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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ
ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  และ       
3) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชน           
วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ท าการรวบรวม
ข้อมูลด้วยกรณีศึกษา (Case Study) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ      
(Key Informant) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)                               
การจัดหมวดหมู่ (Typology) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการตีความ (Interpretation) 
 ผลการวิจัยพบว่าเดิมพ้ืนที่อ าเภอแปลงยาวเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่การตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นมาในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงได้ส่งผลให้พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบบริเวณต าบลหัวส าโรงมีการ
พัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเมือง มีการซื้อขายที่ดินเพ่ือรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการขยายตัว
ของเมืองและการเก็งก าไรในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ พ้ืนที่ใช้สอยในครัวเรือนลดจ านวนลง 
ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยภายในชุมชนจ านวน
มาก สมาชิกวัยแรงงานในครัวเรือนส่วนมากเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ต าบลหนองไม้
แก่นสมาชิกวัยแรงงานในชุมชนยังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรมมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบชนบท ใช้ชีวิต
แบบเรียบง่ายที่ดินในต าบลหนองไม้แก่นเป็นพ้ืนที่ในโครงการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ท าให้
ชาวบ้านในชุมชนเข้าถึงทรัพยากรในการด ารงชีพได้มากแม้ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้นเช่นเดียวกับในชุมชนหัวส าโรง แต่มีลักษณะการอยู่อาศัยโดยแยกไปสร้างบ้านหลังใหม่ แต่ยังอยู่



ในละแวกเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แตกต่างกันในชุมชนที่ศึกษานี้ ส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุข
ของผู้สูงอายุระหว่างชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในทั้งสองชุมชน พบว่า มีการให้ความหมายของ
ความอยู่ดีมีสุขหรือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการอยากจะเป็นใกล้เคียงกัน คือ การได้รับความรักความเอาใจใส่
จากบุตรหลาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับญาติ เพ่ือนบ้าน รวมทั้งคนในชุมชน การมีสุขภาพร่างกายดี
การมีรายได้ที่เพียงพอกับการครองชีพ และการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต ในขณะที่สภาพความเป็นอยู่
ในปัจจุบันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันระหว่าง 2 ชุมชน การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุใน 2 
ชุมชนนี้จึงมีความแตกต่างกันด้วย กล่าวคือ ผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจาก
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขได้มากกว่าผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงซึ่งอยู่
ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เพราะสามารถเข้าถึงและมีกระบวนการแปลงทรัพยากรที่มีอยู่
เพ่ือการด ารงชีพ อันน าไปสู่การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขได้มากกว่า 

การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งผลอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตและความ
อยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างกันกับในชุมชนที่อยู่ห่างจาก
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่างๆ วิถีการด ารงชีพของสมาชิก
ครอบครัวและผู้สูงอายุ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะทีส่ าคัญจากการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านผู้สูงอายุ
ควรร่วมกับชุมชนท าการรณรงค์เ พ่ิมค่านิยมให้สมาชิกในครัวเรือนและชุมชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้สูงอายุในครัวเรือน ทั้งในแง่ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและการน า
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ในชุมชน อันจะช่วยเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ
ต่อไป 
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 The objectives of this research were: 1) to investigate social changes in 

communities led by industrial development in Plaeng Yao district, Chachoengsao 

province; 2) to examine well-being of elderly people in 2 communities located near 

and far from an industrial estate; and 3) to analyze impacts of the social changes on 

the well-being of elderly people in the selected communities. The study was 

conducted following the qualitative research approach in which data were collected 

through case studies, observation and informal interview. Data analysis was done by 

means of content analysis, typological analysis, data synthesis and interpretation. 

 The research results reveal that in the past Plaeng Yao district was 

predominantly agricultural area. The construction of the Gateway CityIndustrial 

Estate in Hua Samrong sub-district led to changes towards urbanization in 

surrounding communities. Lands were mainly sold to investors to be used for 

industrial development, real estate development and land speculation. This made the 

area available for household utilization decreased. Currently, more single families are 

found and a large number of migrated labors from other localities moved into the 

area.  The majority of workforce family members work in the industrial sector.  This 

is contrast to the workforce family members in Nong Maikaen sub-district who work 

mainly in the agricultural sector and still maintained their modest rural life style. 

Lands in this community are under the agricultural land reform scheme that allows



 community members to have a better access to resources important for their 

livelihoods. Although single families are increasing, similar to the Hua Samrong sub-

district, but newly established young families still reside in the same compound with 

their parents.  Different social changes occurring in these 2 communities lead to the 

difference in well-being of elderly people between the communities.  

 The result of well-being analysis of elderly people in the studied communities 

indicate that similar meanings of well-being or what life elderly people need are 

given.  Its components include: love and caring they receive from their descendants; 

good relationship with their relatives, neighbors and community members; good 

health; having sufficient income for living; and freedom in living. As living 

conditions are different due to the changing contexts, well-being achievements among 

elderly people also differbetween these communities. Elderly people in Nong 

Maikaen community which is far away the Gateway City Industrial Estate appear to 

achieve a higher level of well-being than those in Hua Samrong community which is 

nearby the Gateway City Industrial Estate. This is because elderly people in the 

former community are able to have better access to and transformation process of 

some types of resources for their livelihoods. Consequently, they can achieve a better 

overall well-being than in the former community.  

Industrial development brings about significant changes on the mode of living 

and well-being of elderly people in the community nearby the industrial estate which 

are different from those in another community located far from the industrial estate.  

The changes are conditioned by their access to various resources, livelihood strategy 

of them and their family members, as well as their relationship with family members. 

An important suggestion from this is agencies working in relation to promote 

elderly people well-being should collaborate with local communities in campaigning 

to improve values of household and community members that realize the importance 

of elderly people, both with respect to good social relation and appropriate utilization 

their valuable experiences, which will enhance their well-being reasonably. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาและให้ความ
ช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะและก าลังใจที่ส าคัญและ
ทรงคุณค่ายิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาและช่วยเหลือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. สากล จริยวิทยานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. อาแว มะแส ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการขวนขวาย     
หาความรู้ เ พ่ือพัฒนา ยกระดับการคิดวิ เคราะห์  พร้อมทั้ งกรุณา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา            
ตลอดจนตรวจทาน แก้ไข จนวิทยานิพนธ์นี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีนับเป็นก าลังใจส าคัญในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ในขณะเดียวกันผู้วิจัยขอขอบคุณพ่ี ๆ ในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงและต าบลหนองไม้แก่น
ที่ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่ท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้คือผู้ที่เป็นยิ่งกว่าชีวิต นั่นคือครอบครัวของข้าพเจ้าผู้เป็น
แรงผลักดันสนับสนุนในทุกก้าวเดินของชีวิต ข้าพเจ้าจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดี   
จากครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่สนใจข้อมูล    
ด้านความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาที่ได้รับจักเป็นประโยชน์          
ต่อการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในสังคมไทยสืบไป 
  

     เมธาวี บุญพิทักษ์ 
     กันยายน 2560 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 “ควำมอยู่ดีมีสุข” เป็นสภำพที่ทุกคนในโลกล้วนแสวงหำ แต่กำรบรรลุถึงควำมอยู่ดีมีสุขของ
คนเรำนั้นอำจแตกต่ำงกันได้ บำงคนมีควำมอยู่ดีมีสุขจำกกำรมีทรัพย์สินเพ่ือแสดงถึงฐำนะหรือควำม
มั่งคั่งทำงรำยได้ของตนเอง ในขณะที่บำงคนมีควำมอยู่ดีมีสุขเนื่องจำกกำรมีสุขภำพที่ดี หรือบำงคนมี
ควำมอยู่ดีมีสุขจำกกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ดังนั้น นักวิชำกำรจึงมีควำมสนใจศึกษำถึง
ควำมอยู่ดีมีสุขที่ทุกคนต้องกำร รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลให้ชีวิตมีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนในแต่ละประเทศและแต่ละสังคมมีชีวิตอย่ำงอยู่ดีมีสุข            
ในระยะหลัง ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับควำมอยู่ดีมีสุขของคนเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำร
พัฒนำ ดังปรำกฏในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) จนถึง
แผนพัฒนำ ฯ ฉบับล่ำสุด คือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ผนวกแนวคิดนี้เข้ำไปยังแผนพัฒนำ ฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ    
มีกำรปรับกำรมุ่งเน้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำเป็นกำรพัฒนำที่คน ให้ควำมส ำคัญกับควำมอยู่ดีมสีุข
ของประชำชนเป็นหลัก โดยใช้กำรพัฒนำเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนำให้คนมีควำมสุขและ
คุณภำพชีวิตที่ดี (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555) 
 กำรพัฒนำประเทศไทยอย่ำงมีระบบที่เป็นจุดเปลี่ยนส ำคัญในยุคใหม่ของกำรพัฒนำประเทศ
ด้วยกำรวำงแผนได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504 – 2509) กำรจัดท ำแผนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศของประเทศไทยนี้ ในช่วงแรก ๆ ได้รับ
อิทธิพลจำกแนวควำมคิดกำรพัฒนำของประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำ
ประเทศว่ำ เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมและด้ำนอ่ืน ๆ ของประเทศให้เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ แผนกำรพัฒนำชำติจึงเป็นนวัตกรรม (Innovation) อย่ำงหนึ่งในสมัยนั้น
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ที่ถูกสร้ำงขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำในช่วงคริสต์ศวรรษ 1960 และถูกถ่ำยทอดไปสู่ประเทศต่ำง ๆ 
หลำยประเทศทั่วโลก โดยเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคือกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
(Economic Growth) ของประเทศ หรือกำรท ำให้ประเทศเกิดควำมมั่งคั่งในทำงวัตถุ (Wealth) มำก
ขึ้น ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ที่น ำมำใช้เพ่ือท ำให้ประเทศเกิดควำมมั่งคั่งเช่นเดียวกับโลกตะวันตก คือต้องสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นล ำดับขั้น ดังนี้ (Rostow, 1961 อ้ำงถึงใน สมส่วน ฮำว, 2558: 
11) 

1)  ขั้นสังคมแบบประเพณีนิยม (Traditional Society) สังคมยังไม่มีกำรเจริญเติบโต 
กำรยังชีพเป็นแบบพ้ืนบ้ำนดั้งเดิม ยังมีข้อจ ำกัดในกำรเจริญเติบโต ไม่มีเทคโนโลยี เป็นสังคมที่ยังไร้
กำรติดต่อสื่อสำร  

2)  ขั้นมีควำมพร้อมส ำหรับกำรทะยำนสู่ควำมเจริญเติบโต  (Preconditions for      
Take Off หรือ Transitional Stage เป็นขั้นตอนกำรพัฒนำของกำรเจริญเติบโตขั้นต่อไป มีกำรแปลง
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เริ่มมีกำรสื่อสำรและเคลื่อนย้ำยระหว่ำงสังคมและชุมชน อีกทั้ง
มีกำรเดินทำงไปยังเมืองอ่ืนหรือประเทศอ่ืน 

3)  ขั้นทะยำนสู่ควำมเจริญเติบโต (Take Off) มีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม มีกำร
ส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำไปยังประเทศอ่ืน 

4)  ขั้นก้ำวสู่ควำมเติบโตเต็มที่ (Drive to Maturity) มีกำรขยำยอุตสำหกรรม ไปสู่
ขนำดใหญ่ มีระบบกำรขนส่ง กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรสร้ำงกำรลงทุนขนำดใหญ่  

5)  ขั้นที่มีกำรบริโภคโดยมวลชนในระดับสูง (Age of High Mass Consumption)    
มีกำรสร้ำงฐำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ มีกำรขยำยกำรบริโภคอย่ำงมำก ผู้บริโภคมีก ำลังทรัพย์ในกำร
ซื้อสินค้ำได้มำกกว่ำกำรซื้อเพียงสิ่งของทีจ่ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต 

ควำมพยำยำมดังกล่ำวนี้ส่งผลให้หลำยประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นิยมน ำแนว
ทำงกำรพัฒนำตำมแนวคิดกระแสหลักมำใช้ อันส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรผลิตของ
ประเทศไปเป็นกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมเพ่ือกำรส่งออก  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555) โดยในภำคเกษตรกรรมไดมี้ควำมพยำยำมในกำรปรับเปลี่ยนจำก
กำรผลิตพืชอำหำรเพ่ือบริโภคในครัวเรือนแบบยังชีพ มำเป็นกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือกำรค้ำและกำร
ส่งออก เนื่องจำกกำรวัดผลกำรพัฒนำเน้นผลทำงเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
(Gross Domestic Product – GDP) เมื่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศมีแนวโน้มที่เน้นกำรลงทุนใน
ภำคอุตสำหกรรมมำกข้ึน จึงมีควำมพยำยำมเร่งกำรพัฒนำโดยมีนโยบำยให้สร้ำงนิคมอุตสำหกรรมขึ้น
ด้วยประกำรหนึ่ง ท ำให้เกิดกำรขยำยตัวของนิคมอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล รวมทั้งกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปในระดับภูมิภำค จนในปัจจุบันประเทศไทยมีนิคม
อุตสำหกรรมจ ำนวนกว่ำ 30 แห่งทั่วประเทศ โดยกระจำยตัวอยู่ใน 14 จังหวัด นอกกรุงเทพมหำนคร
ด้วย (พัชรี โพธิหัง, 2550: 18-19) 
 เมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่ง กำรพัฒนำที่เกิดข้ึนตำมแนวคิดดังกล่ำวไดส้่งผลกระทบ          ต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและชุมชนหลำกหลำยมิติ อำทิ กำรเสื่อมของวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม กำรอพยพย้ำยถิ่นของสมำชิกวัยแรงงำนจำกภำคเกษตรกรรมเพ่ือไปหำงำนท ำใน
ภำคอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตจำกที่มีลักษณะครอบครัวขยำย     
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อยู่กันแบบเครือญำติไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น ฯลฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับเปลี่ยนวิถี
กำรด ำเนินชีวิตของประชำกรไทยโดยรวมด้วย ซึ่งในอดีตประเทศไทยนับได้ว่ำเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่โดดเด่น มีกำรท ำกำรเกษตรขนำดเล็กอย่ำงแพร่หลำย จึงต้องอำศัยแรงงำนจำก
ครอบครัวในกำรท ำเกษตร ท ำให้นิยมมีบุตรมำก ครอบครัวจึงเป็นครอบครัวขยำย ซึ่งนอกจำกจะ
ประกอบด้วยบิดำ มำรดำและบุตรแล้วยังมีญำติพ่ีน้องอ่ืน ๆ เป็นสมำชิกครอบครัวหรือเครือญำติอำศัย
ร่วมอยู่ด้วย  อำจเป็น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือ ลุง ป้ำ น้ำ อำ รวมทั้งอำจจะมีหลำนร่วมด้วย โดยมักจะ
อำศัยอยู่ในชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติสูง กำรอำศัยอยู่ร่วมกันดังกล่ำวนี้ส่งผลให้คนใน
ครอบครัวและในชุมชนมีควำมผูกพันห่วงใย ดูแลเอำใจใส่ มีควำมเอ้ืออำทร และช่วยเหลือเกื้อกูล
พ่ึงพำอำศัยกันด้วย แต่ในปัจจุบัน เมื่อโอกำสทำงอำชีพมีหลำกหลำยมำกขึ้น ซ่ึงส่วนหนึ่งอยู่นอก
ชุมชน สมำชิกในครอบครัวจึงแยกย้ำยกันอยู่  ส่งผลให้มีเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคมมำเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น สมำชิกครอบครัวจึงประกอบด้วยบิดำ มำรดำและบุตรเท่ำนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
ท ำให้มีภำระและต้นทุนของค่ำใช้จ่ำยหลำยอย่ำงมำกขึ้นตำมไปด้วย อันเนื่องมำจำกกำรแยกครอบครัว 
อีกท้ังยังเกิดควำมคิดเชิงปัจเจกที่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่มำกข้ึน ควำมผูกพันของคนในครอบครัวและ
ชุมชนจึงน้อยลง ให้ควำมส ำคัญกับมูลค่ำมำกกว่ำคุณค่ำ เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกกว่ำให้ควำม
อบอุ่นในครัวเรือน (อัจฉรำ ชัยชำญ  อมร สุวรรณนิมิตร และ สุภำพร อำญำเมือง, 2556: 660)  
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยก ำลังประสบกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร            
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็ว โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ ภำยใน 20 ปี (2543-2573) สัดส่วนของ
ประชำกรผู้สูงอำยุต่อประชำกรรวมจะเพ่ิมขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ จำกร้อยละ 12.9 เป็นร้อยละ 26.6 
(ปรำโมทย์ ประสำทกุล, 2557: 21) ดังภำพที ่1.1 
 

 
 
ภำพที่ 1.1  ประมำณกำรณ์ประชำกรจ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งที่มำ: ปรำโมทย์ ประสำทกุล, 2557: 21. 
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 ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นได้สะท้อนให้เห็นว่ำ ประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมของผู้สูงอำยุ
อย่ำงเด่นชัดแล้ว เนื่องจำกประชำกรในวัยเด็กลดลง ในขณะเดียวกัน ประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปี
ขึ้นไป) เพ่ิมมำกขึ้น แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนี้แสดงให้เห็นในภำพที่ 1.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในปี 
พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีประชำกร 62.2 ล้ำนคน หนึ่งปีถัดมำคือ ปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 62.5 
ล้ำนคน เท่ำกับว่ำหนึ่งปีมีคนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคนเศษ คิดเป็นอัตรำเพ่ิมของประชำกรร้อยละ 0.6 ต่อปี 
แม้ว่ำกำรเพ่ิมของประชำกรของประเทศไทยโดยรวมยังคงจะเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนำคต แต่เป็นกำรเพ่ิม
ในอัตรำที่ช้ำลง โดยแต่ละปีอัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งคำดว่ำในปี พ.ศ. 2565 
สถำนกำรณ์ประชำกรไทยอำจถึงจุดอ่ิมตัว กล่ำวคืออัตรำกำรเกิดจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตรำกำร
ตำย ท ำให้อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรใกล้เคียงกับศูนย์ เพรำะจ ำนวนคนเกิดในแต่ละปีพอ ๆ กับ
จ ำนวนคนตำย จำกกำรฉำยภำพประชำกรชุดนี้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ เมื่อกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรไทย
ถึงจุดอ่ิมตัวที่จ ำนวนประมำณ 65 ล้ำนคนในรำวปี พ.ศ. 2565 แล้ว หลังจำกนั้น เป็นไปได้ว่ำอัตรำกำร
เพ่ิมประชำกรจะติดลบ คือต่ ำกว่ำศูนย์บ้ำงเล็กน้อย ซึ่งจะท ำให้จ ำนวนประชำกรแต่ละปีลดลง กำรที่
ประชำกรไทยในอนำคตเพ่ิมขึ้นอย่ำงช้ำ ๆ จนอ่ิมตัวแล้วลดลงนี้ เป็นผลสืบเนื่องมำจำกภำวะเจริญ
พันธุ์ที่ลดต่ ำลงและคนไทยมีชีวิตยืนยำวขึ้นเป็นหลัก  ลักษณะเช่นนี้จะท ำให้โครงสร้ำงอำยุของ
ประชำกรไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็นได้ชัดเจน หำกดูที่จ ำนวนประชำกรวัยเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะเห็นว่ำมีจ ำนวนลดลงจำก 14 ล้ำน (ร้อยละ 23 ของประชำกร
ทั้งหมด) เหลือ 9 ล้ำนคนเศษ (ร้อยละ 14) ส่วนประชำกรวัยแรงงำน (อำยุ 15 – 59 ปี) นั้นจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่ำวคือในช่วง พ.ศ. 2548 – 2558 จ ำนวนจะเพ่ิมขึ้นจำก 41 ล้ำน เป็น 43 
ล้ำนคน หลังจำกนั้นจะลดจ ำนวนลงเหลือ 38 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2578 จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ จ ำนวน
ประชำกรวัยแรงงำนในอนำคตอีก 30 ปีข้ำงหน้ำเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย (ปัทมำ พัฒนวงศ์ และ
ปรำโมทย์ ประสำทกุล, 2553: 2-3) 
 

 
 
ภำพที่ 1.2 กรำฟแสดงประชำกรในปี พ.ศ. 2548-2578 
แหล่งที่มำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2555. 
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 ส ำหรับประชำกรกลุ่มสุดท้ำย คือ กลุ่มผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) คนกลุ่มนี้ จะมีจ ำนวน
เพ่ิมขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ โดยในปี พ.ศ. 2548 มีประชำกรสูงอำยุอยู่         
6 ล้ำนคนเศษ (ร้อยละ 10) คำดว่ำเมื่อถึงปี พ.ศ. 2578 จ ำนวนผู้สูงอำยุน่ำจะเพ่ิมขึ้นเป็น 16 ล้ำนคน 
(ร้อยละ 25) ซึ่งเท่ำกับเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่ำตัวในช่วงเวลำรำว ๆ 30 ปีเท่ำนั้น (ปัทมำ พัฒนวงศ์ และ
ปรำโมทย์ ประสำทกุล, 2549: 6) เมื่อแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นนี้ ท ำให้มีประเด็นที่น่ำสนใจ
อย่ำงส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ เมื่อมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงประชำกรในชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขตนิคมอุตสำหกรรมด้วย เพรำะมีกำรโยกย้ำย
ประชำกรวัยแรงงำนจำกภำคกำรเกษตรกรรมเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น จึงน่ำจะส่งผลต่อกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตและควำมอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ของผู้สูงอำยุของในชุมชนดังกล่ำว
ด้วย กำรเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินชีวิต ทั้งนี้เพรำะควำมต้องกำร    
ควำมคำดหวัง และควำมเป็นไปของผู้สูงอำยุในชุมชนน่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยน
จำกสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสำหกรรมนั้นเอง  
 จำกสภำพกำรณ์ดังกล่ำว จึงมีควำมน่ำสนใจอย่ำงมำกที่จะศึกษำเรื่องควำมอยู่ดีมีสุข     
(Well-Being) ของผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรมเปรียบเทียบกับผู้สูงอำยุในชุมชนที่ห่ำงจำกกำรขยำยตัวของนิคมอุตสำหกรรม
พอสมควร โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำผู้สูงอำยุใน 2 ชุมชน คือ ต ำบลหัวส ำโรงและต ำบลหนองไม้แก่น 
อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ เนื่องจำกทั้ง 2 ชุมชนนี้เป็นพ้ืนที่เก่ำแก่และมีกำรตั้งถิ่นฐำนของ
ผู้คนมำยำวนำน ซึ่งแต่เดิมสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในสองพ้ืนที่นี้มีควำมคล้ำยคลึงกันในด้ำนด ำรง
ชีพด้วยกำรท ำเกษตรกรรมโดยเฉพำะกำรท ำนำข้ำวและกำรท ำไร่พืชเศรษฐกิจบำงชนิด จนกระทั่งมี
กำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 สถำนกำรณ์กำรท ำมำหำกินของสมำชิกทั้ง 
2 ชุมชนนี้ เริ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด พ้ืนที่ต ำบลหัวส ำโรงได้รับกำรพัฒนำเป็นพ้ืนที่
อุตสำหกรรม ประกอบกับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่ภำคกลำงบำงส่วนท ำให้มีกำร
ย้ำยฐำนก ำลังกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมส่วนหนึ่งเข้ำมำอยู่ในต ำบลหัวส ำโรงอย่ำงรวดเร็วในช่วงปี 
พ.ศ. 2545 - 2557 จำกกำรสังเกตในเบื้องต้นเห็นว่ำในปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนในพ้ืนที่นิคม
อุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้เพ่ิมจ ำนวนสูงขึ้นถึง 60 บริษัท จำกเดิมที่มีเพียง 20-30 บริษัทเท่ำนั้น กำร
เปลี่ยนแปลงนี้น่ำจะส่งผลให้วิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ต ำบลหัวส ำโรงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
เนื่องจำกคนวัยแรงงำนนิยมเข้ำมำท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น สภำพกำรด ำเนินชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสำหกรรมแห่งนี้จึงต้องปรับไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่มีควำมเป็นอุตสำหกรรม แต่ได้มีกำรพัฒนำเป็นชุมชนเมืองของพ้ืนที่ และกำร
เข้ำมำหำงำนท ำของแรงงำนต่ำงถิ่นด้วย ที่พักอำศัยได้เปลี่ยนจำกบ้ำนส ำหรับอยู่อำศัยของครัวเรือน
แบบเดิมกลำยเป็นอำคำรพำณิชย์ หอพัก ร้ำนค้ำมำกขึ้น ซึ่งด ำเนินกำรโดยนำยทุนด้วยส่วนหนึ่ง กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรปรับตัวของคนในชุมชนเพ่ือให้สอดรับกับกำรเป็น
อุตสำหกรรม ในขณะที่พ้ืนที่ต ำบลหนองไม้แก่นซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกนิคมอุตสำหกรรมพอสมควร 
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เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรประกำศของส ำนักงำน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรมให้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรม กำรด ำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนหลังนี้จึงยังคงท ำงำนในภำคเกษตรกรรมเป็นหลัก มักจะใช้ชีวิตในชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
กันสูง จึงเป็นที่น่ำสนใจว่ำควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุกับทิศทำงกำรพัฒนำเป็นสังคมอุตสำหกรรม
และสังคมเกษตรกรรมของชุมชนมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไร โดยมีค ำถำมวิจัยว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงรวดเร็วเพ่ือพัฒนำไปสู่ควำมเป็นอุตสำหกรรมและกำรด ำรงไว้ซึ่งกำรเป็นเกษตรกรรม
มีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงไร และกำรปรับเปลี่ยนเหล่ำนี้จะส่งผล
ต่อควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุในชุมชนเหล่ำนี้อย่ำงไรบ้ำง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1)  เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชนอันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำ
เป็นเขตอุตสำหกรรมในอ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 2)  เพ่ือศึกษำควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุ ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสำหกรรม      และ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ห่ำงออกมำจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมพอสมควร 
 3)  เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนจำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อควำมอยู่ดีมีสุข
ของผู้สูงอำยุในชุมชน 
 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 กำรศึกษำในครั้งนี้ได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำออกเป็น 3 ด้ำน คือ 
  
 1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหำของกำรศึกษำครอบคลุมบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของชุมชน ได้แก่ ควำมเป็นมำของชุมชน 
สภำพทำงกำยภำพของชุมชน สภำพทำงสังคมเศรษฐกิจ วิถีกำรด ำเนินชีวิตของสมำชิกที่อำศัย       
อยู่ในชุมชนและควำมอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน โดยเน้นศึกษำคุณค่ำและเป้ำหมำย ด้ำนควำมคำดหวัง
และควำมต้องกำรในชีวิต  กระบวนกำรแปลงทรัพยำกรเพ่ือควำมอยู่ดีมีสุข และกำรบรรลุถึงควำมอยู่
ดีมีสุขหรือควำมพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสำหกรรมและชุมชนที่ตั้งห่ำง
จำกนิคมอุตสำหกรรมพอสมควร โดยท ำควำมเข้ำใจกับองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม อันเนื่องจำกควำมเป็นอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมของพ้ืนที่ศึกษำ 
 
 1.3.2  ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 กำรเลือกพ้ืนที่ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) 
โดยจะท ำกำรเลือก 2 ชุมชนที่มีลักษณะต่ำงกัน คือ ชุมชนที่ 1 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสำหกรรมมำก ซึ่งสมำชิกในชุมชนจ ำนวนมำกท ำงำนในโรงงำนที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม และมี
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กำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในชุมชน
อย่ำงมำก ส่วนชุมชนที่ 2 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่ำงจำกออกมำจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมพอสมควร 
ในช่วงรัศมีไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิโลเมตร สมำชิกในชุมชนจ ำนวนมำกยังคงท ำงำนในภำคเกษตรกรรม และ
กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย 
 
 1.3.3  ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
 กำรศึกษำครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ท ำกำรรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึกเป็นหลัก เสริมด้วยกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษำได้ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่
จะในกำรศึกษำ 2 ประเภท ดังนี้  

1)  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ท ำกำรเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ผู้น ำชุมชนทั้งที่
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และผู้ที่มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุในชุมชน 
โดยจะเลือกมำชุมชนละไม่น้อยกว่ำ 6 คน รวมทั้งสองชุมชน จ ำนวน 12 คน 

2)  กรณีศึกษำผู้สูงอำยุในชุมชน ซ่ึงท ำกำรเลือกโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1)  ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่1ซึ่งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสำหกรรม

จ ำนวน 3 คน 
(2)  ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่กับลูกหลำนในพ้ืนที่ชุมชนที่  1 ซึ่งอยู่ ใกล้เขตนิคม

อุตสำหกรรมจ ำนวน 3 คน  
(3)  ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่คนเดียวในพ้ืนที่เขตชุมชนที่ 2 ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเขตนิคม

อุตสำหกรรม (ในช่วงรัศมีไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิโลเมตร) จ ำนวน 3 คน  
(4)  ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่กับลูกหลำนในพ้ืนที่เขตชุมชนที่ 2 ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเขตนิคม

อุตสำหกรรม (ในช่วงรัศมีไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิโลเมตร) จ ำนวน 3 คน  
 

 1.3.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คลอบคลุมช่วงเวลำตั้งแต่พ้ืนที่ศึกษำทั้ง 2 ชุมชน เริ่มมีข้อ
แตกต่ำงด้ำนกำรพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมอย่ำงเห็นชัด คือ ในช่วงตั้งแต่                 ปี 
พ.ศ. 2545 จนถึงช่วงเวลำที่ท ำกำรรวบรวมข้อมูล คือ ปี พ.ศ. 2557  
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1)  ได้ทรำบและเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสำหกรรมและในชุมชนที่อยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรม 

2)  ได้ทรำบถึงมุมมองและสภำพของควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสำหกรรมมำก และชุมชนที่ตั้งอยู่ห่ำงออกมำจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมพอสมควร ในช่วงรัศมีไม่ต่ ำ
กว่ำ 20 กิโลเมตรว่ำเป็นอย่ำงไร 

3)  ได้เข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำไปสู่
ควำมเป็นอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมกับควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุ 

4)  ข้อมูลที่ได้สำมำรถน ำไปประยุกต์เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำที่ส่งเสริมควำมอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอำยุทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ฯลฯ 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ในการศึกษาเรื่องความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกรณีศึกษา อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ความอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาสังเคราะห์ใช้เป็นแนวคิดน า           
ในการศึกษา โดยได้จ าแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับความอยู่ดีมีสุข 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

 2.3  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบทางสังคม 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  แนวคดิเกี่ยวกบัการอยูด่มีีสขุ 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขกับการพัฒนา (Well-Being and Development) เป็น
แนวคิดที่ค่อนข้างใหม่แนวคิดหนึ่งในแวดวงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสังคม แม้ว่าเรื่องความอยู่ดีมีสุขมีการกล่าวถึงมานานแล้ว แต่แนวคิดว่า
ด้วยความอยู่ดีมีสุขกับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนาเริ่มมีการพูดถึง
อย่างจริงจังเมื่อราวทศวรรษท่ี 1990 โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รับการเขียนขึ้นมาจ านวน
มาก ในที่นี้จะขอท าความเข้าใจกับแนวความคิดนี้ ทั้งเรื่องของความหมายของความอยู่ดีมีสุข 
ความส าคัญต่อการพัฒนา และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.1.1  ความหมายของความอยู่ดีมีสุข 
จากการศึกษาความหมายของความอยู่ดีมีสุข พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย จึงขอ

น าเสนอความหมายที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 3) อธิบายว่า    

ความอยู่ดีมีสุขหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา โดยมีความเชื่อมโยงกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น    
องค์รวมและสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคนและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
นั่นเอง โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้อธิบายถึงรายละเอียดของความ
อยู่ดีมีสุขว่าหมายถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท าที่ทั่วถึง มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผน, 2548 อ้างถึงใน ทวีชัย เชสูงเนิน และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, 2554) 

สาสินี เทพสุวรรณ และคณะ (2550: 325) ได้อธิบายว่า ความอยู่ดีมีสุขมี 2 มิติใหญ่ ๆ คือ
ความอยู่ ดี มีสุ ขทาง อัตวิ สั ย  หรื อความสุขทางใจ  (Subjective Well-Being or Happiness)             
เป็นความรู้สึกแบบองค์รวมซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรมขึ้นอยู่กับความนึกคิดของแต่ละบุคคล และความ
อยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัย (Objective Well-Being) ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่จับ
ต้องได้  

สุชีรา สนธิ์สายสิงห์ (2548: 3) กล่าวว่า ความอยู่ดีมีสุข (Well -Being) หมายถึง การมี
สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจมีความรู้ มีงานท าอย่างทั่วถึงและมีรายได้พอเพียงต่อการด ารง
ชีพ รวมทั้งมีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งต้องอยู่ภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 

ดารุณี จงอุดมการณ์ (2549:10) อธิบายว่า ความอยู่ดีมีสุขคือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ
สภาพความเป็นอยู่ของชีวิตตนเอง ที่ประสานกันในหลายมิติภายใต้บริบททางสังคม โดยครอบคลุม
การให้คุณค่าของบุคคล มาตรฐานความเป็นอยู่ในสังคม ความคาดหวังในเป้าหมายในชีวิต และความ
ห่วงใยที่มีอยู่ของบุคคล 

McGregor (2007) ได้อธิบายว่า ความอยู่ดีมีสุข หมายถึงสภาพของความเป็นอยู่ร่วมกันของ
คนที่สามารถบรรลุถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมทั้งสามารถกระท าการต่าง ๆ อย่างมี
ความหมายในการที่จะบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ของชีวิตและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เขาได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า การที่จะเข้าใจความอยู่ดีมีสุขของแต่ละคนนั้นต้องพิจารณาจากสิ่งที่ตัวเขามีหรือไม่มี 
สิ่งที่พวกเขาท าได้หรือท าไม่ได้ และพวกเขาคิดอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว 

 
2.1.2  ความเป็นมาและความส าคัญของความอยู่ดีมีสุข 
ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) มีที่มาแรกเริ่มจากกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศที่อิงฐาน

ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยการศึกษาความอยู่ดีมีสุขในช่วงแรกเน้นศึกษาแนวทางการพัฒนาที่จะ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของบุคคล ซึ่งจ ากัดเฉพาะด้านรายได้และเศรษฐกิจและมีวัตถุประสงค์หลักในการ
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พัฒนาคือ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงานของประชาชนโดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของอมาตยา เซน ที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขว่า “ผลกระทบขั้นสุดท้ายของ
การพัฒนาคือการท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลส าเร็จในสิ่งที่ต้องการ ด้วยการขับเคลื่อนที่ว่า
การมีรายได้จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือทางผ่านไปสู่ความส าเร็จ” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 8) 

อย่างไรก็ตามแนวการพัฒนาในช่วงแรกนี้ยังไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุข
ที่แท้จริงได้ จนกระทั่งได้มีการพัฒนามาเป็นแนวคิดความอยู่ดีมีสุขซึ่งมี 2 มุมมอง คือ ความอยู่ดีมีสุข
ทางภาวะวิสัย (Objective Well-Being) และความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย (Subjective Well-Being) 
ซึ่งความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัยโดยทั่วไปหมายถึงการน าเสนอรายการสิ่งของที่ขาดไม่ได้ที่ประชากร
จะต้องได้รับเพ่ือให้ความสามารถในการมุ่งสู่ชีวิตที่ดี โดยได้มีการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย จับ
ต้องได้ เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินความอยู่ดีมีสุขตามแนวคิดนี้ ให้เกิดการยกระดับของการพัฒนา 
ทั้งนี้ความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัยนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของบุคคล ที่เน้น
ความจ าเป็นของมนุษย์ ส่วนความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย เป็นความพึงพอใจในชีวิต โดยตั้งอยู่บน
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (United Nations Development Programme,1999) 

1)  ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม และความพึงพอใจต่าง ๆ ของชีวิต เช่น           
การแต่งงาน การท างาน รายได้ ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน เป็นต้น 

2)  การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก 
3)  การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ 
4)  การมีความรู้สึกนึกคิด หรือการมองชีวิตอย่างมีความหมายและบรรลุสิ่งที่หวังไว้ 

สากล จริยวิทยานนท์ (2555: 43-44) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของสังคมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดี (Welfare หรือ Well-Being) ว่าครอบคลุมที่ลักษณะต่าง ๆ ของสังคม 
เน้นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม เช่น ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม (Social 
Cohesion) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ่งสะท้อน
ถึงลักษณะทางสังคมที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน มีความไว้วางใจกัน หรือมีบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมและร่วมมือในการกระท าต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ร่วมกัน 

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ได้มีการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขใน
ประเทศก าลังพัฒนา (Well-Being in Developing Countries) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมา
โดยทีมนักวิชาการจาก University of Bath ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีที่มาจากสมมติฐานที่ว่า
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ (Human Needs) มีความส าคัญมากท่ีมนุษย์ควรจะบรรลุถึงและ
การที่ครัวเรือนมีทรัพยากรด้านต่าง ๆ แตกต่างกันจะพัฒนาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขต่างกัน เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาที่ พิจารณาความอยู่ดีมีสุขผ่านแนวคิดอ่ืน  2 แนวคิดหลักด้วยกันดังนี้              
(ดุษฎี อายุวัฒน์ และพรเพ็ญ ปานค า, 2556; McGregor, 2007) 
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1)  แนวคิดเรื่องสภาพของทรัพยากร (Resources Profiles Approach) เป็น
แนวคิดที่ให้ความสนใจกับการมี การเข้าถึงทรัพยากรของแต่ละครัวเรือน (Having) รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ดังกล่าว (Doing) เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครัวเรือน อันจะน าไปสู่
ความอยู่ดีมีสุข โดยได้จ าแนกสภาพทรัพยากรดังกล่าว ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

(1)  ทรัพยากรที่เป็นวัตถุ (Material Resources) 
(2)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 
(3)  ทรัพยากรทางสังคม (Social Resources) 
(4)  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resources) 
(5)  ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Resource) 

2)  แนวคิดเรื่องความต้องการของมนุษย์ (Theory of Human Needs – THN)   
ซึ่งเสนอโดยโดยอลและคอฟ (Doyal&Gough, 1991) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าสมาชิกในครัวเรือนมี
แรงจูงใจและค่านิยมที่เป็นของบุคคลอันจะน าไปสู่การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง โดยแต่ละคนจะพิจารณาระดับความต้องการของตนจนเกิดความพึงพอใจที่
สัมพันธ์กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลรวมถึงความต้องการที่เป็นสากล (Universal Needs) เมื่อบุคคล
มีหรือเข้าถึงทรัพยากรหลากหลายประเภทก็จะใช้ทรัพยากรนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะท าให้
บุคคลมีความอยู่ดีมีสุข  

สุชีรา สนธิ์สายสิงห์ (2550: 6) ได้อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของแนวคิดของความ
อยู่ดีมีสุขกับการพัฒนาประเทศไทยว่า ผลจากการพัฒนาในอดีตที่ให้ความส าคัญกับการเน้นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งในด้านสังคมและความยั่งยืน
ของการพัฒนา และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนด้วยในที่สุด ทั้งในเรื่องปัญหาของความ
เหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนของแนวคิดการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาและให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมหรือบูรณาการ
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคนและมุ่งให้คนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาหรือเป็น
เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขของคน 
ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยมุ่งสร้างศักยภาพของคนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมิให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือยกระดับมาตราฐานความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น  

บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2549: 3-29) ได้อธิบายว่า ความอยู่ดีมีสุข เป็นแนวคิดที่ปรากฎขึ้นมา 
ท่ามกลางกระแสความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ลงรอยกัน โดยแตกออกเป็นสองแนวทาง แนวทาง
แรกเสนอว่า การพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะน ามนุษย์ไปสู่ความรุ่งเรือง ซึ่งมองว่าการพัฒนา
จะช่วยขจัดความยากจนหรือความทุกข์ยากให้หมดไป แต่อีกด้านหนึ่งได้มีข้อเสนอในลักษณะที่ เป็น
การวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนา โดยกล่าวว่า การพัฒนานั้นแท้จริงแล้วเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้มี
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อ านาจ โดยที่การพัฒนาที่ไม่เหมาะสมจะน ามนุษย์ไปสู่ความทุกข์ สังคมเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความไม่เท่าเทียมหรือไม่เป็นธรรม  

McGregor et.al. (2009) ได้อธิบายว่า ค าว่า Well-Being ไม่ใช่เป็นค าใหม่ แต่ที่ผ่านมาถูก
ใช้โดยนักวิชาการหลากหลายสาขา แต่มักจะมีมุมมองที่ตีกรอบในแต่ละสาขาไม่ได้มีการบูรณาการใน
มุมมองของทีมงานวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุขในประเทศก าลังพัฒนา (Well-Being in Developing 
Countries–WED) ได้เสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหลายสาขาในลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชาโดยเน้น
ความพยายามของบุคคลในการที่จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งผลของความพยายามนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งคนๆนั้นเข้าไปมีส่วน
ร่วม ดังนั้นมันจึงครอบคลุมทั้งมิติท่ีเป็นภาวะวิสัยและมิติที่เป็นอัตวิสัย กระนั้นก็ตามการได้มาซึ่งความ
อยู่ดีมีสุขไม่ได้ผูกติดอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งดังกล่าวนี้แบบตายตัว แต่ต้องตระหนักถึงความหมายและ
คุณค่าของความอยู่ดีมีสุขที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมที่แต่ละคนใช้ชีวิตอยู่อย่างส าคัญด้วย 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดของความอยู่ดีมีสุขประกอบด้วย 2 ฐานคิด คือ ความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะ
วิสัยและความอยู่ดีมีสุขด้านอัตตวิสัย ซึ่งฐานคิดดังกล่าวทั้งสองแนวนี้สามารถปรับไปใช้กับคนทุกกลุ่ม
ทุกวัยและน่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว
ด้วยเช่นกัน 

 
2.1.3  องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 
แนวคิดความอยู่ดีมีสุขมีความครอบคลุมที่กว้างโดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

กับความผาสุกของมนุษย์และชีวิตที่ดีที่มนุษย์แสวงหาหรือมุ่งไปที่แนวคิดและวิธีวิทยาเกี่ยวกับความ
อยู่ดีมีสุข ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ คือ ความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัย และความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย 

1)  ความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัย (Objective Well-Being – OWB) เป็นการ
น าเสนอรายการของสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่คนแต่ละคนควรจะได้รับเพ่ือที่จะสามารถมุ่งสู่ชีวิตที่ดี มุมมอง
ดังกล่าวนี้ได้พัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัยซึ่งจับต้องได้ เพ่ือใช้ส าหรับประเมินความอยู่ดีมีสุขและ
สวัสดิการของประชาชน หรือเพ่ือประเมินระดับของการพัฒนาโดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน    
13 ตัวชี้วัด (สาสินี เทพสุวรรณ์, 2550) ดังตารางที่ 2.1 

2)  ความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย (Subjective Well-Being – SWB) หมายถึง มิติที่
หลากหลายของการประเมินหรือการมองชีวิตตนเองของปัจเจก ซึ่งสะท้อนเป็นระดับความพึงพอใจ
ออกมาโดยรวมถึงความพึงพอใจในชีวิตที่วางอยู่บนความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกเอง ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึกของปัจเจก ความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัยเป็นค าที่ใช้เสมือนร่มที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ        
4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, 2554: 23-24) 

(1)  ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมและความพึงพอใจใน Domain ต่าง ๆ      
ของชีวิต อย่างเช่นเรื่อง การแต่งงาน การงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย และการพักผ่อน ฯลฯ 

(2)  การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกเป็นประจ า  
(3)  การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบน้อยหรือไม่บ่อย  
(4)  การมีความรู้สึกนึกคิด หรือมองว่าชีวิตมีความหมายและความสามารถ

บรรลุสิ่งที่หวังไว้ 
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ตารางที ่2.1  แสดงตัวชี้วัดและองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย 
 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1) ด้านเศรษฐกิจ 1) รายได้  

2) การกู้ยืมและการเป็นภาระ  
3) การมีเงินออม  
4) วัสดุที่ใช้ท าตัวบ้าน  
5) สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย   

2) ด้านสภาพแวดล้อมในสังคม 6) ทุนทางสังคมในชุมชน 
3) ด้านครอบครัว 7) ครอบครัวอบอุ่น  

8) สถานภาพการสมรส 
4) ด้านสุขาภาพอนามัย 9) การเจ็บป่วย  

10) การมีหลักประกันสุขภาพ 
5) ด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ 11) ความพอใจในฐานะของตนเองเมื่อ  

 เปรียบเทียบกับเพ่ือนบ้าน 
12) การท าบุญ 

6) ด้านการศึกษา  13) ระดับการศึกษาสูงสุด 
 
แหล่งที่มา: สาสินี เทพสุวรรณ์, 2550: 318-319. 

