุณภาพชีวิต
อยู่ระดับ ปานกลาง มีอาชีพรับ จ้างทั่วไปเท่าที่จะทาไหว แต่ผู้ สูงอายุส่ว นใหญ่จะไม่ปล่อยเวลาว่าง
ทิ้งเปล่า ส่วนผู้สูงอายุที่ว่างงานจริงๆ ไม่มีที่พักอาศัยอาศัยเป็นของตนเอง ก็จะออกไปช่วยงานวัดใน
ชุมชน เพื่อให้ได้อาหารจากวัดมารับประทานที่บ้าน ผู้สูงอายุบางส่วนเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้รับ
สวัสดิการจากกองทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ อาทิกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่วนผู้สูงอายุที มีฐานะดีหน่อย
ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนที่ย ากจนไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ก็จะมีคุณ ภาพชีวิต
รองลงมา ค่อนข้างลาบากเพราะรายได้ไม่เพียงพอ ครอบครัวไม่ค่อยให้ความสนใจกัน รายได้หลักของ
ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนนอกจาก จะเกิดจากการรับจ้างแล้ว มีรายได้ หลักคือ รายได้จากการรับเบี้ย
ยังชีพที่รัฐบาลจัดให้บางรายอาศัยลาพังคนเดียวก็จะรับจ้างปลอกหอม กระเทียม ตามที่ตลาดสั่งจ้าง มี
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บางส่วนที่อยู่ในครอบครัวของบุตร และทาหน้าที่เลี้ยงหลาน บุตรออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง เลี้ยงดู
กัน บางรายบุตรไปทางานต่างจังหวัด ส่งให้ใช้เดือนละ 1,000 – 2,000 บาท พอยังชีพ
“ผู้สูงอายุในเขาคูบาส่วนมากจะเป็นคนยากจน เป็นผู้ สูงอายุที่มีบุตรหลานเยอะ และบุตร
หลานที่อยู่ในชุมชน ส่วนมากจะไปอยู่ในเรือนจา ส่วนมากจะเป็นผู้กระทาผิด ผู้สูงอายุในชุมชนก็จะ
ได้รับบทบาทในการเลี้ยงเด็ก พ่อแม่ติดคุกผุ้สูงอายุจึ งได้มาเลี้ยงหลาน ในชุมชนมีเยอะ เป้นภาระของ
ชุมชนด้วยที่จะต้องมาดุแลช่วยเหลือ เป้นภาระของเพื่อนบ้านด้วย ทั้งหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วย
เพราะผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะอายุเยอะ...”
(นายย้ง แหลมมะเกลือ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.)
“...ทุกวันพุธ จะออกมารวมตัวกันทากับข้าว ประมาณ 20 กว่า คนได้ เมื่อทาเสร็จก็จะเอา
ไปขายตลาด จะมีการตั้งกลุ่ ม รวมตัวกัน ทาแจกกันเองมั่ง เหลื อก็เอาใส่ ถุงไปขาย ส่ วนมากเขามี
ความสุข เพราะได้มาคุยกัน พบปะกัน ทาทุกวันพุธ นอกจากนี้ จะมีอาชีพส่วนตัว คือ แกะสลักลาย
ไม้ ทั้งหญิงและชาย เป็นลายฉลุ ลายประตู ป้าย โดยแต่ละบ้านจะมีกิจกรรมของตัวเอง ขั้นตอนการ
จ้าง ก็จะมีคนมีทุนมาจ้าง ผู้สูงอายุก็จะมีความสุขที่มีกิจกรรมทา เขาจะมีแบบมาให้”
(นายย้ง แหลมมะเกลือ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.)
“...คุณ ภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ โดยรวม ผู้สู งอายุส่ วนใหญ่ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ ส่ วนใหญ่ห ลาย
ครอบครัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ถ้าบ้านไหนเพียงพอ มีฐานะ เช่นข้าราชการเกษียณ ก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี กว่าคนอื่น...”
(นายดวง พงษ์ยุทธ. คาสัมภาษณ์. 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. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 19.)
“...ผู้สูงอายุที่นี่จะไปรับจ้างที่ตลาดล้ง บขส.สระบุรี เช่น ร้อยพวงมาลัย เด็ดพริก แกะกะเทียม
หรือ งานเล็กๆ น้อยๆ พอได้เงินค่าตอบแทนมาเลี้ยงครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายให้หลานๆ ไปเรียน.”
( นัฐวนันท์ สมพร . คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 22.)
“...ถ้ามีผู้สูงอายุประสบปัญหาสังคมจะประสานงานไป พมจ. เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ เช่น
คนไม่มีค่าครองชีพจะประสานกัน พมจ. แต่ส่วนมากผู้สูงอายุจะไม่พร้อมที่จะมาฝึก อาชีพ ผู้สูงอายุ
ต้องการอะไรเราก็จะเอาความต้องการของเขา มาวางแผน เช่นโครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนละ ๒.๐
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แสน แต่ละชุมชนก็จะมีการสอนเรื่อง ผลิตสินค้า อาทิ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ขนม เพาะเห็ด ซึ่ง
กลุ่มที่จะมาทา ก็เป็นผู้สูงอายุ...”
(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.)
“...ด้านอาชีพที่เทศบาลฝึกให้ก็ก่อประโยชน์กับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล การทางานก็จะมีการทอดแบบสอบถามไปหาความต้องการก่อน แล้วทางเทศบาลค่อย
นามาพิจารณาจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วก็จะมีการติดตามประเมินผล เช่น ติดตามว่าเขา
เรียนแล้ว ได้เอาไปทาจริงและขยายผลหรือไม่ เช่นทาใช้ในครัวเรือน การเอาวัสดุเหลือใช้มาปลูกเห็ด
อย่างน้อยก็รับประทานในครัวเรือน ก็เน้นเรื่องการลดรายจ่ายมกกว่า จะเป็นการสร้างรายได้...”
(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.)
3. สถานการณ์ด้านครอบครัว ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกับครอบครัว แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง แต่ก็
อาศัยอยู่ในรอบครัวของลูกๆ หรือครอบครัวของตระกูลเนื่ องจากอาศัยมานาน มีความผูกพันกัน แต่
บางส่วนก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีผู้สูงอายุอาศัยลาพังคู่สามีภรรยา และ อาศัยอยู่ลาพังแต่มีบุตร
หลานที่ไปทางานนอกพื้นที่คอยส่งเงินมาจุนเจือและรับผิดชอบรายจ่ายบ้าง
“...ครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ก็จะใกล้ชิดกัน แต่หลายครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว
เดี่ยว...”
(อติกานต์ อินทร์มอญ.คาสัมภาษณ์.2562 : มีนาคม 14)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ กับสมาชิกในครอบครัว ใสครอบครัวที่อาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวขยาย มีนั ย ยะความสั มพันธ์ที่ดี มีส่ วนร่วมกันภายในครอบครัว บ้าง แต่บางครอบครัว ที่
ผู้สูงอายุอยู่กันตามลาพัง ลูกหลานแยกครอบครัวไปอยู่ที่อยู่ ที่อื่น หรือแยกครอบครัวไปอยู่ในละแวก
ชุมชนเดียวกัน ก็จะความสัมพันธ์ก็จะลดลง เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ต่างคน ต่างต้อง
รับผิดชอบในครอบครัวของตนเอง ไม่มีเวลาร่วมกันมากขึ้นเรื่อย
“…ลูกหลานเขาแต่งงานกันเขาก็แยกย้ายกันไปหมด..”
(นางแม เคนคา.คาสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 5)
สภาพที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จากการสังเกตบริเวณ
รอบบ้านและสภาพที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง บางครอบครั ว นาเศษไม้ เศษป้าย
โฆษณา มาปิดล้อมบั งแดดบั งฝน ไม้ที่นามาสร้างที่พัก ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้ออ่อน และสภาพการ
เป็นอยู่ ไม่ถูกสุขอนามัย บางบ้านของผู้สูงอายุ เป็นเหมือนห้องเช่า อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีกลิ่นอับ
คับแคบ เป็นเรือนแถว ไม่เหมาะกับการพักอาศัย นอกจากนี้ ภายในบ้านผู้สูงอายุทาหน้าที่คอยดูแล
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หลานให้แก่บุตรสาว บุตรเขยที่ออกไปทางานนอกบ้าน ต้องรอย่าค่าจึงจะกลับมา และบางบ้านมีหลาย
คนวัยไล่เลี่ย กัน ตั้งแต่ 2 ,4 ,5 ปี ที่อยู่ในอุปการะของผู้สูงอายุ
“...ผู้สูงอายุในเขาคูบาส่วนมากจะเป็นคนยากจน เป็นผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานเยอะ...”
(คุณากร คุ้มสมบัติ , ชุมชนเขาคูบา.คาสัมภาษณ์.2562)
“...ส่วนใหญ่หลายครอบครัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอ...ลูกหลานมีรายได้ ฐานะดี ก็เลี้ยงดูดี บาง
ครอบครัวที่ยากจน การกิน การอยู่ ที่นอน ก็ไม่ดี...”
(ดวง พงษ์ยุทธ.คาสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 19)
“...ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนาถามากกว่าภายในครัวเรือน คับแคบ ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ...”
(นัฐวนันท์ จันทร์ผา .คาสัมภาษณ์2562 : มกราคม 22)
4.สถานการณ์ด้านโอกาสและการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง พบว่าเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ค่อนข้างดี เวลาเจ็บป่วยก็ไปหาหมอได้ นอกจากนี้
ยังมีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน อสม.คอยดูแล ตรวจสุขภาพ คัดกรอง เจาะเลือด เบื้องต้นร่วมกับ
ทาง รพ.สต.ประจาพื้นที่
“....ในชุมชน ก็จะมี อสม.คอยดูแล ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดเดือนละ 2 ครั้ง แก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน ...”
(ภาณุวัฒน์ พรจ๊ะโป๊ะ , คาสัมภาษณ์ . 2562 : กุมภาพันธ์ 25)
ระบบการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ ทางเทศบาลจะทาเองไม่มีระบบศูนย์ ศพอส. แต่ทางเทศบาล
จะทาให้ได้ดีอยู่แล้วเพื่อทาหน้าที่ ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยเงินที่นามา
จ่ายเบี้ยยังชีพ ก็มาจากอุดหนุนรัฐบาล และเงินสะสมเทศบาล สมทบปีละ ล้านกว่าบาท โดยทางกอง
คลังจะโอนเข้าบัญชี บางพื้นที่มีชมรมผู้สูงอายุ เป็นกลไกสาคัญในการคุ้มครองส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ มีอาสาสมัครปฏิบัติกับผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนดูแลจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ มีความคิดใหม่ๆ มีการทบทวน และวางแผน ในแต่ละปี
จะมีการน าเสนอผลการดาเนิ น งานกับ ทางเทศบาลเมืองบางบัว ทองโดยเขาจะดึงศักยภาพของเขา
ออกมาเอง และต้ องออกมาจากตั วผู้ สู งอายุเอง ซึ่งส่ งผลต่ อความยั่ งยืน โดยมีอาสาสมัค รในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุด้วยกันจัดระบบบริการกันเอง สิ่งทีเห็นว่าเป็นจุดอ่อนในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกับ การ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สู งอายุ ในพื้น ที่ เช่น ญาติไม่ ยอมรับ ไม่ช อบให้ เข้าไปวุ่นวาย แต่ทางเทศบาล
ก็มีเครือ ข่ายคอยเชื่ อมและคอยแก้ไขปัญ หา ส่ ว นการเข้าถึงระบบสวัส ดิ การสั งคม พบว่า การจั ด
สวัส ดิการผู้สู งอายุ ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมให้ ผู้ สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนนั นทนาการปกติ
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจาก ผู้สูงอายุจะมีภารกิจต้องหาเงิน และภารกิจต้อง
ดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาออกมาทากิจกรรมร่วมกับ ทางเทศบาลได้จากัด ในชุมชนก็จะมีกลุ่มที่เขาต้อง
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ไปทากิจกรรมของเขาอยู่แล้ว และผู้สูงอายุในชุมชนเมืองจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมเมืองติดสังคม
ดังนั้น ถ้าจะนัดหมายทากิจกรรมกับเขา ต้องมีเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าถึงสิทธิ์
และสวัสดิการ และเขารับรู้และปฏิบัติถูก ส่วนผู้สูงอายุที่เกิดปัญหาเฉพาะรายทางกองก็จะเข้าไปดูเป็น
กรณีพิเศษ เช่น ผส.ถูกทาร้าย ก็จะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ และส่ งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ที่ผ่านมารายที่ได้รับอันตราย ถูกทาร้ายมีน้อย
“.... ท่านนายกฯ เทศมนตรีบางบัวทอง ท่านจะเน้นมากเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยนาระบบ
ศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง โดยมีกองสาธารณสุข และกองสวัสดิการสังคมเป็นกลไกการดูแล นอกจากนี้ยัง
มีชมรมผู้สูงอายุ ... ร่วมกันออกมานาพาผู้สูงอายุทากิจกรรม อาทิ การราเพื่อสุขภาพ กีฬา สมุนไพร
ลีลาศ ส่วนในรายที่ติดเตียง ก็จะมีทีมสุขภาพลงไปเยี่ยมบ้าน ...ผสมผสานกับทีม อสม. ...”
( ผู้อานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลบางบัวทอง , คาสัมภาษณ์. 2562 :มกราคม 12)
5.สุขภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่ในชุมชนเมือง พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย
ในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวในชุมชนแออัด มีความเปราะบางขึ้นอยู่
กับสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง กล่าวคือผู้สูงอายุที่แม้อยู่คนเดียวแต่หากอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้าน
ของลู ก หลานญาติพี่ น้ อง มี แนวโน้ ม ที่ จะมี สุ ข ภาพจิต ที่ ดีเพราะมีค นห่ ว งใย ส่ วนผู้ ที่ ไม่มี ญ าติ และ
ลูกหลานอยู่ใกล้ๆ จะมีความรู้สึกกังวน และมีความเปราะบางเพราะขาดคนดูแลโดยเฉพาะหามีเหตุ
ฉุกเฉิน ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ กับ คู่สมรสเท่านั้น พบว่าหากทั้งคู่ยังสุข ภาพแข็งแรงดีกลุ่มนี้ค่อนข้าง
จะมีความสุขเพราะไม่เหงา มีการปรึกษาพูดคุยแม้จะไม่มากนัก แต่ก็รู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจ บาง
ครอบครัวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มป่วย ก็จะรู้สึกวิตกกังวลและเกิดความทุกข์เพราะอีกฝ่ายจะต้องดูแลเป็น
พิเศษ และเกิดความวิตกกังวลเพราะกลัวการสูญ เสีย ผู้สูงอายุบางคนอยู่ในชุมชนแต่มีบทบาทเลี้ยง
หลานเนื่องจากบุตรสาวได้นาหลานมาให้เลี้ยงดู ก็มักจะมีความสุข แต่ก็ยังมีความวิตกกังวลเพราะถ้ามี
ปัญหาเรื่องเงินรายได้ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุบางกลุ่มจะทางานเล็กๆน้อยๆ ตามที่มีกาลังก็จะไม่วิตกกังวล
มากนักเนื่องจากมีกจิ กรรมทาอย่างต่อเนื่อง
“...ไม่ถึงกับสุขแล้วก็ไม่ถึงกับทุกข์ เครียดแค่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา... คนเรามีงานทาก็สบายใจ
แล้วใครจะไปงอมืองอเท้า มีงานที่ทาเลี้ยงตัวเองได้ไปวันๆก็ดีใจแล้ว…
(นางแม เคนคา.คาสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 5)
“...ส่วนมากเขามีความสุข เพราะได้มาคุยกันพบปะกัน ทาทุกวันพุธ โดยแต่ละบ้านจะมี
กิจกรรมของตัวเอง ผู้สูงอายุก็จะมีความสุขที่มีกิจกรรมทา…”
( กนกอร อยู่ทรัพย์ .คาสัมภาษณ์.2562 : กุมภาพันธ์ 14)
ผู้สูงอายุในชุมชน บางส่วนที่ออกมาร่วมกิจกรรมที่วัด ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องถ้าเริ่มมี กลุ่ ม
เพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน ออกมาทากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา ก็จะทาให้
เข้าถึงธรรมะ และเกิดการผ่อนคลาย
“...การสวดมนต์ร่วมกัน ก็จะนาความสุขด้านจิตใจ ขัดเกลาจิตใจให้คนได้อย่างดี เกิด
ความสุขร่วมกันของคนในชุมชน... ”
(พระครูสันตจิตตากร.คาสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 10)
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ในบางชุมชนถ้าผู้สูงอายุเจ็บป่วย ในคราวที่มีการรวมกลุ่มมาทาบุญที่วัดก็จะมีการเล่าเรื่อง
ภาวะความเป็นอยู่ ร่วมกัน ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารถึงการเจ็บป่วยของผู้สงอายุ ทางวัดโดยเฉพาะเจ้า
อาวาสและคณะสงฆ์ ก็จะมีกิจกรรม โครงการออกเยี่ย มญาติโยม ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองก็จะได้รับ
บริการจากคณะสงฆ์ทากิจกรรมออกเยี่ยม
“พระอยู่ได้ก็เพราะญาติโยมมาทาบุญ ใส่บาตร เมื่อเวลาญาติโยมป่วย พระก็น่าจะออกเยี่ยม
เยียนได้ จึงได้รวมตัวกัน ออกเยี่ยมญาติโยม มาแล้ว ซึ่งจะมีข้อดี ที่เกิดจากกิจกรรมการที่คณะสงฆ์
เป็นผู้ไปเยี่ยมเองนั้น ทาให้ส่งผลต่อกาลังใจของผู้ป่วยอย่างมาก ถ้ารายได้หมดกาลังใจ เหนื่อยมากๆ ก็
จะสวดมนต์ให้ที่บ้านเลย ก็ทาให้มีกาลังใจดีขึ้น บทบาทของสงฆ์ คือการทางานเพื่อประชาชน ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ คนที่มาวัดก็จะได้พลังใจ บางรายเป็นหนี้ วิตกกังวล รู้สึกไม่สบายใจ ตั้งใจไว้ว่าจะ
ไปทอดผ้าป่า แต่ก็ไม่ได้ไปทอด ก็มาทาบุญทดแทน ก็สบายใจดีขึ้น…”
(พระครูสันตจิตตากร.คาสัมภาษณ์.2562 : มกราคม 12)
6. สถานการณ์ด้านสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พบว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุม ชนเมืองส่วนใหญ่ จะมีสุขภาพที่แข็งแรง แม้จะมีครอบครัวอยู่ในที่แออัด และ
สภาพแวดล้ อ มไม่ ดี ส่ ว นใหญ่ จ ะมี โ รคประจ าตั ว ทั่ ว ไป ตามวั ย ของผู้ สู งอายุ อาทิ โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือระบบทางเดินหายใจ และเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนี้อันเกิดจากภาระ
การรับประทานอาหาร และ สภาพแวดล้อมที่แออัด
“...ในเรื่องของสุขภาพก็มีโรคประจาตัวกันทุกคน เรื่องสุขอนามัยก็ไม่ดี มันเป็นชุมชนที่แออัด
มันดีไม่เต็มร้อยหรอก เพราะในเรื่องของการกินอยู่มันไม่สะอาด สภาพชุมชนมันแคบ สิ่งแวดล้อมมัน
ไม่ดี ทั้งขยะทั้งการพัฒนามันก็ไม่มีการจัดระเบียบให้ดี ก็มีส่วนตรงนี้”
(นายย้ง แหลมมะเกลือ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.)
แต่ เนื่ อ งจาก ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ เป็ น เขตชุ ม ชนเมื อ ง ระบบดู แ ลของเทศบาลเมื อ ง
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. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 24.)
“...ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการที่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง อยู่บ้าน
คนเดียว ไม่มีบัตรประชาชนก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแรงงานเคลื่อนย้ายมาอยู่นานแล้วไม่กลับไปบ้าน
เดิม นานเข้าก็เป็นชุมชนแออัด บางรายพอสร้างรายได้ก็สร้างบ้านเช่าติดๆกัน บ้านมีบ้านเลขที่จริงๆไม่
มาก ส่วนมากจะเป็นแฝง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนาถามากกว่าภายในครัวเรือน คับแคบ ไม่สะอาด ไม่
ถูกสุขลักษณะเลย ลูกหลานไปทางานที่อื่น เจ็บป่วยก็เดินมาอนามัยด้วยตนเอง บางครั้งลูกหลานใส่รถ
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มาปล่อยทิ้งไว้แล้วเย็นมารับ บางครั้งก็ไม่สนใจเลย รูปแบบการดูแล จะดูแลการเจ็บป่วยทั้งวอคอินน์
และส่งต่อจาก รพ. มาก็มี แล้วแต่คาสั่งแพทย์ การทางานในชุมชนก็จะมี อสม. เป็นผู้ช่ว ย อสม.จะส่ง
ข่าวถ้าใครไม่สามารถมารับบริการด้วยตัวเอง ถ้ากรณีการรักษาก็ส่งต่อ รพส.ต. มีส่วนด้านสวัสดิการ
อื่นๆ ด้านสังคมเราก็จะส่งต่อกองสวัสดิการ ทบ.เมืองสระบุรี ส่วนการดูแลด้านอื่นๆ เช่น เยี่ยมบ้าน
ทางอนามัยก็จะทาร่วมกันกับ อสม. และผู้นาชุมชนที่นี่จะมีพยาบาลที่ดูแล ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ถ้าใน
รายเรื้อรังก็จะต้องทากายภาพบาบัด...”
(นัฐวนันท์. คาสัมภาษณ์.คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 22.)
“...ด้านการสาธารณสุขจะดูแลด้านสุขภาพอนามัยจะมี อสม. ออกปฏิบัติการตรวจความดัน
เบาหวาน ภายในชุมชน ประจาทุกเดือน โดยเริ่มจากการเขียนโครงการขอรับเงินงบประมารเอง และ
กิจกรรมที่ลงไปทาจะทาทุกเดือน และทากิจกรรม ทุกอย่างแต่ละครั้งให้เสร็จภายใน ๑ วัน โดยเริ่ม
จาก เจาะเลือด กินอาหารว่าง รับความรู้ ทานข้าวเมื่อเที่ยงก็ฟังผล และพบแพทย์ รับยากลับบ้าน
ในส่วนของชุมชนจะมี “หมอเขียว” ซึ่งทาหน้าที่ เป็นผู้ให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ปีละ ๑-๒ ครั้ง ครั้งหนึ่ง
จะทา ๑- ๒ วัน ส่วนมากใช้แบบเข้าไป เย็นกลับ เพราะไม่มีเวลา...”
(นางสาวอติกานต์ อินทร์มอญ. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม.)
“...กองสาธารณสุขจะดูแลด้านสุขภาพผ่านชมรมผู้สูงอายุ โดยมีชมรมแล้วให้ผู้สูงอายุ มาสมัคร
เป็นสมาชิกทากิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้...”
(นางสาวปิยรัตน์ ปริธนาภรณ์. คาสัมภาษณ์. 2562 : มกราคม 10.)
7. ความมั่น คงในมิติอื่น ๆ ในการดาเนิ นชีวิตของผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง พบว่า ผู้สูงอายุ ที่เข้ามาอาศัยในที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตนเอง มีความวิตกกังวลว่า
ถ้าเจ้าของที่ดินเขาขายที่ดินได้ เดี๋ยวเขาก็จะไล่ออกจากสถานที่เช่า แม้แต่บ้านที่อยู่นี่ก็ไม่มีทะเบียน
บ้าน ภรรยาและตัวเองก็มีที่อยู่ที่อื่น แต่ใช้ที่แห่งนี้ทามาหากิน บางครอบครัวอาศัยที่ดิน ของการรถไฟ
และผู้มาอยู่ก็เคยชินและถาวรมากแล้วรักที่จะอยู่ตรงนี้ ถ้าจะทาเพื่อพัฒนาก็จะต้องทาแฟลตเหมือน
ใน กทม. แต่ผู้สูงอายุจะไม่ชอบถ้าจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายออกจริงๆ รัฐต้องจัดหาและสนับสนุน เท่านั้น
และในปัจจุบันคนในชุมชนแออัดก็จริงแต่ ทุกบ้านมาอยู่นานมาหากิน เขาก็มีรถแทบทุกบ้าน คนใน
ชุมชนจะเป็นผู้มีศักยภาพมาก คุณภาพชีวิตของคนชุมชนเมืองจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ด้อย แต่ไม่ต้องการ
ปรับเปลี่ยน เพราะเขามีบ้านแม้จะไม่หรู แต่เขาก็มี เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานจนเป็นวิถีชีวิต และ
เขาก็เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองจากการดาเนินชีวิต สถานการณ์ในภาพรวมของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า
คนดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมีปัญหาคือ ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินเดือน แต่งานเยอะมาก ชุมชนผมกาลังประสบ
ปัญหาเรื่อง การค้ายาเสพติด ตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไชปัญหาได้ และเป็นแหล่งใหญ่ของการค้ายาเสพ
ติดของเคยพยายามแก้ไขปัญหาแต่ ก็ยังแก้ไม่ได้ ตอนนี้ยิ่งระบาดอย่างรุนแรงในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังระบาดในครอบครัว ทาให้พ่อแม่ไม่สนใจ พ่อแม่
เริ่มใช้ประโยชน์จากลูกให้ลูกเดินยอดหารายได้จากการค้ายาเสพติด
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ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชี วิตผู้สูงอายุในชุมชน ทางกลุ่มชุมชนมี กลุ่มออมทรัพย์
ออมวัน ละบาท ก็จ ะไปออม ออมเพื่อ กู้ และมี กองทุ น หมู่ บ้าน แต่ว่าไม่เข้มแข้ง ผู้ สู งอายุก็ จะเป็ น
สมาชิกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการชุมชนเป็นคนจัด เจ็บป่วยก็สามารถเบิกค่ารักษาไปก่อนได้ครั้งละ
สองพัน ในส่วนของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย
ในภาพรวมผลจากการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ ด้ ว ยกระบวนการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ด้ว ยค าถาม
ปลายเปิด แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการเข้าไปฝังตัวในชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง ถึงรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชน พบว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง อยู่ในระดับปานกลาง
แม้บ างรายจะอยู่ลาพังเพียงคนเดีย ว หรืออยู่ในครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวไม่สมบูรณ์ หรือมี
ครอบครัวสมบูรณ์แต่สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ค่อยดี แต่การเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการที่จัดให้
โดยเทศบาลเมือง อยู่ในระดับดี อันเกิดจากในชุมชนมีระบบการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน บ้าน และ สวนราชการ ส่วนปัญหาที่เป็นประเด็กน่าห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชนเมืองพบว่า สภาพความเป็นอยู่ในบางส่วนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิ อยู่ในพื้นที่
บุ ก รุ ก ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยในเขตจั ง หวั ด สระบุ รี อาศั ย อยู่ ริ ม แม่ น้ าในเขตจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่ริมคลองระบายน้าในเขตเทศบาลบางบัวทอง และเป็นที่เอกชนให้เช่า
อยู่เป็นรายปี สภาพการเป็นอยู่ทั่วไปไม่มีความมั่นคงและไม่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ส่วนประเด็นการ
มีที่อยู่ใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ถ้าจะต้องย้ายที่อยู่ ขอให้ทางราชการเป็นผู้จัดสรรให้ ด้านอาชีพและรายได้
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีฐานะดี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม จะมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ
เดิมที่เคยทามาสมัยหนุ่มสาว บางส่วนมีรายได้จากการเป็นข้าราชการบานาญ ส่วนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีมากนัก มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้างเลี้ยงชีพ และมีภาระ
ต้องเลี้ย งดูบุ ตรหลาน เป็ น กลุ่มที่ส มควรได้รับ การดูแลเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ยังพบว่าสั มพันธภาพ
ครอบครัวไม่ดี บางรายบุตรหลานแยกไปอยู่ที่อื่นๆ นานๆ จะกลับมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีภาวะซึมเศร้า
เก็บตัวเงียบ และเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด
2. การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
สภาพชุมชน : โดยทั่ วไปและบริบ ทของสถานการณ์ คุณ ภาพชีวิตผู้ สู งอายุที่กล่ าวไว้ใน
ข้างต้นทั้ง 4 ชุมชนเมืองในพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง ด้วยการวิจัยเชิง คุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา
(Ethnographic research) เป็นการศึกษาภาคสนาม ที่ครอบคลุมทั้ง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัด
สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ และ การดาเนินชีวิตของผู้ สูงอายุในชุมชน โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลตาม
1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะ
มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการระหว่ างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
(อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)
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2) รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการดาเนินงานว่าด้วย “บวร” (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9
3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัวในการดูแลผู้สู งอายุ (สอดคล้องกับ
ปฏิญญาบรูไน ดารูสซาลาม)
4) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์)
5)รูป แบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยผู้สู งอายุที่มีคุณ ภาพ ตามบทบาทการกากับระบบ
คุ้มครองทางสังคม (ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 )
6)รูปแบบการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒ นธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
โดยเข้าไปฝังตัวในชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
วิธีการการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ตามแนวมานุษยวิทยา วัฒนธรรม
จนท าให้ ท ราบถึ งรู ป แบบและแนวทางการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมที่ เหมาะสมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ อาศัย ในชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แออัด และ ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่ งผล
กระทบต่อความไม่มั่นคงในการดาเนินชีวิต วิเคราะห์ด้วยการตีความเพื่อสร้างข้อสรุป หาปัจจัยที่เป็น
ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุทั้ง 6 ด้านที่สอดคล้องกับบริบ ท
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และชาติ พั น ธุ์ เพื่ อ น ามาจั ด ท ากระทงค าถามด้ ว ยตารางสามเส้ า และสร้ า ง
แบบสอบถามเพื่ อดาเนิ น การในขั้ นตอนการวิจัยเชิงปริม าณในขั้ นตอนต่อไป เพื่ อ ให้ ได้ข้อ มูล ทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายและยืนยันถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่ อ าศั ย ในชุม ชนเมื องในบทที่ 5 ซึ่งน าผลการวิจั ยที่ ค้น พบมาพรรณนาให้ เห็ น ถึงรูป แบบการจั ด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะ
มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
(อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)
จากการศึกษาพบว่า : การสร้างให้ผู้สูงอายุมีเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดี โดยส่งเสริมบทบาทให้
วัด เป็นศูนย์กลาง กลไกทางสังคม และเป็นศูนย์ขัดเกลาอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฉะนั้นส่วนราชการโดย (เฉพาะ พมจ./อปท./วัฒนธรรมอาเภอหรือจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
จึงควรส่งเสริมและสนใจสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไปหรือชุมชน
แออัด เพื่อพัฒนากาลังใจ และประเมินหาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เนื่องจากวัด – บ้าน – โรงเรียนหรือ
ส่วนราชการ มีความสั มพัน ธ์กัน มายาวนานมาตั้งแต่อดีต และมีนัยสาคัญ ด้วยพระปรีช าญาณของ
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงบัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษานคร คือ “บวร” แปลว่าประธาน
ในกิจ การอัน ประเสริฐ กล่ าวคือ เมื่อ ”วัด ” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่ งพิ งของผู้ สู ง อายุ ซึ่งนิยมไป
ทาบุ ญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิวันพระหรือวันสาคัญ ที่ทางการสั่ งหยุดราชการ ฉะนั้นวัดจึงมี
ความหมายในใจของผู้สูงอายุ เพราะได้มารวมกลุ่มกัน อบอุ่นใจ และอบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม
111

