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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาการด ารงชีพ/การใช้ชีวิตประจ าวันของ

ผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2) ศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน

คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 3) ค้นหาข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน

คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

 วิธีการศึกษาเป็นแบบผสมผสาน ส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาพรวมของคนในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพ่ือศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐานโดยรวมและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนที่ 2 เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน การจัด

สวัสดิการในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และการด ารงชีพของโดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 26 ประกอบด้วย 

ประธานชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติดเตียง  

ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้สูงอายุทั้ง 2 ชุมชนส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง  

60-69 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ มีเพียง

รายได้จากสวัสดิการเบี้ยยังชีพของรัฐบาลเป็นหลักและในบางรายได้รับจากลูกหลาน รายได้ทั้งหมด

ต่อเดือน   ต่ ากว่า 5,000 บาท ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ปัญหา

ด้านสุขภาพพบว่าผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน 

ตามล าดับ ดังนั้นผู้สูงอายุต้องเดินทางไปพบแพทย์ทุกเดือนโดยมีญาติ/ลูกหลานพาไป ในบางรายต้อง 



(4) 
 

 

เดินทางไปเอง แต่หากผู้สูงอายุติดปัญหาเรื่องการเดินทางกล่าวคือลูกหลานไม่ว่างพาไปหรือไม่สะดวก

เดินทางไปเอง ผู้สูงอายุจะเลือกไม่ไปพบแพทย์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วม

กิจกรรมชุมชนมีเพียงบางกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า ได้แก่ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ได้เป็นหลัก 

ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 1) ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนวัยเกษียณอายุมี

ปัญหาในการด ารงชีพน้อยกว่าและมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนวัย

เกษียณอายุ 2) ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลจากสวัสดิการของรัฐบาลและครอบครัวอยู่ก่อนแล้ว 

แต่สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากท้ังรัฐบาลและครอบครัวไม่เพียงพอ ทางชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มชมรม

ผู้สูงอายุเพ่ือเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่บกพร่อง  3) การสนับสนุนของกลุ่มภาคีเครือข่ายมีผลต่อ

ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจ      

4) ผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีจ านวนมากและเป็นผู้ที่ไม่เข้าร่วม

กิจกรรมชุมชน การดึงผู้สูงอายุจากติดบ้านให้ออกมาร่วมกิจกรรมช่วยให้ผู้สูงอายุติดบ้านได้รับ

สวัสดิการอย่างทั่วถึงและยังสามารถเพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม  

ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชน 1) ชมรมผู้สูงอายุต้องสนับสนุนรายได้และดึงผู้สูงอายุ

ติดบ้านออกมาร่วมกิจกรรม 2) ครอบครัวต้องให้การสนับสนุนปัจจัย 4 และให้ผู้สูงอายุออกมาร่วม

กิจกรรม  3) ตัวผู้สูงอายุควรตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง 4) หน่วยงานภาคีภายนอกต้อง

ประสาน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือท ากิจกรรม ติดตามประเมินผลเพ่ือทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรง

จุด 
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The objectives of this study are 1) To study the living / daily living of the elderly 

in the Klong Plapphla community and the Rungmanee Pattana community. 2) To study 

the welfare of the elderly in the Klong Plapphla community and the Rungmanee 

Pattana community. 3) To find out recommendations for the welfare of the elderly in 

the Klong Plapphla community and the Rungmanee Pattana community. 

There are mixed methodology for this research. The first one quantitative 

research using a questionnaire as a tool for the objectives on this to get the basic 

information which include economic status, Health, any concern problems in each 

area and participation in any activities of the elderly persons from the Klong Plaphla 

community and the Rungmanee Pattana community. The second part qualitative 

research by personally in-depth interview which include community history, 

community welfare, elderly club and the daily living. As interview 26 there are totally 

key of elderly persons which separate 3 categories are elderly persons who able to 

take care themselves, Elder persons who prefer stay in their house and the elderly 

who bed patient. 



 (6) 

 The quantitative study found that the majority of the elderly both two 

communities, age between 60-69 years old, primary school as highest education, 

mainly income from government welfare and some support from their family. Total 

monthly income less than 5,000 bath which not enough for monthly expense. As the 

result of this elderly persons feel useless. The health problems of the elderly persons 

include high blood pressure, Heart disease, Hemorrhoids. The elderly have to visit the 

doctor every month either by family or by themselves likely to cancel doctor if they 

have and traveling problems. Most of the elderly persons who able to take care 

themselves regularly join community club.  

The qualitative research found that 1) Well prepare elderly person will have 

less problems in living than unprepared elderly persons. 2) The elderly who get the 

welfare from government and have the family support but not enough. There for 

having establish elderly club with in community its necessary for helping each other 

such as strengthening professional skills to generate income, free health check up, 

exercise, Religious activities, eat together and tradition activities. 3) Partnership with 

other party to community by understanding sustainability 4) Invite the elderly persons 

who prefer stay in their house join outside activities which will help them to improve 

the mind and health.  

Recommendations from the research 1) The elderly clubs should have income 

and invite elderly persons who prefer stay in their house join activities. 2) Families 

must support 4 basic need and ask the elderly persons to join activities. 3) Elderly 

people should aware of their benefit right. 4) Outside party need to support fund 

activities, follow up, evaluate and correct the problem. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ. 2489 
ในขณะนั้นประเทศไทยมีประชากรอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านคน แต่ 60 ปีหลังจากนั้นจ านวนประชากร
เพ่ิมมากขึ้นถึง 65 ล้านคน (ปี 2553) ซึ่งในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2507 เป็นช่วงที่ประชากร
นิยมมีบุตรจ านวนมาก ส่งผลให้สัดส่วนประชากรในช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเรียกช่วงเวลานี้ว่า 
“ยุคเบบี้บูมเมอร์” (Baby Boomer) และเนื่องจากปัญหาประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นนี้จึงมีการ
รณรงค์ให้มีการคุมก าเนิดเป็นผลให้สังคมในยุคต่อมามีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว 
อัตราการสมรสลดลง อายุเฉลี่ยการสมรสเพ่ิมขึ้นจากเดิมและมีการครองสถานภาพโสดมากขึ้นท าให้
สัดส่วนอัตราภาระการพ่ึงพิงที่ประชากรวัยท างานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น ปัจจุบันผู้ที่เกิดในช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง   
51 – 69 ปี (นับจาก พ.ศ. 2558) จะเห็นได้ว่าประชากรบางส่วนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ในขณะที่บางส่วน
ก าลังเดินทางเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 20 ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุ” 
โดยสมบูรณ์  
 จากการศึกษาของ ชมพูนุท พรหมภักดิ์ (2556) กล่าวว่า อัตราส่วนภาระการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยเด็ก ในปี 2533 ลดลงจากร้อยละ 46.11 เหลือเพียงร้อยละ 21.99 ในปี 2573 ขณะที่
อัตราส่วนภาระการพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.61 เป็นร้อยละ 40.93 ในช่วง
เวลาเดียวกัน ท าให้อัตราส่วนภาระการพ่ึงพิงรวมลดลงจากร้อยละ 57.72 ในปี 2533 และในปี 2544 
เป็นร้อยละ 47.78 แล้วจะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 62.92 ในปี 2573 จากค่าสถิติ
เบื้องต้นรัฐบาลไทยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหานี้ที่จะส่งผลให้เกิดในอนาคตจึงได้มีการ
เตรียมตัว วางแผนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยจากวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทที่เน้นการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพ 
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หลักโดยมีลูกหลานและคนในครอบครัวช่วยกันดูแลกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีความเจริญทาง
วัตถุ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาแทนที่ส่งผลให้คนในชนบทย้ายเข้ามาสู่สังคมเมืองเพ่ือเข้ามาหางานท า
มากขึ้นจึงท าให้เกิดการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้อัตราการมีบุตรลดลง 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าจ านวนของผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยจากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ปี 2537 แสดงให้
เห็นถึงจ านวนผู้สูงอายุในขณะนั้นมีเพียง 4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.8 แต่ภายในเวลาเพียง 20 ปี
ประชากรผู้สูงอายุได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 (ดังตารางที่ 1.1) โดย
แบ่งเป็นชายร้อยละ 13.2 และหญิงร้อยละ 16.1  
 
ตำรำงที่ 1.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2537, 2545, 2550, 2554 และ 

2557 
 

ปีท่ีส ำรวจ จ ำนวนผู้สูงอำยุ ร้อยละ 

2537 4,011,854 6.8 
2545 5,969,030 9.4 
2550 7,020,959 10.7 
2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,699 14.9 

 
แหล่งที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557: 7. 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบใน
วงกว้าง (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2557) โดยเฉพาะเรื่องของผลผลิตมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
(Gross Domestic Product) เนื่องจากก าลังของแรงงานได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมีการเตรียมตัวเพ่ือเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทั้ง
เรื่องการเงินและสุขภาพ ซ่ึงผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่มีงานท าหลังเกษียณอายุ ไม่มีรายได้ อีกทั้งยังมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพท าให้เกิดเป็นภาระต่างๆ 
แก่สังคม  

ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งสวัสดิการผู้สูงอายุข้ึนเพ่ือรองรับและช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลาย
ชีวิตให้ด ารงชีพอย่างมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย
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ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการสาธารณะประโยชน์และมีความ
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุและสามารถจัดท า
สวัสดิการสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างดี ส่งผลให้การดูแลช่วยเหลือสอดคล้องกับการใช้
ชีวิตความเป็นอยู่และความจ าเป็นพ้ืนฐานอย่างเหมาะสมท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
แท้จริง  

สวัสดิการสังคมถูกด าเนินโดยทั้งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน การให้บริการของรัฐบาลอาจ
ด าเนินได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึง (วันทนีย์ วาสิกะสิน , สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะ
ดุลย์, 2550) ด้วยสาเหตุนี้ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเมืองไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการพ้ืนฐาน ดังนั้นประชาชนในบางชุมชนในเมืองจึงมีการริเริ่มการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนด้วย
ความตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของสวัสดิการที่ช่วยดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย  เพ่ือให้คนใน
ชุมชนได้มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตโดยการดูแลพ่ึงพาระหว่างคนในชุมชนมากกว่าการรอให้บุคคล
หรือองค์กรภายนอกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน  

จากการส ารวจปี 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามล าพัง
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 10.4 ซ่ึงในจ านวนนี้มีทั้งผู้สูงอายุทีมี่สุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
ผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาด้านสุขภาพโรคประจ าตัว จนถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ที่ต้องได้รับการดูแล  