 
 การประเมินความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัยสามารถท าได้โดยอิงอาศัยการประเมินตนเองของ
ปัจเจก (Self-report) ซึ่งมักจะรวมไว้ในแบบส ารวจ ในระยะหลังการประเมินความอยู่ดีมีสุขทางอัต
วิสัยของปัจเจกนี้ ในทางวิชาการด้านการพัฒนามักจะใช้ควบคู่การประเมินความอยู่ดีมีสุขทางภาวะ
วิสัยมากเพ่ิมข้ึน เพ่ืออธิบายความหมายของการพัฒนา  

หากพิจารณาความหมายของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) ตลอดจน
ความสุขในมิติของนักเศรษฐศาสตร์จะพบว่าความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมีความหมายที่
เหมือนกันและใช้แทนกันได้  อีกทั้ งยังมีการน าค าทั้งสามนี้มาใช้อย่างสอดคล้องกับแนวคิด
อรรถประโยชน์ (Utility) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าปัจเจกบุคคลมักจะตัดสินใจเลือกท า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นความต้องการที่ไม่
มีข้อจ ากัด (Veenhoven, 1991: 1-34, 1997: 29-74; Easterline, 2001: 465-484)  

นอกจากนี้ Diener (1984: 542-575) ยังได้กล่าวถึงความสุข โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้ 
1)  เป็นความรู้สึกที่ดีเรียกว่าสุขภาวะ (Well-Being) เป็นการให้ค าจ ากัดความมา

จากเกณฑ์ภายนอกเช่นความดีงาม (Virtue) หรือความศักดิ์สิทธิ์ (Holiness) เป็นการให้ค าจ ากัด
ความสุขที่ไม่ได้พิจารณาถึงสภาพความรู้สึกส่วนตัวแต่ค านึงถึงคุณลักษณะอันพึงปรารถนา 
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2)  เป็นความพึงพอใจในชีวิต อันเป็นผลจากการประเมินโดยรวมถึงคุณภาพชีวิต
ทั้งหมดของบุคคลตามเกณฑ์ที่บุคคลนั้นเลือกเองหรือจะกล่าวว่าความสุขในความหมายนี้คือ 
“ทัศนคต”ิ ที่บุคคลมีต่อชีวิตตนเอง 

3)  เป็นการเน้นที่อารมณ์ที่ เป็นสุขหมายถึงการมีความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ความรู้สึกทางลบ 

ในขณะที่ในมุมของทางศาสนาพุทธภายใต้บริบทของสังคมไทยมีนักวิชาการได้อนุมาน
สุขภาพจิตและความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน (อภิชัย มงคล และคณะ, 2544: 227-232) อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากความสุขเป็นความรู้สึกรวมทางอารมณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้ และเป็นแนวคิด
ทางอัตตวิสัย (Subjective Concept) ขึ้นอยู่กับค าจ ากัดความของแต่ละบุคคลและไม่สามารถวัดเชิง
ปริมาณได้ดีนักการที่แต่ละบุคคลจะตัดสินว่ามีความสุขมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่ก าลังด าเนิน
อยู่ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีตตลอดจนทัศนคติที่มีต่อการด าเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจมีทั้งที่
ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์โดยที่ระดับของความสุขและความทุกข์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะ
จดจ าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาได้มากเพียงใดด้วย  (Alexandrova, 2005: 301-324)  

 นอกจากนี้  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของความสุขในทางพุทธศาสนา
เพ่ิมเติมยังสามารถสรุปองค์ประกอบของความสุขโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1)  ความสุขท่ีมาจากปัจจัยภายนอกมีการแบ่งประโยชน์สุขออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน 
ได้แก่ระดับที่ 1 ด้านรูปธรรมที่ตามองเห็นคือการมีทรัพย์สินเงินทองการมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็น
ฐานการมียศฐานะต าแหน่งการเป็นที่ยอมรับในสังคมการมีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัว
ที่ดีระดับที่ 2 ด้านนามธรรมที่ลึกล้ าเลยจากที่ตามองเห็นคือเรื่องของคุณธรรมความดี งามการมี
ความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิตการได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือน
มนุษย์ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เป็นหลักของจิตใจและการมีปัญญาที่ท าให้รู้จักการปฏิบัติต่อสิ่ง
ทั้งหลายได้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดจนท าให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี และระดับที่ 3 ด้าน
นามธรรมเป็นความสุขขั้นโลกุตระที่อยู่เหนือกระแสความไหลเวียนของโลกธรรม (พระธรรมปิฎก , 
2536: 8-10, 2538: 58-61) ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน นอกจากนี้ พระธรรมปิฏก (2550: 141-150) ยังได้
อธิบายถึงความสุขจากการเสพวัตถุหรือสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอกที่น ามาปรนเปรอตาหูจมูกลิ้นกายของ
เราซึ่งเป็นความสุขที่ทุกคนในโลกปรารถนากันมากความสุขประเภทนี้ขึ้นต่อสิ่งภายนอกคือชีวิตและ
ความสุขของตัวเองต้องไปขึ้นกับวัตถุยิ่งคนอายุมากขึ้นหรือผู้สูงอายุเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเสพ
ความสุขจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นลิ้นไม่รับรู้รสกินอาหารก็ไม่อร่อย เป็นต้นเมื่อความสุขของ
ตนเองไปขึ้นอยู่กับวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดและตนเองก็เสพมันไม่ได้จิตใจก็ไม่มีความสามารถที่จะมี
ความสุขด้วยตนเองความทุกข์ก็จะมาก 

2)  ความสุขที่มาจากปัจจัยภายในได้แก่การมีความสงบอยู่ในใจตนเองหรือมี
ความสุขจากการรู้เท่าทันและเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายประกอบกับเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระและมี
ความสุขทางปัญญาจนกระทั่งว่าโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหววางใจและปฏิบัติได้
ถูกต้องตามเหตุปัจจัยปล่อยให้กฎธรรมชาติทั้งหลายอยู่ตามธรรมชาติความทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็
จะเป็นทุกข์ของธรรมชาติไปไม่เข้ามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได้เป็นผู้มีสุขอยู่กับตนเอง
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ตลอดเวลาเนื่องจากเห็นแจ้งความจริงเป็นความโปร่งโล่งไม่มีความติดขัดบีบคั้นใจเป็นความสุขภายใน
ของบุคคล (พระธรรมปิฎก, 2536: 8-10, 2538: 58-61)  

ทั้งนี้พระธรรมปิฏก (2550: 141-150) ได้อธิบายรายละเอียดของที่มาความสุขเพ่ิมเติมว่า
ความสุขอาจเกิดจากการให้เช่น การมีเมตตา กรุณา มีศรัทธา ถือว่าเป็นการเพ่ิมความสุขขึ้นอีก
ประเภทหนึ่ง กล่าวคือก่อนนี้ชีวิตเคยต้องได้วัตถุมาเสพจึงจะมีความสุข ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีความสุข ส าหรับ
กรณีนี้คุณธรรมจะสามารถท าให้ใจเราเปลี่ยนไปได้ เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูก 
เนื่องจากรักลูก ซึ่งความรักคือความเมตตาที่อยากให้ลูกมีความสุข พอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุข
ตัวเองก็มีความสุขด้วย หากมองไปที่ความศรัทธาในพระศาสนาแล้ว บุคคลที่กระท าความดีและ
บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการให้ด้วยศรัทธาก็จะมีความสุขจากการให้นั้นดังนั้นคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาใน
ใจเช่นเมตตา กรุณา ศรัทธา จึงท าให้คนมีความสุขจากการให้หรือการให้กลายเป็นความสุขนั่นเอง 

 นอกจากนี้  พระไพศาล วิสาโล (2545: 13-19) ยังได้กล่าวถึงความสุขในมุมมองของพุทธ
ศาสนาว่า แม้พุทธศาสนาจะถือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้ปฏิเสธคุณประโยชน์ของทรัพย์สิน
เงินทองเพราะทรัพย์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่งอย่างน้อยการมีทรัพย์สามารถช่วยปลดเปลื้อง
ความทุกข์ได้ดังมีพุทธพจน์รับรองว่า “ความจนเป็นทุกข์ในโลก” และ “การกู้หนี้เสียดอกเบี้ยเป็นทุกข์
ส าหรับคฤหัสถ์” ความสุขจากทรัพย์นั้นมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีลักษณะต่างกันออกไปหาก
จ าแนกตามระดับขั้นของการบริโภคเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวก็สามารถจ าแนกได้เป็น  4 ประเภทคือ 
ความสุขเพราะพ้นจากความหิวโหยหรือภัยคุกคามชีวิต ความสุขเพราะความสะดวกสบาย ความสุข
เนื่องจากอยู่ดีกินดีและความสุขเนื่องจากมีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนทั้ง
ความสุขสองประเภทแรกคือมีทรัพย์พอให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ และความสุขอันเกิดจากความสะดวกสบาย
ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลรู้จักท าความสบายแก่ตนเองเพ่ือจะได้มีอายุยืน นอกจากนั้นก็ยัง
สรรเสริญคนที่หาทรัพย์มาโดยชอบธรรมและใช้ทรัพย์เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขและมีความ
สะดวกสบาย แต่ถ้าเลยพ้นขั้นของความสะดวกสบาย ก็จะกลายเป็นการแสวงหาและใช้ทรัพย์เพ่ืออยู่
ดีกินดีหรือมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย ซึ่งพุทธศาสนาไม่สรรเสริญเพราะเมื่อถึงขั้นดังกล่าวแล้ว       
มันสามารถเป็นโทษหรือก่อทุกข์แก่เจ้าของ โดยนัยดังกล่าวนี้ในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าทรัพย์นั้น
สามารถให้ความสุขแก่เจ้าของได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าหากเลยระดับนั้นไปแม้ทรัพย์จะเพ่ิมมากขึ้นแต่
ความสุขกลับลดลงขณะที่ความทุกข์อาจเพ่ิมมากขึ้นมุมมองนี้สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความ
เชื่อมโยงระหว่างความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัยกับความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย 

Layard (2005: 77) ได้เสนอปัจจัยส าคัญ 7 ประการที่มีผลต่อความสุข ที่เรียกว่า“The Big 
Seven Factors Affecting Happiness”ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือปัจจัยหลักมี 5 ปัจจัย และปัจจัย
เสริมมี 2 ปัจจัย ปัจจัยส าคัญ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวสถานการณ์ด้านการเงิน 
การท างานสังคมสุขภาพและเพ่ือนฝูง ส่วนปัจจัยเสริมมี 2 ปัจจัย ได้แก่ เสรีภาพส่วนบุคคล และ
ค่านิยมส่วนบุคคล 

1)  ความสัมพันธ์ในครอบครัวปัจจัยนี้จะเกี่ยวข้องในลักษณะของความสมบูรณ์ของ
ครอบครัวเช่นการแต่งงานที่ท าให้เกิดการสร้างครอบครัวการมีบุตรการท ากิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นประจ าอย่างเช่นการรับประทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งพร้อมหน้ากันดู
โทรทัศน์ร่วมกันและไปเที่ยวพักผ่อนนอกบ้านพร้อมหน้ากันเป็นประจ าซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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ผู้สูงอายุหากมีการเยี่ยมเยียนจากบุตรจะท าให้ผู้สูงอายุสุขใจและมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้น (จิราพร
เกศพิชญวัฒนา และคณะ, 2544: 1-16) ส่วนการหย่าร้างจากคู่สมรสการแยกกันอยู่กับคู่สมรสและ
การเป็นหม้ายจะส่งผลต่อสุขภาพและท าให้ความสุขลดลง (Layard, 2005: 79-80; อภิชาติ จ ารัสฤทธิ
รงค์ และคณะ, 2554: 57) หรืออาจกล่าวได้ว่าสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นบ่อเกิดของความสุข
นั่นเอง โดยที่ความสุขของคนเราจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากที่สุด 
กล่าวคือถ้าสมาชิกในครอบครัวให้เวลาแก่กันและกันเพียงพอคนในครอบครัวก็จะมีความสุขด้วย 
(ประเวศ วะสี และพระไพศาล วิสาโล, 2551: 18, 62; รศรินทร์ เกรย์, วรชัย ทองไทย และเรวดี 
สุวรรณนพเก้า, 2553: 61-62) เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการวิจัยของสานักวิจัยเอแบคโพลล์ (2553)  
ซึ่งพบว่าทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อระดับความสุขมากที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวถือว่ามีความคล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้  Layard (2005: 79-80) ยังอธิบายไว้ว่าสถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธ์กับความสุขและอารมณ์ โดยที่ผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมีสุขภาพที่ดีกว่าสถานภาพ
อ่ืน ๆ การหย่าขาดจากคู่สมรสเป็นผลให้ความสุขลดลง 5 จุดในเส้นระดับความสุข (จาก 10 ถึง 100) 
และการแยกกันอยู่ส่งผลให้ความสุขลดลง 8 จุดในเส้นระดับความสุข (จาก 10 ถึง 100) ซึ่งได้มาจาก
รายงานการติดตามผลระยะยาวส าหรับคนกลุ่มเดิมที่ German Socio-Economic Panel ได้ท าการ
ติดตามผลมากว่ายี่สิบปีแล้วโดยปีที่แต่งงานจะมีความสุขมากที่สุดหลังจากนั้นความสุขก็จะลดลงแต่ก็
ยังมากกว่าปีก่อนแต่งการหย่าร้างก็ท าให้ความสุขลดลงและคนที่แต่งงานแล้วจะมีสุขภาพดีกว่าคนโสด 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้มีความส าคัญต่อความสุข ทั้งนี้การศึกษา
ของไมตรี ติยะรัตนกูร (2536: 83) เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พบว่าความ
เพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับสุขภาพจิตหรือความสุขของผู้สูงอายุ และ Layard 
(2005: 79) ได้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของรายได้ต่อความสุขไว้ว่าการที่รายได้ลดลง  1 ใน 3 (โดย
ก าหนดให้ตัวแปรของรายได้ประชาชาติเท่าเดิม) เป็นสาเหตุท าให้ความสุขลดลง  2 จุดในเส้นระดับ
ความสุขจาก 10 ถึง 100  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับเงินทองโดยมีความคิดว่าแม้คนเราจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้นก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนเนื่องจากเกิดผลในทางลบต่อการ
ปรับตัวและการเปรียบเทียบทางสังคม (Easterlin, 2003: 2) 

3)  การท างานโดยกระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) รายงานว่าการท างานมี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุโดยงานไม่ได้ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้เท่านั้นแต่ยังเพ่ิมคุณค่าให้กับ
ชีวิตของพวกเขาอีกด้วยกล่าวคือคนส่วนมากต้องการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการร่วมท าประโยชน์
เพ่ือสังคมดังนั้นการว่างงานไม่เพียงแต่ท าให้รายได้ลดลงเพียงอย่างเดียวแต่ยังท าให้สูญเสียความ
เคารพตนเองรวมทั้งยังลดความสุขลงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าการเกษียณอายุไม่มีอิทธิพล
ต่อระดับของความสุข (Layard, 2005: 80-81) อีกท้ังยังมีแนวคิดที่อธิบายว่าการท างานถือเป็นต้นทุน
ของความสุขเนื่องจากการท างานท าให้เกิดความพอเพียงและมีความมั่นคงท าให้มีความสุขการท างาน
ที่มีความรักความเข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์และมีศักดิ์ศรีจนเกิดเป็นความภาคภูมิใจด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาระบบและกระบวนการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จึงไม่ควรมองการท างานว่าเป็นเพียง
การสร้างรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการบริโภคเท่านั้นแต่ควรมองและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ
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ท างานในฐานะที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมไปสู่ความสุขของมนุษย์อย่างแท้จริงมากกว่า  (เดชรัต         
สุขก าเนิด, 2550: 95) 

4)  สังคมและเพ่ือนฝูง Epicurus นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า“ในบรรดาสรรพ
สิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคนเราเป็นสุขนั้นมิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิต” (Layard, 
2005: 82) ดังนั้นคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างส าคัญโดยเฉพาะการมีเพ่ือนซึ่ง
นักวิจัยเรียกคุณภาพของมิตรในสังคมว่า“ต้นทุนทางสังคม” โดยที่ถ้าคนในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอย่างฉันท์มิตรหรือมีจิตสาธารณะก็จะส่งผลให้มีความสุขมากขึ้นเช่นกัน (ประเวศ  วะสี และ     
พระไพศาล วิสาโล, 2551: 65) ด้วยเหตุนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะสุขภาพจิตหรือความสุขของผู้สูงอายุด้วยซึ่งมีรายงานว่าผู้ที่มีจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนมากกว่ามีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า (รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 
2554: 189 - 190; สุนันทา คุ้มเพชร, 2545: 124)  นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมและศาสนาท าให้มีเพ่ือนและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข (มนพัทธ์  อารัมภ์วิโรจน์, 
นิตยา สุวรรณเพชร, ยมนา ชนะนิล และอนันต์ไชย กุลวัฒนา, 2554: 196-206) อีกทั้งยังพบว่า      
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพ (Markides and 
Martin, 1979: 86-93) โดยในกรณีของผู้สูงอายุการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมากจะส่งผลต่อ        
ความพึงพอใจในชีวิตสูงและเกิดความซึมเศร้าน้อยหรือมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีนั่นเอง (กนกวรรณ 
ศิลปกรรมพิเศษ, 2527: 53 อ้างถึงใน ไมตร ีติยะรัตนกูร, 2536: 23) 

มีรายงานการศึกษาเรื่องความสุขจากทุนทางสังคมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวกใน
ชาวแคนนาดาพบว่าระดับของการติดต่อสื่อสารกับคนในสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ส่งผลต่อ
ความอยู่ดีมีสุขโดยท าให้มีระดับความอยู่ดีมีสุขเพ่ิมขึ้นถ้าคนๆ หนึ่งมีการใช้เวลากับคนในสังคมมาก
การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างคนในสังคมนั้น ๆ ก็จะเพ่ิมขึ้นตามมา (Helliwel and 
Putnam, 2004 อ้างถึงใน ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 35) ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับ Putnam ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสังคมประเภทต่าง ๆ 
(เช่น จ านวนการเข้าโบสถ์ต่อสัปดาห์และการเป็นสมาชิกของสโมสรต่าง ๆ ตลอดจนจ านวนครั้งในการ
พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงเป็นต้น) จะช่วยเพ่ิมทุนทางสังคมและส่งผลกระทบทางบวกต่อระดับ
ความสุข นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าบุคคลจะยิ่งมีความสุขจากทุนทางสังคมมากขึ้น ถ้าได้มีการคบค้า
สมาคมกับผู้ที่มีการศึกษา เนื่องจากการเรียนรู้จากผู้มีความรู้จะส่งผลท าให้สังคมโดยรวมเกิด
กระบวนการของการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) มากข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและสร้างรายได้ ในท้ายที่สุดจะส่งผลท าให้ระดับความสุขโดยรวมของคนในชุมชนนั้น ๆ 
เพ่ิมขึ้น (Putnam, 2000 อ้างถึงในปังปอนด์  รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์ , 2550: 36)              
ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับมุมมองของวัชรวรรณ พานิชเจริญ (2554) ที่อธิบายว่าทุนทางสังคม 
หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนการมีเพ่ือนฝูงสามารถ
ไว้วางใจผู้อ่ืน การมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในชุมชนและช่วยให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินคนใน
สังคม 
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5)  สุขภาพกับความสุขของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากโดยมีรายงานวิจัย
ของนักวิชาการหลายท่านที่รายงานว่า สุขภาพกายและความสุขมีความสัมพันธ์ในทางบวก (รักษพล 
สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554; สุนันทา คุ้มเพชร, 2545: 122; ชินัณ บุญเรืองรัตน์, 2551: 78) 
โดยพบว่าภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต 
(Markides and Martin, 1979:  86-93)  ในขณะเดียวกันยั งพบว่ า  ความสุขของผู้ สู งอายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจากการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง (Cutler, 1973: 96-100)  
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงจะไม่พบความผิดปกติทางด้านอารมณ์ (บรรลุ  
ศิริพานิช และคณะ, 2531: 29) ในขณะที่ผู้สูงอายุในเมืองซึ่งมักจะมีข้อจ ากัดในความสัมพันธ์ทาง
สังคมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุในชนบท (สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533) ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับที่ Layard (2005:82-83) ได้อธิบายไว้ว่า
คนเราให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ก็มักไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพในล าดับต้น ๆ ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะว่าคนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อจ ากัดทางด้านกายภาพได้ และคนที่มีสุขภาพ
ดีมักจะประเมินการสูญเสียความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยสูงเกินไป แต่คนเราก็ไม่สามารถปรับตัว
เพ่ือให้รองรับความเจ็บปวดเรื้อรังหรืออาการทางจิตได้  เพราะความรู้สึกนี้มาจากข้างในตนเองไม่ได้
เป็นข้อจ ากัดจากกิจกรรมภายนอกแต่อย่างใด การควบคุมความทุกข์เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องท าให้ได้ใน
ล าดับแรก ๆ  

6)  เสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Freedom) Layard (2005: 83-85) ได้อธิบาย
ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลรวมถึง
สันติภาพด้วย ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาความสุขของประเทศต่าง ๆ สิ่งที่มักจะเห็นได้ก็คือคนเรามักจะ
มีความทุกข์เมื่อต้องอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ โดยมีการใช้เกณฑ์ที่ซับซ้อนในการวัด
คุณภาพของรัฐบาลในหกด้านด้วยกัน ได้แก่ การปกครองโดยหลักกฎหมายเสถียรภาพและการ
ปราศจากความรุนแรงการมีสิทธิมีเสียงและความรับผิดชอบประสิทธิผลของบริการภาครัฐ  การ
ปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงและประสิทธิผลของระบบการควบคุม ดังนั้น จึงครอบคลุมทั้งสามมิติ
หลักของเสรีภาพ คือ เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพทางการเมือง และเสรีภาพด้านเศรษฐกิจ ผลที่ได้
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับความสุขของประชาชนภายใต้รัฐบาลที่ให้เสรีภาพต่างกัน  
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับประชาธิปไตยกับความสุขในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง
แสดงผลที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ โดยในทุกรัฐของสวิตเซอร์แลนด์มักจะก าหนดให้มี
การลงประชามติ แต่ประชาชนในบางรัฐมีสิทธิเรียกร้องให้มีการลงประชามติมากกว่าบางรัฐ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบรัฐที่ประชาชนมีสิทธินี้มากที่สุดกับรัฐที่ประชาชนมีสิทธิน้อยที่สุด  พบว่า ระดับความสุข
ของประชาชนมีต่างกัน นอกจากนี้ จากการส ารวจของ World Values Survey เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสุขในห้าสิบประเทศในเวลาสี่ปีผลการส ารวจพบว่ามีอยู่หกปัจจัยด้วยกันที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส าคัญทั้งเจ็ดประการที่มีผลต่อความสุขเป็นอย่างมากและสามารถอธิบายถึงสาเหตุของระดับ
ความสุขที่แตกต่างกันได้ถึงร้อยละ 80 ปัจจัยดังกล่าวนี้ได้แก่อัตราการหย่าร้างอัตราการว่างงานระดับ
ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในสังคม การเป็นสมาชิกในองค์กรทางศาสนาคุณภาพของรัฐบาลและ
จ านวนคนที่เชื่อในพระเจ้า 
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7) ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values)Layard (2005: 85-86) ได้อธิบายว่า
ความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับตัวตนภายในและปรัชญาแห่งชีวิตของแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้จาก
ความพึงพอใจในชีวิต สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือคนเราจะมีความสุขมากกว่าถ้าตนเองสามารถพึงพอใจใน
สิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ถ้าเขาไม่เปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
เคล็ดลับของความสุขจึงอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ซึ่งตรงกับค าว่า สันโดษในทางพระพุทธศาสนา
นั่นเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าคนเราฝึกฝนความรู้สึกของเราได้เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกกระท าหรือเป็น
เหยื่อของเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตเท่านั้น แต่เราสามารถจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดีได้และแทนที่
ความรู้สึกเหล่านั้นด้วยความรู้สึกในเชิงบวกโดยอาศัยพลังเชิงบวกที่อยู่ในตัวของแต่ละคน อย่างไรก็
ตามคนเราไม่อาจมีความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นจึงควรฝึกจิตใจให้สามารถ
ก าจัดความคิดเชิงลบและแทนที่ด้วยความคิดในเชิงบวก หากความรู้สึกในเชิงบวกมากก็จะท าให้เรามี
ความสุขเพ่ิมข้ึน (Layard, 2005: 216-217)  

ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้ประชาชน จากการวิเคราะห์งานวิจัย
หลายชิ้นที่ เกี่ยวข้องมีประเด็นเสนอแนะที่ส าคัญต่อการสร้างความสุขให้กับประชาชนดังนี้  
(เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์, 2555: 107)  

1)  การมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตมนุษย์หรือความยากจน มากว่าการ
แก้ปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคนมีรายได้สูงมากกว่าความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานนั้นมี
ผลต่อการเพ่ิมขึ้นของความสุขต่อหน่วยการเพ่ิมของรายได้ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ หากรายได้เพ่ิมขึ้น
มากอย่างต่อเนื่องอาจไม่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของความสุขเลยก็ได้ จึงกล่าวได้ว่าการที่จะให้ของ
ความสุขโดยรวมของคนในประเทศเพ่ิมขึ้นจึงควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ขจัดความทุกข์ขั้นพ้ืนฐานก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ต่อไปได ้

2)  การลดความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้เพ่ือความเท่าเทียมกันของคนใน
สังคมมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้คนไม่มีความสุขนั้นมาจากการเปรียบเทียบทางสังคม 
(Social Comparison) โดยการเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน ๆ ในแต่ละสังคมนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้คนมีความสุขลดลง แม้ว่าประชากรโดยรวมของประเทศอาจมีรายได้มากขึ้นก็ตาม 

3)  การพัฒนาเพ่ือความสุข จะต้องเน้นความส าคัญของปัจจัยที่ไม่ใช่วัตถุด้วย เช่น 
ปัจจัยทางจิตใจ สติปัญญา สังคม สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคม ครอบครัว ธรรมาภิบาล 
ตลอดจนสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมามักพบว่า สุขภาพมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
รายได้ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีท าให้คนในสังคมมีความสุข จึงควรให้ความส าคัญกับการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบทางสังคมและการปกครองที่ดีมีสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขตามกรอบแนวคิดของศาสตรจารย์นานัค คัควานี ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ
ของการด ารงชีวิตที่เชื่อมโยมกันอย่างเป็นองค์รวม โดยจ าแนกออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านสุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวการณ์ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการ
สร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา รวมถึงการมีโภชนาการที่ดี รู้จักดูแล
สุขภาพของตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณสุข สภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลให้บุคคล ด ารงชีวิตอยู่ใน
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สังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2)  ด้านความรู้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยยกระดับความอยู่ดีมีสุขของแต่ละคน 
เนื่องจากความรู้จะช่วยเสริมสร้างบุคคลให้มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความรู้  พัฒนาสติปัญญา สร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้บุคคลด้วยการศึกษาและการอบรมต่าง ๆ ความรู้ที่ได้มาจะช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลคิดเป็น ท าเป็น รู้จักใช้ศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ของตนในการด าเนินชีวิต
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  ด้านชีวิตการท างาน เนื่องจากการท างานเป็นที่มาของอ านาจซื้อ อันเป็นส่วน
หนึ่งที่จะน าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การมีงานท าที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการ
ท างาน รวมถึงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้บุคคลสามารถดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้ ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย 

4)  รายได้และการกระจายรายได้ ปัญหาความขัดสนด้านรายได้และการยังชีพ และ
ความยากจนสะท้อนถึงการอยู่อย่างเป็นทุกข์ของคนบางกลุ่มในสังคม แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ
เป็นส่วนหนึ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอ านาจซื้อเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน แต่ควรมีการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นจึงจะสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขอย่างทั่วถึงมากข้ึน 

5)  ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมี
สุขโดยครอบครัวที่อยู่ดีมีสุขคือครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ภายใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพ่ึงตนเองได้ และมีการเก้ือกูลทางสังคมอย่างเป็นธรรม 

6)  สภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความอยู่ดีมีสุข 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพทางกายและจิตใจให้ดีตามไปด้วย นอกจากนี้           
ยังเอ้ือต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่ดีนี้ครอบคลุมการมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ การมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อกูลให้บุคคลด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อันจะน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของบุคคลและกลุ่มคนใน
สังคมนั้น ๆ  

7)  การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการที่ดีของรัฐ โดยรัฐต้องดูแลบุคคลในสังคมให้มีสิทธิ เสรีภาพและเท่าเทียมกันในการ
ด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ซึ่งหากรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมมีความอยู่ดีมีความสุขได้ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างความอยู่ดีมีสุขร่วมกันว่ามี 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 3) 
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1)  การมีสุขภาวะ หมายถึง การที่บุคคลมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   
มีอายุยืนยาว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ มีความใฝ่รู้ สามารถคิดเป็น ท าเป็น   
มีเหตุผล อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

2)  ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง การที่สมาชิกครอบครัวมีความผูกพันกันทางอารมณ์
และจิตใจในการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศท่ีสงบสุข และสามารถแสดงบทบาท
หน้าที่ภายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

3)  ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การที่คนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น               
มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูง มีองค์การหรือกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งภายใจชุมชน อันจะส่งเสริมสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี   
เอ้ืออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และรักษาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันมีคุณค่าและเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  

4)  เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล
อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและเสถียรภาพ มีการกระจายรายได้ กระจายผลประโยชน์ และมีการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ      
ในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สภาวการณ์เช่นนี้น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของรายได้และ
หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน  

5)  สภาพแวดล้อมดีและระบบนิเวศทีส่มดุล หมายรวมถึงการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ อาศัยอยู่ในสังคมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
มีคุณภาพและมรีะบบนิเวศท่ีสมดุล ซ่ึงเกื้อกูลต่อการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน  

6)  สังคมเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล หมายถึงการที่บุคคลมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ
เสรีภาพ มีความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพ และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยค านึงถึง
ความเท่าเทียมกัน ร่วมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม น าไปสู่สังคมสมานฉันท์ มีสันติสุขอย่างยั่งยืน  

ส าหรับความอยู่ดีมีสุข ในมุมมองของภาคประชาชน สุชีรา สนธิ์สายสิงห์  (2550:11) ได้
ประยุกต์และสรุปประเด็นขององค์ประกอบของความอยู่ดีสุขไว้ว่ามี 10 ด้าน อันได้แก่ ด้านครอบครัว 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา ด้านโครงสร้างของชุมชน ความเข็มแข็ง
ของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณี การฟื้นฟูประเพณีของ
คนในท้องถิ่น ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ เขาได้สรุปว่า ความอยู่ดีมีสุข
จ าเป็นต้องครอบคลุมทุกมิติของการด าเนินชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตายในลักษณะที่บูรณาการ และจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้การพัฒนาบังเกิดผลต่อความอยู่ดีมีสุข
ของคนได้อย่างแท้จริง  
 จากแนวคิดทฤษฏีที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อความสุขดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขนั้นมีเจ็ดปัจจัยหลักเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1)  ความสัมพันธ์ในครอบครัว เงื่อนไขนี้เกี่ยวข้องกับสถานภาพสมรสและเกี่ยวข้อง
กับสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครัว เช่น การแต่งงานที่ท าให้เกิดการสร้างครอบครัวการมีบุตรการ
ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นประจ าอย่าง การกระท ากิจกรรมมีผล
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ต่อความสุขทั้งสิ้นส่วนการหย่าร้างจากคู่สมรสการแยกกันอยู่กับคู่สมรส และการเป็นหม้ายจะส่งผล
ในทางตรงกันข้ามท าให้ความสุขลดลงกล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วคนที่มีสถานภาพสมรสจะมีสุขภาพจิต
ดีกว่าคนในสถานภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีเช่นกัน ซึ่งการมีความสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขมาก และการมีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีก็ย่อมจะท าให้
มีสุขภาพดีเช่นกัน 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นส าคัญการมีเงินหรือ
รายได้ท าให้มีความสุขได้โดยจะเชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งปัจจัย  4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม             
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับการด าเนินชีวิต รวมถึงการบรรเทาหรือแก้ไข
ความขาดแคลนด้านอ่ืน ๆ เพราะเมื่อมีเงินเพียงพอที่จะแก้ไขหรือบรรเทาความขาดแคลนต่าง ๆ ได้ก็
จะท าให้เกิดความสุข อย่างไรก็ตาม มีบางมุมมองที่เห็นว่าทรัพย์นั้นสามารถให้ความสุขแก่เจ้าของได้
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และถ้าหากเลยระดับนั้นไปแล้ว แม้ทรัพย์จะเพ่ิมมากขึ้นแต่ความสุขกลับลดลงได้ 
นั่นคือความทุกข์จะเพ่ิมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค าสอนของพุทธศาสนา 

3)  การท างาน สัมพันธ์กับการมีงานท าและการว่างงานเป็นส าคัญ การว่างงานจะท า
ให้สูญเสียความเคารพตนเองและส่งผลให้มีความสุขลดน้อยลง  แต่การเกษียณอายุอาจไม่
กระทบกระเทือนต่อระดับความสุขเสมอไปหากยังมีสภาพทางเศรษฐกิจดีอยู่ อย่างไรก็ตามการได้
ท างานจะมีความสัมพันธ์กับสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4)  สังคมและเพ่ือนฝูง มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งผู้ที่อาศัย
ในชุมชนแบบดั้งเดิมมักจะมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทุนทางสังคมสูงกว่าในสังคมเมืองจึงมีความสุข
มากกว่า ในสังคมชนบทแบบดั้งเดิมผู้คนในสังคมมักจะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชุมชนใน
ลักษณะของการกระท าร่วมกัน (Collective Action) มีการติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนมีการพบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง รวมถึงการประกอบศาสนกิจร่วมกันก็มีมากกว่าสังคมเมือง  ทั้งนี้การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขสุขภาพและภาวะทาง
อารมณ์อีกด้วย 

5)  สุขภาพ มักจะหมายถึงภาวะสุขภาพกายเป็นหลัก สุขภาพกายกับความสุขมักจะ
มีความสัมพันธ์ในทางบวก โดยนัยนี้ผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีด้วย 

6)  เสรีภาพส่วนบุคคล ความสุขจากการมีเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มคน โดยเฉพาะ
ในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจ มักจะเห็นในสังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มากกว่าในสังคมที่มีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ทั้งนี้เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทาง
ความคิดมาก 

7)  ค่านิยมส่วนบุคคล คนเราจะมีความสุขมากกว่าถ้ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เขามี
อยู่และสามารถท าตามค่านิยมที่เขามีอยู่อย่างเสรี โดยเฉพาะค่านิยมทางบวกซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางศาสนาและการท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

 
2.1.3  ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข 

 การวัดผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา ใช้ตัวชี้วัดผลการพัฒนาที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product - GDP) ที่ใช้วัดความ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่เมื่อแนวคิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป การวัดด้วย GDP เพียง
อย่างเดียวไม่อาจครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาได้ โดยเฉพาะแนวคิดท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา ได้ให้ความส าคัญกับการท าให้คนมีความอยู่ดีมีสุขหรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงส่งผลให้มีการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดทางสังคมหรือด้านคุณภาพชีวิตของคนเพ่ิมมากขึ้น และครอบคลุมในหลายมิติ อัน
ได้แก่ 

1)  ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต (ความมั่นคงของมนุษย์) เสนอโดย United Nations 
Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (ESCAP) ปี พ.ศ. 2533 

2)  ดัชนีวัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาโดย United Nations Commissions 
on Sustainable Development (UNCSU) ปี พ.ศ. 2538 

3)  ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย ตามแนวคิดการพัฒนาคนในเชิงจิตวิสัย 
เสนอโดย นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะปี พ.ศ. 2540 

4)  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะบรรลุผลการพัฒนา
ภายในปี พ.ศ. 2558 เสนอโดยสหประชาชาติปี พ.ศ. 2543 

5)  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ที่เน้นคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ า        
ของคนในระดับครัวเรือน พัฒนาโดยกรมพัฒนาชุมชนปี พ.ศ. 2545 ซึ่งปรับปรุงมาจากแนวคิด          
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ 

6)  เกณฑ์พ้ืนฐาน 10 ประการในการด ารงชีวิตคนไทย เป็นเป้าหมายขั้นต่ าที่คนไทย
ควรบรรลุใน 6 ปี พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี พ.ศ. 2546  

7)  ดัชนีความก้าวหน้าคน (Human Achievement Index – HAI) ซึ่งประกอบด้วย 
8 มิติ  เ พ่ือแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาคนเสนอโดย  United Nations Development 
Program (UNPD) ปี พ.ศ. 2546 

8)  ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ครอบคลุม 7 มิติของการด ารงชีวิต พัฒนาโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี พ.ศ. 2546 

9)  ตัวชี้วัดภาวะทางสังคม สะท้อนสภาวะทางสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของสังคมไทย พัฒนาโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547 

10)  เมืองไทยแข็งแรง เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2547 
11)  ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness-GNH) เสนอ

โดยศูนย์ศึกษาภูฎานปี พ.ศ. 2549 
12)  ดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุข เป้าหมายของการพัฒนาคือ ความอยู่เย็นเป็นสุข

พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี พ.ศ. 2549 
 แม้จะเสนอโดยหลากหลายหน่วยงานแต่ดัชนีดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบหลักท่ีคล้ายกัน และมี
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขด้านต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อันได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ ครอบครัว ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และงานอดิเรก อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ เพราะ
สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวจ านวนมาก กล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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ของปัจจัยทางประชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้
ด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้จัดท าดัชนีชี้วัด
ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being Index) ซึ่งครอบคลุม 7 ด้าน โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกจ านวน      
18 องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัดจ านวน 25 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  ดัชนี้ชี้วัดความอยู่ดีมีสุขและองค์ประกอบ 
 

ดชัน ี องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
1) สุขภาพอนามัย 1) การมีชีวิตที่ยืนยาว 

2) การมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
3) การสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบสาธารณสุข 

1) อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
2) สัดส่วนประชากรที่ไม่เจ็บป่วยในแต่

ละป ี
3) สัดส่วนประชากรที่มีหลักประกัน

สุขภาพ 
 

2) ความรู้ 4) การได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกัน 

5) คุณภาพการศึกษา 

4) จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของ
ประชาชน 

5) อัตราการเข้าเรียนหนังสือของเด็ก
ชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย 

6) ผลคะแนนการทดสอบวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 
3) ชีวิตการท างาน 6) การมีงานท า 

7) ความมั่นคงในการท างาน 
7) สัดส่วนผู้ว่างงาน 
8) สัดส่วนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการ

และอยู่ในข่ายครอบคลุมของ
กองทุนประกันสังคม 

4) รายได้และการ
กระจายรายได้ 

8) รายได้ 
9) การกระจายรายได้ 

9) สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้ 
10) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

   
5) สภาพแวดล้อม 10) ด้านที่อยู่อาศัยและการได้รับ

การบริการสาธารณูปโภค 
11) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
12) สิ่งแวดล้อม 

11) สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและท่ีอยู่
เป็นของตนเอง 

12) สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 
13) สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อ

ประชากร 
14) สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
   

ดชัน ี องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
  15) ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ า 

16) สัดส่วนขยะต่อประชากรแต่ละปี
17) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
 

6) ด้านชีวิต
ครอบครัว 

13) สัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว 

14) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 

18) อัตราการหย่าร้าง 
19) อัตราการจดทะเบียนสมรส 
20) ความอบอุ่นของครอบครัว 
21) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้

มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 10 
 

7) การบริหาร
จัดการที่ดี 

15) หลักคุณธรรม 
16) การมีส่วนร่วม 
17) ความคุ้มค่า 
18) ความโปร่งใส 

22) สัดส่วนจ านวนข้าราชการที่ถูก
ลงโทษทางวินัย 

23) สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
24) สัดส่วนค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP 
25) ดัชนีวัดคอร์รัปชั่นขององค์การ 

(Transparency International) 
 
แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 39. 
 

สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ (2550: 328) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการวัดความอยู่ดีมีสุข
แบบภาวะวิสัยว่าจ าเป็นต้องสร้างองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการสร้างดัชนีมวลรวม 
ส าหรับในประเทศไทยจากการรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการสร้างตัวชี้วัดและองค์กร
ประกอบในเรื่องของความอยู่ดีมีสุขไว้ 4 แนวคิด ได้แก่  

1)  แนวคิดจากทิศทางอนาคตไทยเพ่ือความสุขถ้วนหน้า 
2)  แนวคิดจากรายงานพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย 
3)  แนวคิดจากความอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุข  
4)  แนวคิดจากกรอบแนวคิดความอยู่ดีมีสุขขของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  
 หลังจากนั้นคณะท างานได้สรุปดัชนีชี้วัดของตนเองดังปรากฏในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความอยู่ดีมีสุข จ าแนกตามแนวคิด 
 

องค์ประกอบ 
ตวัชีว้ดัในการศึกษาของแตล่ะบุคคล 

ประเวศ วะส ี
(2528) 

ยงยทุธ ขจร
ธรรม (2546) 

สมชัชาสุขภาพ 
(2548) 

นานคั ดัดวาน ี
(2540) 

สาสนิ ีและ
คณะ (2550) 

เศรษฐกิจ - ความยากจน -ความมั่นคงใน
ชีวิต 

-ความพอเพียง -ชีวิตการท างาน 
-การกระจาย
รายได ้

-รายได ้
-การกู้ยืมและ
การเป็นภาระ 
-การยอม 

สังคม -ความไม่
ปลอดภัย 
-ความยัดแย้ง 
-ความเครียด
และไม่พอใจ 

-ชุมชนเข้มแข็ง 
-เสรภีาพ 

-ดุลยภาพของ
การพัฒนา 

 -การรู้จักคนใน
ชุมชน 
-การเสียสละ
เวลาและ
แรงงานเพื่อ
ช่วยเหลือ 
-การไว้เนื้อเชื่อ
ใจ 
-การหยิบยืมข้าว
ของ 
-การช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัตเิหต ุ

ครอบครัว -ครอบครัวไม่
เป็นสุข 

-ครอบครัวที่ด ี  -ชีวิตครอบครัว -ครอบครัว
อบอุ่น 
-สถานภาพ
สมรส 

สุขภาพ
อนามัย 

 -สุขภาพกายใจ  -สุขภาพอนามัย -การเจ็บป่วย 
-การมี
หลักประกัน
สุขภาพ 

การศึกษา    -ความรู ้ -ระดับการศึกษา
สูงสุด 
 

วัฒนธรรม/
ความเชื่อ 

 -ความพอใจใน
ตนเอง 
-การเข้าถึง
ธรรมะ 

-คุณค่าดั้งเดิม 
-หลักศาสนา 
-การยอมรับ
ความ
หลากหลาย 
ในสังคม 

 -การสวดมนต ์
-การตักบาตร 
-การสังฆทาน 
-การท างาน
สมาธ ิ

 
แหล่งที่มา: สาสินี เทพสุวรรณ, 2550: 329. 
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  นอกจากนี้  บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2550, 2-3) ได้น าเสนอตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขว่าสามารถ
แยกได้เป็น 3 ด้าน คือ สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราอยากจะเป็น และความพยายาม/การกระท าเพ่ือให้บรรลุสิ่ง
ที่อยากจะเป็น ซึ่งสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้ 

1)  พิจารณาจากสิ่งที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นทุนเดิมและทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คน 
กลุ่ม องค์กร ชุมชน และเครือข่าย สั่งสมและมีมาก่อนและสิ่งที่เรามีหรือเข้าถึงได้นี้จะเป็นรากฐาน
ส าหรับความอยู่ดีมีสุข 

2)  พิจารณาจากประเด็นที่ว่าเรา “อยาก” จะเป็นอะไร หรืออยากจะไปถึงไหน 
ความอยู่ดีมีสุขมิใช่เพียงการที่เรามีหรือการแสวงหา เพ่ือให้เรามีเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับว่า 
เราอยากจะเป็นอะไร และอยากมีชีวิตอย่างไรด้วย เพราะถ้าเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เรามี สภาพเช่นนี้ก็
เป็นสภาวะที่เรายังไม่บรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข 

3)  พิจารณาจากความพยายามหรือกระบวนในการกระท า เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่เรา
อยากจะเป็น 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 

2.2.1  ความหมายของผู้สูงอายุ 
 องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้อย่างกว้าง ๆ โดยสรุปไว้ว่า หมายถึงผู้ที่
มีอายุ 60ปี หรือมากกว่าเมื่อนับตามวัย หรือหมายถึงผู้ที่เกษียณอายุจากการท างานเมื่อนับตามสภาพ
เศรษฐกิจ หรือหมายถึงผู้ที่สังคมยอมรับว่าสูงอายุจากการก าหนดของสังคม วัฒนธรรม หรือวัยสูงอายุ 
โดยมองถึงพัฒนาการที่เริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอด
ช่วงชีวิต เมื่อนับในมุมมองของชีววิทยา (World Health Organization, 1989: 7) 
 Timiras (1988 อ้างถึงใน ชูศักดิ์ เวชแพศย์, 2538: 1) ได้ให้ค าจ ากัดความของผู้สูงอายุ      
โดยอธิบายแยกตามภาวะที่เก่ียวข้องใน 3 มุมมอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  ภาวะของการมีอายุมากขึ้นเป็นภาวะหนึ่งที่เปลี่ยนไปตามอายุขัย (Aging as a 
Stage of the Life Span) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ในร่างกายเมื่อเวลาผ่านไป โดยถือว่าเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เกิด
จนถึงวัยสืบพันธุ์ เข้าสู่วัยชราและตายไปในที่สุด 

2)  ภาวะสูงอายุ เป็นกระบวนการเสื่อมภาพ (Aging as Adeteriorrative Process) 
โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีการเสื่อมตามอายุและเป็นผลให้ท า
หน้าที่ได้ไม่ดแีละตายไปในที่สุด 

3)  ภาวะสูงอายุเป็นภาวะที่มีการท าลายเซลล์และโมเลกุล โดยเชื่อว่าเมื่อวันเวลา
ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เยื่อหุ้มเซลล์ภายใน
ร่างกาย 
 ทรงศักดิ์ มีชัย (2544: 10) ได้ให้มุมมองและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุไว้ 2 
ประเด็นที่ส าคัญ อันประกอบด้วย 
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1)  ก าหนดโดยเวลา หรือการตัดสินใจโดยอายุ เช่น ในประเทศไทยถือว่าผู้มีอายุ 60 
ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอาย ุ

2)  เกิดขึ้นตามความจริงหรือตามสภาพที่พบเห็น โดยพิจารณาจากความเสื่อมโทรม
ของสังขารและสภาพอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เนื่องจากผู้ที่มีอายุเท่ากันอาจมีสภาพร่างกายและ
จิตใจที่แตกต่างกันได้และผู้ที่มีอายุต่างกันอาจมีสภาพใกล้เคียงกันได้ เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
บางคนมีสุขภาพดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางคนมีอายุไม่ถึง 60 ปี กลับมี
สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ต้องประสบปัญหาในการด ารงชีวิตมากมาย จนกระทั่งไม่สามารถปรับตัวรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ บุคคลจ าพวกหลังนี้จึงถือว่าเป็นผู้สูงอายุเร็วกว่าหรือมากกว่า
บุคคลจ าพวกแรก 
 บรรลุ ศิริพานิช (2542: 24) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป โดยนับอายุในปีปฏิทินซึ่งแป็นเกณฑ์ที่องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกันเป็น
มาตรฐานสากล 

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556: 7) ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปี
ปฏิทินตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
ที่ใช้ในก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ และเป็นที่ยอมรับในประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุยังมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถอธิบาย
โดยทฤษฎีทางสังคม ภายใต้มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ผู้สูงอายุที่ถูกรับรู้และเข้าใจอันเกิด
จากการสร้างภาพขึ้นมาในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม และแต่ละช่วงเวลา โดยในสั งคมสมัยใหม่ 
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่ปรากฏมักถูกน าเสนอในด้านลบด้วย 
 เจมส์และเรนเนอร์ (อ้างถึงใน เพ็ญผกา กาญจโนภาส, 2541: 11) ได้ให้ความหมายของ
ผู้สูงอายุว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในสิ่งมีชีวิต  ในกรณีวัยของคนเขาได้แบ่ง
ระดับของความสูงอายุออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1)  การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึงการสูงอายุตามปีปฏิทินโดย
นับจากปีท่ีเกิดเป็นต้นไป 

2)  การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและกระบวนการหน้าที่ท่ีปรากฏขณะที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 

3)  การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ในหน้าที่ของการรับรู้ ความคิดความจ าการเรียนรู้เชาวน์ปัญญาและลักษณะที่ปรากฎในระยะต่าง ๆ 
ของแต่ละคนเมื่อมอีายุเพิ่มมากขึ้น 

4)  การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
บทบาท หน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เช่นครอบครัว หน้าที่การงาน รวมถึง
ความส าคัญในฐานะผู้มีประสบการณ์ 
 บริบูรณ์ พรพิบูลย์ (2536, อ้างถึงใน เพ็ญผกากาญจโนภาส, 2541: 10) กล่าวว่าความสูงอายุ 
หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ดังนั้นความสูงอายุ
หรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความประพฤติที่เกิดขึ้น
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ตามอายุ เช่น เมื่อบุคคลมีอายุเพ่ิมมากขึ้น ความสามารถทางร่างกายจะลดลง ความสูงอายุจึง
ประกอบด้วยกัน 2 ลักษณะ อันประกอบด้วย 

1)  ความสูงอายุแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นความสูงอายุที่ต้องเกิดขึ้นกับทุก
คน โดยเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ เมื่ออวัยวะต่าง ๆ หรือเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ถูกใช้งานมานานก็ย่อมเกิดความเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพไปกับอายุขัยการท างานซึ่งเป็น
ผลจากการเสื่อมโทรมลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายนี้จะส่งผลให้เห็นเด่นชัดขึ้นทีละน้อย เช่น ผิวหนัง
เริ่มเหี่ยวย่น ผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว สายตายาว พละก าลังเริ่มถดถอยลง ฯลฯ 

2)  ความสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นความสูงอายุที่มนุษย์เรา
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความสูงอายุลักษณะนี้มักจะเกิดจากการปล่อยปละละเลย ไม่ห่วงกังวลหรือไม่
รักษาสุขภาพร่างกาย การใช้ร่างกายท างานหนักเกินไป การรับประทานอาหารมากเกินควร การที่
ร่างกายมีโรคภัยมาเบียดเบียน ฯลฯ 

ทั้งนี้มีการก าหนดเกณฑ์พิจารณาอายุเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้น โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เกณฑ์การ
เกษียณอายุการท างาน แต่ในประเทศที่มีความเจริญทางด้านการแพทย์ กลับพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปี
แล้วยังแข็งแรงและมีความสามารถในการท างานได้ดี ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุ
ตามสภาพการมีอายุเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

1)  ผู้สูงอายุ  มีอายุระหว่าง  60-74 ปี 
2)  คนชรา  มีอายุระหว่าง  75-90 ปี 
3)  คนชรามาก  มีอายุ   90 ปีขึ้นไป 

 William Farr (อ้างถึงใน พีรสิทธิ์ ค านวนศิลป์ และคณะ, 2533: 11) ซึ่งนักประชากรศาสตร์
แพทย์ชาวอังกฤษกล่าวว่า วัยชรา คือ ช่วงอายุ 60-80 ปี เป็นวัยแห่งความน่าชื่นชมประดับด้วยมาลัย
แห่งความส าเร็จในชีวิต เป็นวัยแห่งความมีเกียรติและสมหวังในชีวิตซึ่งเป็นมุมมองในทางบวก 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า วัยสูงอายุอาจพิจารณาได้ในหลายมุมมอง หากพิจารณาตาม
จ านวนปี คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย แตถ่้านับตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผู้ที่
เกษียณอายุการท างานแล้ว ในขณะที่หากพิจารณาจากสภาพร่างกายหมายถึงมีการเสื่อมถอยตาม
ธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม การ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเป็นกระบวนการสัมพันธ์กับผู้สูงอายุแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุแต่ละคนอาจมี
กระบวนการสูงอายุในแต่ละด้านหรือรูปแบบแตกต่างกันแต่การแบ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือแบบแรก
ซึ่งพิจารณาตามอายุ โดยนับจากผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

 
2.2.2  ทฤษฏีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

 ปรากฏการณ์ที่ เกิดกับการสูงอายุนั้นมีความซับซ้อน โดยมีความแตกต่างกันในการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการด้านสรีระวิทยาและจิตใจในแต่ละคน จึงเป็นการยากที่จะอธิบาย
กระบวนการสูงอายุด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีผู้รวบรวมทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับสาเหตุ
ของการสูงอายุ ซึ่งมีสาระโดยสังเขปดังนี้ (จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ, 2536, อ้างถึงใน 
เพ็ญผกา กาญจโนภาส, 2541: 15) 
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1)  ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า มนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือการอยู่รอด เมื่อมี
อายุมากขึ้นก็จะปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้อ่อนแอ จนในที่สุดก็จะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ 

2)  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงสาเหตุ
ของการสูงอายุหรือความชราของสังขาร โดยมีพันธุกรรมเป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

(1)  ทฤษฎีการท าลายตัวเอง (Autoimmune Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย
ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยเชื่อว่า ความชราเกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง 
ท าให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดี เกิดความเจ็บป่วยง่ายและเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มักจะรุนแรงอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตพร้อมๆ กันนั้น ร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดที่
ท าลายตัวเอง ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการต่อต้านตัวเองและท าลายเซลล์ของร่างกาย 

(2)  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า การ
เสื่อมสลายของเซลล์ในร่างกายเป็นผลมาจากมีการสะสมของสารอนุมูลอิสระ ซึงเป็นสารประกอบทาง
เคมีที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีขั้นสุดท้ายของออกซิเจนภายในเซลล์ โดยเฉพาะสารที่ไม่ละลายใน
ไขมัน จึงเกิดการท าลายและรั่วไหลของผนังเซลล์ได้ง่าย ท าให้มีคอลลาเจนและอีลาสตินเกิดขึ้น
มากมายจนเนื้อเยื่อเสียความยืดหยุ่นไป ผิวหนังเหี่ยวย่น 

(3)  ทฤษฎีว่าด้วยการเสื่อมถอย (Wear and Tear Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า
ความเครียดและการได้รับความกระทบกระเทือนจากภาวะใดๆ ก็ตาม ท าให้เกิดความเสื่อมสลายของ
ร่างกาย ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของบุคคลนั้น ท าให้การท างานของอวัยวะต่าง ๆ เสื่อมลง 
จนกระท่ังถึงขั้นสุดท้ายของชีวิต 

3)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเกี่ยวกับการมีอายุด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งพบว่า ไม่อาจสรุปได้ว่าเชาว์ปัญญาจะเสื่อมลงตามวัย 
โดยพิจารณาจากความจ าและการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ควบคู่กัน จากการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ
อาจมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนอ่อนวัยแต่ต้องใช้เวลานานกว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท า
ให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้คือความเครียด อันเป็นผลมาจากระบบประสาทและสรีระวิทยาของบุคคล  
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความจ าและความสามารถในการเข้าใจและแรงจูงใจ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องใช้แรงจูงใจในการท างานมากกว่าบุคคลในวัยอ่ืนเลย แม้ว่า
ผู้สู งอายุจะมี เซลล์ประสาทในสมองตายเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็สะสม
ประสบการณ์ที่ดีในอดีต หากได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดี มีสภาพอารมณ์ท่ีมั่นคงก็จะส่งผล
ต่อผู้สูงอายุแม้อยู่ในวัยที่สูงขึ้น ก็ยังมีความรอบคอบสุขุมมากขึ้นด้วย 

4)  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงแนวโน้ม
บทบาทของบุคคล สัมพันธภาพและการปรับตัวทางสังคมในช่วงท้ายของชีวิต ทฤษฎีนี้พยายาม
วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุต้องมีสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพยายามที่จะช่วยท าให้
เกิดการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเชื่อว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจะท าให้
สถานภาพของผู้สูงอายุในสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย หากผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวตาม
สภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็จะท าให้เกิดความรู้สึกเหงา และว้าเว่ 
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5)  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เนื้อหาโดยสรุปของทฤษฎีบทบาทที่เกี่ยวกับวัย
สูงอายุนั้นค่อนข้างจะเป็นอุดมคติ คือ เมื่อคน ๆ หนึ่งแก่ตัวลงคน ๆ นั้นก็จะสวมบทบาททางสังคมใหม่ 
ซึ่งไปด้วยกันกับวงจรชีวิตใหม่ ที่คน ๆ นั้นก้าวเข้าไป โดยนัยนี้เมื่อคน ๆ หนึ่งก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ 
บทบาทความเป็นผู้ใหญ่ก็จะหายไป แล้วไปสวมบทบาทของผุ้สูงแทน จากทฤษฎีนี้ท าให้เราเข้าใจว่า 
เหตุใดผู้สูงอายุบางคนจึงมีปัญหาในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และจะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสปรับตัวและแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้  ยังมองว่าสังคมยังเข้ามามี
ส่วนช่วยในการก าหนดบทบาท โดยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้บทบาททางสังคมคืนมา เช่น ในรูปของ
อาสาสมัคร กลุ่มเพ่ือน การท างานไม่เต็มเวลา หรือส่งเสริมในรูปของบทบาท ปู่ ย่า ตา ยาย เพ่ือให้
ครอบครัวเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุอันจะส่งเสริมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในผู้สูงอายุได้ 
 
 2.2.3  การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมในวัยสูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วย การเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย สิ่งเหล่านี้
ก่อให้เกิดความวิตกกังวล และความกดดันทางอารมณ์  นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านบทบาทสังคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัว การ
เสียชีวิตของคู่สมรส ญาติ คนใกล้ชิดหรือเพ่ือนเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุอีกทั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสถานภาพและบทบาททางสังคม เช่น ผู้ที่เคยท างานเมื่อายุครบ 60 ปี ต้องออก
จากงาน การสูญเสียบทบาทในการเป็นผู้น าครอบครัว จากบทบาทที่เคยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว 
กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ท าให้ผู้ สูงอายุสูญเสียอ านาจและ
บทบาททางสังคม ที่เคยมีการถูกทอดทิ้ง สภาพปัจจุบันในสังคมชนบท คนหนุ่มสาวมักจะมีการย้ายถิ่น
เพ่ือมาหางานท า ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งอยู่ในถิ่นเดิมส่วนในสังคมเมือง ผู้สูงอายุอยู่กันตามล าพัง 
เนื่องจากลูกหลานต้องไปท างาน นอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาเอาใจใส่ การเสื่อมความเคารพ คน
ส่วนใหญ่ มักมองว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพ ความสามารถน้อยลง และคิดว่าผู้สูงอายุไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
ท าให้สถานภาพของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปจากการที่เคยได้รับความเคารพนับถือในฐานที่มีประสบการณ์ 
เป็นการเสื่อมความเคารพแทน 

1)  การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอิริคสัน (Erickson อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 
2545: 551) ได้อธิบายว่า วัยสูงอายุเป็นช่วงที่บุคคลย้อนคิดถึงอดีต โดยหากบุคคลย้อนคิดถึงอดีตด้วย
ความพึงพอใจในตนเอง มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง อารมณ์มั่นคง ก็จะรู้สึกว่าตนได้ท าหน้าที่อย่างดีที่สุด
และน ามาซึ่งความพึงพอใจในชีวิต แต่หากคิดถึงอดีตที่ขมขื่น ก็จะเกิดความทุกข์ ผิดหวังในชีวิต ซึ่ง
ระยะนี้อีริคสันเรียกว่า ระยะที่รู้สึกว่ามีคุณค่าหรือสิ้นหวัง หากบุคคลรู้สึกมีคุณค่าจะรู้สึกพึงพอใจใน
ความส าเร็จของชีวิตที่ผ่านมา ก็จะน ามาซึ่งการมีความสุขสงบทางใจและยอมรับได้ว่าความตายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ยอมรับไม้ได้ในอดีต จะรู้สึกว่าตนมีโอกาสเลือกได้น้อยและ
ต้องการให้ชีวิตยืนยาวต่อไปอีก เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง คับข้องใจ รู้สึกตนเองไร้ค่า ในกรณีนี้
ความสามารถในการเผชิญกับความสูงอายุก็จะลดลง ทั้งนี้ผู้ที่มีประสบการณ์แบบหลังนี้มักต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ได้แก่ การสูญเสียบุคคลอัน
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เป็นที่รัก การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า 
สูญเสียความภาคภูมิใจ กลัวความเจ็บป่วยและความตาย กลัวถูกทอดทิ้ง ซึมเศร้า หมดก าลังใจ ว้าเหว่ 
วิตกกังวล โกรธง่าย ใจน้อย จึงเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่ืนมาก 

2)  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมผู้สูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทต่าง ๆ ที่
เคยปฏิบัติเป็นประจ า เนื่องจากการเกษียณอายุ ท าให้ต้องออกจากงาน หากไม่มีกิจการอ่ืนท าต่อการ
เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้รู้สึกด้อยค่า รู้สึกสูญเสียสถานภาพทางสังคม ขาดการติดต่อกับเพ่ือน เป็นการ
สูญเสียทั้งรายได้และแบบแผนของชีวิตเปลี่ยนไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่
มักจะพบโดยทั่วไปในสังคมที่พัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองการเปลี่ยนการอยู่
แบบครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บุตรหลานแยกตัวออกไปสร้างครอบครัวใหม่หรือ
ท างานที่อ่ืนท าให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน ท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไว้ตามล าพัง หากผู้สูงอายุไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียเหล่านั้นได้อาจก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมาก ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงต้องหากิจกรรมอ่ืนทดแทน เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

3)  การเปลี่ยนแปลงด้านครอบครัวระบบสังคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก จนส่งผลกระทบถึงผู้สูงอายุได้หลายประการ ดังที่ จ าเรียง กูรมะสุวรรณ (2536: 9) ได้อธิบายไว้
ว่า ในช่วงที่ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนับตั้งแต่เริ่ม
มีแผนการพัฒนาของชาติ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการใช้เทคโนโลยี
เครื่องทุ่นแรงในการผลิต รวมทั้งมีบริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ท าให้ลูกหลาน
เริ่มมีเจตคติต่อผู้สูงอายุเปลี่ยนไป โดยมองค่าผู้สูงอายุต่ าลงเพราะไม่ต้องพ่ึงพาการถ่ายทอดความรู้ 
อาชีพ และประสบการณ์จากผู้สูงอายุมากนัก เช่น ในสังคมดั้งเดิม โดยมักจะมองว่าตนเองสามารถ
เรียนรู้จนประกอบอาชีพได้เอง ด้วยการศึกษาจากแหล่งอ่ืน ๆ ไม่ใช่ผ่านการถ่ายทอดของผู้สูงอายุใน
ครอบครัวหรือญาติ ดังนั้นจึงมักจะเห็นคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นเพียงผู้เฝ้าบ้าน ความยกย่องให้
เกียรติเริ่มลดลง ซึ่งถ้าคนในสังคมไทยมองผู้สูงอายุว่าเป็นเช่นนี้ ปฏิกิริยาของผู้สูงอายุก็จะเป็นใน
รูปแบบเลิกเกี่ยวข้องกับสังคม แต่ถ้าสังคมมีมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง มีปัญญา
บารมี ยังสามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ และช่วยส่งเสริมบทบาทที่ผู้สูงอายุท าได้ ก็จะเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุพยายามพัฒนาตน ร่วมท าประโยชน์กับสังคมต่อไป เท่าท่ีศักยภาพของตนจะท าได้ 

สุชาดา ทวีสิทธิ์  (2553: 3)เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและสังคม         
ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านลบของผู้สูงอายุ ซึ่งมักอธิบายว่าความสูงอายุเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะและพัฒนาการที่ตรง
ข้ามกับวัยเด็ก มีสภาพด้านร่างกายที่ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอนด้านสุขภาพที่ค่อยๆ 
เสื่อมสภาพ เรี่ยวแรงน้อยลง เหนื่อยง่าย ตาฝ้าฟาง หูตึง รับกลิ่นรสได้ลดลง ความจดจ าเริ่มเสื่อม 
เจ็บป่วยง่ายแต่หายช้า และด้านจิตใจที่ขาดความมั่นใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้าและขี้น้อยใจ
บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว จึงมักถูกตีความในลักษณะ “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความ
เสื่อมถอยด้านศักยภาพในการท างานและการพ่ึงพาตนเอง” 

ธนยศ สุมาลย์โรจน์ (2558: 245) ส่วนในด้านสังคม ผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหา เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้  
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1)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม จากลักษณะเดิมที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะมี
ลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ผู้สูงอายุมีสถานะเป็นผู้น า เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความก้าวหน้า
ให้แก่บุตรหลาน จึงได้รับการยอมรับและเคารพนับถือ เมื่อรูปแบบของสังคมเปลี่ยนไปจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันมากขึ้น การพ่ึงพาอาศัยผู้สูงอายุลดลง ท าให้
ผู้สูงอายุขาดความส าคัญ ขาดการยอมรับ และขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุตรหลาน ผู้สูงอายุจึงมักพบ
กับความโดดเดี่ยว ขาดท่ีพ่ึงทางใจ และสุขภาพจิตเสื่อม  

2)  ความคับข้องใจทางสังคม การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมีผลให้ต้องการการยอมรับมาก
ขึ้น เมื่อบุตรหลานหรือสังคมก าหนดให้ผู้สูงอายุละลดความรับผิดชอบต่อภารกิจต่าง ๆ จึงมีผลกระทบ
ต่อจิตใจผู้สูงอายุมาก ผู้สูงอายุจึงมักรู้สึกน้อยใจและเสียใจ  

3)  การลดความสัมพันธ์กับชุมชน โดยที่บทบาทของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปจากผู้ให้
ค าปรึกษาไปเป็นผู้คอยรับค าปรึกษา ภารกิจที่ชุมชนเคยมอบให้ลดลง อันส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดความ
เชื่อมั่นที่จะเข้ากลุ่ม ไม่กล้าแสดงออก จึงอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ ผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุมักจะต้อง
ปรับตัวกับสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายการเสียอิสรภาพในการควบคุมตนเองจากที่เคย
ท าอะไรด้วยตัวเองกลับต้องเป็นฝ่ายพึ่งพิงคนอ่ืน ๆ การสูญเสียรายได้ที่เคยได้รับการสูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รักและการสูญเสียสถานภาพบทบาทหน้าที่ในสังคมหรือถูกตีตราว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเป็นต้นส่งผลให้
ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกไร้ค่าและอาการซึมเศร้า 

 
 2.2.4  ความต้องการของผู้สูงอายุ 
 ณัฐไชย ตันติสุข (2524: 3) สรุปความต้องการของผู้สูงอายุโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญ 
อันประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อนี้  

1)  ความต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคหรือการรักษาพยาบาล 

2)  ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงทางจิตใจ ความรัก การได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือกลุ่ม เป็นต้น 

3)  ความต้องการทางสังคม ได้แก่ การที่ผู้อ่ืนหรือกลุ่มให้ความส าคัญ ได้รับการยก
ย่องนับถือ และได้รับโอกาส 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2525: 42-43) ได้วิเคราะห์และสรุปความต้องการของผู้สูงอายุโดยยึด
แนวคิดของเคลิร์กไว้อย่างน่าสนใจว่ามี 10 ประการ ดังนี้ 

1)  ต้องการให้ตนมีประโยชน์ต่อสังคม 
2)  ต้องการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
3)  ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดความพึงพอใจ 
4)  ต้องการเข้าร่วมสนุกกับเพื่อน  
5)  ต้องการการยอมรับนับถือ 
6)  ต้องการแสดงผลส าเร็จของตนเอง 
7)  ต้องการการดูแลและป้องกันสุขภาพท่ีดี 
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8)  ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจที่ด ี
9)  ต้องการครอบครัวที่อบอุ่น 
10)  ต้องการความสงบทางจิตใจ 

 สมพร เทพสิทธา (2529: 59-60) ได้สรุปความต้องการของผู้สูงอายุไว้ ได้แก่ ความต้องการที่
อยู่อาศัย การมีสุขภาพอนามัยที่ดี และนันทนาการที่ดี ในขณะที่  สุพัตรา สุภาพ (2526: 35) ได้แบ่ง
ความต้องการที่ส าคัญของผู้สูงอายุเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1)  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความต้องการได้รับการช่วยเหลือทาง
การเงิน เช่น การได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานหรือเครือญาติเป็นต้น 

2)  ความต้องการที่อยู่อาศัย โดยผู้สูงอายุต้องการมีที่พักพิง เช่น อาจอยู่ในบ้านของ
ตนหรือลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง หรือในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น 
 Richard Wildback (อ้างถึงใน รสาพร หม้อศรีใจ, 2544: 12) กล่าวว่าผู้สูงอายุต้องการ
ปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิต เช่น บุคคลทั่วไปและต้องการการได้รับการยอมรับการดูแล
และความสุขทางใจเพ่ิมข้ึนอีก ทั้งนี้เขาได้แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1)  ความต้องการทางกายภาพและจิตใจ  
2)  ความต้องการทางสังคม  
3)  ความต้องการทางเศรษฐกิจ 

 สุธีรา นุ้ยจันทร์ (อ้างถึงใน รสาพร หม้อศรีใจ, 2544: 12) ได้ท าการศึกษาบทบาทของ
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุผลการศึกษาท าให้ได้ข้อสรุปความต้องการของผู้สูงอายุเป็น 6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1)  ความต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ ความต้องการปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล 

2)  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความต้องการที่จะมีอาชีพ มีงานท า เพ่ือให้มี
รายได้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิตพอสมควร 

3)  ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการความรักความอบอุ่น การดูแลเอา
ใจใส่ ความเคารพ ความกตัญญูจากบุตรหลาน 

4)  ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชน 
จากสังคม ตลอดจนต้องการมีความส่วนร่วมและมีส่วนช่วยเหลือชุมชน 

5)  ความต้องการลดการพ่ึงพาผู้อ่ืน ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะพ่ึงพาตนเอง 
ช่วยเหลือเองให้มากที่สุดก่อน ไม่ต้องการที่จะท าให้เป็นภาระของผู้อ่ืน  

6)  ความต้องการความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในสังคม ผู้สูงอายุต้องการรับ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
วัยและเหมาะกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชุติไกร  ตันติชัยวนิช (2551: 6-7) ได้อธิบายถึงความสุขของผู้สูงอายุว่ารายละเอียดของ
ความสุขและการรับรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อัน เป็น
การรับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีต่อสภาพการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่และพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากการ
กระท าต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนกับชีวิตของตนเอง(ย้ายไปอยู่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ) 
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 ด ารงค์ เบญจคีรี (2544: 30) ได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ผู้สูงอายุประสบ อันจะ
ช่วยเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุว่าต้องดูจากความต้องการในประเด็นหลักๆ โดยทั่วไป ซึ่ง
ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มในแต่ละพ้ืนที่อาจมีความต้องการในรายละเอียดแตกต่างกันไป จากความ
ต้องการในประเด็นหลักดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่บุคคลในครอบครัวจนถึงหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ ควรจะพิจารณาให้ความส าคัญในการที่จัดกิจกรรม
หรือบริการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการ ตัวอย่างเช่นบุคคลในครอบครัวควรให้
การดูแลเอาใจใส่ให้ผู้สูงอายุให้ได้รับการสนองความต้องการพ้ืนฐานอย่างเหมาะสมเพียงพอ ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร เสื้อผ้า การดูแลรักษาพยาบาล ฯลฯ นอกจากนั้นยังคงต้องให้ความส าคัญด้านจิตใจซึ่ง
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อจะจัดสวัสดิการ และจัดบริการด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ควรจะต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ โดยควรมีการส ารวจก่อนว่าผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมี
ปัญหาอะไร และมีความต้องการอะไรบ้างและในรูปแบบใด เพราะปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุอาจจะแตกต่างไปจากกลุ่มคนทั่วๆไปในสังคม โดยอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นเรื่อง
ที่ละเอียดอ่อนมากกว่า เมื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุแล้ว จึงน ามาวางแผน
จัดบริการ ตลอดจนจัดท ากิจกรรมทีเ่กิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและมีคุณค่า 

ความต้องการดังกล่าวข้างต้นนี้ นับเป็นความต้องการในประเด็นหลักๆ ของผู้สูงอายุ
โดยทั่วไปอย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มในแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีความต้องการในรายละเอียด
แตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่อาจจะเป็นบริบททางกายภาพ ชีวภาพ และ
สังคมวัฒนธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุควรจะมีการศึกษาเป็นการเฉพาะในแต่ละกลุ่มคนหรือ
ท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลในครอบครัวถึงหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการอย่างเหมาะสมจึงจะน ามาซึ่งความ
อยู่ดีมีสุขได้ 

 
2.2.5  ผู้สูงอายุกับการพัฒนาความเป็นเมืองของสังคมไทย 
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา สังคมไทยมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็น

อย่างมาก ท าให้คนรุ่นใหม่จ านวนมากมีโอกาสเรียนรู้และท างานนอกภาคการเกษตร อีกท้ังอาจย้ายไป
ท างานที่อ่ืน อันส่งผลให้ความสัมพันธ์และเจตคติต่อผู้สูงอายุเปลี่ยนไป โดยคนรุ่นลูกรุ่นหลานมักจะ
มองค่าผู้สูงอายุต่ าลง เพราะไม่ต้องพ่ึงพาการถ่ายทอดความรู้ อาชีพ และประสบการณ์จากผู้สูงอายุ
อีกต่อไป เนื่องจากตนเองสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่ง อ่ืน ๆ ไม่ใช่ผ่านการถ่ายทอดของผู้สูงอายุใน
ครอบครัวหรือญาติดังที่เคยเป็นในอดีต จึงเห็นคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นเพียงผู้เฝ้าบ้าน ความยก
ย่องให้เกียรติเริ่มลดลง ซึ่งถ้าคนในสังคมไทยมองผู้สูงอายุในลักษณะเช่นนี้ ผู้สูงอายุก็จะมีปฏิกิริยา
เป็นไปในทางที่เลิกเกี่ยวข้องกับสังคม แต่ถ้าสังคมมีมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง มี
ปัญญาบารมี สามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมบทบาทที่ผู้สูงอายุท าได้ ก็จะเป็น
การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุพยายามพัฒนาตน และร่วมท าประโยชน์กับสังคมต่อไป เท่าที่ศักยภาพของตน
จะท าได ้(สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557: 76-77) 

การพัฒนาความเป็นเมืองของสังคมไทยเป็นเหตุท าให้หนุ่มสาวและผู้อยู่ในวัยแรงงานจ านวน
มากย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือหางานท า บางรายไปท างานต่างประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างของครอบครัว จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้สัมพันธภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงมักพบผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวตาม
ล าพังมากขึ้น (คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม, 2543: 5) หรือแม้จะ
อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับลูกหลานก็อาจพบว่าไม่มีความสุขเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมตะวันตกมายังสังคมไทย ท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหามีช่องว่างในการ
ด าเนินชีวิตกับลูกหลาน (จ าเรียง กูรมะสุวรรณ, 2536: 10) อีกทั้งยังพบว่ามีความขัดแย้งระหว่าง
ค่านิยมและพฤติกรรมของวัยรุ่นปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างวัย ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นผู้ล้าสมัย 
พูดคุยไม่รู้เรื่อง จู้จี้ ขี้บ่น ลูกหลานไม่อยากใกล้ชิด ท าให้ผู้สูงอายุน้อยใจ เกิดความเครียด มีความรู้สึก
คล้ายตนเองเป็นส่วนเกินของครอบครัว เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต แยกตนเอง ขาดสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งหากผู้สูงอายุไม่พัฒนาตนก็อาจท าให้เกิดความขัดแย้งกับลูกหลานมาก
ยิ่งขึ้นได้  

 นอกจากนี้  ผู้อยู่ในวัยแรงงานย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือหางานท า และบางรายอาจไป
ท างานต่างประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว จากครอบครัวขยายกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป ด้วย
เหตุนี้ ในปัจจุบันจึงมักพบผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวตามล าพังมากขึ้นหรือแม้อยู่ในครอบครัว
เดียวกันกับลูกหลานก็อาจพบว่าไม่มีความสุข เนื่องจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมตะวันตกมายัง
สังคมไทย ท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาความขัดแย้งกับลูกหลาน มีช่องว่างด้านค่านิยมและ
พฤติกรรมกับสมาชิกวัยรุ่นและวัยท างาน โดยที่ผู้สูงอายุมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ล้าสมัย พูดคุยไม่รู้เรื่อง 
จู้จี้ ขี้บ่น ลูกหลานไม่อยากใกล้ชิด ท าให้ผู้สูงอายุน้อยใจ เกิดความเครียด มีความรู้สึกคล้ายตนเองเป็น
ส่วนเกินของครอบครัว เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต แยกตนเอง ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งหากผู้สูงอายุไม่พัฒนาตนก็อาจท าให้เกิดความขัดแย้งกับลูกหลานมากยิ่งขึ้นได้   
(Knodel and Chayovan, 2012) 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบทางสังคม 