ดังปรากฏว่าข้อกระทงคาถามที่ 75 “บุญประเพณีทางพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับการสนับสนุนลงสู่และผู้สูงอายุ ”ในทัศนะของหลายๆคน เห็นว่าวัดคือโรงพยาบาลรักษาจิตและ
กาย วัดคือสถานที่ คลายอารมณ์ เครียดจากงานทางอาชีพ วัดคือแหล่ งเรียนรู้ธ รรมะอันเป็ นทางสู่
ปั ญ ญา หรื อวัดเป็ น แหล่ งสร้างบุ ญ บารมี และแก้ ไขกรรม เป็ นต้ น จึงเห็ น เป็ น เงาว่าผู้ สู งอ ายุ ควรมี
บทบาทบริการวัด แม่ไม่มีรายได้แต่ลดรายจ่ายมาก นอกจากนี้ ‘วัด’ ยังเป็นพื้นที่พิเศษสาหรับบุคคลที่
มีความทุกข์ และต้องการป้องกันทุกข์ วัดหลายวัดมีบทบาทของ “สวด ศพ เสก” อาทิ ผู้สูงอายุเจ็บไข้
ได้ป่วย ขวัญอ่อนแอ เจ้าอาวาสวัดก็แสดงบทบาทแทนหมอ หรือหลายครั้งแสดงบทบาทเป็นเจ้าพิธี
สวดมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และที่สาคัญคืองานศพเป็นงานแห่ง
ความเศร้าสร้อยคอผู้สูงอายุ มีจิตมัวหมองที่เพื่อน พี่น้อง บุพการี หรือทายาทเสียชีวิต หางานศพเป็น
กิจกรรมสอนผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ให้จะหนักรู้ จักรักษาสุขภาพจิตและกายด้วยตนเองในลักษณะตน
เป็นที่พึ่งแห่งตน ก็จะทาให้ผู้สูงอายุเห็นความสาคัญของวัดมากขึ้นวัดหลายวัดจะมีกิจกรรมและเครื่อง
อานวยความสะดวกครบทั้ง 7 พุทธวิธี (พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส 2554) แต่ก็มีบางวัดที่ยังไม่
พร้อม ควรเสนอให้ทางการสนับสนุนวั ด เพื่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในการลดรายจ่ายได้มากมาย มีสุข
ภาวะเพราะพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ องค์การอนามัยโลกคือ 5 อ. (อาหาร อากาศ อุจาระ อารมณ์
ออกกาลังกาย) นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งชุมนุมเพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในบูรณาการทุนทางสังคม
และที่สาคัญคือวัดเป็ น แหล่ งให้ การศึกษาตามอัธยาศัย เพราะมีต้นพระไตรปิฎ กรวม 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ ที่บุคคลใดๆสามารถเข้าไปศึกษาและปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุก็
คือ ‘การศึกษาธรรม’ นั่นเอง
2) รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการดาเนินงานว่าด้วย “บวร” (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9)
การศึกษาวิจัยพบว่า : การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก พมจ.หรือ อปท. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรจัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความปลอดภัย
และมั่ น คงในชุมชนแออัด ด้วยระบบโทรทัศน์ ว งจรปิ ดและการกากั บความปลอดภัยด้ วยอุป กรณ์
แอปพลิเคชั่นบนสื่อดิจิตอล เพื่อการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มชนผู้
เสียเปรียบในสังคม กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบสังคม โดย
หลักการจะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในเรื่องนี้รัฐ (หมายถึง พมจ.และหน่วยงานอื่นของรัฐที่
เกี่ยวข้อง) ต้องจัดการทาทะเบียนหรือสามะโนครัว โดยมีแผนกงานรับผิดชอบอ่ านและรวบรวมแฟ้ม
สะสมงาน เพื่อจัดทาแผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะๆ และให้เขาได้รายงานของตนเองเป็น
ระยะๆเช่นกัน โดยจัดอบรมการเข้าถึงสื่อดิจิตอลและการใช้แอปพลิเคชั่นเข้าสู่สาธารณะ และเฉพาะ
ส่วนบุคคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งอบต.และ
เทศบาลตาบล) ควรมีแผนกงานคัดสรรผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพื่อประกาศความดีงาม
ประกาศเขตและ/หรือครอบครัวศีล 5 ฯลฯ ให้เป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
‘บวร’ ในอีกมิติหนึ่งก็คือกลไกสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วยจะพบทั่วไปว่าหลายโรงเรียน
สังกัดวัดหรือเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวัด” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการให้ความรู้และพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิชาการและอาชีพควบคู่กับหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา หรือที่เรียกง่ายๆ
ว่า ‘ความรู้ คู่คุณธรรม’ ฉะนั้นโรงเรียนวัดจึง ควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่ออบรมบ่มเพาะให้
เด็กๆของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาขีดความสามารถการใช้สื่อ
ดิจิต อลเพื่อช่ว ยทารายงานแฟ้ม สะสมงานของผู้ สู งอายุในครอบครัวของนั กเรียนเองและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในโรงเรียนสู่ผู้สูงอายุหรือผู้ตกข่าวหรือตกสมัยที่ครอบครัวของตนได้ อีกทั้ง
เวลาที่โรงเรียนส่งคณะครูไปนิเทศเด็กๆถึงที่อยู่อาศัย พมจ.สามารถใช้โอกาสนี้สัมพันธ์กิจกรรมงานและ
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อระบบแฟ้มสะสมงานรายบุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจุบัน
รวมทั้งสะดวกต่อการทาแผนพัฒ นาขีดความสามารถผู้สู งอายุด้านความรู้ อาชีพ/รายได้ สุ ขภาวะ
กระบวนการยุติธรรม การบู รณาการทุ นทางสั งคม นั นทนาการ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตแบบ
พึ่งตนเองได้ต่อไป
3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัวในการดูแลผู้สู งอายุ (สอดคล้องกั บ
ปฏิญญาบรูไน ดารูสซาลาม)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : ‘บ้าน’ ในความหมายของ ‘บวร’ คือครอบครัว หรือครัวเรือน หรือ
โบราณให้ เป็น ประธานกิจกรรมชีวิตต่างๆ ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จึงอยู่ในภาวะ
ผู้เสียเปรียบในสังคม เพราะไม่มีส่วนเป็นเจ้ าของบ้าน หรือขาดความมั่นคงในทรัพย์สินและความเป็น
ส่ว นตัว คาว่า ‘บ้ าน’ ของบุ คคลในกลุ่มนี้ จึงขาดความอบอุ่นและเป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิต
มีความด้อยโอกาสอื่นๆ ทางออกที่เรียบง่ายและทาได้ทันที คือ รัฐพึงจัด ‘สวนชุมชน’ บริเวณใกล้
ชุมชนแออัดให้สมาชิกทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้มีสวนเป็นเจ้าของสวนนี้ และ
มอบความรั บ ผิ ดชอบให้ ป ลู กพื ช ผั กสวนครัว เพื่ อให้ ได้ โอกาสผลิ ต อาหารปลอดสารพิ ษ และเป็ น
ประโยชน์แก่สุขภาพ อีกทั้งเป็นการลดรายจ่ายได้อย่างดี
คติชนเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพของคนชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทย มีค่านิยมว่า “กินปลา
เป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้าว้าบารุงร่างกาย” ทาให้คนชนบทมีสุขภาพจิตดีกว่าคนในชุมชน
เมือง และกลุ่มชุมชนแออัด ฉะนั้น ‘สวนชุมชน’ ที่เสนอแนะในที่นี้ จึงน่าจะสร้างประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ
ของชุมชนแออัดและ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างให้ได้ทันที โดยมียานพาหนะรับส่งและมีเจ้าหน้าที่เฝ้า
สวนจัดระบบแปลงผัก น้าและปุ๋ย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาการเกษตรและศาสตร์พระราชา (เกษตรทฤษฎี
ใหม่) ให้ผู้สูงอายุ (และทายาท) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
4) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : กลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ‘บวร’
ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนแออัด ‘โรงเรียน’เป็นศูนย์กลางพัฒนาการสอน
อาชีพทักษะด้านต่างๆ และจัดผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมเป็นระยะๆ ส่วนอบต./ทศต.ควรเป็นฝ่ายสนับสนุน
กิจกรรมบุญประเพณี 12 เดือน นอกจากนี้สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควร
สนับสนุนการรักษาโรคด้วย 7 พุทธวิธีโดยผ่านวัด ฉะนั้นเรื่องการจัดพื้นที่พิเศษ เพื่อคลี่คลายอารมณ์
รุนแรงของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ควรใช้ ‘วัด’ และ ‘โรงเรียน’ โดยการสนับสนุนของรัฐ
นอกจากนี้แต่ละจังหวัดมีวัดเล็กๆ แต่สงบจานวนมาก เช่น จังหวัดปทุมธานี มีวัดมากกว่า
200 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
โดยรัฐจัดระบบสนับสนุนผ่านวัดดังกล่าว ฉะนั้น พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามและ
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เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยอาจใช้วัดเป็นที่บริการห้องสมุด ศาลาฟังธรรม บริการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย การแบ่ ง ปั น อาหาร ที่ เ รี ย กว่ า ‘ข้ า วก้ น บาตร’มี ค วามหมายแก่ ช าว
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เพราะเป็นอาหารคาข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดย
ผ่ า นพระสงฆ์ นอกจากนี้ ข้ าวปลาอาหารดั งกล่ าวยั งต้ องผ่ านกระบวนการสวดมนต์ ก่ อ นถึ งจะได้
รับประทาน ‘วัด’ จึงเป็นพื้นที่พิเศษสาหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาพักพิงอย่าง
เสมอภาค โดยมีความดีงามเป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกัน
และฉันท์พี่น้ อง นอกจากแบ่งปัน อาหารแก่กันแล้วยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอื่นๆจากคนรวยสู่
คนจนด้วย
วัดและโรงเรีย นหรือสถานศึกษา (เช่น วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย) ที่มีพื้นที่ว่างมากมาย
ควรกาหนดให้แบ่ งพื้นที่ชั่วคราวสาหรับทาตลาดนัดหรือศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือสวนพืช
ผัก สมุนไพร ฯลฯ แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มาพักพิงและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชั่วคราว
เพื่อส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้ได้สารวจกาลังกายกาลังใจของตน แล้วเป็นทางเลือกหลายๆทางแก่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ในที่อ ยู่ อาศัย ได้จ างคลายความรู้สึ กอคติรุนแรงหรือความท้ อถอย แต่ได้ตั ดสิ น ใจ
วางแผนชีวิตบั้นปลายอย่างลงตัว นอกจากนี้การเปิดตลาดนัดในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน/วัด
เป็ น พื้น ที่พิเศษชั่วคราวให้ ผู้ สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เลื อก หรือทดลองฝึกทักษะอาชีพ
บางอย่าง หรืองานอดิเรกบางอย่างเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสาหรับตนเองและครอบครัว เช่น วัดพระ
ปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) เปิดพื้นที่บางส่วนให้เป็นตลาดโต้รุ่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกชนชั้นรวมทั้ง
บุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาค้าขาย มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
วัดหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือสถานที่สัปปายะและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งฝ่ายธรรมและ
ฝ่ายอาชีพ พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้สถานที่ดังกล่าว ‘จัดพื้นที่พิเศษ’ เพื่อเป็นแหล่งชุมนุม
ชั่ว คราว ดาเนิ น การแลกเปลี่ ย นมือต่อมือระหว่างคนมี กับ คนไม่มี อันเป็ นโอกาสและทางเลื อกแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
5)รูป แบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยผู้สู งอายุที่มีคุณ ภาพ ตามบทบาทการกากับระบบ
คุ้มครองทางสังคม(ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 )
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า : ความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน - วัด - ส่วนราชการ เป็นกลไกทาง
สั ง คมมาตั้ ง แต่ อ ดี ต และมี นั ย ส าคั ญ ด้ ว ยพระปรี ช าญาณของพระมหากษั ต ริ ย์ รั ช กาลที่ 9 ทรง
บัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษานคร คือ “บวร” แปลว่าประธานในกิจการอันประเสริฐ กล่าวคือ
เมื่อ”วัด” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งนิยมไปทาบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิ
วันพระหรือวันสาคัญที่ทางการสั่งหยุดราชการ ฉะนั้นวัดจึงมีความหมายในใจของผู้สูงอายุ เพราะได้มา
รวมกลุ่มกัน อบอุ่นใจ และอบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม บุคคลดังกล่าวจะแข็งแรง อาพาตน้อย ได้
โอกาสออกแรงแลกบุญ และจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ
ผู้สูงอายุคุณภาพ คือคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม ของประเทศ รัฐควรจัดการยกย่อง และเปิด
เวทีให้แสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ ครูอาสา (ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ) ในชุมชนแออัด ปราชญ์
ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา หรือผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ‘บวร’ โดย พมจ.ควรทาแฟ้มสะสมงานสัมพันธ์
รวมทั้งโฆษณาให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุอันทรงคุณค่า
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ผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึงบุคคลผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อายุยืน แข็งแรง อาพาต
น้อย ปัญญาดี มีสติสัมปชัญ ญะ ควรค่าแก่การทางาน เป็นแบบอย่าง ประสบการณ์มาก ศีล ธรรม
บริสุทธิ์ พมจ.ควรสรรหาผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพโดยคั ด สรรที่ วั ด และจั ด หลั ก สู ต รอบรมกระบวนการ
ขับเคลื่อน ‘บวร’ โดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณภาพแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน สมควรได้รับการยกย่องและจัด
สวัสดิการบางส่วนเพื่อให้ขยายผลกระทาอย่างต่อเนื่องต่อไป การจั ด สวั ส ดิ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ค่ า แก่
ผู้สูงอายุจึงควรผ่านกระบวนการ 7 พุทธวิธีในแต่ละวัด โดยให้พระสังฆาธิการเป็นผู้คัดสรรฆราวาส
ผู้สูงอายุ หรือผู้นาความเปลี่ยนแปลง ‘บวร’
6)รูปแบบการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ) และรู ป แบบการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อายุ ในกิ จ กรรม ศาสนา
เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม (สอดคล้ อ งตามจารี ต และแบบแผนพุ ท ธศาสนา และข้ อ เสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
ผลการศึกษาพบว่า : “วัด” จึงเป็นกลไกสาคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะเป้าหมายชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่คือ “บุญ” ซึ่งวัดคือแหล่งส่งเสริมให้ได้บุญ และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังว่าเป็น
แหล่ ง ท าให้ ค วามทุ ก ข์ จ างคลาย เป็ น แหล่ ง สุ ข ภาวะ รวมทั้ ง ให้ ค วามมั่ น ใจแก่ ผู้ สู ง อายุ ว่ า มี
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสมแก่การพัฒนาสุขภาพจิตและกายแบบพึ่งตนเองอ้างถึงข้อเสนอ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม (ฐาปนา บุญหล้า 2561:3) ที่เสนอว่า “ควรให้การ
ช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เปรียบในสังคม 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) บุญซาฮะ 8) บุญเข้าพรรษา 9) บุญข้าวประดับดิน 10) บุญ
ข้าวสลาก/บูชาบรรพบุรุษ 11) บุญออกพรรษา/กฐิน 12) บุญกฐิน/ลอยกระทง ทั้ง 12 บุญประเพณี
หรือ 12 เดือน มีเป้าหมายเพื่ อ “บุญ” เท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น มีนัยสาคัญในชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นบรรยากาศประชาธิปไตย กล่าวคือให้ความเสมอภาคไม่แบ่ง ชนชั้น เมื่อผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาร่วมบุญในทุกๆเดือน บุคคลกลุ่มนี้จะรู้สึกเท่าเทียมคนในสังคม มีน้อยก็ให้
ทานน้อยตามเอกัตภาพเพราะ ‘บุญ ’ อยู่ที่ใจมิได้อยู่ที่จานวนเงิน แท้จริงแล้ว ‘วัด’ เป็นเพียงแหล่ง
สัป ปายะ ที่มีบ ริ บ ทหรื อสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการ ‘ท าใจ’ ให้ ฟูใจ ปีติ ตกใจ ฯลฯ เมื่อมีการให้
นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งแบ่งปันอาหารอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคน และเป็นการแบ่งปันวัตถุและน้าใจ
จากคนมีมากสู่คนมีน้อย ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันแรงงานจากคนมีเงินน้อยสู่คนร่ารวย โดยให้
เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากบุญประเพณี 12 เดือนที่กล่าวมาแล้วนั้น วัดยังมีบุญวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนา สาหรับการ มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ได้แก่วันวิ สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า -ออกพรรษา
วันมาฆบูชา และวันธรรมสวนะ เดือนละ 4 ครั้ง รวมแล้วกิจกรรมสาคัญที่วัดในรอบ 1 ปี ประมาณเกิน
50 ครั้ง วัดที่มีสมาชิกหรือพุทธบริษัทมากกว่า ก็จะมีงานบ่อย อาหารและปัจจัยเหลือเฟือ ส่วนวัดที่มี
สมาชิกหรือพุทธบริษัท 4 (ภิกขุ ภิกขุณี อุบาสก อุบาสิกา) น้อยกว่า ก็มีงานน้อย อาหารและปัจจัย
ที่จะแบ่งปันก็น้อยตามสัดส่วน ฉะนั้น พมจ.ควรหาทางให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
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อาศั ย (ที่ ล งทะเบี ย นแล้ ว ) โดยสนั บ สนุ น ผ่ า นวั ด (เป็ น การสนั บ สนุ น ทางอ้ อ ม) และใช้ กิ จ กรรม
บุ ญ ประเพณี ของวัดเป็ น ตัว ชี้วัดการมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ สูงอายุดังกล่าว
เพื่อทาแฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลและเป็นรายบุคคล กระบวนการมีส่วนร่วมของฆราวาสในกิจกรรมบุญ
ประเพณี 12 เดือน และบุญตามวันสาคัญทางพุทธศาสนานั้น เป็นเวทีให้ ฆราวาสทุกคนที่เข้าร่วมงาน
ได้แสดงพฤติกรรมดังนี้ 1) ฟัง (สดับ) ธรรม 2) ทาทาน (ใส่บาตร) 3) ถือศีล 5 หรือ 8 4) ภาวนา/สมาธิ
5) เดินจงกรม 6) สวดมนต์ และรับน้ามนต์ 7) รับประทานอาหารเป็นยา หรือสมุนไพร การแบ่งปัน
อาหาร ที่เรียกว่า‘ข้าวก้นบาตร’มีความหมายแก่ชาวพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เพราะเป็นอาหาร
คาข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดยผ่านพระสงฆ์ นอกจากนี้ข้าวปลาอาหารดังกล่าว
ยังต้องผ่านกระบวนการสวดมนต์ก่อนถึงจะได้รับประทาน ‘วัด’ จึงเป็นพื้นที่พิเศษสาหรับผู้สูงอายุที่
ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ เข้ า มาพั ก พิ ง อย่ า งเสมอภาค โดยมี ค วามดี ง ามเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
พุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกันและฉันท์พี่น้อง นอกจากแบ่งปันอาหารแก่กันแล้ว
ยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอื่นๆจากคนรวยสู่คนจนด้วย
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บทที่ 5
การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นที่อยู่อาศัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง เป็นการวิจัยและพัฒ นาโดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม (Cultural anthropology)
มุ่งศึกษาและทาความเข้าใจถึงรูปแบบจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
ศึกษาจากชุมชนแออัดในพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้ นที่บุกรุก
หรืออาศัยผู้อื่นอยู่ในชุมชนแออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชนบึงบา
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และชุมชน
หัวรอ ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ละ 25 คน รวม 100 คน มาคัดสรรเป็นข้อ
กระทงของผู้ ให้ ข้อมูล หลั กและสั งเคราะห์ ข้อมูลสร้างข้อคาถาม 80 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของข้อ
คาถามแล้วนาไปสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,423 คนโดยคัดเลือกจากประชาชนทั่วไปใน
4 จังหวัดดังกล่าว เพื่อยืนยันข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคัดสรรบทสัมภาษณ์เพื่อสร้างข้อคาถาม
ในบทนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์โดย การสร้างนักวิจัยภาพสนามเรียนรู้เทคนิคและ
ทักษะการสัมภาษณ์งานวิจัยแนวมานุษยวิทยา พื้นที่ละ 4-6 คน ลงพื้นที่ภาคสนาม ในเขตในชุมชน
แออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชนบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุ รี และชุมชนหัวรอ ชุมชนคลองสระบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนาข้อมูลจากบทสัมภาษณ์มาคัดสรรและสังเคราะห์ข้อมูลโดย สกัด
ข้อความ หรือคาสัมภาษณ์ จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(Cultural anthropology) เพื่ อ มาตั้ ง เป็ น กระทงค าถาม สร้ า งข้ อ ค าถามและออกแบบสร้ า ง
แบบสอบถามตามล าดับ โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ ความสอดคล้ องของเนื้ อหาสาระตามบุ คคล (Person)
สถานที่ (Space) และเวลา (Time) ดั ง ที่ น าเสนอไว้ ในตารางวิ เคราะห์ ส ามเส้ า (Triangulation
Analysis) และได้ทาการทดลองแบบสอบถาม (Try Out) จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อถือของ
แบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาท (Cronbach ‘s Al pha Coefficient) เท่ากับ
0.956 จึ งน าไปใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ างในพื้ น ที่ หน่ ว ยวิจั ย ที่ เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 1,423 ชุด
ข้อค้นพบที่ได้ในขั้นตอนวิธีวิจัย เชิงคุณภาพจากพื้นที่วิจัยภาคสนาม ที่ผู้วิจัยนาเสนอในบท
ก่อนหน้ านี้ และสกัดคาสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ตีความ นามา
วิเคราะห์และสร้างเป็นข้อกระทงคาถาม ด้วยเทคนิคการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสาม
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เส้า (Triangulation) เพื่อนาเข้าสู่การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการ
วิจัยทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้แสดงในตารางที่มาของกระทงคาถาม ดังกล่าวข้างต้น
สรุป ตารางวิเคราะห์ส ามเส้านี้เปรียบเสมือนแผนที่การเขียนสังเคราะห์ (Cryptic Writing)
นาทางและเป็นกรอบในการนาเสนอสาระประกอบในผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การนาเสนอผลการวิจัย จะนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบายเพื่อสะดวก
ในการอธิบายผลการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการแปลผลการวิจัย จึงใช้สัญลั กษณ์ต่อไปนี้
แทนความหมายต่างๆ ในตาราง
n
แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
x
แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df.
แทนชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)
Sig. แทนค่าระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ (Significance)
*
แทนความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Component แทนค่าน้าหนักองค์ประกอบ
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัดกาหนดช่วงใน
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
จากการสารวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสารวจในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,423 คน ด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี มีผลการวิจัยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงจังหวัดที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
รวม

ความถี่
350
373
350
350
1423

ร้อยละ
24.6
26.2
24.6
24.6
100.0
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ความเชื่อมั่น
24.6
26.2
24.6
24.6
100.0

ร้อยละสะสม
24.6
50.8
75.4
100.0

จังหวัดที่มีผู้ตอบแบบสอบถามปริมาณมากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 26.2
ส่วนจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 24.6
ตารางที่ 6 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
534
889
1423

ร้อยละ
37.5
62.5
100.0

ความเชื่อมั่น
37.5
62.5
100.0

ร้อยละสะสม
37.5
100.0

เพศที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 37.5
ตารางที่ 7 แสดงระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ (ปี)
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่
294
295
267
258
232
77
1423

ร้อยละ
20.7
20.7
18.8
18.1
16.3
5.4
100.0

ความเชื่อมั่น
20.7
20.7
18.8
18.1
16.3
5.4
100.0

ร้อยละสะสม
20.7
41.4
60.2
78.3
94.6
100.0

ระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นช่วงเกณฑ์อายุ ระหว่าง 20-30 ปี และ 31- 40 ปี
จานวนเท่ากันและมากที่สุดคือ ร้อยละ 20.7 รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ
18.8 และน้อยที่สุดคือกลุ่มคนที่อายุ 71 ปี ขึ้นไป เพียงร้อยละ 5.4
ตางรางที่ 8 แสดงการนับถือศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ
รวม

ความถี่
1387
14
21
1
1423

ร้อยละ
97.5
1.0
1.5
.1
100.0

119

ความเชื่อมั่น
97.5
1.0
1.5
.1
100.0

ร้อยละสะสม
97.5
98.5
99.9
100.0

การนั บ ถือ ศาสนาของผู้ ให้ ข้ อมู ล ส่ ว นใหญ่ เป็น ผู้ นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ คิ ดเป็ น ร้อยละ 97.5
รองลงมาคือผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 1.5 และน้อยที่สุดคือศาสนาอื่นๆ เพียงร้อยละ 0.1
ตารางที่ 9 แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาสูงสุด
Valid
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

ความถี่
30
268
183
209
160
476
86
11
1423

ร้อยละ
2.1
18.8
12.9
14.7
11.2
33.5
6.0
.8
100.0

ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
2.1
2.1
18.8
20.9
12.9
33.8
14.7
48.5
11.2
59.7
33.5
93.2
6.0
99.2
.8
100.0
100.0

ระดั บ การศึ กษาผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ จบระดั บ ชั้ น ปริญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.5
รองลงมาคือจบระดับชั้น ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดคือผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 2.1
ตารางที่ 10 แสดงสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรส
Valid
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
เคยสมรสฯ
อื่นๆ
รวม

ความถี่
518
648
153
84
12
8
1423

ร้อยละ
ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
36.4
36.4
36.4
45.5
45.5
81.9
10.8
10.8
92.7
5.9
5.9
98.6
.8
.8
99.4
.6
.6
100.0
100.0
100.0

สถานภาพการสมรสของผู้ ให้ ข้อมูล ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสมรส คิดเป็นร้อยละ
45.5 รองลงมาคือเป็นมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 36.4
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ตารางที่ 11 แสดงอาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพปัจจุบัน
Valid ลูกจ้างเอกชน/รัฐ
ข้าราชการบานาญ
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่นๆ
รวม

ความถี่
526
63
215
85
206
145
183
1423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น
37.0
37.0
4.4
4.4
15.1
15.1
6.0
6.0
14.5
14.5
10.2
10.2
12.9
12.9
100.0
100.0

ร้อยละสะสม
37.0
41.4
56.5
62.5
77.0
87.1
100.0

อาชีพผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน หรือ ราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ
รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 15.1 และน้อยที่สุดคือข้าราชการบานาญ คิดเป็นร้อยละ 4.4
ตารางที่ 12 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Valid
0-9,999
10,000-20,000
20,000-30,000
30,000-40,000
40,000-50,000
50,001 ขึ้นไป
รวม

ความถี่
645
546
147
45
20
20
1,423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
45.3
45.3
45.3
38.4
38.4
83.7
10.3
10.3
94.0
3.2
3.2
97.2
1.4
1.4
98.6
1.4
1.4
100.0
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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ตารางที่ 13 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งรายได้หลัก
Valid ลูกจ้างเอกชน/รัฐ
รับจ้างทั่วไป
ค้าขยาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการบานาญ
สวัสดิการจากรัฐ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อื่นๆ
รวม

ความถี่
617
119
173
40
13
114
347
1,423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
43.4
43.4
43.4
8.4
8.4
51.7
12.2
12.2
63.9
2.8
2.8
66.7
.9
.9
67.6
8.0
8.0
75.6
24.4
24.4
100.0
100.0
100.0

ผู้ ให้ ข้ อมู ล ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ห ลั ก จากการเป็ น ลู ก จ้างเอกชนหรือ รัฐ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 43.4
รองลงมาคือ การประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 24.4 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่รอรับเงินรายได้
จากสวัสดิการของรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.9
ตารางที่ 14 แสดงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งรายได้รอง
Valid
ค้าขาย
ธุรกิจออนไลน์
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
เกษตรกรรม
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

ความถี่
75
11
12
36
9
1,280
1,423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
5.3
5.3
5.3
.8
.8
6.0
.8
.8
6.9
2.5
2.5
9.4
.6
.6
10.0
90.0
90.0
100.0
100.0
100.0

แหล่งที่มาของรายได้รองของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
90.0 ส่วนรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5.3
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ตารางที่ 15 แสดงสถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพในครอบครัว
Valid
หัวหน้าครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว
อื่นๆ
รวม

ความถี่
541
865
17
1,423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
38.0
38.0
38.0
60.8
60.8
98.8
1.2
1.2
100.0
100.0
100.0

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 60.8 และ รองลงมาคือคนที่เป็น
หัวหน้าครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 38.0
ตารางที่ 16 แสดงลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะครอบครัวที่อาศัยใน
ปัจจุบัน
Valid
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
ครอบครัวข้ามรุ่น
อาศัยเพียงลาพัง
อื่นๆ
รวม

ความถี่
844
408
59
97
15
1,423

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
59.3
59.3
59.3
28.7
28.7
88.0
4.1
4.1
92.1
6.8
6.8
98.9
1.1
1.1
100.0
100.0
100.0

แหล่งรายได้หลักของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทางานเป็นลูกจ้างของเอกชน /รัฐ
คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.2
ตารางที่ 17 แสดงจานวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนสมาชิกในครอบครัว
Valid
คนเดียว
1-2
3-4
5-6
7 คนขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

ความถี่
32
234
527
353
126
151
1423
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ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
2.2
2.2
2.2
16.4
16.4
18.7
37.0
37.0
55.7
24.8
24.8
80.5
8.9
8.9
89.4
10.6
10.6
100.0
100.0
100.0

ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว เดี ย วกั น 3 – 4 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 37.0
รองลงมาคือ 5 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8
ตารางที่ 18 แสดงการการครอบครองที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
การครอบครองที่อยู่อาศัย
Vali
เช่าที่ดินปลูกบ้าน
d
บ้านเช่า/ห้องเข่า
อาศัยอยู่กับญาติ
มีบา้ น/ที่ดินเป็นของ
ตนเองตามกฎหมาย
อื่นๆ
รวม

ความถี่
112
211
199

ร้อยละ ความเชื่อมั่น ร้อยละสะสม
7.9
7.9
7.9
14.8
14.8
22.7
14.0
14.0
36.7

821

57.7

57.7

94.4

80
1,423

5.6
100.0

5.6
100.0

100.0

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 57.7
และรองลงมาคือ ผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเช่า/ห้องเช่า คิดเป็นร้อยละ 14.8

ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง
1. ออกแบบการวิจัยและดาเนินการตามกระบวนการจัดทามาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาจากเอกสาร บทความวิ ช าการ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และข้ อ เสนอของวิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 รับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 30 คนและต่างประเทศ
14 คน จัดทากรอบการสัมภาษณ์และสังเกต
1.3 จัดนักวิจัยเข้าถึงผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับฟังความต้องการ บทสัมภาษณ์เชิงลึกที่
สะเทื อ นอารมณ์ แ ละข้ อ คิ ด เห็ น จากเครื อ ข่ ายทั้ ง 4 จั งหวัด คื อ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี สระบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกนักวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบวาระแห่งชาติและรับฟัง
ความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ครั้งที่ 3 เสนอผลการวิจัยและนาเสนอรูปแบบ นโยบาย แนวทางการทดลอง เพื่อ
ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์เชิงประเมินและสรุป
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
2.1 ได้ ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม สภาพพื้ น ที่ ทั้ ง 4 จั งหวั ด ได้ แ ก่ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี ส ระบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา
2.2 ได้ประเด็นทาข้อกระทงคาถาม 80 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตามสาระสาคัญดังนี้
2.2.1 ได้แนวทางพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้ง
มั่น ใจว่าจะมีสภาพแวดล้ อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม (สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)
2.2.2 ได้รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดให้ มี
สิ่งอานวยสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงาน ว่าด้วย "บวร" (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาล
ที่ 9 )
2.2.3 ได้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลผู้สู งอายุ
(สอดคล้องตามปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม)
2.2.4 ได้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (สอดคล้องตามปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์)
2.2.5 ได้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ บทบาทหน้าที่
ของ พมจ.ในการกากับระบบคุ้มครองทางสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่ อาศัย (สอดคล้ องตามแผนผู้ สู งอายุแห่ งชาติฉบับ ที่ 2 ฉบั บ ปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ.2552 )
2.2.6 ได้รูปแบบการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
(ผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่ อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่ วนร่วมของผู้ สูงอายุในกิจกรรม
ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์สามเส้าประกอบเชิงสารวจ เพื่อหาจานวนองค์ประกอบที่เป็นไปได้
ด้วยข้อคาถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
ข้อที่
ข้อคาถาม
1 ผู้สูงอายุในชุมชนเมือ งต้ องหาเงิน และดู แลลูก หลาน
มีเวลาน้อยในการเพิ่มพูนทักษะสังคม ควรจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลดิจิตอลในบริเวณชุมชนแออัดหรือชุมชนพิเศษ
ในเมือง
2 ควรสนับสนุนบุคคลด้านสาธารณสุข ที่มีจิตอาสาทั้ง
ภาครัฐ และภาคประชาชน เช่น หมอเขียว ฯลฯ
3 พมจ.ควรจั ด บริ เวณนั น ทนาการร่ ว มกั น งานบุ ญ
ประเพณีที่ผ่านวัด เน้นพิเศษแต่ชุมชนแออัด เช่น วัน
สารท วันผู้สูงอายุ วันปีใหม่ เป็นต้น
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X

S.D.

4.06

.756

4.28

.708

4.18

.729

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
4 ควรจัดบริการห้องสมุดประชาชนในชุมชนแออัด เพื่อ
เป็นกลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม
5 ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาล หรือ
อบต.ใช้ ป ระโยชน์ จ ากปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ก าหนด
จารีตของแต่ชุมชน
6 ควรสนับสนุนให้วัดนาประชาชนในชุมชนแออัดปลูก
พืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับนักเรียน) ในวัดหรือ
ในโรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารและยา
7 ควรฝึกสมาธิบนความความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุใน
อานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้าออก) และการร่ายรา
หรือแอโรบิค เน้นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพทั้งจิต
และกาย
8 ผู้ สู งอายุ ได้ รั บ บริ ก ารตรงจากองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (หรื อ เทศบาล) ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และ
กระบวนการยุติธรรม
9 วั ด และเจ้ า อาวาสมี บ ทบาทสร้ า งจารี ต และบริ ห าร
จั ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ ชุ ม ชนมั่ น คงทาง
อาหาร มีที่สัปปายะเพื่อพักผ่อนและภาวนาสติปัญญา
10 ผู้สูงอายุพึงพอใจที่รัฐจะจัดสวัสดิการบริการและซ่อม
บารุงที่อยู่อาศัยตามสุขอนามัยมากกว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่
11 คาว่า “เพื่อนเก่า”และ “แหล่งทามาหากินเดิม ” เป็น
สิ่งยึดติดที่ผู้สูงอายุ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
12 ควรสนับสนุนให้วัดสัมพันธ์กับชุมชนแออัดอย่างทั่วถึง
และบาบัดรักษาทางจิตวิญญาณอย่างมีนัยสาคัญ
13 การงานอาชี พ ของผู้ สู ง อายุ ค วรถู ก แนะน าและ
สนับสนุนอาชีพที่สัมพันธ์กับวัด
14 ควรสนับสนุนและคัดสรรผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ยกระดั บ ให้ เป็ น ชุ ม ชนศี ล 5 เมื่ อ นั้ น เขาจะรู้ จั ก ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และกินอยู่อย่างสุขลักษณะ
15 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่หลากหลายประสบการณ์ได้มา
รวมตั ว กั น เป็ น ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ เพื่ อ ท างาน
สาธารณะประโยชน์ และระดมทุ น จากภาคเอกชน
และประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
16 รณรงค์และให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือองค์กร
จัดการสัมพันธ์ “บวร” ในรูป บ้าน-วัด-รร. หรือ บ้านวัด-รพ. หรือ บ้าน-วัด-ราชการ/อบต./เทศบาลตาบล
17 ควรสนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการคู่ แ ฝด คื อ ผู้ ใ หญ่ กั บ
เยาวชน เพื่ อ ลดภาวการณ์ ยึ ด ติ ด ที่ อ ยู่ อ าศั ย แบบไร้
เหตุผล
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4.17

.719

4.21

.716

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.743

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.21

4.19

.711

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.718

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.02

.756

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.13

.713

3.99

.789

4.06

.754

3.99

.795

4.13

.747

4.21

4.14

4.13
4.04

.744

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.740

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.774

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
18 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกพืช และใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตพืช โดยกลไกล “บวร” บ้าน-วัด-ส่วนราชการ
จนกว่าผู้สูงอายุจะ
19 ควรจัดทาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สาหรับบุคคลจิต
อาสาในชุ ม ชนและบุ ต รหลานของผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชน
พร้อมมีการรับรองคุณภาพโดย พมจ.
20 วั ด เป็ น กลไลของระบบการแบ่ ง ปั น หรื อ share
ระหว่างคหบดี เศรษฐี กับคนจนและยาจก
21 กิจกรรมสร้างรายได้ควรทาคู่กับการลดรายจ่าย โดย
ตอกย้ารับคุณธรรมนาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
22 ควรปลูกฝังและยกย้องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุให้ละวางอาชีพ
รับจ้าง หันมาทาอาชีพอิสระ โดยมีสวน...ชุมชน, ป่า
ชุมชน และสวนครัวชุมชน
23 อาชี พ เก็ บ ของเก่ า ขาย หรื อ การท าปุ๋ ย ทุ ก ประเภท
จาเป็นต้องใช้พื้นที่กว้าง ภาครัฐควรจัดสวัสดิการให้มี
พื้นที่ดังกล่าวและให้ชุมชนรับผิดชอบร่วมกัน
24 ค าว่ า “สวั ส ดิ ก ารแก่ ผู้ สู งอายุ ” ควรถู ก จั ด ตั้ งแบบ
รูปธรรมละนามธรรมควบคู่กัน
25 ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ย่อม
เป็นหมอ เป็นครู หรือพระ ประจาชุมชนแออัดได้อย่าง
ดี
26 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น แต่ ต้ อ งการอยู่ ที่ เดิ ม นั้ น รัฐ ควรจั ด สรรสวนผั ก
พืชผลและน้าครอบครัวละแปลงให้รับผิดชอบร่วมกัน
แบบสาธารณะและรู้จักเป็นเจ้าของชั่วคราว
27 สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรถูกจัด
สนับสนุนผ่านวัด-ร.ร.-รพ. เพื่อแปรรูปงบประมาณเป็น
บริการผู้สูงอายุอย่างถูกหลักวิชาและศาสนา
28 สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินควรสัมพันธ์
กั บ ลู ก สาวหรื อ สตรี ให้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลตามแบบแผน
ประเพณี
29 ความเป็นครอบครัววงศ์ตระกูล และเครือญาติมีความ
แน่ น แฟ้ น มาก จึ งควรสนั บ สนุ น ผ่ า นสตรีที่ เป็ น บุ ต ร
เพื่อการตัดสินใจโยกย้ายถิ่นที่อาศัย
30 การจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ควรทาอย่างแบบง่าย โดยระยะแรกให้ซ่อมบารุงที่อยู่
เดิมให้สวยถูกอนามัย และระยะต่อไปจึงให้โยกย้าย
31 ด้ ว ยวั ฒ นาธรรมไทยนั้ น ชายจะต้ อ งย้ า ยมาอยู่ กั บ
ครอบครัวหญิงคู่สมรส ดังนั้นบุตรสาวผู้สูงอายุจึงควรมี
บทบาทตัดสินใจ เรื่องที่อยู่อาศัยชองบิดามารดา
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4.06

.778

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.19

.733

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

3.93

.859

4.12

.723

4.11

.779

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.03

.780

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.18

.715

4.07

.787

4.04

4.05
3.98
3.92
3.98
3.92

.751

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.773

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.801

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.830

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.829

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.874

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
32 ควรสนับสนุนให้ส่วนราชการทั้ง อบต. เทศบาลตาบล
และพมจ. มีรถผู้สูงอายุไว้บริการสัมพันธ์ “บวร” เพื่อ
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เป็นหมอสาหรับตนเองตามกิจกรรม
6 อ.
33 เงื่อนไขการให้ย้ายที่อยู่ ควรมีทางเลือกหลายทาง เช่น
ปรับ ในที่เดิม ให้ ถูกสุขลักษณะ หรือให้ย้ายไปทั้งวงศ์
ตระกูล
34 หากผู้ สู งอายุ ที่ ป ระสบปั ญ หาการขอกรรมสิท ธิ์ ที่ อ ยู่
อาศั ย ได้ ไปบ าบั ด อารมณ์ ท ากรรมฐานที่ วัด บ่ อ ยๆ
โดยพมจ.สนั บ สนุ น สวัสดิ การผ่ านวั ดสั กระยะก็ จะมี
“ปัญญา” แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
35 การสนับสนุนกิจกรรม 7 พุทธวิธี ( ฟังธรรม สวดมนต์
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตักบาตร กินสมุนไพร และช่วย
งานวัดนันทนาการแรงงาน) จะทาให้ผู้สูงอายุรักสันติ
และมีปัญญาพึ่งตนเองได้
36 ควรสนั บ สนุ น การสร้ า งถนนจั ก รยานภายในชุ ม ชน
แออัดและบริเวณในซอยเพื่อการออกกาลังกายและลด
รายจ่ายเชื้อเพลิงการเดินทาง
37 ควรส่งเสริมและมีทุนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง
ได้เน้นครูในศูนย์เลี้ยงเด็กของชุมชนแออัด โดยอบต./
เทศบาลตาบล/โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นที่
38 ควรส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนที่ ว่ างงานเป็ น
ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยอบต./
เทศบาลตาบล/โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นที่
39 ควรสนั บ สนุ น ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมวั ฒ นธรรม และ
นัน ทนาการให้ อ อกก าลั งกายและท าสมาธิบ นความ
เคลื่อนไหว
40 พมจ.ควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสาคล้ายกับ อสม. ของ
สาธารณสุ ข เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ สู งอายุ ด าเนิ น ชี วิต บน
กลไก “บวร” คือบ้าน-วัด-โรงพยาบาล/โรงเรียน มาก
ขึ้น
41 สนับ สนุ น กิจกรรมแรลลี่จัก รยาน หรือ มินิ มาราธอน
หรือ ร่ายราบวงสรวงศัก ดิ์สิ ท ธิ์ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการมี
ส่วนร่วม และรับรู้ข่าวารแก้ผู้สูงอายุ
42 กิจกรรมบุญประเพณีในวัดสอนให้ผู้สูงอายุเบี่ยงเบน
เป้าหมายชีวิตสู่บุญ จาเป็นกิจกรรมชาระจิตใจและมี
ความเท่าเทียมกัน จึงมีส่วนลดความเหลื่อมล้าระหว่าง
คนในชุมชนเมือง
43 วัดส่วนใหญ่จะมีกิจกรรม 7 พุทธวิธี เพื่อรักษาโรคแก่
ผู้สูงอายุโดยฟื้นฟูจิตใจก่อนเป็นสาคัญ

128

X

S.D.

4.11

.773

3.99

3.95

4.04

.782

.826

.776

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.08

.800

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.12

.780

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.20

.731

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.16

.718

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.14

3.97

.726

.835

4.05

.751

4.05

.732

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
44 บุ ญ ประเพณี ในวั ด ทุ ก ๆเดื อ น (หรื อ เรี ย กว่ าของ 12
เดือน) ทาให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วมในสังคม
ได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็นกลไกสาคัญ
45 หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้รางวัลและแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีและ
ผู้สูงอายุ
46 กิจกรรมการรับ ประทานข้ าวก้ นบาตร หมายถึงการ
แบ่งปั นอาหารจากคนมี สู่คนไม่ มี โดยผ่านระสงฆ์ ใน
รูปแบบต่างๆ
47 พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุภายในวัดเพราะวัด
มีความเงียบสงบและสัปปายะ สามารถฟื้นฟูวุฒิภาวะ
แก่ผู้สูงอายุได้
48 ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือห้องสมุดพิเศษหรือ
ศาลาฟังธรรมเพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษแก่ผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนแออัดในสังคมเมือง
49 ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองหรือราคาถูก ให้เป็น
กิจกรรมประจาในชุมชนแออัดในสังคมเมือง
50 อบต./เทศบาลต าบล/พมจ. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
“ความสะอาดและสุ ข อนามั ย ” แก่ ชุม ชนแออั ด ทั้ ง
ภายนอกร่างกายและ กิจกรรม “ภาวนา”ให้ภ ายใน
ร่างกายสะอาดด้วย
51 ควรจั ดสร้า งหอสู ง 5-10 หอส าหรับ การนั่ งภาวนา/
สมาธิ ของผู้สู อายุแ ละเยาวชนในชุ มชนแออัด สังคม
เมือง
52 หากรัฐจัดพื้นที่ หรืออาคารชั่วคราว เพื่อผู้สูงอายุ ได้
รู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งนั้นร่วมกัน และเห็นประโยชน์และ
คุ ณ ค่ า ก็ จ ะหั น มาเปลี่ ย นแปลงและเรี ย นรู้ ค วาม
พอเพียงและทั้ง.....
นอกจาก 7 พุทธวิธี รักษาสุขภาพในวัดแล้ว ในชุมชน
53 แออัด ควรมีกิจกรรมผลิตยาสมุนไพร โดยรัฐจัดพื้นที่
เพาะปลูกและแปรรูปให้ผู้สูงอายุ
54
55
56

ความรู้ท างการแพทย์แผนไทย และการจัดให้ชุม ชน
แออั ด เป็ น เครื อ ข่ า ยหมอพื้ น บ้ า นหรื อ การแพทย์
ทางเลือก เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พมจ.ควรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แต่ยืนหยัดพึ่งตนเองได้ และสนับสนุนให้เป็นครู
อาสาสอนคนในชุมชนแบบนอกระบบโรงเรียน
ควรมี รางวัล สายตระกูล หรือครอบครัวคุ ณ ภาพเพื่ อ
เป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน
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X

S.D.

4.06

.736

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.712

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.773

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.782

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.10

.748

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.04

.785

4.18

.716

4.11
4.06
4.05

3.79

.956

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันมาก
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.03

.764

4.07

.
756

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.730

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.12

.733

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.02

.782

4.14

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
57 พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกๆปี เพื่อเป็น
พลังการบริหารจัดการชุมชนอย่างสันติสุข
58 กิจกรรม 6 อ. ( อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออก
ก าลั ง กาย และอานาปานสติ ) เป็ น กลไกส่ ง เสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดเป็นศูนย์กลางในรูป บ้าน-วัดโรงพยาบาล
59 ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาในบุญ
เดือนสิบ โดบ“บวร” เพื่อส่งเสริมค่านิยมกตัญญู
60 ควรรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีล 5 และ
ให้ศีล 5 เป็นคุณสมบัติสาคัญของบุคคลที่ดีเด่นที่ดีเด่น
ในชุมชนแออัด
61 พมจ.จัดทาศูนย์ข้อมูลรายงานบุคคลหรือแฟ้มสะสม
ผลงานชองผู้สูงอายุ ที่ไม่ มีกรรมสิท ธิ์ที่ดิ นเพื่ อใข้เป็ น
ฐานข้ อ มู ล แก้ ไขปั ญ หารวมทั้ งสร้ า งความมั่ น คงแก่
ชุมชน
62 พฤติก รรมกุศ ลของโยมวัดต่ างๆสมควรให้ ได้ รับ การ
สนับสนุนและแต่งตั้งเป็ นครูอาสาประจาชุมชนแออัด
เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้สูงอายุรุ่นใหม่และเยาวชนกล้า
ปฏิบัติตาม
63 ควรสนั บ สนุ น ให้ ชุม ชนแออั ด มี ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด
หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปานกิจศพและอื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุ
เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
64 ผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือกลุ่มชนสาคัญ เพราะ
แม้อยู่ในสภาวะเสียเปรียบสังคมแต่ก็ทาประโยชน์แก่
ชุมชน จึงควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐพิเศษ
65 พมจ.ควรสนับสนุนให้พัฒนาระบบโรงครัวในวัดเพื่อ
แบ่งปันผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ
66 ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพื้นที่สวนผักผลไม้
ชุมชนแออัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาเพาะปลูกผลผลิตเป็น
“ทาน”แก่ วั ด และโรงเรี ย นและสามารถลดรายจ่ า ย
ครอบครัวของตนได้
67 ควรส่ งเสริม ให้ กิ จกรรมงานศพ เป็ น ความส าคั ญ แก่
ผู้สูงอายุกรณีพิเศษผ่านกลไกของชมรม สมาคม และ
บริษัทประกันชีวิต
68 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ตอ่ อายุ แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อสิริมงคล เสริมบารมี และรับรู้ว่าธรรมะ
ช่วยให้ชีวิตมั่นคง
69 ให้โรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
โทรศั พ ท์ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ธรรมแก่
ผู้สูงอายุ
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X

S.D.

4.06

.729

4.11

.737

4.06

.754

4.13

.753

4.11

.729

4.03

.757

4.17

.765

4.07

.753

4.14

.764

4.19

.701

4.02
4.07
3.96

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.803

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.752

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.824

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

ข้อที่
ข้อคาถาม
70 ควรมี กิ จ กรรมประกาศเขตศี ล 5 และสนั บ สนุ น
ผู้สู งอายุที่ ถื อศี ล 5 อย่ างเคร่งครัดให้ เน้ น แบบอย่ าง
ของการทาดี
71 พมจ. จัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความปลอดภัย
มั่ น ค งข อ งชุ ม ช น แ อ อั ด โด ย ผ่ า น ข้ อ มู ล ท า ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างเป็นระบบ
72 พมจ.จัด แผนกอ่านและรวบรวมแฟ้ ม สะสมงานของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน และประกาศความดีงาม
เพื่อคลี่คลายความรุนแรง
73 ควรส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก ถุงเท้า กางร่ม และ
แต่งกายเหมาะแก่ฤดูกาลให้แก้ผู้สูงอายุ
74 กินปลาเป็ นหลัก กิน ผักเป็ นยา กิ นกล้วยน้ าว้าบ ารุง
ร่างกาย ควรเป็นรูปแบบการกินวิถีไทยของผู้สูงอายุ
75 บุญประเพณีทางพุทธศาสนา และวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับสนับสนุนลงสู้ผู้สูงอายุ
78 อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุซึ่งแม้
รายได้เป็นเงินน้อยนิดแต่ลดรายจ่ายได้มากกว่า
77 อาชี พ บริ ก ารวั ด (ไปร่ ว มกิ จ กรรม 7 พุ ท ธวิ ธี ) ของ
ผู้สูงอายุ ความรู้แจงนับเป็นตัวชี้วัดของบุคคลระดับครู
อาสาในชุม ชนแออัด เพื่อ เป็ นนั ก พัฒ นาชุม ชนอย่ าง
ยั่งยืน
78 พมจ.ควรคั ด สรรและจั ด ระบบให้ พ ระสั งฆาธิ ก ารปราชญ์ ท้ องถิ่น -และผู้น าท้อ งถิ่นทุ กๆปี เพื่อกาหนด
จารีตแก่ชุมชนแออัด
79 Portfolioหรือแฟ้มสะสมงานผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
จะเป็ น ฐาน ข้ อ มู ล อย่ างดี ให้ คั ด ส รรบุ ค ค ล ผู้ มี
ประสบการณ์หรือมีความเหนือกว่า เป็นปราชญ์ชุมชน
80 สนับสนุนให้มีรถพาผู้สูงอายุไปภาวนาและไปนอนวัด
ในสวนในวันพระทุกเดือนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและ
คลี่คลายความเครียด รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม “ผู้ไม่มี
เรือน ถือพรหมจรรย์”นั่นเอง

X

S.D.