ปัญหาที่พบกับผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล , 2543) อันดับแรกคือปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องรายได้ที่น้อย หรือไม่มีรายได้ ความยากจน ไม่มีเงินออม เป็นต้น 
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยซึ่งผู้สูงอายุมักป่วยมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ 
เบาหวาน ความดันสูง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูก เป็นต้น เมื่อไม่มีสวัสดิการ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุท าให้ภาระต่างๆ ตกมาอยู่ที่บุตรหลานที่จะต้องเลี้ยงดู ซึ่งบางครอบครัวไม่
สามารถท่ีจะดูแลไดโ้ดยเฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบและเป็นหัวหน้า
ครอบครัวที่ต้องหารายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในบ้าน แต่ส าหรับผู้สูงอายุทีไ่ม่มีบุตรหลานคอยดูแลต้องใช้
ชีวิตเพียงล าพังท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อถึงเวลาที่ต้องไป
ตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ผู้สูงอายุแต่ละคนในชุมชนต่างคนต่างเดินทางไปเองท าให้มีค่าใช้จ่ายต่อ
คนมากขึ้นอีกทั้งการเดินทางย่อมเป็นการยากล าบากส าหรับผู้สูงอายุด้วยวัยและโรคประจ าตัวที่
เป็นอยู่แต่หากในชุมชนมีสวัสดิการผู้สูงอายุที่คอยดูแลช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพประจ าเดือนโดย
ให้หน่วยงานแพทย์เข้ามาตรวจผู้สูงอายุในชุมชนแทนการเดินทางไปพบแพทย์เหมือนที่เคยเป็นมา 
รวมถึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพ่ือสร้างกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เช่น การ
ออกก าลังกาย การจัดกลุ่มพูดคุยเสวนา การจัดท าผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการ
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สอนงานโดยมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์เกิดเป็นรายได้จุนเจือสมาชิก รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีจากการได้
พบปะสังสรรค์กันในสังคม 

ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนาล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่พัฒนมาจากชุมชนแออัดที่ไม่มีระเบียบคล้ายกับชุมชนชนบทในเมืองที่คุณภาพชีวิต
ต่ า มีปัญหาทางด้านยาเสพติดและเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขของวัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงการใช้ชีวิตที่
ยากล าบากของผู้สูงอายุเนื่องจากการสร้างบ้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แต่ในปัจจุบันทั้ง 2 ชุมชนสามารถ
พัฒนาจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจว่าชุมชนท าอย่างไรถึง
สามารถพัฒนาได้เช่นนี้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างบ้านตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีการแบ่งพ้ืนที่เป็น
สัดส่วนมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น  ชุมชนสะอาดขึ้น มี
ความน่าอยู่ ร่มรื่น มีระเบียบ เมื่อมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นท าให้เกิดการพัฒนาอย่างอ่ืน
ตามมา เมื่อคนในชุมชนมีความสุขชุมชนก็มีความสุข แต่อย่างไรก็ตามชุมชนเมืองกลับกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังคงความสัมพันธ์
แบบชนบทและรวมตัวกันพูดคุยกันอยู่เสมอ เมื่อเวลาที่ชุมชนมีกิจกรรมก็จะรวมตัวกันเข้าช่วยเหลือ 
ซึ่งความสัมพันธ์เช่นนี้ท าให้ชุมชนมีความแน่นแฟ้นเกิดเป็นความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เสมอมาท าให้ทั้ง 2 ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดสวัสดิการเพ่ือเข้าช่วยเหลือคนในชุมชนได้ 
โดยเฉพาะกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่มีการรวมตัวกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่สามารถท าได้และตอบสนอง
ตรงกับความต้องการและการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ เนื่องจากทั้ง 2 ชุมชนเป็นชุมชนที่มีจ านวน
ผู้สูงอายุจ านวนมากที่ต้องการการดูแลถือเป็นการเพ่ิมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง  แต่ยังมี
ผู้สูงอายุบางส่วนที่ชอบอยู่บ้านไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการชุมชนตามที่ควรจะเป็น
จึงท าให้ผู้วิจัยมีความใคร่รู้ว่าท าไมผู้สูงอายุเหล่านี้ถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมของสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้สูงอายุกับการสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนภายในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1)  เพ่ือศึกษาปัญหาการด ารงชีพ / การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลา
และชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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2)  เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 3)  เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ในชุมชนคลองพลับพลาและ 
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1)  ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนาสามารถจัดสวัสดิการได้สอดคล้องกับปัญหา
ในการด ารงชีพ / การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในชุมชนและตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุใน
ชุมชนอย่างแท้จริง  
 2)  ก่อให้เกิดการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนจากการตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง  
ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา รวมทั้งมีการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ 

3)  ผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ได้รับสวัสดิการที่ตรงกับ 
ความต้องการและตรงกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีพ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4)  ผู้น าชุมชนมีความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนมากข้ึน 
สามารถมองเห็นภาพรวมและน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขและสามารถน าเสนอประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการจัดสวัสดิการที่ก่อให้เกิด 
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.4.1  ขอบเขตของพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 เป็นการศึกษาชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
          1)  ชุมชนคลองพลับพลา ตั้งอยู่ซอยรามค าแหง 21 มี 282 หลังคาเรือน  
                   2)  ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ตั้งอยู่ซอยรามค าแหง 39 มี 420 หลังคาเรือน 
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 1.4.2  ขอบเขตของเนื้อหำกำรศึกษำ   
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการด ารงชีพหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ รวมถึงการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุภายในชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ทีผู่้สูงอายุและสมาชิกของชุมชนด าเนินการร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 

1.4.3  ขอบเขตของประชำกรที่ศึกษำ 
 ศึกษาจากผู้สู งอายุตั้ งแต่  60 ปีขึ้นไป ทั้ งเพศชายและเพศหญิง รวมถึงผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ  และประธานชมรมผู้ สู งอายุ ที่ อาศัยอยู่ภายในชุมชนทั้ ง  2 ชุมชน ได้แก่   
ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
 
 



  
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่ใชใ้นการศึกษา 
 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาของ

ผู้สู งอายุกับการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง : ศึกษากรณี 2 ชุมชนในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามหัวข้อ ดังนี้ 

 2.1  แนวคิดสวัสดิการชุมชน  

 2.2  แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ 

 2.3  แนวคิดหลักการสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุ  

 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5  กรอบแนวคิด 

 

2.1  แนวคิดสวัสดิการชุมชน 
 

2.1.1  ที่มาของสวัสดิการชุมชน 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชนพบว่า สังคมไทยมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มีน้ าใจ

ต่อกัน มาตั้งแต่อดีตจากที่สังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่บ้านไหนต้องการเกี่ยวข้าวก็จะมีชาวบ้านมาช่วย

ลงแขก โดยที่ไม่มีการว่าจ้างกล่าวคือเป็นการช่วยที่เต็มใจและยินดีที่จะช่วยเหลือ ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องนี้

เท่านั้นแต่ยังมีการช่วยเหลือกันภายในชุมชนอีกหลายเรื่อง อาทิ การแบ่งปันอาหาร การช่วยเหลือดูแล

ดั่งเครือญาติ เป็นต้น ถือเป็นจารีตประเพณีที่มีมาอย่างช้านานที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

แน่นแฟ้น (อุไรวรรณ แสงศรและคณะ, 2547; อัญมณี บูรณกานนท์ และคณะ, 2548) ในสังคมไทยได้

มีการจัดท าสวัสดิการสังคมที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดียิ่งขึ้น เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสร้างบ้านพักคนชรา 

สร้างสถานสงคราะห์เด็ก ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น  ซึ่งสามารถท าได้ทั้งภาครัฐและ 
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ภาคเอกชน แต่การด าเนินงานนั้นมักจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากท าให้บริการไม่ทั่วถึง รวมทั้ง

สวัสดิการที่มียังไม่ครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นคนในชุมชนจึงได้มี

การจัดท าสวัสดิการชุมชนเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนและเป็น

หลักประกันความมั่นคงในชีวิต โดยส่วนมากสวัสดิการที่ทุกชุมชนนิยมจัดท าคือสวัสดิการออมทรัพย์

เพ่ือช่วยในการออมเงินและสมาชิกสามารถกู้ยืมเงิน ซึ่งการรวมกลุ่มในชุมชนส่งผลให้ชุมชนสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งถือเป็นจุดส าคัญในการน าไปสู่สังคมเข้มแข็ง ต่อไปจะเป็นการกล่าวถึง

ความหมายของสวัสดิการชุมชน 

  

2.1.2  ความหมายของสวัสดิการชุมชน 

จากการทบทวนวรรณได้ให้ความหมายสวัสดิการชุมชนไว้ดังนี้ 

 สวัสดิการชุมชน หมายถึง ทุกสิ่งอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในรูปแบบเงินทอง

และไม่ใช่เงินทอง อาจหมายถึงน้ าใจไมตรี การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายในสังคม การเคารพ

เกื้อกูลกันต่างๆ ด้วย (พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2545) และเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย ความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากชุมชนมีความแน่นแฟ้นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ส่งผลให้ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกเกิดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ท าให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ทุกคน

รู้สึกภูมิใจและมั่นใจต่อกันเกิดเป็นความสุขในชุมชน ชาวบ้านมีความสบายใจต่อกัน และมีศักดิ์ศรีใน

ตัวเอง (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2545) สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองและรับผิดชอบและดูแลตัวเองเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนได้ทั้งในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ปัจจัยพื้นฐาน สุขภาพ อนามัยที่ดี ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ไม่เพียงเท่านี้แต่ยังช่วยใน

การแก้ปัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอีกด้วย โดยสวัสดิการชุมชนครอบคลุมถึงกองทุนที่ชาวบ้าน

ร่วมกันออมเพ่ือสามารถน าเงินที่ได้นั้นมาใช้ในการกู้ยืมในการน าไปใช้ในเรื่องต่างๆ รวมถึงมีการน า

ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับมาจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในกองทุน ทั้งในเรื่องการศึกษา การ

เจ็บป่วย และการฌาปนกิจ เป็นต้น ซึ่งการจัดการทั้งหมดนี้ต้องถูกกระท าโดยคนในชุมชนเองท าให้

เกิดความเข้มแข็ง ถือได้ว่าสวัสดิการชุมชนเป็นการสร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงในชุมชน 

(ประเวศ วะสี, 2542)   

นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(2550) มองว่า สวัสดิการชุมชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน ที่ท าให้คนในชุมชนนั้นเกิด

ความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีน้ าใจไมตรี เกื้อกูลกันและกัน ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุข ซึ่งสิ่งนี้คือจุดแข็ง
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ของวิถีชีวิตแบบชนบทน าไปสู่สังคมเข็มแข็งต่อไปในอนาคตและถือเป็นเกาะป้องกันจากภายนอกได้

เป็นอย่างดี แม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดก็สามารถที่จะเอาชนะจากการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูระบบการช่วยเหลือตนเองของ

ชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้น

การให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี น าพาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ออมทรัพย์ พลพงษ์, 2553) 

ดังนั้นอาจสรุปความหมายของค าว่าสวัสดิการชุมชนได้ว่า เป็นหลักประกันในชุมชน ซึ่งเป็น

ระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน ที่คนในชุมชนให้ความส าคัญและระดมความคิดและให้

ความร่วมมือในการจัดท าขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน โดยคนใน

ชุมชนเป็นผู้จัดท าขึ้นมาเองเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัย 4 การศึกษา สุขภาพอนามัย การเจ็บป่วย การตาย 

การฌาปนกิจ เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ด้วยตนเอง เพ่ือก่อให้เกิด

คุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อคนในชุมชนให้ความร่วมมือกันอย่างดีส่งผลให้ชุมชนนั้นกลายเป็นชุมชนเข็มแข็งที่

มีความสามัคคี ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นจุดส าคัญที่ช่วยให้ชุมชนนั้นสามารถผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาได้ 

เนื่องจากคนในชุมชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี ก่อให้เกิดเป็นความสุข