 
2.3.1  ความเป็นมาของอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาในอดีตซึ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ และ

โครงสร้างพ้ืนฐานได้ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ภาคอุตสาหกรรม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมือง และยังสร้างผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน เช่นเดียวกับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ในขณะที่ยังขาดมาตรการการควบคุม
ที่เหมาะสมท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและด ารงชีพด้วยการเกษตร เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินในทางที่ท าลายความสมบูรณ์มากขึ้น แต่พ้ืนที่ชนบทจ านวนมากที่อยู่
ห่างไกลจากแหล่งอุตสาหกรรมยังคงมีสภาพของสังคมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพา
อาศัยกัน ทั้งนี้จะเห็นได้จากเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมบางคนที่ถูกไล่ออกยังสามารถกลับไปยังท้องถิ่นหรือบ้านเดิมของพวกเขาในชนบท
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โดยที่ยังด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่ล าบากนัก ภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรและการแบ่งปันกันแม้จะมี
อยู่อย่างจ ากัดก็ตาม แต่ผู้คนในชนบทยังสามารถประกอบอาชีพทางเลือกเพ่ือรับมือกับแรงกดดันจาก
สถานการณ์ดังกล่าวได้ สภาพการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าทรัพยากรนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด ารงชีพเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความอยู่ดีมีสุขของคนใน
ชุมชนด้วย (อาแว มะแส, 2549: 33-39) 
 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 ซึ่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ถือเป็นบทเรียน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ ท าให้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้มีการปรับจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของการปฏิรูปความคิดและ
ทบทวนค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แนวคิดการพัฒนาได้
ปรับเปลี่ยนไปเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแนวคิดถูกให้ความส าคัญ
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งได้น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ภายใต้หลักการของความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสร้างการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติ 
ทั้งด้านตัวตน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทย  
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง
รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
ด้วย ความต้องการทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนได้เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดารขัดแย้งผลประโยชน์กันระหว่าง
ผู้ที่อยู่ดั้งเดิมกับผู้เข้ามาลงทุนส่วนหนึ่งเป็นคนนอกพ้ืนที่  นอกจากนี้ เมื่อมีการให้บริการที่ทันสมัยมาก
ขึ้น รูปแบบการการด าเนินชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยมีต้นทุนการผลิตที่สูงอันส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
ของการใช้ชีวิตสูงขึ้นไปด้วย  นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมไปยังชนบทท าให้คนในชนบทจ านวนมากต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากอันเนื่องจากราคาสินค้าก็เพ่ิมสูงขึ้น แม้ว่านักลงทุนหรือผู้ประกอบการในชนบทจ านวนมาก
ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรบางอย่างจะได้รับเงินจากการขยายสิ่งเหล่านี้ในราคาที่
สูงขึ้น ท าให้โดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่คุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยต่อวิถีชีวิต
ของคนที่มีถิ่นฐานในชนบทกลับได้รับผลกระทบอย่างมากจึงน่าจะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขด้านอัตวิสัย
พอสมควร 

 
2.3.2  ความหมายของการพัฒนาและผลกระทบทางสังคม 

 การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านที่น ามาซึ่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคม มีทั้ง
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบในทางลบ (วราคม ทีสุกะ,  2527: 455-462) ทั้งนี้ผลในทางบวก    
มีหลายประการด้วยกันหากมองจากแง่การพัฒนา บุคคลอาจมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อุดมสมบูรณ์ด้วย
ปัจจัย 4 ส าหรับการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอันได้แก่  การมีอาหารบ้านเรือน     
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการได้รับการบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ส่วนในแง่อ่ืน ๆ บุคคล
อาจได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น มีความรู้ ความคิดเฉียบแหลมคมคายและกว้างไกลขึ้น อีกนัยหนึ่ง บุคคลที่
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อยู่ในชนชั้นค่อนข้างต่ าสามารถขยับขึ้นอยู่ในระดับช่วงชั้นที่สูงและดีขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และได้รับการยอมรับนับถือมากขึ้น รวมทั้งอาจมีชื่อเสียงในทางการเมืองอีกด้วยส่วนผลในทางลบ 
อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ย่อมน ามาถึงผลกระทบที่คนต้องมีการปรับตัว 
เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงการต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ง
หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและหลายด้านบางคนก็อาจรู้ทันตามทันการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัว ปรับความคิด รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรมของตนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ แต่บางคนอาจปรับตัวไม่ทันรวมทั้งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จน
กลายเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น และหากผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันและยอมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง และผู้ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอาศัยอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนเดียวกัน และ
จ าเป็นต้องมีการพบปะสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ผลที่เกิดขึ้นตามมาอาจเป็นความขัดแย้ง
ที่มีเกิดเป็นรอยร้าวที่ไม่สามารถเชื่อมกันได้ และอาจน าไปสู่ปัญหาสังคมด้านอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
 บ าเพ็ญ เขียวหวาน (2552) ได้อธิบายถึง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า สังคมมนุษย์
จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากยุคแรก
เป็นต้นมา มีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน เช่น มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรงและการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
การเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสังคมแบบง่าย ประชาชนด ารงชีพด้วย

การล่าสัตว์ เก็บหาของป่าและท าการเกษตรเพ่ือยังชีพอยู่ในชนบท มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสังคมที่ซับซ้อนมากกว่า เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 การพัฒนาตาม
แนวคิดนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยที่สังคม
อุตสาหกรรมต้องการผู้ที่มีความช านาญเฉพาะอย่าง มีความสามารถในการปรับตัวและมีการพัฒนา
มากขึ้น ท าให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของคน ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
สังคม ส่วนบุคคลและธรรมชาติขของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม 

2)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบเส้นตรง 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าความเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน มักจะมีการ

ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขั้นตอนและมีระยะเวลาที่แน่นอน ในศตวรรษที่ 19 มี
นักวิชาการหลายท่านเช่น  ออกกัสต์ คองส์ (August Comte) ได้แบ่งขั้นตอนความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะนับถือภูตผี  ระยะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ และระยะ
วิทยาศาสตร์  ในขณะที่เลวิสมันฟอร์ด (Lewis Munford) ได้อธิบายประวัติของเทคโนโลยีกับการ
พัฒนาขององค์กรทางสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ 

(1)  ยุคเทคนิคสมัยเริ่มแรก เป็นยุคที่มีการใช้พลังงานธรรมชาติเริ่มในยุโรป
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10-18 สังคมใช้พลังงานและของที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ พลังงานจากลม น้ า พืช และ
ใช้ไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นส่วนมาก 
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(2)  ยุคเทคนิคเก่า เป็นยุคที่มีการใช้ถ่านหินและเหล็กซึ่งเริ่มในปลายศตวรรษที่ 
18 ต่อเนื่องมาจนถึงยุคเริ่มต้นของการปฎิวัติอุตสาหกรรม ในยุคนี้มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ า ท า
รางรถไฟ เรือกลไฟ เครื่องปั่นฝ้าย เครื่องทอผ้า ฯลฯ 

(3)  ยุคเทคนิคใหม่ เป็นยุคที่มีการใช้เครื่องจักรกล เป็นระยะที่เริ่มมีระบบ
เศรษฐกิจใหม่ มีการใช้ไฟฟ้า โลหะ อะลูมีเนียม ทองแดง เป็นกุญแจไปสู่การประดิษฐ์รถไฟฟ้า 
หลอดไฟและเครื่องมือสื่อสาร 

(4)  ยุคเทคนิคชีวภาพ เป็นระยะของการใช้ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างจาก
ระยะใช้เครื่องจักรอย่างชัดเจน เป็นยุคที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางชชีวภาพ ในวิถีชีวิตของคน วิธีการทาง
ชีวภาพน าไปประยุกต์กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ชีวภาพและศิลปะของสังคม เช่น เกษตรกรรม เภสัชกรรม 
การศึกษา ตลอดจน วิศวกรรม มีการใช้อินทรีย์สารอันจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ด้านกายภาพ สังคม สุนทรียภาพและจิตวิทยา 

3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบวัฎจักร (Cyclical of Change) 
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะพบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ าอีกในสังคม และ

กลับมาอยู่สภาพเริ่มต้นอีกครั้ง แม้จะมีการผิดเพ้ียนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง แต่การ
เปลี่ยนแปลงนั้นก็มีอยู่ในกรอบที่ก าหนดตัวอย่าง เช่น ถ้าพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร
จะพบว่า ในอดีตประเทศไทยท าการเกษตรแบบดั้ งเดิม ต่อมาประมาณ ปีพ.ศ.2460 ได้มีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาเกษตรขึ้นและมีการสอนวิชาการเกษตรแผนใหม่ น าเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก
มาใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อเวลาผ่านไป พบว่าสิ่งเหล่านี้
ท าอันตรายต่อชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแนวคิดการท าการเกษตรเพ่ือรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติ อย่างเช่น แนวคิดการเกษตรอินทรีย์และการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งถูกน ากลับมาใช้อีก  
นอกจากนี้ ยังพบวัฎจักรของราคาพืชผล เช่น ข้าวจะมีราคาขึ้นลงในแต่รอบปีอยู่ เสมอ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบวัฎจักรนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

(1)  วัฒนธรรมทุกรูปแบบมีกฎของการเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ละกลุ่ม 
(2)  กฎการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแต่ละรูปแบบมีลักษณะเป็นวัฎจักร

ธรรมชาติ 
(3)  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามวงจรชีวิตหรือช่วงเวลาของหน้าที่ 
(4)  เมื่อวัฎจักรของวัฒนธรรมที่ 1 และ 2 รวมเข้าด้วยกันและเกิดภาวะสมบูรณ์

ของกลุ่มหรือของชาติ  
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ล าดับเหตุการณ์อันจะบ่งบอก

ถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออารยธรรม จากจุดเริ่มค่อย ๆ เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อย
ลดถอยลงมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เมื่อช่วงเวลาพอสมควรก็เริ่มพัฒนาขึ้นอีกจนถึงจุดสูงสุด แล้วก็
ลดลงมาอีก มีลักษณะเป็นวงจรหรือวงกลม 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากระบวนการ
ต่าง ๆ เกิดข้ึนได้แก่  

1)  กระบวนการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมือง เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ได้มาอยู่
รวมกันเป็นชุมชนจนกลายเป็นเมือง เกี่ยวข้องกับการกระจายอิทธิพลของสังคมเมืองไปยังสังคมชนบท
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ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านอาชีพและรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมและการยอมรับลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเมืองมากขึ้น 
กระบวนการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองในประเทศก าลังพัฒนามีลักษณะดังนี้ 

(1)  การพัฒนาการบริการและอาชีพที่ให้บริการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นมากกว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

(2)  การย้ายถิ่นของชาวชนบทเข้าสู่เมืองเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เหตุที่ย้ายถิ่นมา
จากปัจจัยผลักดันจากชนบทมากกว่าดึงดูดในเขตเมือง 

(3)  เมืองที่ชาวชนบทย้ายถิ่นเข้าไปนั้นจะกลายเป็นเอกนคร คือ เมืองที่ใหญ่โต
กว่าเมืองที่มีขนาดรองลงไปอย่างมาก 

2)  กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย เป็นแนวคิดที่เริ่มใช้กันหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาต่างพยายามพัฒนาตนเองให้
มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ อย่างสอด
ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมชุมชน ทั้งในสังคมชนบทและ
สังคมเมือง ที่เปลี่ยนจากสภาพดั้งเดิมไปสู่ลักษณะที่มีความทันสมัยมากขึ้นดังเช่นประเทศในแถบ
ตะวันตก ซึ่งสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรม เพ่ือเน้นให้
เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นซึ่ง Smelser (1963) ได้อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย
ของประเทศก าลังพัฒนาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ประกอบด้วย 

(1)  ด้านเทคโนโลยี มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตบนฐานของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

(2)  ด้านเกษตรกรรม เปลี่ยนจากการท าเกษตรเพ่ือยังชีพ ไปเป็นการท า
การเกษตรเพ่ือการค้า 

(3)  ด้านอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากการใช้แรงงานมนุษย์และสัตว์ ไปเป็นการใช้
เครื่องจักรเครื่องกล 

(4)  ด้านนิเวศวิทยา จากเดิมที่ดินส่วนมากนิยมการตั้งถิ่นฐานในชนบทใกล้พ้ืนที่
เพาะปลูก เปลี่ยนเป็นการตั้งถ่ินฐานในเมือง 
 ต่อมากระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดต่อเนื่องจากการพัฒนาตามแนวทางของความทันสมัย ได้ก่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ่ นักเศรษฐศาสตร์ต่างยอมรับว่า กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและพ่ึงพิงกับต่างประเทศสูง ดังเช่นประเทศไทย จากการประมวล
การศึกษาและการคาดการณ์ของนักวิชาการหลายท่านท าให้ได้ข้อสรุปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นประเด็นส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร (The New Demographics) ประชากรของ
โลกจะเพ่ิมจาก 6.1 พันล้าน เป็น 7.8 พันล้านในปี ค.ศ.2025 โดยประชากรที่เพ่ิมข้ึนนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในเขตเมือง แนวโน้มประชากรโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
โครงสร้างและพฤติกรรม โดยประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยหนุ่มสาวจะมี
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สัดส่วนลดลง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศพัฒนาแล้ว
ลดลง ประกอบกับคนจะมีสุขภาพดีและอายุยืนมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์  
นอกจากนั้นค่านิยมและพฤติกรรมของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจนยากที่จะคาดเดา การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรทั้งหมดจะก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1)  การสิ้นสุดของตลาดเดียว เดิมจะเป็นตลาดโดยกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ครอบครอง
ส่วนใหญ่ แต่ต่อไปในอนาคต ตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน คือ ตลาดของผู้สูงอายุ 
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน วัน
ทดแทนความเสื่อมประสิทธิภาพของร่างกาย การให้บริการเพ่ือความบันเทิง เช่น การท่องเที่ยว ตลาด
ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นการตอบสนองต่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ความฟุ่มเฟือยในรูปแบบต่าง ๆ แม้กระทั่งการศึกษาซึ่งจะมีรูปแบบที่เป็น  New 
Luxury Youth Market โดยเฉพาะในตลาดการศึกษาต่อเนื่องของผู้มีพ้ืนฐานการศึกษาดีอยู่แล้ว 

(2)  ภาระงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศก าลังพัฒนาซึ่ง
โครงสร้างของประชากวัยสูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะเพ่ิมขึ้น
จากเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบื้ยบ านาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับประเทศที่
พัฒนาแล้วซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็จะเพ่ิมข้ึนเช่นกัน แต่ในอัตราที่ต่ ากว่า 

(3)  การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว 
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการและมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจ
ยุคโลกาภิวัฒน์ ในทางตรงข้าม จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะต่ าไปยังประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือ
ลดจ านวนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจโลกจะเป็นตัวซ้ าเติมให้เกิดความยุ่งเหยิงของโครงสร้าง
การท างานในสังคมที่ก าลังพัฒนา โดยการสร้างให้เกิดการจ้างงานที่ขาดเสถียรภาพ ต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาเมืองที่ป้องกันและจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานและทางด้านสิ่งแวดล้อม 

(4)  ความเหลื่อมล้ าของความรู้ (Knowledge Divide) จะเกิดทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศและในระดับประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันของความสามารถและความ
จริงจังในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร และการวิจัย ของประเทศหนึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ของคนในประเทศที่มีความแตกต่างกันนี้จะท าให้
ประเทศท่ีมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก
จากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกส่วนของภาคการผลิต เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพ และลดการพ่ึงพิงแรงงานที่
ขาดแคลน จึงมีความจ าเป็นที่ประชากรในทุกเพศทุกวัยต้องปรับตัวให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มี
ความต้องการทักษะและฝีมือและการวิจัยและพัฒนาจะมีความส าคัญมากขึ้น ทั้งในแง่ของปริมาณ
และคุณภาพซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เพียงพอ ทันสมัยและกระจายอย่างทั่วถึง 

(5)  ภาวะก าลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) ในสินค้าและบริการ ซึ่ง
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ การเข้ามาใหม่ของประเทศก าลังพัฒนา เช่น จีน เม็กซิโก เป็น
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ต้น การหดตัวของความต้องการ และการเพ่ิมผลิตภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันเนื่องมากจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นในความรู้  
ความสามารถและทักษะฝีมือของแรงงาน  

(6)  การพึ่งพิงและความร่วมมือระหว่างกันมีมากข้ึน (More Interdependent) 
ในทุกระดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ การขยายตัวขององค์การทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองระดับโลกขนาดใหญ่ เช่น WTO และIMF เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ขั้วอ านาจจากสองขั้ว (Biopolar) มาเป็นหลายขั้น (Multipolar) และปัญหาผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่ง
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดมากขึ้น อันน าไปสู่ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในการเจรจา
ต่อรองและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับทวิภาคี ในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกเพ่ือสร้างความสมดุลย์ของอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และภูมิภาคท้ังที่มีอยู่เดิมและท่ีเกิดข้ึนใหม่ในระดับประเทศ  
 การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีหรือด้านเครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนการผลิตภายในสังคมให้ทั่วถึง จึงมีความ
เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจภายในแต่ละสังคมหรือประเทศโดยเป็นกระบวนการท าลายระบบศักดินา 
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบทุนนิยมที่ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม
อุตสาหกรรมจะมีลักษณะเป็นแบบสังคมเมือง โดยพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
อุตสาหกรรมในสังคมหนึ่งๆ จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัตถุ เพ่ือช่วยจัดการกับทรัพยากรและน า
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์มากที่สุดและประหยัดที่สุด 

2)  การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
3)  การพัฒนาการจัดระเบียบทางสังคม ลักษณะของการแบ่งงานกันท ามีผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษเฉพาะด้าน ความเป็นอยู่ในสังคมมีลักษณะเป็นทางการ 
4)  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง เพ่ือก าหนดระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สินค้าอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ และความม่ันคงของรัฐบาล 
5)  การพัฒนาค่านิยมแบบทุนนิยม ประชาชนมักมีค่านิยมในการลงทุนกล้าเสี่ยง 

ท างานหนักและให้ความส าคัญกับรายได้ที่เป็นตัวเงิน 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนไปของระเบียบการบริหารราชการ
และกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมอย่างมีเหตุผล เพ่ือที่จะปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสบความส าเร็จและตรงเป้าหมาย การเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารราชการมีความเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมือง และการเปลี่ยนไปสู่ความอุตสาหกรรม ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีรูปแบบของการบริหารและการติดต่อที่มีกฏเกณฑ์อย่างมีเหตุผล รวมถึงการจัดระเบียบ
ภายในองค์กร 
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ท าการรวบรวมส าหรับงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานวิจัย
ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อการด าเนินชีวิต 

 
2.4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข 
ดุษฎี อายุวัฒน์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนแรงงาน

ย้ายถิ่นในชนบทอีสาน พบว่าความอยู่ดีมีสุขทั้งด้านภาวะวิสัยและอัตตวิสัยมีความเชื่อมโยงกับสภาพ
ทรัพยากรในครัวเรือนตาม Resources Profile Apporoach ซึ่งมีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่  

 1)  ทรัพยากรที่เป็นวัตถ ุ
 2)  ทรัพยากรมนุษย์ 
 3)  ทรัพยากรทางสังคม 
 4)  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 5)  ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม 
นิตยา คชภักดี และคณะ (2546 อ้างถึงใน กนิษฐา จ ารูญสวัสดิ์ , 2556: 3) ได้ท าการศึกษา

เรื่อง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข โดยพบว่าเป็นสภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อันเกิดจากการรวมตัวในรูปแบบ
ที่หลากหลายของบุคคลที่มาด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พ่ึงพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้อย่าง
สร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่เกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรมคุนอก
จกนี้ยังพบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวอยู่ดีมีสุขว่าประกอบด้วย 

1)  รักใคร่ปรองดอง และเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความเอ้ืออาทรและห่วงใยช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

2)  หวังดีคิดดีและท าดีต่อกัน พูดจาด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีเหตุผล ไม่ใช้
ถ้อยค าหยาบคาย หรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ไม่ทุบตี ท าร้ายร่างกายและจิตใจกัน 

3)  ไม่คอยจ้องจับผิด หรือคอยควบคุมก ากับความประพฤติหรือการด าเนินชีวิต
ของอีกฝ่ายหนึ่ง 

4)  มีความยุติธรรมในการตัดสินความผิดของสมาชิกแต่ละคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
หรือสร้างความแตกแยกด้วยการใช้วาจาค าพูด หรือแสดงความล าเอียง 

5)  ให้ความเคารพยกย่อง ให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและลับ และเคารพใน
สิทธิของแต่ละคน 

6)  มีประชาธิปไตย สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมออกความคิดเห็น หรือร่วมในการ
ตัดสินใจ 
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7)  หาเวลาว่างท ากิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน  หรือมีสันทนาการร่วมกันเพ่ือ
สัมพันธภาพที่ด ี

8)  มีเวลาให้แก่กัน และหันหน้าเข้าหากันเพ่ือการพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่าง  ๆ       
ให้มากขึ้น 

สาสินี เทพสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาเรื่องดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมของคนไทยเพ่ือศึกษา  
องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการหาดัชนีความอยู่ดีมีสุขมวลรวมในเชิงภาวะวิสัย 
(Objective Well-Being) และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศอายุและกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเป็นความสุขที่เกิดขึ้น
จากการนึกคิดของบุคคลและมีลักษณะเป็นนามธรรมและเชิงภาวะวิสัยหรือความสุขจากปัจจัย
ภายนอก (Objective Well-Being) เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านที่สามารถ
จับต้องได้หรือเห็นได้ มีทั้งหมด 6 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1)  ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้การกู้ยืมและการเป็นภาระ การมีเงินออม 
วัสดุที่ใช้ท าตัวบ้านและสถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย  

2)  ด้านสภาพแวดล้อมในสังคม ประกอบด้วย ทุนทางสังคมในชุมชน 
3)  ด้านครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวอบอุ่น และสถานภาพสมรส  
4)  ด้านสุขภาพอนามัยประกอบด้วย การเจ็บป่วย และการมีหลักประกันสุขภาพ 
5)  ด้านวัฒนธรรม /ความเชื่อ ประกอบด้วยความพอใจในฐานะของตนเองเมื่อ

เปรียบเทียบกับเพ่ือนบ้าน และการท าบุญ  
6)  ด้านการศึกษา ได้แก่ระดับการศึกษาสูงสุด 

สมพันธ์  เตชะอธิก และวินัย วงศ์อาสา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องสุขภาวะชุมชนเพ่ือความ
อยู่ดีมีสุข พบว่า ผลลัพธ์จากการสร้างเสริมสุขภาวะสามารถบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจ
ได้บ้าง ในส่วนที่เยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุรู้สึกตนเองมีคุณค่า เกิดความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สุกัญญา วชิรเพชรปราณี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวอย่าง
มีสุขในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีอายุในช่วงระหว่าง 60-79 ปี ที่อยู่กับ
ครอบครัวอย่างมีสุขนั้น คือบุคคลที่สามารถประกอบภารกิจประจ าวันได้และสามารถแสดงบทบาทใน
การดูแลสุขภาพตนเอง เลี้ยงดูหลาน และมีบทบาทในชุมชน ส่วนปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุอยู่ใน
ครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นสุขคือการที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
ผู้สูงอายุอย่าต่อเนื่องนั่นเอง 
 วิทมา ธรรมเจริญ (2555)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่
มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลโดยรวมต่อระดับ
ความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมาคือเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางสังคมศาสนา และ
สถานภาพสมรส 
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2.4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ณัฐกานต์ ส าเนียงเสนาะ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท านายความสุขของผู้สูงอายุใน

ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับความสุขของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การสนับสนุน
ทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ โดยการ
สนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถร่วมท านายความสุขผู้สูงอายุได้ และมี
ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุควรออกแบบการพยาบาลที่ส่งเสริมการสนับสนุนทาง
สังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพ่ือเพ่ิมความสุขในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

นันทนา อยู่สบาย (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือ
ด้านความปลอดภัย ในชีวิต รองลงมา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ และด้านการศึกษา น้อย
ที่สุดคือด้านที่อยู่อาศัย 

โปรดปราน เพชรสด (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนควร
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุเลิกใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และผู้น าชุมชนควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญเรื่องภาวะ
สุขภาพในระดับมากที่สุด  และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต เมื่อประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2568 ควรเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุมีการ
ออม เพ่ือชีวิตหลังเกษียณ และส่งเสริมหน่วยงานให้ข้อมูล ค าแนะน าต่อผู้สูงอายุในระดับมากท่ีสุด  

อุทุมพร ศตะกูรมะ .ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และชุมพล เสมาขันธ์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษา
ความต้องการสวัสดิการสังคม 7 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านที่อยู่
อาศัย 4) ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน 5) ด้านความมั่นคงทางรายได้ 6) ด้าน 
นันทนาการ และ 7) ด้านบริการสังคมทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องด้านการมีงาน
ท า มีรายได้และสวัสดิการ แรงงานมากที่สุด ด้านอ่ืน ๆ นั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการระดับมาก ส่วน
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมไม่ แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี 
ความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน 
 

2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการด าเนินชีวิต 
เนตรทราย นิสสัยสุข (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอีส

เทิร์นซีบอร์ด ระยอง กรณีศึกษาชุมชนต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยองมีข้อค้นพบ
ด้านผลกระทบดังนี้ 
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1)  ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าจากการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งผลกระทบ (เชิงลบ) มาก
ที่สุดโดยเฉพาะในด้านปัญหาหลุมฝังกลบขยะ ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาเรื่องการ
รั่วไหลของสารเคมีลงสู่อ่างเก็บน้ า 

2)  ด้านเศรษฐกิจพบว่าได้ส่งผลกระทบในเชิงบวก ประชากรมีงานท าเพ่ิมขึ้นเมื่อ
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นท าให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ภาคเกษตรกรรมลดลง ที่ดินได้
ถูกพัฒนาเป็นพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้ที่ดินมีราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนขายที่ดินให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งราคาที่ดินและการถือครองที่ดินนั้น รัฐไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมได้ ราคาเป็นไปตามกลไกลทางการตลาด 

3)  ด้านนโยบาย พบว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐจึงให้ความส าคัญกับด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 

4)  ด้านสังคม พบว่าได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบซึ่งผลกระทบเชิงลบคือ
ความไม่พอเพียงในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการขาด
แคลนด้านสถานศึกษา ส่วนผลกระทบเชิงบวกคือ เมื่อมีประชาชนเข้ามาอาศัยมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินมีราคาสูง  

5)  ด้านสุขภาพ พบว่าได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ผลกระทบในเชิงลบคือ 
การส่งกลิ่นเหม็นของขยะอุตสาหกรรม การรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า การจราจรติดขัด ส่วน
ผลกระทบในเชิงบวกนั้นคือ ชุมชนมีการจัดการระบบสาธารณสุขของชุมชนเป็นอย่างดีสนใจในเรื่อง
ความเป็นอยู่ประชากรผู้สูงอายุ และสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งผลกระทบเชิงลบคือ
การไม่พอเพียงในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการขาด
แคลนด้านสถานศึกษา ส่วนผลกระทบเชิงบวกคือ เมื่อมีประชาชนเข้ามาอาศัยมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ดินมีราคาสูง 

ปสิทธิชัย ลภะวงศ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการขยายพ้ืนที่โรงงาน
อุตสาหกรรมในการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อชุมชน พบว่า ผลกระทบเชิง
ลบ คือ ท าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ ปัญหาสิ่่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากมลภาวะทาง เสียงอากาศ 
น ้าเสีย ขยะ แรงสั่นสะเทือน การสูญเสียทัศนียภาพ และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้และค่าครองชีพของคนในชุมชน โดยมีข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ ในปัจจุบันถึงแม้ว่า
รายได้ของคนในชุมชนจะเพ่ิมมากขึ้นจกการที่นโยบายของโรงงานอุตสาหกรรมรับคนในพ้ืนที่เข้า
ท างานเพ่ิมมากข้ึน แต่ค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  นอกจากนี้ ยังท าให้อาชีพ
ดั้งเดิมที่มีอยู่เริ่มสูญหายคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนลดต ่าลง และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
โรงงานกับชุมชนตามมาด้วยเช่นกัน 

กฤตกร กล่อมจิต และ คณะ (2538) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลกระทบของอุตสาหกรรมการเลี้ยง
ไก่ต่อชีวิตของประชาชนในชนบทอีสาน ศึกษากรณีอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของต าบลปะโค อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมี
ดังนี้ 
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1)  ระดับบุคคล ท าให้ชาวบ้านพัฒนาตนเอง จากเกษตรกรที่ไม่มีความรู้ด้ านสัตว
ศาสตร์ก็เกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการที่บุคคลพ่ึงพาตนเองในชุมชนโดยไม่ได้พ่ึงพา
นายทุนนั้น ท าให้เกิดความยั่งยืนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2)  ระดับครอบครัว เกิดการถ่ายทอดความรู้และทุกคนภายในครัวเรือนต่างเป็น
แรงงานของฟาร์มไก่ของครอบครัว 

3)  ระดับชุมชน เมื่อสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนดีข้ึน ส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือและ
ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน  นอกจากนี้ ท าให้เกิดการกระจายรายได้ และสามารถท าให้
เกิดอาชีพที่หลากหลายขึ้นภายในชุมชน 

4)  การเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการท าไร่ ท านา หรือการขับรถรับจ้าง เมื่อได้
ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงปลาควบคู่ไปในระยะสิบปีที่ผ่านมาเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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บทที ่3 
 

วธิีการศกึษา 
 

 การศึกษา เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เน้นศึกษาความรู้สึกนึกคิดและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตในชุมชน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพ้ืนที่ ด าเนินการวิจัยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2  พ้ืนที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 3.3  วิธีการวบรวมข้อมูล  
 3.4  แนวประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์กรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เกิดขึ้นในชุมชน         
มักจะเกี่ยวข้องกับบริบทที่ต่างกันด้วย ในทีนี้ เน้นการศึกษาชุมชนที่มี พ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสาหกรรม และมีสมาชิกวัยแรงงานในชุมชนจ านวนมากท างานอยู่ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตอุตสาหกรรมพอสมควร และมีสมาชิก
ในชุมชนจ านวนมากท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดรัศมีความห่างไว้ไม่ต่ ากว่า 20 
กิโลเมตร ซึ่งในชุมชนหลังนี้ความสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวและสมาชิกชุมชน น่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก เพ่ือเปรียบเทียบความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุระหว่าง 2 ชุมชนจึงต้องท าความเข้าใจกับบริบท
ด้านต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตของคนในแต่ละชุมชนควบคู่ไปด้วย
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ซ่ึงชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนเกิดขึ้นมากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกย่อมมีความห่างเหินกัน เนื่องจากสมาชิกวัยแรงงาน
มุ่งเน้นการประกอบอาชีพนอกบ้านเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว จึงมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัว
และคนในชุมชนน้อยลง เมื่อประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข โดยน าไปเชื่อมโยงกับแนวคิด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ โดยสามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี ้ดังภาพที่ 3.1  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในชมุชน 
-  การมีและการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ   
 -  ความสัมพันธ์กับสมาชิกครัวเรือนและชุมชน  
-  ลักษณะและวิถีการด าเนินชีวิตและการด ารงชีพ 

ความอยูด่ีมสีขุ (Well-being) 
- คุณค่าและเป้าหมาย (ความคาดหวัง/ความต้องการในชีวิต) 
- ทรัพยากรและการบริโภค (การเข้าถึงและการแปลงทรัพยากรเพ่ือความอยู่ดีมีสุข) 
- การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข (ความพึงพอใจในชีวิต 

 

บรบิทของพืน้ทีศ่ึกษา 
 - การพัฒนาอุตสาหกรรม   
 - การตั้งอยู่ของภาคการเกษตร 
-  ความเป็นเมือง 

ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรม
(ต าบลหัวส าโรง) 

ชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
(ต าบลหนองไม้แก่น) 
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3.2  การเลือกพื้นที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 
 3.2.1  การเลอืกพืน้ที่ศกึษา 

การเลือกพ้ืนที่ศึกษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เหมาะสมส าหรับใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นการเลือกพ้ืนที่ศึกษาจะต้อง
กระท าอย่างรอบคอบโดยอาศัยการเลือกเชิงทฤษฏี (Theoretical Sampling) ซึ่งมีหลักส าคัญคือ 
ต้องเป็นพ้ืนที่ที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ปัญหาวิจัยและกรอบแนวคิด ในการ
วิจัย ในการศึกษานี้ได้ท าการเลือกชุมชนพ้ืนที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)        
จ านวน 2 ชุมชน ที่มีลักษณะต่างกัน คือ ชุมชนที่ 1 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมมาก 
ซึ่งสมาชิกในชุมชนจ านวนมากท างานในนิคมอุตสาหกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่
ของสมาชิกชุมชน ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างมาก ชุมชนที่ได้รับเลือกคือ 
ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนชุมชนที่ 2 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากออกมา
จากเขตนิคมอุตสาหกรรมพอสมควร ในช่วงรัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร สมาชิกในชุมชนส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยังมีน้อย 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนยังมีลักษณะใกล้เคียงกับชุมชนดั้งเดิม ชุมชนที่ได้รับเลือก
คือ ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 3.2.2  กลุ่มเปา้หมายส าหรบัการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาเป็นหลัก ซึ่งคัดเลือกมาจาก
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน 2 ชุมชนที่เลือกเป็นพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้วิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เนื่องจากจะท าให้ได้กรณีศึกษาที่มีลักษณะเด่นซึ่งสามารถ
บ่งชี้ถึงวิถีการด าเนินชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
กรณีศึกษาที่เลือกมีทั้งหมด 12 กรณีศึกษา เป็นกรณีศึกษาที่มาจากชุมชนที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้นิคม
อุตสาหกรรม จ านวน 6 ราย และกรณีศึกษาที่มาจากชุมชนที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
พอสมควร (รัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร) จ านวน 6 ราย โดยในแต่ละชุมชนได้ท าการเลือกผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่กับลูกหลาน จ านวน 3 ราย และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว จ านวน 3 ราย ทั้งนี้ กรณีศึกษา   
ที่ เลือกทุกกรณีจะต้องมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล  นอกจากนี้ยัง
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและบริบทของชุมชน 
ส าหรับการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากผู้ที่เป็น
ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้เลือกมาชุมชนละ 6 ราย รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเลือกใน 2 ชุมชน จ านวน 12 
ราย ทั้งนี้เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนแต่ละชุมชน อันจะช่วย
น ามาอธิบายปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เชื่อมโยงกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 
ส าหรับรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายการศึกษานี้สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  แสดงจ านวนและลักษณะของกรณีศึกษา 
 

กรณีศกึษา ลักษณะของผูใ้ห้ข้อมลู/กรณศีึกษา จ านวนกลุม่วอยา่ง 
1) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว 
ในชุมชนที่ 1  

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ 
1 ซึ่ ง เ ป็ น พ้ื นที่ ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ ข ตนิ ค ม
อุตสาหกรรม  

3 ราย 

2) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลาน 
ในชุมชนที่ 1  
 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานหรือ
ญาติในชุมชนที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสาหกรรม  

3 ราย 

3) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว 
ในชุมชนที่ 2 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ 
2 ซึ่งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
(ในช่วงรัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร) 

3 ราย 

4) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลาน 
ในชุมชนที่ 2 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานหรือ
ญาติในชุมชนที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากเขต
นิคมอุตสาหกรรม(ในช่วงรัศมีไม่ต่ ากว่า 
20 กิโลเมตร) 

3 ราย 

รวม 2 ชมุชน  12 ราย 
 
ตารางที่ 3.2  แสดงจ านวนและลักษณะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ลักษณะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชนที่ 1 ผู้น าชุมชน ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ และผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิต การท ามาหากิน และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนรวมทั้งสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนที่ 1 ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรม 

6 ราย 

2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชนที่ 2 ผู้น าชุมชน ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิต การท ามาหากิน และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนรวมทั้งสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน ที่ 2 ซึ่งอยู่ห่าง
จากเขตนิคมอุตสาหกรรม(ในช่วงรัศมีไม่ต่ า
กว่า 20 กิโลเมตร) 

6 ราย 
 

รวม 2 ชมุชน  12 ราย 
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 3.3  วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมในทุกมิติที่ก าหนดไว้ จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ    
ต่าง ๆ 4 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 
 3.3.1  การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย ด้วยการศึกษาจากเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ อันได้แก่ หนังสือและ
ต ารา บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด สถานการณ์ และนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งจาก
เอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย แนวทาง
ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม ส่วนการศึกษา
เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริบทของพ้ืนที่ศึกษาเป็นหลัก 
 
 3.3.2  การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ใช้ส าหรับศึกษากรณทีี่สะท้อนถึงความอยู่ดี
มีสุขของผู้สูงอายุในชุมชน โดยค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละรายภายใต้บริบทของแต่ละ
ชุมชน เนื้อหาของความอยู่ดีมีสุขพิจารณาถึงคุณค่าและเป้าหมาย ความคาดหวังและความต้องการใน
ชีวิต สถานภาพทรัพยากรที่เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข และการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขหรือความพึงพอใจ
ในชีวิตของผู้สูงอายุของแต่ละกรณีศึกษาก่อน หลังจากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบระหว่างกรณี 
 
 3.3.3  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้ส าหรับสังเกต
ความเป็นอยู่และวิถีการด าเนินชีวิตในภาพรวมของคนในทั้งสองชุมชนที่เลือกเป็นพ้ืนที่ศึกษา โดยได้
เข้าไปสัมผัสวิถีการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพ่ือสังเกต
บรรยากาศของการด าเนินชีวิต การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 3.3.4  การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ผู้ศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การสัมภาษณ์ให้เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในภาพรวม และความ
เชื่อมโยงกับความเป็นอุตสาหกรรม รวมทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในภาพรวม โดยใช้วิธีการตั้ง
ค าถามกว้างๆ สนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการสัมภาษณ์ด าเนินการภายใต้บรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง และอาจมีการป้อนค าถามน าบ้าง  
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3.4  แนวประเดน็ค าถามส าหรบัการสัมภาษณ์กรณีศกึษาและผูใ้ห้ขอ้มลูส าคัญ 
 
 ในการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา  
แต่ละกรณี และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถาม
และล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า แต่เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic 
Inquiry) ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือการการ
สัมภาษณ์ (Interview Guidelines) ไว้เบื้องต้น ส าหรับกรณีศึกษา และส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ      
ดังปรากฏในตารางที่ 3.3 และตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที ่3.3  แสดงประเด็นการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
 

ผูใ้ห้ข้อมลู/แหลง่ขอ้มลู ประเด็นการสมัภาษณ์ 
ผู้สูงอายุในชุมชนที่ 1 และ 2 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลาน 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ 
การท างาน ระดับการศึกษา ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย  การ
อาศัยอยู่คนเดียว/ลูกหลาน 
2) ความหมายของความอยู่ดีมีสุข 
3) คุณค่าและเป้าหมาย  
(ความคาดหวัง ความต้องการในชีวิต) 
4) ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทรัพยากรและการบริโภค  
(กระบวนการแปลงทรัพยากรเพ่ือความอยู่ดีมีสุข) 
5) การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข (ความพึงพอใจในชีวิต) 

  
ตารางที่ 3.4  แสดงประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชนที่ 1และ 2 
 

1) ความเป็นมาของชุมชน 
2) การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบัน 
3) การท ามาหากินของคนในชุมชน 
4)  ความเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น ในชุมชน เมื่ อมี นิ คม

อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในชุมชน 
5) ข้อดีที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในชุมชน 
6) ผลกระทบหรือปัญหาที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในชุมชน 
7) การเอาใจใส่ของคนในชุมชนต่อผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 8) การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว เช่นเครือญาติ พ่ีน้อง 