4.09

.748

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.732

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.07

.765

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

4.04

.785

4.23

.739

4.15

.747

4.06

.790

4.05

.799

4.17

4.05
4.02

4.02

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง
เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.768

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.765

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

.853

เห็นด้วยมาก และความเห็น
ต่างกันปานกลาง

3. ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 น าข้อมูล ความคิดเห็ นที่ ได้จากกลุ่ ม ตัวอย่าง กลุ่ ม ตัวอย่าง 1,423 คน จากประชากร
4 จังหวัด 1,423 × (80) = 113,840 ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้ วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ด้ ว ย KMO and Barlett's Test
สกัดองค์ประกอบโดยคัดสรรเฉพาะค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์/
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบจากตาราง Component matrix และท าการหมุ น แกนองค์ ป ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal) ตามลาดับ
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3.2 ผลการวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax) ได้ ทั้ ง หมด 7 องค์ ป ระกอบซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการตั้งชื่อเป็นวลีเพื่อแปลงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 26.822
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 2.245
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.534
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.436
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.291
องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.231
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.138
4. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง
การตั้ ง ชื่ อ องค์ ป ระกอบผู้ วิ จั ย ตั้ งชื่ อ โดยพิ จ ารณาจากน้ าหนั ก คะแนนไอเกน และความ
สอดคล้องกันกับแผนที่การเขียน (Cryptic Writing) ในตารางวิเคราะห์สามเส้า และตามที่วิเคราะห์ได้
ทั้ง 7 องค์ประกอบ ตามแนวทางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลนามาจะมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีเกณฑ์
พิจารณา (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ. 2552 : 97) ดังนี้
ค่า KMO 0.80 ขึ้นไป เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากที่สุด
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 ถ้ าพบว่ ามี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ จ ะยอมรั บ
สมมติฐาน H1 นั้น คือ ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2556 : 74) โดยพิจารณารายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 16 – 22 ตามลาดับ
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู้ วิ จั ย ท าการหมุ น แกนองค์ ป ระกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal)
ที่องค์ประกอบยังคงตั้งฉากกัน หรือยังคงเป็นอิสระกัน ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ทาให้มีจานวนตัวแปรที่น้อยที่สุดมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (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 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้องมากกว่า 0.3
จึงตั้งชื่อองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม
การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี
2. "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิ ภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
นอกจากเป็น กลไกการแบ่งปั นอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและ
ดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย
3. ผู้สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว
อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การกากับของ พมจ.
4. พมจ.หรือส่ วนราชการ เป็ นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สู งอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษา
ศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสาสนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอื้ออานวยการ
ตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล
5. พมจ.หรือส่วนราชการ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่น
จัดตั้งมูลนิธิห รือกองทุน ในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์
เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ร่ว มกั บ อสม. และมี ห ลั กสู ตรพั ฒ นาผู้ สู งอายุให้ เป็ น ครูอ าสาประจาชุ มชนแออั ด ในบทบาทผู้ น า
สัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทศต.
7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรี
ทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบารุง"
บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่
รัฐจะให้แล้วจึงนาองค์ประกอบทั้ง 7 มาอภิปรายผลปรากฏตามตารางที่ 16 – 22 ดังนี้
ตารางที่ 20 ตารางองค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร"
โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือนและ 7 พุทธวิธีรักษาโรค
รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี จานวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อ
68,75,76,73,67,77,71,72,70,69,74, และข้อ 66 ดังนี้
ตัวแปร

คาถาม
ข้อที่

VAR00068 68

รายละเอียดข้อคาถาม

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ

ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุผู้สูงอายุ เพื่อเสริมบารมีและ
ปลูกฝังว่าธรรมะช่วยให้ชีวิตมั่นคง

0.646
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ตัวแปร

คาถาม
ข้อที่

VAR00075 75
VAR00076 76
VAR00073 73
VAR00067 67
VAR00077 77
VAR00071 71
VAR00072 72
VAR00070 70
VAR00069 69
VAR00074 74
VAR00066 66

รายละเอียดข้อคาถาม
บุญประเพณีทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมสวนะ ควรได้รับการ
สนับสนุนลงสู่ผู้สูงอายุ
อาชีพบริการจัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุ แม้รายได้น้อย แต่
ลดรายจ่ายมาก
ควรส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก สวมถุงเท้า กางร่ม และแต่ง
กายเหมาะกับสุขภาพ และฤดูกาลของผู้สูงอายุ
ควรส่งเสริมกิจกรรมงานศพเป็นกรณีพิเศษ ผ่านกลไก ชมรม
กิจกรรมประกันชีวิต
อาชีพบริการจัดของผู้สูงอายุ (ไปร่วม พุทธวิถี) และครูอาสาใน
ชุมชนแออัด
พมจ. จัดบุคลกรสอดส่อง และรักษาความปลอดภัยมั่นคงใน
ชุมชนแออัด ด้วย TV วงจรปิดอย่างเป็นระบบ
พมจ. จัดแผนกอ่านและรวบรวมแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และประกาศความดีงาม คลี่คลายความรุนแรง
ควรมีกิจกรรมประกาศเขตศีล 5 แก่ผู้สูงอายุให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้โรงเรียนสอนการใช้แอปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณธรรมแก่
ผู้สูงอายุ
กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้าหว้าบารุงร่างกาย ควร
เป็นแบบแผนการกินวิถีไทยของผู้สูงอายุ
ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพื้นที่สวนผักผลไม้แก่ชุมชน
แออัด เพื่อผู้สูงอายุได้รับประทานเพื่อสุขภาพ และเป็น “ทาน”
กรณีแก่วัด/โรงเรียน

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.643
0.638
0.634
0.632
0.629
0.589
0.584
0.581
0.577
0.531
0.507

จากตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 1 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวน เท่ ากั บ 26.822 โดยข้ อค าถามที่ มี น้ าหนั ก องค์ป ระกอบสู งสุ ดเท่ ากับ 0.646 คื อ
ข้อ 68 ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุผู้สูงอายุ เพื่อเสริมบารมีและปลูกฝังว่าธรรมะช่วยให้ชีวิต
มั่นคง
วัด เป็นศูนย์กลางกลไกทางสังคม และเป็นศูนย์ขัดเกลาอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินฉะนั้นส่วนราชการโดย (เฉพาะพมจ.) จึงควรส่งเสริมและสนใจสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุ
ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไปหรือชุมชนแออัด เพื่อพัฒนากาลังใจ และประเมินหาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คนแสดงความ
คิดเห็นข้อกระทงที่ 68 “ควรส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ต่ออายุเพื่อเสริมบารมีและปลูกฝังธรรมช่วยให้
ชีวิตมั่นคง” ค่าน้าหนักเห็นด้วยร้อยละ 64
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ความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน - วัด -ส่วนราชการ เป็นกลไกทางสังคมมาตั้งแต่อดีต และมี
นัยสาคัญด้วยพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงบัญญัติศัพท์ว่า “บวร” ตรงกับภาษา
นคร คือ “บวร” แปลว่าประธานในกิจการอันประเสริฐ กล่าวคือ เมื่อ ”วัด” เป็นศูนย์กลางและเป็นที่
พึ่งพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งนิยมไปทาบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอาทิวันพระหรือวันสาคัญที่ทางการสั่ง
หยุ ดราชการ ฉะนั้ น วัดจึ งมีค วามหมายในใจของผู้ สู งอายุ เพราะได้มารวมกลุ่ ม กัน อบอุ่นใจ และ
อบอวลด้วยการฟัง (สดับ) ธรรม
ดังปรากฏว่าข้อกระทงคาถามที่ 75 “บุญประเพณีทางพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ ควร
ได้รับการสนับสนุนลงสู่ และผู้สูงอายุ” นั้น จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณตัวอย่างผู้สูงอายุ
4 จังหวัด 500 คน แสดงความคิดเห็นสอดคล้องข้อกระทงนี้ร้อยละ 64 เช่นกัน
ในทั ศนะของหลายๆคน เห็ น ว่าวัด คือ โรงพยาบาลรักษาจิ ตและกาย วัด คือสถานที่ ค ลาย
อารมณ์เครียดจากงานทางอาชีพ วัดคือแหล่งเรียนรู้ธรรมะอันเป็นทางสู่ปัญญา หรือวัดเป็นแหล่งสร้าง
บุญบารมีและแก้ไขกรรม เป็นต้น จึงเห็นเป็นเงาว่าผู้สูงอายุควรมีบทบาทบริการวัด แม่ไม่มีรายได้แต่
ลดรายจ่ายมาก
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างสูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดงความ
คิดเห็นสอดคล้องคอกระทงที่ 76 ว่า “อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่ผู้สูงอายุ มีรายได้น้อย
แต่ลดรายจ่ายมาก” คิดเป็นร้อยละ 63
การเรียนรู้ข่าวสารต่างๆที่วัดก็ดี ชุมชนหมู่บ้านก็ดี หรือโรงเรียนหรือส่วนราชการต่างๆ พมจ.
ควรสื่อสารกับผู้สูงอายุผ่านแอพพลิเคชั่ นบุญสื่อสังคมดิจิตอล อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาในวัด การส่งเสริมค่านิยมการแต่งกายให้เหมาะสมและส่งผลดีต่อสุขภาพ ฯลฯ
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงคาถามข้อที่ 73 ที่ว่า “คุณส่งเสริมค่านิยมการสวมหมวก สวม
ถุงเท้า กางร่ม และแต่งกายเหมาะกับสุขภาพ และฤดูกาลของผู้สูงอายุ ” ถ้าน้าหนักเห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 63 เช่นกัน
นอกจากนี้ ‘วัด ’ ยั งเป็ น พื้ นที่พิ เศษสาหรับ บุคคลที่ มีความทุกข์ และต้องการป้ องกันทุ กข์
วัดหลายวัดมีบทบาทของ “สวด ศพ เสก” อาทิ ผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วย ขวัญอ่อนแอ เจ้าอาวาสวัดก็
แสดงบทบาทแทนหมอ หรือหลายครั้งแสดงบทบาทเป็นเจ้าพิธีสวดมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจาก
ชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และที่สาคัญคืองานศพเป็นงานแห่งความเศร้าสร้อยคอผู้ สูงอายุ มีจิตมัว
หมองที่เพื่อน พี่น้อง บุพการี หรือทายาทเสียชีวิต หางานศพเป็นกิจกรรมสอนผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ให้
จะหนักรู้จักรักษาสุขภาพจิตและกายด้วยตนเองในลักษณะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ก็จะทาให้ผู้สูงอายุเห็น
ความสาคัญของวัดมากขึ้น
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงคาถามข้อที่ 67 ที่ว่า “ขนส่งเสริมกิจกรรมงานศพเป็นกรณีพิเศษ
ผ่านกลไกชมรม สมาคม และการประกันชีวิต หรือสวัสดิการอื่นๆ” ถ้าน้าหนักเห็นด้วยร้อยละ 63
เช่นกัน
‘วัด’ คือ โรงพยาบาลหรือโรงซ่อมสุขภาพ หรือโรงส่งเสริมสุขภาพ หรือ โรงคุ้มกันหรือประกัน
สุขภาพ หรื อโรงพื้น ฟูสุ ขภาพ อัน เป็น ทางเลื อกหลายทางแก่ผู้ สู งอายุ ปวดหั วทุ กวันจะมีกิจกรรม
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7 พุทธวิธี ได้แก่ ศีล 5/8 การฟังธรรม ทาสมาธิ สวดมนต์ ยาสมุนไพร เดินจงกรม และน้ามนต์ ซึ่งเป็น
ที่ รู้ กัน ว่า 7 อย่ างนี้ บางคนได้ อานิ ส งส์ ป้ องกั น โรค บางคนได้อ านิ ส งส์ ส่ งเสริมสุ ข ภาพ บางคนได้
อานิสงส์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และบางคนได้อานิสงส์ฟื้นฟูสุขภาพ
วัดทุกวัดจะลาดับเวลาดังนี้
04:00 - 06:00 น. - ทาวัตรเช้า
- 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. - พระสงฆ์จาวัด (ช่วงบ่ายผู้สูงอายุควรนอนพัก 1 ชั่วโมง)
19:00 - 21:00 น. - ทาวัตรเย็น
- พระและฆราวาสสวดมนต์เย็น
- พระและฆราวาสสมาธิและฟังธรรม
วัดหลายวัดจะมีกิจกรรมและเครื่องอานวยความสะดวกครบทั้ง 7 พุทธวิธี (พจนานุกรมธรรม
ฉบับพุทธทาส 2554) แต่ก็มีบางวัดที่ยังไม่พร้อม ควรเสนอให้ทางการสนับสนุนวัด เพื่อประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุในการลดรายจ่ายได้มากมาย มีสุขภาวะเพราะพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ องค์การอนามัย
โลกคือ 5 อ. (อาหาร อากาศ อุจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย) นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งชุมนุมเพื่อ
กระบวนการมีส่ วนร่ว มในบู ร ณาการทุ นทางสั งคม และที่ ส าคัญ คือวัดเป็น แหล่ งให้ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย เพราะมีต้นพระไตรปิฎกรวม 84,000 พระธรรมขันธ์ ที่บุคคลใดๆสามารถเข้าไปศึกษาและ
ปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุก็คือ ‘การศึกษาธรรม’ นั่นเอง
นอกจากนี้ ‘วัด ’ คือแหล่ งส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต แบบองค์รวม กล่ าวคือ บุคคล
ผู้สูงอายุหรือฆราวาสใดๆ เลือกใช้วิถีชีวิตตามแบบแผนพระสงฆ์ในวัด ได้แก่
 ตื่นเช้าทาวัตรเช้า
 สายรับประทานอาหาร (วิเศษ)
 ออกกาลังกายวาดลานวัด ทาความสะอาดวัด
 ฟังธรรมตอนเย็น
 สวดมนต์ น้ามนต์
 เดินจงกรม
 สมาธิ
 ปรุงยาหรือดื่มยาสมุนไพร
 ศีล 5/ (8)
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บุคคลดังกล่าวจะแข็งแรงอาพาตน้อย ได้โอกาสออกแรงแลกบุญ และจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ
ผู้สูงอายุคุณภาพ คือคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม ของประเทศ รัฐควรจัดการยกย่ อง และเปิด
เวทีให้แสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ ครูอาสา (ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ในชุมชนแออัด ปราชญ์
ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา หรือผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ‘บวร’ โดย พมจ.ควรทาแฟ้มสะสมงานสัมพันธ์
รวมทั้งโฆษณาให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงอายุอันทรงคุณค่า
ผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึงบุคคลผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อายุยืน แข็งแรง อาพาต
น้อย ปัญญาดี มีสติสัมปชัญ ญะ ควรค่าแก่การทางาน เป็นแบบอย่าง ประสบการณ์มาก ศีล ธรรม
บริสุทธิ์
พมจ.ควรสรรหาผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพโดยคั ด สรรที่ วั ด และจั ด หลั ก สู ต รอบรมกระบวนการ
ขับเคลื่อน ‘บวร’ โดยเฉพาะผู้สูงอายุคุณภาพแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน สมควรได้รับการยกย่องและจัด
สวัสดิการบางส่วนเพื่อให้ขยายผลกระทาอย่างต่อเนื่องต่อไป
การจัดสวัสดิการอย่างมีคุณค่าแก่ผู้สูงอายุจึงควรผ่านกระบวนการ 7 พุทธวิธีในแต่ละวัด โดย
ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้คัดสรรฆราวาสผู้สูงอายุ หรือผู้นาความเปลี่ยนแปลง ‘บวร’
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กระทงค าถามข้อ 77 ที่ ว่า “อาชี พ บริก ารวั ด ของผู้ สู งอายุ และร่ว ม
กิจกรรม 7 พุทธวิธีรักษาโรค” ค่าน้าหนักเห็นด้วยร้อยละ 62
ศีล 5 นอกจากสามารถลดกิเลสด้านโทสะ แก่บุคคลแล้วยังช่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
และกายแก่บุคคลด้วย ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ควรได้รับ
โอกาสเข้าวัดถือศีล 5 หรือ 8 และพอจะมีกาลเทศะส่วนตัวได้บ้าง เพราะภายในชุมชนแออัด มีอิสระ
น้อยมากและเป็นชุมชนที่มีกิเลสโทสะมาก อันมีผลบั่นทอนสุขภาพ คนในชุมชนแออัดส่วนใหญ่อ่อนแอ
โดยเฉพาะผู้ สู งอายุ จ ะอ่อนแอมากกว่าที่อื่น เพราะขาดพฤติกรรมสุ ขภาพ 5 อ. ตามประกาศของ
องค์การอนามัยโลก ได้แก่
1. อาหาร ด้วยบ้านเรือนไม่สะอาด มีสัตว์พาหะนาโรคหลายชนิด จึงเสี่ยงในการเก็บรักษา
อาหาร
2. อากาศ ความเป็นอยู่แออัด มีน้าเสียมาก อากาศไม่บริสุทธิ์
3. อุจจาระ คนที่นอนตื่นสายเพราะนอนดึกทางานมาก ไม่มีที่ออกกาลังกายและขาดอนามัย
เรื่องการใช้ส้วม ภาวะเสี่ยงโรคทางเดินอาหาร และไม่ตื่นเช้าตามนาฬิกาชีวิต
4. อารมณ์ ชุมชนแออัด กระทบกระทั่งกันบ่อย จึงทาให้มีคนเสียสติมาก
5. ออกกาลังกาย ชุมชนแออัดไม่มีที่ออกกาลังกาย ร่างกายอ่อนแอ
นอกจากภาวะเครียดและอารมณ์เสียอันเนื่องจากบรรยากาศการตั้งบ้านเรือนแออัดและขาด
ทั้งอิส ระและกรรมสิท ธิ์ และยังประสบปั ญ หาความไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิ น
รัฐควรจัดตั้งระบบโทรทัศน์วงจนปิด สมาชิกในชุมชนแออัดทุกคนต้องแสดงคิวอาร์โค้ด (QR code)
ในทางเข้าออกชุมชน
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด 1,423 คน แสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อกระทงคาถามที่ 71 ที่ว่า “พมจ.ควรจัดบุคลากรสอดส่องและรักษาความ
ปลอดภัยและมั่น คงในชุมชนแออัด ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการกากับความปลอดภัยด้วย
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อุปกรณ์แอปพลิเคชั่นบนสื่อดิจิตอล เพื่อการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถแก่
กลุ่มชนผู้เสียเปรียบในสังคม” ด้วยค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 58
กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบสังคม โดยหลักการ
จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในเรื่องนี้รัฐ (หมายถึง พมจ.และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง)
ต้องจัดการทาทะเบียนหรือสามะโนครัว โดยมีแผนกงานรับผิด ชอบอ่านและรวบรวมแฟ้มสะสมงาน
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะๆ และให้เขาได้รายงานของตนเองเป็นระยะๆเช่นกัน
โดยจัดอบรมการเข้าถึงสื่อดิจิตอลและการใช้แอปพลิเคชั่นเข้าสู่สาธารณะ และเฉพาะส่วนบุคคล
พมจ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งอบต.และเทศบาลตาบล) ควรมีแผนกงานคัดสรร
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพื่อประกาศความดีงาม ประกาศเขตและ/หรือครอบครัวศีล 5
ฯลฯ ให้เป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 70 และ
72 “ควรมีกิจ กรรมประกาศเขตศีล 5 และสนับสนุนผู้ สูงอายุที่ถือศีล 5 ยา”อย่างเคร่งครัดให้ เป็น
แบบอย่างของการทาดีและพมจ.ต้องจัดแผนกอ่าน และรวบรวมแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัย และควรประกาศความดีงาม เพื่อคลายความรุนแรงค่าน้าหนักเห็ นด้วย หรือ
น้าหนักองค์ประกอบร้อยละ 58 เท่ากันทั้ง 2 ข้อ
‘บวร’ ในอีกมิติหนึ่งก็คือกลไกสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วยจะพบทั่วไปว่าหลาย
โรงเรียนสังกัดวัดหรือเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวัด” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการให้ความรู้และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิชาการและอาชีพควบคู่กับหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา หรือที่
เรียกง่ายๆว่า ‘ความรู้ คู่คุณธรรม’ ฉะนั้นโรงเรียนวัดจึงควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่ออบรมบ่ม
เพาะให้เด็กๆของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาขีดความสามารถการ
ใช้สื่อดิจิตอลเพื่อช่วยทารายงานแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุในครอบครัวของนักเรียนเองและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในโรงเรียนสู่ผู้สูงอายุหรือผู้ตกข่าวหรือตกสมัยที่ครอบครัวของตนได้ อีกทั้ง
เวลาที่โรงเรียนส่งคณะครูไปนิเทศเด็กๆถึงที่อยู่อาศัย พมจ.สามารถใช้โอกาสนี้สัมพันธ์กิจกรรมงานและ
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อระบบแฟ้มสะสมงานรายบุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจุบัน
รวมทั้งสะดวกต่อการทาแผนพัฒ นาขีดความสามารถผู้สู งอายุด้านความรู้ อาชีพ /รายได้ สุ ขภาวะ
กระบวนการยุติธรรม การบู รณาการทุ นทางสั งคม นั นทนาการ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตแบบ
พึ่งตนเองได้ต่อไป
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้อ กระทงที่ 69
ใจความว่า “ในโรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ Line Facebook และโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณธรรมแก่ผู้สูงอายุ” ถ้าน้าหนักเห็นด้วย และน้าหนักองค์ประกอบ (Eigen) ร้อยละ 57
‘บ้าน’ ในความหมายของ ‘บวร’ คือครอบครัว หรือครัวเรือน หรือโบราณให้เป็ นประธาน
กิจกรรมชีวิต ต่างๆ ฉะนั้ น ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่อาศัย จึงอยู่ในภาวะผู้ เสี ยเปรียบในสั งคม
เพราะไม่มีส่วนเป็นเจ้าของบ้าน หรือขาดความมั่นคงในทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัว คาว่า ‘บ้าน’
ของบุคคลในกลุ่มนี้ จึงขาดความอบอุ่นและเป็นอุปสรรคในการดาเนิน ชีวิต มีความด้อยโอกาสอื่นๆ
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ทางออกที่เรียบง่ายและทาได้ทันที คือรัฐพึงจัด ‘สวนชุมชน’ บริเวณใกล้ชุมชนแออัดให้สมาชิกทุกคน
ที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้มีสวนเป็นเจ้าของสวนนี้ และมอบความรับผิดชอบให้ปลูก
พืชผักสวนครัว เพื่อให้ได้โอกาสผลิตอาหารปลอดสารพิษ และเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ อีกทั้งเป็นการ
ลดรายจ่ายได้อย่างดี
คติชนเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพของคนชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทย มีค่านิยมว่า “กินปลา
เป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้าว้าบารุงร่างกาย” ทาให้คนชนบทมีสุขภาพจิตดีกว่าคนในชุมชน
เมือง และกลุ่มชุมชนแออัด ฉะนั้น ‘สวนชุมชน’ ที่เสนอแนะในที่นี้ จึงน่าจะสร้างประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ
ของชุมชนแออัดและ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างให้ได้ทันที โดยมียานพาหนะรับส่งและมีเจ้าหน้าที่
เฝ้าสวนจัดระบบแปลงผัก น้าและปุ๋ย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาการเกษตรและศาสตร์พระราชา (เกษตร
ทฤษฎีใหม่) ให้ผู้สูงอายุ (และทายาท) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ดเห็ น เข้ ากระทงที่ 74
มีใจความว่า “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้าว้าบารุงร่างกาย ควรเป็นแบบแผนการกินวิถี
ไทยของผู้สูงอายุ” ค่าหนักความคิดเห็น หรือถ้าคะแนนน้าหนักองค์ประกอบ (Eigen) ร้อยละ 53
วัดและโรงเรี ยน (หรื อส่ ว นราชการที่ ใกล้ ชุมชนแออัด) จึงเป็น เขตพื้ นที่ ที่มีความหมายต่ อ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะหากโรงเรียนหรือวัดแบ่งพื้นที่บางส่วนให้เป็นสวนผักชุมชน
หรือสวนป่าชุมชน และให้ชุมชนแออัดมีส่วนรับผิดชอบเพาะปลูกหรือทาการเกษตร และมีส่วนเป็น
เจ้าของร่วมกัน ยิ่งเป็นกิจกรรมที่มีนัยสาคัญอาจทดแทนปมด้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอีกด้วย
เพราะ ‘วัด’ คือ ที่สัปปายะเหมาะแก่การมาใช้เวลาและสถานที่เพื่อจิตใจและวางแผนชีวิตในบั้นปลาย
เพื่อการปล่อยวางของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน ที่อยู่อาศัยแล้ว ยังทาให้ได้โอกาสทาสวนหรือปลูกผัก
ให้ เป็ น ยา นอกจากใช้ รั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองแล้ ว ยั ง อาจเป็ น รายได้ แ ละลดรายจ่ า ยอี ก ด้ ว ย
โรงเรียน มีนัยสาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
โรงเรีย น คือสถานที่สงบ ร่มเย็น และให้ ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและรายได้ นอกจากนี้ยังมี
นักเรีย นที่มีน้าใสใจจริงเป็ นบริวารแก่ผู้ สูงอายุ ‘คุณภาพ’ หากโรงเรียนแบ่งพื้นที่เป็นแปลงเกษตร
ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ในโครงการ คู่แฝดคุณธรรม ก็จะทาให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความรู้สึก
เป็นโอกาสใหม่ของชีวิต ความเครียดต่างๆ ที่เคยมีมาก็อาจจะจางคลายได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุได้โอกาส
แสดงบทบาทการทาทานเพื่อทานบารมี และเป็น “ผู้ให้” แก่เด็ก เยาวชน และสังคม
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สู งอายุ สี จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงคาถามที่
66 ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนจัดพื้นที่สวนผักผลไม้แก่ชุมชนแออัด เพื่อผู้สูงอายุได้
รับประทานเพื่อสุขภาพ และมีส่วนเป็นเจ้าของลงมือทาด้วยตนเอง และได้มีโอกาสทาทานบารมีแก่วัด
และโรงเรียนด้วย” ค่าน้าหนักความคิดเห็นด้วย หรือน้าหนักองค์ประกอบ (Eigen) เท่ากับร้อยละ 50
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ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 "วัด"คือแหล่งสัป ปายะที่ช่วยฟื้น ฟูวุฒิ ภ าวะของผู้สูงอายุที่ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชน
ห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย ประกอบด้วยข้อ 44,42,43,47,45,48,46,49 และข้อ 52
ตัวแปร

คาถาม
ข้อที่

VAR00044 44
VAR00042 42
VAR00043 43
VAR00047 47
VAR00045 45
VAR00048 48
VAR00046 46
VAR00049 49
VAR00052 52

รายละเอียดข้อคาถาม

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ

บุญประเพณีวัด 12 เดือน ทาให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วม
ในสังคมได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็นกลไก

0.648

วัดส่วนใหญ่จะมีกิจจกรมพุทธวิถี เพื่อรักษาโรคทั้งใจกาย
พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในวัด เพราะความสัปปายะ
ของวัดช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุ
หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้รางวัล และ
แสดงมุทิตา แก่ผู้สูงอายุคนดี
ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุดพิเศษ/ศาลาฟังธรรม ให้
เป็นพื้นที่พิเศษแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร เป็นการแบ่งปันอาหารจาก
คนดีสู่คนไม่ดี โดยผ่านพระในรูปแบบต่างๆ
ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองราคาถูก ให้เป็นกิจกรรมประจา
แก่ชุมชนแออัด
รัฐควรจัดพื้นที่ชั่วคราวให้ผู้สูงอายุมีสวนนาเป็นเจ้าของและผูกพัน
มาชุมนุมค้าขายเพื่อเรียนรู้ความพอเพียง

0.644
0.638
0.582
0.577
0.571
0.57
0.478
0.391

จากตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวน เท่ากับ 2.245 โดยข้อคาถามที่มีน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.648 คือข้อ 44
บุญประเพณีวัด 12 เดือน ทาให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามีส่วนร่วมในสั งคมได้อย่างมั่นใจ โดยมีวัดเป็น
กลไกอ้ างถึ งแผนปฏิ บั ติ ก ารมาดริ ด ว่ าด้ ว ยเรื่อ งผู้ สู งอายุ (The Madrid International Plan Of
Action On Ageing) (ฐาปนา บุญหล้า 2561:3) ที่เสนอว่า “ควรพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุอย่าง
สุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้งมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเหมาะสม”
“วัด” จึงเป็นกลไกสาคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะเป้าหมายชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ “บุญ”
ซึ่งวัดคือแหล่งส่งเสริมให้ได้บุญ และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังว่ าเป็นแหล่งทาให้ความทุกข์
จางคลายเป็ น แหล่ งสุ ขภาวะ รวมทั้ งให้ ความมั่ นใจแก่ผู้ สู งอายุว่ามีส ภาพแวดล้ อมที่ เกื้อหนุนและ
เหมาะสมแก่การพัฒ นาสุขภาพจิตและกายแบบพึ่งตนเองอ้างถึงข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไทยด้ านสั งคม (ฐาปนา บุ ญ หล้ า 2561:3) ที่ เสนอว่ า “ควรให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถกลุ่มผู้เปรียบในสังคม รวมถึงการสร้ างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมศาสนา
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. บุญซาฮะ
8. บุญเข้าพรรษา
9. บุญข้าวประดับดิน
10. บุญข้าวสลาก/บูชาบรรพบุรุษ
11. บุญออกพรรษา/กฐิน
12. บุญกฐิน/ลอยกระทง
ทั้ง 12 บุญประเพณีหรือ 12 เดือน มีเป้าหมายเพื่อ “บุญ” เท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วม
นั้น มีนัยสาคัญในชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะเป็นบรรยากาศประชาธิปไตย กล่าวคือให้ความเสมอภาคไม่
แบ่งชนชั้น เมื่อผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาร่วมบุญในทุกๆเดือน บุคคลกลุ่มนี้จะรู้สึกเท่า
เทียมคนในสังคม มีน้อยก็ให้ทานน้อยตามเอกั ตภาพ เพราะ ‘บุญ’ อยู่ที่ใจมิได้อยู่ที่จานวนเงิน แท้จริง
แล้ว ‘วัด’ เป็นเพียงแหล่งสัป ปายะ ที่มีบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ‘ทาใจ’ ให้ ฟูใจ ปีติ
ตกใจ ฯลฯ เมื่อมีการให้
นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งแบ่งปันอาหารอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคน และเป็นการแบ่งปันวัตถุ
และน้าใจจากคนมีมากสู่คนมีน้อย ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันแรงงานจากคนมีเงินน้อยสู่คนร่ารวย
โดย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 44
ใจความว่า “บุญประเพณีในวัดทุกๆเดือน (หรือเรียกว่าจะรีต 12) ทาให้ผู้สูงอายุไม่ตกข่าว เข้ามามี
ส่ วนร่วมในสั งคมได้อย่ างมั่น ใจ โดยมีวัดเป็ นกลไกส าคัญ ” ค่าน้ าหนั กความเห็ นด้ว ย และน้าหนั ก
คะแนนองค์ประกอบ (Eigen) เท่ากับร้อยละ 64.8
นอกจากบุ ญ ประเพณี 12 เดื อนที่ ก ล่ าวมาแล้ ว นั้ น วัด ยั งมี บุ ญ วั น ส าคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา
ส าหรั บ การ มี ส่ ว นร่ ว มของพระสงฆ์ ได้ แ ก่ วั น วิ ส าขบู ช า วั น อาสาฬหบู ช า วั น เข้ า -ออกพรรษา
วันมาฆบูชา และวันธรรมสวนะ เดือนละ 4 ครั้ง รวมแล้วกิจกรรมสาคัญที่วัดในรอบ 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.ควรหาทางให้การสนับสนุ นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย (ที่ล งทะเบี ย นแล้ ว ) โดยสนั บ สนุ นผ่ านวัด (เป็นการสนับ สนุนทางอ้อม) และใช้กิจกรรมบุ ญ
ประเพณีของวัดเป็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้สูงอายุดังกล่าว เพื่อทา
แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลและเป็นรายบุคคล
กระบวนการมีส่วนร่วมของฆราวาสในกิจกรรมบุญประเพณี 12 เดือน และบุญตามวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนานั้น เป็นเวทีให้ฆราวาสทุกคนที่เข้าร่วมงาน ได้แสดงพฤติกรรมดังนี้
1. ฟัง (สดับ) ธรรม
2. ทาทาน (ใส่บาตร)
3. ถือศีล 5 หรือ 8
4. ภาวนา/สมาธิ
5. เดินจงกรม
6. สวดมนต์ และรับน้ามนต์
7. รับประทานอาหารเป็นยา หรือสมุนไพร
พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส (2554) กล่าวว่าทั้ง 7 รายการข้างต้นนี้คือ 7 พุทธวิธีรักษา
โรค นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนได้มาปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ละวันตามพระสงฆ์
อาทิ มานอนที่วัด ตื่นเช้ามืด ทาวัตรเช้า ออกแรงหรือออกกาลังกายกวาดลานวัดหรืองานอื่นๆ สวด
มนต์ ฟังธรรม และรับประทานอาหารเพียง 1 หรือ 2 มื้อตามแบบแผนพุทธวินัย นานวันเข้าก็ทาให้
สุขภาพดี แข็งแรง อาพาตน้อย ลดรายจ่าย
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรี อยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 43 แจ้ง
ความว่า “วัดส่ ว นใหญ่ จะมีกิจ กรรม 7 พุ ทธวิธี เพื่อรักษาโรคแก่ผู้ สู งอายุ โดยฟื้ นฟูจิตใจก่อนเป็ น
สาคัญ ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ
63.8
จะเห็ น ว่า ‘วั ด ’ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสุ ขภาวะแก่ ผู้ สู งอายุ
นอกจากนี้ ยังเป็น ‘พื้นที่’ สาคัญ หรือเป็นของกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและ/หรือเป็นแหล่งที่ทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของได้ ฉะนั้นวัดจึงเป็นทางออกในการช่วยแก้ไขปัญหา ชั่วคราว แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ให้ ‘ความอยาก’ (หรือตัณหา) ของผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวค่อยๆจางคลาย เพราะ
มีธรรมะเข้ามาแทนที่ โลภะ โทสะ และโมหะ และในทางตรงข้าม เขาเหล่านี้จะมีความเข้มแข็ง เมตตา
และมีภาวะผู้นา กระทั่งบางคนอาจเป็นผู้สูงอายุคุณภาพเป็นบุคคลตัวอย่างเพราะ ‘เข้าถึงวัดเข้าถึง
ธรรมะ’ พระพุทธศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติศีล รักษาพรหมจรรย์ และละ
วางการครองเรือนเมื่อพ้นวัยเจริญพันธุ์ นั่นคือ สุขภาวะที่วัดมีให้กับพุทธศาสนิกชนจึงเป็นทางออกที่
น่าจะวิเศษ สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยบางคน
หาก พมจ.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้การส่ งเสริมและสนับ สนุนผู้สูงอายุให้ เข้าถึงวัดเข้าถึงพุทธศาสนา โดยอาจจัดตั้งศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุในวัด และให้สิทธิพิเศษบางอย่างแก่ผู้สูงอายุพี่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในการใช้บริการ
ศูนย์พัฒนาบางอย่าง เพราะความสัปปายะของวัดจะช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุ
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จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 47
ใจความว่า “พมจ.ควรจัดตั้งศูนย์พัฒ นาผู้สูงอายุภายในวัด เพราะวัดมีความเงียบสงบและสัปปายะ
สามารถฟื้นฟูวุฒิภาวะแก่ผู้สูงอายุได้ ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ
( Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 58.2
‘บวร’ มีความหมายเชิงปฏิบัติการว่าเป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพของ 3 ภาคส่วน คือ บ้าน (หรือชุมชน) วัด (หรือศาสนา) และส่วนราชการ (หรือโรงเรียน
โรงพยาบาล หรืออื่นๆ) มีรากศัพท์มาจาก‘ปวร’ (ภาษามคธ) หมายถึง ความเป็นประชาชนในกิจการ
อันประเสริฐ
ส่วนราชการ คือองค์กรภาครัฐ หรือภาคราชการในระบอบปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งบุคคลในส่วนราชการหรือข้าราชการทุกหน่วยงานภาครัฐ เมื่ออายุครบ 60 ปีก็ได้รับยก
ย่องเป็นข้าราชการบานาญหรือบาเหน็จโดยได้รับเงินตอบแทนในช่วงเป็นผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ฉะนั้น
ข้าราชการเกษียณฯ หลายคนจึง มีสานึก และทักษะการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง‘บวร’เป็น
อย่างดี ในกรณี ผู้สู งอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยดังกล่ าวนี้ ถูกกาหนดให้ เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
‘บวร’จึงน่าเชื่อว่าการแก้ไขความทุกข์ร้อนของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จ
ประโยชน์ในเร็ววัน โดยพมจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือให้
รางวัล และแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มีศีล 5 เป็นคุณสมบัติ
สาคัญ
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 45
ใจความว่า “หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้รางวัลและแสดง
มุทิตาจิตแก่คนดี และผู้สูงอายุ ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen
Value) เท่ากับร้อยละ 57.7
สภาวการณ์ปัจจุบัน การเข้าถึงผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น มีความเป็นไปได้ดีกว่า
ในยุคสมัยที่ผ่านมา เพราะสังคมดิจิตอลระบบสื่อออนไลน์ให้ความชัดเจน และโปร่งใสในการติดตาม
คน ศึกษาพฤติกรรมคน สื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร จัดการศึกษาและให้ความรู้ รวมทั้งดึงดูดเข้าสู่
กลุ่มคุณธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว
ปัจจุบัน ‘วัด’ หลายวัดก็ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เช่น วัดสังฆทาน นนทบุรี
มีพื้นที่ให้สงบสัปปายะ สามารถรับคนได้จานวน 1,000 คน คราวละ 7 วัน มีอาหารถูกหลักอนามัย
ยาสมุนไพร น้ามนต์ 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 หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรสนับสนุนการรักษาโรคด้วย
7 พุทธวิธีโดยผ่านวัด
ฉะนั้นเรื่องการจัดพื้นที่พิเศษ เพื่อคลี่คลายอารมณ์รุนแรงของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย ควรใช้ ‘วัด’ และ ‘โรงเรียน’ โดยการสนับสนุนของรัฐ
นอกจากนี้แต่ละจังหวัดมีวัดเล็กๆแต่สงบจานวนมาก เช่น จังหวัดปทุมธานีมีวัดมากกว่า 200
แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย โดย
รัฐ จั ด ระบบสนั บ สนุ น ผ่ านวัดดั งกล่ าว ฉะนั้ น พมจ.ควรจั ดตั้ งศูน ย์ ข้อ มู ล ข่ าวสารเพื่ อ ติ ดตามและ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยอาจใช้วัดเป็นที่บริการห้องสมุด ศาลาฟังธรรม บริการผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 48
ใจความว่า “ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือห้องสมุดพิเศษศาลาฟังธรรม เพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษ
แก่ ผู้ สู งอายุ ภ ายในชุ ม ชนแออั ด ในสั งคมเมือ ง” ค่ าน้ าหนั ก ความเห็ น ด้ ว ย และค่ าน้ าหนั กคะแนน
องค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 57.10
จะเห็ น ว่าวัดเป็ น ได้ทั้งพื้น ที่พิเศษส าหรับบุคคลหรือกลุ่ มคนที่มีความเสียเปรียบทางสังคม
เพราะวัด คือพื้นที่บรรยากาศประชาธิปไตยและความเสมอภาคภายใต้กฎเกณฑ์ศีลานุสติ (หรืออนุสติ
แห่ งศีล )เป็ น ที่ร วมกั น ของคนดี ไม่แ บ่งแยกชนชั้ น คนรวยคนจน คนเก่งคนไม่ เก่งฯลฯ โดยมี พระ
รัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) เป็นที่พึ่ง ตัวอย่างเช่นวัดสังฆทาน ที่สามารถเลี้ยงอาหาร ให้ที่
อาศัย และให้การอบรมคนจานวนมาก คราวละ 1,000 คน เป็นต้น
การแบ่งปันอาหาร ที่เรียกว่า ‘ข้าวก้นบาตร’มีความหมายแก่ชาวพุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทย เพราะเป็นอาหารคาข้าวที่มาจากการแบ่งปันจากมือคนมีสู่คนไม่มีโดยผ่านพระสงฆ์ นอกจากนี้
ข้าวปลาอาหารดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการสวดมนต์ก่อนถึงจะได้รับประทาน ‘วัด’ จึงเป็นพื้นที่
พิเศษสาหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาพักพิงอย่างเสมอภาค โดยมีความดีงามเป็น
คุณสมบัติของพุทธศาสนิกชน บรรยากาศในวัดมีความเท่าเทียมกันและฉันท์พี่น้อง นอกจากแบ่งปัน
อาหารแก่กันแล้วยังอาจได้รับการแบ่งปันอย่างอื่นๆจากคนรวยสู่คนจนด้วย
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 46
ใจความว่า “กิจกรรมการรับประทานข้าวก้นบาตร หมายถึงการแบ่งปันอาหารจากคนมีสู่คนไม่มี โดย
ผ่านพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen
Value) เท่ากับร้อยละ 57
วัดและโรงเรีย นหรื อสถานศึกษา (เช่น วิทยาลั ย หรือมหาวิท ยาลั ย) ที่ มีพื้ นที่ ว่างมากมาย
ควรกาหนดให้แบ่งพื้นที่ชั่วคราวสาหรับทาตลาดนัดหรือศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือสวนพืชผัก
สมุนไพร ฯลฯ แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มาพักพิงและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชั่วคราว
เพื่อส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้ได้สารวจกาลังกายกาลังใจของตน แล้วเป็นทางเลือกหลายๆทางแก่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ในที่อ ยู่ อาศัย ได้จ างคลายความรู้สึ กอคติรุนแรงหรือความท้ อถอย แต่ได้ตั ดสิ น ใจ
144