ภายในชุมชน ซึ่งด าเนินการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดง

ความคิดเห็นได้โดยสวัสดิการนั้นถือเป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา สวัสดิการ และ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วภายในชุมชน เพ่ือคิดค้นรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชน

ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตน 

 

2.1.3  รูปแบบของสวัสดิการชุมชน 

 การจัดสวัสดิการชุมชนมี 7 รูปแบบ (พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2545; วินัย วีระวัฒนานนท์ และ

คณะ, 2550; กุลนิษฐ์ ด ารงค์กุล, 2552; กิตติ ทวีทรัพย์, 2556) ดังนี้ 

                   1)  การจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน  

          เป็นการสร้างสวัสดิการจากการจัดตั้งกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนหรือกลุ่มออมทรัพย์ถือ

เป็นสิ่งส าคัญในการจัดสวัสดิการ โดยเริ่มจากการระดมเงินออมของสมาชิกในชุมชน ซึ่งสมาชิก

เหล่านั้นจะมีสิทธิในการกู้ยืมตามระเบียบข้อตกลง ต่อมาชุมชนเห็นว่าการออมเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถช่วยให้ชีวิตพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จึงได้มีการจัดท าสวัสดิการต่างๆ ขึ้นจากฐานของ

องค์กรการเงินชุมชน หรือเรียกได้ว่า “เงินเป็นเครื่องมือแต่เป้าหมายคือสวัสดิการชุมชน” ซึ่ง
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สวัสดิการที่เกิดจากชุมชนนั้นมีข้อได้เปรียบที่ท าให้คนในชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้ตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและอิสระในความคิด 

ไม่จ าเป็นต้องท าตามหรืออยู่ภายใต้แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ หากรัฐเข้ามาด าเนินจะท างานให้งานง่ายและ

รวดเร็วขึ้น การท างานของชาวบ้านไม่ต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เนื่องจากคนในชุมชนรู้จักกันดี สามารถ

รู้ข้อเท็จจริงจึงไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารที่ใช้ในการจัดท ามากเกินไป ซึ่งชุมชนได้ให้ความส าคัญกับ

สวัสดิการมากขึ้นและเริ่มมีการก่อตัวขึ้นในชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์สัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนา

คุณธรรมครบวงจรชีวิตของครูชบ ยอดแก้ว ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและ

สวัสดิการบ้านคอกช้าง เป็นต้น 

         2)  การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิต ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 

         เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมในความเป็นชุมชนที่เกิดจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่คนรุ่นก่อนได้ถ่ายทอดไว้จากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ การจับปลา ปลูกข้าว ท า

การเกษตร หรือท างานหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์

ผลงานที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับคนในครอบครัว แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตที่เน้นด้าน

การเกษตร การทอผ้า งานฝีมือ เลี้ยงสัตว์ได้เข้าสู่สั งคมเมืองส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปท าให้ภูมิปัญญาบางอย่างเลือนหายไปหรือไม่มีความส าคัญ จนกระท่ังการจัดสวัสดิการ

นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชุมชนท าให้มีการรื้อฟ้ืนและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาของแต่ละ

ท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดท าแผนชุมชน มีการสอนงาน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การไปดูงาน ท าให้ชุมชนหลายแห่งสามารถจัดท าสวัสดิการที่มีฐานการผลิตใน

ชุมชนเพ่ิมขึ้นได้มีการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทอผ้ า งานหัตถกรรม การทอเสื่อ          

การจักสาน เพ่ือหารายได้เสริมโดยการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้าเหล่านี้โดยเน้นผลก าไรและคืนให้กับ

สมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง พรรณทิพย์ เพชรมาก (2545) ได้กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจชุมชน 

คือ การท าวิสาหกิจชุมชนเป็นการท าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและลดการใช้บริการจากภายนอก 

โดยการผลิตหรือแปรรูปเพ่ือพ่ึงพาตนเองมิได้เป็นไปเพ่ือการค้าที่มุ่งเน้นผลก าไรดังเช่นธุรกิจชุมชน ท า

ให้คนในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่จ าเป็นต้องออกไปหารายได้จากท่ีอ่ืน ที่ส าคัญการใช้

ทรัพยกรที่มีอยู่ในท้องถิ่นยังช่วยส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาธรรมชาติอีกด้วย 

         3)  การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อม 

          เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่มาจากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่

ส าคัญมาก เพราะถือได้ว่าเป็นทุนของชีวิตที่ช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่ายในแต่ละครัวเรือน รวมถึง
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เป็นแหล่งอาหารที่มีความสมบูรณ์มาอย่างยาวนาน จากวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการ

เก็บของป่า ล่าสัตว์ การท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น ส่งผล

ให้ธรรมชาติถูกท าลาย ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องจัดสวัสดิการที่เข้ามาให้ความส าคัญและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้อยู่ได้นานเพ่ือสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมถึงความอยู่รอดของคน

ในชุมชนอีกทั้งถือเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับคนในชุมชนให้อยู่ดี มีสุข อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

 4)  การจัดสวัสดิการจากความเชื่อ อุดมการณ์ ศาสนา  

          วิถีชีวิตในอดีตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็

ตามต่างมีหลักค าสอนที่คอยขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ท าความดีละเว้น    

ความชั่วเพ่ือสังคมที่เป็นสุข ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับจิตใจและการกระท าของคนให้สูงขึ้น โดย

สมัยก่อนศาสนาจะมีบทบาทมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อสังคมเปลี่ยนไปส่งผลให้ความส าคัญของความเชื่อ

และศาสนานั้นลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทั้งทางศาสนาและ

อุดมการณ์เดียวกันมารวมกันเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ โดยประยุกต์หลักค าสอนทาง

ศาสนามาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตและน ามาเป็นพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการ ส่งผลให้เกิด

ความเมตตาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 

         5)  การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง 

          คนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีสิทธิในการรับสวัสดิการเนื่องจากอาชีพที่มีอยู่ในระบบ 

เช่น ประกันสังคม สวัสดิการจากหน่วยงานที่ตนท างาน เป็นต้น แต่ก็มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่

อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและมีรายได้น้อย ฐานะยากจน รวมถึงลักษณะงานมักจะเป็นงานนอกระบบ

ท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการเฉกเช่นเดียวกับคนที่ประกอบอาชีพในระบบ แต่วิถีการด าเนินชีวิตนั้นมีการ

พ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย “บ้าน” ซึ่งมักใช้เป็นที่อยู่

และเป็นที่ท ามาค้าขายจึงได้มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการก าจัดขยะในชุมชนซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนส่งผลต่อความมั่นคง

ในการอยู่อาศัยระยะยาว เช่น โครงการบ้านมั่นคง เป็นต้น 

          6)  การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

          การด าเนินการที่ผ่านมากระท าโดยรัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยรูปแบบการช่วยเหลือนั้นมี

หลากหลายรูปแบบไม่ว่า การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ การบริการเบี้ยยังชีพ การ

สงเคราะห์คนชรา การรักษาพยาบาล เป็นต้น ก่อให้เกิดเป็นกองทุนต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุน
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เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน 

ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน เสมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นภาระลูกหลาน แต่เป็นการแสดง

ถึงคุณค่าและเป็นแหล่งรวมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดไว้เพ่ือให้คนรุ่นหลัง

สามารถเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตคนชราให้ดีขึ้นและได้รับการดูแลที่ช่วยท าให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นด าเนินชีวิตได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งรูปแบบ

การด าเนินกองทุนผู้สูงอายุมี 4 รูปแบบ ได้แก่ กองทุนหมุนเวียน แปลงทุนเป็นทรัพย์สิน ลงทุนท า

ธุรกิจชุมชน และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 

 7)  การจัดสวัสดิการผู้ยากล าบาก 

          เป็นการจัดสวัสดิการที่รวมผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกันมาอยู่ด้วยกันโดยการรวมกลุ่ม

เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่ม การเลือกสมาชิก การตั้งกฎเกณฑ์หรือสิทธิต่างๆ ด้วย

ตนเอง อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการนี้ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลจากส านักงานกองทุนเพ่ือ

สังคม (SIF) กว่า 3 ปี สามารถจ าแนกรูปแบบการจัดสวัสดิการได้ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

               (1)  รูปแบบที่ 1 การจัดในลักษณะกองทุนสงเคราะห์ โดยส่วนใหญ่เป็นเครือข่าย

องค์กรที่ท างานในเชิงสงเคราะห์ตั้งแต่เดิมแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ เครือข่ายสตรี  

เครือข่ายผู้พิการ เป็นต้น 

               (2)  รูปแบบที่ 2 การจัดในลักษณะทุนสงเคราะห์ร่วมกับกองทุนหมุนเวียน มี

ความโดดเด่นในเรื่องของการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินในการ

ลงทุนทางอาชีพ โดยเมื่อสมาชิกน าเงินมาคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจะมีการแบ่งไว้อย่างชัดเจน 

กล่าวคือ น าเงินต้นคืนที่กองทุนเดิมและน าส่วนดอกเบี้ยใส่ในกองทุนสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่มี

ความล าบากหรือผู้ด้อยโอกาสรายอ่ืนต่อไป ซึ่งลักษณะทุนสงเคราะห์นั้นเป็นการให้เปล่า ให้แล้วให้

เลยหมดแล้วก็หมดเลยเช่นเดียวกันแตกต่างจากกองทุนหมุนเวียนที่มีการเข้าออกของจ านวนเงิน

ตลอด ดังนั้นจึงต้องมีการหาเงินมาเพ่ิมในทุนสงเคราะห์ซึ่งได้จากดอกเบี้ยของสมาชิกท่ีกู้ยืมเงินนั่นเอง 

              (3)  รูปแบบที่ 3 การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสมทบอัตราวงเงิน

กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในอัตรา 1:1 โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เพียงเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

เท่านั้นและผู้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเครือข่าย 

         ดังจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดสวัสดิการมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในทุกสวัสดิการที่จัด

ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตที่แต่ละสังคมก าลังเผชิญ โดยการน าทรัพยากรชุมชนมาประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสม ปรับใช้ตามวิถีชีวิตแต่ละบริบทชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
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ชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งการจัดสวัสดิการเป็นการด าเนินการจากหลายภาคส่วนโดยมีภาคประชาชนใน

ชุมชนเป็นหลักในการสร้างสวัสดิการชุมชน ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องเข้าใจถึง

หลักการสร้างสวัสดิการชุมชนเพ่ือความส าเร็จของชุมชนที่ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเข้าใจถึง

การจัดสวัสดิการชุมชนให้มาข้ึน โดยน าเสนอในหัวข้อถัดไป 

 

2.1.4  หลักการสร้างสวัสดิการชุมชน 

 สลิลทิพย์ เชียงทอง และอินทิรา วิทยสมบูรณ์ (2552) และ วินัย วีระวัฒนานนท์ และคณะ

(2550) ได้กล่าวถึงหลักการที่ส าคัญในการสร้างสวัดิการชุมชนนั้นประกอบด้วย 7 ประการ ดังนี้ 

          1)  การท าจากสิ่งที่เป็นจริงและสามารถท าได้ โดยดูจากบริบทของแต่ละพ้ืนที่ชุมชน

นั้นๆ ไม่สามารถที่จะคัดลอกหรือเลียนแบบจากที่ใดได้ เนื่องจากทั้งวิถีชีวิต จ านวนเงินที่ชุมชนมีอยู่ 