ลูกหลาน ต่อผู้สูงอายุ 
9) สาเหตุที่ผู้สูงอายุ อยู่เพียงล าพัง  
10) ปัญหาจากการอยู่เพียงล าพัง 
 

 

3.5  การวิเคราะหข์อ้มลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาใช้วิธีการหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
 3.5.1  การท าความเข้าใจความหมาย เน้นการท าความเข้าใจกับความหมายของค าส าคัญ
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากการให้ความหมาย (Meaning) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พบในการศึกษา 
 

3.5.2  การจ าแนกประเด็นและจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Typological Analysis) คือการแบ่งสิ่ง
ต่าง ๆ ออกเป็นชนิด ประเภท หรือขั้นตอนของสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณ ์เหตุการณ ์และ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ศึกษา โดยพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพ่ือวิเคราะห์
เหตุการณ์และพิจารณาจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม (Setting) การกระท าของแต่ละบุคคล (Act) 
กิจกรรม (Activity) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (Participation) และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
(Relationship)  

 
3.5.3  การสังเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูล (Data Synthesis and Interpretation)    

เน้นสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของชุมชนและในแต่ละรายของ
กรณีศึกษา ด้วยการผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ที่พบและหาความเชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบ
ต่าง ๆ เข้ากับบริบท แล้วมีการตีความอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะ  

 
3.5.4  การเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษา เพื่อศึกษารูปแบบร่วม (Common Pattern) 

หรือความแตกต่าง (Difference) และพิจารณาถึงเหตุผลเชิงตรรกะเพ่ือท าความเข้าใจในเหตุผลให้
ลึกซึ้ง โดยใช้กรณีศึกษามายืนยัน เพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันให้ชัดเจน 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการสังเกต รวมทั้ง
การส ารวจเอกสาร เริ่มต้นด้วยผู้วิจัยน าข้อมูลมาท าความเข้าใจกับบันทึกท่ีได้มาแล้วท าการตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วจึงท าการจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามหัวข้อและประเด็น
ที่พบในการศึกษา แล้วจึงท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ เพ่ือได้ผลแล้วจึงน าไปเขียนเป็น
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ผลการวิจัยโดยได้ก าหนดหัวข้อหลักส าหรับการน าเสนอผลออกเป็น 5 หัวข้อ โดยอิงกรอบและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  

1)  บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 
(1)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหัวส าโรง) 
(2)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม รัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร 

(ต าบลหนองไม้แก่น)  
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชน  

(1)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหัวส าโรง) 
(2)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม รัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร 

(ต าบลหนองไม้แก่น)  
3)  ความอยู่ดีมสีุขของผู้สูงอายุ 

(1)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหัวส าโรง) ผู้สูงอายุอาศัย
อยู่กับลูกหลานและอาศัยอยู่คนเดียว โดยพิจารณาในเรื่องคุณค่าและเป้าหมาย อันได้แก่           ความ
คาดหวัง ความต้องการในชีวิต ความเป็นอยู่ ในปัจจุบัน ทรัพยากรและการบริโภค หมายถึง 
กระบวนการแปลงทรัพยากรเพ่ือความอยู่ดีมีสุข รวมทั้งการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข (ความพึงพอใจ ใน
ชีวิต) 

(2)  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม รัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร 
(ต าบลหนองไม้แก่น) ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลานและอาศัยอยู่คนเดียว โดยพิจารณาในเรื่องคุณค่า
และเป้าหมาย อันได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการในชีวิต ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทรัพยากรและ
การบริโภค หมายถึง กระบวนการแปลงทรัพยากรเพ่ือความอยู่ดีมีสุข รวมทั้งการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข 
(ความพึงพอใจในชีวิต)  

4)  เปรียบเทียบความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุทั้ง 2 ชุมชน 
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บทที ่4 
 

ผลการศกึษา 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ได้ก าหนด
พ้ืนที่ศึกษาเป็นอ าเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยผู้ศึกษาเลือกพ้ืนที่ศึกษา 2 ชุมชนที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ ชุมชนที่ 1 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสาหกรรม คือ ต าบลหัวส าโรง และชุมชนที่  2 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างออกมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรมพอสมควร ในรัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร คือ ต าบลหนองไม้แก่นโดยทั้ง 2 ต าบลนี้ตั้งอยู่
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราแต่เดิมทั้ง 2 ชุมชนนี้มีความคล้ายคลึงกันในวิถีการด ารงชีพและ
วิถีการด าเนินชีวิตโดยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงสังคมชนบททั่ว ๆ ไป
ที่สมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแตใ่นปัจจุบันชุมชนที่ 1 ต าบลหัวส าโรง ได้มีการพัฒนาเป็น
สังคมอุตสาหกรรมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นแบบสังคมเมืองมากขึ้น ในขณะที่
ชุมชนที่2ต าบลหนองไม้แก่นผู้คนส่วนใหญ่ยังคงด าเนินชีวิตแบบสังคมชนบท ด ารงชีพด้วยการท าการ
เกษตรกรรมในการด าเนินการวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
กรณีศึกษาเป็นหลัก เสริมด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเลือกมาชุมชนละไม่น้อย
กว่า 6 คน โดยท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็นผู้น าทางการและผู้น าไม่เป็น
ทางการ และผู้ที่มีความรอบรู้ เกี่ยวกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน        
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนส าหรับกรณีศึกษาที่
เลือก ได้ก าหนดคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ชุมชนละ 6 คนโดยในแต่ละชุมชนได้
ท าการคัดเลือกผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลาน จ านวน 3 คน และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยไม่มีลูกหลาน
อาศัยอยู่ด้วย จ านวน 3 คน รวมจ านวนกรณีศึกษาทั้งหมด 12 กรณีศึกษาลักษณะของบุคคลเหล่านี้
ช่วยสะท้อนถึงสภาพความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุของแต่ละชุมชนการปรับตัว และแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิตและความ
อยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ตามแนวคิดน าที่ก าหนดไว้เป็นการเบื้องต้น แต่อาจขยายแนวคิดออกไปตาม
ความเหมาะสมกับข้อค้นพบจริงในพ้ืนที่ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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 4.1  บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 
 4.2  การด าเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
 4.3  วิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 
 4.4  เปรียบเทียบความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุระหว่าง 2 ชุมชน 
 
4.1  บริบทของพื้นที่ศึกษา 
 
 4.1.1  ลักษณะโดยทั่วไปของอ าเภอแปลงยาว 

อ าเภอแปลงยาวตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย   
4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแปลงยาว ต าบลวังเย็น ต าบลหัวส าโรง และต าบลหนองไม้แก่น ในอดีต พ้ืนที่
อ าเภอแปลงยาวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมาก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจ
พรรณ ประกอบด้วย ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ยาง และไม้อ่ืน ๆ สลับกบัป่าทุ่งและพ้ืนที่ราบลุ่ม มี
ลักษณะคล้ายแปลงยาวไปจนถึงแม่น้ าบางปะกง จึงเป็นที่มาของชื่ออ าเภอแปลงยาว ด้วยพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มจึงเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว ในอดีตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้นิยม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการเข้าป่าตัดไม้น ามาท าเสาเข็มและเผาถ่านเพ่ือขายบ้าง ต่อมาเมื่อ
มีการสัมปทานป่าไม้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่ส่วนมากถูกท าลาย วิถีการด ารงชีพชีวิตของชาวบ้านในอ าเภอ
แปลงยาวเริ่มปรับเปลี่ยนจากการพ่ึงพาทรัพยากรในป่าเป็นการพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจ โดยเปลี่ยนจาก
การเพาะปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมาเป็นการปลูกเชิงเศรษฐกิจและมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ อีกหลายชนิด ได้แก่มันส าปะหลัง อ้อย สับปะรด และยางพารา โดยรวมแล้วในอดีตชาวบ้านใน
อ าเภอแปลงยาวมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก เพราะพ้ืนที่ในต าบลหัวส าโรงและต าบลหนองไม้แก่น
ที่เป็นพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปท าเกษตรสมัยใหม่บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 
 ในหลักฐานที่มีการบันทึกของอ าเภอแปลงยาว มีรายละเอียดระบุเกี่ยวกับการปกครองว่าแต่
เดิมนั้นบริเวณนี้เคยอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบางคล้า ภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้มี
ประกาศให้แยกพ้ืนที่ต าบลแปลงยาว ต าบลหัวส าโรง และต าบลวังเย็น ของอ าเภอบางคล้า จัดตั้งเป็น
กิ่งอ าเภอแปลงยาว เมื่อวันที่  16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลแปลงยาว        
ต าบลวังเย็น และต าบลหัวส าโรง และเปิดสถานที่ท าการชั่วคราวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 
โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ จ านวน 1 หลังแต่เนื่องจากสถานที่ตั้งกิ่ง
อ า เภอตั้ งอยู่ ในที่ดินสาธารณะของต าบลแปลงยาว ต่อมาในวันที่  1 เมษายน พ .ศ . 2524 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอ าเภอแปลงยาวอย่างเป็นทางการโดยได้มีการประกาศ   
เมื่อวันที่  16 ตุลาคม พ.ศ.  2521 ของกระทรวงมหาดไทย ให้แยกพ้ืนที่  ต าบลแปลงยาว               
ต าบลหัวส าโรง และต าบลวังเย็น ของอ าเภอบางคล้า จัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอแปลงยาวขึ้นหลังจากนั้นอีก
เกือบ 7 ปี ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2528 และหลังจากนั้นในปี 
พ.ศ. 2542 ได้มีการแยกพ้ืนที่การปกครองจากต าบลวังน้ าเย็น เป็นต าบลใหม่เพ่ิมขึ้นอีก 1 ต าบล คือ 
ต าบลหนองไม้แก่น (ภาพที4่.1) 
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 สภาพภูมิประเทศอ าเภอแปลงยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงในด้านทิศตะวันออก
โดยลักษณะพ้ืนที่เป็นลอนลูกฟูก สูง ๆ ต่ า ๆ ส่วนทางทิศตะวันตกและทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม      
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอบางคล้า อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอราชสาสน์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  อ าเภอพนัสนิคม และก่ิงอ าเภอเกาะจันทร์  

จังหวัดชลบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอพนมสารคาม อ าสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
ภาพที่ 4.2  แสดงอาณาเขตและการแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอแปลงยาว 
แหล่งที่มา: ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555. 

 
 

สญัลกัษณ์ 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี 
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 ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอแปลงยาว ในปัจจุบันแบ่งเขต
การปกครองย่อยออกเป็น 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลหัวส าโรง ต าบลแปลงยาว ต าบลวังเย็น และต าบล
หนองไม้แก่น (ภาพที่ 4.2) อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมรายละเอียดเพ่ิมเติม      
2 ต าบล ซึ่งเป็นต าบลที่เลือกเป็นพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ต าบลหัวส าโรง ซึ่งเป็นต าบลที่มีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ และต าบลหนองไม้แก่น ในซึ่งเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
พอสมควร รัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร ดังรายละเอียดบริบทของพ้ืนที่แต่ละต าบลที่จะน าเสนอต่อไป 

 
4.1.2  บริบทของพื้นที่ต าบลหัวส าโรง  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในต าบลหัวส าโรงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของต าบลนี้ 

และจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่ ท าให้ทราบว่า หัวส าโรงเป็น
ต าบลที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ชื่อของต าบลนี้มีที่มาจากการที่มีชาวเขมรมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน
ในราวปี พ.ศ.2500 สภาพเดิมของหมู่บ้านนี้เป็นพ้ืนที่ป่าด้านทิศตะวันออกส่วนทางทิศตะวันตกเป็นทุ่ง
ราบ อุดมไปด้วยป่าแขมและป่าโขมง โดยมีทางเชื่อมต่อไปยังเมืองพนัสนิคมและเมืองพนมสารคาม   
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในสมัยนั้น ในระยะแรกชาวบ้านได้ปลูกโรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัยขึ้นมา 3 หลัง ผู้คนที่
เดินทางติดต่อระหว่างเมืองใหญ่จึงเรียกชุมชนแถวนั้นว่า “สามโรง” ต่อมาเมื่อกาลเวลาผ่านไปได้
เพ้ียนมาเป็น “หัวส าโรง” จากการสังเกตในการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนของผู้วิจัย พบว่า ในปัจจุบันได้มี
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เรียกว่า “นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้” ตั้งอยู่ในต าบลนี้เมื่อสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ ท าให้ทราบว่า นิคมอุตสาหกรรมนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 และก่อนหน้า
นั้นในปี พ.ศ. 2517 มีการสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับนิคม
อุตสาหกรรมได้สะดวก 

ในอดีตพ้ืนทีต่ าบลหัวส าโรงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมาก สภาพพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ประดู่ ไม้ยาง ไม้มะค่าและไม้แดง เป็นหลักและพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการท านาปลูกข้าว อาชีพหลักของชาวบ้านในต าบลหัวส าโรงใน
อดีตคือการท าเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพซึ่งเน้นสนองการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักโดยเฉพาะการท านา
ข้าว โดยท าควบคู่กับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากป่าด้วยการเข้าป่าตัดไม้น ามาเผาถ่าน จนกระทั่งได้มี
การเปิดสัมปทานป่าไม้ให้แก่บริษัทเอกชน ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของชาวต าบลหัวส าโรงค่อย ๆ  
เปลี่ยนจากการวิถกีารผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมาเป็นการผลิตที่เน้นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือการค้า โดยเริ่มมีการปลูกมันส าปะหลัง และอ้อย เป็นพืชชนิดแรก ๆ  

ต าบลหัวส าโรงมีเนื้อที่ทั้งต าบล รวม 66.7 ตร.กม.หรือ 41,687.5 ไร่  ส่วนของนิคม
อุตสาหกรรมครอบคลุมพ้ืนที่รวมกว่า 3,758 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1
บ้านใน หมู่ที่ 2 บ้านภูมิเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 บ้านสวน หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวช้างไล่ หมู่ที่ 6    
บ้านใหม่ หมู่ที่  7 บ้านเกาะลอย หมู่ที่  8 บ้านแหลมหิน หมู่ที่  9 บ้านหนองตะเภา หมู่ที่  10           
บ้านแหลมหว้า หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะคร้อ และหมู่ที่ 12 บ้านหนองสทิต และมีองค์การปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลหัวส าโรง และ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
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ต าบลหัวส าโรงมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   อ าเภอบางคล้า อ าเภอพนมสารคาม  

และอ าเภอราชสาส์น จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อ าเภอพนมสารคาม และ อ าเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบางคล้า  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในปัจจุบันต าบลหัวส าโรงมีประชากรทั้งสิ้น 9,337 คน โดยเป็นประชากรเพศชาย 4,669 คน

และเป็นประชากรเพศหญิง 4,668 คน ส าหรับการด ารงชีพของคนในพ้ืนที่ เดิมก่อนจะมีนิคม
อุตสาหกรรม คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาและการท าไร่มัน
ส าปะหลัง โดยมีผู้คนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จ านวนไม่มากนัก ต่อมาเม่ือมีนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้เข้ามา
ตั้งส่งผลให้เกิดการกว้านซื้อที่ดินรองรับความเป็นเมืองโดยรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม การด ารงชีพ
ของคนในชุมชนจึงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุน 
ที่ ดิ นมี ราคาสู งขึ้ น  คนในต าบลบางส่ วนมี รายได้ จากการขายที่ ดิน เศรษฐกิจของต าบล                      
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคนวัยแรงงานส่วนมากผันตัวไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ในขณะที่คนเฒ่าคนแก่ หรือผู้สูงอายุเริ่มถูกลดบทบาทการท างานในภาคเกษตรกรรมลงเนื่องจากไม่มี
ที่ท ากินเพียงพอในภาคเกษตรกรรมเหมือนแต่ก่อน 

 

4.1.3  บริบทของพื้นที่ต าบลหนองไม้แก่น 

 ประวัติความเป็นมาของต าบลหนองไม้แก่น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีรายละเอียด
ที่น่าสนใจคือในสมัยก่อนพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีไม้เนื้อแข็งอยู่จ านวนมาก และมี
แหล่งน้ าเป็นหนองกว้างหนองน้ าแห่งนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มพาดอยู่ มีลักษณะเป็นขอนไม้เหลือแต่
เพียงเนื้อในของไม้ คือ แก่นไม้ที่แข็งนั่นเอง ประชาชนจึงเรียกว่า “หนองไม้แก่น”แม้ในปัจจุบันแหล่ง
น้ านี้ไม่มีน้ าเหลืออยู่แล้ว แตช่าวบ้านยังเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านหนองไม้แก่น” เมื่อเริ่มมีคนเข้า
มาอาศัยอยู่ประมาณปี พ.ศ. 2500ประชาชนบริเวณใกล้เคียงจึงพากันมาจับจองพ้ืนที่เพ่ือการประกอบ
อาชีพด้วยสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนหนองไม้แก่นที่เดิมเป็นป่าทึบ อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า ชาวบ้านในยุคแรก ๆ จึงพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ด ารงชีพเริ่มด้วยการเก็บของป่า
มาขาย ต่อมามีการตัดไม้เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ชาวบ้านจึงน าไปขายเพ่ือ
สร้างรายได้ และบางส่วนใช้ไมใ้นการปลูกสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัยเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 พ้ืนที่นี้ถูกจัดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) คือ 
ที่ดินที่เป็นไร่สวนซึ่งเป็นท ากินของราษฎรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่ดินป่าเสื่อมโทรมที่หมดสภาพป่า
และไม่สามารถฟ้ืนสภาพป่าได้อีก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลหนองไม้แก่นได้ถูกน ามาจัดสรรสิทธิ์
ในการครอบครองเป็นประเภท ส.ป.ก. 4-01 โดยอนุญาตให้ใช้ท าเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น จะ
น าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ และไม่สามารถขายต่อไปได้โดยที่ผู้ครอบครองเพ่ือท าประโยชน์ใน

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน ชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยนอาชีพมาท าการเกษตรด้วยการปลูก
พืชไร่จ าพวกมันส าปะหลังและอ้อยแทน เนื่องจากมีราคาดี นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในระยะแรกที่
ชาวบ้านท าการเกษตรนั้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์จนไม่ต้องใส่ปุ๋ยและสารเคมี เพราะเป็นพ้ืนที่ป่าเปิด
ใหม่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ท าให้ผลผลิตต่อไร่มีปริมาณสูงและคุณภาพดี ประกอบกับมีโรงงานรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพนี้เป็นหลัก เพ่ือ
การด ารงชีพต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นมีเนื้อท่ีรวม 94.59 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
59,121 ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน อันประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล      
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่นหมู่ที่ 3 บ้านไทรทองหมู่ที่ 4 บ้านปักนนทรี หมู่ที่ 5 บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 6    
บ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ าขาว หมู่ที่ 8 บ้านหลุมมะขามหมู่ที่ 9 บ้านห้าแยก     
หมู่ที่ 10 บ้านเขาสะท้อนบน หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทรหมู่ที่ 12 บ้านหนองสร้อยติ่ง มีองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น 
พ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต าบลวังเย็นอ าเภอแปลงยาวและอ าเภอสนามชัยเขต 
         จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต าบลเกาะจันทร์  อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลคลองตะเกรา  อ าเภอท่าตะเกียบ 

         จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลหนองเหียง   อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 

ในปัจจุบันต าบลหนองไม้แก่นมีประชากรรวมทั้งสิ้น7,153 คนแยกเป็นประชากรเพศ
ชาย  3,534  คน  เป็นประชากรเพศหญิง  3,492  คน  มีจ านวนครัวเรือน  1,870  ครัวเรือน     
ส าหรับอาชีพของประชากรในต าบลหนองไม้แก่น ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนมากเป็นแรงงาน                        
ในภาคเกษตรกรรมรวมทั้งผู้สูงอายุที่ยังมีก าลังพอที่จะท าได้ด้วย มีเพียงแรงงานส่วนน้อยที่ออกไป
ท างานนอกพ้ืนทีต่ าบลหนองไม้แก่น 
 

4.2  การด าเนนิชวีติและการเปลี่ยนแปลงของชมุชน  
 

 4.2.1  ชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหัวส าโรง) 
จากทิศทางการพัฒนาประเทศส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ท าให้เกิด

การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการ
ขยายฐานการผลิตไปยังเมืองหลัก  ๆ  ระดับภูมิภาค การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
(Gateway City Industrial Estate) อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งตั้งอยู่ในเขตของต าบลหัว
ส าโรงก็เป็นผลสืบเนื่องของการขยายตัวนี้อันเป็นการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปยังภูมิภาคต่าง  ๆ   อย่างไรก็ตามเมื่อมีการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นในชุมชนใดย่อมส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง ในหลาย
มิติ อาทิ การถือครองที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต สภาพทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ วิถีการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน ทั้งวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ สภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ความเป็น

http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/gateway-city-industrial-estate.html
http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/gateway-city-industrial-estate.html
http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/gateway-city-industrial-estate.html
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ชุมชน รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในพื้นที่
ในระยะยาวด้วย 

ด้วยลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นที่
ราบลุ่ม เหมาะแก่การท านา อีกทั้งมีพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาขนาดย่อม ๆ    
เดิมคนในพื้นที่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาและการปลูกมันส าปะหลัง แต่หลังจากที่มี
การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ชิตี้  ในพ้ืนที่ต าบลหัว
ส าโรง ท าให้เกิดการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและรองรับความเป็นเมืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตั้งสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมตามแผนการลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ ชิตี้ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่จ านวนมาก ที่ดินจึงมีราคาสูงขึ้น ท าให้คนในพ้ืนที่บางส่วนตัดสินใจ
ขายที่ดินท ากินเดิมที่มีไว้เพ่ือการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เหลือไว้เพียงที่ดินส าหรับสร้างที่อยู่อาศัยและ
ใช้สอยจ านวนไม่มากนัก ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดิมบางส่วนแม้จะไม่ได้ประสงค์ที่จะขายที่ดินใน
ช่วงแรก แต่กลับประสบกับภาวะจ ายอมในการขายที่ดินเนื่องจากถูกกดดันจากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน
โดยรอบ ด้วยการปิดทางเข้า – ออกที่ดินที่ถือครอง จนต้องขายที่ไปในที่สุด เนื่องจากไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากที่ดินที่ตนถือครองได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับมีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
331 ฉะเชิงเทรา(พนมสารคาม) – ชลบุรี(สัตหีบ) ในเส้นทางที่เป็นทางเกวียนเดิม ส่งผลให้ระบบการ
คมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและสามารถขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าออกสู่ทะเลได้อีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 นี้ ยังเชื่อมต่อกับเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 304 ซึ่งเป็นทางสายหลักที่เชื่อมต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี นครราชสีมา ท าให้การขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าในภาคอุตสาหกรรมมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ด้วยระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อถึงกัน การเปลี่ยนแปลงด้านการถือครองทรัพยากรที่ดินรวมทั้งระบบ
การคมนาคมนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็นอย่างมากเพราะคนในพ้ืนที่มีการติดต่อและ
การเดินทางไปยังต่างถิ่นรวมทั้งมีคนจากที่อ่ืนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นี้มากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างกันด้วยการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่น และส่งผลต่อการกร่อนลงของวัฒนธรรม
พ้ืนถิ่นเดิมในขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ จ านวนมาก
ตามมาอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการกว้านซื้อที่ดินเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือจากเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเป็นเมืองมากขึ้น ความต้องการที่ดินจึง
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกิดการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไร ขายและเช่า เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของต าบลหัวส าโรงที่มีความเหมาะสมกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นที่ราบสูงมี
เทือกเขาขนาดย่อม ๆ จึงเป็นพ้ืนที่ไม่เสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายในการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  

การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ส่งผลให้มีแรงงานต่างถิ่นจ านวนมากเข้ามาเป็น
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงด้วย จ านวนประชากรแฝงในต าบลจึงเพ่ิมจ านวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของประชากรในต าบลหัวส าโรงจึงมีมากขึ้น จากการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาบริบทชุมชน ได้รับรายงานจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญว่า ประชากรแฝงมีจ านวนมากกว่าประชากร
ดั้งเดิมในพ้ืนที่กว่า 3 เท่า โดยส่วนมากกระจุกตัวอยู่บริเวณหอพักที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม
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มากนัก ดังนั้นการกว้านซื้อที่ดินจึงมิได้หยุดอยู่เพียงเพ่ือตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่มีการ
ซื้ออย่างต่อเนื่อง เพ่ือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ หอพัก 
และบ้านจัดสรร เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่จ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรด้วย จึงส่งผลให้ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมอย่างมาก 
ก าไรจากการขายที่ดินที่มีมูลค่าสูงนี้ท าให้ที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากคนในต าบลไปสู่นายทุนที่ดินนอก
พ้ืนที่ โดยเฉพาะที่ดินในภาคเกษตรกรรมเดิมทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ
คนในชุมชนดั้งเดิมมักจะใช้เพ่ือท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าคน
ดั้งเดิมที่มีการถือครองที่ดินเป็นของตนเองมักจะมีเพียงที่ดินส าหรับอยู่อาศัยและใช้สอยอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่
บริเวณรอบ ๆ ที่พักอาศัยเป็นส าคัญ ส่วนที่ดินเกษตรกรรมส่วนใหญ่ถูกขายไปยังคนอ่ืน ๆ ที่ส่วนใหญ่
มาจากภายนอกชุมชน การที่ทรัพยากรที่ดินมีการเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วนี้ส่งผลท าให้ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนอ่อนแอลงด้วยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเมื่อผู้ที่ถือครองทรัพยากรที่ดินบริเวณใกล้นิคม
อุตสาหกรรมเมื่อขายที่ดินเดิมมีมูลค่าสูงแล้วจึงได้ย้ายออกไปอยู่ในชุมชนที่ไกลออกไปหรือย้ายออกไป
อยู่ต่างถิ่นซึ่งที่ดินมีราคาถูกกว่า ในขณะที่ที่ดินเดิมส่วนหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่
ใหม่ นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองที่ดินยังส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในชุมชนต าบลหัว
ส าโรงให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต ทั้งนี้สังเกตได้จากมีที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ านวนมากพอสมควรเพราะผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นคนนอกพ้ืนที่หรือนายทุน
ที่ซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรแต่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ชัดเจนในขณะเดียวกันการมีรายได้จากการ
ขายที่ดินในระยะแรกส่งผลให้คนในชุมชนมีความมั่งคั่งด้านรายได้ จึงเปลี่ยนค่านิยมไปมีการใช้จ่ายที่
ฟุ่มเฟือยมากขึ้น ไม่นิยมการท างานหนักเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และมักจะแสดงความมั่งคั่งทางรายได้ของ
ครัวเรือนด้วยการถือครองทรัพยากรที่เป็นวัตถุสมัยใหม่ที่เพ่ิมขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีการปลูกบ้าน
หลังใหญ่ เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย บางรายมีการซื้อรถยนต์มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
ครอบครัว 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของต าบลหัวส าโรงท า
ให้สามารถน าเสนอเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับเวลาโดยสรุปไดดั้งต่อไปนี้ 

1)  ก่อนปี พ.ศ. 2495 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าดงดิบ ป่ามีความอุดมสมบูรณ์      
มีของป่าให้ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพ มีสัตว์ป่าจ าพวก ช้าง กวาง เก้ง และกระต่ายจ านวนมาก  

2)  พ.ศ.2497 เกิดสงครามเวียดนาม กองทัพของสหรัฐอเมริกาได้มาตั้งฐานทัพใน
ประเทศไทยและมีการสร้างถนนยุทธศาสตร์สายตะวันออก คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331     
ผ่านต าบลหัวส าโรงโดยทหารอเมริกาเป็นผู้สร้างเพ่ือใช้ล าเลียงเสบียง อาวุธและยุทโธปกรณ์จาก
ท่าเรือจุกเสม็ด หรือท่าเรือสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไป
ยังฐานทัพอเมริกาที่จังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งยังมีการหักร้างถางพงเพ่ือน าไม้มาปลูกสร้างบ้านเรือน
และใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่ใช่เพื่อการค้าพาณิชย์ 

3)  พ.ศ. 2500 เริ่มมีการถางป่าเพ่ือปลูกมันส าปะหลังในเชิงการค้า และได้มีการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้น โดยอาศัยแรงงานจากวัวและควายเทียมไถ เพ่ือไถพ้ืนที่ส าหรับปลูกมัน
ส าปะหลัง ต่อมามีการตั้งโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2502 
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4)  พ.ศ. 2507 เริ่มมีการขุดคลองชลประทานมาจากอ าเภอพนมสารคาม ผ่านต าบล
หัวส าโรง บางบ่อ และบ้านแหมประดู่ (อ าเภอบ้านโพธิ์) ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถท าการเกษตรกรรม
ได้ดีขึ้น ท าให้พื้นที่นีเ้ป็นแหล่งอาหารทีม่ีผักและมีปลา อย่างอุดมสมบูรณ์ 

5)  พ.ศ.2512 ประชาชนในต าบลหัวส าโรงเริ่มท าการเกษตรกรรมเชิงการค้า โดย
การปลูกมันส าปะหลังอย่างกว้างขวาง เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตดี จนเกิดการขยายพื้นที่
อันมีผลต่อการท าลายป่าอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้มีการปลูกอ้อยเพ่ือส่งโรงงานน้ าตาลในจังหวัดชลบุรียิ่ง
ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่เคยท าอาชีพเกี่ยวข้องกับป่าไม้ต้องเปลี่ยนมาท าอาชีพ
อ่ืน ส่วนพ้ืนทีน่าข้าวเริ่มมีการเปลี่ยนมาท านากุ้งบางส่วน 

6)  พ.ศ.2530 เริ่มมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างส าคัญโดยมีการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรง ท าให้มีนายทุนกว้านซื้อที่ดินในต าบลหัวส าโรงเป็น
บริเวณกว้างกว่า 10,000 ไร่ 

7)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530–ปัจจุบันประชาชนกลุ่มวัยแรงงาน ช่วงอายุ 18-50 ปี     
ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของที่ดินและท าการเกษตรกรรม ไปเป็นลูกจ้างท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญและเกี่ยวข้องอย่างมากกับ
การศึกษานี้ จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้ทราบว่าก่อนที่จะมีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมเกต
เวย์ซิตี้ความเป็นครอบครัวของคนในชุมชนมีความอบอุ่น เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ขยายที่มีพ่อ แม่ ปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ด้วยกัน เมื่อมีลูกหลานเกิดมามักจะเลี้ยงดูลูกหลานเอง เป็นการ
เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด โดยพ่อและแม่จะมีการพาลูก ๆ ไปช่วยท างานตามอาชีพของตนส่วนใหญ่เป็นการ
ท าไร่ท านาซึ่งมีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเมื่อเสร็จจาการท าไร่ท านา กลับมาถึงบ้านก็
จะมีการแบ่งหน้าที่ในการท างานบ้านต่อ สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะกินข้าวพร้อมกัน ในระหว่างที่
กินข้าวมักจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและปรึกษาหารือกัน ท าให้ครอบครัวมีความรัก ความ
ผูกพัน ห่วงใยซึ่งกันและกัน ลูกมักจะเชื่อฟังพ่อแม่และมีการเคารพผู้ที่สูงวัยกว่า การเข้ามาของ
ภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในวัยเด็กวัยแรงงานและ
วัยสูงอาย ุ

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ก่อนเด็ก  ๆ ในครัวเรือนมักจะมี
บทบาทและหน้าที่เป็นก าลังส าคัญในการท างานในบ้าน เมื่อผู้ใหญ่ออกไปท างานในนาและไร่โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในการหุงข้าว ท าอาหาร ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในบ้าน รวมทั้งการตัก
น้ า หาฟืนที่ใช้ในการหุงข้าว โดยมักจะจัดเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนและหลังจากการไปโรงเรียน ซึ่งเป็น
การแบ่งเบาภาระในบ้านให้กับพ่อ แม่ และวัยแรงงานในครัวเรือนที่ต้องออกไปท านา ท าไร่ คนในอดีต
จึงนิยมมีลูกจ านวนมากเพ่ือจะได้ช่วยเป็นแรงงานในการท างานทั้งในและนอกครัวเรือน การเดินทาง
ไปเรียนหนังสือจึงนิยมเข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน ส่วนหนึ่งเพ่ือความสะดวกเนื่องจากการเดินทางใน
อดีตมีความล าบากเพราะต้องเดินเท้าไปโรงเรียน ส าหรับครอบครัวที่พอมีฐานะหน่อยอาจจะมี
รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางด าเนินชีวิตวัยเด็กที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนมากต่างจากอดีตมาก 
กล่าวคือในปัจจุบัน เด็ก ๆ มักจะมีหน้าที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว การมีระบบคมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นส่งผลให้คนในต าบลหัวส าโรงในปัจจุบันเปลี่ยนค่านิยมทางด้านการศึกษาที่เคยส่งลูกเรียนใน
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โรงเรียนใกล้บ้านไปเป็นการส่งไปไปเรียนในโรงเรียนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมากขึ้น ทั้งนี้สามารถสังเกต
ได้จากทุกวันที่โรงเรียนเปิดในเวลาตอนเช้าและตอนเย็นจะมีรถรับส่งเด็กส าหรับไปโรงเรียนในเมือง 
การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เด็กมีความเหินห่างจากบ้านและชุมชนมากขึ้น การช่วยเหลืองานในบ้านมี
น้อยลง เนื่องจากต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาในการเดินทางมากขึ้น เพราะการเดินทางไปเรียนในโรงเรียน
ที่อยู่ต่างถิ่นนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน จึงไม่มีเวลาที่จะอยู่กับบ้านมากนัก 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกวัยแรงงานเห็นได้ชัดมากในต าบลหัวส าโรง
ปัจจุบันคนวัยแรงงานในพ้ืนที่นี้จ านวนมากนิยมเข้าไปท างานเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนถ่ายการถือครองที่ดินไปเป็นของนายทุนที่น าไปลงทุนและซื้อไว้เพ่ือการ
ลงทุนและหวังเก็งก าไรจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ที่ดินส่วนใหญ่ถูกขายไปยัง
นายทุนหากจะเช่าที่ดินท าการเกษตรก็มีปัญหาค่าเช่าที่ดินที่มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น พ้ืนที่ครอบครองของ
ครัวเรือนมีจ านวนน้อยลงมาก จากเดิมที่เคยมีพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย พ้ืนที่ใช้สอยและพ้ืนที่ท ากิน 
ปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยและพ้ืนที่ใช้สอยจ านวนไม่มากนักเมื่อแรงงานในภาค
เกษตรกรรมเดิมไม่ได้เป็นผู้ถือครองที่ดินท ากินเองเหมือนในอดีต บทบาทของแรงงานจึงเป็นเพียง
แรงงานรับจ้างท างานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก ท าให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายใน
การครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลจากการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและเมืองมากขึ้น 
เศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่โดยรวมมีความมั่งคั่งขึ้น เมื่อเศรษฐกิจในชุมชนมีความมั่งคั่งมากขึ้นค่าครอง
ชีพของคนในพ้ืนทีจ่ึงสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นแรงผลักส าคัญที่ส่งผลให้คนในต าบลต้องปรับตัวเพ่ือรองรับวิถี
การด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เดิมทีค่นในชุมชนส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกร มีการประกอบอาชีพเกษตรเพ่ือการยังชีพหรือเพ่ือการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและน าไป
ขายบ้างซึ่งใช้เทคนิควิธีการไม่ซับซ้อนนัก ความต้องการและวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนจึงมี
ความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย มีความโอบอ้อมอารี ลักษณะการอยู่อาศัยเป็นแบบครอบครัวขยาย เมื่อ
ครอบครัวมีลูกหลานเพ่ิมขึ้นก็จะขยายขนาดของบ้านเดิมหรือปลูกบ้านขยายออกไปข้าง  ๆ บ้านเดิม 
ความมั่งคั่งทางรายได้ที่เกิดจากการท างานในภาคอุตสาหกรรมท าให้คนในต าบลจ าเป็นต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกันเพ่ือรองรับวิถีการด าเนินชีวิตในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ลักษณะครอบครัวจึง
เปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยของสมาชิกใหม่ไม่ได้ปลูกอยู่ข้างเคียงกับ
ครัวเรือนเดิมเหมือนแต่ก่อน หากแต่ไปตั้งใกล้สถานที่ท างานเพ่ือให้สะดวกในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้น กล่าวคือ เมื่อแต่งงานแล้วนิยมแยกออกไปตั้งครัวเรือนใหม่ซึ่งมักจะเป็นที่พักอาศัยในลักษณะของ
หอพัก อพาร์ทเม้นท์หรือบ้านจัดสรร โดยจะอยู่ด้วยกันเฉพาะ พ่อ แม่ ลูก เป็นส่วนมาก ประกอบกับ
ความส าเร็จด้านการแพทย์ที่สามารถคุมก าเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้สมาชิกวัยแรงงานนิยมมี
บุตรจ านวนน้อยลงจากอดีตที่นิยมมีบุตรจ านวนไม่ต่ ากว่า 5  คน มาเป็นจ านวน 1 – 3 คนในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเกือบทุกครัวเรือนมียานพาหนะเป็นของตนเองซึ่งมักจะเป็น
จักรยานยนต์ หรือบางรายที่มีก าลังมากหน่อยก็จะมีรถยนต์ ส าหรับใช้ในการเดินทาง โดยที่บางราย
ซื้อด้วยค่านิยมทางสังคมในการถือครองวัตถุมากกว่าความจ าเป็น อีกทั้งยังนิยมซื้อสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในบ้านอีกจ านวนมาก ท าให้รายจ่ายต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากในอดีตโดยในปัจจุบันมักจะ
ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน/ห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ค่าผ่อนบ้าน (กรณีที่ซื้อ) 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าผ่อนอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ และค่าใช้จ่ายประจ าวันอ่ืน ๆ  
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกวัยสูงอายุ เป็นการเปลี่ยนแปลงอีก
ประการหนึ่งที่ได้รับผลจากการพัฒนาสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่
ต าบลหัวส าโรงเป็นต าบลมีการท าเกษตรกรรมเกือบเต็มทั้งพ้ืนที่ ทั้งการผลิตเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนแบบยังชีพหรือกึ่งยังชีพ เช่นการท านาข้าว การปลูกผักควบคู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการค้า 
เช่น มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น ผู้สูงอายุในปัจจุบันล้วนเคยเป็นแรงงานในภาคการเกษตรในอดีต
เกือบทั้งหมด การพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและความเป็นเมือง ท าให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ส่วนมาก
ไม่ได้ประกอบอาชีพเดิมอีกต่อไป โดยส่วนใหญ่กลายเป็นคนว่างงาน เนื่องจากที่ดินที่เคยท าการเกษตร
มักจะขายไปแล้ว ตนเองก็ไม่ได้ท าอาชีพอ่ืนต่อ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเริ่มมีอายุมากขึ้น บทบาทและ
หน้าที่หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือการอยู่เฝ้าบ้าน ดูแลบ้าน และเลี้ยงหลานให้ลูกที่ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยผู้สูงอายุมักจะมีรายได้หลักจากที่ลูกหลานหยิบยื่นให้หากไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ในบางกรณีมีการประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้างเพ่ือความอยู่รอด บางคนอยู่กับบ้านเฉย ๆ        
โดยในเวลากลางวันหรือในเวลาที่ลูกหลานไปท างานในภาคอุตสาหกรรมส่วนมากผู้สูงอายุจะอยู่ตาม
ล าพัง เพราะลูกหลานต้องไปท างานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องท างานเป็นเวลาตามที่สถาน
ประกอบการก าหนดโดยจะออกไปท างานตั้งแต่เช้ามืด กว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็นค่ า ท าให้ลูกหลานมี
เวลาในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลงผู้สูงอายุมักจะมีการรวมตัวกันในการประกอบพิธีทางศาสนาบ้าง 
โดยเฉพาะในวันพระซึ่งมีการท าบุญที่วัด และการรวมตัวกันในชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีการจัดกิจกรรม     
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะและท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุ     
บางกลุ่มที่ยังมีร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมเองได้ ก็จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง ในขณะที่กลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางเองได้สะดวกก็ต้องรอให้ลูกหลานพาไป ซึ่งถ้าช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาการท างานในสถานประกอบการของลูกหลานผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็มักจะ
ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ๆ ดังกล่าว เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเดินทาง นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
บางส่วนยังต้องรับภาระการเลี้ยงหลานด้วย ท าให้กลุ่มนี้ต้องอยู่เฝ้าบ้าน ขาดโอกาสในการมีส่วน
ร่วมกับชมรมกลุ่มผู้สูงอายุ การปลีกตัวออกจากสังคมนี้ส่งผลท าให้เกิดความเหินห่างจากสังคมอีกด้วย
นับได้ว่าสภาพทางสังคมของผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดังค าพูดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นสตรีสูงอายุรายหนึ่ง “ความปลอดภัยใน
ชีวิตของคนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนรถรามันน้อยจะเดินไปไหนก็ไม่ค่อย
เท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ต้องระวังทุกฝีก้าวเลยนะทั้งรถเครื่องทั้งรถยนต์ ... สมัยก่อนลูกหลานซื้อของมากิน
ด้วยกันตอนลูกหลานอยู่ แล้วตอนนี้พอลูกหลานท างานเขาก็จะซื้อของทิ้งไว้ให้เพราะเขาต้องไปท างาน
... เราอยู่บ้าน เราก็ดูแลกินอาหารไป แตกต่างตรงที่เราต้องท าใจเพราะเขาต้องท ามาหากิน เราก็ต้อง
อยู่คนเดียวให้ได้ เราต้องเตรียมใจมากขึ้น” 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตของคนวัยต่าง ๆ แล้ว การพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อ
การด าเนินชีวิตด้วย เช่นการเกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ า อันส่งผลให้ครัวเรือนในชุมชนไม่
สามารถใช้น้ าฝนในการอุปโภคบริโภคได้ดังเช่นในอดีต เพราะมีสารปนเปื้อนมากับน้ าฝน คนในชุมชน
จึงต้องอาศัยน้ าประปาใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค การลดลงของที่ดินถือครองและที่ดินสาธารณะส่งผล
ให้การผลิตและการหาอาหารเองท าได้จ ากัดมาก อาหารที่บริโภคส่วนใหญ่จึง เป็นในรูปแบบการซื้อ
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มากกว่าที่ได้จากการเพาะปลูกเองหรือได้รับจากการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพราะไม่มีพ้ืนที่เกษตร
และพ้ืนที่ป่าชุมชนดังเช่นในอดีต ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกรายหนึ่งว่า “วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
เยอะเลย สมัยก่อนขอกินกันได้ ปลูกผักกินกันเอง แต่เดี๋ยวนี้ต้องซื้ออย่างเดียวเลย สมัยก่อนไม่ค่อยได้
หยิบเงิน เพราะปลูกข้าว ปลูกผักกินเอง ไม่ค่อยได้ซื้อ... การเปลี่ยนแปลงหลังมีนิคมอุตสาหกรรมคือ
เด็ก ๆ สมัยนี้ท าไร่ท านาไม่เป็นแล้ว ไปท าโรงงานกันหมด ใครมีที่ก็ปล่อยเช่าที่ ... เปลี่ยนไปเพราะ
โรงงานเข้ามา ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ หอพักเกิดใหม่เยอะ... เดี๋ยวนี้ข้าวของแพงขึ้น         
ค่าครองชีพแพง” การเปลี่ยนแปลงการถือครองและการใช้ที่ดินเป็นอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดมาก
เพราะแม้กระทั่งพ้ืนที่รกร้างว่าเปล่าก็ล้วนแต่มีเจ้าของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ คนในชุมชนจึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินเหล่านั้นได้ อีกประการหนึ่งการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างถิ่น ซึ่งเข้ามาด้วย
เป้าหมายเพ่ือท างานในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้พ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงโดยเฉพาะบริเวณใกล้นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  มีความหนาแน่นทางประชากรสูง มีการปลูกสร้างอาคารเชิงพาณิชย์        
อพาร์ทเมนท์ และหอพักจ านวนมาก ที่ เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวเป็นเมืองซึ่งแรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งที่มาจากในท้องถิ่นและต่างถิ่นต้องการที่อยู่อาศัยหรือท าธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
ส่งผลให้ความเป็นชุมชนอ่อนแอลงคนในชุมชนเกิดความเหินห่างกันมากขึ้น ไม่ได้อยู่ร่วมกันใน
ลักษณะเครือญาติดังเช่นในอดีตมีความเป็นปัจเจกเพ่ิมข้ึน เพราะในการท างานในระบบใหม่มีความเร่ง
รีบในการท างานที่ก าหนดโดยภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีภูมิหลังต่างกันไม่ได้เป็น
เครือญาติกัน แต่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีเดียวกันเท่านั้น 