วางแผนชีวิตบั้นปลายอย่างลงตัว นอกจากนี้การเปิดตลาดนัดในมหาวิท ยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน/วัด
เป็ น พื้น ที่พิเศษชั่วคราวให้ ผู้ สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เลื อก หรือทดลองฝึกทักษะอาชีพ
บางอย่าง หรืองานอดิเรกบางอย่างเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสาหรับตนเองและครอบครัว เช่น วัดพระ
ปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) เปิดพื้นที่บางส่วนให้เป็นตลาดโต้รุ่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกชนชั้นรวมทั้ง
บุคคลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้เข้ามาค้าขาย มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
วัดหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือสถานที่สัปปายะและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งฝ่ายธรรมและ
ฝ่ายอาชีพ พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้สถานที่ดังกล่าว ‘จัดพื้นที่พิเศษ’ เพื่อเป็นแหล่งชุมนุม
ชั่ว คราว ดาเนิ น การแลกเปลี่ ย นมือต่อมือระหว่างคนมี กับ คนไม่มี อันเป็ นโอกาสและทางเลื อกแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวั ดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 49 และ
52 ในใจความว่า “ควรจัดตลาดนัดสินค้ามือสองหรือสินค้าราคาถูกให้เป็นกิจกรรมประจาของชุมชน
แออัดในสั งคมเมือง” และ “ควรจัดสร้างหอสู ง 5-10 หอ (ชั่วคราว เคลื่อนย้ายได้) ส าหรับการนั่ง
สมาธิ/ภาวนาของผู้ สู งอายุ ในวัด /โรงเรียน/สถานที่ ใกล้ ชุมชน” ค่าน้ าหนั กความเห็ นด้ วย และค่ า
น้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 47.8 และ 39.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 22 องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพิ่งจะหนักที่จ ะเข้าอบรมสมาธิ
บนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ ร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกปลูกพืชผักสวนครัวชุมชน และเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้กากับโดย พมจ. ประกอบด้วยข้อคาถาม ข้อ 4, 5,3,2,6,7 และ
ข้อ 1
คาถาม
ค่าน้าหนัก
ตัวแปร
รายละเอียดข้อคาถาม
ข้อที่
องค์ประกอบ
ควรจัดบริการห้องพักของประชาชนในชุมชนแออัด เพื่อเป็น
VAR00004 4
0.722
กลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม
ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาลหรืออบต.ใช้
VAR00005 5
0.703
ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่น สร้างจารีตแก่ชุมชน
พมจ.ควรจัดบริเวณนันทนาการร่วมงานบุญประเพณีของวัดเป็น
VAR00003 3
0.68
พิเศษ วันสารท วันสูงอายุ วันปีใหม่
ควรจัดบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีจิตอาสาทั้งภาครัฐและ
VAR00002 2
0.658
ประชาชน
ควรสนับสนุนให้วัดนาประชาชนในชุมชนแออัดปลูกพืชผักในวัด
VAR00006 6
0.626
โรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายครอบครัว
ควรฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวในอานาปานสติ เน้นร่ายราเพื่อ
VAR00007 7
0.619
สุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ต้องหาเงินดูแลลูกหลาน จึงมีเวลาน้อยใน
VAR00001 1
0.614
การเพิ่มพูนทักษะสังคม ควรมีศูนย์ข้อมูลดิจิตอลในชุมชน
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จากตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 3 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.534 โดยข้อคาถามที่มีน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.722 คือข้อ 4
ควรจัดบริการห้องพักของประชาชนในชุมชนแออัด เพื่อเป็นกลไกทางการศึกษา อาชีพ และคุณธรรม
“บวร” (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ) ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระกระแสรับสั่งไว้
แก่ส่วนราชการทุกหน่วยงานว่า‘บวร’คือกลไกการพัฒนาที่ดีสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ พมจ.
ควรใช้ ก ลไก ‘บวร’ โดยประสานความร่ ว มมื อ กั น กั บ โรงเรี ย น/สถานศึ ก ษา/อบต./ทศต./วั ด /
รพ.สต.ฯลฯ จัดสถานที่ให้บริการพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภายใต้กรอบได้แก่
1. ศีล 5
2. 5 อ.
3. 7 พุทธวิธี
4. บุญประเพณี 12 เดือน
5. ศาสตร์พระราชาหรือศูนย์เกษตรชุมชน
6. อื่นๆภายใต้กลไก ‘บวร’
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สู งอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 4 ใจความ
ว่า “ควรจั ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ประชาชนในชุ ม ชนแออั ด เพื่ อ เป็ น กลไกทางการศึ ก ษา อาชี พ และ
คุณธรรม” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อย
ละ 72.2
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่
อยู่อาศัยนั้น หากใช้กลไก ‘บวร’ (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ) ขับเคลื่อน นอกจากจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
ยังจะทาให้ สาเร็จประโยชน์แก่ชุมชนแออัดได้ ด้วย พมจ.ควรเฟ้นหาบุคคลที่เป็นปราชญ์ ท้องถิ่นกับ
อบต./ทศต. คัดสรรค์และส่งเสริมให้เป็นผู้สูงอายุตัวอย่าง และเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่างๆ อาทิ
กัล ยาณชนศีล 5 คนสุ ขภาพดี 5, หมอแผน 7 พุทธวิธี , เฒ่ าจ้า หรือผู้นาวิธีบุญ ประเพณี 12 เดือน
(ที่สปป.ลาว เรียกว่า ‘แนวโฮมบ้าน’ เป็นตาแหน่งอันทรงเกียรติและมีอานาจบารมีในฐานะสมาชิก
อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน) และผู้นาทางเกษตรชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชามีความหมายแก่ชีวิตของผู้สูงอายุทุกคน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต
เพื่อเข้าถึงธรรมชาติ หากรัฐจัดหาพื้นที่ ใกล้ๆชุมชนแออัด และมอบความเป็นเจ้าของชั่วคราวแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ให้เป็นสวนเกษตรชุมชน (อาทิ พืชผักสวนครัว สวนป่า สวนผลไม้
ฯลฯ) ให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวลงมือทางานเบาๆ มีเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ช่วยแรงงาน นอกจากผลผลิต
เป็นอาหารคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นพื้นที่ออกกาลังกาย หรือนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้ให้ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อพมจ.ได้สังเกตการณ์และบันทึกผลงานลงแฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
ต่อไป ภายในสวนเกษตรตามศาสตร์พระราชานี้ อาจมีมุมห้องสมุดเล็กๆเป็นห้องสมุดประชาชนแก่คน
ในชุมชนแออัด หรือประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ให้ปราชญ์ท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญ
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 5 ใจความ
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ว่า “ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเทศบาลตาบล หรือ อบต. ใช้ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่น
เพื่อกาหนดการรีตของแต่ละชนชั้น ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ
เท่ากับร้อยละ 70.3
“วัด” เป็นแหล่งสัปปายะ ชุมนุมคนส่วนใหญ่เป็นคนมีศีลธรรม และเป็นที่จัดกระบวนการ
มีส่วนร่วมทุกๆ เดือน กล่าวคือ
1. วันบุญประเพณี 12 เดือน
2. วันธัมมะสวนะ และวันสาคัญทางพุทธศาสนา
ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนจะเตรียมดอกไม้ อาหาร ปัจจัย เครื่องไทยทาน รอถวายพระสงฆ์
หลังจากนั้ นพระสงฆ์ก็แบ่งปัน ตามความเหมาะสม โดยจัดแต่ละวัดอาจจะงานบุญประเพณี ไม่ครบ
ทั้ง 12 เดือน เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นพมจ.ควรประสานร่วมมือกับอบต./ทศต. จัดวัน
พิเศษแก่ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มีกรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่อาศัยในวัน สารท (หรือวัน ไหว้ผี บรรพบุ รุษ หรือ วัน กตัญ ญู )
วันผู้สูงอายุ (15 เมษายน ทุกปี) และวันปีใหม่ ฯลฯ ทั้ งนี้อาจจะประสานกับโรงเรียน เพื่อให้มีพื้นที่
สาหรับผู้สูงอายุนันทนาการ
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุ รี สระบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) จ านวน 1,423 คน แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ กระทงที่ 3
ใจความ “พมจ.ควรจั ดบริ เวณนั น ทนาการร่ว มกั น และงานบุ ญ ประเพณี ที่ ผ่ านวัด เป็น การพิ เศษ
แก่ชุมชนแออัด เช่น วันสารท วันผู้สูงอายุ วันปีใหม่ ฯลฯ ” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนัก
คะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 68
“บวร” ในมิ ติ ข องบ้ าน-วัด -โรงพยาบาลก็ ยิ่ งมี ค วามหมายแก่ ชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ ที่ ร่างกาย
ไม่แข็งแรง กล่าวคือ ทางการสาธารณสุขออกรณรงค์ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก 5 อ. ได้แก่
1. อาหาร
2. อากาศ
3. อุจจาระ
4. อารมณ์
5. ออกกาลังกาย
ส่วน “วัด” ก็ได้เพิ่มตัวชี้วัดอีก 1 ข้อ คือ อานาปานสติ หรือการตามลมหายใจเข้า ออก หรือ
‘ดูลม’ นั่นเอง จึงกลายเป็น 6 อ. เรื่องนี้ อสม. (อาสาสมัครดูแลสุขภาพ) ที่สังกัดทางการสาธารณสุข
ต่างก็ออกพบผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน 6 อ. คือ
อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย และอานาปานสติ ฉะนั้นหาก พมจ. ประสานเชื่อมโยง
บ้าน-วัด-โรงพยาบาล ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้มีพื้นที่พิเศษ 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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ผู้สูงอายุที่ไม่ มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ควรตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพแบบพึ่งตนเอง โดย
เลือกเข้าร่วมในกลไก‘บวร’ ทางใดทางหนึ่งหรือทุกทาง และปฏิบัติตนตาม 6 อ. โดยมี อสม.เป็นพี่
เลี้ยง และมีวัดเป็น พื้น ที่พักใจเข้าถึงศีล 5 และปฏิบัติตาม 7 พุทธวิธี เพื่อส่ งเสริมป้องกันและฟื้นฟู
สุขภาพตนเองโดยมีพมจ.เป็นผู้สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 2 ใจความ
ว่า “ควรสนับสนุนบุคลากรด้านการสาธารณสุข ที่มีจิตอาสาทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เช่น รพ.สต
อสม. หรื อ ‘หมอเขีย ว’ เป็ น ต้น ” ค่าน้ าหนั กความเห็ น ด้ว ย และค่ าน้ าหนั ก คะแนนองค์ป ระกอบ
(Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 65.8
การฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวและกิริยาอาการตาม/ดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา เรียกว่า
อานาปานสตินั้ น พมจ.ควรให้ความสาคัญมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นวิธีการที่พุทธศาสนาถือว่าเป็น
วิธีก ารทางปั ญ ญา หากผู้ สู งอายุ ตั้ งใจกระท าตามด้ วยความเพี ยร ก็จะขั ดเกลากิ เลสและมี ปัญ ญา
ทดแทน จะสามารถรักษาสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้พมจ.ควรประสานงานกับวัดหรือ รพ.
สต. หรือ อบต. หรือ ทศต. จัดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ
ร่ า ยร าเพื่ อ สุ ข ภาพ (ไท้ เก็ ก , ร ามื อ , แอโรบิ ค , บาสโลป ฯลฯ) จะท าให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 7 ใจความ
ว่า “ควรฝึกสมาธิบนความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุในอานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้าออก) และการ
ร่ายราหรือแอโรบิค อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายและจิต”ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่า
น้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Value) เท่ากับร้อยละ 61.9
ศาสตร์พระราชา และ‘บวร’เป็นมรดกภูมิปัญญาราชสานักไทยที่มอบไว้ให้ประชาชน (บ้าน)
ศาสนสถาน (วั ด ) และข้ าราชการไทย (ส่ ว นราชการ) ได้ น าไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ขจั ด ความยากจนและ
แก้ปัญหาความขาดแคลนของครอบครัว พมจ. ควรประสานงานกับวัดและส่วนราชการในพื้นที่ จัดทา
สวนเกษตรพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ได้ที่
ทากิน เรี ย กว่า ‘สวนชุมชน’ โดยทุ กคนได้เรียนรู้ศาสตร์พ ระราชา และพมจ.มีเครื่องอ านวยความ
สะดวกให้ทั้งเด็กเยาวชนจิตอาสาในชุมชนแออัด และแผนกทาปุ๋ยหมักชีวภาพ อันจะทาให้ผู้สูงอายุได้
ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตามภาระที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งสามรถเพิ่มพูนทักษะทางสังคม โดยพมจ.
จัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจนปิดและศูนย์ข้อมูลระบบดิจิตอล เพื่อการประเมินผลและปรับ ปรุงพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุต่อไป
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่ 6 และ 1
ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้วัดนาประชาชนในชุมชนแออัดปลูกพืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับ
นักเรียน) ในวัดหรือในโรงเรียนเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารและยา” และ “ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองต้องหา
เงินและดูแลลูกหลาน มีเวลาน้อยในการเพิ่มพูนทักษาสังคม ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิตอลในบริเวณ
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ชุมชนแออัด หรือชุมชนพิเศษในเมือง” ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ
(Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 62.6 และ 61.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 23 องค์ประกอบที่ 4 พมจ.ทาศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดปรับปรุงเขตพิเศษผู้สูงอายุ (อ.7) รักษาศีล 5, ยกย่องสตรีผู้สูงอายุ, จัดบุญ
ประเพณีเดือนกตัญญู (10) คัดสรรครูจิตอาสา, จัดรางวัลให้ครอบครัว/สายตระกูลผู้สูงอายุดีเด่น ,
และติดตามเอื้ออานวยการความพัฒนาการรายบุคคล ประกอบด้วยข้อ 61,60,57,59,63,62,58
และข้อ 64
ตัวแปร

คาถาม
ข้อที่

VAR00061

61

VAR00060

60

VAR00057

57

VAR00059

59

VAR00063

63

VAR00062

62

VAR00058

58

VAR00056

56

VAR00064

64

รายละเอียดข้อคาถาม
พมจ.จัดทาศูนย์ข้อมูลหรือแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุผู้ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแก้ปัญหาและสร้างความ
มั่นคงชีวิต
ควรรณรงค์ให้ผู้สูงอายุรักษาศีล 5 และให้เป็นคุณสมบัติการคัด
สรรบุคคลดีเด่นในชุมชนแออัด
พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกปี เพื่อเป็นพลังบริหาร
จัดการชุมชนอย่างสันติสุข
ควรส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาเดือน 10 โดย บวร เพื่อค่านิยม
กตัญญู
ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบกล้องวงจรปิดหรือ
หน่วยกู้ภัย ฌาปนกิจกิจศพ อื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัย
พฤติกรรมกุศลของโยมวัด ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอาสา เพื่อ
บรรทัดฐานให้คนรุ่นหลังทาดี
พฤติกรรม 6 อ. เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย บ้าน-วัดโรงพยาบาล
ควรมีรางวัลครอบครัวหรือสายตระกูลคุณภาพ เพื่อเป็นตัวอย่าง
สอนคนในชุมชน
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือผู้ที่อยู่ในภาวะเสียเปรียบสังคม
แต่ก็ยังทาประโยชน์ให้ชุมชน จึงควรได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ
พิเศษ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.622
0.608
0.593
0.582
0.574
0.565
0.556
0.518
0.517

จากตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 4 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้ มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.436 โดยข้อคาถามที่มีน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.622 คือ ข้อ 61
หน่วยงานราชการ อาทิ อบต./ทศต. ควรจัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัย หน่วยกู้ภัย
หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ แก่ชุมชนแออัด โดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
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โดรน และรีโมทเซนซิ่งแก่ชุมชนแออัด เพื่อความสะดวกในการติดตามให้การช่วยเหลือฉุกเฉินรวดเร็ว
ทั้งนี้ พมจ.เป็นผู้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาระบบออนไลน์ มีความจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ โดย พมจ.ประสานกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆที่มีหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นาบทเรียนมาถ่ายทอดผ่าน
ศูนย์การศึกษาในชุมชนแออัด เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งนี้ควรจัดคัดสรรบุคคลผู้สูงอายุดีเด่นหรือเยาวชนอาสาสมัครมาเป็นครูสอน
ร่วมระบบการศึกษาออนไลน์ รวมถึงพัฒ นานวัตกรรมการสอนโดยสร้างแอฟพลิเคชั่นบนระบบสื่ อ
ดิจิตอลเพื่อการยกย่องผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติเป็นบุคคลตัวอย่าง อาทิ สตรี
ดีเด่นในการดูแลบุพการี บุรุษผู้สูง อายุดีเด่น ครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น สายตระกูลผู้สูงอายุอายุดีเด่น
ฯลฯ เผยแพร่คุณูปการของบบุคคลดีงาม รวมทั้งผลิตสื่อระบบออนไลน์ (หรือยูทูป Youtube) หรือ
สร้างความภูมิใจแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและสร้างแบบแผนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
หน่ วยงานปฐมพยาบาลเบื้ องต้นในชุมชนแออัด ควรได้รับการสนับ สนุนวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ทันสมัย อาจเป็นรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ที่สามารถลาเลียงผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
พมจ.ประสานงานกับอบต./ทศต.ให้ร่วมบริการสวัสดิการด้าน “สุขภาวะ” ที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
แออัดอย่างทั่วถึงและครบถ้วนโดยครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพอนามัย อาทิ การป้องกันความเจ็บป่วย
การส่งเสริมให้เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งตนเอง การรักษาเบื้องต้นโดยเครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่หายป่วยแล้วควรจัด “อสม.” ด้านต่างๆออก
รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อาทิ
1. อาหาร
2. อากาศ
3. อุจจาระ
4. อารมณ์
5. ออกกาลังกาย
6. อานาปานสติ
โดยมีแหล่งบริการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
1. อาหารเช้า
การตื่นแต่เช้าของผู้สูงอายุ คือการปฏิบัติตนตามนาฬิกาชีวิตหรือการทาวัตรตามแบบแผนพุทธศาสนา
โดยอบต./ทศต.จัดรถรับส่งผู้สูงอายุไปทาวัตรและรับประทานอาหาร ‘วิเศษ’ ในวัด เพราะอาหารที่วัด
คืออาหารที่ผู้ถวายตั้งใจคัดสรรอาหารที่ดีและเป็นเลิศแด่ “พระสงฆ์” เมื่อผ่านกระบวนการสวดมนต์
และพิธีการสงฆ์แล้ว ก็กลายเป็นอาหารวิเศษที่ชาวบ้านเรียกว่า “ข้าวก้นบาตร” แจกจ่ายแบ่งปันคนไป
วัดอย่างถ้วนทั่วกัน
2.อากาศ
การไปวัดตั้งแต่ 05.00 น. ทุกวันของผู้สูงอายุเป็นการไปรับอากาศอันบริสุทธิ์ล่วงเวลาระหว่าง
03.00-06.00 น. และโดยเฉพาะในวัดซึ่งเป็นแหล่งสงบไร้สารพิษ บางวัดมีต้นไม้มากทาให้ได้ออกซิเจน
ที่เพียงพอต่อการบารุงร่างกาย
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3. อุจจาระ
การไปวัดแต่เช้าของผู้สูงอายุ เป็นการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ระบบขับถ่ายกาลังทางาน คือ
ระหว่าง 04.00-07.00 น. (ตามนาฬิกาชีวิต) ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ตื่นเช้าเป็นประจา และเคลื่อนไหวเป็น
ประจาจะมีระบบขับถ่ายที่ดี เป็นการป้องกันโรคในวัยชรา
4. อารมณ์
การไปวัดตอนเช้า และได้เข้าทาวัตรเช้าได้สวดมนต์ได้ระลึกถึงศาสดาในศาสนาได้ดื่มน้าปานะ
แต่เช้า ทาให้อารมณ์ดีเพราะการสวดมนต์เป็นการสมาธิขั้นต้นทาให้จิตใจผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นหนึ่ง
เดียว หรือจดจ่อกับการทาความดีแห่งการคิดและกระทาด้วยกุศลกรรมบท 10 ซึ่งเสมือน ‘ยา’ รักษา
โรคกรรมเป็นอย่างดี
5. ออกกาลังกาย
การไปวัดทุกเช้าของผู้ สูงอายุพมจ.ควรประสานกับวัด และอสม.ของโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดกิจกรรมรากระบี่กระบอง ราไทเก๊ก รามือ แอโรบิค
หรือเดิน จงกรม ฯลฯ ตามเวลาที่เหมาะสม เป็ นการดูแลสุ ขภาพแบบพึ่ง ตนเองของผู้ สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แต่ได้ฟื้นฟู สัปปายะ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน และเป็นพื้นที่ที่เป็น ‘ของกลาง’ (คือวัด)
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเมื่อผู้สูงอายุได้สัมผัสบรรยากาศเช่นนี้บ่อยๆความรุนแรงทางอารมณ์ (โลภ
โกรธ หลง) ก็จะจางคลาย
6. อานาปานสติ
การฝึกสมาธิของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสาคัญมาก อานาปานสติเป็นวิชาภาวนาประเภทหนึ่งในพุทธ
ศาสนา คือ การตามลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติ ซึ่งเรื่องนี้ต้องฝึกทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุก
วินาทีเป็ น สิ่งง่ายหากผู้สู งอายุสามารถฝึก และทาได้โดยอัตโนมัติเขาเหล่ านั้นจะเป็ นผู้ อาพาตน้อย
หรือไม่เจ็บป่วยเลย แต่กลับได้สมาธิตั้งมั่น สามารถรักษาโรคร้ายด้วยตนเองได้ เช่น มะเร็ง หัวใจ ความ
ดันโลหิต ฯลฯ
นอกจากนี้ ‘วัด’ เป็นเสมือนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ แต่เป็นโรงพยาบาลที่ปราศจากความ
เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ เพราะวัดเป็นแหล่งสัปปายะมีครบทั้ ง 5-6 อ. แล้ววัดก็มีกิจกรรมดีๆมากกว่านั้นคือ
7 พุทธวิธีดังนี้
1. การฟังธรรม
2. การเดินจงกรม
3. การสวดมนต์
4. การถือศีล 5/8
5. ยาสมุนไพรหรืออาหารเป็นยา
6. น้ามนต์
7. การนั่งสมาธิ
ทั้ง 7 พุทธวิธีนี้ เป็นระบบป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รักษาโรคกรรมและโรค
ปัจจุ บัน และฟื้น ฟู สุขภาพหลังการเจ็บป่วย เพราะการฟัง (หรือสดับ) ธรรมนี้ ในทางวิทยาศาสตร์
พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่าเสี ย งการสวดมนต์ หรือ เสี ย งในภาษาท าทุ ก ศาสนาเป็ น เสี ย งเหมาะสมเข้ าผ่ านโสต
ประสาททาให้การสั่นสะเทือนภายในพอเหมาะ เกิดอารมณ์ดี โสมมนัส และปีติ ตามลาดับ การเดิน
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จงกรมเป็นพฤติกรรมการผ่อนคลายและออกกาลังกาย แต่ดียิ่งกว่านั้น เพราะจะทาให้ผู้สูงอายุสามารถ
ทาอานาปานสติได้ง่าย เกิดสมาธิบนความเคลื่อนไหวเป็นผลดีต่อการสร้าง ‘สติสัมปชัญญะ’ ของบุคคล
ผู้สูงอายุ และเพื่อความอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง การสวดมนต์เป็นการขยับปากและเปล่งเสียง ป้องกัน
การพูดยากและลิ้นติดหรือลิ้น คับปากของผู้สู งอายุ นอกจากนี้การสวดมนต์ในบางบทสวดเป็นการ
รักษาโรคด้วยเสียงธรรมปกาสิทธิ์หรือเสียงมนต์ขลังรักษาบางโลก การถือศีล 5/8เป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ข้อห้ามมาหยุดยั้งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งวงการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าเป็น
การถือศีล 5 ช่วยป้องกันบ้างโรคและส่งเสริมสุขภาพดี ยาสมุนไพรและน้ามนต์โคราชเป็นของคู่กัน
ที่เป็น เสมือน ‘ยาวิเศษ’ รักษาโรคและคลี่คลายปัญหาชีวิตบางประการได้ สุ ดท้ายคือการนั่งสมาธิ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลกแล้วว่าทาให้อายุยืน
โดยสรุป การจัดระบบกิจกรรมผู้สูงอายุที่วัดโดยมีรถรับส่งจากชุมชนแออัดสูงวัด นอกจากเป็น
มิติของการจัดสวัสดิการสังคมทางด้านสุขภาวะแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ทุนทางสังคม นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมด้วย
จากการสารวจความคิดเห็ นเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่ างผู้ สูงอายุ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นข้อกระทงที่
61 ใจความว่า “พมจ.จั ด ทาศูน ย์ข้อมู ล รายบุ คคล หรือแฟ้ ม สะสมงานของผู้ สู งอายุที่ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ชุมชน”
60 ใจความว่า “ควรรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการรักษาศีล 5 และใช้ศีล 5 เป็นตัวชี้วัด
คุณสมบัติสาคัญของบุคคลที่ดีเด่นในชุมชนแออัด”
57 ใจความว่า “พมจ.ควรมีกิจกรรมยกย่องสตรีสูงอายุทุกๆปี เพื่อเป็นพลังการบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างสันติสุข”
59 ใจความว่า “ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาบุญประเพณี 12 เดือน และ
พิเศษในเดือน 10 เพื่อกลไก ‘บวร’ ส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู”
63 ใจความว่า “ควรสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีระบบกล้องวงจรปิด หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปนกิจ
ศพ และอื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง”
62 ใจความว่า “พฤติกรรม ‘กุศล’ ของโยมวัดบางคนสมควรได้รับการสนับสนุน และแต่งตั้ง
เป็นครูอาสาประจาชุมชนแออัด เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้สูงอายุรุ่นใหม่และเยาวชน/กล้าถือปฏิบัติตาม
อย่างสร้างสรรค์ ”
58 ใจความว่า “กิจกรรม 6 อ. (อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย และอานา
ปานสติ) เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดเป็นศูนย์กลาง ‘บวร’ (บ้าน-วัด-โรงพยาบาล)”
56 ใจความว่า “ควรมีรางวัลสายตระกูล หรือครอบครัวคุณภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน”
และ 64 ใจความว่า “ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ อยู่อาศัย คือกลุ่มชนสาคัญแม้อยู่ในสภาวะ
เสี ย เปรี ย บสั ง คมแต่ ก็ ท าประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน จึ งควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ เป็ น พิ เศษ ”
ค่าน้าหนักความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 62.6,
60.8, 59.3, 58.2, 57.4, 56.5, 55.6, 51.8 และ 51.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5 พมจ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมตัว
กัน กับ คนอื่ น ๆ จั ด ตั้ งมู ล นิ ธิ /กองทุ น ในวั ด เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต 6 อ. โครงการคู่ แ ฝด
ผู้สูงอายุกับเยาวชนคู่คุณ ธรรม และกิจกรรมอื่น ที่ เพิ่ มรายได้หรือลดรายจ่าย ได้การศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้ความเป็นธรรม ประกอบด้วยข้อ 16,18,15,19,17,14,21 และข้อ 24
คาถาม
ข้อที่
VAR00016 16
ตัวแปร

VAR00018

18

VAR00015

15

VAR00019

19

VAR00017

17

VAR00014

14

VAR00021

21

VAR00024

24

รายละเอียดข้อคาถาม
รณรงค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ “บวร”
ควรสนับสนุนกิจกรรมการปลูกพืช และใช้ประโยชน์จากผลผลิต
พืชด้วยกลไก บวร
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ได้มารวมตัวกันทามูลนิธิ
ชมรม เพื่อช่วยสังคมไม่หวังผลตอบแทน
ควรจัดทาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสาหรับบุคคลผู้สูงอายุ/เยาวชน
จิต อาสามีการรับรองคุณภาพโดย พมจ.
ควรสนับสนุนให้มี ค. คู่แฝดผู้สูงอายุ/เยาวชน เพื่อลดภาวะการ
ยึดติดที่อยู่อาศัยแบบไร้เหตุผล

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.737
0.688
0.685
0.623
0.607
0.573

กิจกรรมสร้างรายได้ควรทาคู่กิจกรรมลดรายจ่าย โดยตอกย้า
ระบบคุณธรรมนาสุขภาพ
คาว่า “สวัสดิการผู้สูงอายุ” ควรจัดตั้งทั้งแบบรูปธรรม และ
นามธรรมควบคู่กัน

0.382
0.363

จากตารางที่ 24 องค์ ป ระกอบที่ 5 ข้ อ ค าถามที่ จั ด เข้ า กลุ่ม องค์ป ระกอบนี้ มี ค่ า ไอเกน
ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.291 โดยข้อคาถามที่มีน้าหนังองค์ประกอบสูงสุดเท่ากั บ 0.737 คือ
ข้อ 16
คาว่า “บวร” นอกจากแปลว่าความเจริญงอกงาม หรือหากใช้กับผู้สูงอายุ หมายถึง
“อายุบวร” คือ ยิ่งอายุมากยิ่งมีแต่ความดีงาม ซึ่งพระมหากษัตรไทย รัชการที่ 9 ทรงมีพระปรีชา
ญาณที่ จ ะท าให้ บ วรมีค วามเป็ น รู ป ธรรม โดยให้ นิ ยามปฏิบั ติการว่า “บ-ว-ร” หรือ บ้าน-วัด -ส่ ว น
ราชการ ดังจะเห็นว่าในวงการศึกษาก็นาไปใช้ในมิติของบ้าน-วัด-โรงเรียน ในวงการแพทย์และการ
สาธารณสุ ขก็น าไปใช้ในมิติของ บ้ าน-วัด-โรงพยาบาล ซึ่งในระดับการบริห ารประเทศนั้น “บวร”
น่าจะมีความหมายครอบคลุมถึงองค์กร 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน
การที่ พมจ.ให้การสนั บสนุนผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ร่วมกับส่วน
ราชการอื่นๆนั้น เป็นกระบวนการที่สวัสดิการภาครัฐลงไปช่วยเหลือและการที่ พมจ.ประสานจัดการ
ร่วมกับ “วัด” ก็เป็นการสนับสนุนที่ผสมผสานกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยการผ่ านมือพระสงฆ์ ฉะนั้ นการสนับสนุนทั้ง 3 ส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน)
ลงไปถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอย่างนั้น ไม่อาจทาให้การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้เกิดความสาเร็จประโยชน์ได้ จึง จาเป็นต้อง “สอน” ให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
สามารถเรียนรู้ “การให้” โดยการฝึกจัดตั้งมูลนิธิ/กองทุน/ชมรม/สมาคม เพื่อรู้สึกผูกพันกันและกัน
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งตนเอง และแบบเป็นองค์รวม อีกทั้งเป็นแนวทางรับรองการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับชาติ และระดับโลกในอนาคต
“การเกษตรทฤษฎีใหม่” หรือศาสตร์พระราชาเป็นองค์ความรู้สาคัญที่สามารถเรียนรู้
เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต โดยผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจาเป็นต้องเรียนรู้เอง เพื่อให้
สัมพันธ์กับกลไก “บวร” ที่ พมจ.กาลังจัดให้ ด้วยเหตุผลดังนี้
1. ศาสตร์พระราชา คือ เนื้อหา
2. บวร คือ ผลและกระบวนการ
คาว่า “ที่อยู่อาศัย” หมายถึง ที่ดินและที่หลับนอนด้วย ซึ่งขนาดท้องยังหิวอยู่ แม้จะ
ก่อสร้างที่อยู่ให้ ใหม่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย สาหรับผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยดังกล่าว
นัยสาคัญจึงอยู่ที่คาว่า “สวนชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือป่าชุมชน หรือไร่นาป่าสวนชุมชน ตาม
ศาสตร์ พ ระราชา” ทั้ งนี้ เพราะการท าเกษตรคื อ การท าเพื่ อ ปากท้ อ ง เพื่ อ รัก ษาชี วิต และให้ ชี วิ ต
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้วยังทาให้ได้อาหารสด อาหารดี อาหารสุขภาพ และขนาดกินเหลือก็
ยังสามารถนาไปขายเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย
การจัดตั้งมูลนิธิ/ชมรม/กองทุน ฯลฯ อันเป็นองค์กรนิติบุคคลและฐานะองค์กร
ประชาชน โดย พมจ. สนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยกลุ่มชนผู้สูงอายุ (คุณภาพ) ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
จะได้ได้ฝึกจิตใจด้วย การทางาน ดังนี้
1. การให้ทาน
2. การถือศีล
3. การเนกขัมมะ (บวช)
4. วิริยะหรือความเพียรที่จะทาให้สาเร็จ
5. ขันติหรือความอดทน
6. สัจจะหรือการให้คามั่นที่จะปฏิบัติ
7. อธิษฐานด้วยจิตเป็นกุศล
8. ปัญญา หรือการทางานด้วยความรู้ และคุณธรรม
9. เมตตา
10. อุเบกขา
ซึ่งขนาดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้โอกาสอุทิศเวลา และเรียนรู้การทางาน
ภาคประชาชนเพื่อสังคม โดยมี พมจ.เป็นผู้สนับสนุนและสามารถใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อน ซึ่ง
บ้านมีความหมายถึง ที่อยู่อาศัย ชุมชน และอบต./เทศบาลตาบล ฉะนั้น เมื่อระดมทุนได้แล้วก็จัดตั้ง
คณะกรรมการและประชุมตั้งมูลนิ ธิที่วัด เพราะวัดเป็นที่สั ปปายะ วัดเกลาจิตใจให้ผู้ สูงอายุ เปลี่ยน
ทัศนคติ เปลี่ยนจิตใจที่คิดอกุศลเป็นกุศล ตั้งใจพัฒนาชุมชนแออัดให้เข้าสู่ศีล 5 และจัดตั้งมูลนิธิในวัด
ระดมทุนเพื่อจัดพื้น ที่สักแปลงเพื่อจัดสรรให้ ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้ทาสวนปลูกพืชผักสวนครัวคนละ
แปลง มี อสม. ช่วยเหลือ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้ผักสวนครัวรับประทานทั้งปี เป็นการลดรายจ่าย ก็จะมี
รายได้เหลื อพอที่จ ะดูแลตนเอง มูล นิธิ/ชมรม/กองทุน ที่จัดตั้งและจดทะเบี ยนอย่างถูกกฎหมายนี้
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โดยสถานที่ตั้งอยู่วัดนั้น พระสงฆ์จะช่วยขัดเกลาจิตใจ และความเป็นนิติบุคคลของมูลนิธิฯ ดังกล่าว
ทาให้สังคมภายนอกเชื่อถือความเป็นชุมชนแออัดมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถรับบริจาคสิ่งของหรือ
ปัจจัยเข้าชุมชนโดยผ่านมูลนิธิด้วยแล้ว ก็เข้าหารือคณะกรรมการและแจกจ่ายแบ่งปันต่อรายครัวเรือน
ฉะนั้ น พมจ.ควรคั ด สรรผู้ สู งอายุ ในชุม ชนแออัด ที่ มี คุณ ภาพมารวมกัน ระดมทุ น และเป็ น กรมการ
ในมูลนิธิฯ โดยดาเนินการในรูปแบบ บวร (บ้าน-วัด-ส่วนราชการ)
พมจ.ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุ โดย
อบรมให้ อสม.มีความรอบรู้และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ขณะเดียวกันก็จัดให้มีหลักสูตรสาหรับ
ผู้สู งอายุ ได้เข้าถึงระบบออนไลน์ หรือดิจิตอล เพื่ อทั นสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าก้าวไกลของ
เทคโนโลยีขึ้นสูงที่กาลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก สุดท้าย พมจ.คัดสรรบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายวัยรุ่น
จิตอาสา และฝ่ ายผู้ สูงอายุให้ เป็ นบุ คคลคุณภาพ เพื่อไปบริหารมูลนิธิต่อไป โครงการทานองนี้อาจ
เรียกว่า โครงการคู่แฝดก็ได้ ผลลั พธ์จะมีมากกว่าเดิม อาทิ ผู้สูงอายุ มีประสบการณ์ความรู้มากแต่
แข็งแรงน้อย ขณะที่วัยรุ่นแข็งแรงมาก แต่ประสบการณ์น้อย
การลดรายจ่าย เป็นเรื่องสาคัญมากสาหรับผู้สูงอายุที่ไ ม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย อสม.
และพมจ.ควรจัดกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนแออัดได้ปฏิบัติภาวนาที่วัดในทุกวันพระ และปฏิบัติ
ตามข้อห้าม (ศีล) จะทาให้จิตใจเปลี่ยนแปลงสู่กุศลกรรมบถ 10 โดยคนทั่วไปก็สามารถเห็นได้ชัดเจน
ใน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ประหยัด
2. ขยัน
3. ซื่อสัตย์
4. สะอาด
5. เสียสละ
6. กตัญญู
กล่าวคือ บุคคลใดที่มีคุณลักษณะครบ 6 ข้อดังนี้ จะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับศี ล 5 หรือถือได้ว่าเป็น
บุคคลที่มีศีล 5 ครบ อันเป็นคุณสมบัติข้อแรกของคนจิตอาสาดีเด่น ฉะนั้น การฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุ
และครอบครัวในชุมชนแออัดรู้จักลดรายจ่าย ก็ต้องเริ่มต้นที่การนับถือศีล 5 ก่อนเป็นสาคัญ
ในเรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลประจาชุมชนแออัด จะต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลอย่างละเอียด โดยเฉพาะพฤติกรรม
การลดรายจ่ ายของผู้ สูงอายุ รวมทั้งครอบครัวของผู้ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ที่อยู่อาศัย เท่ากับว่าเป็นการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเห็นผลปรากฏและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้จนเห็นเป็นตัวอย่าง
การปลู กพืช หรือการเกษตร ก็เป็น พฤติกรรมส าคัญ ในวิถี ไทยวิถีพุ ทธ หากบุคคล
เข้าถึงศีล 5 แล้ วก็จะมีจิตโน้ มสู่การท าการเกษตรพอเพียง พมจ. และวัด ควรจัดหาพื้นที่ชั่วคราว
สัก 1 แปลง ให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาเรียนรู้การทา “สวนชุมชน หรือ ป่าชุมชน” โดยทุกคนเป็นเจ้าของ
ให้เป็นสวนตามศาสตร์พระราชา พมจ.หรือมูลนิธิฯ ของชุมชนแออัดประสานงานของงบสนับสนุนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงอื่นให้จัดระบบน้า ปุ๋ย ดิน สัตว์เลี้ยง ตามสัดส่วนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หากมีรายได้มากจึงทาในรูปสหกรณ์ของชุมชนแออัด และนั่นคือ ความสาเร็จประโยชน์ที่ว่า
ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้จะตามมาเอง
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“สวน” ตามศาสตร์พระราชาคือ แหล่งการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนอุปนิสัยบุคคล
ในชุมชนแออัด โดยสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชอบความเป็นเกษตรกรและมีความเสียสละ เมตตากรุณา
มีจิตกุศล และอยู่ในศีลธรรม กล่าวคือ สวนตามศาสตร์พระราชาจะเป็นแหล่งสาคัญที่คนในชุมชน
แออัดภูมิใจ และสามารถเชื่อมโยงกับกลไก “บวร” ได้อย่างดี “สวน” จึงแทนบ้านของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก่อน จนกว่าจะมีบ้านจริง
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน ในข้อกระทงที่ 16, 18, 15 , 19, 17, 21
และ 24 มีใจความสังเขป คือ ควรรณรงค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ “บวร” ควรสนับสนุน
กิจ กรรมการปลู กพืช และใช้ป ระโยชน์ จากผลผลิ ตของพื ช เพื่อสุ ขภาวะ ควรสนับ สนุนให้ ผู้ สู งอายุ
ที่มีประสบการณ์ได้รวมตัวกันจัดตั้งมูลนิธิ ชมรม เพื่อช่วยสังคมไม่หวังผลตอบแทน ควรจัดทาหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ ของบุคคลและเยาวชนจิตอาสา โดยมีการรับรองคุณภาพโดย พมจ.ควรสนับสนุน
ให้มีโครงการคู่แฝด ทางานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน เพื่อลดภาวการณ์ติดยึดที่อยู่อาศัยโดย
ไร้เหตุผล ควรมีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ โดยตอกย้าระบบคุณธรรมนาพาสุขภาพ ฉะนั้น
คาว่า “สวัสดิการผู้สูงอายุ ” จึงควรจัดการได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมค่าน้าหนักความเห็นด้วย และ
น้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 73.7, 68.8, 68.5, 62.3, 60.7, 38.2
และ 36.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 25 องค์ป ระกอบที่ 6 วัด เป็ น ศู น ย์ก ารจั ดหลั กสู ต รพั ฒ นาเยาชนจิ ต อาสาผลิ ต ผู้ ช่ ว ย
ผู้สูงอายุป ระจ าศู น ย์ ค วามมั่ น คงชีวิต ใน อบต./เทศบาลตาบล และมี หลั กสูต รพั ฒ นาผู้ สูงอายุ
ที่เข้มแข็งเป็นครูประจาชุมชนแออัดในบทบาทผู้นาสัมพันธ์ “บวร” โดยการสนับสนุนของ พมจ.
ประกอบด้วยข้อ 38,37,39,36,40 และข้อ 35
ตัวแปร