การด ารงอยู่ รวมไปถึงความต้องการต่างๆ ของแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถ

เลียนแบบได้แต่เราควรใช้ภูมิปัญญาภายในชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนอนาคตต่อไป 

          2)  เมื่อเราท าสิ่งใดควรท าจากเล็กไปใหญ่ ทีละเล็กทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

โดยการปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้สิ่งเหล่านั้นผลิดอก

ออกผลไปในทางที่ดี หากเรากระท าการสิ่งใดที่รวดเร็วเกินไป อาจท าให้คนในชุมชนไม่เห็นคุณค่า

ความส าคัญอย่างเต็มที่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวกลางคันได้ เราจึงจ าเป็นต้องท าแบบไม่รีบร้อนและ

ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จนท าให้เกิดเป็นสวัสดิการภายในชุมชนที่แท้จริงได ้

          3)  ใช้เงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย แต่ใช้เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริม สร้าง

เงื่อนไขให้คนอยากท างาน อยากท าความดี โดยสิ่งส าคัญที่สุดคือการให้ความคิด ความรู้ ก่อให้เกิด

ความรู้สึกนึกคิดในการพ่ึงพาตัวเอง ผ่านการท าความดีเพ่ือใช้ในการสร้างเม็ดเงิน แต่ไม่ใช่ท าไปเพ่ือ

การใช้เงินเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือน าเงินมาแจกจ่าย ดังนั้นควรให้ตามความพอดี และเหมาะสม เพ่ือ

เป็นก าลังใจให้กับคนที่ท างานเกิดเป็นความรู้สึกอยากท าดีต่อไป 

         4)  ระบบสวัสดิการที่ดีจะต้องไม่ท าให้เกิดการแบ่งแยกภายในชุมชน ทุกคนต้องมี

ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจที่ดี ที่ส าคัญการรับสวัสดิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ แต่จะ

มุ่งเน้นผู้ที่ยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลง เงื่อนไข 

และกติกา ร่วมกันได้ทุกขั้นตอน เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและให้เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากทุกคนให้ความสนใจและเห็นค่าความส าคัญ 
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          5)  การสร้างสวัสดิการถือเป็นการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากัน ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น

สามารถเกิดเป็นสวัสดิการได้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆ มาร่วมท ากิจกรรม

ด้วยกันไม่จ ากัดอายุและเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ วัยท างาน เยาวชน ฯลฯ ท าให้เกิดการพบปะเจอ

กัน มีการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หรือการท าสิ่งใดก็

ตามที่ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมก็สามารถสร้างสวัสดิการในเรื่องนั้นๆ ได้ เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน สร้างความเอ้ืออาทร โอบอ้อมอารี ได้ร่วมมือร่วมใจกันท าอะไรบางอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถ

เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน ป่า ต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งของ

อาหารและน้ า การดูแลรักษาทรัพยากรยังช่วยให้พื้นที่ในชุมชนน่าอยู่ข้ึนอีกด้วย 

 6)  คนในชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเสมอ มิใช่เป็นฝ่ายรอรับหรือให้

อย่างเดียว ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมกันหมด โดยมีการจัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีส่วนจ่ายสมทบ เพ่ือ

น าดอกผลมาขยายกิจกรรมต่อ ซึ่งคนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของทุนเหล่านั้น พร้อมทั้ง ได้รับ

สวัสดิการต่างๆ ควบคู่กัน 

   7) ทุกอย่างที่ท าต้องท าด้วยความเต็มใจ มีใจรักท่ีจะท าโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่เป็น 

การท าด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ อดทนทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา และต้องเชื่อมั่นในตัวเองรวมถึงทุกคนใน

ชุมชนว่าสามารถท าให้เกิดสวัสดิการขึ้นมาได้จริง พร้อมทั้งมีความรักในงานที่ท าเพ่ือส่วนรวม เมื่อต้อง

เผชิญกับความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกับสมาชิกที่คิดต่าง สามารถเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นและ

น้อมรับค าต าหนิ ค าเตือนจากผู้อ่ืนได้ เพ่ือน ามาเป็นบทเรียนและสามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าได้  

 สรุปได้ว่า หลักการสร้างสวัสดิการชุมชน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทและความแตกต่างของแต่ละ

พ้ืนที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการชุมชนโดยตรงคือชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในชุมชน ดังนั้นคน

ในชุมชนต้องตระหนักถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และไม่คิดว่าเป็นเพียงหน้าที่

ของคนบางกลุ่ม ไม่คิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนแต่ให้มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้เงินเป็น

เครื่องมือในการน าพาสู่ความส าเร็จ สวัสดิการยังเป็นตัวเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าหากันผ่านการท า

กิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยความเต็มใจเพ่ือให้สวัสดิการนั้นเกิดขึ้นโดยไม่

ท าให้ชุมชนแตกแยกและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี 

ซึ่งสวัสดิการชุมชนถือได้ว่าเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงของคนในชุมชนทุกช่วงวัยครอบคลุมความ

ต้องการพื้นฐานในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งมีรายละเอียดประกอบตามภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1  แสดงกลุ่มและการจัดการสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย 

แหล่งที่มา: วินัย วีระวัฒนานนท์ และคณะ, 2550: 12. 

 

 การจัดสวัสดิการชุมชนประชาชนไม่สามารถด าเนินการโดยล าพัง แต่เกิดจากหลายภาคส่วน

ให้ความร่วมมือร่วมใจกัน จึงจะท าให้การจัดสวัสดิการในชุมชนประสบความส าเร็จได้ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง

ดังนี้ 

 

2.1.5  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชน 

การจัดสวัสดิการ มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ภาค

ส่วน (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 2548: 138-140 อ้างถึงใน ระวิวรรณ มนตรีพิลา, 2549: 15) ได้แก่  

 1)  ส่วนองค์กรภาครัฐ (Public Sector or Organization-GO) ทั้งส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น 

เด็กอยู่

ในครรภ์ 

เด็กเล็ก  

- ปกติ     

- พิการ   

- ก าพร้า 

หนุ่มสาว

วัยแรงงาน 

ครอบครัว

ชุมชน ประเทศ 

สังคม 

คนแก่

ผู้สูงอายุ 

คนเจ็บ 

ป่วย 

ตาย 

เสียชีวิต 

 มีสิ่งแวดล้อม 

 มีทรพยากร 

 มีคุณภาพชีวิต 

 มีข้อมูลข่าวสาร 

-มีอาหาร            

-รับบริการจากแม่ 

-สุขภาพ 
-ครอบครัวอบอุ่น            

-มีอาหาร การศึกษา 

-มีสุขภาพกาย จิดใจ 

-รับการศึกษา            

-มีอาชีพ                

-มีความสัมพันธ์      

-มีส่วนร่วม 

-มีความอบอุ่น               

-พึ่งพาซึ่งกันและกันแบ่งปัน         

-มีกลุ่มองค์กร/หุ้นส่วน      

-มีทรัพยากร (ที่ดิน/บ้าน)  

-มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

-มีความน่าอยู่                        

-มีความสัมพันธ์กับโลกภายนอก         

-รับการสนับสนุนจากภายนอก      

-มีความเป็นไป 

-มีประกันสังคม                       

-รับการหนุนเสริมจาก

คนในสังคม             

-มีโอกาสให้คุณค่า

ตัวเองอย่างเต็มที่        

-รับการยอมรับ 

-รับการบริการ

ด้านสุขภาพ                       

-รับความอบอุ่น

จากญาติมิตร                   

-มีค่ารักษาฟรี        

-ไม่ตายอย่างโง่                       

-มีทรัพย์สินแบ่งให้ลูก    

-ตายแล้วไม่ท าลายสังคม        

1 

2

3 

4

5 

6 

7 

8 
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 2)  ส่วนองค์กรภาคเอกชน (Private Sector or Non-Government Organization-

NGO) เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร เช่น มูลนิธิ ชมรม สโมสรต่างๆ 

 3)  ส่วนองค์กรภาคประชาชน (People Sector or Civil Society Organization) 

โดยส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนโดยตรง เกิดจากการรรวมตัวของประชาชนในการช่วยกัน

ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเสียสละ โดยอยู่บนวัตถุประสงค์ จุดหมายปลายทางเดียวกัน หวัง

ผลประโยชน์ในเรื่องเดียวกันแต่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว 

 อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการชุมชนนั้นมักเน้นในภาคส่วนของประชาชนเป็นอันดับแรกและ

เป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากคนในชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการท าสวัสดิการ และถือเป็นฐานที่

ส าคัญที่จะท าให้สวัสดิการนั้นเติบโตและยั่งยืน หากขาดความร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน

ชุมชนสวัสดิการคงไม่เกิดและไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงต้องมีหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้ามาช่วยดูแล ให้ค าแนะน า เพ่ือให้การท าสวัสดิการชุมชนนั้นประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนเป็น

โค้ชที่คอยดูแลโดยให้ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้และจัดการกันเองโดยไม่เน้นเรื่องผลก าไร และท า

ทุกอย่างตามความต้องการในการแก้ปัญหาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของชุมชนนั้นๆ โดยแท้จริง 

 

2.2  แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ 

 
 2.2.1  ความหมายของผู้สูงอายุ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ คือ ช่วงวัยที่มีแต่ความเสื่อมและสึกหรอ ถดถอย ซึ่งตรงข้ามกับวัยเด็ก กล่าวคือ จะ

ไม่มีการพัฒนาให้เกิดความสวยงาม ซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัยชราไปได้ (ชูศรี วงเครือ, 2443: 

47 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547: 11) แต่อย่างไรก็

ตาม เกณฑ์อายุที่ใช้บ่งบอกว่าก้าวถึงวัยสูงอายุนั้น โดยทั่วไปเรามักก าหนดอายุ 60 ปี  (ชมพูนุท พรหม

ศักดิ์, 2556: 2-3) เป็นเส้นแบ่งระหว่างวัยกลางคนกับวัยชราและมีสัญชาติไทย แตย่ังไม่มีหลักการและ

เหตุผลที่สามารถก าหนดเป็นหลักสากลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการจะเข้าสู่วัยชรานั้นขึ้นอยู่กับการใช้

ชีวิตที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับความเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

จิตใจ ประสาทสัมผัส เป็นต้น บางคนอายุถึงแล้วแต่ร่างกายผิวพรรณยังแข็งแรงดูดี แต่บางคนอายุยัง

ไม่ถึงเกณฑ์แต่สภาพร่างกายต่างๆนั้น เสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน บางคนแก่เร็วบางคนแก่ช้าขึ้นอยู่กับ

สภาพของแต่ละบุคคล (สุณีย์ ธีรดากร, 2526: 251)  
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แต่ Borrow and Smith (1979) อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2534: 10-11) กล่าวว่า การ

พิจารณาว่าการเป็นผู้สูงอายุนั้น มีองค์ประกอบ 6 อย่าง ดังนี้  

 1)  ประเพณีนิยม (Tradition) ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมว่าจะมีการแบ่งเกณฑ์วัย

เกษียณอายุงาน บางประเทศอยู่ที่ 60 ปี บางประเทศ 65 ปี 

 2)  การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (Body Functioning) เป็นการก าหนดเกณฑ์ตาม

สภาพของสรีระของแต่ละบุคคล กล่าวคือ บางคนอายุ 60 ปีเท่ากัน แต่สภาพทางสรีระต่างกัน บางคน

ฟันหลุดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 60 ปี แต่บางคนฟันหลุดร่วงหมดปากช่วงอายุ 80 ปี เป็นต้น 

 3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตใจ (Mental Functioning) ยึดเกณฑ์ตามความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการจดจ าสิ่งต่างๆ รวมไปถึงความเสื่อมทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะ

ความจ าเริ่มขาดแรงจูงใจ แต่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทุกคน 

 4)  ความคิดเก่ียวกับตัวเอง (Self-Concept) เป็นการยึดตามความคิดของผู้สูงอายุใน

การมองตนเองบางคนมีความรู้สึกมองตัวเองในแง่ลบ เช่น เริ่มแก่แล้ว หนังเหี่ยว ไม่สวยเหมือนสมัย

สาวๆ เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้เป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้สูงอายุให้รู้สึกแย่ส่งผลกระทบต่อสรีระทางด้าน

ร่างกายรวมถึงจิตใจแนวความคิดต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพที่แสดง

ออกมา รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนจะเป็น

อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู้สูงอายุนั้นๆ 

 5)  ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เป็นแนวความคิดท่ีต่อมาจาก

การเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้สูงอายุควรเป็นวัยที่ต้องหยุดท างาน พักผ่อน หรือ

หมายถงึบุคคลที่เกินวัยท างาน เรียกอีกอย่างว่า วัยเกษียณอายุ 

 6)  ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with Stress and Illness) 

เป็นการยึดตามสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งโดยทั่วไปวัยผู้สูงอายุนั้นจะต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยทั้ง

ร่างกายและจิตใจ เกิดโรคประจ าตัวต่างๆ มักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ รวมถึงผู้สูงอายุมักต้องเผชิญหน้า

กับปัญหาต่างๆ ด้านสังคมอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความกดดันทางอารมณ์ให้เพ่ิมมากข้ึน 

 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีที่การพัฒนา

ถดถอยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางร่างกายที่

อ่อนแอลง มีแต่ความเสื่อม ความสึกหรอ รวมถึงสภาพจิตใจที่มุมมองความคิดเกี่ยวกับตนเองมักมอง

ตัวเองในแง่ลบ มีอาการหงุดหงิดง่ายจากปัญหาทางกายที่ไม่สามารถใช้งานได้ดี เหมือนวัยหนุ่มสาว 
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รวมถึงความสามารถในการประกอบอาชีพที่ลดลง ความกดดันทางอารมณ์เมื่อยามเจ็บป่วย ท าให้เกิด

ความห่อเหี่ยวส่งผลเสียต่อพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตามไปด้วย 

  

 2.2.2  ลักษณะโดยท่ัวไปของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่มักเห็นได้อย่างชัดเจนคือสภาพทางด้านร่างกายที่สามารถมองเห็นถึง

ผิวหนังที่ย่น แห้งเหี่ยว มีผมหงอก มีรอยต่างๆ ที่ร่างกาย เช่น รอยตีนกา รอยย่น เป็นต้น รวมถึงตาม

ข้อต่อต่างๆ จะมีพลังกล้ามเนื้อน้อยลงท าให้รู้สึกไม่ค่อยมีแรงหรือเรี่ยวแรงน้อยลงท าให้ประสิทธิภาพ

ในการท างานลดลงไปด้วย รวมถึงความสามารถในการมองเห็น การได้ยินนั้นด้อยลงมีอาการหูตึงร่วม

ด้วย และเริ่มมีอาการความจ าเสื่อม เวลาที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มักจะจ าไม่ได้หรือจ าได้ยาก มีอาการขาด

ความมั่นใจในตัวเองบางคนเวลาพูดจะมีน้ าลายไหลที่มุมปาก หรือมีโรคประจ าตัวที่ส่งผลต่ อ

บุคลิกภาพ ซึ่งลักษณะของโรคประจ าตัวที่เป็นนั้นสามารถแยกผู้ป่วยออกเป็น 2 ประเภท คือผู้ป่วยที่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมีคนคอยดูแล 

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีอาการหวาดกลัวในเรื่องที่ไม่เคยกลัวโดยเฉพาะเรื่องของความตาย

และกลัวการถูกทอดทิ้ง รวมถึงชอบพูดเรื่องในอดีต พูดซ้ าๆ เรื่องเดิมๆ เนื่องจากการอาการหลงๆ 

ลืมๆ มีภาวะทางจิตใจแปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขี้เหงา ขี้น้อยใจ ขี้หงุดหงิด โมโหร้าย สะเทือนใจ

ง่าย เป็นต้น (สุณีย์ ธีรดากร, 2526: 252; บริบูรณ์ พรพิบูลย์, 2536: 10-11) 

 

2.2.3  ประเภทของผู้สูงอายุ  

 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2540: 108-109) ได้แบ่งประเภทของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1)  กลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่อง  

 ผู้สูงอายุจะเปรียบดังเสาหลักของบ้าน ซึ่งท าทุกอย่างภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นการ

ท างานบ้าน การหาอาหาร เป็นต้น รวมไปถึงการหาเงินเพ่ือเลี้ยงชีพจุนเจือสมาชิกในครอบครัว โดย

สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงอายุไม่เกิน 65 ปี และ 2) กลุ่มที่มีฐานะยากจน

จ าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองจนถึงขีดสุด ซึ่งทั้งสองกลุ่มพิจารณาจากสภาพร่างกายและความสามารถใน

การพ่ึงตนเอง 

 

 

 



19 
 

 2)  กลุ่มท่ีสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้บางเรื่อง 

 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านได้ เช่น การท างานบ้าน

เลี้ยงหลาน การท างานเบาๆ ที่ไม่ใช้แรงมาก เนื่องจากบางครั้งการท างานหนักเกินไปจะมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพร่างกาย 

 3)  กลุ่มท่ีไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เลย 

 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบางรายหนักถึงขั้น

เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลใดๆ ในบ้าน และต้องมีคนในบ้านช่วยดูแล

ผู้สูงอายุแทน 

 การเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลและ

การดูแลตัวเองในวัยหนุ่มสาว ซึ่งหากเราน าเอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจมาเทียบกับ

ทฤษฎีได้ดังนี้ 

  

 2.2.4  ทฤษฎีสูงอายุ 

 การเปลี่ยนแปลงของบุคคลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นสามารถอธิบายตามทฤษฎี ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 กลุ่มทฤษฎีใหญ่ๆ  ได้ ดังนี้ (สุเทพ เชาวลิต, 2527: 135-136) 

 1)  ทฤษฎีว่าด้วยยีน (Genenatic Theory)  

 ทฤษฎีนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ทั้งในด้าน

พันธุกรรม อวัยวะต่างๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ที่แสดงออกผ่านมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งการ

แสดงออกทางกายภาพจะท าให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อเข้าสู่วัย

สูงอายุ แต่ในบางครั้งลักษณะดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นแม้ในบุคคลที่อายุยังไม่ถึงวัยสูงอายุก็ตาม 

เนื่องจากความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆ ภายในหรือการดูแลตัวเองของบุคคลนั้นในสมัยที่ยังเป็น

หนุ่มสาว หรือมาจากความผิดปกติของยีน เช่น บางคนศีรษะล้านหรือมีผมหงอกตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วั ย

สูงอายุ เป็นต้น 

 2)  ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ของพัฒนาการขั้นต้น (Counterpart Theory) 

 ทฤษฎีนี้ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตในวัยสูงอายุ โดยเป็นพัฒนาการที่

เกี่ยวพันกันตามประสบการณ์นับตั้งแต่แรกเริ่มที่มนุษย์ได้เกี่ยวพันกันและพัฒนาการต่างๆ ในชีวิตที่

ผ่านมา เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personal Theory) ที่อธิบายถึงความเกี่ยวพันของประสบการณ์ที่เรา

สะสมมาสามารถหล่อหลอมให้เป็นลักษณะเด่นๆ หรือเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล รวมไปถึง
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พฤติกรรมต่างๆ ที่เราแสดงออกมา รวมถึงสมรรถภาพ ความสามารถ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เพ่ือให้เรา

เห็นถึงพัฒนาการและความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุ 

 3)  ทฤษฎีว่าด้วยอุบัติการณ์หรือความเสื่อมถอย (Accidental or “Wear-and    

      Tear” Theory) 

 ทฤษฎีนี้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการสูงอายุที่เกิดจากการเสื่อมถอยของอวัยวะ ไม่ว่า

จะเป็นโรคร้ายต่างๆ การเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้อวัยวะบางส่วนในร่างกายช ารุดเสียหาย ความเครียด 

หรือการพบเจอกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาจส่งผลให้อวัยวะภายใน 

และกายภาพภายนอกเสื่อมถอยลงได้ เช่น ริ้วรอย ความกังวลที่ท าให้ร่างกายแก่เร็ว ความเครียดที่

ส่งผลให้ร่างกายผลิตสารที่ท าร้ายอวัยวะที่ท าให้แก่ขึ้นได้ เป็นต้น  

 สรุป จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าความชราภาพที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ตัวเลขของอายุที่

เพ่ิมขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงองค์ประกอบในการดูแลตนเองในแต่ละช่วงวัยด้วย ทุกอย่างล้วนมี

ผลต่อร่างกายที่ท าให้เข้าสู่การชราได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงช่วงอายุก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัย

ภายใน คือสารต่างๆ การท างานของอวัยวะในร่างกาย หรือปัจจัยภายนอกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

อารมณ์ ความเครียด ความวิตกกังวล การจัดการปัญหาชีวิตต่างๆ และการควบคุมอารมณ์ ล้วนมีผล

ต่อการท างานของร่างกายที่มีส่วนท าให้ร่างกายแสดงออกถึงการชราภาพได้ทั้งสิ้น  

  

 2.2.5  การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 

 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เป็นการจ าแนกและเป็นการแบ่งแยกระหว่างวัย

กลางคนและวัยชรา โดยการเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ (นวลศิริ เปา

โลหิตย์ และคณะ, 2520: 313-327; สุณีย์ ธีรดากร, 2526: 252-257; ศรัณย์ ด าริสุข, 2525: 171-

178; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร , 2534: 9-26; ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล , 2553: 145-147; นันทศักดิ์          

ธรรมานวัตร์ และกฤษณา ตรียมณีรัตน์, 2554: 10-14) 

     1)  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 

     เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราลักษณะภายนอกทางด้านร่างกายจะเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้

ง่าย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางร่างกายที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของผิวหนังจะเริ่มมีรอยย่น แห้งเหี่ยว

และหยาบกร้าน เนื่องจากบริเวณผิวหนังจะมีต่อมน้ ามันหรือต่อมเหงื่อ ซึ่งเกิดการเสื่อมสภาพจากการ

ลดลงของไขมันบริเวณแก้มน้อยลงท าให้แก้มตอบลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา และการรับน้ าน้อยลงกว่าสมัย

เด็ก บางรายอาจส่งผลให้ผิวหนังเกิดตกกระตามมาด้วย  
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     รูปร่าง หมอนรองกระดูกหลังสึกกร่อนส่งผลให้หลังโก่ง มวลกระดูกลดลง กระดูกพรุน 

มีอาการปวดตามข้อ หัวเข่าและสะโพกงอท าให้ส่วนสูงลดลง ซึ่งกระดูกสันหลังของผู้หญิงจะเกิดการ