จากการลงพ้ืนที่ศึกษาสังเกตเห็นว่าลักษณะการท างานในภาคอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการบางแห่งมีข้อก าหนดเรื่องเวลาเข้า – ออกท างานที่ชัดเจน โดยมีการสลับช่วงเวลาการ
ท างานเป็น “กะ” บ้างตามที่สถานประกอบการก าหนด เช่น 06.00 น.-18.00 น. หรือ 18.00 น. - 
06.00 น. เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานประกอบการนั้น ๆ  เป็นส าคัญ ถ้ามียอด
ความต้องการทางการตลาดสูง สถานประกอบการก็จะเพ่ิมก าลังการผลิตโดยให้แรงงานท างาน
ล่วงเวลามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีเวลาให้ครอบครัวน้อยดังค าอธิบายของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบางรายที่สะท้อนออกมาอย่างน่าสนใจในหลากหลายมุมมอง “คนที่นี่ต้องการพัฒนา
ตัวเองให้มีเงินมีทองมากขึ้น เลยท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะอยากมีรายได้มากกว่า”      
“ชีวิตคนสมัยนี้สะดวกสบาย แต่ไม่อบอุ่น” “ความกันดาร(ในอดีต) สอนให้คนเราเข้มแข็งมากกว่า
ความเจริญ ความเจริญพอเรามีหวังก็อย่างนั้นอย่างนี้ บางคนพอผิดหวังกับครอบครัวก็ฆ่าตัวตาย    
ยิงตัวตาย (ในอดีต) ยายสอนลูกว่าไม่ต้องถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นรนมาก อยู่ไป กินไป เดี๋ยวมันดีเอง       
(ในปัจจุบัน) คนเราอย่าไปคิดแบบนั้น ถ้าคิดแบบนั้นล้มเหลวทุกคน ทัศนคติของคนเปลี่ยนไป…ทุกคน
คิดว่าความเจริญเป็นสิ่งที่ดี แต่ใจยายไม่คิดว่ามันดี ไม่ดีเลย เพราะมันท าให้สังคมเปลี่ยนไป คน
เปลี่ยนไป วัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไป... คนหนุ่มสาวไม่มีเข้าวัด มีแต่คนแก่เข้าวัด เพราะคนหนุ่มสาว
ต้องไปท างานต้องท ามาหากินกันหมด หยุดไม่ได้ แต่ก่อนท าไร่ ท านาเราเลือกวันหยุดได้ ... วันโกนนี้ 
เขาเตรียมกันแล้วเพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระ คนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เลย รู้แต่วันเสาร์อาทิตย์ วันที่ แค่นั้นเอง 
นอกนั้นเขาต้องไปท างานกันทุกวันไม่รู้จักวันพระวันโกน กลับมาบ้านก็นอน เพราะท างานดึก ...       
แต่ก่อนซักผ้าด้วยมือ เดี๋ยวนี้ใส่ตู้ปั่น เอาสบาย แล้วค่าไฟ ค่าน้ า แฟ้บแทนที่จะใช้น้อยก็กลายเป็นมาก
เพราะใช้เครื่องซักผ้า... เหมือนคนเราจะสะดวกสบายมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายมันก็มากข้ึน” 
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 4.2.2  ชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหนองไม้แก่น) 
 พ้ืนที่ในต าบลหนองไม้แก่นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่เรียก

กันโดยย่อว่า “เขตพ้ืนที่ สปก.” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม การจัดสรรที่ดินในรูปแบบนี้ เริ่มขึ้นเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งมีหลักการส าคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นสามารถใช้เพ่ือท าเกษตรกรรมได้
อย่างเดียวเท่านั้น จะท าประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะเป็นที่ดินซ่ึงเป็นชุมชนเต็มรูปแบบมาก่อนหรือ
เป็นไร่สวนส าหรับท ากินของราษฎรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงที่ดิน
ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งหมดสภาพป่าและไม่สามารถฟ้ืนสภาพป่าได้อีกรัฐจึงน าที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐ
จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อย
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยสถาบันการเกษตรกรได้เช่าซื้อเช่าเข้าท าประโยชน์และรัฐให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิต
และการจ าหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมซึ่งนอกจากมี
ความมุ่งหมายให้เกษตรกรมีความเท่าเทียมกันด้านสิทธิและการถือครองที่ดินแล้วยังให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรเพ่ือให้สามารถด ารงชีพในที่ดินที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรัฐได้การประกาศเขตพ้ืนที่ สปก.นี้ ท าให้ประชาชนในต าบลหนองไม้แก่นและจากบริเวณ
ใกล้เคียงพากันมาจับจองพ้ืนที่ในต าบลหนองไม้แก่นเพ่ือการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

ด้วยสภาพแวดล้อมในต าบลหนองไม้แก่นที่เคยเป็นป่าทึบ ผู้คนที่เข้ามาในช่วงแรกส่วนใหญ่
ด ารงชีพด้วยการเก็บของป่าและตัดไม้มาขาย ท าให้พ้ืนที่บริเวณต าบลหนองไม้แก่นซึ่งแต่เดิมมี
ลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ และมีป่ารกทึบ เริ่มมีการหักร้างถางพงเพ่ือใช้เป็นที่
ท ากินในป่ารวมทั้งมีการขนย้ายดินที่เป็นเนินเขาเล็ก ๆ มากลบดินที่มีลักษณะแอ่งกระทะ เพ่ือปรับ
สภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกมากข้ึน โดยในระยะแรกชาวบ้านมีรายได้จากการขายไม้ที่ตัด
ในลักษณะของการหักร้างถางพงอีกทั้งบางส่วนยังน าไม้ไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัย  
ต่อมาชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนอาชีพมาท าการเกษตรด้วยการเพาะปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพ และพัฒนา
ต่อด้วยการปลูกพืชไร่เพ่ือการค้า เช่น มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น นโยบายการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ 
สปก. ของรัฐท าให้ที่ดินในต าบลหนองไม้แก่นทั้งต าบลไม่สามารถ ซื้อขาย ถ่ายโอนได้ เพราะมี
เป้าหมายในการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมเท่านั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พ้ืนนี้ไม่ถูกคุกคามจาก
ขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมดังค าพูดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งซึ่งท างานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนต าบลหนองไม้แก่นและยังท างานร่วมกับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุว่า “ที่นี้โชคดีที่เป็น 
สปก. ไม่มีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมมาเบียดเบียนมากนัก” 

 ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น ต าบลหนองไม้แก่น จึงมีลักษณะแตกต่างจากต าบลหัวส าโรง
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันไปด้วย แม้จะมีนิคม
อุตสาหกรรมมาตั้งในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงก็ตาม แต่ด้วยระยะห่างของที่ตั้งชุมชนนี้กับพ้ืนที่ตั้งของนิคม

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%87
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อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ การเปลี่ยนแปลงในต าบลหนองไม้แก่นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และความเป็นเมืองจึงปรากฏไม่ชัดนัก ทั้งนี้ สามารถดูได้จากเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 ด้านการถือครองที่ดินพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต สปก. มีข้อก าหนดเรื่องเอกสารสิทธิ์  ประเภท          
ส.ป.ก. 4-01 ที่ไม่อนุญาตให้ท าการซื้อขายที่ดิน หากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่จะ
เป็นโมฆะ แต่สามารถโอน แบ่งแยกและตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว อันได้แก่         
สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา และหลานได้อีก
ทั้งยังสามารถให้เช่าหรือเช่าซื้อเพ่ือการเกษตรกรรม แต่ไม่อนุญาตให้เช่าเพ่ือจุดประสงค์ อ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนจ านองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสาร
สิทธิประเภทนี้เป็นประกัน แต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ โดยที่ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้
รัฐหากไม่ต้องการ อีกทั้งรัฐยังสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ เพ่ือท า
การเกษตรและไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดสภาพเช่นนี้ส่งผลให้คนในพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่น
จ านวนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีที่ดินเป็นของตนเอง ในขณะที่บางส่วนยังคงเป็น
แรงงานในภาคเกษตรกรรม 

ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน ความเป็นครอบครัวของคนในชุมชนนี้ใน
อดีตไม่ได้ต่างจากในชุมชนต าบลหัวส าโรง โดยลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายอยู่
กันอย่างอบอุ่นทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซ่ึงคนเหล่านี้จะช่วยกันเลี้ยงลูกหลานเอง เป็นการเลี้ยงดู   
อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการสอนทักษะชีวิต ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยการให้ช่วยท างานตามอาชีพของ
บิดามารดาในทุ่งนาและไร่สวน เมื่อเสร็จจาการท าไร่ท านา กลับมาถึงบ้านก็จะมีการแบ่งภาระในการ
ท างานบ้านต่อ อีกทั้งสมาชิกในครัวเรือนทุกคนจะนิยมกินข้าวพร้อมกันที่บ้าน โดยในระหว่างที่กินข้าว
ก็มักจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและปรึกษาหารือกันท าให้คนในครอบครัวมีความรัก ความ
ผูกพัน ห่วงใยซึ่งกันและกัน เด็ก ๆ มักจะเชื่อฟังและให้เกียรติผู้ใหญ่สูง ความสัมพันธ์ในชุมชนแบบ
ดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรือเสมือนเชิงเครือญาติสูง เนื่องจากแต่ละครัวเรือนล้วน
เชื่อมโยงกันเป็นเป็นเครือญาติ จะเป็นเครือญาติใกล้ชิดหรือญาติที่ห่างออกไป แต่ยังนับถือกันเสมือน
เครือญาติ มีคนจากที่อ่ืนมาอาศัยอยู่น้อย กิจกรรมต่าง ๆ จึงมีความช่วยเหลือกัน ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ของแต่ละครัวเรือน โดยเฉพาะกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน แม้ภายหลัง    
ได้มีการเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพ่ือการค้ามากขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500             
แต่ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกวัยเด็กในต าบลหนองไม้แก่น ที่เห็นได้ชัด
คือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา กล่าวคือคนรุ่นก่อนจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมากนัก แต่ส่วนใหญ่
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น เมื่อโตขึ้นและมีก าลังพอที่จะเป็นแรงงานได้ ก็มักจะท า
หน้าที่ในการช่วยงานบ้านและการท ามาหากินในชุมชน ด้วยการช่วยท านา ท าไร่ และหาของป่าไป
ขาย เมื่อมีการตั้งโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นขึ้นในปี พ.ศ. 2502 เยาวชนในพ้ืนที่มีโอกาสเรียนหนังสือ
มากขึ้น แต่ยังคงนิยมเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน พ่อแม่ไม่นิยมส่งไปเรียนไกลบ้าน เนื่องจากระยะทาง
ในการเดินทางที่ห่างไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างนานและมีค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา
มากกว่าการเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน การเรียนของเด็กและเยาวชนในต าบลหนองไม้แก่นในปัจจุบัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81
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โดยเฉลี่ยแม้จะไม่สูงนัก แต่ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลังจากนั้นก็จะผันตัวไปเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นหรือบริเวณ
ใกล้เคียงมากกว่าการไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ ในขณะที่บางคนที่มีการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมปลายซึ่งมีจ านวนน้อย มักจะประกอบอาชีพอ่ืนที่อยู่ภายนอกชุมชนมากกว่า
การท าเกษตรกรรม  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกวัยแรงงานในต าบลหนองไม้แก่น มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยังคงประกอบอาชีพเกษตรแต่ก็มีการปรับ
ให้มคีวามม่ันคงขึ้น อันเป็นผลมาจากการประกาศพ้ืนที่เป็นเขต สปก. ท าให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิตและปรับวิถีการผลิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินที่มากขึ้น การเป็นเจ้าของในทรัพยากร
ที่ดินแม้จะได้สิทธิตามเกณฑ์ สปก.ก็ตาม แต่ก็ท าให้เกษตรกรรู้สึกมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้ทราบว่าคนในวัยแรงงานยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรดังเช่นรุ่นบรรพบุรุษ แต่วิถีการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือเปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบ
ยังชีพไปสู่วิถีการผลิตที่เน้นเพ่ือการค้ามากขึ้น นอกจากนี้ชนิดของพืชที่เพาะปลูกก็เริ่มเปลี่ยนจากนา
ข้าวที่มีข้อจ ากัดของการใช้น้ าในการผลิตไปเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ต้องการน้ าน้อยกว่า ได้แก่พืช
จ าพวกมันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา อ้อย และต้นยูคาลิปตัส โดยรูปแบบของการประกอบอาชีพ
เกษตรนั้นมีทั้งกลุ่มที่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองและกลุ่มที่เป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม
กระนั้นก็ตามลักษณะของการท างานของแรงงานเกษตรก็มีความแตกต่างจากแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกล่าวคือ จะไม่ก าหนดช่วงเวลาในการท างานที่เคร่งครัดมากนัก บางรายใช้เกณฑ์
ผลผลิตของงานเป็นตัวบ่งบอกถึงความส าเร็จ เช่น ก าหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จจ านวน 5 ไร่ 
เสร็จเมื่อไหร่ก็มารับค่าจ้างแรงงานในการท างานเป็นแบบเหมาจ่าย ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการ
ท างานที่แน่ชัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้รับจ้าง ในขณะที่บางรายมีการก าหนดช่วงเวลาในการ
ท างาน เช่น ภายในหนึ่งวันต้องท างานจ านวน 8 ชั่วโมงแต่ไม่ได้ก าหนดเวลาในการเริ่มงาน พักงาน 
และเลิกงาน เพียงแต่ต้องท างานให้ครบ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะท าตั้งแต่เช้ามืดถึงช่วง
สาย ๆ ประมาณ 10นาฬิกา พักกลางวันสองชั่วโมงแล้วท างานต่อในช่วงบ่ายแก่ ๆ จนถึงเวลาค่ า 
อย่างไรก็ตามค่าแรงในกรณีของการรับจ้างในภาคเกษตรกรรมรูปแบบนี้นั้นอาจไม่สูงนัก ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงานที่ท า ซึ่งมีตั้งแต่วันละ 100 บาทจนถึงวันละ 300 บาท อาจกล่าวได้ว่าแรงงานในภาค
เกษตรกรรมมีค่าแรงไม่สูงนัก แต่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าในภาคอุตสาหกรรม 

จากการสังเกตขณะลงพ้ืนที่ศึกษา พบว่าในทุก ๆ บ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่มักจะมีลูกหลานอาศัย
ร่วมอยู่ด้วยในเกือบทุกช่วงเวลา ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมักจะมีการสลับเวลาในการท างานและดูแล
เด็ก ๆ กับสมาชิกวัยแรงงานจึงไม่มีปัญหาการเลี้ยงดูเด็กมากนักกระนั้นก็ตามในปัจจุบันคนในต าบล
หนองไม้แก่นก็นิยมมีลูกน้อยลง อันเป็นผลมาจากการรณรงค์คุมก าเนิดของรัฐแม้การประกาศพ้ืนที่
เป็นเขตสปก. ของต าบลหนองไม้แก่น จะท าให้คนรุ่นลูกยังคงท างานในภาคเกษตรกรรมดังเช่นรุ่นพ่อ 
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รุ่นแม่ หรือรุ่นปู่ย่าตา ยาย มากกว่าการไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และคนภายนอกที่เข้ามา
ท ามาหากินในพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นทั้งหมดเข้ามาในระบบเครือญาติด้วยการแต่งงานเข้าบ้านแล้ว
มาช่วยกันท างานในไร่ในสวนก็ตามการด าเนินชีวิตของคนในต าบลนี้ยังมีความไว้วางใจกันค่อนข้างสูง
สังเกตได้จากการปลูกสร้างที่พักอาศัยมักจะไม่ค่อยมีรั้วบ้าน และคนในชุมชนรู้จักกันเกือบทั้งหมด 
การใช้ชีวิตยังคงมีลักษณะคล้ายชุมชนดั้งเดิมที่ค่อนข้างเรียบง่าย ไม่รีบเร่งรีบแข่งกับเวลามากนัก เมื่อ
ท างานสักพักแล้วรู้สึกเหนื่อยก็พักได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตยังไม่สูงมากนัก โดยรายจ่ายประจ าที่
ส าคัญคือค่าไฟและค่าน้ าบางบ้านที่มีบ่อน้ าส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้เองก็จะประหยัดค่าน้ าได้บางส่วน
ส่วนค่าอาหารมักไมสู่งมากนัก เพราะส่วนมากมักจะมีการเพาะปลูกพืชผักกันในพ้ืนที่โดยบางครัวเรือน
แบ่งพ้ืนที่ท ากินส าหรับปลูกพืชผักสวนครัวด้วย นอกจากนี้หากจ าเป็นต้องซื้อจากภายนอกส่วนใหญ่
ยังคงนิยมซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารมากกว่าการบริโภคอาหารปรุงส าเร็จส าหรับยานพาหนะส่วน
ใหญ่ที่ชาวบ้านในต าบลหนองไม้แก่นนิยมใช้ คือรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน มีส่วนน้อยที่มีรถยนต์
ซึ่งมีกระบะเหมาะส าหรับการขนย้ายพืชผลการผลิตเพ่ือน าไปขาย คนในต าบลมักจะท างานแค่
ช่วงเวลากลางวัน ไม่ได้ท างานในช่วงเวลากลางคืนท าให้คนในครอบครัวมีเวลาในการใช้ชีวิตร่วมกันดัง
ค าพูดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งว่า  “ท างานสวนเนี้ยท าไร่เนี้ย มันเหมือนมีอิสระ เรามีสิทธิ์เลือก
เวลาเลิกเองได้ คือเช้าเนี่ยสมมุติ ถ้าเข้า 8 โมง ก็เลิกเที่ยง... เดี๋ยวนี้นะตี 5 ก็สว่างแล้ว บางทีถึงไร่       
6 โมงก็ท างานตั้งแต่ 6 โมง 10 โมงได้เวลาเลิกแล้ว... เริ่มงานอีกทีบ่ายโมงบ่ายสองเลิกแล้ว... ท างาน    
7 ชั่วโมง” ค าพูดนี้สะท้อนถึงการมีสิทธิ์เลือกเวลาเริ่มงานและเลิกงานได้ ซึ่งถ้าไปท าโรงงานจะไม่มี
สิทธิ์เลือก ต้องท าตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยเริ่มเข้าท างานประมาณ8โมงเช้า เลิกงานเวลา
ประมาณ 5 โมงเย็นทุกวัน 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกวัยสูงอายุในต าบลหนองไม้แก่น จากการ
สอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้ทราบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่นยังคงมีการท างานใน
ภาคเกษตรกรรมตามก าลังที่มี โดยจะท าในที่ดินซึ่งเป็นไร่สวนของตนเองเป็นส าคัญ สภาพเช่นนี้ท าให้
ผู้สูงอายุมีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรบ้าง และไม่ต้องรับภาระการเลี้ยงดูหลานให้ลูก
เพียงล าพัง เพราะลูกที่อยู่ในวัยแรงงานในภาคเกษตรกรรมมักจะแบ่งเวลาในการมาอยู่กับผู้สูงอายุ
และดูแลลูกของตัวเองได้พอสมควร โดยเฉพาะเวลาเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนที่มักจะกลับมา
รับประทานอาหารและนอนที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ดินท ากินมากนัก นอกจากนี้ด้วยลักษณะการอยู่
อาศัยแบบเครือญาติ ท าให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของเพ่ือนบ้านและญาติที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วย    
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมของชุมชน ดังค าพูดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งที่สะท้อนการ
แบ่งปันและดูแลกันของคนในชุมชนว่า “คนบ้านใกล้เรือนเคียงยังช่วยเหลือกันดี มีอะไรก็แบ่งปันกัน 
อย่างเรามีแกงหม้อหนึ่งเอาให้เขาสี่บ้าน พี่ได้กับข้าวกลับมาสี่อย่าง เราก็ได้อาหารหลายรสชาติ อาหาร
เราก็หลายหลาก เราไม่ต้องท าเองหลายอย่าง”เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนก็มักได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากคนในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในการไปรวมตัวกันท า
กิจกรรมของผู้สูงอายุมักจะเดินทางเองด้วยรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ได้สะดวกเพราะถนนใน
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ต าบลมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต ลาดยางหรือลูกรัง แล้วแต่ช่วงอีกทั้งการคมนาคมในพ้ืนที่ยังไม่คับ
คั่งมากนักจึงมีความสะดวกพอสมควร ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางเองได้ลูกหลานมักจะท า
หน้าที่ในการรับ – ส่ง และถ้าหากลูกหลานไม่สะดวกที่จะบริการก็จะมีเพ่ือนบ้านหรือผู้น าชุมชน
ช่วยเหลือในการรับ – ส่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและงานบุญต่าง ๆ ของชุมชน 
 ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนต าบลหนองไม้แก่นไม่ซับซ้อน
มากนัก ยังคงมีค่านิยมในการท างานหนักเพ่ือหาเลี้ยงชีพและการอยู่แบบประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ภาระ
หนี้สินจึงมีจ านวนน้อย ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลเนื่องจากเงื่อนไขของรายได้ และค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก
นักส่งผลให้คนในต าบลหนองไม้แก่นมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก             
ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งที่ว่า “อยู่ที่นี่มันสบายกว่า เราท าพอเหนื่อยเราก็พัก         
เราตื่นตีห้าก็ยังสามารถดูทีวีและท าอย่างอ่ืนไปด้วยได้ที่กรุงเทพฯ พอตีห้าปุ๊บเราต้องรีบออกเดี๋ยว      
รถติด ไปไม่ทันกัน กินข้าวก็ต้องรีบ ไม่ตรงเวลา สุขภาพเราก็เสีย ไม่มีการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา
ในครอบครัว แม้กระทั่งนอนก็ยังนอนไม่พร้อมกัน เพราะการเลิกงานไม่ตรงกัน บางทีงานมีโอทีก็ต้องท า 
ไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน คุยแบบรีบ ๆ ... ที่กรุงเทพฯ อยู่กับคนร่วมงานมากกว่า
คนในครอบครัว คนในครอบครัวเหมือนเป็นคนข้างบ้าน หมายถึงด้านความคิดนะ ต้องท ามาหากิน
เพ่ือให้อยู่รอด”นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าลูกหลานยังคงให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ โดยมีการสืบทอด
ภูมิปัญญาในการท าการเกษตรเป็นตัวยึดโยงให้เกิดความผูกพันระหว่างช่วงวัยสูงอายุ วัยแรงงาน และ
วัยเด็กเข้าด้วยกัน  
 
4.3  วเิคราะหค์วามอยูด่มีสีขุของผูส้งูอายุ 
  
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุที่ เลือกเป็นกรณีศึกษาในชุมชนสะท้อนให้เห็นถึง
องค์ประกอบส าคัญของความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุคือความรักความเอาใจใส่จากลูกหลาน และ/หรือ
คนในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนบ้านหรือสมาชิกในชุมชน การมีอิสระในการด าเนิน
ชีวิต การมีสุขภาพที่แข็งแรง การมีเงินใช้โดยไม่มีหนี้สิน ซึ่งสามารถน าเสนอรายละเอียดของ
องค์ประกอบเหล่านี้ โดยพิจารณาจากความคาดหวังในชีวิตของผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
และด้านความพึงพอใจในความอยู่ดีมีสุขซึ่งสามารถน าเสนอโดยแยกออกตามชุมชนที่เลือกศึกษา 2 
ชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 
 4.3.1  ชุมชนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ต าบลหัวส าโรง)  

4.3.1.1  ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลาน 
1)  การให้คุณค่าและเป้าหมายในชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานใน

ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมได้อธิบายถึงคุณค่าและเป้าหมายของการด าเนินชีวิตว่าสิ่งที่พึง
ปรารถนาของผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง 
การให้คุณค่าในการที่จะด ารงชีวิตที่ดีและมีการด ารงชีวิตที่ยืนยาว อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพึง
ปรารถนาของผู้สูงอายุในการมีอายุที่ยืนยาว พร้อม ๆ กับการมีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อสอบถามถึงความ
ต้องการที่จะช่วยให้สามารถท าให้ด ารงชีวิตที่ดีได้  ค าตอบที่ได้รับคือผู้สูงอายุมีความต้องการเข้าถึง
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ระบบสาธารณสุขมากขึ้น ซึ่งที่ เป็นอยู่ได้มีการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือท าการตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือนและรวมตัวกันออกก าลังกายอันจะช่วยตอบสนองความต้องการด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่
ดี นอกจากนี้ยังมีความพึงปรารถนาด้านความมั่งคั่งในชีวิตโดยมีความคาดหวังในเรื่องของรายได้ คือ 
อยากให้ลูกหลานมีเงินใช้ มีงานท า ไม่ต้องล าบากดังค าพูดของผู้สูงอายุรายหนึ่งที่ว่า “ลูกหลานมี
ความสุขเราก็มีความสุข คือเห็นลูกหลานมีเงินมีทองใช้ใช่ไหมคะ เราดีใจที่เขาไม่อดไม่อยากมีเงินมี
ทองใช้ไม่ล าบาก แล้วเราก็มีความสุขด้วย”ค ากล่าวนี้เป็นตัวสะท้อนแรงขับหรือสิ่งที่พึงปรารถนาเพ่ือ
การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุที่ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวด้วย ประการที่
สอง คุณค่าในเรื่องของศักดิ์ศรีและการได้รับความนับถือ พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานใน
ชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม มีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกใน
ครอบครัวและสังคม กล่าวคือมีความปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกหลานรัก ดูแล เอาใจใส่ 
การได้อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ส่วนการยอมรับนับถือจากสมาชิกในสังคมมีความต้องการได้รับ
การยอมรับและการปฏิบัติตัวที่ดีจากเพ่ือนบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีเพ่ือนบ้านที่ดีและการสามารถ
เข้าไปร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ ดังค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “กับเพ่ือน
บ้าน ถ้าได้ออกไปท าโน่นนี่ ไปท าอาสาช่วยเขา ก็จะไม่เหงา”ประการที่สามเรื่องของเสรีภาพด้วย
สภาพของการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมากซึ่งถูกลดทอน
เสรีภาพในการด าเนินชีวิต เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านการเดินทางที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อผู้สูงอายุที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชนเท่าที่ควรแม้ว่าสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่จะมีการพัฒนาระบบคมนาคมที่
เอ้ืออ านวยต่อการขนส่งสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมด้วยการสร้างถนนทางหลวง
แผ่นดินเลขที่ 331 และถนนสายย่อย ๆ อ่ืน ๆ ก็ตาม แต่กลับส่งผลให้ผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างอิสระเหมือนในอดีตที่สามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ไกลนักด้วยการเดินเท้า
ด้วยตนเองในปัจจุบันท าได้ยาก เพราะเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงต้องพ่ึงพาสมาชิกในครอบครัว
เวลาจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนอกจากนี้อิสรภาพในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
กับลูกหลานในบางครั้งถูกจ ากัดด้วยบทบาทในการดูแลสมาชิกใหม่ในวัยเด็กของครอบครัว เพราะเมื่อ
บุตร/หลานมีการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตไปท างานในภาคอุตสาหกรรมและมีลูกข้ึนมาส่วนหนึ่ง
ต้องการความยืดหยุ่นและมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลสมาชิกใหม่ร่วมกัน โดย
ผู้สูงอายุมักจะต้องท าหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่เหล่านี้แทนพ่อ แม่ของเด็กมากขึ้น เพราะ
การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เวลาใน
การท างานไม่ได้ถูกก าหนดได้ด้วยตนเองหากแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการที่
ตนไปท างาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแบ่งช่วงเวลาท างานที่ชัดเจน คือ เข้าท างานเวลา 8.00 น. เลิก
เวลา 17.00 น. หรือการท างานล่วงเวลา ซึ่งต้องท าเพ่ิมเติมในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด สภาพการ
ท างานที่มีกติกาก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนนี้ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของการดูแลอบรมสั่งสอนสมาชิก
ใหม่ของครอบครัวที่ถูกถ่ายโอนมาเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้นกว่าใน
อดีตด้วย  

2)  สภาพทางทรัพยากรและการบริโภค เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้สูงอายุและ
ครัวเรือนมีหรือครอบครองโดยดูจากทรัพยากร 5 ประเภทอันได้แก่ทรัพยากรวัตถุ (Material 
Resource)ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ด้าน
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ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource)  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)
สามารถจ าแนกตามประเภทของทรัพยากร ดังต่อไปนี้ 

(1)  ทรัพยากรวัตถุ (Material Resource)  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
ต าบลหัวส าโรงซึ่งเป็นชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการถือครองที่ดินและบ้านเป็นของตนเอง 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการถือครอง
ทรัพยากรด้านวัตถุพอสมควรโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินที่ลดขนาดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการท าเกษตรกรรมซึ่งเดิมใช้ ท าไร่ ท านา เปลี่ยนไปเป็นการใช้พ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมือง เกิดการขายที่ดินให้นายทุนเพ่ือน าไปใช้ท าที่อยู่อาศัย ร้านค้า
และเพ่ือการเก็งก าไร ท าให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้คนในต าบลส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการ
ขายที่ดิน แต่ในทางกลับกันขนาดที่ดินถือครองลดลงโดยในปัจจุบันแต่ละครัวเรือนมีการถือครองที่ดิน
เพียงส าหรับอยู่อาศัยและใช้สอยอ่ืน ๆ อีกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อพ้ืนที่ท ากินในภาคเกษตรกรรมลดลง
อย่างรวดเร็วและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้นคนวัยหนุ่มสาววัยแรงงานจึงหันไปนิยมท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก สภาพเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่แต่เดิมเคยเป็นเกษตรกร แต่ปัจจุบันไม่มีที่ดินเพียงพอที่จะท าการเกษตรอีกต่อไป แม้บางคน
ยังอยากจะท าบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากครัวเรือนมีทรัพยากรที่ดินลดลงจนไม่สามารถ
ท าการเกษตรต่อไปไดด้้วยนั่นเอง 

(2)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) รูปแบบและบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้น าของครอบครัว หรือบางคนเคย
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ส่งต่อภูมิปัญญาด้านการท าเกษตรกรรมแก่ลูกหลานได้ถูกลดทอนความส าคัญ
ลงไป และกลายเป็นผู้ที่ต้องพ่ึงพิงลูกหลานด้านการเงินมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถหารายได้ด้วย
ตนเองดังเช่นในอดีต จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ที่เคยท าไร่ท านาไปเป็นการอยู่เฝ้าบ้านและท าหน้าที่เลี้ยงหลานมากขึ้น เพราะลูกหลานวัยแรงงานใน
พ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงนิยมไปท างานในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีการท างานที่ถูกก าหนดเวลาชัดเจนตามแต่
สถานประกอบการจะก าหนดผลที่ตามมาคือผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานบางส่วนเกิดอาการว้าเหว่ และ
ปลีกตัวออกจากสังคมมากขึ้น ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างอิสระ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การหารายได้เป็นของตนเอง 

(3)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ของผู้สูงอายุในต าบล
หัวส าโรง หากดูจากความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมลดน้อยลงจากใน
อดีตโดยมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง
เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และการมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยใน
ต าบลหัวส าโรงจ านวนมาก ซึ่งกระทบโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่เดิมไม่น้อย จากเดิมที่
อยู่กันเป็นครัวเรือนขยาย และบ้านใกล้เรือนเคียงมักจะเป็นของลูกและหลานหรือเป็นญาติสนิทมิตร
สหายได้ปรับเปลี่ยนกลายสภาพเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น พ้ืนที่ข้าง ๆ บ้านเดิมจ านวน
มากถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ้านจัดสรร หอพัก และอาคารพาณิชย์ที่ผู้มาอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์กลุ่ม
ใหม่ไม่มีความคุ้นเคยกับคนดั้งเดิม ส่งผลให้ความสนิทสนมของคนในชุมชนค่อย ๆ ลดเลือนไป ดัง
ค าอธิบายของกรณีศึกษารายหนึ่งว่า “ชีวิตเปลี่ยนไปมาก กลางวันถ้าหากไม่มีโรงงานอย่างเมื่อก่อนนี้
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นะจะท านาก็จะอยู่ด้วยกัน กลางวันกลางคืนก็จะเจอกัน เดี๋ยวนี้กลางวันก็ไม่เจอลูกเจอหลานแล้ว
เพราะออกไปท างานกันหมด เช้าก็ออกกันหมดแล้ว เราก็ดูทีวี คุยกับเพ่ือนบ้านบ้าง อยู่คนเดียวบ้าง 
ความรู้สึกมันเหงาเกิดขึ้น บ้านเขา (คนที่มาอยู่ใหม่) เราก็ไม่กล้าเข้าไป”และในท านองเดียวกัน 
กรณีศึกษาอีกรายหนึ่งได้แสดงความรู้สึกว่า “เหงานะ ความรู้สึก ก็คิดถึงลูกหลานนะ แต่ก่อนลูกหลาน
จะอยู่ด้วยกัน กินข้าวด้วยกันทุกมื้อ สมัยก่อนจะอบอุ่น กินข้าวพร้อมกัน ตอนนี้คิดแต่ว่า เมื่อไหร่
ลูกหลานจะมาหา ก็คิดถึงและเป็นห่วง ว่าเออจะท าจะอยู่กันยังไงมั่ง... การท ากินจะดีขึ้นไหม ก็คิดไป
ทุกอย่างล่ะนะ เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายจะคิดไปทุกอย่าง เป็นห่วง... แต่ยายมีลูกสองคนอยู่กับคนโต 
คนเล็กไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้ไปหา เคยไปอยู่กรุงเทพ ฯ เหมือนกันไม่รู้จะท าอะไร เพ่ือนบ้านเราก็
ไม่รู้จักเขา บ้านใครบ้านมัน ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาหรอก เจอก็แค่ยิ้มให้เขา” อีกรายหนึ่งได้อธิบาย
ความเป็นอยู่ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรว่า “สมัยก่อนลูกหลานซื้อของมากินด้วยกันตอนลูกหลานอยู่ พอ
ตอนนี้ลูกหลานท างานเขาก็จะซื้อของทิ้งไว้ให้เพราะเขาต้องรีบไปท างาน เราอยู่บ้าน เราก็ดูแลกิน
อาหารไป แตกต่างตรงที่เราต้องท าใจเพราะเขาต้องท ามาหากิน เราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ เราต้อง
เตรียมใจมากขึ้น” ในขณะเดียวกันก็มีค าพูดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ์ใน
ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากสังคมชนบทในอดีตสู่สังคมเมืองในปัจจุบันว่า “สมัยนี้ไม่มีเลย 
ท้องใครท้องมัน คือเขาจะไม่มีการมากินรวม ตัวใครตัวมัน แต่ก่อนนี้อยู่กับพ่อแม่ ถึงเวลาเราก็ต้องกิน
รวม... เดี๋ยวนี้ลูกหลานเอาใจใส่น้อยลงไม่มีเวลาที่จะมาเอาใจใส่เท่าไหร่ เขาต้องท างาน ช่วงที่ดูแล
ตัวเองได้ก็ต้องดูแลตัวเอง ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านก็น้อยลง เพราะไม่ค่อยได้มาพูดคุยกัน” 

(4)  ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource) การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้ส่งผลต่อการลดขนาดพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรมในต าบลหัวส าโรง เนื่องจากมี
การซื้อที่ดินของนายทุนน าไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรบางส่วนไป
เป็นเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตเพ่ือขายด้วยมีการน าเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม อาทิ รถไถนา      
รถเกี่ยวข้าว รถไถมันส าปะหลัง เป็นต้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
ของผู้สูงอายุถูกลดบทบาทลงนอกจากนี้วิถีทางวัฒนธรรมบางประการก็ถูกลดความส าคัญลงไป เช่น 
การเข้าวัดเพ่ือท าบุญถือศีล ซ่ึงส่วนมากผู้สูงอายุในชุมชนนิยมท ากันมากแต่เมื่อคนหนุ่มสาววัยแรงงาน
ต้องเข้าท างานตามเวลาที่สถานประกอบการก าหนด ข้อจ ากัดในการเดินทางไปท าบุญของผู้สูงอายุคือ
การเปลี่ยนจากถนนลูกรังกลายเป็นถนนลาดยางเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมนั้น 
ส่งผลให้มีรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรบนท้องถนนจ านวนมาก จึงเสี่ยงอันตรายสูงหากเดินทางด้วย
การเดินเท้า ผู้สูงอายุบางส่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมของชุมชนได้
เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางหากไม่มีใครช่วยรับ – ส่ง ดังค าพูดที่สะท้อนถึงทรัพยากรด้าน
วัฒนธรรมซ่ึงเชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธาในศาสนาที่ว่าหากได้ไปวัดท าบุญนี้ก็ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข
ด้านอัตวิสัย ดังค าสะท้อนของกรณีศึกษารายหนึ่งว่า “ผู้สูงอายุนี่ก็มีความสุขนะ พอถึงเวลาวันพระ 
ทุกวันพระต าบลนี้จะมาท าบุญกัน ก็จะคุยกันคนแก่ ผู้สูงอายุจะได้มาเจอกัน ทุกวันพระของ           
ช่วงเข้าพรรษา คนแก่ก็จะมานอนที่ศาลารวมกันถือศีล หนึ่งคืน มากันบางทีก็เกือบยี่สิบคน  ...             
(แต่ในปัจจุบัน) แถวนี้คนน้อยหน่อยบ้านเขาอยู่ไกล ๆ ลูกหลานไม่ว่างมาส่งมารับ” 