คาถาม
ข้อที่

VAR00038

38

VAR00037

37

VAR00039

39

VAR00036

36

VAR00040

40

VAR00035

35

รายละเอียดข้อคาถาม
ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแออัด โดย พมจ.จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้เป็นครูในศูนย์
เลี้ยงเด็กในชุมชนแออัด/วัด/โรงเรียน/อบต.
ควรสนับร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม และนันทนาการ ให้ผู้สูงอายุ
ออกกาลังกายและสมาธิบนความเคลื่อนไหว
ควรสนับสนุนการสร้างถนนจักรยานในชุมชนแออัด และบริเวณ
ในซอย เพื่อออกกาลังกาย ลดรายจ่ายเชื้อเพลิง
พมจ. ควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสาเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุดาเนินชีวิต
ตามกลไก บวร
การสนับสนุนกิจกรรม พุทธวิถี จะทาให้ผู้สูงอายุรักสันติ มี
ปัญญาพึ่งตนเอง
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ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.675
0.620
0.579
0.541
0.503
0.462

จากตารางที่ 25 องค์ประกอบ 6 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.231 คือข้อ 38 ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดย พมจ.จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
พมจ.ควรประสานความร่วมมือให้เกิดศูนย์ความมั่น คงชีวิตหรือศูนย์คุณภาพชีวิตใน อบต./
เทศบาลตาบล เพราะหน่วยงานด้านดังกล่าวมีบทบาทเรียกเก็บภาษี และได้งบประมาณประมาณจาก
ภาครัฐโดยตรง ศูนย์ดังกล่าวนี้จะเป็นศูนย์วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีแผนงานชัดเจนสาหรับรุ่น
เยาว์ รุ่นหนุ่มสาว รุ่นกลางคน และรุ่นชรา เพื่อให้การรับรู้และการเรียนรู้ได้ถูกขับเคลื่อนและถ่ายทอด
จากคนหนึ่งรุ่นสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างมีความหมาย และสาเร็จประโยชน์
บรรยากาศการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ ดี ควรใช้วัดเป็ นศูน ย์กลางจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา มีเป้าหมายเพื่อผลิตผู้ช่วยผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันตัวผู้สูงอายุเองก็มี
เป้าหมายว่าบั้นปลายชีวิตขอให้ได้บุญ ฉะนั้นผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน
เป็ น บุ ค คลด้อ ยโอกาสและอยู่ ในสภาวะเสี ยเปรียบสั งคม จึ งควรได้รับ การเอื้อ เฟื้ อเป็ นกรณี พิ เศษ
ที่จะต้องมีกิจกรรมให้ทาบุญบ่อยๆ เพราะเป้าหมายของผู้สูงอายุก็คือ “บุญ”
บุญประเพณี 12 เดือน อาทิ บุญเข้ากรรม บุญคูณสาน บุญข้าวจี่ บุญข้าวปุ้น บุญสงกรานต์
บุญขอฝน/บั้งไฟ บุญชาระ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสารท บุญไหลเรือไฟ บุญกฐิน
เป็นต้น เจตนารมณ์ของวิถีประชาพุทธศาสนิกชน ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม “บวร” (บ้านวัด-ส่วนราชการ) ผู้สูงอายุจะได้เข้าไปพักใจ พิจารณาใจตนเอง ทาใจให้สงบโดยสมาทานขอถือศีล 8
ในเย็นวันก่อนงาน และนอนที่วัด ประดิษฐ์ดอกไม้ร้อยมาลัยบูชาพระพุทธ เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/สวด
มนต์ ตอนกลางคืน รุ่งเช้ามืดก็ตื่นทาวัตรเช้าพร้อมพระสงฆ์ 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 ก็จะมาทาเช่นนี้ตามที่พระกาหนด
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หรือเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ขนาดระลึกรู้ที่จะ
รักษาสุขภาพตามหลัก 6 อ (หรือ 5 อ) ก็สามารถหลบมาเพื่อใช้ชีวิตที่วัดวันพระ 20 ชั่วโมง ทาให้ได้
อากาศบริสุทธิ์ได้อากาศดี อุจจาระ (ส่วนวัดสะอาดกว่าการอยู่แออัดที่สลัม) อารมณ์ดีเพราะแบบแผน
ทางพุทธเน้นกิจกรรมรักษาอารมณ์ และได้ออกกาลังกายโดยออกแรงกวาดลานวัด ทาความสะอาดวัด
บางคนก็เดินมาวัดทุกเช้า ทุกวัน ก็จะได้รับอากาศสัปปายะในวัดวันละ 5 ชั่วโมงต่อวัน รอบ 1 ปี ก็เป็น
จานวน 1,800 ชั่วโมง
นั่นคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเป้าหมายชีวิตที่การทาบุญ การได้ไปวัดจึงเป็นโอกาสที่พึงพอใจ
ฉะนั้น “สวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” จึงควรเริ่มต้นที่วัดและใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง
จักรยาน เป็ น สิ่งสาคัญ สาหรับผู้ สูงอายุเท่าเทียมกับการเดินจงกรมหรือเดินช้าๆ ข้อดีของ
จักรยาน คือ ถึงที่หมายเร็ว แต่ระบบการคมนาคมของประเทศยังไม่เอื้ออานวย จึงควรขอให้วัดเป็น
จุดเริ่มต้นของถนนจักรยานในวัด/รอบวัด/รอบโรงเรียน/รอบมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยก่อน
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เป็นสาคัญ บนเส้นทางถนนจักรยานควรมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด ห้องน้าสะอาด ที่นั่งพักเป็นระยะๆ
เพื่ อ สะดวกส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ฯลฯ ส่ ว น อบต./เทศบาลต าบล ก็ ป ระสานกั บ หน่ ว ยงานกระทรวง
คมนาคม เพื่อทาถนนจักรยานเชื่อมระหว่างตาบลอย่างปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จัดได้มีโอกาสไปเห็นพื้นที่ทากินแห่งใหม่จะได้ตัดสินใจโยกย้ายไปยังที่
เหมาะสมต่อไป
ชุมชนแออัด คือ “บ้าน” หลังใหญ่ที่มีพื้นที่จากัดสาหรับคนจานวนมากที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดิน
ได้มาพักอาศัย และร่วมกันดาเนินชีวิตเพื่อการรับจ้างและค้าขายอย่างสะดวก หากแต่เป็นบ้านหลัง
ใหญ่ที่ขาดภาวะ 6 อ. คือ อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย และอานาปานสติ ซึ่งเป็น
การอยู่อาศัยที่ขาดการอนามัยและอาจทาให้อายุสั่น ฉะนั้น สวัสดิการที่ควรจัดให้และมีความสาคัญคือ
ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ แต่ต้องใช้เวลารอคอย
สิ่งที่กระทรวง พม. ทาได้ทันทีดังนี้
1. จัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้ทันที คือ กลไก “บวร” กล่าวคือ ใช้สถานที่ๆมีอยู่
แล้วเอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ดังนี้
บ : บ้าน ในที่นี้จึงหมายถึง อบต./เทศบาลตาบล
ว : วัด
ร : ส่วนราชการทุกภาคส่วนภายในอาเภอหรือจังหวัดที่มีชุมชนแออัด
2. เนื้อหาสาระของสวัสดิการก็คือ
2.1 พฤติกรรมสุขภาพ 6 อ.
2.2 บุญประเพณี 12 เดือนที่จัด และวันพระ
2.3 7 พุทธวิธีรักษาโรค
2.4 ศาสตร์พระราชา
2.5 จิตอาสา
3. เมื่อกระทาตามข้อ 1 และ 2 แล้ว “พุทธพืช หรือพุทธพีชะ” ภายในตัวของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นผลปรากฏ เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเอง
4. ภาคเอกชน ควรได้รับการประสานงานโดยวัด เพื่อขอบริจาคที่ดินหรือที่อยู่อาศัยตามความ
เหมาะสมต่อไป
5. ภาคประชาชน หลายองค์กรตั้งแต่องค์กรระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก ที่พร้อมที่
จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
จากตารางสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ในการวิ จัยเชิงปริมาณ) 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) แสดงความคิดเห็นในข้อกระทงที่ 38, 37, 39, 40 และ 35
ใจความพอสังเขปว่า
“ควรส่งเสริมเยาวชนที่ว่างงาน (ในชุมชนแออัด) ให้ได้รับการอบรมเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด (อาจมีเงินเดือนจาก อบต./เทศบาลตาบล/พมจ./มูลนิธิฯ) ควรส่งเสริมและมี
ทุนสนับสนุนผู้สูงอายุกว่าคนทั่วไป และคนที่แข็งแรงควรให้เป็นครูสอนชุมชนแออัด ควรจัดกิจกรรม
นันทนาการให้ผู้สูงอายุออกกาลังกาย หรือเดินจงกรม (สมาธิบนความเคลื่อนไหว) ควรสนับสนุนการ
สร้างถนนจักรยานภายในชุมชนหรือรอบวัด รอบโรงเรียน และประสานงานให้ อบต./เทศบาลตาบล
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ได้จัดทาโครงการสร้างถนนจักรยานเชื่อมกับตาบลอื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายการเดินทางแต่ได้ออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ ควรจัดการระบบจิตอาสาให้การดาเนินการตามกลไก บวร และเนื้อหากิจกรรม 7
พุ ท ธวิ ธี ในวั ด อย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ การรั ก ษาและดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ”
ค่าน้าหนักความเห็นด้วยและค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 67.5,
62.0, 57.9, 54.1, 50.3, และ 46.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 26 องค์ประกอบที่ 7 ผู้สูงอายุควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี ใน 3 ขั้นตอน
คือ สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น ผู้ประสานการตัดสินใจในระยะแรก จัดแผนเสนอและสนับสนุนการ
ซ่อมบารุง “บ้าน” (เดิ มหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และระยะสามโยกย้า ยไป
สถานที่ใหม่ ประกอบด้วยข้อ 31,29,30,51,23,22 และข้อ 25
คาถาม
ข้อที่
VAR00031 31
ตัวแปร

VAR00029

29

VAR00030

30

VAR00051

51

VAR00023

23

VAR00022

22

VAR00025

25

รายละเอียดข้อคาถาม
ควรสนับสนุนสตรีบุตรผู้สูงอายุให้เป็นผู้ตัดสินใจโยกย้าย เพื่อให้
เกียรติสัมพันธภาพแห่งวงศ์ตระกูล
การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรทาแบบ
ง่าย โดยอาจให้ซ่อมบารุงก่อน ระยะ 2 จึงจัดสร้างให้ถาวร/
โยกย้าย
ควรจัดสร้างหอสูงสาหรับนั่งภาวนาสมาธิผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจัดทาพื้นที่ให้อาชีพเก็บของเก่าขาย/ทาปุ๋ยชีวภาพ
ควรปลูกฝัง ยกย่องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุให้ละวางอาชีพรับจ้าง หันมา
ทาอาชีพอิสระในชุมชน ป่าชุมชน
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพควรส่งเสริมให้เป็นพระ/หมอ/ครู ประจา
ชุมชนแออัด

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.704
0.695
0.658
0.525
0.406
0.352
0.343

จากตารางที่ 26 องค์ประกอบ 7 ข้อคาถามที่จัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.138 โดยข้อคาถามที่มีน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.704 คือ
ข้อ 31
ที่อยู่อาศัย เน้นตัวแปรสาคัญของการวิจัยครั้งนี้ เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่อยู่อาศัย แต่ชนกลุ่มน้อย ชนต่างด้าว และคนในชุมชนแออัดไม่มีกรรมสิทธิ์ บางคนเป็นเช่นนี้
มาตั้งแต่กาเนิด ฉะนั้ น ในเรื่องนี้จึงต้องศึกษาอย่างละเอียด จากการส ารวจความคิดเห็นของคนใน
4 จังหวัด และใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญเรื่อ งนี้น้อยมาก
อาจเป็นเพราะ
1. เคยขอหลายครั้งนับไม่ถ้วนแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง หรือเคยโยกย้ายไปแล้วไม่เป็น
ความสุขตามที่หวัง
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2. ความเคยชิน (อนุสัย) เพราะประกอบอาชีพที่เคยทามานาน กลัวจะต้องเปลี่ยนอาชีพ
3. บรรยากาศของชุมชนแออัด ดึงดูดให้สามารถทาอะไรได้ต ามอารมณ์ และรัฐหรือทางการ
ปกครองมักให้อภัย เพราะถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส และเสียเปรียบสังคม จึงไม่อยากโยกย้ายจริง และ
กลัวต้องไปทาความดีซึ่งจิตแข็งกระด้างแล้ว
องค์การอนามัยโลกได้ให้หลัก 5 อ. แก่การสร้างคุณภาพชีวิตของคน คือ 1)อาหาร 2)อากาศ
3)อุจจาระ 4)อารมณ์ 5)ออกกาลังกาย ส่วนประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ก็เพิ่มเป็น 6 อ.
ฉะนั้น อ.ที่ 6 คือ อานาปานสติ จึงเป็นเหตุและผลที่จะทาให้การแก้ไขปัญหานี้ต้องมุ่งหน้าไปที่วัดก่อน
ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เชิ ง ปริ ม าณของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และผลจากการท าเทคนิ ค
กระบวนการที่มีส่วนร่ว ม 3 ครั้งคือ 1) เจ้าหน้าที่ชองกรทรวง พม. 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ
เอกชน 3) กลุ่มจิตอาสาที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ทาให้เห็นความจาเป็นของการ
ดาเนินงานจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนการจัดสวัสดิการสังคม แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
1. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก่อน โดยกระบวนการ “บวร” เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
ให้น้อมสู่พุทธศาสนาอย่างจริงจัง ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้
2. ปรับพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้วางแผนเวลากระทาการ 6 อ. ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้
คือ การไปอยู่วัดทุกวันๆละ 5 ชั่วโมง จะได้อาหารดี อากาศดี อุจจาระดี อารมณ์ดี ออกกาลังกาย (เดิน
จงกรม) และ อานาปนสติ
3. ให้ชุมชนแออัดมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย
ให้จัดเป็นผู้ประสานช่วยจัดตั้ง ให้วัดเป็นที่ตั้งมูลนิธิ พมจ.เป็นผู้กากับดูแลให้มีการประชุม และช่วย
ประสานงานในนามนิติบุคคลเพื่อการพัฒนา
4. อบต./เทศบาลตาบล ดาเนินการประสานระดับกระทรวงเพื่อของบประมาณ สร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ ถนนจักรยานทั้งจังหวัดเพื่อลดรายจ่าย
5. ศาสตร์ พระราชา ในการเปลี่ ยนแปลงชีวิตไปเป็ น เกษตรกรที่มีคุ ณ ภาพชีวิตที่ดี มีพุ ท ธ
เศรษฐกิจ และอนามัยดี จะทาให้ได้ทั้งบ้าน-สวน-นา-ป่า เป็นต้น
จากการสารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1,423 คน แสดงความคิดเห็นในข้อกระทงที่ 29, 30, 51, 23,
22 และ 25 ใจความพอสังเขป ดังนี้
“ควรส่งเสริมให้ส ตรีบุ ตรของผู้ สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ ดูแลและมีอานาจตัดสินใจ การ
จัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ควรมีขั้นตอนแบบเรียบง่าย โดยระยะต่อมาให้
ขอซ่อมปรับ ปรุ งบ้ านญาติ หรื อต่อเติมให้ ผู้ สู งอายุได้อยู่อาศัยในที่ ๆ มี 5 อ. ครบ ระยะสุ ดท้ ายให้
ประเมินแยกผู้สูงอายุที่แข็งแรงออกมาทาเกษตรชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือพวกที่มีอาชีพขาย
ของเก่าก็เรียนรู้การทาปุ๋ย มีตลาดให้จาหน่ายและให้โยกย้ายไปก่อน ส่ว นผู้สูงอายุที่อ่อนแอกว่า ให้ละ
วางอาชีพรับจ้าง สนับสนุนให้ไปทาอาชีพอิสระในสวนชุมชน และ/หรือ ป่าชุมชน ที่อบต./เทศบาลจัด
ให้ ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นพระ/หมอ/ครู ประจาชุมชนแออัด ” ค่าน้าหนัก
ความเห็นด้วย และค่าน้าหนักคะแนนองค์ประกอบ (Eigen Values) เท่ากับร้อยละ 69.5, 65.8, 52.5,
40.6, 35.2, และ 34.3 ตามลาดับ
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สรุป จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน เมื่อทาการศึกษาวิจัยในขั้นตอนแรกด้วย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวชาติพันธุ์วรรณนา ให้ได้สาระสาคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย และรูป แบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนแออัด 4 พื้นที่ จากนั้นจัดกลุ่ม
ข้อมูล ให้ มีความน่ าเชื่อถือและความสอดคล้ องกันของข้อมูล เชิง คุณ ภาพ จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบในเชิงปริมาณ ให้ได้องค์ประกอบจากลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กัน ก่อนนาสู่การทดลองในพื้นที่
ผลการพิจารณาความสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อใช้เทคนิคผสมผสานกับวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ Exploratory Factor Analysis แสดงให้เห็นว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ลุ่ มลึ ก นั้ น ได้ รับ การสนั บ สนุ น และรองรับ ความเป็ นเหตุ เป็ น ผล ด้ว ยสถิ ติท างการวิจัยเชิ งปริม าณ
แสดงผลออกมาเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นข้อกระทงคาถาม สามารถตั้งชื่อเป็นรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตต่อไป
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,423 ราย วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค Exploratory Factor Analysis หมุ น แกนภายหลั ง การสกั ด องค์ ป ระกอบ 7
องค์ ป ระกอบ เพื่ อ ให้ ตั ว แปรสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบมากขึ้ น โดยการหมุ น แบบออร์ โ ธกอนอล
(orthogonal lRotation) วิ ธี แ วริ เมกซ์ (Varimax) 1,000 รอบ ได้ รู ป แบบองค์ ป ระกอบ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
พิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง พบองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น
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บทที่ 6
การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อ ยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการศึกษาหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม (Cultural anthropology)
มุ่งศึกษาและทาความเข้าใจถึงรูปแบบจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ซึ่งเป็ นการจั ดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม รองรับการเข้าสู่ สังคมผู้สู งอายุ
โดยศึกษาจากชุมชนแออัดในพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่
บุกรุกหรืออาศัยผู้อื่นอยู่ในชุมชนแออัด เขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชุมชน
บึงบา อาเภอธัญบุรี หวัดปทุมธานี ชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และชุมชน
หัวรอ ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ละ 25 คน รวม 100 คน มาคัดสรรเป็น
ข้อกระทงของผู้ให้ข้อมูลหลักและสังเคราะห์ ข้อมูลสร้างข้อคาถาม 80 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของข้อ
คาถามแล้วนาไปสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,423 คน โดยคัดเลือกจากประชาชนทั่วไป
ใน 4 จังหวัดดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ พบ 7 องค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดสวัสดิการสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง แล้ วนามาสร้างเป็น Model เพื่อนาไปทดลองในพื้นที่ศึกษา
นาร่อง โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ 1) ศึกษาถึงความเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศั ย ในชุ ม ชนเมื อ ง 2) ศึ ก ษาถึ งความเหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ ในการจั ด สวัส ดิ ก ารผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ที่จ ะน าไปพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุม ชนเมือง แล้ วจัดท า
แผนการทดลองรูปแบบดังนี้
แผนปฏิบัติการพื้นที่ทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น (Community Base Research)
โครงการ : การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ภายใต้กรอบผลการศึกษาวิจัย : รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง
1. เหตุผลและความสาคัญของแผน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
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กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ภายหลังจากที่ดาเนินการศึกษาวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ตามขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ น การศึกษาวิจั ยในครั้งนี้ ได้กาหนดพื้นที่การศึกษาใน 4 จังหวัดประกอบด้วย
จังหวัดสระบุรี เลือกเก็บข้อมูลในชุมชนเขาคูบา เขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดนนทบุรี เลือกเก็บ
ข้อมูลในชุมชนวัดบางไผ่ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดปทุ มธานี เลือกเก็บข้อมูลในพื้นที่ องค์การ
บริห ารส่ว นตาบลบึ งบาและพื้น ที่ ในเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาเลื อกเก็ บข้อมูล
ในพื้ น ที่ ต าบลหั ว รอ และต าบลคลองสระบั ว ในเขตเทศบาลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล
กับกลุ่มเป้าหมายอันประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ผู้นาชุมชน
ท้ องถิ่ น โดยใช้ก ารศึ กษาวิจั ย เชิ งปริม าณ และเชิงคุ ณ ภาพ ซึ่งผลที่ ได้ จากการศึ ก ษาวิจั ยในครั้งนี้
จะน าไปสู่ การจั ดท าข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัส ดิการสังคมที่เหมาะสมในกลุ่มผู้ สู งอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยต่อไป
2. ขอบเขตการศึกษาของโครงการวิจัยฯ
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
ศึกษาในพื้นที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
4.2 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่
4.2.1 ผู้สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ อาศัยในชุ มชนเมืองในจั งหวัด ปทุมธานี จังหวั ด สระบุ รี
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สานั กงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด ตัวแทนกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น
4.2.3 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกอบต. ปลัดฯ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุเป็นต้น
4.2.4 ผู้ น าชุ ม ชนหรือ ผู้ แ ทนชุ มชนที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเช่ น ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นอาสาสมัค ร กลุ่ ม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ : ศึ ก ษาจากเอกสาร บทความทางวิ ช าการ งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ ยวข้องทั้งภายในประเทศจานวน
100 คน และต่างประเทศ 14 คน จัดท ากรอบการสั มภาษณ์ และสั งเกต จัด นักวิจัยสนามเข้าถึ ง
ผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับฟังความต้องการ โดยใช้บทสั มภาษณ์เชิงลึกที่สะเทือนอารมณ์ จาก
พื้น ที่เครื อข่ายทั้ง 4 จั งหวัด คือ ปทุม ธานี สระบุ รี นนทบุ รี และพระนครศรีอยุธ ยา โดยศึกษาใน
ประเด็นสาคัญของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ ในสภาพแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนที่เหมาะสม (ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในอนาคต)
163

2. รูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ เหมาะสมและปลอดภั ย และระบบหนุ น เสริม ขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
(ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9)
3. แนวทางการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว ในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
(ตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม)
4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์)
5. รู ป แบบการเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อ วั ย สู งอายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ (ตามแผนผู้ สู งอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552)
6. รู ป แบบการช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถกลุ่ ม ผู้ เสี ย เปรี ย บในสั ง คม
โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย รวมถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมศาสนา
เศรษฐกิจและ สังคมวัฒ นธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
โดยใช้การศึกษาแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกเทป แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตารางสามเส้า (บุคคล สถานที่ เวลา) ตามกรอบการศึกษาเพื่อนามา
จัดทากระทงคาถามเชิงปริมาณเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป
การศึกษาเชิงปริมาณ: ศึกษา ถึง ความเห็ นของของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 1,423 คน เพื่อนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยหลักสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย
ตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ด้ ว ย KMO and Barlett's Test สกั ด องค์ ป ระกอบโดยคั ด สรรเฉพาะ
ค่าไอเกน(Eigen value)มากกว่า 1.00 พิ จารณาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์/น้าหนั กองค์ป ระกอบจากตาราง
Component matrix และทาการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามลาดับ
เพื่อหาองค์ประกอบที่สาคัญในเนื้อหาสาระรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
3. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการสวัสดิการ คุ้มครอง และบริการทางสังคมอื่นๆ
อัน เกิดจากวิถีของชุมชน สังคม และการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเอง เช่นคนที่อาศัยในที่บุ ก รุกของสาธารณะ การอาศัยพึ่งพิงในที่ดินของผู้อื่น รวมทั้งบุคคล
ไร้บ้าน และมีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดซื้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
อาจจะรวมถึง ผู้ เช่าห้ องพั ก ผู้เช่าบ้าน เช่าซื้อ หรืออาศัยอยู่ในบ้านของผู้ อื่น และไม่มีส ถานะเป็ น
เจ้าบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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ชุมชนเมือง หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน
อันถาวร และมีความหนาแน่นด้วยประชากร รวมถึงเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางพื้นเพ
โดยมักอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาล
ชุมชนแออัดและชุมชนสลัม หมายถึง หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองที่ประชาชนตั้งถิ่นฐาน
อันเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ผู้อื่นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่
มีความเสี่ยงต่อการดาเนินชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ
ทุนทางสังคม หมายถึง บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ชุมชน ที่มีศักยภาพสามารถนามา
บูรณาการเพื่อให้เกิดมูลค่า และคุณค่าแก่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ วัด บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นๆ ในชุมชนและนอกชุมชนที่อาศัยอยู่
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายถึง สิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ได้รับมอบอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอยู่อาศัยและใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมี ซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย
การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับ การป้องกัน
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นพื้นฐาน
ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การทางานและมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริการสังคมทั่วไป บนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนที่พึงได้รับและมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
สวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง บริการที่จัดโดยรัฐและภาคเอกชน ประชาชน ในรูปแบบ
กิจกรรม โครงการ การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุทั่วไป
และอยู่ในภาวะยากลาบาก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในชีวิต อันประกอบด้วย
สุขภาพ การใช้ชีวิตในครอบครัว การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การเข้าถึงสื่อด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ได้รับ การส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ รวมถึงการมีห ลักประกันด้าน
การออมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดาเนินชีวิต ด้านสังคม ประกอบด้วย การได้รับการส่งเสริม
สวัสดิภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการทางสังคมและ
กฎหมาย
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
ที่อ าศั ย ในชุม ชนเทศบาลเมื อง เทศบาลนคร ที่ ไม่ มีก รรมสิ ท ธิ์ที่ ดิน เป็ น ของตนเอง เช่ น การบุ ก รุก
ที่สาธารณะ การพึ่งผู้อื่นอยู่อาศัย การเช่า การเช่าซื้อ การอาศัยผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติหรือพี่น้อง ลูกหลาน
และอาจจะนาไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการเร่ร่อนจรจัดในอนาคต
4. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1. ได้ทราบบริบทสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมือง
2. ได้องค์ป ระกอบรูป แบบการจัดสวัส ดิการส าหรับผู้ สู งอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนเมือง ที่เหมาะสมในอนาคตของประชาชนในชุมชนเมือง
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3. ได้ทราบถึงรูปแบบการจั ดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง ที่มีความเหมาะสมความสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมือง โดยผ่านการทอด
ลองใช้รูปแบบ (MODEL)
5. ผลการศึกษาวิจัยที่คันพบรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใ นที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมืองพบว่า
1. ออกแบบการวิจัยและดาเนินการตามกระบวนการจัดทามาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้
1.1 ศึก ษาจากเอกสาร บทความวิช าการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ ง และข้อ เสนอของวิท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 รับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 30 คนและต่างประเทศ
14 คน จัดทากรอบการสัมภาษณ์และสังเกต
1.3 จัดนักวิจัยเข้าถึงผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับฟังความต้องการ บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่ส ะเทือนอารมณ์ และข้อคิดเห็ น จากเครือข่ายทั้ ง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สระบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา 100 คน
1.4 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อปฏิบัติของ
นักวิจัย
ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกนักวิจัยเชิงคุณภาพแนวมนุษย์วิทยาวัฒนธรรม
ครั้งที่ 2 ประชุม ปฏิบั ติ การรับ ฟังความคิดเห็ นตามระเบียบวาระแห่ งชาติและรับ ฟังความ
คิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ครั้งที่ 3 เสนอผลการวิจัย และนาเสนอรูปแบบ นโยบาย แนวทางการทดลอง เพื่อประชุม
ปฏิบัติการวิพากษ์เชิงประเมินและสรุป
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
2.1 ได้ ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม สภาพพื้ น ที่ ทั้ ง 4 จั งหวั ด ได้ แ ก่ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี ส ระบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา
2.2 ได้ประเด็นทาข้อกระทงคาถาม 80 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตามสาระสาคัญดังนี้
2.2.1 ได้แนวทางพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ รวมทั้ง
มั่น ใจว่าจะมีส ภาพแวดล้ อมที่เกื้อหนุน เหมาะสม (สอดคล้ องตามแผนปฏิ บัติการระหว่างประเทศ
มาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ อ้างอิงจาก ฐาปนา บุญหล้า : 2561)
2.2.2 ได้รูปแบบการสร้างและพัฒ นาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการจัดให้
สิ่งอานวยสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเสริ มสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงาน ว่าด้วย "บวร" (ตามกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาล
ที่ 9)
2.2.3 ได้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดู แลผู้ สู งอายุ
(สอดคล้องตามปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม)
2.2.4 ได้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สู งอายุ (สอดคล้ องตามปฏิญ ญา
กัวลาลัมเปอร์)
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2.2.5 ได้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของ
พมจ. ในการกากับระบบคุ้มครองทางสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (สอดคล้องตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552)
2.2.6 ได้รูปแบบการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
(ผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย) และรูปแบบการสร้างการมีส่ วนร่วมของผู้ สูงอายุในกิจกรรม
ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม (สอดคล้องตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนาและข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม)
3.ผลการวิจัยเชิงปริมาณแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 น าข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ ได้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ าง กลุ่ ม ตั ว อย่าง 1,423 คน จาก
ประชากร 4 จังหวัด 1,423 × 80) = 113,840 ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วย KMO and Barlett's
Test สกั ด องค์ ป ระกอบโดยคั ด สรรเฉพาะค่ า ไอเกน (Eigen value) มากกว่ า 1.00 พิ จ ารณาค่ า
สัมประสิทธิ์/น้าหนักองค์ประกอบจากตาราง Component matrix และทาการหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบออโธกอนอล (Orthogonal) ตามลาดับ
3.2 ผลการวิเคราะห์ ด้ ว ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ได้ทั้ งหมด 7 องค์ ป ระกอบซึ่ ง
ผู้วิจัยดาเนินการตั้งชื่อเป็นวลีเพื่อแปลงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 26.822
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 2.245
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.534
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.436
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.291
องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.231
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ค่าน้าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน เท่ากับ 1.138
4. องค์ประกอบของ"รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง "
1.ผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพคื อ คณะบุ ค คลที่ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น"บวร" โดยรั ฐ สนั บ สนุ น ให้ วั ด
จัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี
2. "วัด"คือแหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่ มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เพราะ
นอกจากเป็น กลไกการแบ่งปั นอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติและ
ดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย
3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนัก รู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว
อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การกากับของ อปท.
4. พมจ.เป็ น ศูนย์ ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย จัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรร
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ผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น ครู จิ ต อาสาสนั บ สนุ น ครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ดี เด่ น และติ ด ตามเอื้ อ อ านวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล
5. พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่ นจัดตั้งมูลนิธิหรือ
กองทุ น ในวัด เพื่ อท าประโยชน์ แก่ สั งคมในการผลิ ตกิ จกรรม 6อ. โครงการสั มพั นธ์เยาวชนคู่แฝด
คุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจาชุมชนแออัด ในบทบาท
ผู้นาสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทศต.
7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรก
ให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อม
บารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่
สถานที่ที่รัฐจะให้
5. การนาเสนอผลการศึกษาวิจัยด้วยสัญลักษณ์อักขระ
ใช้สัญลักษณ์อักขระ“3 อ. 1 ข. 3ว.” มีความหมายดังนี้
1) อักขระ 3 อ.: มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่
1.1 การมี ที่อยู่ อาศัย ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มีสิ ท ธิที่ อยู่อาศั ยควรได้รับ การโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผนเสนอ
และสนับสนุนการซ่อมบารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือระยะ
สุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้
1.2 พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่นจัด ตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชน
คู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชน จิตอาสา
เป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุร่ว มกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒ นาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจาชุมชนแออัด
ในบทบาทผู้ น าสั ม พั น ธ์ "บวร" (บ้ า น - วั ด -ส่ ว นราชการ) โดย พมจ.ตั้ ง ศู น ย์ ค วามมั่ น คงชี วิ ต
ใน อบต./ทศต.
2) อักขระ 1 ข. คือ องค์ประกอบของรูปแบบ พมจ.เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้ม
สะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่อง
สตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น
และติดตามเอื้ออานวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล
3) อักขระ 3ว. มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่
3.1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้
วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี
3.2 "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสาร
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ปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติ ธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยาน
สุขภาพด้วย
3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความ
เคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติภายใต้การกากับของ อปท.
6. ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ น าเสนอด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การจดจ า และ
สามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้นาไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึง
กาหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ

ภาพที่ 13 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
(สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ . 2562 : มิถุนายน 25)