โก่งงอได้มากกว่าผู้ชายครึ่งนึง มักพบช่วงอายุ 45-55 ปี 

     ฟัน เป็นอีกสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ เมื่อเข้าสู่วัยชราฟันจะลดลงมากบางรายถึงขั้น

ร่วงหมดปากทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว เมื่อฟันร่วงหรือไม่มีฟันจะส่งผล

ต่อน้ าเสียงที่เปลี่ยนไป อาทิ พูดไม่ชัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปร่างของปากที่เปลี่ยนไป เคี้ยว

อาหารล าบากมากขึ้น จึงเห็นได้ว่าวัยนี้จะเป็นวัยที่มีการใส่ฟันปลอมเพ่ือช่วยในการเคี้ยวอาหาร และ

เสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของฟันปลอมก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับฟันจริงจึง

มิอาจช่วยได้อย่างเต็มที ่

     ผม เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้บุคคลอื่นสังเกตได้ เมื่อถึงวัยชราผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว สีเทา

หรือมีผมหงอกเป็นจ านวนมากตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล รวมถึงผมจะเริ่มบางลง บางราย

อาจจะหัวล้านได้ 

     ดวงตา มีอาการฝ้าฟาง บริเวณข้างในลูกตามีลักษณะเป็นตาข้าว บางรายเป็นต้อ 

เนื่องจากการเสื่อมสภาพของต่อมน้ าตา 

     กล้ามเนื้อ โดยทั่วไปแล้วกล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กล้ามเนื้อ

ลาย (Striped Muscles) เช่น กล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณขา กล้ามเนื้อตา เป็นต้น และกล้ามเนื้อเรียบ 

(Smooth Muscles) ได้แก่ กล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอ านาจบังคับของจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อ

ล าไส้ เป็นต้น 

โดยการเปลี่ยนแปลงทางกล้ามเนื้อลายจะเจริญสุดขีดในช่วงอายุ 25-30 ปี แล้วความ

คล่องตัวจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร   

การกิน การออกก าลังกาย การเอาใจใส่ตัวเอง ซึ่งกล้ามเนื้อของบุคคลที่อายุ 50 ปีขึ้นไป กล้ามเนื้อจะ

เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งอายุมากขึ้นการบังคับการท างานของระบบกล้ามเนื้อก็ยิ่งล าบากขึ้น

ตามล าดับ บางรายอาจเกิดอาการมือสั่น เท้าสั่น การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ เริ่ มไม่สะดวกเหมือน

สมัยหนุ่มสาว ท าให้เกิดการเหนื่อยล้าได้ง่าย อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อีกด้วย ในส่วน

ของกล้ามเนื้อเรียบนั้น เป็นการท างานของกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือการควบคุมหรือการบังคับของจิตใจ 

กล่าวคือ กล้ามเนื้อเหล่านี้มีการท างานและการเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเอง หากบุคคลนั้นมีอายุที่มาก

จริงๆ การท างานของกล้ามเนื้อเหล่านี้ถึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือท างานผิดปกติ  
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  2)  การเปลี่ยนแปลงด้านประสาทสัมผัส 

 เมื่อถึงวัยชราประสาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนมากมาย เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ เหล่านี้ 

 ประสาทตา เมื่อถึงประมาณช่วงอายุ 40 ปี การมองเห็นเริ่มไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร บางคนมีอาการสายตายาว บางคนสายตาสั้น มีการพ่ึงการใช้แว่นมากขึ้น เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาและกล้ามเนื้อที่ใช้บังคับตานั้นเสื่อมสภาพลงไม่สามารถท างานได้ดีเหมือน

สมัยก่อน รวมถึงอาจมีอาการเห็นภาพไม่ชัด บิดเบือน เห็นสีผิดไปจากความเป็นจริง นอกจากนี้ไขมัน

ที่ปรากฏอยู่ต าแหน่งแถวตาจะค่อยๆ ลดน้อยลง ส่งผลให้กระบอกตานั้นมีความลึกมากขึ้นและมี

ลักษณะถุงเกิดขึ้นที่บริเวณใต้ตา 

 ประสาทหู ประสิทธิภาพความสามารถในการได้ยินแปรผกผันกับอายุ ยิ่งอายุมาก

ความสามารถในการได้ยินยิ่งลดต่ าลง โดยเฉพาะระดับความถี่ที่สูงจะเสื่อมก่อนความถี่ที่ต่ ากว่า แต่

เมื่ออายุมากขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นเริ่มได้ยินน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้นแม้กระทั่งความถี่ที่ต่ าก็ได้ยินล าบาก

มากขึ้นไปอีก แม้เป็นค าพูดธรรมดาทั้งเสียงสูง กลาง หรือต่ า ความสามารถในการได้ยินของวัย

ผู้สูงอายุนั้นก็เริ่มน้อยลง แต่จากสถิติท่ีพบผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่า

เพศชาย อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานสมัยยังเป็นหนุ่มมีเสียงที่ดังมากกว่าเพศหญิงก็

เป็นได ้

 ประสาทอ่ืนๆ วัยผู้สูงอายุนั้นนอกจากประสาททางตาและหู ยังมีระบบประสาทอ่ืนๆ 

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการได้กลิ่น และการรับรู้รส ก็เสื่อมสภาพตามกาลเช่นกัน ยังรวมถึง

ความสามารถในการรับรู้อุณหภูมิก็ลดลง โดยเฉพาะอุณหภูมิต่ าผู้สูงอายุมักจะทนความเหน็บหนาว

ไม่ได้ เนื่องจากรูขุมขนและต่อมเหงื่อเสื่อมสภาพ อัตราการเผาผลาญก็ลดต่ าลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ส่งผลให้คนสูงอายุไม่ค่อยมีแรงหรือไม่สามารถท างานหนักๆ ได้นั่นเอง 

     3)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางสมอง 

     ในวัยสูงอายุระบบประสาททางสมอง ประสิทธิภาพจะลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะ

ทัศนคติที่ตัวผู้สูงอายุนั้นมี เนื่องจากผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองนั้นลืมง่ายและเรื่องใหม่ๆท่ีเข้ามาให้เรียนรู้

นั้น ยากเกินไป จ าไม่ได้ รู้สึกถึงความยากล าบากในการจดจ า หรือท าความเข้าใจกับเรื่องใหม่ๆ ที่เข้า

มา รวมถึงเกิดอารมณ์แปรปรวนกดดันเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองพบปัญหาเหล่านี้

อาจท าให้เกิดอารมณ์เครียดตามมาได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา

ที่สูง มักจะมีการอาการสมองเสื่อมน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีสติปัญญาต่ ากว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทัศนคติของ
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ผู้สูงอายุนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากถ้าผู้สูงอายุเชื่อว่าตัวเองไม่สามารถที่จะจดจ า

หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ บุคคลผู้นั้นก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้จริงๆ เพราะพลังทางใจยอมแพ้ไปแล้วท า

ให้ไม่เรียนรู้หรือรับรู้และใช้สมองน้อยลงนั่นเองถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและมีผลต่อความเสื่อมของ

ความสามารถทางสติปัญญาด้วย ลักษณะของความเสื่อมทางสติปัญญาพบว่า ความสามารถในการใช้

เหตุผลเสื่อมลงเร็วกว่าความสามารถในการบวกเลข ผู้สูงอายุมักไม่ตัดสินใจเองแต่จะใช้วิธีการฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนตัดสินใจแทน ขาดความคิดสร้างสรรค์ จ าอะไรไม่ค่อยได้แต่มักจ าเรื่อง

สมัยหนุ่มสาวได้เนื่องจากเมื่อสูงวัยแรงจูงใจในการจดจ าก็น้อยลงท าให้เกิดอาการหลงๆ ลืมๆ ตามมา 

นอกจากนี้ยังมักปักใจหรือเชื่อมั่นในแนวคิดตัวเองเมื่อพบเจอปัญหามักแก้ด้วยการท าอะไรที่เคยท า

มาแล้วใช้วิธีเดิมๆ ในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้วิธีการใหม่ๆ และสิ่งที่สามารถพบเห็นได้มากคือการ

ที่รู้สึกว่าวัยสูงอายุนั้นท าอะไรคล้ายๆ กับวัยเด็กอาจจะพบบ่อยในผู้สูงอายุช่วง 70-80 ปีขึ้นไป ทั้ง

อารมณ์ท่ีหวั่นไหวและการกระท าท่ีคล้ายๆ กับวัยเด็ก 

     4)  การเปลี่ยนแปลงต่อมไร้ท่อ 

    ต่อมใต้สมอง การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ลดลง ส่งผลให้อวัยวะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไป ไม่

ว่าจะเป็นรูปร่างที่เล็กลง น้ าหนักลด เบื่ออาหาร ขนในที่ลับลดลง รวมไปถึงขนาดของอวัยวะเพศชาย

และการแข็งตัวลดลง เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

     ตับอ่อน เมื่อการท างานของตับอ่อนที่ท าหน้าที่ในการผลิตอินซูลิน เพ่ือควบคุมระดับ

น้ าตาลในร่างกายให้สมดุลนั้นเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ระดับน้ าตาลของผู้สูงอายุนั้นเพ่ิมมากขึ้นกว่าวัย

หนุ่มสาว จึงท าให้เรามักพบว่าผู้สูงอายุมักจะป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นจ านวนมาก 

     5)  การเปลี่ยนแปลงหัวใจและหลอดเลือด 

     หัวใจ จะเห็นได้ว่าหัวใจมีการหดตัวและมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ลดลง ก าลังส ารอง

ของหัวใจลดลง เราจึงพบเห็นการเกิดหัวใจวายในวัยสูงอายุได้บ่อยครั้ง 

     หลอดเลือด เมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ  หลายๆ ปัจจัยที่ท าให้หลอดเลือดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการทานอาหาร ประเภทอาหารที่เลือกทาน รวมถึงการออกก าลัง

กายต่างๆ เมื่อมีการสะสมของสิ่งเหล่านี้ทั้งแคลเซียมและไขมันที่มักเกาะหลอดเลือดมากขึ้น อีกทั้ง

หลอดเลือดแข็งตัวหนาขึ้น มีการยืดหยุ่นที่น้อยลง จึงท าให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดได้ง่าย ท าให้

การไหลเวียนของเลือดนั้นไม่ค่อยสะดวกส่งผลให้หัวใจได้รับออกซิเจนน้อยเกินไป รวมถึงการใช้ออกซิ

เจนของกล้ามเนื้อหัวใจมีประสิทธิภาพน้อยลง จึงมักพบภาวะหัวใจขาดเลือดในวัยสูงอายุได้ 
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 6)  การเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินหายใจ 

 ปอด มีการยืดหยุ่นน้อยลง หลอดลมแข็งตัวมากขึ้นเกิดเป็นผังผืด ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้น

หายใจไม่เพียงพอ ท าให้หายใจเร็วและถี่ หายใจตื้นๆ ไม่ได้สูดอากาศอย่างเต็มที่ ในวัยนี้มักมีปอดที่ไม่

แข็งแรงท าให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย 

 7)  การเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินอาหาร 

 กระเพาะอาหาร หลั่งน้ าย่อยน้อยลง ท าให้การย่อยอาหารและการดูดซึมนั้นท าได้

น้อยลง อาหารบางอย่างตกค้างในล าไส้ใหญ่นานขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการท้องผูก 