(5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ซึ่งได้แก่ ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นของส่วนรวมที่คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็ได้เปลี่ยนไป
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หลังจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในที่ดินที่เคยเป็นพ้ืนที่
สาธารณะของชุมชนปัจจุบันได้กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีเจ้าของ โดยที่ดินบางส่วนตกเป็นของนายทุนและ
บางพ้ืนที่มีการปิดกั้นอาณาเขตอย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้าง
นั้นได้ ประกอบกับการมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ าและทางอากาศ ท าให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้น้ าฝนอุปโภค บริโภคได้ เช่นในอดีต เนื่องจากมีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้
คลองธรรมชาติก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคลองชลประทาน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน
จึงน้อยลง เพราะพ้ืนที่สาธารณะดังกล่าวเป็นแหล่งเก็บ สร้าง และหาอาหารบางส่วนของคนในพ้ืนที่ 
อีกทั้งยังสามารถน ามาท าประโยชน์ใช้สอยอย่างอ่ืนได้บ้าง เช่น เอาไม้มาใช้ในการซ่อมแซมบ้าน เก็บ
เกี่ยวสมุนไพร ฯลฯ แต่ในปัจจุบันรูปแบบการใช้ทรัพยากรได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นลักษณะของการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนมากกว่าการไปหาเองในธรรมชาติเช่นเคยเป็นในอดีต 

3)  การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานในชุมชน
ที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนี้เมื่อพิจารณาจากความต้องการและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่กับลูกหลาน พบว่าพวกเขามีความต้องการให้ลูกหลานประสบความส าเร็จด้านการเรียนและ
การท างาน ต้องการให้ลูกหลานมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ดังทีส่ะท้อนให้เห็นจากค ากล่าวของผู้สูงอายุที่
เป็นกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “หวังว่าลูกมีกินมีใช้ หลานมีงานท า ส าเร็จในด้านท างานเราก็สบายใจ ... 
ความเป็นจริงตอนนี้ก็ยัง ลูกเขาก็ดูแลเราดีอยู่ แต่หลานก็ยังเรียนอยู่เราก็ห่วงว่าเรียนจบแล้วจะมีงาน
ท าไหม”  ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้สูงอายุบางรายกังวลกับความ
เป็นอยู่ดังค ากล่าวเชิงบ่นของผู้สูงอายุรายหนึ่งที่ว่า “รู้สึกว่ายังขาด ลูกก็ไม่ค่อยสนใจ ยายมีลูกสามคน 
ตอนนี้อยู่กับลูกคนที่สอง ตอนนี้เรายังท าอะไรไหวอยู่แต่ถ้าเราไม่ไหวนี่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปแบบไหนก็ไม่
รู้นะ เวลาผู้สูงอายุเจ็บป่วยการดูแลจากลูกหลานต่างกัน ... สมัยก่อนเราดูแลพ่อแม่ พอเราแก่สมัยนี้
ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราดูแลพ่อแม่ เพราะมันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ เหมือนเราต้องดิ้นรนเอง เหมือน
ป่วยจะไปหาหมอเราต้องดิ้นรนเอง ... แต่ถ้าต่อไปคือไปไม่ไหวคงเปลี่ยนไป จะเป็นยังไงไม่รู้...” ค า
กล่าวดังกล่าวนี้สะท้อนความไม่สามารถบรรลุในความอยู่ดีมีสุขที่ผู้สูงอายุต้องการได้เท่าที่ควร ซึ่ง
ผู้สูงอายุมักจะคาดหวังทั้งความส าเร็จของลูกหลานและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวควบคู่กัน ดังที่
สะท้อนออกมาโดยผู้สูงอายุท่านหนึ่งว่า “ความอยู่ดีมีสุขจะประสบได้เมื่อตัวเองสมหวัง ลูกหลานดี คน
ในครอบครัวดี เข้าใจกัน ครอบครัวมีความสุข” 
  กล่าวโดยสรุป ผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานในต าบลหัวส าโรงมีลักษณะความเป็นอยู่ที่
แม้จะมีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย แต่การที่ลูกหลานประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีก าหนดเวลา
การท างานที่ชัดเจนแน่นอนท าให้ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุเท่าที่ควรเพราะต้องไปท างาน 
ผู้สูงอายุต้องปรับตัวในการดูแลตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านก็น้อยลงกว่าใน
อดีต เพราะความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนได้เปลี่ยนไป มีคนภายนอกมาอาศัยอยู่มากขึ้น การไปมา
หาสู่ระหว่างเพ่ือนบ้านน้อยลงจึงไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเมื่อเทียบกับในอดีตการเปลี่ยนแปลง
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเห็นได้ชัดโดยผู้สูงอายุสมัยก่อนหากยังมีแรงก็ยังออกไปท างาน แต่
ปัจจุบันมักจะอยู่กับบ้านเพราะในสังคมเมืองมีแต่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้สูงอายุไม่มีที่ท างานจึงรู้สึก
เหงามากขึ้น สมัยก่อนเมื่อลูกหลานไปท าไร่ท านาก็ไปด้วยกันกับผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันสมาชิกวัย
ท างานดิ้นรนในการหาเงินเพ่ือดูแลครอบครัวมากขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูง บางครั้งก็ต้องทิ้ง
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ผู้สูงอายุไว้ให้อยู่โดยล าพัง การดูแลของลูกหลานเน้นการดูแลด้านร่างกายเป็นหลัก ไม่มีเวลาในการ
ดูแลด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน การเป็นสังคมเมืองที่เกิดตามมาหลังจากมีนิคม
อุตสาหกรรมท าให้ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น ความเอ้ืออาทรจึงน้อยลงการไปมาหาสู่กันก็น้อยลง 
การพบปะพบคุยกันและการแบ่งปันกันก็น้อยลงด้วย ผู้สูงอายุมีภาระในการเฝ้าบ้าน เลี้ยงหลาน และ
ต่างคนต่างอยู่มากขึ้นต่างจากสมัยก่อนทีเ่มื่อหมดเวลาท านาท าไร่แล้วคนแกม่ักจะมีอิสระในการพบปะ
พูดคุย ไปมาหาสู่กับเพ่ือนบ้านได้ เพราะมีลูกหลานคอยผลัดเปลี่ยนเฝ้าบ้าน   

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานก็ยังมีความพึงพอใจในชีวิตตนเองในระดับดี 
เนื่องจากยังได้อยู่กับครอบครัว มีลูกหลานที่ท างานมีรายได้สม่ าเสมอและยังอาศัยอยู่ด้วยกัน กระนั้นก็
ตาม ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ลูกหลานเอาใจใส่มากข้ึน อยากมีเวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว  เช่น การรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา กันเป็นต้นการท างาน
ภาคอุตสาหกรรมท าให้บ่อยครั้งลูกหลานต้องออกไปแต่เวลาเช้ามืด บางครั้งก็กลับเวลามืดค่ า ไม่มี
เวลาได้พูดคุยและท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งผู้สูงอายุยังห่วงความปลอดภัยในการไปท างาน
ภาคอุตสาหกรรมของลูกหลานจากการเดินทางไปท างานจากการสังเกตพบว่าครัวเรือนในชุมชนนี้มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรวัตถุ มีความมั่นคงในการด ารงชีพ มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและมี
สิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุจ านวนมากเพียงพอกับความต้องการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ขาดมิติ
ด้านจิตใจอันเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมที่เปลี่ยนไป 
   4.3.1.2  ผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว 

1)  การให้คุณค่าและเป้าหมายในชีวิตความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาจากการให้คุณค่าและเป้าหมายที่คาดหวัง
และความต้องการในชีวิต ตลอดจนความพึงพอใจกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกรณีศึกษาพบว่าสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคม
อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง การให้คุณค่าในการที่จะด ารงชีวิต
และมีการด ารงชีวิตที่ยืนยาว (Life – Sustenance) คือ สิ่งที่สะท้อนความพึงปรารถนาของผู้สูงอายุ
ในการมีอายุที่ยืนยาวและการมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีความต้องการเข้าถึง
ระบบสาธารณสุขมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเพ่ือการตรวจสุขภาพประจ าเดือน รวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมออกก าลังกายเป็นต้น ในขณะเดียวกันยังมีความพึงปรารถนาด้านความมั่งคงในชีวิตโดยมี
ความคาดหวังในเรื่องของรายได้ ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นกรณีศึกษาท้ังหมดยังคงมีบทบาทในการหารายได้ให้
ตัวเองด้วยการรับจ้างทั่วไปเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตดังค า อธิบายของ
กรณีศึกษารายหนึ่งว่า“ความสุขของฉันก็คือล าบากน้อยลงก็มีความสุขมากขึ้น”และกรณีศึกษาที่เป็น
ผู้สูงอายุอีกรายกล่าวว่า “ถ้าเราไม่ท าก็ไม่มีสตางค์จะใช้เราต้องท าเลี้ยงตัวเอง ลูกหลานเขาก็อยู่ไกล 
ลูกก็อยู่ไกล ... เขาก็ให้เหมือนกัน แต่เราก็ท าบุญบ้างอะไรบ้างก็มีความสุขของเราไปอีกอย่างหนึ่ง” 
ค าอธิบายเหล่านี้ตัวสะท้อนถึงแรงขับหรือสิ่งที่พึงปรารถนาเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น
ของผู้สูงอายุ รวมทั้งการพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ประการที่สอง คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีและ
การได้รับความยอมรับนับถือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 
มีความปรารถนาที่จะได้การยอมรับนับถือจากสมาชิกในครอบครัว โดยกรณีศึกษารายหนึ่งได้อธิบาย
ว่าหมายถึงการมีความสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
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เพ่ือนบ้าน โดยส่วนมากผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวมักจะมีความสัมพันธ์กับสมาชิกชุมชนในวงแคบหรือมี
ความสัมพันธ์กับสมาชิกที่อยู่ในบ้านละแวกใกล้เคียงเท่านั้น เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ
เพ่ือหารายได้ท าให้โอกาสในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมีน้อย อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ยังมี
ความต้องการมีเพ่ือนบ้านที่ดี ดังค ากล่าวของกรณีศึกษาผู้สูงอายุรายหนึ่งว่า “คิดดี ท าดี มีเพ่ือนดี เรา
ได้ท างานอยู่กับบ้าน มีเพ่ือนบ้าน ได้ไปร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืน ๆ ” ประการที่สามคือเรื่องของเสรีภาพ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม มีการด าเนินชีวิตที่มีความผูกพันกับ
คนในชุมชนน้อยลง มีลักษณะการอยู่แบบปัจเจกมากขึ้นดังค ากล่าวของกรณีศึกษาผู้สูงอายุรายหนึ่ง
ที่ว่า “ไม่ค่อยได้ไปสุงสิงกับใครเขาหรอกฉันน่ะ ก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมเหมือนกัน ... เดี๋ยวนี้ไม่ได้
ออกไปคุยบ้านใครก็อยู่แต่ในบ้านคนเดียวต่างคนต่างอยู่ แต่ก่อนเราค้าขายก็คุยกันบ้างพอไม่ได้ขาย
ของก็ไม่ได้คุยกัน”   

2)  สภาพของทรัพยากรและการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่
ผู้สูงอายุและครัวเรือนมีหรือครอบครองจากทรัพยากรทั้ง 5 ประเภทอันได้แก่ทรัพยากรวัตถุ 
(Material Resource) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social 
Resource)ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม(Cultural Resource) และด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resource)พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  ทรัพยากรวัตถุ (Material Resource)  ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวใน
ต าบลหัวส าโรงซึ่งเป็นชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมมักจะมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง แต่บางราย
ปลูกบ้านในที่ดินของผู้อ่ืน นอกจากนี้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
การถือครองทรัพยากรด้านวัตถุ การขายและแบ่งที่ดินท ากินให้ลูกหลานเป็นผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียวจ านวนหนึ่งไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการด ารงชีพ จ าเป็นต้องท างานเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เพ่ือหา
รายได้มาเพ่ือเป็นค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลตนเอง ดังค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “...
เดี๋ยวนี้อยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมาย ... ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ เงินทองก็ไม่ค่อยจะพอใช้ 
มีลูกหลานเขาก็มีลูกมีเต้าเขาก็ต้องใช้เงิน ท างานก็พอใช้บ้าง ไม่พอใช้บ้าง” 

(2)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมซึ่งผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพในภาคการเกษตรได้ประกอบ
กับค่าครองชีพในอดีตที่ไม่สูงนักท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในชุมชนนั้นสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งมี
ความแตกต่างจากในปัจจุบันที่ความเป็นเมืองส่งผลให้ค่าครองชีพนั้นเพ่ิมขึ้นจากเดิม การท างานของ
ผู้สูงอายุท าได้จ ากัดมาก รายได้จากการท างานในบางครั้งก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวสามารถท างานได้ร่างกายก็จะแข็งแรงและสามารถดูแลตัวเอง
ได้ แต่เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยจะมีความล าบากมากขึ้น เพราะไม่มีใครช่วยดูแลเนื่องจากไม่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนและครัวเรือน เพ่ือนบ้านที่อยู่ข้างเคียงก็เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ผู้สูงอายุที่อยู่
คนเดียวมักจะไม่รู้จักมักคุ้นกันจึงไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(3)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวในต าบลหัวส าโรง บางส่วนเกิดอาการว้าเหว่ และปลีกตัวออกจากสังคมมากขึ้น เนื่องจาก
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านมีน้อยลง อันเป็นผลจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะ
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ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ดังค ากล่าวของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า“ไม่ค่อยได้ไปสุงสิงกับใครเขาหรอก
ฉันน่ะ ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเมื่อก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกไปคุยกับใครก็อยู่แต่ในบ้านคนเดียว 
ต่างคนต่างอยู่ บางคนที่เขามาอยู่ใหม่เราก็ไม่รู้จัก คนเก่า ๆ ที่เคยรู้จักกันก็เหลือน้อยลง”ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มี
แรงงานต่างถ่ินเข้ามาพักอาศัยในต าบลหัวส าโรงจ านวนมาก มีลักษณะของการพ่ึงพิงหน่วยงานภาครัฐ
ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวจึงมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพต าบล 

(4)  ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม(Cultural Resource) ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้น้อย
เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาที่ยุ่งอยู่กับการหารายได้  จึงให้ความสนใจกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมน้อย
มากดังค ากล่าวของกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวรายหนึ่งว่า “ฉันก็ชอบไปวัดนะ แต่บางครั้ง
ก็ไม่ได้ไป เพราะต้องท างานนี่แหละ พอหยุดมันก็ไม่ได้ตังค์ เราต้องใช้เงิน เราต้องท างาน 

(5 )   ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural Resource) หมายถึ ง 
ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นของส่วนรวมที่คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่ง
เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ในชุมชนนี้หลังจากที่มีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งและมีการพัฒนาเป็นชุมชน
เมือง ท าให้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรด้านนี้ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้เหมือน ๆ กันกับผู้สูงอายุที่อยู่
กับลูกหลาน กล่าวคือทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนในอดีตได้กลายเป็นพ้ืนที่
ที่มีเจ้าของในปัจจุบัน ที่ดินบางส่วนเป็นของนายทุน บางพ้ืนที่มีการปิดกั้นอาณาเขตอย่างชัดเจนเพ่ือ
ไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างนั้นได้ อีกทั้งยังมีมลพิษทางน้ าและทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้น้ าฝน เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้เหมือน
เช่นในอดีต เนื่องจากมีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้คลองธรรมชาติในชุมชนก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคลอง
ชลประทาน ส่งผลให้การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชนน้อยลง เมื่อไม่มีแหล่งเก็บ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นอาหารและน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ อ่ืน ๆ 
รูปแบบการใช้ทรัพยากรจึงเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกันมากกว่าพ่ึงพา
ธรรมชาติดังเช่นในอดีต 

3)  การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่
ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีความพึงพอใจด้านการมี
อิสระในการด าเนินชีวิต กล่าวคือมีเงื่อนไขในการด าเนินชีวิตน้อย ไม่มีภาระในการดูแลลูกหลาน สามี/
ภรรยาเพราะแยกทางหรือเสียชีวิต และยังพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวไม่ต้องการที่จะให้เป็น
ภาระให้แก่ลูกหลานสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง เงื่อนไขส าคัญของการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวจึงเป็นเรื่องของการด ารงชีพด้วยการหาเลี้ยงตนเองได้เป็นส าคัญ มีความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย สภาพความต้องการเช่นนี้สะท้อนให้เห็นได้จากค าพูดของกรณีศึกษา
รายหนึ่งที่ว่า “อะไรมีให้ท าเราก็ท าไปชีวิตเราสบายไม่เคยล าบาก” และค าพูดที่ว่า“พอแยกออก
มาแล้วตอนแรก ๆ  ก็เหนื่อยเราต้องท าทุกอย่าง มีแค่ที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ท ากิน”  
  กล่าวโดยสรุปผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในต าบลหัวส าโรงมักจะเป็นคนที่มีลูกหลาน แต่
ลูกหลานแยกย้ายไปประกอบอาชีพและตั้งรกรากในพื้นที่อ่ืน แต่ตนเองไม่อยากย้ายที่อยู่ตามลูกหลาน
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ที่ไปสร้างครัวเรือนใหม่ อยากอยู่ที่บ้านเดิมจึงไม่ได้ย้ายถิ่นตามลูกหลาน ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวจึง
พยายามปรับตัวในการช่วยเหลือตนเอง แต่บางครั้งรู้สึกเหงาบ้าง เพราะยังต้องการความรักความเอา
ใจใส่จากลูกหลาน เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมและ
ลูกหลานในวัยแรงงานแยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อ่ืนใกล้ที่ท างานแต่ผู้สูงอายุเหล่านี้ตัดสินใจอยู่แยกกับ
ลูกหลานเพราะความเคยชินกับพ้ืนที่ไม่อยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่อยู่มีความเป็นชุมชน
ดั้งเดิมน้อยลง ความห่างเหินระหว่างคนในชุมชนมีมากขึ้น ความผูกพันธ์กับคนในชุมชนก็น้อยลงไป
ด้วย ท าให้บางครั้งผู้สูงอายุมีความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากข้ึนแนวคิดด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียวมักจะเรียบง่าย ไม่ค่อยฟุ้งเฟ้อด้านวัตถุ  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
รายได้ที่หามาได้มีจ านวนไม่มากจากความพยายามท างานด้วยตนเองในวัยที่ร่วงโรย โดยลูกหลาน
มักจะกลับมาเยี่ยมเยียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดเทศกาลและให้เงินผู้สูงอายุใช้บ้างเป็น
ครั้งคราวเท่านั้น  

  โดยภาพรวมแล้วผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม         
มีความพึงพอใจในชีวิตตนเองระดับปานกลาง เพราะยังมีความคิดถึง กังวล และเป็นห่วงลูกหลานที่
แยกย้ายไปตั้งรกรากในถิ่นที่อยู่ใหม่แต่ตนเองไม่ยอมติดตามไปด้วยเพราะเป็นห่วงบ้านเดิม 
 
 4.3.2  ชมุชนที่มพีื้นทีต่ั้งอยูห่า่งจากนคิมอุตสาหกรรม (ต าบลหนองไมแ้กน่) 
   4.3.2.1  ผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยู่กับลูกหลาน 

1)  การให้คุณค่าและเป้าหมายชีวิตความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับ
ลูกหลานในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม ในรัศมีไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร ใน
การศึกษาครั้งนี้คือต าบลหนองไม้แก่นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานในต าบลนี้มีการให้คุณค่าและ
เป้าหมายในเรื่องของความคาดหวังและความต้องการในชีวิต เมื่อพิจารณาสิ่งที่พึงปรารถนาของ
ผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ สามารถแบ่งเป็น 3 
ประการด้วยกัน ประการที่หนึ่ง การให้คุณค่าในการที่จะด ารงชีวิตอย่างยืนยาว (Life – Sustenance)
สิ่งที่สะท้อนความพึงปรารถนาของผู้สูงอายุในการมีอายุที่ยืนยาว คือการมีสุขภาพที่แข็งแรง ซ่ึงพบว่า
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่นี้มีความต้องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้น โดยมีความพยายามเข้าร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าเดือน และออกก าลังกายร่วมกัน นอกจากนี้
ผู้สูงอายุยังมีความต้องการด้านรายได้เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยหลายคน
พยายามท ามาหากินตามความสามารถดังสะท้อนจากค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งซึ่งท าอาชีพค้าขาย
ว่า“การได้มาขายของ ได้พูดได้คุย ลูกหลานดูแลดี ฉันก็มีความสุขกลับไปบ้านก็มีลูกคอยดูแล มีหลาน
เชื่อฟัง เราก็อบอุ่นใจ”และอีกรายหนึ่งอธิบายว่า“คือการที่สามารถท าอะไรได้เอง ขอให้อยู่สบายไม่มี
โรค จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน” ประการที่สอง คุณค่าเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและการได้รับความนับถือ 
พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานในชุมชนนี้มีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจาก
สมาชิกในครอบครัวและสังคม กล่าวคือมีความปรารถนาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกหลานรัก ดูแล 
เอาใจใส่ การได้อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ดังสะท้อนจากค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “การ
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ได้รับการดูแลจากลูกหลาน เย็นมาก็ได้มากินข้าวพร้อมกัน บางครั้งลูกก็จะบอกว่าอยากกินอะไร แม่
ท าให้กินหน่อย เราได้ท าอะไรให้เขาบ้าง ดูแลเขาบ้าง แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว...ความสุขคือการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน”ในส่วนของความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกใน
สังคมก็สามารถเข้าถึงได้มากพอสมควร ลักษณะการอยู่อาศัยของคนในชุมชนนี้ยังคงอยู่กันแบบเครือ
ญาติหรือคนสนิท ส่วนใหญ่ญาติพ่ีน้องมักจะปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ความต้องการ
ได้รับการยอมรับและดูแลจากญาติและเพ่ือนบ้านนี้ สะท้อนจากความต้องการมีเพ่ือนบ้านที่ดี และ
ความสามารถในการเข้าไปร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ เช่น การออกไปร่วม
กิจกรรมอาสาสมัครในการท างานชุมชน ดังค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “การได้มาเจอเพ่ือน ๆ  
การได้ไปเที่ยว ได้ไปไหว้พระ การได้มาถือศีลที่วัดในวันพระ และลูกหลานดูแลดีก็รู้สึกอบอุ่น”ประการ
ที่สามคือเรื่องของเสรีภาพ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานในชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
แห่งนี้มีการด าเนินชีวิตในแบบสังคมเกษตรกรรมซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่พึงปรารถนาของ
ผู้สูงอายุด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพอสมควรแต่ไม่วุ่นวายนักซ่ึงผู้สูงอายุ
สามารถเดินทางด้วยเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ด้วยตนเองได้สะดวก เนื่องจากการจราจรไม่คับ
คั่ง ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมเกษตรกรรมนี้ ความยืดหยุ่นทางด้านเวลาจึงมีสูงและเป็นผลให้
คนวัยแรงงานมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกับผู้สูงอายุด้วย ท าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องรับภาระในการดูแล
สมาชิกใหม่เพียงล าพัง จึงมีเวลาในการออกก าลังกาย และท างานในภาคการเกษตรได้อย่างลงตัว 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานในชุมชนนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานอย่าง
ใกล้ชิด มีเวลาในการท ากิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอย่างเพียงพอทั้งการท างานในไร่ รับประทาน
อาหารพร้อมกัน และดูโทรทัศน์ เป็นเวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละช่วงวัยร่วมกัน 

2)  ทรัพยากรและการบริโภค เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้สูงอายุและครัวเรือนมี
ครอบครองหรือเข้าถึงทั้ง 5 ประเภทอันได้แก่ ทรัพยากรวัตถุ (Material Resource)  ทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource) ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม
(Cultural Resource) และด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้  

(1 )   ทรัพยากรวัตถุ  (Material Resource)  ผู้ สู งอายุที่ เลือกเป็น
กรณีศึกษาทั้งหมดอยู่ในต าบลหนองไม้แก่นซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้
ยังคงมีการถือครองที่ดินและบ้านเป็นของตนเองเนื่องจากที่ดินในต าบลนี้ทั้งหมดเป็นที่ดินที่ถือครอง
ตามสิทธิ์ประเภท สปก. 4-01 ซึ่งสิทธิ์ที่จัดสรรให้เฉพาะในเขตการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
โดยมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถซื้อขายได้ ท าให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถขยายฐานการ
ผลิตเข้าไปในพ้ืนที่นี้ อีกทั้งนายทุนก็ไม่สามารถเข้ามาซื้อเพ่ือเก็งก าไร ชาวบ้านในพ้ืนที่จึงยังคง
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่การด าเนินชีวิตในพ้ืนที่มีค่า
ครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเนื่องจากยังสามารถท าการเกษตรที่หลากหลาย รวมทั้งปลูก
พืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนได้โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ
พ่ึงตนเองสูง ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากการท ากับข้าวรับประทานเองในครอบครัว ยังคงน าอาหารจาก
บ้านไปรับประทานในเวลากลางวันในที่ท างาน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 

(2)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ผู้สูงอายุที่อยู่ในต าบลหนอง
ไม้แก่น ยังคงมีบทบาทของการเป็นผู้น าของชุมชน หัวหน้าครอบครัว และปราชญ์ชาวบ้านผู้ส่งต่อภูมิ
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ปัญญาด้านการท าเกษตรกรรมแก่ลูกหลาน อีกทั้งยังคงมีบทบาทใกล้ชิดกับคนในชุมชนการพ่ึงพิง
ลูกหลานด้านการเงินมีน้อยเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถหารายได้ด้วยตนเองดังเช่นในอดีตได้ 
กิจกรรมเพ่ือการด ารงชีพของผู้สูงอายุยังคงเป็นการท าไร่ท านาหากยังมีก าลังอยู่ในกรณีผู้สูงอายุที่ชรา
ภาพมักจะอยู่เฝ้าบ้าน เลี้ยงหลานในเวลาที่สมาชิกวัยแรงงานออกไปท างาน 

(3)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ผู้สูงอายุในต าบล
หนองไม้แก่นยังคงมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนื่องจากครอบครัวส่วน
ใหญ่เป็นครัวเรือนขยาย อีกทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงมักจะเป็นของลูกหลานและญาติสนิทมิตรสหายดัง
ค ากล่าวของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นญาติกันทั้งนั้น พอแต่งงานก็ชวนกันมา
สร้างครอบครัวที่นี่ ...มีอะไรเขาก็ช่วยเหลือกันหมด...จะว่าไปก็รู้จักกันเกือบทั้งหมดนั่นล่ะ” หรือจาก
ค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งที่ว่า “ที่นี่ดีนะ คนที่ท างานในชุมชนส่วนมากก็ลูกหลานคนที่นี่
ทั้งนั้น ... อย่างอนามัยนี่เขาก็ดูแลดีนะ ดูแลเรื่องสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มาร่วมกิจกรรม บางคน
มาเองได้เขาก็มาเอง มาเองไม่ได้ลูกหลานก็มาส่งไม่เคยขาด อย่างบางคนที่ไม่มีคนที่บ้านพามา พ่ีก็จะ
รับมา ขับรถผ่านก็รับกันมาเรื่อยตลอดทางนั่นแหละ...อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันไป” 

(4)  ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) วิถีการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนหนองไม้แก่นยังคงสะท้อนความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิดพอสมควรและ
มีความร่วมมือกันในกิจกรรมของส่วนรวม แม้จะลดลงจากอดีตไปบ้างก็ตาม ผู้สูงอายุส่วนมากยังคง
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาจ านวนมากร่วมทั้งกิจกรรมของชุมชนสมาชิกในชุมชนก็ให้ความร่วมมือกัน
ดี ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งของพ้ืนที่นี้ว่า “คนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
หรอก มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ดูอย่างวันลอยกระทง เราจะท าสอยดาวกันทุกปี ของก็ได้จากคนที่นี่
ช่วยกันบริจาค คนละเล็กคนละน้อย ...กิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือดีนะ”และค า
กล่าวของกรณีศึกษาที่เป็นสตรีรายหนึ่งที่ว่า “ในวันพระคนที่นี่ก็มาท าบุญกันเยอะนะ ส่วนมากก็ท า
ของไปท าบุญกันเอง ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเราจ าวันได้นี่ เราก็เตรียมของที่จะท าบุญไว้ล่วงหน้าได้”  และ
ค ากล่าวของกรณีศึกษาอีกรายหนึ่ง “ฉันชอบมาท าบุญนะ บางครั้งก็มาคนเดียว บางครั้งลูกหลานก็มา
ด้วย...เหมือนได้มาเจอเพ่ือน บางคนที่อยู่ไกลกันหน่อยก็จะได้เจอกันตอนมาท าบุญกับไปที่อนามัยนี่
ล่ะ” 

( 5 )   ด้ า นทรั พย าก ร ธ ร รมช าติ  ( Natural Resource) รู ป แบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นของส่วนรวมที่คนในชุมชนสามารถ
ได้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เปลี่ยนไปเล็กน้อย กล่าวคือแม้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอดีต
กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีเจ้าของจากการจับจองที่ดินแต่คนในชุมชนยังคงสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินเหล่านั้นได้ด้วยการเก็บพืชผัก หรือหาปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือใช้บริโภคครัวเรือนยังคงมี
การใช้น้ าจากธรรมชาติ คือ น้ าฝน ซึ่งมีการเก็บส ารองไว้ตามตุ่มหรือบ่อน้ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน ผู้สูงอายุ
บางส่วนยังคงใช้น้ าฝนอุปโภค บริโภคได้คนในชุมชนยังคงเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยการสร้าง
แหล่งเก็บส ารองทรัพยากรน้ าผู้สูงอายุยังคงสามารถมีรายได้จากทรัพยากรในชุมชน จากการใช้
ทรัพยากรร่วมบางอย่างเพ่ือการด ารงชีพและการสร้างรายได้ การจัดการทรัพยากรที่ดินยังคงมีการ
แบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกในการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง กระท้อน ขนุน มะพร้าว และพืชผักสวนครัวในพ้ืนที่
ของตนเองด้วย อันเป็นการปลูกท่ีมีความหลากหลาย เน้นเพื่อการบริโภค 
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3)  การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับ
ลูกหลานในพ้ืนที่นี้มีความต้องการให้ลูกหลานดูแลเอาใจใส่ท าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานมีความ
พึงพอใจในชีวิตหรือได้บรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข ค่อนข้างสูง ดังสะท้อนจากค ากล่าวของกรณีศึกษาราย
หนึ่งที่ว่า “มีความสุขเพราะลูกหลานอยู่ด้วยกัน ได้กินข้าวตอนเย็นด้วยกันแบบนี้”และค าอธิบายจาก
กรณีศึกษาอีกรายหนึ่งที่ว่า“ลูกชายลูกสาวดี ท ามาหากินดี อยากให้ร่างกายแข็งแรง อยากไปไหนมา
ไหนเองได้ ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานความสุขคือการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากลูกหลาน”
นอกจากนี้การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุยังมาจากการพอใจในสิ่งที่ตนมีและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังสะท้อนให้เห็นได้จากค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า“สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ เรา
พยายามไม่คาดหวัง อะไรจะเกิดเราจะคอยแก้เฉย ๆ เราอย่าไปคาดหวัง ตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ เพราะชีวิตฉันไม่สมหวัง มีครอบครัวก็ไม่สมหวัง สมหวังแค่เรื่องลูก ลูกสาวก็ไม่ได้แต่งงาน 
ชอบนั่งสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ เราไปปฏิบัติธรรมเราต้องคิดแบบนี้ จะเอาให้เหมือนกันทุกคนมันคง
เป็นไปไม่ได้ ต่างจิตต่างใจไงหลานน่ะ สุขภาพฉันก็ดีถึงจะเป็นความดันบ้าง ฉันก็ควบคุมมันได้ ชีวิต
ตอนนี้ยายมีความสุข” จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าความมีอิสรภาพในการด าเนินกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสนใจเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองบรรลุความอยู่ดีมีสุขดังค าพูดของสตรีสูงอายุราย
หนึ่ง “การได้ไปบวชชีพรามณ์ แต่ก่อนไม่ได้ไปวัด อายุ 30 กว่า ๆ พอได้ไปวัดจิตใจสบาย ยึดธรรมมะ
ตรงนี้ได้  เราไม่ต้องมาคิดมาเครียดอะไร เราไปวัดเราก็ได้สติ มีสิ่งยึดเหนี่ยว ได้ปล่อยวาง”ผู้สูงอายุที่
ต าบลหนองไม้แก่นรายหนึ่งมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับสูง เนื่องจากมีความพึงพอใจในชีวิต และ
สามารถบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของตนเองได้ดังที่ต้องการ คือสามารถแปลงทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้
ตนเองสามารถบรรลุความอยู่ดีมีสุขจากค าพูด “ทุกวันนี้สุขพอแล้ว เราท าในสวน แล้วพอกินพอใช้ เรา
ท าถึงจะเหนื่อยยังไงมันก็สุขใจที่เราท าของเราด้วยตนเอง เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเราท าที่ เรา
พอเพียงของเรา เราไม่ต้องไปโลภมาก” 
  โดยสรุปการให้คุณค่าและเป้าหมายของผู้สูงอายุคือการมีลูกหลานดี มีการงานท าที่ดี 
ต้องการความรักความเอาใจใส่ การดูแลจากบุตรหลาน การได้พ่ึงพาตัวเอง อยากไปไหนมาไหนเองได้ 
ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานมีบ้านอยู่ มีเงินใช้ ไม่มีหนี้สิน มีสุขภาพแข็งแรง ในความเป็นจริง
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานในชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากนิคมอุตสาหกรรมในรัศมีไม่ต่ ากว่า 20 
กิโลเมตร พบว่า ลูกหลานสามารถจัดสรรเวลาดูแลผู้สูงอายุได้ เพราะการท างานในภาคเกษตรกรรมมี
ความยืดหยุ่นด้านเวลาในการท างานมากกว่าภาคอุตสาหกรรมผู้สูงอายุในชุมชนเกษตรกรรมมีเสรีภาพ
ในการเลือกใช้ชีวิตเพราะไม่ได้แบกรับบทบาท หน้าที่การดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพียงล าพัง 
นอกจากนี้การท างานในภาคเกษตรกรรมยังท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ประกอบค่านิยมใน
การพ่ึงพาตนเองมากกว่าพ่ึงพาผู้อ่ืน และการบริโภคอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ไม่มีภาระหนี้สิน     
เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานสามารถบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของตนเองได้ 
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  4.3.2.2  ผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว 

1)  การให้คุณค่าและเป้าหมายชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมพิจารณาได้จากการให้คุณค่าและเป้าหมายในเรื่องของ
ความคาดหวังและความต้องการในชีวิต และความพึงพอใจจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันจาก
การศึกษาพบว่าสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคม
อุตสาหกรรมสามารถแบ่งเป็น 3 ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง การให้คุณค่าในการที่จะ
ด ารงชีวิตและมีการด ารงชีวิตที่ยืนยาว (Life – Sustenance) คือ สิ่งที่สะท้อนความพึงปรารถนาของ
ผู้สูงอายุในการมีอายุที่ยืนยาว และการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในการ
เข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้น ด้วยความพยายามเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในการตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือน ออกก าลังกายเป็นต้น หรือแม้กระทั่งมีความพึงปรารถนาในด้านความมั่งคงในชีวิตด้วย
การมีความคาดหวังในเรื่องของรายได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในการหารายได้ให้ตัวเอง
ด้วยการท าไร่และท านา เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัว
สะท้อนแรงขับหรือสิ่งที่พึงปรารถนาเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและพยายามพ่ึงตนเอง
เพ่ือความมั่นคงในการด ารงชีพของผู้สูงอายุ ประการที่สอง คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีและการ
ได้รับความนับถือ พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างไกลนิคมอุตสาหกรรม
แห่งนี้ มีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกในครอบครัวและจากสังคม โดยมี
ความปรารถนาให้มีความสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ประการที่สามเป็นเรื่อง
ของเสรีภาพ พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม การอยู่ในพ้ืนที่นี้
ช่วยให้พวกเขามีเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามที่ตนเองคิดและคุ้นเคย ดังค ากล่าวของกรณีศึกษารายหนึ่ง
ที่ว่า“ยายชอบอยู่ที่นี่ในไร่ในสวนมากกว่า อากาศดี จะท าอะไรก็สะดวก” และค าอธิบายถึงการเลือก
อยู่ในพ้ืนที่นี้กับลูกคนหนึ่งในครอบครัวของกรณีศึกษาที่เป็นผู้สูงอายุสตรีอีกรายหนึ่งที่ว่า “ยายเคยไป
อยู่กับลูกอีกคนที่กรุงเทพฯ นะ แต่ไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ มันอึดอัด จะหุงหาท าอาหารล าบาก บ้านเขาก็
ปลูกติด ๆ  กันไปหมด ส่วนมากลูกก็ซ้ือให้กินนั่นแหละเพราะท าเองไม่สะดวก ... สุดท้ายยายตัดสินใจ
กลับมาอยู่บ้าน(ต าบลหนองไม้แก่น) ดีกว่า อากาศก็ดี ท าอะไรก็ได้ ท าอะไรมันก็สะดวก จะหุงหา
ท ากับข้าวก็สบาย สงสัยเราคงจะชินแบบนี้มากกว่า” 

2)  สภาพทางทรัพยากรและการบริโภค ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากนิคมอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่
ผู้สูงอายุและครัวเรือนมีหรือครอบครองทรัพยากรทั้ง 5 ประเภทอันได้แก่ ทรัพยากรวัตถุ (Material 
Resource)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) 
ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource)  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)
มีข้อค้นพบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1)  ทรัพยากรวัตถุ (Material Resource) ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวใน
ต าบลหนองไม้แก่นซึ่งเป็นชุมชนห่างไกลนิคมอุตสาหกรรม มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเองและมีที่ดิน
ท ากินของตนเอง ดังสะท้อนจากค าพูดของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า“คือการอยู่ดีมีสุข หนึ่ง ต้องมีเงิน 
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สอง มีที่อยู่อาศัย สาม เครื่องใช้ที่จ าเป็นตามสมควร สี่ มีลูกหลานที่ดี...”และค าอธิบายของกรณีศึกษา
อีกรายหนึ่งที่ว่า  “ความพอใจในชีวิต คือการมีบ้านอยู่ สามารถท ามาหากินได้ มีเงิน มีสุขภาพแข็งแรง 
เท่านี้ก็น่าจะพอ เราอยู่อย่างพอเพียง คือ มีบ้านอยู่ มีอาหาร และสิ่งจ าเป็นที่ใช้กับชีวิตประจ าวัน มัน
ก็น่าจะเพียงพอแล้ว” 

(2)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในสังคมเกษตรกรรมนั้นผู้สูงสามารถประกอบอาชีพในภาคการเกษตร  ซึ่ง
เป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่ในสมัยหนุ่มสาว ท าให้ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ ความช านาญในการท า
การเกษตร รายได้จากการท างานเพียงพอกับค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะ
ของการด าเนินชีวิตที่ประหยัดและเลือกใช้เฉพาะสิ่งจ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวใน
ชุมชนนี้สามารถเลี้ยงตนเองได้ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่มีร่างกายแข็งแรงก็สามารถดูแลตัวเองได้ แต่
เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยจะมีเพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่สนิทสนมกันด้วยความเป็นเครือ
ญาติ จึงท าให้แม้ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนแต่มีเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนในการช่วยกันดูแล 