ผลจากการศึกษาวิจัย และโมเดล 3 อ. 1 ข. 3 ว. ผู้วิจัยนาไปทดลองใช้ในพื้นที่ 4 พื้นที่หลัก
เพื่อทดลองรูปแบบ โดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประด้านหลักประกอบด้วย
1.วิเคราะห์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
2.รูปแบบที่ได้มีความเหมาะสม หากนาไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่
3.ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสัมฤทธิ์ผล ต่อการดาเนินงาน และการบูรณาการจัดสวัสดิการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยวางกระบวนการวิธีการทดลองเป็นขั้นตอนดังนี้
1. สร้างชุดองค์ความรู้ ในแต่ละด้านเพื่อให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างง่ายที่
จะนาไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือ คณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน “บวร” โดยรัฐ
สนับสนุนให้จัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ด้วยสันติวิธี
สถานการณ์ ผู้สูงอายุปิดกั้นตัวเอง สาเหตุ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ความยากจนการเดินทาง
ไม่สะดวก ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีกิจกรรมในชุมชนที่จัดขึ้น
ส่ วนมากจะเป็ น กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ที่ติด สั งคม เข้าถึงระบบบริการ ส่ ว นผู้ สู งอายุที่ ด้อยโอกาส หรือ ไม่ มี
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กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดก็มักจะถูกละเลย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ยากจนส่วนมากจะมุ่งที่
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพเพราะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเกษียณอายุ ดังนั้นจึงไม่มีเวลา ที่จะข้าไปร่วม
ปฏิ บั ติ ในงานบุ ญ ประเพณี ต่ างๆ รวมถึ งในเชิ งทั ศ นคติ ยั งมี ก ารแบ่ งชนชั้ น ผู้ สู งอายุ ที่ ด้ อ ยโอกาส
จะไม่ได้รับเชิญไปร่วมงาน อาทิงานรดน้าดาหัวที่จัดขึ้นในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ในครอบครัวที่ด้อยโอกาสในชุมชน ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ ควรเชิญเข้าเข้าร่วมงาน
กิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ สร้ า งอาชี พ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เขาให้ ดี ขึ้ น อาทิ กวนกะยาสาสน์ รวมทั้ ง
ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ผู้ สู งอายุ ส่ งเสริมให้ ผู้ นาชุมชน แกนนาบริห ารท้ องถิ่ น ไม่ควรมองข้ามคนจน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน
2. ผู้ดูแล คณะกลไกในชุมชน ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร ควรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ
ที่ยากจน มีบทบาท และเข้าถึงระบบการทาบุญประเพณีอย่างเท่าเทียมกับผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ารวย
และควรทาต่อเนื่อง ไม่ทาครั้งเดียว การเข้ าไปชักชวนไปร่วมกิจกรรม ควรบอกให้ชัดเจนเพื่อให้เห็น
เป้าหมาย ที่สาคัญของกิจกรรมนั้น เพื่อให้เขาเห็นคุณค่า ของบุญประเพณี นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้
ผู้สู งอายุที่ย ากจนและไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัย รู้จักถ่ายทอดเรื่องภูมิปัญญาของบุญประเพณี สู่
ชุมชน ซึ่งในสถานการณ์ยังทาเพียงแฟชั่นระยะสั้นๆ ดังนั้น ต้องส่งเสริมให้ผู้นาชุมชนเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เป็นสิ่งที่สาคัญที่กลไก
การพัฒนาทั้งภาครัฐ และผู้นาชุมชนต้องคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และไม่ มีกรรมสิทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ การจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้า การรวมกลุ่ม
โดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยเป็นเป้าหมายสาคัญ
องค์ประกอบที่ 2 “วัด” คือแหล่งสัปปายะ ที่ช่วยฟื้นฟู วุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ
เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหาร คุณค่า สวนป่า สวนครัว ห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติ
และดิจิทัล ตลาดนัดริมกาแพง และศาลาปฏิบัติธรรม และเริ่มต้นด้วยถนนจักรยาน
สถานการณ์ พบว่า ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีภาวะ
ความเครียด อันเกิดจากวัยเกษียร และไม่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัย มีปัญหาด้านสุขภาพ
ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคม ขาดความมั่นคงในการดาเนินชีวิตอันเนื่องจากบริบท
ของครอบครัวที่ไม่อบอุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอรอความช่วยเหลือเงินทอง
จากบุตรหลานด้านเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าบางกลุ่มมีที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะ บางครอบครัวอยู่ใน
ภาวะบุกรุกที่สาธารณะเป็ นที่อยู่อาศัย ทาให้ขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ อาศัยส่ วนใหญ่ ต้องการ ดังนั้น การส่ งเสริมให้ ผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุเอง
ต้องการได้รับความสาคัญ ผู้สูงอายุบางคนปรับตัวปรับใจไม่ได้ สุดท้ายก็จะอยู่ในโลกส่วนตัว และสู่โรค
ซึมเศร้า วิธีการเดิมผู้สูงอายุที่เสื่อมสภาพ ที่มีความต้องการสุขภาพที่แข็งแรง
แนวทางการพัฒนา
1. วัดต้องเป็นที่ช่วย สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุผ่าน ศาสนพิธี
2. วัดต้องสนับสนุนให้พื้นที่เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของผู้สูงอายุ
3. วัดต้องจัดกิจกรรมด้าน กายและจิต
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4. วัดและชุมชน ควรมีการสร้างสวนป่า สวนสมุนไพร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ทั้ง
แหล่งอาหารและ ยารักษาโรค และมีการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ
ที่มีประสบการณ์
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ควรเข้าไปมีส่วนร่วมดาเนินการกาหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้แก่ผู้สูงอายุที่
ด้อยโอกาส และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย อย่างต่อเนื่องผ่านระบบฐานข้อมูล ของส่วนราชการ (QR
Code)
6. กลไกอาสาสมั ค ร ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการส่ งเสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ่ ม
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดหรือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลาบาก ผ่าน กลไกการพัฒนา
ของ รพ.สต. อาทิ โครงการ Care giver และกิจกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
ในรูปของ อพม. อผส. อพมก. อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ พึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความเคลื่อนไหว
อานาปานสติ การร่ายรา เพื่อสุข-ภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
สถานการณ์ ผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ทาพอเพียงยังไม่ได้เนื่องจาก ไม่มีที่ดินทากิน ไม่มีความรู้
ด้านเกษตรพอเพียง ขาดการวางแผนรองรับตอนยังหนุ่ม ประกอบกับสถานะผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เข้าไม่ถึงระบบการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือท้องถิ่น ในคราวที่มี
โครงการไปสนั บ สนุ น จึ งท าให้ ผู้ สู งอายุขาดโอกาสจึงดาเนิ นชีวิตตามอัต ภาพของตนเอง ผู้ สู งอายุ
บางรายมีความสามารถในการทาการเกษตร สามารถปลูกพืชและทาการเกษตรได้ดี แต่ก็ไม่มีความรู้
ด้านการจาหน่ ายและการแปรรูป จึงทาให้ ความสาเร็จในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
เป็นไปได้ยาก ในบางรายครอบครัวไม่สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
แต่มุ่งที่จะให้ผู้สูงอายุเป็นแรงงานในการเฝ้าบ้านและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเพียงด้านเดีย ว ทาให้
ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสไปทากิจกรรมร่ายรา หรือทาอานาปานสติร่วมกับ ชุมชน ประกอบกับตัวผู้สูงอายุ
เองมีสุขภาพไม่แข็งแรง
แนวทางการพัฒนา
1. ให้ รัฐ พิ จ ารณาจัด หาหรือ จัดสรรที่ ดิ นในที่ ส าธารณะรอบชุ มชน ที่ ไม่มี การใช้
ประโยชน์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้สู งอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีโอกาสเรียนรู้ทา
เกษตรพอเพียง และยึดหลักทาตามวิถีดั้งเดิมทั้งรายครัวเรือนและการรวมกลุ่ม ภายใต้การสนับสนุน
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และครอบครัว ได้พัฒนาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชา
องค์ประกอบที่ 4 การจัดทาข้อมูลที่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน (QR Code) พมจ.หรือ ส่วนราชการ
ในพื้ นที่ควรจั ดทาศูน ย์ข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็น กลุ่มพิเศษของผู้สูงอายุ
รวมทั้งทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุแกนนาให้เป็นครูจิต
อาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตรมการพัฒนาเป็นรายบุคคล
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สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น กระบวนการปฏิ บั ติ งานกั บ กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชนของ องค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยังเป็นกิจรรมหรือโครงการแบบรวม โดยไม่เป็นกระบวนการเชิงลึก
ถึงระดับตัวผู้สูงอายุรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบบริการเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถ
เข้าถึงและรับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส หรือ มีฐานะยากจน ประสบปัญหา
ซ้าซ้อน เข้าไม่ถึง ก็จะถูกละเลย มีเพียงบางกิจกรรมที่เข้าถึง ได้แก่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ
สงเคราะห์แจกจ่ายถุงยังชีพ การบริจาคแบ่งปัน ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงระดับการพัฒนาศักยภาพ
ทางจิตใจ เชิงลึก ทาให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ถูกละเลยด้านการมีส่วนร่วม การ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองในชุมชน จึงเกิดภาวะแยกตัว และนาไปสู่ภาวะซึมเศร้า และสุข
ภาวะ ด้านอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มีระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมีฐานะยากจน และไม่มีความมั่นคงใน
การดาเนินชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีมีกรรมสิทธิ์ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และอาศั ยผู้อื่นอยู่เป็นกลุ่มพิเศษ
โดยควรส ารวจจริง โดยไม่ยึ ดติดทะเบียนราษฏร์ เท่านั้น แต่ต้องตรวจสอบให้ เป็ นปั จจุบันโดยให้
อาสาสมัครลงสารวจทุกๆ 6 เดือน
2. จัดทาระบบข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส อาทิ
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ ข้อมูลแหล่งจาหน่าย ข้อมูลปลูกผัก การเกษตร
3. จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นกฎหมายที่ เข้ า ถึ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ รู้ ก ฎหมาย
โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้ สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยไม่ให้ ถูกเอาเปรียบ โดยจัดหา
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ
4. ส่ ว นด้ านสุ ข ภาพ บางคนไม่ ได้ รับ บริก ารทางการแพทย์ เนื่ องจากชื่อ ไม่ อยู่ ใน
ทะเบี ย นราษฎร์ เพราะเป็ น ประชากรแฝงจาเป็นต้องส ารวจมาเพิ่ม แต่แยกประเภทกลุ่ มข้อมูลให้
ชัดเจนเพื่อใช้ป ระกอบการวางแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตระดั บชุมชน ผ่านกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวที่มีการทาเวทีประชาคมในหมู่บ้านชุมชน
5. กลไกผู้สูงอายุแกนนา หรืออาสาสมัครต้องติดตามกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
มีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีคุณค่า เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมักจะไม่กล้ ามีส่วน
ร่วมเพราะขาดความมั่นใจในตนเอง อันเกิดจากฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเฉพาะของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยน
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านกฎหมายและมีส่วนร่วมไปทีละน้อยๆ โดย ส่วนราชการ
เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นกลไกการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อย
โอกาส ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
องค์ประกอบที่ 5 พมจ.หรือ ส่วนราชการที่รับผิดชอบพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
รวมตัวกันกับคนอื่นจัดตั้งมู ลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม
6 อ. โครงการสัมพันธ์คู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
สถานการณ์ ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แบบมี
ส่วนร่วม โดยมีวัดเป็นฐานปฏิบัติการชุมชนยังมองวัดเป็นเพียงแหล่งปฏิบัติธรรม ตามหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา เท่านั้น ส่วนบทบาทอื่นๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนากาย พัฒนา อาชีพ
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และการช่วยเหลือด้วยกระบวนการรวมกลุ่ ม เพื่อกิจกรรมยังมีค่อนข้างน้อยส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาส ไม่ได้รับการพัฒนาจากวัดมากนัก ซึ่งผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส มักจะประสบปัญหาการเจ็บป่วย
บ่ อ ยกว่ ากลุ่ ม ติ ด สั งคม อั น เกิ ด จากการบริ โภคอาหารที่ ไม่ ส ะอาด ไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต ามหลั ก
โภชนาการ ขาดการออกกาลั งกาย ครอบครัวไม่อบอุ่น สัมพันธภาพครอบครัวที่ไม่ดี อันเนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัววัยแรงงานต้องเร่งรีบกับการทางานนอกบ้าน ไม่มีเวลาประกอบอาหารและการ
รับประทานอาหารร่วมกันน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า ในครอบครัวและชุมชนมีอบายมุขล้อมรอบ ส่งผล
ให้ผู้ สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสมีโอกาสเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะความเครียด ท้อแท้ ว้าเหว่ หั นไปพึ่งอบายมุข
ติดสุราเรื้อรังในบางราย
แนวทางการพัฒนา
1. การขยายบทบาทของวัด หรือ ศาสนสถานให้ เป็นศูนย์กลางการบริห ารจัดการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดย
ส่งเสริมให้วัดมีบทบาทในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยเฉพาะตามแนวทางการ การสร้างหุ้นส่วนทางสังคม (CSR)
2. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการใช้เวลาร่วมกันโดยคานึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส การประกอบอาหารรับประทานร่วมกันเองในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุได้
ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่องการประกอบอาหาร การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้าน เพื่อไว้
รับประทาน การร่วมรับประทานอาหารล้อมวง เพื่อสนทนาถามไถ่ทุกข์และสุขร่วมกัน จะเป็นแนว
ทางการป้ องกัน ปัญ หาอัน เกิดจากความผูกพันธ์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะทาให้ เกิดกระบวนการพัฒ นาและ
เรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวในทุกมิติ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากจน
ด้อยโอกาสรู้จักสละเวลาเพื่อ ฝึก อานาปานสติ ร่วมกันในครอบครัว มีการติดตามผลและให้คาแนะนา
จากกลไกแกนนาผู้สูงอายุด้วยกันเองจะเป็นช่องทางสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุภาวะทางจิตใจที่ดี รวมถึง
การประกอบพิธี สวดมนต์ ไหว้พระ ร่วมกัน
3. กลไกการพั ฒ นาในชุมชน อาทิ อาสาสมัคร ผู้ น าชุมชน ต้อ งให้ ความส าคัญ กั บ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสโดยสนับสนุนการออกไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะ
แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาพกายและจิต ด้วยกิจกรรม 6อ. (อาหาร อากาศ อารมณ์ ออกาลังกาย
อุจจาระ และอานาปานสติ) ทั้งในระดับครัวเรือน และ ศาสนสถานของชุมชน นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ต้องรณรงค์การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และให้เข้าถึงผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจน เป็นสาคัญ
4. ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรอบรมและจัดถ่ายทอดความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรับรู้ การปฏิบัติ และทดลองใช้ในครอบครัว
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัว
องค์ประกอบที่ 6 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสา เป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุแกนนาให้เป็นครูอาสาประจาชุมชน
แออัด ในบทบาทผู้นาสัมพันธ์ “บวร” โดย พมจ. ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทศต.
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะไม่ยอม
ออกจากบ้าน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่แข็งแรง และไม่เข้าใจสิทธิ์ เนื่องจากมีทัศนคติที่คิดว่าตัวเองจะ
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เป็นภาระแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม และมักจะเก็บตัว เพราะสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะสุขภาพที่ไม่
แข็งแรง บางรายถูกทอดทิ้งให้อยู่ลาพังคนเดียวหรืออยู่กันสองคนตายาย บุตรหลานแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
ทาให้ไม่มีคนที่คอยใส่ใจดูแล น้อยเนื้อต่าใจก็จะไม่ออกมาร่วมมือกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะ หรือเป็นที่
ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ จะส่งผลต่อสภาวะการเป็นอยู่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านอื่นๆ อันเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุ
เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่วนราชการ ควรมีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาจาก กลไกเด็กและเยาวชน
แกนนาผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้นาชุมชน แวะเวียนพบปะพูดคุย ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน เพื่อกระตุ้น
ให้ ผู้ สู งอายุ อ อกมาร่ ว มท ากิ จ กรรมกั บ ผู้ อื่ น ซึ่ งเป็ น ช่ อ งทางที่ จ ะท าให้ ผู้ สู งอายุ ที่ ด้ อ ยโอกาส ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเข้าถึงระบบสวัสดิการ และรั บรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่จาเป็น นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง
2. ส่งเสริ มบทบาท “วัด ” ให้ เป็นศูนย์กลางการจัดตั้งกองทุนพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อาทิ กองทุน เพื่ อนช่วยเพื่อน กองทุนส่ งเสริมและพัฒ นาอาชีพผู้ สูงอายุที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กองทุนพัฒนาบ้านพักอาศัย โดยยึดหลัก “บุญ” และการทาทาน
ของชุมชน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ด้วยการกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ไม่ยอมออกสังคมได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ
4. แก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุที่ไม่ยอมออกมา ต้องหาวิธีการ ทาให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า
ของกองทุน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพ สร้างและพัฒนาศักยภาพสุขภาพ กายและใจ ถ้าไม่รู้กฎหมาย
ก็ใช้ผลจากกองทุน ให้นักกฎหมายจัดตั้งกลุ่มให้ความรู้ถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรรู้
5. อปท. ต้องเข้าไปดูแลโดยให้ สร้างเยาวชนจิตอาสาพัฒนาผู้สูงอายุ อบต.ต้องดูแล
เรื่องที่อยู่อาศัย ทาความสะอาดในครัวเรือน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับวัย ควรจัดกิจกรรมในวัด
เพื่อให้ เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยใช้ วัดเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้ สูงอายุมาเป็น
จิตอาสา เพื่อช่วยกันดูแล การออกกาลังกาย ในผู้สูงอายุ ในรูปแบบ อาทิ ราไทเก็ก ราวง ว่ายน้า ร้อง
เพลง ราไม้พอง พับตอง
องค์ประกอบที่ 7 ผู้ สูงอายุที่มีมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัย ควรได้รั บการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหาก
จาเป็น ต้องโยกย้าย อย่างมีศักดิ์ ศ รี โดยในระยะแรกให้สตรีทายาท ผู้สูงอายุเป็น ผู้ประสานการ
ตัดสินใจ ระยะที่สอง อปท.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยควรทาแผนสู่
การพัฒนาตามระเบียบฯ และสนับสนุนการซ่อมบารุง “บ้าน” (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบ
ง่าย แก่ผู้สูงอายุ และ/หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจัดให้
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาสในชุมชนส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน บางครั้ง คนในครอบครัวเดียวกันไม่เห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาความภาวะเศร้า
เครียด ขาดโอกาสการตัดสินใจร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
การปรับ ปรุงปรับ เปลี่ ย นการพั กอาศัย ที่ห ลั บนอน คนในบ้ านมัก จะปฏิ บั ติไปโดยขาดการถามไถ่
ผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความน้อยใจ และ
174

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวให้เห็นคุ ณค่าต่อผู้สูงอายุในเชิงทัศนคติ ผ่านการเยี่ยม
บ้านและให้คาปรึกษาแนะน าของผู้ สูงอายุแกนนา อาสาสมัคร หรือการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมที่สาคัญของชุมชน
2. หากต้องมีการจัดหาที่อยู่ใหม่เนื่องจากในที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่บุกรุกในที่สาธารณะ
ควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับ “ลูกสาว” โดยมีลูกสาว เป็นผู้ประสานการตัดสินใจ
ในระยะต้น และสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุในระยะยาว ถึงแนวทางการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เหตุผลและความจาเป็น
3. กรณีบ้านพักผู้สูงอายุที่ยากจน สภาพผุพัง ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย กลไกแกน
นาควรนาประเด็นเข้าหารือถึงการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน ขอรับการซ่อมแซม ตามระเบียบ
4. ผู้สูงอายุที่มีสภาพที่อยู่อาศัย ไม่สะอาด อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการดาเนินชีวิต
ในสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมนาไปสู่ความเจ็บป่วย อาสาสมัคร แกนนา กลไก ควรแสวงหาแนวร่วมจิต
อาสา ร่วมกัน พัฒนา และทาความสะอาด ช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งเป็น
ข้อปฏิบัติที่ประหยัดและเรียบง่ายร่วมกันของชุมชน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงข้อปฏิบัติและแนวทางการจัด
สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนเมื อง โดยมีกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย
2.1 การถ่ายทอดความรู้ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบ ในรูปแบบของ 3อ. 1 ข. 3 ว.
2.2 จัดทาแผนดาเนินการขับเคลื่อน : การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ ชุมชนระดม
ความคิดเห็นโดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของแผนประกอบด้วย
2.2.1 ชื่อองค์ประกอบ
2.2.2 เป้าหมายสาคัญขององค์ประกอบ
2.2.3 วิธีการไปสู่ความสาเร็จขององค์ประกอบ
2.2.4 หน่วยงาน/บุคคล/องค์กรที่ควรมีส่วนร่วมดาเนินการหลัก
2.2.5 หน่วยงาน/บุคคล/องค์กรที่ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินการ
2.2.6 มาตรการที่สาคัญที่จะนาไปปฏิบัติ
2.3 สรุป แผนและกิจกรรมที่ควรดาเนินการในชุมชนดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 27
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แผนดาเนินการขับเคลื่อน : การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ตารางที่ 27 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุฯ
วิธีการไปสู่
ใคร/หน่วยงานที่
ใคร/หน่วยงาน
องค์ประกอบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จตาม
จะสนับสนุนให้
สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ
ที่จะทา
เป้าหมาย
สาเร็จ
1.ผู้สูงอายุคุณภาพคือ - ผู้สูงอายุ
* จัดกิจกรรม
- อสม.ประชาสัมพันธ์ - พมจ.
- การจั ด กิ จ กรรมถื อ ศี ล ห้ า ในทุ ก วั น
ค ณ ะ บุ ค ค ล ที่ เป็ น -การรั ก ษาศี ล ห้ า - การถือศีลห้า
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม - อบจ.
พระและการทาบุญประเพณี เช่น การ
ก ล ไ ก ขั บ เ ค ลื่ อ น ในกลุ่มผู้สูงอายุ - การทาบุญประเพณี กิจกรรมจากภาครัฐ - อผส.
ตั ก บาตรเทโว เวี ย นเที ย น กวนข้ า ว
“ บ ว ร ” โ ด ย รั ฐ - ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ - การรั ก ษาโรคด้ ว ย - อผส.
- เทศบาล
กระยาทิ พ ย์ สวดมนต์ ข้ ามปี จั ด ไหว้
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ จั ด ผู้สูงอายุรักษาศีล การสวดมนต์ บ าบั ด - พมจ.
- จิตอาสา
พระเก้ า วั ด ลอยกระทง รวมถึ ง การ
กิจกรรม การถือศีล 5 - ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ จิตใจและการนั่งสมาธิ เป็ น วิ ท ยากรในการ - เจ้าอาวาส
บาบัดจิตใจในการนั่งสมาธิ ช่วยฟื้นฟู
บุ ญ ป ร ะ เพ ณี 1 2 ผู้ สู งอายุ รู้ จั ก การ ท าสมาธิ เพื่ อ ท าให้ มี อบรมให้ ค วามรู้ ใ น - ชมรมผู้สูงอายุ จิตใจในผู้สูงอายุ
เดือน และ 7 พุทธวิธี บ าบั ด จิ ต ใจโดย สมาธิมากขึ้น
การอบรม
- สนับสนุนให้จัดกิจกรรม
รั ก ษ า โร ค ร ว ม ทั้ ง การสวดมนต์และ
- เทศบาลสนั บ สนุ น
การถือศีล ห้าทุกวันพระและประเพณี
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ นั่งสมาธิ
ด้านงบประมาณ
ต่ า งๆเช่ น ตั ก บาตรเข้ า พรรษา-ออก
ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ด้ ว ย - จั ด กลุ่ ม อบรม
- สปสช. สนั บ สนุ น
พรรษา เวีย นเที ย น สวดมนต์ ข้ ามปี
สันติวิธี
เรื่องการรักษาศีล
ด้านโครงการ
และทาให้เกิดสุข 5 มิติ
- อบจ.สนับสนุนงาน
1. สุขสว่าง 2. สุขสงบ 3. สุขสบาย
โครงการ
4. สุขสนุก 5. สุขสง่า
- ช ม ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ
- การทาบุญประเพณี เช่น รดน้าดาหัว
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ผู้สูงอายุ ทาให้เปิดโอกาสให้ลูกหลาน
กิจกรรมและสุขภาพ
ได้กลับมาขอศีลขอพรทาให้ผู้สูงอายุมี
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องค์ประกอบ

2. “วัด ” คือแหล่ งสั ป
ปายะ ที่ช่วยฟื้นฟู วุฒิ
ภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่
มี ก รรมสิ ท ธิ์ ฯ เพราะ
นอกจากเป็นกลไกการ
แบ่ งปัน อาหาร คุณค่า
ส ว น ป่ า ส ว น ค รั ว
ห้องสมุดศูน ย์ ข่าวสาร
ปกติ และดิจิทัล ตลาด
นั ด ริ ม ก าแ พ ง แ ล ะ
ศาลาปฏิบัติธรรม และ
เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ถ น น

เป้าหมาย

- เป็ น อ ง ค์ ก า ร
ช่ ว ย เห ลื อ ดู แ ล
เ รี ย น รู้ เ ป็ น
องค์ ก รที่ พั ฒ นา
ชี วิ ต โดย เฉพาะ
ผู้ สู งอายุ ส่ งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีความ
เสียสละ มีศีล ขัด
เกลาจิ ต ใจ อยู่ใน
ศีลในธรรม รักษา
ศี ล เ ป็ น ที่ ยึ ด
เหนี่ ย วจิ ตใจศู น ย์

วิธีการไปสู่
ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย

- วัด ประสานงานและ
ว า ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
โดยจะต้องประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
สามารถดาเนิ น การได้
เ ป็ น ภ า ค รั ฐ
ภ าค เอก ช น เพื่ อให้
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
กิจกรรมนั้นได้ รวมถึง
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น
นั้น

ใคร/หน่วยงาน
ที่จะทา

- เป็ น หน่ ว ยงานของ
ภาครั ฐ 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 ให ญ่ บ้ า น ผู้ น า
ชุ ม ช น ทุ ก อ ง ค์ ก ร
รวมทั้ ง ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาเป็น
อ งค์ ก รที่ ส าม าร ถ
ดาเนิ นกิจกรรมอัน นี้
ได้ โดยการสั่ งการถึ ง
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ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สาเร็จ

- จัดโครงการหรือ
กิ จ ก ร ร ม ใน วั น
ส า คั ญ ท า ง
พระพุ ท ธศาสนา
เช่ 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 พื่ อ สื บ ส า น
ประเพณี ให้คงอยู่
กับวิถีชีวิตของคน
ไทยตลอดไป บาง

สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ
ความสุ ข ครอบครัว พร้ อ มหน้ า ทาง
ภาครั ฐ ได้ จั ด กิ จ กรรมจากวั ด ลงสู่
ผู้ สู งอายุ ในการท าโครงการสวดมนต์
เย็น คือ โครงการรักษาศีลห้า
* ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้น
* ผู้สูงอายุเข้าวัดมากขึ้น
* ผู้สูงอายุมีจิตใจแจ่มใสห่างไกลโรค
- วั ด เป็ น ศู น ย์ รวมของครอบครัว เป็ น
สถานที่ปรับปรุง ฟื้นฟู อบรมพระภิกษุ
ให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชน
นั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้
แก่ ผู้ สู ง อายุ โดยมี อ งค์ ก รต่ า งๆ เช่ น
อบต. เทศบาล ภาคเอกชน สนับสนุน
งบประมาณในการจั ด ท าโครงการ
รวมถึงบุคลากร วิทยากร มาให้ความรู้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

องค์ประกอบ
จักรยาน

3 . ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ พึงตระหนัก
รู้ ที่ จ ะเข้ า อบรี ม สมาธิ
บนความเคลื่ อ นไหว
อานาปานสติ การร่าย
รา เพื่อสุข-ภาพ ฝึกทา
เกษตรพอเพียง เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา

เป้าหมาย
รวมของคนทุกชน
ชั้ น รวมถึ ง ศู น ย์
ร ว ม ข อ ง
ครอบครัว ทาให้มี
ความสุ ข ทั้ ง กาย
และใจ
ส่งเสริมให้ผู้ผู้อายุ
แ ล ะค รอ บ ค รั ว
เรี ย น รู้ ศ า ส ต ร์
พระราชาสู่ ก าร
ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ขึ้น

วิธีการไปสู่
ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย

1. ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
เรื่ อ ง ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ศึ ก ษาแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแบบพึ่งพา
ตนเอง
3 . ส่ งเส ริ ม ก า ร ท า
เกษ ตรพ อเพี ยงเพื่ อ
เป็ น อ า ชี พ น า ไป สู่
ความสุขที่ยั่งยืน
4. การจั ดท าข้ อมูล ที่ เป็ น ศูนย์ รวบรวม 1 .ส า ร ว จ จ า น ว น
ถูกต้องให้ เป็นปั จจุบั น จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้สูงอายุ
(QR Code) พมจ.หรือ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น 2.ให้ อสม. ลงพื้ นที่

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สาเร็จ
วั ด หรื อ ท้ อ งถิ่ น ทุ ก บ อ ก ถึ ง
แห่งได้
ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ของไทย
เรา
ใคร/หน่วยงาน
ที่จะทา

อพม.

อบจ.
เทศบาล
สสส.
สปสช.
สานักงานเกษตร

เทศบาล อบต. อบจ. นายกเทศบาล
พมจ. รพสต.
นายก อบต.
ประธาน อสม.
นาย อบจ.
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สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ

1. ผู้ สู งอายุ และครอบครัว มี ค วามสุ ข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. จั ด หาวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถจัดการอบรมวิถีพอเพียง
3. จั ด รวมกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั บ ผู้ น า
ท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
ต่อไป
4. มีโรงเรียนสาหรับผู้สูงอายุ
ให้ นายกเทศบาลจัดทาแผนโครงการ
จัด ตั้ งศู น ย์ ข้อ มู ล ของผู้ สู งอายุ พร้ อ ม
จั ด หางบประมาณและสถานที่ จั ด ตั้ ง

องค์ประกอบ
ส่ ว นราชการ ในพื้ น ที่
ควรจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใน ที่ อ ยู่
อาศั ย เป็ น กลุ่ ม พิ เ ศษ
ของผู้ สู งอายุ รวมทั้ ง
ท าท ะเบี ยน ยกย่ อ ง
สต รี ผู้ ดู แลผู้ สู ง อายุ
ผู้ รั ก ษาศี ล 5 คั ด สรร
ผู้สูงอายุแกนนาให้เป็น
ครูจิตอาสา สนั บ สนุ น
ครอ บ ค รั ว ผู้ สู งอายุ
ดีเด่น และติดตรมการ
พัฒนาเป็นรายบุคคล
5 . พ ม จ .ห รื อ ส่ ว น
ราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ
พื้ น ที่ ส นั บ ส นุ น ให้

วิธีการไปสู่
เป้าหมาย
ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย
เทศบาล
สารวจข้อมูลชุมชน
3.จั ด ท าแ ฟ้ ม ข้ อ มู ล
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
4. จั ด ท าทะเบี ย นยก
ย่องสตรี หรือจิตอาสา
ที่ดูแลผู้สูงอายุ
5. คั ด สรรผู้ สู ง อายุ ให้
เป็นครูจิตอาสา
6. สนับสนุนครอบครัว
ผู้สูงอายุ
7. จาทาฐานข้อมูลด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
8. ให้ ร พ ส ต . เป็ น
ศู น ย์ ก ลางการจั ด เก็ บ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ สู ง อ า ยุ ให้ มี รวมกลุ่มเพื่อให้ความรู้
สุ ข ภาพที่ ดี ออก แก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
กาลังกาย อาหาร และกลุ่ มต่างๆ เพื่อให้

ใคร/หน่วยงาน
ที่จะทา
ประธาน อพม.
ประธาน ชุมชน
โดยการส นั บ สนุ น
เงิน ทุ น และสถานที่
ส าห รั บ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
พร้อมทั้งหากิจกรรม
และบุคลากรมาสอน
ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สาเร็จ
โดยการให้ น ายก
ประสานงานกั บ
เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุ ข และ
จัดหางบประมาณ
ในการดาเนินงาน
แบบครบองค์ ก ร
เช่ น จั ด หาครู ม า
สอน และจั ด หา
ห ม อ ม า ดู แ ล
พร้อมทั้งจัดหาสิ่ง
อาน วยความ
ส ะ ด ว ก ใ ห้
เห ม า ะ ส ม กั บ
ผู้สูงอายุ

สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ
ศูนย์ข้อมูลของผู้ สูงอายุ ประสานงาน
กั บ รพสต. หรื อ ศู น ย์ แ พทย์ ในพื้ น ที่
พร้ อ มขอความร่ ว มมื อ กั บ วั ด และ
ป ระ ธ าน อ ส ม . ป ระ ธ าน อ พ ม .
ประธานชุมชน ในการรวบรวมข้อมูล
ของผู้ สู งอายุในพื้น ที่ โดยจัดเก็บ ด้ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์

ประธานชุม ชน และ ผู้ ใหญ่ บ้าน อบต. รวมกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ โดย อพม. อสม.
จิ ต อาสา เช่ น อพม. รพสต. อบจ. กลุ่ม เพื่ อ ของบประมาณหน่ ว ยงานต่ า งๆ
อสม. และลู ก หลาน ผู้ สู ง อ า ยุ ข อ ง เช่ น รพสต. อบต. ผู้ ใหญ่ บ้ า น อบจ.
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วิธีการไปสู่
ใคร/หน่วยงาน
องค์ประกอบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จตาม
ที่จะทา
เป้าหมาย
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไ ม่ มี อากาศ อุ จ จาระ เกิดความสามัคคี และ ของกลุ่มเป้าหมาย
กรรมสิ ท ธิ์ ร วมตั ว กั น อารมณ์ อานาปน ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กับ คนอื่ น จั ดตั้ งมู ล นิ ธิ สติ
หรือกองทุนในวัด เพื่อ
ทาประโยชน์ แก่สั งคม
ในการผลิตกิจกรรม 6
อ. โครงการสั ม พั น ธ์ คู่
แฝดคุ ณ ธรรม และ
กิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ พิ่ ม
รายได้หรือลดรายจ่าย
6. ให้ องค์ ก รปกครอง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ - แ น ะ น า ชั ก ช ว น - อพม.
ท้องถิ่น เป็ น ศูน ย์ กลาง ผู้ สู ง อายุ มี ค วาม ผู้ สู งอายุที่ ติด บ้ าน ติ ด - จิตอาสา
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า เสี ย สละเพื่ อผู้ อื่ น สังคม มาเข้าร่วม
- อผส.
เยาวชนจิ ตอาสา เป็ น เพื่อส่ วนรวม เข้า - ต้องหากลยุทธ์ในการ - อสม.
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ ร่ ว มกั บ กิ จ กรรม ชั ก ชวนผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่
อสม. และมี ห ลั ก สู ต ร ต่างๆ
ยอมออกมานอกบ้ า น
พัฒนาผู้สูงอายุแกนนา
เพื่ อ ให้ อ อ ก ม าร่ ว ม
ให้เป็นครูอาสาประจา
กิ จ กรรมให้ ได้ ต้ อ งใช้
ชุ ม ช น แ อ อั ด ใน
จิตวิทยาเข้าช่วยผสม
180

ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ
สาเร็จ
อาเภอ และตาบล ภาคี เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ จ ะได้ มี
บึงบอน
สุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี จะได้
ไม่ เป็ น ภาระต่ อ สั ง คมมากเกิ น ไปใน
อน าคตและเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข อง
เยาวชนรุ่ น หลั ง ต่ อ ไป ตอนนี้ มี ก าร
ด าเนิ น งานโครงการพื ช ผั ก สวนครั ว
เพื่อสุขภาพที่ดี และผักปลอดสารพิษ

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

- คือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ผู้ สู ง อายุ ท าให้ เ กิ ด ชมรมผู้ สู ง อายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมเพื่อนช่วย
เพื่ อ น สร้ า งและเกิ ด ความรั ก ความ
อบ อุ่ น ค วาม ส ามั ค คี แล ะค วาม
เสียสละในชุมชน
- มาตรการมี ก ารประชุ ม ให้ ค วามรู้
ให ม่ ๆ ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ มี โ รงเรี ย น
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

องค์ประกอบ
บทบาทผู้ น าสั ม พั น ธ์
“บวร” โดย พมจ. ตั้ง
ศู น ย์ ค วามมั่ น คงชี วิ ต
ใน อบต./ทศต.
7 . ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ไม่ มี
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใน ที่ อ ยู่
อาศั ย ควรได้ รั บ การ
โยกย้ายที่อยู่อาศัยหาก
จ าเป็ น ต้ อ งโยกย้ า ย
อย่างมีศักดิ์ศรี โดยใน
ร ะ ย ะ แ ร ก ให้ ส ต รี
ทายาท ผู้สูงอายุเป็นผู้
ประสานการตัด สิ น ใจ
ระยะที่สอง อปท.หรือ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กั บ การแก้ ไขปั ญ หาที่
อยู่อาศัยควรทาแผนสู่

วิธีการไปสู่
เป้าหมาย
ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย
-บ ริ ก ารมี ร ถออกไป
บริการรับส่งผู้สูงอายุ
- มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ได้ผ่อนคลาย เตรียมตัว
เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ
45 ปีขึ้นไป
ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งมี ที่ - ข อ ห น่ ว ย ง า น ที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง เกี่ยวข้อง พมจ. อบต.
เทศบาล
- บริ ษั ท ห้ า งร้ า น ขอ
วัสดุก่อสร้าง
- กองทุนไฟฟ้า โรตารี่
- จั ด ก อ ง ผ้ า ป่ า ซื้ อ
อุปกรณ์
- ก่อสร้าง
- จิ ต อาสาร่ ว มมื อ ใน
การสร้างบ้าน
- ข อ ส นั บ ส นุ น
นักศึกษาเทคนิคที่เรียน

ใคร/หน่วยงาน
ที่จะทา

อปท. ลงส ารวจหา
ข้อมูล
- หน่วยงานเอกชน
- สมาคม
- นักศึกษา
- จิตอาสา
- วัด
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ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สาเร็จ

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

สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ

อปท. ลงสารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่มีที่
อยู่อาศัย จาก พมจ. (งบประมาณ) ที่
อยู่ อ าศั ย เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการ
ดารงชีวิตที่เหมาะสม

องค์ประกอบ
ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ร ะ เ บี ย บ ฯ แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก ารซ่ อ ม
บ ารุ ง “บ้ า น ” (เดิ ม
หรือของทายาท) แบบ
เรี ย บง่าย แก่ ผู้ สู งอายุ
แ ล ะ / ห รื อ ร ะ ย ะ
สุ ด ท้ ายโยกย้ ายไปอยู่
สถานที่ที่รัฐจัดให้

เป้าหมาย

วิธีการไปสู่
ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย
แผนกก่ อ สร้ างมาช่ ว ย
สร้าง
- ลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางสังคม
- วัด

ใคร/หน่วยงาน
ที่จะทา
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ใคร/หน่วยงานที่
จะสนับสนุนให้
สาเร็จ

สรุปมาตรการไปสู่ความสาเร็จ

3. คณะกรรมการ/ผู้นาชุมน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่กาหนดในหลักการและวิธีการปฏิบัติ ดาเนินการ
ตามแผน ระหว่างเดือน มิ ถุน ายน – กั นยายน 2562 ภายใต้กรอบการดาเนิน งานสนับ สนุ นของ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
4.ติดตามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ปี 2562 ใน 4 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดาเนินการศึกษาข้างต้น
โดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ
ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม” และดาเนินการติดตามประเมินผลการทดลอง
4.1 การติดตามประเมินผลถอดรหัสการขับเคลื่อนทดลองผลการศึกษาวิจัย
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการชุมชน และ
กลไกการพัฒ นาในระดับพื้นที่ 4 พื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการ นาผลการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยใช้แนวทางของ ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามกลุ่ ม ประเด็ น ของรู ป แบบฯ 7 ด้ า น จั ด ท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป โดยได้จัดทาแบบสอบถามเป็น 2 ตอน
ในตอนที่ 1 เป็นข้อมูลแบบปรนัย ที่สอบถามถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 14 ข้อ
และ ในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์ แปลผลวัดระดับ
รูป แบบที่ค้นพบตามหลั กการของของลิเคิร์ท ) (Likert’s five rating scale ซึ่งมีเกณฑ์ให้ คะแนน 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
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาข้อคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปดาเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่างจริง ใน 4 จังหวัด ที่คล้ ายกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน
30 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ า นความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient) นาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
คณะกรรมการชุมชนแบบเจาะจง จานวน 40 คน ได้แก่ ประธานชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ
ที่ บ้ า น พระสงฆ์ กรรมการชุ ม ชน ผู้ แ ทนครอบครั ว และองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น และได้ รั บ
แบบสอบถามตอบกลับจานวน 19 ชุด ผลการติดตามประเมินการทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พบว่า
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) จังหวัด
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นจังหวัดปทุมธานี จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 จังหวัด
สระบุ รี จ านวน 7 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.9 จังหวัด นนทบุ รี จานวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 11.1
ตามลาดับ (ดังภาพที่ 14)
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ภาพที่ 14 ข้อมูลจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม
2) อายุ
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีจานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
37.9 อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระหว่างอายุ 31-40 ปี มีจานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามลาดับ

ภาพที่ 15 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
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3) เพศ
จากผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 26 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 89.7 และไม่ตอบ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3

ภาพที่ 16 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
4) การศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
จานวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 7คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.1 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดับ
ปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามลาดับ

ภาพที่ 17 ข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
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5) สถานภาพ
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ โสดและหม้าย มีจานวนเท่ากัน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และหย่า แยก
ทาง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามลาดับ

ภาพที่ 18 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
6) ตาแหน่งในชุมชน
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาแหน่งในชุมชนจิตอาสาหรืออาสาสมัคร
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมา คือ ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
37.9 และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ตามลาดับ

ภาพที่ 19 ข้อมูลตาแหน่งในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม
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7) ประสบการณ์ในการทางาน/ปฏิบัติการกับภารกิจส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

ภาพที่ 20 ข้อมูลประสบการณ์ในการทางาน/ปฏิบัติการกับภารกิจส่งเสริมพัฒนา
ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) อาชีพ
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ค้ า ขาย และอาชี พ อื่ น ๆ
(แม่บ้าน,เย็บผ้า) จานวนเท่ากัน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ อาชีพรั บจ้าง จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.9 และอาชีพรับราชการ เกษตรกรรม มีจานวนเท่ากัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
ตามลาดับ

ภาพที่ 21 ข้อมูลอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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3) รายได้ต่อปี
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี มีรายได้ตั้งแต่ 50 ,000
–100,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ รายได้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000
บาท จ านวนเท่ากัน 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10.3 รายได้ตั้งแต่ 200,001 – 300,000 บาท จานวน
เท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ไม่ระบุ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และมากกว่า 500,001 จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 3.4

ภาพที่ 22 ข้อมูลรายได้ต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถาม
4) ศาสนา
จากผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จ านวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.6 และนับถือศาสนาอิสลาม จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4