 ตับ มีขนาดเล็กลง เกิดเป็นผังผืด การไหลเวียนของเลือดท่ีเดินทางมายังตับนั้นน้อยลง 

ท าให้ความสามารถในการท าลายพิษออกจากร่างกายได้น้อยลง 

    8)  การเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินปัสสาวะ 

 ไต มีหน่วยกรองเล็กลง ท าให้การขับยาหรือของเสียลดลงไปด้วย แต่ด้วยวัยสูงอายุนั้น

มักมีโรคที่จะต้องทานยาอยู่บ่อยๆ ท าให้บางครั้งไตไม่สามารถกรองของเสียได้ทัน จึงได้มีการปรับ

ขนาดยาให้น้อยลงเพ่ือให้เข้ากับการท างานของไตมากขึ้นนั่นเอง 

 กระเพาะปัสสาวะ เรามักจะเห็นผู้สูงอายุเข้าห้องน้ าบ่อย เนื่องจากการอ่อนก าลังและ

การจุที่ลดลง รวมถึงกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะและการขับถ่ายนั้นเสื่อมลง ผู้สูงอายุบางราย

จึงไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ 

 9)  การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกัน 

 ระบบภูมิคุ้มกันท างานลดลง ท าให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ง่าย เรามักจะเห็นว่าผู้สูงอายุ

เจ็บป่วยได้ง่าย ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคต่างๆ มากมายรุมเร้า ผู้สูงอายุบางคนป่วยหลายโรค

พร้อมๆ กัน หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศผู้สูงอายุมักจะป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่าย 

    10)  การเปลี่ยนแปลงความสนใจ 

 ความสนใจเกี่ยวกับตัวเอง วัยสูงอายุนั้นมักเป็นวัยที่ค่อนข้างแปลกแยกตัวเองจาก

สังคมและมักจะหันมาสนใจตัวเองมากขึ้นจนบางครั้งอาจดูคล้ายกับคนที่เห็นแก่ตัว พูดแต่เรื่องตัวเอง 

โดยเฉพาะเรื่องอดีตที่ผ่านมาจะพูดซ้ าๆ บ่อยๆ ถึงความภูมิใจที่ผ่านมาบ้าง เรื่องราวที่ตนจดจ า มักจะ

พูดย้ าหรือเล่าออกมา หรือบางครั้งอาจใช้การเรียกร้องความสนใจเนื่องจากอารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้น 

อารมณ์หวั่นไหวง่าย ขี้น้อยใจ ขี้เหงา ท าให้ผู้สูงอายุนั้นมักชอบให้มีคนสนใจตนอยู่ตลอดโดยเฉพาะกับ
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คนใกล้ชิด ที่ส าคัญมักชอบท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เสมอเพ่ือให้ตัวเองอยู่ในสายตาคนรอบข้าง 

ให้คนสนใจตนอยู่ตลอด 

 ความสนใจเกี่ยวกับการแต่งตัว ผู้สูงอายุในวัยนี้มักจะไม่พิถีพิถันในเรื่องการแต่งกาย

แล้ว เนื่องจากคิดว่าตัวเองผ่านพ้นวัยสวยงามมาแล้วจึงใส่เพียงเพ่ือปกปิดร่างกายเท่านั้น แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฐานะหน้าตาทางสังคมด้วย เพราะผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมที่มีชื่อเสียงมักจะให้

ความส าคัญกับการแต่งกาย บุคลิกภายนอก ดังนั้นจึงมักจะแต่งตัวดีๆ และพิถีพิถันมากกว่าผู้สูงอายุใน

สังคมท่ีธรรมดา 

 จากทฤษฎีข้างต้นท าให้เราเข้าใจภาพรวมของผู้สูงอายุได้ว่าเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างทางด้านร่างกาย ท าให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจจากเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอวัยวะในทุก

ส่วนของร่างกายได้พัฒนาสวนทางกับวัยหนุ่มสาว กล่าวคือมีพัฒนาที่ถดถอย การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวท าให้เห็นโรคทางกายปรากฏในรูปแบบโรคประจ าตัวต่างๆ เนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอลง ซึ่ง

ในปัจจุบันสังคมไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนและก าลังเผชิญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

  

 2.2.6  ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายและอวัยวะต่างๆ เริ่มมีการเสื่อมถอยหรือช ารุดเสียหาย

ส่งผลให้การท างานไม่ดีเท่าที่ควรก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ

กล้ามเนื้อ ความผิดปกติของทางเดินโลหิตที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคอ่ืนตามมา เช่น เกิดการเสื่อมของ

กระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบในร่างกายทั้งระบบสมอง ระบบย่อยอาหาร ระบบการขับถ่าย เป็น

ต้น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทโรคได้ 2 ประเภท ได้แก่ โรคทั่วไปหรือโรคระยะสั้น และโรคเรื้อรังหรือ

โรคระยะยาว โดยสามารถน ามาจัดเรียงล าดับโรคที่ปรากฏจากมากไปหาน้อย 10 อันดับ ได้ดังนี้ 

(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549: 10-11) 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงอาการของโรคและโรคของผู้สูงอายุไทย 

 

โรค / อาการ ร้อยละ 

ปวดเมื่อยตามร่างกาย / ปวดหลัง 75.1 
ปวดข้อ (ข้อเสื่อม) 47.5 
นอนไม่หลับ 38.7 
เวียนศีรษะ 36.8 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ)  
 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549: 10-11. 
 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าโรคที่นิยมในวัยสูงอายุ 3 อันดันแรก ได้แก่ ปวดเมื่อยตามร่างกาย / 

ปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมาปวดข้อ (ข้อเสื่อม) คิดเป็นร้อยละ 47.5 และตามมาด้วยนอน

ไม่หลับ คิดเป็นร้อยละ 38.7 ซึ่งสอดคล้องกับ นพววรณ จงวัฒนา , เกื้อ วงศ์บุญสิน และรุ่งรัตน์ โก

วรรธนะกุล, 2541: 27-29 พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มักจะป่วยเป็นโรคเรื้อรัง โดยอันดันแรก 

ได้แก่ โรคกระเพาะอาหารและโรคปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อย

ละ 7 ตามมาด้วยโรคหัวใจและโรคข้ออักเสบ คิดเป็นร้อยละ 4 และสุดท้ายตามมาด้วยโรคเบาหวาน 

โรคนิ่วในไต โรคจิต / ประสาท โรคหอบหืด คิดเป็นร้อยละ 1-2 ตามล าดับ โดยโรคมีเรื้อรังอยู่ 3 โรค 

ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคข้ออักเสบ และโรคปวดหลัง จะมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อมีอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 

ซ่ึงต่างจากโรคกระเพาะอาหารท่ีเม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึนอัตราการปว่ยลดลง  

 สรุป ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทางกายมากขึ้นและมีสุขภาพทางกายที่แย่ลง มีผลกับการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันและส่งผลกระทบทางจิตใจ ที่ท าให้ความสุขของผู้สูงอายุลดลงตามไปด้วย 

 

2.2.7  ลักษณะทางด้านประชากรของผู้สูงอายุ 

 เนื่องด้วยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านประชากร เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมถึงการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนท าให้

ประเทศไทยประสบปัญหาการเพ่ิมของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างประชากร จนน ามาสู่การออกนโยบายเพื่อลดการเจริญพันธุ์ จากปี 2551 มีประชากร 66.48 

โรค / อาการ ร้อยละ 
โรคเก่ียวกับตา 33.2 
หลงๆ ลืมๆ หรือ ความจ าเสื่อม 29.8 
ความดันโลหิตสูง 20.0 
เป็นลมบ่อย 15.2 
ท้องผูกเป็นประจ า 12.4 
เบาหวาน 8.3 
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ล้านคน เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และจะลดลงเรื่อยๆ รวมถึงประชากรวัยเด็กจะมีอัตราที่ลดลง

เช่นเดียวกันจาก 15.95 ล้านคน ในปี 2533 เหลือเพียง 9.54 ล้านคนในปี 2573 ส่วนประชากรสูงอายุ

จะเพ่ิมขึ้น 3 เท่าจาก 4.02 ล้านคนในปี 2533 เป็น 17.74 ในปี 2573  (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 

7-8; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557: 3-12) 

 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรนี้มีผลกระทบต่ออัตราการพ่ึงพิงเปลี่ยนแปลงตามไป

ด้วย กล่าวคือ ประชาชนวัยท างานจะต้องเลี้ยงดูประชากรทั้งวัยเด็กและวัยสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โดย

อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็กลดลงจาก 46.11 ในปี 2533 เหลือเพียง 21.99 ในปี 2573 ซึ่ง

ต่างจากของประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนจาก 11.61 เป็น 40.93   

 ช่วงอายุของผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 

วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) โดยประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็น

ร้อยละ 56.5 ตามมาด้วยวัยกลางร้อยละ 29.9 และวัยปลายร้อยละ 13.6 

 สถานภาพสมรส ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สมรสและอยู่ด้วยกันร้อยละ 60.4 มีเพียงร้อย

ละ 2.5 เท่านั้นที่สมรสแต่ ไม่ ได้อยู่ด้วยกัน หย่า ร้างร้อยละ 33.4 และเป็นโสดร้อยละ 3.7 

 ด้านการศึกษา อัตราการอ่านออกเขียนได้สูงถึง 82.6 และไม่รู้หนังสือ 17.4 โดยแบ่งเป็นชั้น

ประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 75.8 และมีเพียง 12.6 เท่านั้นที่จบสูงกว่าระดับ

ประถมศึกษา ไม่เคยเรียนหนังสือ ร้อยละ 11.6 

 ด้านสุขภาพ โดยส่วนมากผู้สูงอายุมักป่วยเป็นโรค กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก

และข้อ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามล าดับ  

 แหล่งรายได้หลัก ส่วนใหญ่ได้มาจากบุตร คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองมาเกิดจากการท างานของ

ผู้สูงอายุเอง ร้อยละ 34.3 จากเบี้ยยังชีพทางราชการ ร้อยละ 15.3 จากคู่สมรสร้อยละ 4.6 และจาก

การออม ร้อยละ 3.8 

 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ แนวโน้มการอยู่คนเดียวสูงขึ้นจากปี 2537 ร้อยละ 3.6 ปี 

2545 ร้อยละ 6.3 ปี 2550 ร้อยละ 7.7 และปี 2554 ร้อยละ 8.6 โดยการส ารวจล่าสุดในปี 2557 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.4 และไม่ได้อยู่คนเดียวร้อยละ 89.6 

 จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่ออัตราการพ่ึงพิงรวม ท าให้วัย

แรงงานต้องรับภาระหนักมากข้ึน เพ่ือรับมือกับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้นในสังคม ซึ่งไม่สามารถดูแล

ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้ต้องแข่งขันกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นท าให้วัย

ท างานต้องท างานอย่างหนัก บางครั้งอาจจะละเลยการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านท าให้เกิดความเหงา 
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เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีเวลาว่างมากขึ้นแต่กิจกรรมลดลง ดังนั้นจึงมีผลกระทบสู่จิตใจ การเข้า

สังคม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัว ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการ

หลากหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

  

 2.2.8  ความต้องการของผู้สูงอายุ 

 1)  ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 เป็นความต้องการที่เป็นพ้ืนฐานความจ าเป็นของชีวิต กล่าวคือ ความต้องการในปัจจัย 