(3)  ด้านทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวในต าบลหนองไม้แก่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกครอบครัวและเพ่ือนบ้าน มีการดูแล
ช่วยเหลือ แบ่งปัน จุนเจือระหว่างกันโดยที่ลูกหลานส่วนหนึ่งยังอาศัยอยู่ใกล้กัน และท างานในชุมชน
และบริเวณใกล้เคียง มีเพ่ือนบ้านและญาติอยู่รอบ ๆ ซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมอยู่มาก การที่
ลักษณะชุมชนมีความเป็นเครือญาติใกล้ชิดนี้เป็นเพราะสมาชิกส่วนมากเป็นคนดั้งเดิม  คนที่ย้ายเข้า
อยู่ในชุมชนมักจะเข้ามาในลักษณะแต่งงานเป็นเขย เป็นสะใภ้แล้วเข้ามาตั้งรกรากอยู่ด้วยกัน คนใน
ชุมชนจึงรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
รายหนึ่งที่ว่า “ผู้สูงอายุที่นี่ ถึงจะอยู่คนเดียวเขาก็ไม่โดดเดี่ยวนะ ที่อยู่ รอบ ๆ บ้านน่ะ ญาติ ๆ กัน
ทั้งนั้น...เขาก็ดูแลช่วยเหลือกันดี” และค ากล่าวของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า “ถึงจะอยู่คนเดียวแบบนี้ 
แต่ป้าก็ไม่เหงานะ เดินคุยกับเขาไปเรื่อย หลานก็ชวนไปอยู่ด้วย แต่เรายังอยู่เองได้ เลยเลือกอยู่คน
เดียวแบบนี้”อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล้วนเป็น
ลูกหลานในต าบลหนองไม้แก่นการดูแลจึงไม่ได้เพียงท าตามหน้าที่หากแต่การดูแลเป็นเหมือนญาติที่
คอยดูแลช่วยเหลือประคับประคองกัน ดังค ากล่าวของกรณีศึกษารายหนึ่ง “คุณหมอที่อนามัยแกเก่ง
นะ ใจดี เจ้าหน้าที่ที่อนามัย (คนในต าบลหนองไม้แก่น) ก็คอยถามเรื่องสุขภาพเราตลอด เพราะเรา
เป็น ความดันเบาหวานด้วย เลยถามไถ่กันบ่อย”  

(4)  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) ผู้สูงอายุในชุมชน
นี้ได้ดีมีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากไม่ต้องเคร่งเครียดกับ
ภาระการเงินเพราะไม่มีภาระหนี้สิน สามารถหยุดพักจากงานได้เมื่อต้องการใช้เวลาในการท ากิจกรรม
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ด้านอ่ืน  ๆ  ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวสามารถเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ กับชุมชนได้อย่าง
สม่ าเสมอ 

(5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ได้แก่ ทรัพยากรที่
มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นของส่วนรวมที่คนในชุมชนสามารถได้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ผู้สูงอายุ
สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการด ารงชีพได้ในยามต้องการแม้จะเริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพืชผล
ทางการเกษตรเป็นลักษณะการค้าบ้างในปัจจุบัน แต่จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมพบว่า ราคา
สินค้าทางการเกษตรมีการจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวใน
ชุมชนต าบลหนองไม้แก่นไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพที่มากนัก    

3)  การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่คนเดียวในชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนหนองไม้แก่นมีความพึงพอใจในชีวิต
ด้านการมีอิสระในการด าเนินชีวิต กล่าวคือมีเงื่อนไขในการด าเนินชีวิตน้อย ไม่มีภาระหนี้สิน และยัง
พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง การ
บรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวจึ งเป็นเรื่องของการด ารงชีพด้วยการหาเลี้ยง
ตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ยังสะท้อนให้เห็นได้จากค าพูดที่ว่า“ทุกวันนี้สุข
พอแล้ว เราท าในสวน แล้วพอกินพอใช้ ... ถึงจะเหนื่อยยังไงมันก็สุขใจที่เราท าของเราด้วยตนเอง เรา
ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเราท าที่เราพอเพียงของเรา เราไม่ต้องไปโลภมาก” นอกจากนี้การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน และการได้ท าอะไรด้วยตนเองท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าดังค ากล่าว
ของกรณีศึกษารายหนึ่งที่ว่า“คือป้าสบายใจ ไม่มีปัญหาอะไร ให้เรากังวลใจ ป้าก็อยู่ดีมีสุข”และ“ไม่
คาดหวังอะไร เรามีแรงก็ท าไป ไม่มีเรื่องอะไรให้กังวล สบาย ๆ อยากไปขายของก็ไป” 
  กล่าวโดยสรุปความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวคือการสามารถเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขได้ด้วยท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวมีความพึงพอใจในชีวิต
ตนเองระดับดี จากการมีเสรีภาพของการใช้ชีวิตที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมกับญาติ ๆ และ
เพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กันและมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ มีการช่วยเหลือกันยามที่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดมีปัญหาหรือขัดกันการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวรู้สึกมีความสุข 
และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้ท าอะไรด้วยตนเองท าให้รู้สึกมีคุณค่า อยากมีเงินก็
ท างาน ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก ไม่มีภาระให้กังวลใจ สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคน
เดียวพึงพอใจกับความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน
ของตนเอง มีความสามารถประกอบอาชีพและหารายได้เป็นของตนเองตามก าลัง ไม่มีภาระหนี้สินไม่มี
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจ าเป็น ไม่เน้นการสะสมทรัพยากรด้านวัตถุมากนัก เป็นลักษณะของหามา ใช้ไป มี
ค่านิยมประหยัด สะสมบ้างเล็กน้อย และก็น าเงินที่เหลือส่วนหนึ่งไปท าบุญอันช่วยให้เกิดความสุขทาง
ใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
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4.4  เปรยีบเทยีบความอยูด่มีสีขุของผูส้งูอายุระหว่างสองชมุชน 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับกรณีศึกษาพบว่าความอยู่ดีมีสุข
ของผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนที่เลือกศึกษา มีองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยผู้สูงอายุในทั้ง 
2  ชุมชน ล้วนให้ความส าคัญกับการให้คุณค่า เป้าหมาย ความคาดหวังและความต้องการของในการ
ด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความความรักความเอาใจใส่จากลูกหลาน ซึ่งมีคูณค่า
มากต่อการด าเนินชีวิตของคนวัยนี้ที่อยู่ในสภาพที่ถดถอยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงมีความคาดวัง
อยากให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสามารถพูดคุยปรึกษาหารือ เรืองต่าง ๆ หรือ
ได้รับความความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เห็นว่าดี แต่ตนเองอาจไม่สมารถท าด้วยตนเอง
อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุยังมีความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีรายได้ที่เพียงพอกับการ
ครองชีพ สามารถพ่ึงพาตัวเองได้สูง มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การมีเพ่ือนบ้านที่ดี มีอิสรภาพในการ
ท ากิจกรรมที่ชอบและคุ้นเคยในแต่ละวัน  

อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุถึงความอยู่ความอยู่ดีมีสุขในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ได้เพียงใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีมีความแตกต่างกันพอสมควรระหว่าง 2  
ชุมชน โดยสามารถพิจารณาจากทรัพยากรด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1)  ทรัพยากรด้านวัตถุ พบว่า ในต าบลหัวส าโรง ครอบครัวผู้สูงอายุมีค่านิยมการ
สะสมวัตถุที่เป็นบ้าน รถยนต์ และสินค้าฟุ่มเฟือย มากกว่าในต าบลหนองไม้แก่น แม้สมาชิกครอบครัว
ที่อยู่ในวัยแรงงานจะมีรายได้ที่เป็นตัวเงินที่สม่ าเสมอจากการท างานในภาคอุตสาหกรรม แต่ด้วย
ค่านิยมด้านการสะสมวัตถุท่ีท าตาม ๆ กัน และบางอย่างมีมูลค่าสูง จึงมักจะต้องจัดหามาด้วยการผ่อน 
ส่งผลให้มีภาระหนี้สินในครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนของผู้สูงอายุที่ต าบลหนองไม้แก่น สมาชิกวัย
แรงงานในต าบลหัวส าโรงจึงนิยมท างานเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการเป็นแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม เพราะต้องการมีรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การท างานในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้
ส่งผลเพียงแค่การปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของคนในวัยแรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุด้วย โดยท าให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในทั้งสองชุมชนมีความแตกต่างกัน 
ส าหรับด้านวัตถุแล้วครัวเรือนของผู้สูงอายุต าบลหัวส าโรงมีสิ่งของเครื่องใช้อ านวยความสะดวก
มากกว่าครัวเรือนของผู้สูงอายุที่ต าบลหนองไม้แก่นที่ยังคงมีสิ่งของเครื่องใช้สมัยใหม่เท่าที่จ าเป็น
เทา่นั้น  
  2)  ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากสมาชิกวัยแรงงานของครอบครัวผู้ สูงอายุในต าบล    
หัวส าโรงมักจะต้องไปท างานในภาคอุตสาหกรรมที่มีก าหนดเวลาชัดเจน ไม่มีความยืดหยุ่น ผู้สูงอายุจึง
มีบทบาทหลักในการการอยู่เฝ้าบ้านและเลี้ยงหลานให้ลูก ในขณะที่ผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้ แก่น
ยังคงมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนจากการท างานในภาคเกษตรกรรมตามก าลัง
ความสามารถที่พอมีความมีอิสระในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงจึงมีน้อยกว่าผู้สูงอายุใน
ต าบลหนองไม้แก่น การที่ผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงต้องท าหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ของ
ครอบครัวที่นี้ท าให้ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมที่ตนเองต้องการ อาทิ การไปวัด การท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนได้เท่าที่ควร เป็นต้น ต่างจากผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่นที่ยังคงอยู่อาศัยร่วมกับ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในลักษณะของครอบครัวขยาย และมักจะมีเ พ่ือนบ้านและญาติ พ่ีน้องที่มี
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ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ใกล้ชิด โดยที่สมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงด ารงชีพด้วยการเป็นแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม การเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ของครอบครัวจึงช่วยกันระหว่างสมาชิกของครอบครัว 
ไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้สูงอายุเพียงล าพัง ท าให้ผู้สูงอายุที่ต าบลหนองไม้แก่นมีอิสระในการด าเนินชีวิตมากกว่า
ผู้สูงอายุต าบลหัวส าโรงในการที่จะใช้เวลาที่มีไม่ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนด้วย ความแตกต่างในลักษณะการ
อยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุระหว่าง 2 ชุมชนนี้ ส่งผลให้ความมีคุณค่าของความเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้สูงอายุมีความแตกต่างด้วย โดยที่ผู้สูงอายุในชุมชนหนองไม้แก่นดูเหมือนจะมี
อิสระในการที่จะท าอะไรตามที่ตนเองอยากจะท ามากกว่าผู้สูงอายุในชุมชนในชุมชนหัวส าโรง   
  3)  ทรัพยากรทางสังคม การเข้ามาอยู่ของคนต่างถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่ของ
ชุมชนต าบลหัวส าโรงมีผลต่อลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความแตกต่างจากเดิมที่เคยเป็น
แบบเครือญาติและเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดกัน การอยู่ร่วมกันในชุมชนของสมาชิกที่มีภูมิหลังต่างกันใน
ต าบลหัวส าโรง ซึ่งสมาชิกใหม่อพยพมาอยู่ในฐานะของแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยอยู่เนื่องจากใกล้
ที่ท างาน แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อันเนื่องจากไม่ได้เป็นญาติพ่ีน้องหรือไม่รู้จักสนิทกันมา
ก่อน การพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกันจึงไม่ค่อยมี ต่างจากในต าบลหนองไม้แก่นที่เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา
บ้างก็มักจะเข้ามาในลักษณะเครือญาติ คือเป็นเขยหรือสะใภ้ของคนในชุมชน ท าให้รูปแบบ
ความสัมพันธ์ยังคงมีความใกล้ชิด และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีการดูแลช่วยเหลือกันใน
ชุมชนมีมากกว่า 
  4)  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม แต่เดิมทั้งต าบลหัวส าโรงและต าบลหนองไม้แก่นมี
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมาก ทั้งนี้สังเกตได้จากจ านวนวัดในชุมชนที่มีจ านวนมากและ
ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปโดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากพลัง
ศรัทธาของสมาชิกชุมชนเป็นส าคัญ แต่ในปัจจุบันการให้ความส าคัญกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของคน
ในชุมชนมีความแตกต่างกันระหว่างชุมชน จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมท าให้ทราบว่ากิจกรรมทางศาสนาในพ้ืนที่ต าบลหนองไม้แก่นยังคงมีการรวมกลุ่มกันของ
ผู้สูงอายุจ านวนและคนวัยอ่ืน ๆ มาก ลักษณะการเดินทาง เดินทางด้วยตนเองด้วยรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ โดยผู้สูงอายุมักจะมีบุตรหลานร่วมท าบุญในวันพระด้วย ในขณะที่ในต าบลหัวส าโรงผู้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามักจะเป็นเพียงผู้สูงอายุ โดยอาจมีลูกหลานบางส่วนมารับ -ส่งผู้สูงอายุ 
แต่ลูกหลานเหล่านี้มักจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาเท่าที่ควร 
  5)  ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนมีการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่ดิน เนื่องจากที่ดินในต าบลหัวส าโรงมีราคาสูงขึ้นมากอัน
เป็นผลจากการพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและเมือง ท าให้มีนายทุนกว้านซื้อที่ดินส าหรับลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์จ านวนมาก ในขณะที่ที่ดินบางแปลงถูกซ้ือเพ่ือเก็งก าไรโดยที่ผู้
ซื้อยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทันที กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า แต่มีเจ้าของ บางแปลงมีการล้อมรั้วเพ่ือ
แสดงอาณาเขตชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเช่น
ในอดีต ซึ่งบางส่วนเป็นการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดในระบบสิทธิ์เชิงซ้อนได้  นอกจากนี้
ค่าเช่าที่ดินยังมีราคาสูง ไม่เหมาะส าหรับการลงทุนในภาคเกษตรกรรมที่มีผลตอบแทนไม่แน่นอน 
ส าหรับแหล่งน้ าตามธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญมากอีกประเภทหนึ่งถูกปรับเปลี่ยน
ไปด้วย คลองดั้งเดิมก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นคลองชลประทานที่เป็นคอนกรีต การหาปลาตาม
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ธรรมชาติจึงท าได้ยากขึ้น ในขณะที่ในต าบลหนองไม้แก่นแม้จะมีการถือครองที่ดินชัดเจนจากการแบ่ง
เขตพ้ืนที่ สปก. แต่ด้วยลักษณะของชุมชนที่มีความเป็นเครือญาติ พื้นที่ท ากินจึงไม่ได้มีการกั้นเขตแนว
ที่ชัดเจน ท าให้คนในชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างในระบบสิทธิ
เชิงซ้อนได้ร่วมกันได้ 
 นอกจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การพัฒนาโครงสร้าง
ปัจจัยพ้ืนฐานโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรงที่เกิดการพัฒนา
ควบคู่กันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมให้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการสัญจรไปมาในชีวิตประจ าวันของผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ด้วย 
แต่กลับส่งผลไม่ดีนักต่อการด าเนินชีวิตในบางด้านของผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทาง
ด้วยตนเองได้สะดวก เนื่องจากบนท้องถนนมีรถยนต์จ านวนมาก ต่างจากในต าบลหนองไม้แก่น ซึ่งมี
ระบบคมนาคมที่พัฒนาไม่มากนัก แต่สามารถรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุได้ดีกว่า ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการเดินทางของผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยาน หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ 
 ส าหรับการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขโดยรวมของผู้สูงอายุใน 2 ชุมชน ก็มีความแตกต่างกัน
เช่นกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมพอสมควร คือ ต าบลหนองไม้แก่น 
มีการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม คือ ต าบลหัวส าโรง 
เพราะมีความพึงพอใจในชีวิตที่มากกว่า โดยส่วนใหญ่สะท้อนออกมาในลักษณะของการมีสุขภาพจิตที่
ดี สุขภาพแข็งแรง มองโลกในแง่บวก และมีความคิดในการพ่ึงพาตนเองสูง โดยที่ผู้สูงอายุในชุมชนนี้
ยังคงมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือของครอบครัว จึงสามารถท างานมีรายได้เป็นของ
ตนเองบ้าง และยังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและญาติพ่ีน้องดีพอสมควร ในขณะที่ผู้สูงอายุ
ในต าบลหัวส าโรงมีความพึงพอใจในชีวิตระดับปานกลาง คือ แม้จะมีรายได้จากลูกหลานที่ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมส่งไปให้ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีสุขภาพกายที่ดี แต่ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานมากนัก เนื่องจากลูกหลานมีเวลาจ ากัด หากเปรียบเทียบกันแล้วชีวิตใน
อดีตมีความสุขกว่า เพราะลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามากกว่า และยังแสดงความเคารพใน
ผู้สูงอายุในฐานะหัวหน้าครอบครัวอีกด้วย สิ่งที่ผู้สูงอายุยังรู้สึกไม่สามารถเติมเต็มก็คือการเอาใจใส่
และการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน อันเป็นผลมาจากการรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ ยนไปซึ่งไม่
สอดคล้องกันความต้องการให้ได้อยู่ร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนอย่างอบอุ่นเช่นในอดีต ดังค ากล่าว
ของผู้สูงอายุท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกอย่างน่าสนใจว่า “ชีวิตสมัยนี้มันสะดวกสบายนะ แต่ไม่
อบอุ่น” 
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บทที ่5 
 

สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอ าเภอ    
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยที่ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้เลือก
ศึกษาในพ้ืนที่ 2 ชุมชน คือ ต าบลหัวส าโรง อันเป็นต าบลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  และ
ต าบลหนองไม้แก่น ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า           20 
กิโลเมตร ในแต่ละชุมชน ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาผู้สูงอายุ จ านวนชุมชนละ 6 ราย     
ซึ่งครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งที่อยู่คนเดียว และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน นอกจากนี้ ยังใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมประกอบกับ
กรณีศึกษาด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี ้
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนอันเนื่องมาจากการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม            
แต่เดิมทั้งต าบลหัวส าโรงและต าบลหนองไม้แก่นเป็นชุมชนชนบทที่ผู้คนด าเนินชีวิตตามแบบ

ชุมชนเกษตรกรรมทั่วไป เช่นเดียวกับชุมชนชนบทส่วนใหญ่ของประเทศไทย ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติสูง แม้เพ่ือนบ้านที่ไม่ใช่ญาติโดยสายเลือดก็มักจะมีความสัมพันธ์
กันใกล้ชิดเสมือนเครือญาติมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษต่อเนื่องกันมา คนภายนอกที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ของชุมชนมักจะมาเกี่ยวดองในฐานะเขยหรือสะใภ้ ครอบครัวส่วนมากเป็นครอบครัวขยาย  ที่มีคน
หลายรุ่นอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือปลูกบ้านในบริเวณใกล้เคียงกัน การท ามาหากินของสมาชิก
ชุมชนส่วนใหญ่มักจะเป็นการท าการเกษตร ซึ่งท ากันเป็นครอบครัวโดยที่คนทุกวัยที่มีความสามารถจะ
ช่วยกันท า เวลาในการท างานไม่ได้ก าหนดตายตัว จึงมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถช่วยกันดูแล
สมาชิกวัยเยาว์และผู้สูงอายุได้ไม่ยาก การรับประทานอาหารก็มักจะรับประทานร่วมกันและมีการ
ปรึกษาหารือเรื่องส าคัญต่าง ๆ ด้วย แม้ในระยะหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตทาง
การเกษตร จากเดิมที่มุ่งผลิตพืชอาหารหลักที่มุ่งเน้นเพ่ือการบริโภคควบคู่กับการเก็บเกี่ยวของป่า    
ไปเป็นการผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดเพ่ือการค้า แต่วิถีการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนัก โดยเฉพาะในต าบลหนองไม้แก่น ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมพอสมควร ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตที่เห็นได้ชัด
เกิดขึ้นในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง หลังจากท่ีมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และเกิดการขยายตัว
ของความเป็นเมือง อันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนวัยแรงงาน การครอบครองและการ
เข้าถึงทรัพยากร ที่ส าคัญบางประเภท โดยเฉพาะที่ดินที่มีการเปลี่ยนมือจากคนในพ้ืนที่ไปยังนายทุน  
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ซึ่งส่วนมากเป็นต่างพ้ืนที่ที่ เข้ามาลงทุนทั้งที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ มีความเชื่อมโยงอย่างส าคัญกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ โดยเกี่ยวข้องกับการมี การ
เข้าถึงและกระบวนการแปลงทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งของตัวผู้สูงอายุเอง  
สมาชิกครัวเรือนและสมาชิกชุมชน 
 

5.1.2  ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้และชุมชนที่อยู่ห่างจากเขตนิคม  
อุตสาหกรรม  

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาผู้สูงอายุในทั้ง 2 ชุมชน พบว่าการให้ค านิยามความอยู่ดีมีสุข
ของผู้สูงอายุมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความต้องการความรักความเอาใจ
ใส่จากลูกหลาน การมีสุขภาพที่แข็งแรง การมีรายได้ที่เพียงพอกับการครองชีพ การมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง การมีเพ่ือนบ้านที่ดี และการมีอิสรภาพในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน ในขณะที่ลักษณะ
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุแตกต่างกันระหว่างชุมชน โดยมีเงื่อนไขของการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่
แตกต่างกัน ซึ่งเก่ียวข้องกับสภาพทางทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 1)  ทรัพยากรด้านวัตถุ ในต าบลหัวส าโรง สมาชิกของครัวเรือนมีค่านิยมในการ  
ครอบครองวัตถุที่เป็นบ้าน รถยนต์ และสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ที่ได้รับ 
ท าให้มีภาระหนี้สินมากกว่าครัวเรือนของผู้สูงอายุที่ต าบลหนองไม้แก่น ที่มักจะไม่ได้เปลี่ยนค่านิยม
ด้านนี้จากเดิมนัก สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในทั้ง 2 ชุมชนจึงมีความแตกต่างกัน โดยที่ครัวเรือน
ของผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงมีเครื่องใช้อ านวยความสะดวกมากกว่าในครัวเรือนของผู้สูงอายุใน
ต าบลหนองไม้แก่นที่มักจะมีเพียงสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จ าเป็น การมีทรัพยากรด้านวัตถุนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะวิสัย การที่ต าบลหัวส าโรงเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 
ครัวเรือนจึงมีความมั่งคั่งทางรายได้ที่เป็นตัวเงินมากกว่า ทั้งนี้เกิดจากวิถีการด ารงชีพที่เปลี่ยนไปของ
สมาชิกวัยแรงงานเป็นส าคัญ ซึ่งส่วนมากท างานในภาคอุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินใน
อัตราที่ชัดเจน และสม่ าเสมอ  ในขณะที่ในต าบลหนองไม้แก่นสมาชิกวัยแรงงานส่วนใหญ่ยังคงท างาน
ในภาคเกษตรกรรม มีรายได้เป็นตัวเงินไม่มากนัก และไม่สม่ าเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 
ชุมชนนี้ พบว่าผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงมีความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะวิสัยมากกว่าผู้สูงอายุในต าบล
หนองไม้แก่น  

2)  ทรัพยากรมนุษย์ ผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรงส่วนใหญ่ท าหน้าที่เฝ้าบ้านและเลี้ยง
หลานให้ลูกที่ท างานในภาคอุตสาหกรรม มักจะไม่ได้ท างานสร้างรายได้เป็นของตนเองตามทักษะและ
ความสามารถที่มีอยู่ การที่ต้องท าหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่เป็นเด็กเล็กท า
ให้ขาดความเป็นอิสระและไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมที่ตนเองต้องการได้เท่าที่ควร ต่างจากผู้สูงอายุ
ในต าบลหนองไม้แก่นที่ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายและ
รายล้อมด้วยเครือญาติ บางรายยังคงท างานในภาคเกษตรกรรมในบริเวณใกล้บ้านร่วมกับสมาชิกวัย
แรงงานในครัวเรือน พร้อมทั้งร่วมดูแลสมาชิกวัยเด็กโดยไม่จ าเป็นต้องให้เป็นหน้าที่ที่ผู้สูงอายุต้องท า
เพียงล าพัง ผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่นจึงมีอิสระในการด าเนินชีวิตมากกว่าผู้สูงอายุต าบลหัวส าโรง 
นอกจากนี้ การได้รับการเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวก็มีความแตกต่างกัน เพราะการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมของสมาชิกวัยแรงงานในต าบลหัวส าโรงท าให้สมาชิกในครัวเรือนมีความเร่งรีบใน
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การท างานแข่งกับเวลา จึงไม่มีเวลาส าหรับดูแลผู้สูงอายุมากนัก แต่มักจะมอบเงินค่าเลี้ยงดูและ
จัดเตรียมอาหารไว้ให้บ้าง อีกทั้งมักจะไม่มีเวลารับประทานอาหารหรือท ากิจกรรมในครัวเรือนร่วมกัน 
ในขณะที่ผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่นที่อาศัยอยู่กับลูกหลานมีลักษณะการด าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับ
สมาชิกวัยแรงงาน กล่าวคือ ตื่นเช้ามาท ากับข้าว แล้วออกไปท างานในไร่ในสวนพร้อมกัน รับประทาน
อาหารกลางวันและเย็นพร้อมหน้ากัน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกไปท างานในไร่  ในสวนได้ ก็
มักจะมีลูกหลานคอยผลัดเปลี่ยนกันดูแลในช่วงเวลาพักงานตอนกลางวัน ซึ่งต่างจากในต าบลหัวส าโรง
ที่ผู้สูงอายุในวัยชราต้องพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุด  

3)  ทรัพยากรทางสังคม การเข้ามาอยู่อาศัยของสมาชิกใหม่ในชุมชนมีความแตกต่าง
กันระหว่าง 2 ชุมชน ส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านแตกต่างกันด้วย สมาชิกใหม่ในต าบล
หัวส าโรงมักจะเป็นแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ใกล้ที่ท างาน ความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับ
เพ่ือนบ้านที่เคยมีก็ลดน้อยลงในคนวัยท างาน เพราะต่างคนต่างมีเวลาที่จะปฏิสัมพันธ์กันน้อย 
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนจึงมีความห่างเหิน และส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วย ต่างจาก
ในต าบลหนองไม้แก่นที่สมาชิกใหม่มักจะเข้ามาในลักษณะเครือญาติ โดยอาจเป็นเขยหรือสะใภ้ของ
คนในชุมชน ท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ยังคงมีความใกล้ชิด และมีความไว้วางใจในกันและกันมากกว่า 
กอปรกับความสัมพันธ์เชิงเครือญาติแบบดั้งเดิมยังคงมีความแนบแน่น การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
นี้จึงมีมากกว่า 

4)  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เดิมทั้งในต าบลหัวส าโรงและต าบลหนองไม้แก่นกลุ่ม
คนมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ทั้งนี้สามารถเห็นได้จากจ านวนวัดในต าบลที่มีหลายแห่งและ
ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี แต่เท่าที่สังเกตในปัจจุบัน พบว่ากิจกรรมทางศาสนาในพ้ืนที่ต าบลหนอง
ไม้แก่นยังมีการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุจ านวนมาก ผู้สูงอายุมักจะเดินทางเข้าร่วมด้วยตนเองโดยใช้
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือมีบุตรหลานร่วมท าบุญในวันพระด้วย ในขณะที่ต าบลหัวส าโรง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามีเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุเท่านั้น โดยมีลูกหลานบางส่วนมารับ-ส่ง แต่มักจะ
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาเท่าที่ควร จึงถือได้ว่ามีความแตกต่างในกระบวนการใช้
จัดการทรพัยากรด้านวัฒนธรรมระหว่าง 2 ชุมชนนี้ 

5)  ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนมีการครอบครองและเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน เนื่องจากในต าบลหัวส าโรง  ที่ดินมีราคา
สูงขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการที่นายทุนได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินไปใช้ลงทุน
เพ่ือการอุตสาหกรรม สร้างอสังหาริมทรัพย์และอาคารพาณิชย์ อีกทั้งบางส่วนถูกซื้อเพ่ือเก็งก าไรโดย
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่คนในชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
เพราะไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ ในขณะที่ในต าบลหนองไม้แก่น แม้จะมีการถือครองที่ดินชัดเจนจากการ
จัดสรรพ้ืนที่ตามระเบียบของ สปก. แต่ด้วยลักษณะของชุมชนที่มีความเป็นเครือญาติ ไม่มีนายทุนมา
ซื้อที่ไปครอบครอง พ้ืนที่ท ากินจึงไม่ได้มีการกั้นเขตแนวที่ชัดเจน คนในชุมชน จึงยังสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างร่วมกันได้ เช่น การเก็บเกี่ยวพืชผักป่า เป็นต้น  
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 5.1.3  การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข 
การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุใน

ชุมชนที่อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมพอสมควร คือ ต าบลหนองไม้แก่น มีการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุข
โดยรวมมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม คือ ต าบลหัวส าโรง ทั้งนี้สามารถดูได้จาก
ความความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความพึงพอใจต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การ
มองโลกในแง่บวก ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน ที่
มีมากกว่าผู้สูงอายุในต าบลหัวส าโรง แม้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนต าบลหัวส าโรง มักจะมีรายได้ที่ได้รับจาก
การให้ของลูกหลานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรม มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีสุขภาพที่ดีก็ตาม 
แต่พวกเขาไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่มีความสุข
มากกว่า เพราะลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามากกว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุยังรู้สึกไม่เติมเต็มก็คือการเอาใจ
ใส่และการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน อันเป็นผลมาจากการรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ เร่งรี และมี
เวลาให้กับครอบครัวไม่มากของสมาชิกในครัวเรือน ความสะดวกภายนอกดูเหมือนจะเพ่ิมขึ้น แต่
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวร่วมทั้งผู้สูงอายุมีค่อนข้างจ ากัด 

 
5.1.4  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชน  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างต าบลหัวส าโรงกับต าบลหนองไม้แก่นได้

ส่งผลกระทบต่อไปยังวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกวัยต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถเห็น
ได้ชัดจากการบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขของกรณีศึกษาผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนที่มีความแตกต่างกัน
พอสมควร โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคือสภาพทางทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นตัวก าหนด
ที่ส าคัญ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการมีอยู่ การ
เข้าถึง และการใช้ทรัพยากรบางทุกด้าน มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนิคม
อุตสาหกรรมพอสมควร ยกเว้นกรณีของทรัพยากรวัตถุท่ีเป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต แต่ก็ใช่ว่าการได้มาของทรัพยากรวัตถุดังกล่าวนี้จะสามารถ
น ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขแก่ผู้สูงอายุในชุมชนนี้ให้มีมากกว่าในชุมชนที่อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาก
นัก เพราะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านี้ของผู้สูงอายุไม่ได้มีเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะเดียวกัน 
การได้มาของทรัพยากรบางอย่างกลับเกิดขึ้นพร้อมกับหนี้สินของสมาชิกวัยท างานที่ต้องพยายาม
ท างานหารายได้เพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือผ่อนสินค้าเหล่านี้และ/หรือปลดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายที่มี
มากกว่ารายได ้สภาพการณ์เช่นนี่ย่อมไปกระทบความพึงพอใจบางส่วนของผู้สูงอายุด้วย   

ในบรรดาทรัพยากรด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากทรัพยากรด้านวัตถุ ดูเหมือนว่าทรัพยากรทาง
สังคมเป็นเงื่อนไขส าคัญอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุใน 2 ชุมชนมีความแตกต่าง
กันอย่างส าคัญ โดยผู้สูงอายุในชุมชนที่ตั้งใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีข้อจ ากัดในเรื่องนี้มากกว่าในชุมชนที่
อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของลักษณะครอบครัว จากครอบครัวขยายไปเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีจ านวนน้อยลง เมื่อสมาชิกวัยท างานต้องไปท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีก าหนดเวลาท างานที่ชัดเจนและ  ไม่มีความยืดหยุ่น ผู้สูงอายุจึงมักจะถูก
ปล่อยให้อยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ ในบางกรณีบุตรหลานแยกครอบครัวไปอยู่บ้านหลังอ่ืนต่างหาก ยิ่ง
ท าให้ปัญหาความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุมีมากขึ้นไปอีก  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง
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ส่งผลให้คนที่มาอาศัยอยู่ใกล้บ้านของผู้สูงอายุมักจะเป็นผู้อพยพมาจากที่ อ่ืนซึ่งไม่มีความคุ้นเคยกัน 
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกันจึงมีน้อย ความรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเหว่จึงมีมากกว่าผู้สูงอายุในชุมชน
หนองไม้แก่นที่อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม เพราะที่นั่นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังมีไม่มากนัก 
ครอบครัวส่วนใหญ่ยังเป็นครอบครัวขยาย และเพ่ือนบ้านมีความเป็นญาติพ่ีน้องสูง ยังคงมีการไปมา
หาสู่กันอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสูง การบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขโดยรวมของผู้สูงอายุใน
ชุมชนหนองไม้แก่นจึงมีมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนหัวส าโรง เพราะมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม
มากกว่ายิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวในอดีตที่มีความสุขเพราะลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
และมีความเคารพในผู้สูงอายุในฐานะหัวหน้าครอบครัวอีกด้วยแล้ว สิ่งที่ผู้สูงอายุยังรู้สึกไม่เติมเต็มคือ
การเอาใจใส่ของบุตรหลานและการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลานและเพ่ือนบ้าน อันเป็นผลมาจากการ
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและไม่สอดคล้องกันของสมาชิกในครัวเรือนกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ และการเข้ามาอยู่ของคนภายนอกจ านวนมากที่ไม่คุ้นเคยกันเป็นส าคัญ   

 
5.2  อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุมีองค์ประกอบหลายประการ     
ทั้งเรื่องสุขภาพ การเข้าถึงปัจจัยยังชีพที่จ าเป็น ความสัมพันธ์ ในครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ของผู้
ใกล้ชิด และความมีอิสระที่จะกระท าในสิ่งที่ตนเองมีความรู้สึกดีและคุ้นเคย องค์ประกอบเหล่านี้  มีทั้ง
ส่วนที่สัมผัสและวัดได้ง่ายในเชิงปริมาณ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งวัดได้ยากในเชิง
ปริมาณ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการจ าแนกของนักวิชาการที่ให้ความสนใจด้านนี้ในอดีตหลายคน 
เช่น McGregor (2007) สาสินี เทพสุวรรณ และคณะ (2550: 325) เป็นต้น ซึ่งจ าแนกความอยู่ดีมีสุข
ออกเป็น 2 มิติใหญ่ ๆ คือ มิติด้านภาวะวิสัย และมิติด้านอัตวิสัย โดยที่ทั้งสองมิตินี้มีปฏิสัมพันธ์กัน
ด้วย นอกจากนี้ การที่แต่ละคนจะบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขได้เพียงใดนั้น สามารถอธิบายได้โดย
พิจารณาจากสภาพทางทรัพยากรด้านต่าง ๆ ด้วย สภาพทางทรัพยากรนี้จะคล้ายคลึงหรืออแตกต่าง
กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น    อีกท้ังยังมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในนาม
ของการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ เสนอขึ้นมาของโครงการวิจัยเรื่อง  Wellbeing in 
Deveoping Countries ของ University of Bath (ดุษฎี อายุวัฒน์ และพรเพ็ญ ปานค า , 2556; 
McGregor, 2007)    

ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะตามมา
ด้วยการขยายตัวของความเป็นเมือง มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการที่
สมาชิกครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับของค้นพบจากโครงการวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุขใ นประเทศก าลังพัฒนา ของ
มหาวิทยาลัย Bath ประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้ข้อสรุปเป็นประเด็นส าหรับใช้เป็นกรอบในการวิจัย 
3 ประเด็นดังต่อไปนี้ (McGregor et al., 2008: 1–27; บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2555: 25)  
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1)  ความก้าวหน้าทางวัตถุหรือการเพ่ิมขึ้นของความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะวิสัย ไม่ได้
ท าให้ความอยู่ดีมีสุขด้านอัตวิสัยเพ่ิมขึ้นเสมอไป หรือ ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างวัตถุกับจิต
เกิดขึ้นได้ ดังเช่น ในชุมชนที่ 1 ต าบลหัวส าโรง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม สมาชิกใน
ชุมชนส่วนมากเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ถึงแม้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัย
สูงกว่าในชุมชนที่ 2 ต าบลหนองไม้แก่น ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมพอสมควร 
ในทางตรงกันข้าม ผลการศึกษากลับพบว่า ความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัยและความพึงพอใจกับสภาพ
ความเป็นอยู่โดยรวมของผู้สูงอายุในชุมชนที่ 2 กลับมีมากกว่าในชุมชนที่ 1  

2)  แม้ตลาดเป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในสังคม
อุตสาหกรรม แต่ไม่ได้น าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขในระยะยาวได้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยู่ดีมีสุข
ด้านอัตวิสัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในชุมชนที่ 1 ซึ่งมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอันผลักดันให้
เกิดความเป็นเมืองสูง ทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรมนุษย์ถูกดึงเข้าไปมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรม
และการค้าอย่างมาก แต่กลับส่งผลทางลบต่อการเข้าถึงของสมาชิกในชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นมิติทางสังคมที่ส าคัญ ต่างจากในชุมชนที่ 2 ที่สมาชิกยังคงมีการ
ด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม และยังสามารถถือครองและบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินด้วยตนเอง มี
อิสระในการประกอบอาชีพ และยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวและชุมชนได้ดี 
อันเป็นผลดีต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ  

3)  กระบวนการของการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางภาวะวิสัยและคุณภาพชีวิตที่พึง
ปรารถนาภายใต้การกระจายของทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลง
ทรัพยากรเพ่ือให้ได้มาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า  ภายใต้สภาวะของ
ทรัพยากรที่ไม่มีแรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงมากนักอย่างเช่นที่ผู้สูงอายุในชุมชนที่ 2 ประสบ ผู้ที่
เกี่ยวข้องยังสามารถแปลงทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือความอยู่ดีมีสุขได้มากกว่าชุมชนที่ 1 ที่ได้รับแรงกดดัน
จากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสูง จนขาดความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิต 

ความอยู่ดีมีสุขโดยรวมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุข
ด้านภาวะวิสัยกับความอยู่ดีมีสุขด้านอัตตวิสัย เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้สึกพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพ
การด าเนินชีวิตที่ผู้สูงอายุประสบซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทของพ้ืนที่ที่เขาอาศัยอยู่โดยมีค่านิยมทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดด้วย ในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท การที่มีบุตรหลานอยู่ร่วมกัน 
สามารดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และการที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมได้ตามที่ต้องการ
หรือปรารถนา มีความส าคัญมากต่อความอยู่ดีมีสุขในบางด้านและโดยรวมของพวกเขา ดังที่สะท้อน
ให้เห็นในการศึกษานี้ และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Masae  (Masae, 2007) ในการศึกษาเรื่อง
การปรับตัวในการด ารงชีพเพ่ือตอบสนองความปรารถนาที่จะอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยด้วย 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน 2 หัวข้อ ดังนี้ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  เมื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว          

มีเงื่อนไขส าคัญ คือ ความรักความเอาใจใส่ของสมาชิกภายในครัวเรือน รวมถึงสมาชิกภายในชุมชน 
นโยบายการพัฒนาของประเทศควรให้ความส าคัญกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุและผู้ใกล้ชิดทุกวัย 
โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ทางสังคมภายในครอบครัวและชุมชน อีกท้ังควรเน้นความสมดุลระหว่างการ
ท างานกับชีวิตครอบครัวของลูกหลาน จึงจะน ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขอย่างเหมาะสมกับบริบทและ
ยั่งยืนได ้ 

2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านผู้สูงอายุควรร่วมกับชุมชนท าการรณรงค์
เพ่ิมค่านิยมให้สมาชิกในครัวเรือนได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุในครัวเรือน โดยอาจมีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้สูงอายุในชุมชน เรื่องการบริโภคอย่างมีเหตุผล ไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่อย่าง
พอเพียง และขับเคลื่อนครอบครัวด้วยความรักความเอาใจ ใส่ เพ่ือเป็นการสร้างสังคมให้มีความสุข
ต่อไป 

3)  การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรมีการ
ก าหนดแนวทางให้สถานประกอบการให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยควรมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการท างานให้มีความสอดคล้อง ยืดหยุ่น และ
เอ้ืออ านวยต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความสมดุล ทั้งในด้านการท างาน ครอบครัว สังคม เวลา สุขภาพ 
และการเงิน 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปในอนาคต 

1)  จากผลการศึกษาด้านความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า มีเงื่อนไข
ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถบรรลุถึงความอยู่ดีมีสุขได้ คือการได้รับความรักความเอาใจใส่จากบุตร
หลาน ในการศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาถึงบทบาทและการปรับตัวของสมาชิกในครัวเรือนและ
ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยต่อไป 

2)  ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณด้านความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในพ้ืนที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการด ารงชีพ
แบบพอเพียงในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นตัวเลขมาสนับสนุน ข้อค้นพบนี้ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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