ภาพที่ 23 ข้อมูลศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2
1) ความเหมาะสม ความเป็น ประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 1 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้ อยละของการน าองค์ ป ระกอบที่ 1 ไปใช้ ในชุม ชนกับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (ดังตารางที่ 28)
ตารางที่ 28 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 1
ระดั บ ความเหมาะสม ความเป็ น ประโยชน์
ความเป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. การส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว เช่ น
25
3
1
สามี บุ ตร ภรรยา ชักชวนให้ ผู้ สูงอายุเข้าร่ว ม (86.2) (10.3)
(3.4)
กิจกรรมในชุมชน จะช่วยให้ผู้สูงอายุเปิดใจทา
กิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
2. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นปราชญ์ชุมชนมี
26
2
1
ภู มิ ปั ญ ญ าเข้ าม าร่ ว ม ถ่ าย ท อ ด ค ว าม รู้ (89.7) (6.9)
(3.4)
ความสามารถเป็ น สวั ส ดิ ก ารที่ ส าคั ญ ของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
3. การสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สืบ 23
5
1
ทอดด้วยภูมิปัญญา อาทิ ข้าวต้มมัด ทากระทง (79.3) (17.2)
(3.4)
ขาย ข้าวกระยาสารท พับเหรียญ ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับบุญประเพณี จะเป็นสวัสดิการที่
ดีที่สุดของผู้สูงอายุ
4. การรณ รงค์ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า 24
4
1
ผู้สูงอายุที่ยากจน ด้วยโอกาส เป็นสิ่งสาคัญต่อ (82.8) (13.8)
(3.4)
ก ารพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ผู้ สู งอ ายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
5. ส่งเสริมบทบาทให้ผู้สูงอายุและเยาวชน เป็น 25
3
1
จิตอาสาเข้าไปดูแลผู้สู งอายุ เป็ น สิ่ งส าคัญ ต่อ (86.2) (10.3)
(3.4)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากจน
6. การแจ้ ง ข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสาร 25
3
1
เรื่องราวของผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีกรรมสิทธิ์ (86.2) (10.3)
(3.4)
ให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปดู แ ลเป็ น
สิ่ งจ าเป็ น ในภาวะปั จ จุ บั น โดยผ่ านกลไกจิ ต
อาสาในชุมชน
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ระดั บ ความเหมาะสม ความเป็ น ประโยชน์
ความเป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
7. ผู้สูงอายุแกนนาภูมิปัญญา มีบทบาทสาคัญ 24
3
2
ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสยากจน เข้า (82.8) (10.3)
(6.9)
ร่ ว มบุ ญ ประเพณี 12 เดื อ น 7 พุ ท ธวิ ธี เพื่ อ
ป้ อ งกั น และรั กษาโรค รวมทั้ งเป็ น แบบอย่ าง
การนับถือศีล 5 เพื่อให้ปลอดภัยจากอบายมุข
2) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 2 ไปใช้ใน
ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้ อยละของการน าองค์ ป ระกอบที่ 2 ไปใช้ ในชุม ชนกับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
“วัด” คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิ ภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เพราะ
นอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหาร คุณค่า ส่วนป่า สวนครัว ชุมชน ห้องสมุด ศูนย์ข่าวสาร ปกติและ
ดิ จิ ต อล ตลาดริ ม ก าแพงวั ด และศาสนาปฏิ บั ติ ธ รรม ยั งเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ถนนจั ก ยานสุ ข ภาพด้ ว ย
(ดังตารางที่ 29)
ตารางที่ 29 ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 2
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. วัดควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ 25
4
ให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ โดยใช้ ห ลั ก ศาสนา จั ด ผ่ า น (86.2) (13.8)
กิ จ กรรมต่ างๆ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม อาทิ สวด
มนต์ ปฏิบัติธรรม
2. วั ด ควรเป็ น ศู น ย์ ก ลางพั ฒ นาต้ น แบบ 23
5
1
เช่น ปลูกสวนสมุนไพร ผักสวนครัว สวนป่า (79.3) (17.2)
(3.4)
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ได้เรียนรู้
และใช้ประโยชน์
5
2
3. วั ด ควรเป็ น ศู น ย์ ก ลางเรี ย นรู้ มี ก าร 22
(6.9)
ถ่ า ย ท อ ด ค า ส อ น ห้ อ ง ส มุ ด แ ห ล่ ง (75.9) (17.2)
อินเตอร์เน็ต ดิจิตอล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไปวัด
สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง
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ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
4. วัด ควรมี แผนจั ดกิ จ กรรม สร้ างโอกาส 21
8
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่เรียบ (72.4) (27.6)
ง่ายด้วยการประยุกต์พื้นที่และบริเวณรอบ
วัด ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวผู้สูงอายุที่
ยากจน
5. วัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ 23
3
3
ลานสุ ขภาพในวัด แหล่ งอบสมุน ไพร และ (79.3) (10.3)
(10.3)
ประกอบพุ ท ธบู ช า เพื่ อ ความสบายใจใน
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอย่างเท่า
เทียม
6. วั ด ควรร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการสร้ า ง 22
7
และจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยใน (75.9) (24.1)
ราคาถูก
7. วั ด ค ว ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ศ าล าวั ด ให้ เป็ น 25
4
ศูนย์กลางฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ (86.2) (13.8)
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
3) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 3 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้ อยละของการน าองค์ ป ระกอบที่ 3 ไปใช้ ในชุม ชนกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้ารับการอบรม สมาธิบนความเคลื่อนไหว
อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การกากับของส่วนราชการ (ดังตารางที่ 30)
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ตารางที่ 30 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 3
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. ค ว รเปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ สู งอ ายุ ที่ ไม่ มี
26
2
1
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดเข้าถึง (89.7) (6.9)
(3.4)
โอกาสในพระราชดาริ เพื่อเป็ น ต้น แบบมา
ยึดถือปฏิบัติในชุมชน
2. ควรแสวงหาพื้นที่กลางของชุมชนจัดทา
22
6
1
แปลงรวม ด้ า นเกษตรพอเพี ย งเพื่ อ เป็ น (75.9) (20.7)
(3.4)
แหล่ งเรี ย นรู้ ผู้ สู งอายุ ที่ ย ากจนและสร้า ง
รายได้
3. ส่ ว น ราช ก าร ค ว รว างแ ผ น ระบ บ
23
5
1
การตลาดจาหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม (79.3) (17.2)
(3.4)
ผู้สูงอายุที่ผลิตสินค้าพอเพียง
4. ส่ ว นราชการควรหาที่ ดิ น มาจั ด สรรให้
21
6
1
ผู้สูงอายุเพื่อทาเกษตรพอเพียง
(72.4) (20.7)
(3.4)
5. ส่วนราชการควรทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่
23
6
ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ แ ละยากจน เพื่ อ น าไป (79.3) (20.7)
วางแผนพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการในมิติ
อานาปานสติ และการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
ต่างๆให้เหมาะสม
6. ชุม ชนควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้สู งอายุที่ ไม่ มี
24
5
กรรมสิทธิ์ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวและพัฒนา (82.8) (17.2)
อย่างต่อเนื่อง
4) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 4 ไปใช้ใน
ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้ อยละของการน าองค์ ป ระกอบที่ 4 ไปใช้ ในชุม ชนกับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ส่วนราชการจะเป็นศูนย์ข้อมูล QR CODE และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่องสตรี ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัด
สรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สู งอายุดีเด่น และติดตามเอื้ออานวยการติดตาม
พัฒนาการรายบุคคล (ดังตารางที่ 31)
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ตารางที่ 31 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 4
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. ควรมีระบบปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลใน
26
2
1
ส่ ว น ร า ช ก า ร ข อ งท้ อ งถิ่ น นั้ น เพื่ อ (89.66) (6.90)
(3.45)
ปฏิ บั ติ การวิเคราะห์ ปั ญ หาความต้ องการ
ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน เพื่อใช้ข้อมูลรวดเร็ว มีความพร้อม
และเป็นระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลทุติยภูมิ
ที่นอกเหนือจากข้อมูลปฐมภูมิ
2. ส่ ว น ร าช ก าร ค ว ร มี ฐ าน ข้ อ มู ล
24
5
ครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ที่ ดี วางแผนยกย่ อ ง (82.76) (17.24)
ครอบครัวสตรีที่ดูแลผู้สูงอายุได้ดี
3. ส่วนราชการควรมีแผนการถ่ายทอด
25
3
ความรู้ เรื่ อ งการคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ (86.21) (10.34)
ผู้ สู ง อายุ ใ นกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ย ากจน ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
4. ส่ ว นราชการควรมี ก ารเชื่ อ มโยง
25
4
ข้ อ มู ล ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ กั บ ส่ ว นราชการที่ (86.21) (13.79)
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปวางแผนพัฒ นาให้ตรง
กับความต้องการ
5. ชุมชนควรมีการประสานงานการใช้
24
4
1
ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุร่วมกัน
(82.76) (13.79) (3.45)
6. ข้อมูลที่จะน าไปใช้ป ระโยชน์ได้ต้อง
25
4
ให้ อาสาสมัคร เก็บ รวบรวมและปรับปรุง (86.21) (13.79)
ทุก 6 เดือน
5) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ในการน าองค์ประกอบที่ 5 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้อยละของการนาองค์ประกอบที่ 5 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ส่วนราชการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย รวมตัวกันกับคนอื่น จัดตั้งมูลนิธิ
หรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สังคม ในการผลิตกิจกรรม 6 อ. โครงการเยาวชนสัมพันธ์คู่แฝด
คุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย (ดังตารางที่ 32)
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ตารางที่ 32 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 5
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. ส่ ว น ราช ก ารค ว ร ส่ งเส ริ ม ก ลุ่ ม 27
2
กิ จ กรรมทั้ ง 7 ด้ า น ในชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา (93.1) (6.9)
คุณ ภาพชีวิตผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่
อยู่อาศัย
2. ชุมชนควรจัดตั้งกองทุน เพื่อหนุนนา 24
4
ในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (85.7) (14.3)
ในกิจกรรม 6 อ.
3. ชุ ม ชนควรสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และ 27
2
เยาวชนในครอบครั ว ออกปฏิ บั ติ ก ารจิ ต (93.1) (6.9)
อาสาคู้ แ ฝดคุ ณ ธรรม ร่ ว มกั บ อสม.หรื อ
อาสาสมัคร
4. ส่ ว นราชการควรมี แ ผนงานฟื้ น ฟู 24
5
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากจนอย่างจริ งจัง (82.8) (17.2)
และต่ อ เนื่ อ ง ด้ า นการสร้ า งอาชี พ และ
รายได้
5. ก า รพั ฒ น าก อ งทุ น แ ล ะ ชุ ม ช น 27
2
คณะกรรมการควรปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อสร้าง (93.1) (6.9)
ความยั่ ง ยื น เป็ น ที่ พึ่ ง ของผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มี
กรรมสิทธิ์
6) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ ในการนาองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้อยละของการนาองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็น ศูน ย์กลางหลั กสูต รพั ฒ นาเยาวชนจิตอาสา เป็นผู้ ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. หลั กสูตรพัฒ นาผู้สูงอายุให้ เป็นครูอาสาประจาชุมชนแออัด ในบทบาทผู้นา
สัมพันธ์ (บ้าน วัด ส่วนราชการ) โดยส่วนราชการตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./ทศต. (ดังตาราง
ที่ 33)
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ตารางที่ 33 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 6
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. ผู้นาชุมชนควรส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุ 26
3
ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละเป็ น ปราชญ์ เข้ า มามี (89.7) (10.3)
บทบาทในการเป็ น แกนน าเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้สูงอายุที่ยากจน
2. ชุ ม ชนควรรั บ สมั ค รจิ ต อาสาพั ฒ นา 24
5
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
(82.8) (17.2)
3. พมจ./อปท. ควรจัดตั้งศูนย์เสริมสร้าง 25
4
ความมั่ น คงของชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี (86.2) (13.8)
กรรมสิทธิ์โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาค
ส่วนอย่างมีระบบ
7) ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็น ไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 7 ไปใช้ใน
ชุมชน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ร้อยละของการนาองค์ประกอบที่ 6 ไปใช้ในชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี โดยใน
ระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สอง ทาแผนเสนอและสนับสนุน
การซ่อมบารุงบ้านเดิมของทายาท (ดังตารางที่ 34)
ตารางที่ 34 ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการนาองค์ประกอบที่ 7
ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1.การเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ 23
4
พัฒนาคุณภาพชีวิต ควรให้ลูกสาวคนเล็กมี (85.2) (14.8)
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2.การโยกย้ า ยบ้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นรายที่ 23
4
ยากจน ควรปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อม (85.2) (14.8)
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุเป็นสาคัญ
3.ส่ว นราชการ ควรมีโครงการซ่อมสร้าง 23
4
บ้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
(85.2) (14.8)
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ระดับความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้
ข้อคาถาม
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
4.การแก้ไขปัญหาระยะยาว หากต้องย้าย 23
4
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ต้ องให้ ภ าครั ฐ สร้ างทางเลื อ กที่ (85.2) (14.8)
เหมาะสมและให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมภายใต้
การสนับสนุนของรัฐบาล
5. ภาครั ฐ ควรแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งที่ อ ยู่ 21
6
อาศั ย แก่ ผู้ ที่ บุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะเพื่ อ สร้ า ง (77.8) (22.2)
ความมั่นคงด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยภายใต้
การมีส่วนร่วมของทายาทผู้สูงอายุ
6.การโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องยึดหลักการมี 24
3
ส่วนร่วมเป็นสาคัญ
(88.9) (10.3)
สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบการจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ในที่ อ ยู่ อ าศั ย
ในชุมชนที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้บนพื้นฐาน
ของทุนทางสังคมที่ชุมชนมีความพร้อม และมีหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพสามารถร่วมปฏิบัติการ
ให้เกิดผลต่อผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจน สู่การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมตามนโยบาย
รัฐบาล พบว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนและสังคมไทย ความ
เป็นไปได้ที่ชุมชนจะนารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 ตามลาดับ 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 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะจากผลการทดลองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็ นผู้น าการขับ เคลื่อนกลไกการใช้รูปแบบเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ด้วย
การบู ร ณาการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบการวิจั ยร่วมกับหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในทุก
องค์ก รปกครองท้ องถิ่น ที่ มีผู้ สู งอายุที่ ไม่ มีกรรมสิ ท ธิ์ในที่ อยู่ อาศั ยในชุ ม ชนเมื อง หรือชุม ชนแออั ด
เพื่อให้เกิดสวัสดิการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้รูปแบบที่ค้นพบจะเป็นรูปแบบที่เน้น
การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของสังคมไทยแบบโบราณ จึงไม่
จาเป็ น ต้ องใช้ งบประมาณของรั ฐ มากมายแต่เกิดประโยชน์ อย่ างคุ้ม ค่าไปพัฒ นาพื้ นที่ จะประหยั ด
งบประมาณของทางราชการ
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บทที่ 7
รหัสภูมิปัญญา : รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง ได้ดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพไว้ในบทบาท 4 และวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ไว้แล้ว ในบทที่ 5 สรุปผลการทดลองการนาไปใช้ใน
พื้น ที่ไว้ในบทที่ 6 แต่ เพื่ อให้ ข้อมู ล ที่ได้จากข้อค้น พบจากการวิจัย เกิดประโยชน์ ต่อ ประเทศไทย
รวมทั้ ง ประเทศต่ า งๆ ที่ ใกล้ เคี ย ง ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ถ อดรหั ส ภู มิ ปั ญ ญาเพื่ อ ให้ เห็ น ถึ งรูป แบบการจั ด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด เป็นคา
สาคัญหรือวลีเพื่อการปริยัติสู่การปฏิบัติต่อไป และอาจใช้เป็นกลไกการพัฒนาสารานุกรมนี้ สู่วิชาการ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ต่อไปอีกระดับหนึ่ง
ในการเขียนคาสาคัญหรือวลีของการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผู้วิจัย
อาศัยค่าน้าหนักองค์ประกอบจากข้อคาถาม ที่ได้จากการสารวจความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจานวน
1,423 คน และการวิเคราะห์ องค์ประกอบในบทที่ 5 รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์ของค่าคะแนน
ที่สอดคล้องกับผลข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในตารางวิเคราะห์สามเส้า โดยผู้วิจัยพยายามค้นหาปม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในลักษณะ ลายแทง (Ciptic Writing) หรือหากุญแจรหัส (Ciphes Key) เพื่อนา
ภู มิ ปั ญ ญานี้ ม าให้ ค วามหมาย ตามแนวทาง “วั ฒ นธรรม คื อ ความหมาย”(Inter Pretation of
Culture) ของคลิ ป ฟอร์ ด เกี ย ร์ ช (Geertz, 1973) ซึ่ งถอดรหั ส ลั บ ภู มิ ปั ญ ญาเป็ น รู ป แบบการจั ด
สวัส ดิการสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่อาศั ยอยู่ในชุมชนแออัด และไม่มีกรรมสิ ท ธิ์ในที่ อยู่อาศัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1
การตีความหมายด้วยอักขระ
รู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ผู้ วิ จั ย ใช้
สัญลักษณ์อักขระ “3 อ. 1 ข. 3ว.” มีความหมายดังนี้
1. อักขระ 3 อ. : มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ
1.1 การมี ที่อยู่ อาศัย ผู้ สู งอายุที่ ไม่ มีสิ ท ธิที่ อยู่อาศั ยควรได้รับ การโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผนเสนอ
และสนับสนุนการซ่อมบารุง "บ้ าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/หรือระยะ
สุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้
1.2 พมจ./อปท./ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยรวมตัวกัน กับ คนอื่นจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่ อทาประโยชน์แก่สังคมในการผลิ ต
กิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
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1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒ นาเยาวชนจิตอาสา
เป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒ นาผู้สูงอายุให้เป็ นครูอาสาประจาชุมชนแออัด
ในบทบาทผู้นาสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อบต./
ทศต.
2. อั กขระ 1 ข. คื อ องค์ป ระกอบของรูป แบบ พมจ./อปท.หรือ ส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้อ ง
เป็นศูนย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้นที่
พิเศษของผู้ สู งอายุ ทาทะเบี ย นยกย่องสตรีผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ ผู้ รักษาศีล 5 คัดสรรผู้ สู งอายุให้ เป็ นครู
จิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอื้ออานวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล
3. อักขระ 3ว. มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่
3.1 ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐสนับสนุนให้
วัดจัดกิจกรรมการถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี
3.2 "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสาร
ปกติและดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบั ติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยาน
สุขภาพด้วย
3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ บนความ
เคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติภายใต้การกากับของ อปท.

สรุป
จากอักขระ 3อ. 1ข. 3 ว. บทเรียนรหั ส ลั บภู มิปั ญ ญาของรูปแบบการจัดสวัส ดิการสั งคม
สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในชุมชนเมืองที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยมีเจตนารมณ์ที่
จะเสนอให้เห็นกลไกทางวัฒนธรรม “บวร” ที่เป็นฟันเฟืองของข้อค้นพบและตกผลึกเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สู งอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่มีแนวทางข้อปฏิบัติร่วมกันตามหลักของ “บวร” ก่อให้เกิด
ข้อค้น พบของรูป แบบการจัดสวัส ดิการสั งคมสาหรับผู้ สู งอายุฯ ที่เ ป็ นผลจากการยึดถือวัฒ นธรรม
ประเพณีของไทยและทุนทางสังคม ควบคู่กับยึดแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา เกิดเป็นรูปธรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน

ตอนที่ 2
การตีความหมายด้วยภาษาภาพ
เพื่อให้การสื่อสารของชุมชน ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรม นิเวศวิทยา ศาสนาที่แตกต่าง เกิดความ
เข้าใจร่ว มกัน ตรงตามความหมายของผลการวิจัยฉบั บนี้ จึงสร้างภาพให้ เป็ นภาษาสากลของผู้ค น
ในประเทศต่างๆ โดยผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมบนสภาพชุมชนแออัด
ซึ่งเป็ น ที่ อยู่ อ าศัย ของกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ และประชาชนในชุ ม ชนเมื อ ง ในการอยู่ร่ว มกั น ที่ เป็ น สุ ขของ
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ครัวเรือน ชุมชน และสังคม เพื่อลดปัญหาสังคมอื่นๆ ดังที่ปรากฏในสถานการณ์ปัจจุบัน นับว่าเป็นการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายปฏิบัติได้ บนพื้นฐานความดีงามที่จะนาไปสู่ความสุขร่วมกันของ
สังคมในและประเทศใกล้เคียงได้ดังนี้
ผลการศึกษาวิจัยที่นาเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจดจา และ สามารถให้
ประเทศเพื่อนบ้ านได้น าไปแปลและใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้ วิจัยจึงกาหนดให้ มี
สัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ

ภาพที่ 24 รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง (ที่มา : สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์.2562 : กรกฏาคม 20)
ความหมายของสัญลักษณ์
สัญ ลั กษณ์ ดังกล่าวแสดงให้ เห็ นถึง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้ สู งอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง” ซึ่งมีความหมายดังนี้
อ.1 มีนั ยยะ หมายความถึง ผู้ สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผน
เสนอและสนับสนุนการซ่อมบารุง"บ้าน"(เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ
ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้
อ.2 มี นั ย ยะ หมายความถึ ง พมจ./อปท. และส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ควรสนั บ สนุ น ให้
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่นจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์
แก่สั งคมในการผลิตกิจ กรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่ ม
รายได้หรือลดรายจ่าย
อ. 3. มีนัยยะ หมายความถึง . ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนา
เยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้ สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจา
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ชุมชนแออัด ในบทบาทผู้นาสัมพันธ์ "บวร" (บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคง
ชีวิตใน อบต./ทศต.
1ข. มี นั ย ยะ หมายความถึ ง พมจ.เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล (QR Code) และแฟ้ ม สะสมงานของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุให้เป็นครูจิตอาสา สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และ
ติดตามเอื้ออานวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล
ว. 1 มีนัยยะ หมายความถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่ อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรม
สมาธิบ นความเคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การกากับของ อปท.
ว. 2 นัยยะ หมายความถึง "วัด" คือ แหล่งสัปปายะที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ทธิ์ที่อยู่ อาศัย เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณ ค่า สวนป่า สวนครัว ชุมชน
ห้องสมุด ศูนย์ข่าวสารปกติ และดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพ
ว.3 นัยยะ หมายความถึง ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน "บวร" โดยรัฐ
สนั บสนุน ให้ วัดจั ดกิจ กรรม การถือศีล 5 บุญ ประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี

สรุป
ภาพที่ ผู้ วิ จั ย น าเสนอเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพเพื่ อ อธิ บ ายประกอบการวิ จั ย เพื่ อ แสดงให้ ถึ ง
กระบวนการของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมือง ที่เป็นองค์รวมของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน สังคมที่เกิดจากการพึ่งพาธรรมชาติ ที่เชื่อม
สัมพันธ์ บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อความสุขซึ่งหมายถึง บุญและการละเว้นการทะเลาะเบาะแว้ง โดยมีค่า
เมืองและเมฆหมอกเมือง คือ บุคคลที่เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนิเวศวิทยาวัฒนธรรมข้าวและผัก
เพื่อปลูกฝังความสามัคคี เชื่อฟังผู้ใหญ่และความสุขสบายดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการนาครรลอง
และจารีตของ วัฒนธรรมของสังคมมายึดถือ ซึ่งหมายถึง การทาทานกับการบูรณาการทุนทางสังคมที่มี
ในชุมชน ซึ่งเรียบง่ายและพอเพียง เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
ในชุมชน และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น
เป็นสุข
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บทที่ 8
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องรูป แบบการจัดสวัส ดิการสังคมสาหรับผู้สู งอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในชุมชน
เมือง ค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิท ธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
และทดลองใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในอนาคตสู่การจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง สาหรับ
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง
งานวิจัยนี้บูรณาการระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวมานุษยวิทยา
วัฒ นธรรม (Cultural anthropology) ด้ ว ยการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพแนวชาติ พ รรณวรรณนา (Ethno
graphy Approach) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกต (observation)
อย่ างมี ส่ว นร่ว ม และเก็บ ข้อมูล เชิงประจักษ์ ของบริบ ทชุมชนและทุนทางการสั งคมที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชนแออั ด กระบวนการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ เหมาะสมกั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรมของไทย จานวน 4 พื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์ จานวน 100 ตัวอย่าง การเลื อกผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key informants) ใช้ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ างแบบเจาะจงโดยอาศั ยความรอบรู้ (Empirical Data)
ความช านาญ และประสบการณ์ ของผู้ ท าวิจัยทาด้ว ยเทคนิค judgment sampling ประกอบด้ว ย
ส่ วนราชการที่เกี่ย วข้อง องค์ กรปกครองท้อ งถิ่น ผู้ น าชุ มชน บุ คคลที่ ชุมชนให้ ความเคารพนั บถื อ
สมาชิกในครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ ที่มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมด้วย
กระบวนการของ “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียนหรือส่วนราชการ) ผู้แทนครัวเรือน และประชาชนทั่วไป
โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
นามาสรุปประเด็นและตั้งเป็นข้อกระทงคาถาม จานวน 80 ข้อ จากนั้นนาไปสารวจกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 1,423 คน ประกอบด้ ว ย กลุ่ มประชาชนทั่ วไปในจั งหวัดสระบุ รี ปทุ มธานี นนทบุ รี และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ แล้วนามา
ประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะผลการศึกษาวิจัยตามลาดับ ดังนี้

1.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมือง สามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ผู้สู งอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
7 ประเด็น จากผู้เกี่ยวข้อง 4 ชุมชน จานวน 100 คนสรุปผลเชิงคุณภาพได้ ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับครอบครัวบุตรหลานที่อพยพมาทางานในเขตภาคกลาง และมาตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ หรือที่
ว่าง และอยู่อาศัยมานานจนคุ้นเคยกันจนเป็นชุมชนส่วนหนึ่งในเขตเทศบาล บางส่วนเป็นคนพื้นที่แต่มี
จานวนน้อย ทาให้ผู้สู งอายุไม่เข้าใจในสิทธิ์ของตนเองปิดกั้นตัวเอง มองว่าการอาศัยในชุมชนร่วมกับ
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ผู้ อื่น เป็ น พื้ น ที่ ที่ตั วเองไม่มี กรรมสิ ทธิ์ จึงไม่นิยมออกไม่ร่วมกิจกรรมกับผู้ อื่น ในชุมชน ผู้ สู งอายุอ ยู่
ในครอบครัวบุตรหลานและทาหน้าที่เลี้ยงหลาน มีฐานะยากจน ต้องมุ่งประกอบอาชีพทางานเลี้ยง
ครอบครัว บางครอบครัวประสบปัญหาซ้าซ้อน โอกาสการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในชุมชน จึงมีน้อย
อันเกิดจากบางคนไม่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ทางเทศบาลจัดให้ บางรายอาศัยอยู่ลาพังกันสองคนและ
บางรายอยู่ลาพังคนเดียว เนื่องจากบุตรหลานแยกย้ายไปรับจ้างที่อื่นๆ หรือพื้นที่ห่างไกลกับชุมชน
ที่ อาศัย อยู่ อั น เกิ ดจากการเปลี่ ย น แปลงของกระแสโลกาภิ วัฒ น์ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาของ
ปิยะพงษ์ พนาพนม. (2554 :122 ) กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทางวัฒนธรรม ว่าส่งผลต่อการ
เร่งอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒนธรรมโลกจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง เป็นการเคลื่อนย้าย
ถ่ายเท ส่งผลต่อการปรับ ตัวของสถาบันครอบครัว ที่ ต้องปรับตัวและเปลี่ ยนแปลงตามสภาวะของ
โลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดสภาวะการแก่งแย่งแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชีวิตแบบดั้งเดิม
เปลี่ย นแปลงไป เดิมทีครัวเรือนพบหน้ากันและอยู่ร่วมกันบนวิถีความเป็นสั งคม แต่ปัจจุบันแต่ล ะ
ครัวเรือนต้องดิ้นรน เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทาให้ ความสุขร่วมกันของสมาชิก
ในครั ว เรื อนลดลงด้ว ยภาระที่ต้ องดูแลตนเอง บางรายเลี้ ยงดู บุ ตรหลาน และประกอบอาชีพ เพื่ อ
หารายได้ ทาให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมในชุมชน นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจในตนเองที่จะออกไปทากิจกรรมเพราะมีความเชื่อว่า มีการแบ่งชน
ชั้นในชุมชนเดียวกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะและผู้สูงอายุที่ยากจน ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและปานกลาง
ก็จะออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ดี กว่าผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนแต่ในภาพรวมพบว่าผู้สูงอายุยังมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันอันเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อม อาทิ การ
เป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม กิ จ กรรมต่ างๆ อาทิ กลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กลุ่ ม ฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ แต่ส่ วนมากจะเป็ น ผู้ สู งอายุที่มีสุ ขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่งสอดคล้ องกับกั บ
ศึกษาวิจัยของ สถาบันประชากรวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (2556 : 50) ที่ศึกษาถึงสถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพและกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
2. สถานการณ์การประกอบอาชีพและการมีรายได้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่ อาศัยในชุมชนเมือง ส่ วนใหญ่ ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ ที่อาศัยในชุมชนเมืองจะเป็นผู้ สูงอายุที่มีระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพการสมรส สถานที่ อ ยู่ อาศั ย และจ านวนสมาชิ กในครอบครัว ไม่ แ ตกต่ างกั น
แหล่งที่มาของรายได้พบว่ามีรายได้สามอันดับแรกคือ รายได้จากเบี้ยยังชีพ จากบุตรหลานที่ส่งให้ใช้
และจากการทางานประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท มีเงินออมบ้างใน
กลุ่ มที่ มีติ ดสั งคมเป็ น ส่ วนใหญ่ ส่ วนผู้ สู งอายุที่ ยากจนยังต้องท างานเพื่ อหาเลี้ ยงชีพ อย่างต่อเนื่อ ง
อัน เกิดจากการไม่ได้เตรีย มความพร้อมก่อนเข้าสู่ภ าวะผู้ สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สานักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (2562) ที่ศึกษาการพัฒ นาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤต
พลังให้เกิดการยังประโยชน์เพื่อสังคม ที่พบว่าแหล่งที่มาของราได้ผู้สูงอายุ มาจาก เบี้ยยังชีพ จากบุตร
และการทางานประกอบอาชีพตามลาดับ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท มีเงินออมใน
รูปของฝากธนาคารหรือเงินออมของกลุ่ มออมทรัพย์ไม่เกิน 10,000 บาท และมีห นี้สินเฉลี่ยไม่เกิน
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 มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ รองลงมาคือ รายได้จากบุตรหลาน
คิดเป็นร้อยละ 45.7
3.สถานการณ์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว พบว่า ผู้ สู งอายุ ส่ ว นให ญ่ ที่ มี
ครอบครัวที่สมบูรณ์มีจานวนไม่มากเนื่องจาก คู่สมรสเสียชีวิต บุตรหลานแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่
อื่นและมีครอบครัวในถิ่นอื่นๆ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่ดีมากนัก ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ลาพังกับคู่ชีวิต จะมีความสุขทางจิตใจแต่จะมีความวิตกกังวล หากฝ่า ยใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเจ็บป่วย
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังส่วนใหญ่ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวจะเริ่มขาดหายไป ต้องอาศัยและ
พึ่งพาตนเองจากรายได้เบี้ยยังชีพและรับจ้างทั่วไป หรือการขายของประเภทอาหารที่ประกอบขึ้นจาก
ภูมิปั ญ ญาพอได้เลี้ย งชีพ การจุน เจื อจากบุตรหลานมีค่ อนข้างน้อย และ ที่อยู่อาศัยของครอบครัว
ที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยมากนัก แต่ภาพรวมโดยทั่วไปพบว่าผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ธิ ด า มี ศิ ริ
กรมสุขภาพจิต (2540) ศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
ส่วนใหญ่มีความหว้าเหว่ระดับปานกลาง ผู้สูงอายุเพศหญิงในชุมชนแออัดมีความว้าเหว่มากกว่าชาย
ผู้สูงอายุที่เป็นโสด หย่า ร้าง แยกทาง มีความว้าเหว่สูงกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส นอกจากนี้
ยังพบว่าครอบครัวผู้สูงอายุมีรายได้น้อยว้าเหว่สูงกว่าผู้สูงอายุทีมีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูง
4.สถานการณ์โอกาสการเข้าถึงระบบบริการและสวัสดิการ พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัย
ในชุมชนเมือง มีโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการและบริการต่างๆ ไม่แตกต่ างกัน เนื่องจากระบบการ
ดูแลและหนุนเสริมของเทศบาลเมืองในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมอย่างทั่วถึง จะมีบ้างเพียงกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาความยากจนเกิดความน้อยใจไม่กล้าออกมารับบริการ ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดสังคม
ติดบ้าน สามารถเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการจากเทศบาลและวัด รวมทั้งบริการสาธารณะได้ดี แต่โดย
ภาพรวมการเข้าถึงระบบบริการด้านต่างๆ ที่จัดให้โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่
จะเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการอันเกิดจากปัจจัยสาคัญคือ ในชุมชนจะมีกลไก อาสาสมัครประเภท
ต่างๆ ที่ส่งข่าวและคอยช่วยเหลือแนะนาให้เข้าถึงระบบบริการ
5.สถานการณ์ ด้านจิตใจ ของผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แม้จะเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการ แต่ก็ยังประสบปัญหาด้านจิตใจ อันเกิด
จาก ระบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป บางรายครอบครัวบุตรหลานแยกไปอยู่ ที่อื่นอันเนื่องจาก
การไปประกอบอาชีพที่อื่นๆ นานๆ จะกลับมาพบกัน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ยังมีความ
วิต กกั งวลถึงความมั่ น คงของที่ อยู่ อาศัย เนื่ อ งจาก บางครอบครัว อาศั ยการเช่ าที่ ข องผู้ อื่ นอยู่ บาง
ครอบครัวอยู่ในที่ของวัดหรือที่บุกรุกสาธารณะ นอกจากนี้ ยังเกิดจากตัวผู้สูงอายุเอง ที่ขาดการเข้า
ร่วมกับสังคม ส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และมีผลกระทบจากภาวะร่างกายที่เริ่มเสื่อมในวัยชรา
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2554) ที่สรุปถึงสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิตใน
ผู้สู งอายุ ที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของวิถีชีวิตของตนเอง จากระบบของร่างกาย และสติปัญ หา
สภาพทางอารมณ์และพฤติกรรมการแดสงออก อันมีผลมาจาก การสูญเสียคู่ชีวิต ญาติมิตร เพื่อสนิท
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จะทาให้เกิดความว้าเหว่ เศร้าซึม บางรายมีอาการทางกาย อาทิ นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง เพ้ อ
เรียกร้องความสนใจ และอาหารทางจิตใจอื่นๆ ร่วมด้วย
6. สถานการณ์ด้านสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พบว่า
มีภาวะเจ็บป่วยแทรกซ้อน อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรงเสื่อมถอยของร่างกาย และ
สายตา การได้ยินเสื่อมถอย ภาวะเจ็บป่วยจากการหกล้ม และระบบขับถ่ายที่ไม่ปกติ และขาดการออก
กาลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(2553) ที่ศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุไทย พบว่า ปัญหาด้านร่างกาย คือ การสเอมถอยของสภาพ
ได้แก่ โรคของผู้สูงอายุ อวัยวะภายในเสื่อมถอย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดัน
โรคเกาต์ โรคข้อเสื่ อม โรคเอ็นเสื่อมและโรคอ่อนเพลี ยฯ อันเกิดจากการมีภ าระต้องรับผิ ดชอบทั้ง
ด้านการดูแลครอบครัว การเลี้ยงดูบุตรหลาน การประกอบอาชีพ แม้จะมีระบบบริการสาธารณสุข
ที่ทั่ ว ถึงของเทศบาลและชุมชน แต่ก็ส ามารถเข้าถึงในเชิงแก้ ไขปั ญ หาส่ ว นการป้ องกัน ปั ญ หาการ
เจ็ บ ป่ ว ย ผู้ สู งอายุ ที่ ด้ อ ยโอกาส จะค่ อ นข้ างให้ ค วามส าคั ญ น้ อ ย และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2556 : 44) พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการ
เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจาตัว อันเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย หรือ
ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง จะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย
7. สถานการณ์ด้านความมั่นคงในชีวิตในด้านอื่นๆ พบว่า ผู้สูงอายุมี มีคุณภาพชีวิต
ระดับปานกลาง ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบการดูแลของเทศบาล การส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจ รวมทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านความพึงพอใจในการมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแม้จะ
เป็ น ชุ ม ชนแออั ด แต่ ก็ ยั งรู้ สึ ก รั ก และหวงแหนประสงค์ ที่ จ ะพั ก อาศั ย ที่ เคยอยู่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาของ จิระพร อภิชาตบุตร (2540) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
การอุ ป ถั ม ภ์ จ ากครอบครั ว และบริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชน กั บ คุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุในชุ ม ชนแออั ด
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุในชุมชนแออัด อยู่ในระดับปานกลาง สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา การทางานเลี้ยงชีพ สุขภาพอนามัย กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วม
ในชุมชน การอุปถัมภ์จากครอบครัว การรับรู้การบริการในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัดมากนัก
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อค้ น หารูป แบบการจัด สวั ส ดิ การส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง การศึกษาเชิงคุณภาพในเบื้องต้นและสกัดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ที่สอดคล้องกับประเด็นการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) แนวทางการพัฒนาให้ผู้สูงอายุอายุเป็นผู้มีสุขภาพดี และมีสุขภาวะในสภาพแวดล้อม
เกื้อหนุ น ที่ เหมาะสม (ตามแผนปฏิบั ติการะหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้ สู งอายุในอนาคต )
2) รูปแบบการสร้างและพัฒ นาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน (ตามกระแสรับสั่ง
ของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัช กาลที่ 9) 3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
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ในการดูแลผู้ สู งอายุ (ตามปฏิ ญ ญาบรูไน ดารุส ซาลาม) 4) แนวทางการเพิ่ มขีดความสามารถของ
ผู้สูงอายุ (ตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์) 5) รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
(ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) 6) รูปแบบการช่วยเหลือและ
เพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธ
ศาสนา และข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม) ผลการศึกษาพบรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 7 รูปแบบ ดังนี้
1.ผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพคื อ คณะบุ ค คลที่ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น"บวร" โดยรั ฐ สนั บ สนุ น ให้ วั ด
จัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับกระแสรับสั่งของพระมหากษัตริย์ไทย สมัย
รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยรูปแบบการสร้างและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย และระบบหนุนเสริมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน
2. "วัด" คื อ แหล่ งสั ป ปายะที่ ช่ว ยฟื้ น ฟู วุฒิ ภ าวะของผู้ สู งอายุที่ ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่อ าศั ย
เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า สวนป่าสวนครัวชุมชนห้องสมุดศูนย์ข่าวสารปกติ
และดิจิตอล ตลาดนัดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพ
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่อง แนวทางการพัฒ นาให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน ที่เหมาะสม ในอนาคต
3. ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว
อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การกากับของ อปท. ซึ่ง สอดคล้องกับปฏิญญาบรูไน ดารุสซาราม ว่าด้วย แนวทางการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้สูงอายุ
4. พมจ.เป็ น ศูน ย์ข้อมูล (QR Code) และแฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยจัดทาเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ ทาทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้รักษาศีล 5 คัดสรร
ผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น ครู จิ ต อาสา สนั บ สนุ น ครอบครั ว ผู้ สู งอายุ ดี เด่ น และติ ด ตามเอื้ อ อ านวยการตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552 ว่าด้วยรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
5. พมจ.สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู งอายุที่ ไม่มี กรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่อ าศั ยรวมตัว กัน กับ คนอื่ น จัดตั้ งมูล นิ ธิ
หรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สังคมในการผลิตกิจกรรม 6 อ. โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝด
คุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไทยด้ า นสั งคม ว่าด้ วยรูป แบบการช่ ว ยเหลื อและเพิ่ ม ขีดความสามารถกลุ่ มผู้ เสี ย เปรีย บ
ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ตามจารีตและแบบแผนพุทธศาสนา)
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจาชุมชนแออัด ในบทบาท
ผู้ น าสั ม พั น ธ์ "บวร"(บ้ า น - วั ด -ส่ ว นราชการ) โดย พมจ.ตั้ ง ศู น ย์ ค วามมั่ น คงชี วิ ต ใน อบต./ทต.
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม ว่าด้วยรูปแบบการช่วยเหลือ
205

และเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม (ตามจารีตและแบบ
แผนพุทธศาสนา
7. ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเ กียรติศักดิ์ศรีโดยระยะแรก
ให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สองทาแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อม
บารุง"บ้าน"(เดิมหรือของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ และ/ หรือ ระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่
สถานที่ ที่ รั ฐ จะให้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาบรู ไ น ดารุ ส ซาราม ว่ า ด้ ว ย แนวทางการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผู้สูงอายุ
เพื่อให้ ง่ายต่ อการจดจดและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ผู้วิ จัย จึงสรุปการน าเสนอผล
การศึกษาวิจัยด้วยสัญลักษณ์อักขระ
ใช้สัญลักษณ์อักขระ “3อ. 1ข. 3ว.” มีความหมายดังนี้
1) อักขระ 3 อ. : มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ
1.1 การมีที่อยู่อาศัย ผู้ สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยควรได้รับการโยกย้าย
อย่างมีเกีย รติศักดิ์ศรีโดยระยะแรกให้ สตรีทายาทผู้สู งอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ ระยะที่สอง
ทาแผนเสนอและสนั บ สนุน การซ่อมบารุง "บ้าน" (เดิมหรือของทายาท) แบบเรียบง่ายแก่ผู้ สูงอายุ
และ/ หรือระยะสุดท้ายโยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้
1.2 พมจ.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคน
อื่นจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนในวัด เพื่อทาประโยชน์แก่สั งคมในการผลิตกิจกรรม 6อ. โครงการสัมพันธ์
เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และกิจกรรมอื่นที่เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒ นาเยาวชน
จิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ อสม. และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูอาสาประจาชุมชน
แออัด ในบทบาทผู้ น าสั มพั น ธ์"บวร"(บ้ าน - วัด -ส่ วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูน ย์ค วามมั่ นคงชีวิต
ใน อบต./ทศต.
2) อักขระ 1 ข. คือ องค์ประกอบของรูปแบบ พมจ.เป็ นศูนย์ข้อมูล (QR Code)
และแฟ้ มสะสมงานของผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ที่ อยู่อาศัย จัดทาเขตพื้ นที่พิ เศษของผู้สู งอายุ ท า
ทะเบี ย นยกย่ อ งสตรี ผู้ ดู แ ลผู้ สู งอายุ ผู้ รั ก ษาศี ล 5 คั ด สรรผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น ครู จิ ต อาสา สนั บ สนุ น
ครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น และติดตามเอื้ออานวยการตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล
3) อักขระ 3ว. มีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบรูปแบบ ได้แก่
3.1 ผู้สู งอายุคุณ ภาพคือคณะบุ คคลที่ เป็นกลไกขับเคลื่ อน "บวร" โดยรัฐ
สนั บสนุนให้วัดจัดกิจกรรม การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้ง
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยด้วยสันติวิธี
3.2 "วั ด " คื อ แหล่ ง สั ป ปายะที่ ช่ ว ยฟื้ น ฟู วุ ฒิ ภ าวะของผู้ สู ง อายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิ ท ธิ์ที่ อยู่ อ าศั ย เพราะนอกจากเป็ น กลไกการแบ่ งปั น อาหารคุ ณ ค่ า สวนป่ าสวนครัว ชุ ม ชน
ห้ องสมุดศูน ย์ ข่าวสารปกติและดิจิ ตอล ตลาดนั ดริมกาแพงวัด และศาลาปฏิบั ติธรรมแล้ ว ยังเป็ น
จุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วย
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3.3 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิ
บนความเคลื่อนไหว อานาปานสติ การร่ายราเพื่อสุขภาพ ฝึกทาเกษตรพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การกากับของ อปท.
ผลการศึกษาวิจัยที่นาเสนอด้วยสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจดจา และ
สามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้นาไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึง
กาหนดให้มีสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพ

ภาพที่ 25 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ที่มา : (สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ . 2562 : มิถุนายน 25)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่ อาศัยในชุมชนเมือง ในพื้ น ที่ตัวอย่าง พบว่า ผู้ วิจัยค้นพบรูปแบบการจัดสวัส ดิการสั งคมที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 7 รูปแบบ และนามาวางแนว
ทางการทดลอง เพื่อศึกษา ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยวาง
รูปแบบการศึกษาในพื้นที่ทดลอง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนเขาคูบา เทศบางเมืองสระบุรี ชุมชน
วัดบางไผ่ เทศบาลบางบัวทอง ชุมชนคลองสระบัว หัวรอ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ ใน 4 พื้นที่ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการทดลองดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา องค์กรประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุ 7 รูปแบบ ในแต่ละรูปแบบให้เหมาะสม และให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจทานรูปแบบ
การศึกษาและปฏิบั ติการที่เหมาะสม รวมทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และ ความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบในแต่ละองค์ประกอบ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน ถึงข้อปฏิบัติ ใ น แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ประกอบ พร้ อ มระดมความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่

207

และชุมชน เป็นแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพื่อดาเนินการ พบว่า ในแต่ละองค์ประกอบมีกิจกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรม การถือศีลห้า การอนุรักษ์และ
ทาบุญประเพณีทางศาสนา การรักษาโรคด้วย 7 พุทธวิถี (สวดมนต์ บาบัดจิตใจ การนั่งสมาธิ)
2..2 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทของวัดในการ
สร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งการใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมด้านกาย
และจิต ปลูกสมุนไพรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้รักษาโรคและเป็นแหล่งอาหาร ภายในวัด ส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครในชุมชนให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2.3 องค์ป ระกอบที่ 3 ประกอบด้ ว ยกิ จกรรม การถ่ายทอดความรู้ด้ าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการทาการเกษตรสวนครัว
ตามแนวทางเพื่อเป็นอาชีพ
2.4 องค์ ป ระกอบที่ 4 ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม ส ารวจจ านวนผู้ สู ง อายุ
ในชุมชนโดยอาสาสมัคร จัดทาฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยให้
รพ.สต. ในชุมชน เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงการสร้างกระบวนการยกย่องสตรีจิตอาสาที่ดูแลผู้สูงอายุ
ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุแกนนาที่เป็นครูจิตอาสา และสนับสนุนให้ครอบครัวผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2.5 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และเกิดการช่วยเหลือกัน
อย่างต่อเนื่อง
2.6 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างกระบวนการชักชวน
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดสังคม ออกมาร่วมกิจกรรม ส่ วนกลุ่มที่ไม่ติดสังคม ต้องวางกลยุทธ์รายบุคคล
ที่จะจัดชวนออกมาร่วมกิจกรรม รวมถึง ทบ.จัดรถบริการรับส่งเพื่อให้ออกมาร่วมกิจกรรม วางแผน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้บุคคลในชุมชนตั้งแต่อายุ 45 ปี
2.7 องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยกิจกรรม การแสวงหาแนวทางร่วมกับ
ภาคีทุกภาคส่ วนของชุมชนในเขตเทศบาลในรูปแบบของ CSR อาทิ หน่วยงาน ห้ างร้าน บริษั ท
กองทุนไฟฟ้า สนับสนุนวัสดุการซ่อมสร้างบ้าน โดยให้ พมจ.และ อบจ.เป็นกลไกการพัฒนาเชื่อมโยง
รวมถึงการจัดระดมทุนด้วย “บุญ” เช่น การจัดทากองผ้าป่า หาเงินซ่อมสร้ างบ้านให้ผู้สูงอายุที่ชารุด
และมีนักเรียนเทคนิคหรือทางการทหารช่วยสร้างซ่อมบ้าน ซึ่งจะนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมได้
3. คณะกรรมการ/ผู้ น าชุ มชนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ดาเนิ น การในพื้ น ที่ ของแต่ล ะพื้ น ที่ และ
ติดตามประเมินโดยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 การทดลองใช้รูปแบบ 2562 ใน 4 พื้นที่
ซึ่งเป็น พื้นที่ดาเนินการศึกษาข้างต้น โดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม” และดาเนินการ
ติดตามประเมินผลการทดลอง พบว่า มีป ระโยชน์ต่อผู้สูงอายุและชุมชน ความเหมาะสมต่อบริบท
ชุมชนและสังคมไทย ความเป็นไปได้ ที่ชุมชนจะนารูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ในที่ อยู่ อาศัย ในชุ มชนเมือ ง โดยมี ค่าเฉลี่ ย ( ) ขององค์ป ระกอบที่ 1 – 7 ตามล าดั บ
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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 ตามลาดับ
จึงสรุป ได้ว่า รูปแบบการจัดสวัส ดิการสังคมส าหรับผู้ สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้บนพื้นฐาน
ของทุนทางสังคมที่ชุมชนมีความพร้อม และมีหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพสามารถร่วมปฏิบัติ
การให้ เกิ ด ผลต่ อ ผู้ สู ง อายุ ที่ ด้ อ ยโอกาสหรื อ มี ฐ านะยากจน สู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม
ตามนโยบายรัฐบาล
ข้ อ เสนอแนะจากผลการทดลอง กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
เป็ นผู้น าการขับ เคลื่อนกลไกการใช้รูปแบบเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ ด้วย
การบู ร ณาการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในทุก
องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ มีผู้สู งอายุที่ ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด
เพื่อให้เกิดสวัสดิการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสนอกจากนี้ รูปแบบที่ค้นพบจะเป็นรูปแบบที่ เน้น
การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของสังคมไทยแบบโบราณ จึงไม่
จาเป็ น ต้ องใช้ งบประมาณของรั ฐ มากมายแต่เกิดประโยชน์อย่ างคุ้ม ค่าไปพัฒ นาพื้ นที่ จะประหยั ด
งบประมาณของทางราชการ
2. ข้อเสนอแนะจากกาวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในชุมชน
1. ส่งเสริมและฟื้นฟูบทบาทของวัดในชุมชนแออัด โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้สูงอายุไม่มี
กรรมสิ ทธิ์ในชุมชนเมืองและด้อยโอกาส ให้ มีบทบาทต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตามผลการศึกษา
บนพื้นฐาน “วัด คือ แหล่ง สั ปปายะ” ที่สาคัญ ต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับ
กระแสรับสั่งพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยรูปแบบการอาศัย “บวร”
2. พัฒนากลไกกลอาสาสมัคร ผู้สูงอายุแกนนา และเยาวชนจิตอาสาเยาวชนคู่แฝด
ในชุมชน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. พมจ./อบจ. อปท. ส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล QR Code
ของฐานทะเบี ย นข้อ มู ล ผู้ สู งอายุ ร่ ว มกั บ รพ.สต. ในพื้ น ที่ และจัด ท าแผนระยะยาวในการพั ฒ นา
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนกิจกรรมและการดาเนินงาน แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลด้วยหลักวิชาการ และสร้างอาชีพและรายได้ด้วยการบูรณาการกับ “บวร”
2.2 ข้อแนะเชิงนโยบาย
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนและด้อยโอกาสในชุมชนแออัดไทย ด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ ประกอบ
ที่กล่าวมาแล้ว โดยกาหนดเป็นนโยบาย 5 นโยบาย 15 มาตรการ ดังนี้
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นโยบายที่ 1 ส่งเสริมบทบาทภาครัฐ ในการแก้ไขปัญ หาที่อยู่อาศัยให้ราษฎรกลุ่มผู้สูงอายุที่ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการ
มาตรการที่ 1 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควร จัดหาที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ที่รถไฟ
ที่วัดธรณีสงฆ์ ที่ สปก. ที่นิคมสร้างตนเอง ที่ไม่ใช้ประโยชน์จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย และด้อยโอกาส มีโอกาสมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ผู้สูงอายุ
มีที่อยู่อาศัย และที่ ทากิน โดยวางกระบวนการให้ท้องที่ ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรและ
รับผิดชอบร่วมกันอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องจัดหาที่ดินและงบประมาณ การสร้างที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 2 ให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยผ่อนบ้านที่ อยู่อาศัย เช่น บ้านมั่นคง
บ้านเอื้ออาทร บนพื้นฐานความต้องการและการตัดสินใจของลูกสาวคนเล็กในครอบครัว
มาตรการที่ 3 ให้รัฐบาลสร้างอาชีพที่มั่นคง (ที่มีศักยภาพ) มีเงินทุนประกอบอาชีพ มีตลาด
รองรับ สิ น ค้ าที่ ผู้ สู งอายุ ท า ผู้ สู งอายุ รวมกลุ่ ม การออม กศน. ปราชญ์ ชุ มชน จัด ฝึ ก อาชีพ ส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดหาวิทยากรสอนฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 4 จัดทาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ และด้อย
โอกาสในชุมชนแออัด เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุ
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมบทบาทวัด ในการคุ้มครองสิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 1. ต้องให้ มี พรบ. ส่งเสริมการบูรณาการ จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส เพื่อให้วัดคุ้มครองผู้สูงอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2. ให้วัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ (พรบ.) บังคับใช้ กฎ ระเบียบ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
มาตรการที่ 3. พื้นฟู สถานที่ของวัด เจ้าอาวาส กรรมการวัด พัฒนาพื้นที่วั ดจัดทากิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย วัดให้สร้างบุญประเพณี และสถานที่ปฏิบัติ 7 พุทธวิธีให้ครอบคลุม
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนสร้างระบบสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 1. สร้างหอกระจายข่าว เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่เชิงประจักษ์
มาตรการที่ 2. ฟื้น ฟู วัฒ นธรรมประเพณี ดั้งเดิมมายึดถือปฏิบัติต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการ
อนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรมประเพณี ดั่ งเดิ ม เช่ น เพลงฉ่ อย เพลงเรือ เป็ น ต้ น รวมถึ งควรจั ด เทศกาลตาม
ประเพณี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบุญประเพณี เพื่อให้มีความอบอุ่นในครอบครัว
รวมถึงชุมชน
มาตรการที่ 3. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู งอายุ ปลู กผั ก สวนครัว เลี้ ยงสั ต ว์แบบเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีไว้กินในครัวเรือน และสามารถนาไปจาหน่ายให้มีรายได้เสริม
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นโยบายที่ 4 พัฒนากลไกการทางานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 1. ศึกษาดูงานจากภายนอก
มาตรการที่ 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการชุมชนผ่านกลไก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานชุมชน แกนนา จิตอาสา ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 3. จัดให้ มีศูน ย์ประสานงานส าหรับผู้ สูงอายุ เพื่ อช่วยรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และอยู่ในชุมชนแออัด โดยมีชมรมผู้สูงอายุของอาเภอ ตาบล และจังหวัด
นโยบายที่ 5 ส่งเสริมบทบาทของประชาชนด้วยหลักประชาธิปไตย
มาตรการที่ 1. วางระบบให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการที่ 2. ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนดาเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ข้อเสนอเชิงการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิจั ย คณะผู้ วิ จั ย พบว่ า ประเด็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ
ที่สาคัญ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดถือวิถีพอเพียง
เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่จะนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนในสังคมไทย
คือ การพัฒนาและจัดสวัสดิการด้วยหลักของ “บวร” ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยแต่ปัจจุบันนี้
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าห่วงใย จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการบูรณาการ “บวร” สู่การจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ที่อาศัยในที่บุกรุก
หรือที่ดินของสาธารณะ หรือ ที่ดินเอกชน เพื่อให้ “บวร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและจัดสวัสดิการ
ประชาชน จะส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพื้นที่เป็นชุมชนแออัด นาไปขยายผลได้อย่างเรียบง่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาคผนวก

รหัสจังหวัด

ลาดับ

แบบสอบถาม
โครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยูแบบสอบถาม
่อาศัยในชุมชนเมือง
โดย สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
“รู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนเมื อ ง” ด าเนิ น
การศึกษาโดยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ขอความกรุณาท่านตอบคาถามให้ตรงกับความจริงของท่านให้มากที่สุด และตอบคาถามให้
ครบทุกข้อ และแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพื่อนาไป
ทาข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่องหมายลงในช่องหน้าข้อความหรือเขียนตอบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ  (0) ชาย

 (1) หญิง

2. อายุ ………………… ปี
3. ศาสนา
 (1) พุทธ  (2) คริสต์  (3) อิสลาม  (4) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..
4. ระดับการศึกษาสูงสุด (ระดับการศึกษาสูงสุดที่สาเร็จการศึกษา)
 (1) ไม่ได้รับการศึกษา
 (2) ประถมศึกษา
 (3) มัธยมศึกษาตอนต้น
 (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 (5) อนุปริญญา/ ปวส.
 (6) ปริญญาตรี
 (7) สูงกว่าปริญญาตรี
 (8) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..
5. สถานภาพสมรส
 (1) โสด
 (3) หม้าย
 (5) เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ

 (2) สมรส
 (4) หย่าร้าง/แยกกันอยู่
 (6) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..

6. อาชีพปัจจุบัน
 (1) ลูกจ้างเอกชน/รัฐ
 (3) รับจ้างทั่วไป
 (5) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..

 (2) ข้าราชการบานาญ
 (4) เกษตรกรรม
 (6) ไมได้ประกอบอาชีพ

7. รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน......................................................บาท
8. แหล่งรายได้หลัก.............................................................................
9. แหล่งรายได้รอง...............................................................................
10. สถานภาพในครอบครัว
 (1) หัวหน้าครัวเรือน (เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน)
 (2) ผู้อาศัย (สมาชิกในครัวเรือน)
11. ลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
 (1) ครอบครัวเดี่ยว
 (2) ครอบครัวขยาย
 (3) ครอบครัวข้ามรุ่น
 (4) อาศัยเพียงลาพัง
12. จานวนสมาชิกในครอบครัว .......................................คน (รวมตัวท่าน)
13. ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย
 (1) เช่าที่ดินปลูกบ้าน
 (3) อาศัยอยู่กับญาติ
ตามกฎหมาย
 (5) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..

 (2) บ้านเช่า/ห้องเช่า
 (4) มี บ้ า นและที่ ดิ น เป็ น ของตั ว เอง

ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
(โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็น)
ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
1. ผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชนเมื อ งต้ อ งหาเงิน และ
ดู แ ลลู ก หลาน มี เวลาน้ อ ยในการเพิ่ ม พู น
ทักษะสังคม ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิตอลใน
บริเวณชุมชนแออัดหรือชุมชนพิเศษในเมือง

ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
2. ควรสนับสนุนบุคคลด้านสาธารณสุข ที่มี
จิตอาสาทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เช่น
หมอเขียว ฯลฯ
3. ส่ วนราชการควรจั ดบริเวณนั น ทนาการ
ร่ ว มกั น งานบุ ญ ประเพณี ที่ ผ่ า นวั ด เน้ น
พิ เศษแต่ ชุ ม ชนแออั ด เช่ น วั น สารท วั น
ผู้สูงอายุ วันปีใหม่ เป็นต้น
4. ควรจั ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ประชาชนใน
ชุ ม ชนแออั ด เพื่ อ เป็ น กลไกทางการศึ ก ษา
อาชีพ และคุณธรรม
5. ประสานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพร่ว มกั บ
เทศบาล หรื อ อบต. ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อกาหนดจารีตของแต่ละ
ชุมชน
6. ควรสนับสนุนให้วัดนาประชาชนในชุมชน
แออัดปลูกพืชผัก (ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
กับนั กเรียน) ในวัดหรือในโรงเรียน เพื่อลด
รายจ่ายค่าอาหารและยา
7. ควรฝึ ก สมาธิ บ นความเคลื่ อ นไหวของ
ผู้สูงอายุในอานาปานสติ (ตามลมหายใจเข้า
ออก) และการ ร่ า ยร าหรื อ แอโรบิ ค เน้ น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพทั้งจิตและกาย
8. ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ บริ ก ารตรงจากองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น (หรื อ เทศบาล) ด้ าน
สุขภาพอนามัย และกระบวนการยุติธรรม
9. วัด และเจ้ า อาวาสมี บ ทบาทสร้ างจารี ต
และบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ชุ ม ชนมั่ น คงทางอาหาร มี ที่ สั ป ปายะเพื่ อ
พักผ่อนและภาวนาสติปัญญา

ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
10. ผู้ สู งอายุ พึ งพอใจที่ รัฐ จะจั ดสวัส ดิก าร
บ ริ ก ารและซ่ อ ม บ ารุ ง ที่ อยู่ อ าศั ย ตาม
สุขอนามัยมากกว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่
11. คาว่า “เพื่อนเก่า”และ “แหล่งทามาหา
กินเดิม” เป็นสิ่งยึดติดที่ผู้สูงอายุ ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง
12. ควรสนั บ สนุ น ให้ วั ด สั ม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชน
แออัด อย่ างทั่วถึง และบ าบั ดรักษาทางจิต
วิญญาณอย่างมีนัยสาคัญ
13. การงานอาชี พ ของผู้ สู ง อายุ ค วรถู ก
แนะนาและสนับสนุนอาชีพที่สัมพันธ์กับวัด
14. ควรสนั บ สนุ น และคั ด สรรผู้ สู ง อายุ
รวมทั้งจัดกิจกรรมยกระดับให้เป็นชุมชนศีล
5 เมื่อนั้นเขาจะรู้จักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และกินอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ
15. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ ห ลากหลาย
ประสบการณ์ ได้ ม ารวมตั ว กั น เป็ น ชมรม
สมาคม มู ล นิ ธิ เพื่ อท างานสาธารณ ะ
ประโยชน์ และระดมทุ น จากภาคเอกชน
และประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
16. รณ รงค์ และให้ การสนั บ สนุ น ให้ มี
กิจกรรมหรือองค์กรจัดการสัมพันธ์ “บวร”
ในรู ป บ้ า น-วั ด -โรงเรี ย น หรื อ บ้ า น-วั ด โรงพยาบาล หรือ บ้าน-วัด-ราชการ/อบต./
เทศบาลตาบล
17. ควรสนั บ สนุ น ให้ มี โครงการคู่ แฝด คื อ
ผู้ใหญ่กับเยาวชน เพื่อลดภาวการณ์ยึดติดที่
อยู่อาศัยแบบไร้เหตุผล

ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
18. สนับ สนุ นกิจกรรมการปลูกพืช และใช้
ประโยชน์จากผลผลิตพืช โดยกลไก “บวร”
บ้าน-วัด-ส่วนราชการ จนกว่าผู้สูงอายุจะรัก
การเกษตร
19. ควรจั ด ท าหลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ส าหรั บ บุ ค คลจิ ต อาสาในชุ ม ชนและบุ ต ร
หลานของผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชน พร้ อ มมี ก าร
รับรองคุณภาพโดยส่วนราชการ
20. วัดเป็นกลไกของระบบการแบ่งปันหรือ
share ระหว่างคหบดี เศรษฐี กับคนจนและ
ยาจก
21. กิจกรรมสร้างรายได้ควรทาคู่กับการลด
รายจ่าย โดยตอกย้ารับคุณธรรมนาสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ
22. ควรปลูกฝังและยกย่องศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ
ให้ละวางอาชีพรับจ้าง หันมาทาอาชีพอิสระ
โดยมีสวนเกษตรชุมชน, ป่าชุมชน, และสวน
ครัวชุมชน
23. อาชีพ เก็บ ของเก่าขาย หรื อการท าปุ๋ ย
ทุกประเภท จาเป็นต้องใช้พื้นที่กว้าง ภาครัฐ
ควรจั ดสวัส ดิการให้ มีพื้ น ที่ ดังกล่ าวและให้
ชุมชนรับผิดชอบร่วมกัน
24. คาว่า “สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ” ควรถูก
จัดตั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กัน
25. ผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างมี
คุ ณ ภาพ ย่ อ มเป็ น หมอ เป็ น ครู หรื อ พระ
ประจาชุมชนแออัดได้อย่างดี

ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
26. ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่
ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ที่ดินแต่ต้องการอยู่ที่เดิมนั้น
รั ฐ ค ว รจั ด ส รรส ว น ผั ก พื ช ผ ล แ ล ะ น้ า
ครอบครัวละแปลงให้รับผิดชอบร่วมกันแบบ
สาธารณะและรู้จักเป็นเจ้าของชั่วคราว
27. สวัส ดิก ารแก่ผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีก รรมสิ ท ธิ์
ที่ดิน ควรถูกจัดสนับสนุนผ่ านวัด-โรงเรียนโรงพยาบาล เพื่ อ แปรรู ป งบประมาณเป็ น
บริการผู้สูงอายุอย่างถูกหลักวิชาและศาสนา
28. สวัส ดิก ารแก่ผู้ สู งอายุ ที่ไม่มีก รรมสิ ท ธิ์
ที่ดิน
ควรสัมพันธ์กับลูกสาวหรือสตรี
ให้ทาหน้าที่ดูแลตามแบบแผนประเพณี
29. ความเป็ น ครอบครั ว วงศ์ ต ระกู ล และ
เครือญาติ
มีความแน่นแฟ้นมาก จึง
ควรสนั บ สนุ น ผ่ านสตรีที่เป็ น บุ ตร เพื่ อการ
ตัดสินใจโยกย้ายถิ่นที่อาศัย
30. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ไม่มี
กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน ควรทาอย่างแยบคาย โดย
ระยะแรกให้ ซ่ อ มบ ารุ งที่ อ ยู่ เดิ ม ให้ ส วยถู ก
อนามัย และระยะต่อไปจึงให้โยกย้าย
31. ด้วยวัฒ นธรรมไทยนั้น ชายจะต้องย้าย
มาอยู่ กั บ ครอบครั ว หญิ ง คู่ ส มรส ดั ง นั้ น
บุ ตรสาวผู้ สู งอายุ จึงควรมีบ ทบาทตัดสินใจ
เรื่องที่อยู่อาศัยของบิดามารดา
32. ควรสนับสนุ นให้ส่วนราชการทั้ง อบต.
เทศบาลต าบล มี ร ถผ ้สู ง อายุ ไ ว้ บ ริ ก าร
สัมพัน ธ์ “บวร” เพื่ อผู้ สูงอายุได้เรียนรู้เป็น
หมอสาหรับตนเองตามกิจกรรม 6 อ.
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33. เงื่อนไขการให้ย้ายที่อยู่ ควรมีทางเลือก
ห ล า ย ท าง เช่ น ป รั บ ใน ที่ เดิ ม ให้ ถู ก
สุขลักษณะ หรือให้ย้ายไปทั้งวงศ์ตระกูล
34. หากผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบปั ญ หาการขอ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ได้ไปบาบัดอารมณ์ ทา
กรรมฐานที่ วั ด บ่ อ ยๆ โดยส่ ว นราชการ
สนั บ สนุ น สวัส ดิ การผ่ านวัดสั กระยะก็จะมี
“ปัญญา” แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
35. การสนับสนุนกิจกรรม 7 พุทธวิธี ( ฟัง
ธรรม สวดมนต์ เดิ น จงกรม นั่ งสมาธิ ตั ก
บาตร กินสมุนไพร ช่วยงานวัด นันทนาการ
แรงงาน) จะท าให้ ผู้ สู งอายุ รั ก สั น ติ และมี
ปัญญาพึ่งตนเองได้
36. ควรสนั บ สนุ น การสร้ างถนนจั ก รยาน
ภายในชุมชนแออัดและบริเวณในซอยเพื่ อ
การออกกาลังกายและลดรายจ่ายเชื้อเพลิง
การเดินทาง
37. ควรส่ ง เสริ ม และมี ทุ น สนั บ สนุ น ให้
ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ได้เป็นครูในศูนย์เลี้ยง
เด็กของชุมชนแออัด โดย อบต./ เทศบาล
ตาบล/ โรงเรียน/ วัด จัดหาพื้นที่
38. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่
ว่างงานเป็ น ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สู งอายุใน
ชุ ม ชนแออั ด โดยอบต./เทศบาลต าบล/
โรงเรียน/วัด จัดหาพื้นที่
39. ควรสนับสนุนร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม
และนั น ทนาการให้ อ อกก าลั งกายและท า
สมาธิบนความเคลื่อนไหว
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40. ส่วนราชการควรจัดระบบกลุ่มจิตอาสา
คล้ายกับ อสม. ของสาธารณสุข เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตบนกลไก “บวร” คือ
บ้าน-วัด-โรงพยาบาล/โรงเรียน มากขึ้น
41. สนับ สนุน กิจกรรมแรลลี่ จักรยาน หรือ
มิ นิ ม าราธอน หรื อ ร่ า ยร าบวงสรวงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วม และ
รับรู้ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ
42. กิ จ กรรมบุ ญ ประเพณี ใ นวั ด สอนให้
ผู้ สู งอายุ เบี่ ย งเบนเป้ า หมายชี วิ ต สู่ บุ ญ จะ
เป็นกิจกรรมชาระจิตใจและมีความเท่าเทียม
กัน จึงมีส่วนลดความเหลื่อมล้าระหว่างคน
ในชุมชนเมือง
43. วั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะมี กิ จ กรรม 7 พุ ท ธวิ ธี
เพื่อรักษาโรคแก่ผู้สูงอายุโดยฟื้นฟูจิตใจก่อน
เป็นสาคัญ
44. บุ ญ ประเพณี ใ นวั ด ทุ ก ๆเดื อ น (หรื อ
เรียกว่าของ 12 เดือน) ทาให้ผู้สูงอายุไม่ตก
ข่าว เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมั่นใจ
โดยมีวัดเป็นกลไกสาคัญ
45. หน่ ว ยงานรั ฐ ทุ ก ภาคส่ ว น ควรจั ด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้รางวัล
และแสดงมุทิตาจิตแก่คนดีและผู้สูงอายุ
46. กิจ กรรมการรับ ประทานข้าวก้นบาตร
หมายถึงการแบ่งปันอาหารจากคนมีสู่คนไม่
มี โดยผ่านพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ
47. ส่ ว นราชการควรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นา
ผู้สูงอายุภายในวัดเพราะวัดมีความเงียบสงบ
และสั ป ปายะ สามารถฟื้ น ฟู วุ ฒิ ภ าวะแก่
ผู้สูงอายุได้
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48. ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ
ห้ อ งสมุ ด พิ เศษหรื อ ศาลาฟั ง ธรรม เพื่ อ ให้
เป็ น พื้ น ที่ พิ เศษแก่ ผู้ สู ง อายุ ภ ายในชุ ม ชน
แออัดในสังคมเมือง
49. ควรจัดตลาดนัดหรือสินค้ามือสองราคา
ถูก ให้เป็นกิจกรรมประจาในชุมชนแออัดใน
สังคมเมือง
50. อบต./เทศบาลตาบล/ส่วนราชการ ควร
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ “ความสะอาดและ
สุ ข อนามั ย ”
แก่ ชุ ม ชนแออั ด ทั้ ง
ภายนอกร่างกายและกิจกรรม “ภาวนา” ให้
ภายในร่างกายสะอาดด้วย
51. ควรจั ด สร้ า งหอสู ง 5-10 หอ ส าหรั บ
การนั่ ง ภาวนา/สมาธิ ของผู้ สู ง อายุ แ ละ
เยาวชนในชุมชนแออัดในสังคมเมือง
52. ภาครั ฐ จั ด พื้ น ที่ หรื อ อาคารชั่ ว คราว
เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ได้ รู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของสิ่ ง นั้ น
ร่วมกัน เห็นประโยชน์และคุณค่าก็จะหันมา
เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ความพอเพียงและ
พึ่งตนเองมากขึ้น
53. นอกจาก 7 พุทธวิธี รักษาสุขภาพในวัด
แล้ว ในชุมชนแออัด ควรมีกิจกรรมผลิตยา
สมุนไพร โดยรัฐจัดพื้นที่เพาะปลูกและแปร
รูปให้ผู้สูงอายุ
54. ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการ
จัดให้ชุมชนแออัดเป็นเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
หรือการแพทย์ ทางเลื อก เพื่ อคุณ ภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
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55. ส่ ว นราชการควรยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ
ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ที่ ดิ น แต่ ยื น หยั ด
พึ่งตนเองได้ และสนั บสนุ น ให้ เป็น ครูอาสา
สอนคนในชุมชนแบบนอกระบบโรงเรียน
56. ควรมีรางวัลสายตระกูลหรือครอบครัว
คุณภาพเพื่อเป็นตัวอย่างสอนคนในชุมชน
57. ส่วนราชการควรมีกิ จกรรมยกย่องสตรี
สู ง อายุ ทุ ก ๆปี เพื่ อ เป็ น พลั ง การบริ ห าร
จัดการชุมชนอย่างสันติสุข
58. กิ จ กรรม 6 อ. ( อาห าร อากาศ
อุจจาระ อารมณ์ ออกกาลังกาย และอานา
ปานสติ) เป็นกลไกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในรู ป บ้ า น -วั ด โรงพยาบาล
59. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธ
ศาสนา ในบุ ญ เดื อ นสิ บ โดย “บวร” เพื่ อ
ส่งเสริมค่านิยมกตัญญู
60. ควรรณรงค์ แ ละสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การ
รั ก ษาศี ล 5 และให้ ศี ล 5 เป็ น คุ ณ สมบั ติ
สาคัญของบุคคลที่ดีเด่นในชุมชนแออัด
61. ส่ ว นราชการจั ดทาศูน ย์ ข้อมูล รายงาน
บุคคลหรือแฟ้มสะสมผลงานของผู้สูงอายุที่
ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล
แก้ ไขปั ญ หา รวมทั้ ง สร้ า งความมั่ น คงแก่
ชุมชน
62. พฤติกรรมกุศลของโยมวัดต่างๆ สมควร
ให้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น และแต่ งตั้ งเป็ น ครู
อาสาประจ าชุม ชนแออั ด เพื่ อ เป็ น บรรทั ด
ฐานให้ ผู้ สู ง อายุ รุ่ น ใหม่ แ ละเยาวชนกล้ า
ปฏิบัตติ าม
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63. ควรสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนแออั ด มี ระบบ
กล้องวงจรปิด หน่วยกู้ภัยชีพ ฌาปานกิจศพ
และอื่ น ๆ เพื่ อผู้ สู ง อายุ เ กิ ด ความรู้ สึ ก
ปลอดภัยและมั่นคง
64. ผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือกลุ่มชน
ส าคั ญ เพราะแม้ อ ยู่ ในสภาวะเสี ย เปรี ย บ
สั งคม แต่ ก็ ท าประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน จึ งควร
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นพิเศษ
65. ส่ ว นราชการควรสนั บ สนุ น ให้ พั ฒ นา
ระบบโรงครัวในวัด เพื่อแบ่งปันผู้ยากไร้และ
ผู้สูงอายุ
66. ควรสนั บ สนุ น ให้ วั ด และโรงเรี ย น จั ด
พื้ น ที่ ส วนผั ก ผลไม้ ชุ ม ชนแออั ด เพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุได้มาเพาะปลูกผลผลิตเป็น “ทาน”
แก่วัดและโรงเรียน และสามารถลดรายจ่าย
ครอบครัวของตนได้
67. ควรส่ ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมงานศพ เป็ น
ความสาคัญแก่ผู้สูงอายุกรณีพิเศษผ่านกลไก
ของชมรม สมาคม และบริษัทประกันชีวิต
68. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสวด
มนต์ต่ออายุ แก่ผู้สูงอายุเพื่อศิริมงคล เสริม
บารมี และรับรู้ว่าธรรมะช่วยให้ชีวิตมั่นคง
69. ให้โรงเรียนจัดอบรมและสอนการใช้ไลน์
เฟสบุ๊ค และโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรมแก่ผู้สูงอายุ
70. ควรมีกิจ กรรมประกาศเขตศีล 5 และ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด
ให้เน้นแบบอย่างของการทาดี
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71. ส่ วนราชการจั ดบุ คลากรสอดส่ องและ
รักษาความปลอดภัยมั่นคงของชุมชนแออัด
โดยผ่ านข้อมู ล ทางกล้ องโทรทัศ น์ วงจรปิ ด
อย่างเป็นระบบ
72. ส่วนราชการจัดแผนกอ่านและรวบรวม
แฟ้มสะสมงานของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และประกาศความดีงาม เพื่อคลี่คลาย
ความรุนแรง
73. ควรส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มการสวมหมวก
ถุงเท้า กางร่ม และแต่งกายเหมาะแก่ฤดูกาล
ให้แก่ผู้สูงอายุ
74. กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วย
น้าว้าบารุงร่างกาย ควรเป็นรูปแบบการกิน
วิถีไทยของผู้สูงอายุ
75. บุ ญ ประเพณี ท างพุ ท ธศาสนา และวัน
ธรรมสวนะ ควรได้รับสนับสนุนลงสู่ผู้สูงอายุ
76. อาชีพบริการวัดควรเป็นมโนคติใหม่แก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งแม้รายได้เป็นเงินน้ อยนิดแต่ลด
รายจ่ายได้มากกว่า
77. อาชี พ บริ ก ารวั ด (ไปร่ ว มกิ จ กรรม 7
พุ ท ธวิธี) ของผู้ สู งอายุ ควรถูก แจงนั บ เป็ น
ตั ว ชี้ วั ด ของบุ ค คลระดั บ ครู อ าสาในชุ ม ชน
แออัด เพื่อเป็นนักพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
78. ส่วนราชการควรคัดสรรและจัดระบบให้
พระสั งฆาธิ ก าร-ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น -และผู้ น า
ท้ องถิ่น ทุ กๆปี เพื่ อ กาหนดจารี ต แก่ชุ ม ชน
แออัด
79. Portfolio หรือแฟ้มสะสมงานผู้สูงอายุ
ในชุมชนแออัดจะเป็ นฐานข้อมูลอย่างดี ให้
คัดสรรบุ คคลผู้ มีป ระสบการณ์ ห รือมีความ
เหนือว่า เป็น “ปราชญ์ชุมชน”

ระดับความคิดเห็น
เ ห็ น
รูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่
เห็นด้วย เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น ไ ม่ เห็ น
ด้ ว ย
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
อ ย่ า ง ป า น ด้วยอย่าง ด้วยมาก
ม าก
มาก
กลาง
มาก
ที่สดุ
ที่สุด
80. สนั บ สนุ นให้ มีรถพาผู้ สูงอายุ ไปภาวนา
และไปนอนวัดในสวนในวันพระทุกเดือนเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศและคลี่คลายความเครีย ด
รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม “ผู้ ไ ม่ มี เรื อ น คื อ
พรหมจรรย์”นั่นเอง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ........................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
คณะผู้วิจัยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง”
โดย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทของผู้ให้ข้อมูล ( ) ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
วันที่.................เดือน.......................พ.ศ..............
1.สภาพทั่วไปของบริเวณที่ดาเนินการสัมภาษณ์
2.ข้อมูลทั่วไป ชองผู้รับการสัมภาษณ์
2.1 ชื่อ- สกุล .........................................................เพศ.......................อายุ......................ปี
ตาแหน่ง..............................สถานภาพ ............................อาศัยอยู่กับใคร....................
2.2 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........................หมู่ที่/ถนน.......................ตาบล..........................
อาเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................
2.3. อาชีพ/รายได้ ประกอบอาชีพ......................................มีรายได้/เดือน/ปี....................บาท
3.ข้อมูลบริบท สถานการณ์ทั่วไปของการใช้ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
คาถาม : กิจกรรมวัตรประจาวัน ทาอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาถาม : บ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน นี้เป็นของใคร ทาไมจึงได้มาอาศัยอยู่ที่นี่
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาถาม : มีความสุขใหม เพราะอะไร บ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................
คาถาม : มีความทุกข์ใหม เพราะอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................
คาถาม : ในความคิดของคุณยาย/ตา คิดว่าทาอย่างไร เราจะมีที่ดินเป็นของตนเองได้เพื่อความมั่นคง
............................................................................................................................... ..................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

คาถาม : ปกติ ได้รับบริการสวัสดิการอะไรบ้าง
ครอบครัว............................................................................................................... ............
ผู้นาชุมชน...........................................................................................................................
เทศบาล ............................................................................. ...............................................
ภาครัฐ..................................................................................................................................
ภาคเอกชน..................................................................................................................... .....
วัด.......................................................................................................................... .............
คาถาม : อีก 3 ปี ข้างหน้า ท่านคาดหวัง หรือ อยากเห็นรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
อย่างไร จึงจะทาให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเรา มีความสุข ไม่ลาบาก ในการดาเนินชีวิต
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง”
โดย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทของผู้ให้ข้อมูล ( ) ผู้บริหารท้องถิ่น ( ) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
( ) ผู้นาชุมชน /แกนนา ( ) บุคคลอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานวิจัย
( ) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ..............................................................
วันที่.................เดือน.......................พ.ศ..............
1.สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในชุมชนของเรา
ท่านมองว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้ท่านสะท้อนใน
มุมมองของท่าน
................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2.ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์
2.1 ชื่อ- สกุล .........................................................เพศ.......................อายุ ......................ปี
ตาแหน่ง..........................................…………………………………………………
2.2 หน่วยงาน สังกัด.............................................ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่/ถนน............................
ต าบล................................อ าเภอ......................................จั งหวั ด ..........................................
รหัสไปรษณีย์..................................
3. ข้อมูลความเห็นเชิงบริบทของผู้สูงอายุในชุมชน
คาถาม : ในเขตเทศบาล/อบต. ของท่าน มีจานวน ประชากรเท่าไร และมีผู้สูงอายุจานวน
เท่าไร ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัด บุกรุก และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็น ของตนเอง ประมาณ
เท่าไร
คาถาม : ท่ านในฐานะผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น ที่ ท าหน้ าที่ ส่ งเสริมและดูแลคุณ ภาพชีวิต ผู้ สู งอายุ
ในชุมชนแออัด ท่านมองว่าในปัจจุบัน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งด้าน การกิน อยู่ หลับ
นอน อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สิ่งแวดล้อม
คาถาม : ที่ผ่านมาทางท้องถิ่นของเราได้จัดบริการสวัสดิการ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
คาถาม : มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ จัดบริการสวัสดิการ ส่งเสริมไปแล้ว ผู้สูงอายุมีการตอบรับได้
อย่างดี และพึงพอใจมากที่สุด
คาถาม : มีกิจกรรมอะไรบ้างที จัดบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุไปแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสม หรือ
ไม่ได้รับการตอบรับเชิงบวก

4. ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ การไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
คาถาม : ตามข้อ 3.1 ท่านคิดว่า ทาไมกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองมาระยะยาว
คาถาม : ปัญหาของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่สาคัญ มีอะไรบ้าง ในปัจจุบัน
คาถาม : แนวโน้มในอนาคต กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้อาจจะประสบปัญหา หรือเป็นอย่างไรในอนาคต
คาถาม : ท่านคาดหวัง อยากเห็ น ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดมีคุณ ภาพชีวิตเป็นอย่างไร และควร
ดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับ สภาพของสังคมผู้สูงอายุไทย
ถ้าจะต้องดาเนินการในพื้นที่ของท่านใครบ้างที่ควรจะเข้ามามีบทบาทร่วมดาเนินการ เพื่อให้บรรลุผล
5. นโยบายการดูแล ส่งเสริม และจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
คาถาม : .ท่านมีนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคม แก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด อย่างไรบ้ าง จึงจะ
ทาให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ดี 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………………………………………………………………………………………………………………………….
(Concerned ;
Education , Health , Work – Income , residence , Justice , Recreation , Public Service)
1. What is Situation Quality of Life Elderly People Generation your Country ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do you have to Process of how to take care and Promote the quality of life
for Poor elderly in your country?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Do you have The relevant Laws for Protection and develop quality of life for
Elderly in your country?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

What do you think about quality of Life for elderly In the future 10 year and
How?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

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?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

……………..……………………………………..Interviewer
(………………………………………)
Position……………………………………………………
Date………………………………………………………....

คณะผู้จัดทา
บรรณาธิการ
1. นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
2. นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า
3. ร้อยตารวจหญิง ดร.ณัฎฐนันท์ ภูเบศพินธคุปต์
4. ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์
5. นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง
6. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงบา
7. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระบัว
8. นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
13. ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพศูนย์สระบุรี
14. ประธานชมรมสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี
15. ประธานชมรมสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
16. ประธานชมรมสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. ประธานชมรมสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี
18. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
19. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
20. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
1. นายสนองวิชญ์
2. นางสาวเปรมจิต
3. นางสาวประไพศรี
4. นางอุไรวรรณ
5. นางสาวขนิษฐา

ภูวันทมาตย์
ศิริวัฒนะตระกูล
คามุง
แจ้งเวชฉาย
กิจเจา
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6. นางสาวปทุมมา
ไชยบุญ
7. นางสาวกรวิกา
สมานไทย
8. นางสาวอติพร
เพ็งปาน
9. นางช่อทิพย์
ลือลาภ
10. นางสาวดาวรุ่ง
กะโห้แก้ว
11. นายชาญวิทย์
ชานาญพุดซา
12. นายสาวหทัยรัตน์ แสงศรี
13. นายยุทธพงษ์
เกลื่อนเมือง
14. นางสาวปิติ
เทียมนพมาศ
15. นางเดือนพัตรา
แพไชยพันธ์
16. นายเกียรติศักดิ์
เผือกโสมณ
17. นางสาววิชุดา
ไทยประกอบ
18. นายราเชนทร์
ปัญญาธนคุณ
19. นางปรียาภรณ์
มั่งมี
20. นางสาวณัฐธิดา
เยาวกูล
21. นายทินวุฒิ
บัวรอด
22. นางสาวชลิตา
เจริญปัดถวี
23. นางสาววรรณพักตร์ กันเมล์
24. นางสาวทัศนีย์
รักร่วม
25. นายเทวรักษ์
กัลป์ลิสุต
26. นางสาวสรีนา
อารอบี
27. นายสมชาย
ไชยปัญญา
28. นางสาวภัทรา
อุ่นเจริญ
29. นางสาวพิมพ์ลิขิต ทองนวคุณ
30. นายชูชาติ
พรหมพิมพ์
31. นายดุลทัศน์
รักชื่น
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