4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

จ าเป็นต้องเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆ 

หลายอย่าง การทานอาหารเพ่ือช่วยบ ารุงรักษาสภาพให้ดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดี บางอย่างเป็นประโยชน์ 

บางอย่างเป็นโทษต่อร่างกาย ส่วนในเรื่องของเครื่องนุ่มห่มก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากวัย

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่การท างานของรูขุมขนและต่อมเหงื่อเสื่อมสภาพไม่สามารถทนความหนาวได้ อย่างไร

ก็ตามยังมีความต้องการทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถมองเห็นแต่สามารถสัมผัสได้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความต้องการที่ได้รับการยอมรับในสังคม ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยความต้องการที่จะมี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในเรื่องความส าเร็จในชีวิตก่อนเกษียณ  

 2)  ความต้องการทางสังคม 

 ผู้สูงอายุในช่วงนี้มักปรารถนาความต้องการที่เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ ได้แก่ การได้รับ

การนับถือ การถูกให้ความส าคัญไม่ว่าจะบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด อยากเป็นคนที่ผู้ อ่ืนให้

ความส าคัญและได้รับการยกย่องเหมือนที่เคยเป็นมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้

ผู้สูงอายุมีความสุขและรู้สึกสดชื่นกับสิ่งที่ตนได้รับส่งผลต่อทั้งสุขภาพทางกายและทางจิตใจ  โดย

สามารถสรุปได้ดังนี้ (สุเทพ เชาวลิต, 2527: 137) 

 (1)  ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม (Sense of Belonging) 

 (2)  ความต้องการในการได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากบุคคลรอบข้าง

และสังคม (Acceptance and Recognitive) 

 (3)  ความต้องการมีสัมพันธภาพทางสังคมกับบุคคล อ่ืนเป็นรายบุคคล 

(Individual Friendship) 

 (4)  มีความสนใจในประสบการณ์ใหม่ๆ ในสังคม 
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 3)  ความต้องการทางเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่เกษียณงาน ไม่ได้ท างาน ท า

ให้ไม่มีรายได้จากที่เคยมี ซึ่งหากผู้สูงอายุรายไหนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็สามารถที่จะปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายไม่เดือดร้อน บางคนมีลูกหลานที่คอยให้ความดูแล

ช่วยเหลือแต่ผู้สูงอายุบางรายไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจท าให้เขาเหล่านั้นต้องดิ้นรนเพ่ือหาเงินมาใช้จ่าย

ในชีวิตประจ าวันรวมถึงเก็บเงินไว้เมื่อเวลาที่ตนเจ็บป่วย ดังนั้นผู้สูงอายุต้องการให้ทางรัฐช่วยเกี่ยวกับ

การหาอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้อย่างชัดเจน จากการเสื่อมถอยหรือช ารุดของอวัยวะต่างๆ ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อจิตใจท่ีมีการแปรปรวนทางอารามณ์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะการท างานสร้างรายได้ เนื่องจากผู้สูงอายุวัยเกษียณมีเวลา

ว่างมากขึ้นท าให้ต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิต แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า 

และมองตัวเองในแง่ลบมากขึ้น จากความสามารถในการท างานและการช่วยเหลือตัวเองที่ลดล งไป 

บางรายใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่ในบ้านท าให้เกิดความเบื่อหน่ายท าให้ต้องการสังคมมากขึ้น และมีความ

ปรารถนาแรงกล้าที่อยากมีสุขภาพทางร่างกายที่แข็งแรงและเป็นผู้มีจิตใจแจ่มใส ได้รับการยอมรับ

จากคนรอบข้าง และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในสายตาของคนในครอบครัว 

 

2.3  แนวคิดด้านสวัสดกิารผู้สูงอายุ 

 
 2.3.1  แนวคิดคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาประเทศจะดีหรือไม่นั้นดูได้จากคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ความเป็นอยู่ที่ดี ทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมต่างๆ โดยผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพคือ การใช้ชีวิตได้สอดคล้องเหมาะสมกับความปราถนาของตัวเอง ส่วนผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี จะหมายถึง ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ในการพ่ึงตนเองด้วยตัวของ

ผู้สูงอายุเอง สามารถพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ท าให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมเดือดร้อน รวมถึงมีความพึง

พอใจในชีวิตและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าได้ 
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 โดย ประเวศ วะสี  (2542: 10) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตที่ดีตามวัฒนธรรมไทยและ       

พุทธศาสนา หมายถึง “อิสรภาพ และการหลุดพ้นจากความบีบคั้น” ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 อย่าง 

ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา โดยได้อธิบายว่า ดังนี้  (ดังภาพที่ 2.2) 

 1)  กาย ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เด็กร่างกายจะได้แข็งแรงและ

ช่วยชะลอความชรารวมถึงการเจ็บป่วยต่างๆ  

 2)  จิต ควรท าจิตใจให้แจ่มใสร่างเริงเพ่ือสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์ดี รวมถึงเราต้องเห็น

ค่าความส าคัญในตัวเองและมองว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะได้เกิดเป็นความ

ภาคภูมิใจในตัวเอง หากเรามีสติ สมาธิที่ดี ก็จะส่งผลในเรื่องของคุณภาพชีวิตและปัญญาให้ดีตามขึ้น

ไปอีกด้วย 

 3)  สังคม ต้องให้ความส าคัญกับครอบครัวเพ่ือจะได้มาซึ่งครอบครัวที่อบอุ่น มีความ

รักใคร่ปองดรองกัน เมื่อเกิดปัญหาใดสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ

การอยู่เป็นครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่มากก็น้อยถือเป็นยาชูก าลังที่

ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุที่ท าให้ได้พบปะผู้คนและคนในสังคม 

 4)  ปัญญา ผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่มีเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับคนรุ่นหลัง เพ่ือรักษาความรู้ 

ประเพณี วัฒนธรรมที่ส าคัญเอาไว้ โดยท้ายที่สุดควรใช้ปัญญาในการพัฒนาจิตใจให้รู้จักปล่อยวางจาก

เรื่องต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้ในใจ โดยเฉพาะเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกู เพ่ือไปให้ถึงที่สุด

ของปัญญา 
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ภาพที่ 2.2  แสดงกรอบความคิดของคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ 

แหล่งที่มา: ประเวศ วะสี, 2542: 14. 

 

2.3.2  แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ 

 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2542: 82-83) ได้กล่าวไว้ว่า ความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การ

ด าเนินการป้องกัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งจากการกระท าและความกลัวต่อการด าเนินชีวิต 

เพ่ือให้เกิดอิสระในชีวิต รวมถึงเกิดความเข้มแข็งและรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ยังหมายถึง

การสร้างระบบเพ่ือให้ประชาชนสามารถอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้ความคิดดังกล่าวเป็นยุทธวิธีในการด าเนินการ คือ การป้องกัน (Protection) ให้

ประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากค่านิยมต่างๆ ของสังคม และใช้การเสริมสร้าง

โลกทศัน์

ของ

สงัคม 

แข็งแรง 

เศรษฐกิจ

พอเพียง    

สิง่แวดล้อม

ดี 

ทศิทางการพฒันาประเทศ 

นโยบาย

สาธารณะ  

ท่ีดี 

นิพพาน                   

เรียนรู้ตอ่เน่ือง สอน 

ร่าเริง

แจ่มใส 

 ภมูิใจ  

มีประโยชน์ 

 สติ สมาธิ 

มีสว่นร่วมในสงัคม ชมุชน

เข้มแขง็ ครอบครัวอบอุ่น 

กาย 

ปัญญา 

จิต 

สงัคม 

คณุภาพ

ชีวิต 
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พลัง (Empowerment) เป็นการช่วยสร้างศักยภาพของประชาชน ให้เกิดความมั่นใจและพัฒนา

ตนเอง  

ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีส าคัญและน ามาใช้ต่อยอด เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุควรได้รับการ

คุ้มครองและให้มความมั่นคงในด้านอ่ืนๆ ประกอบต่อไป 

  

 2.3.3  หลักการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุของสหประชาชาติ 

 องค์กรสหประชาชาติได้ออกหลักการรองรับแก่ผู้สูงอายุที่จะได้รับการคุ้มครอง เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม ค.ศ. 1991 โดยใช้หลักการในการก าหนดแนวทาง 5 หลักการ ดังนี้ (วิจิตรา วิเชียรชม, 

2556: 9-10; สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547: 28-30) 

 1)  หลักการที่ 1 การมีเสรีภาพ 

 (1)  ผู้สูงอายุมีเสรีภาพในการได้รับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่

อาศัย และการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยที่เพียงพอเหมาะสมทั้งการมีรายได้หรือได้รับจากช่วยเหลือ

สนับสนุนจากครอบครัวที่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

 (2)  ผู้สูงอายุมีสิทธิเสรีภาพในการท างานหรือโอกาสในการสร้างรายได้ไม่ทางใด

ทางหนึ่งตามความสามารถท่ีมีให้กับตนเอง  

 (3)  ผู้สูงอายุสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการก าหนด

เกณฑ์เกษียณอายุหรือก าหนดวาระในการพ้นจากการท างาน 

 (4)  ผู้สูงอายุมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการทางด้าน

การศึกษาในเรื่องที่สนใจตามความเหมาะสม 

 (5)  ผู้สูงอายุมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ 

ปลอดภัย ตามความพึงพอใจ ทั้งระยะเวลาและสถานที่ตามความสามารถของตน 

 2)  หลักการที่ 2 การมีส่วนร่วม 

 (1)  ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับนโยบาย

ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุโดยตรงและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

การถ่ายทอดความรู้ทักษะให้กับคนรุ่นต่อไปได้ 

 (2)  ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการได้รับการพัฒนาและโอกาสต่างๆในการ

ให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงสามารถเป็นอาสาสมัครในต าแหน่งที่ตนมีความสนใจและตรงกับ

ความสามารถของตน 
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 (3)  ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดตั้งกลุ่ มหรือสมาคม

เกี่ยวกับผู้สูงอายุเองได้ 

 3)  หลักการที่ 3 การได้รับการดูแล อุปการะเลี้ยงดู 

 (1)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับการดูแล อุปการะเลี้ยงดูจากครอบครัวและชุมชน

ของตน 

 (2)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับการดูแลเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพอนามัย 

เพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ให้ดีขึ้น รวมถึงป้องกันหรือชะลอ

การเกิดอาการเจ็บป่วย 

 (3)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับการเข้าถึงการบริการทั้งด้านสังคมและกฎหมาย 

เพ่ือการเป็นอิสรภาพ ปกป้อง คุ้มครอง  

 (4)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับการดูแลจากสถานสงเคราะห์ เพ่ือได้รับการ

ปกป้อง คุ้มครอง สนับสนุนส่งเสริมทั้งทางด้านจิตใจและสังคม รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่สงบท าให้

รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 

     (5)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับการดูแลขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามและสามารถมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้รับการดูแลและ

คุณภาพชีวิตของตน 

   4)  หลักการที่ 4 การบรรลุความต้องการและความพึงพอใจของตน 

  (1)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับโอกาสและสามารถพัฒนาศักยภาพทักษะต่างๆ 

ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 

 (2)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการได้รับโอกาสและการเข้าถึงด้านการศึกษา วัฒนธรรม 

ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในสังคม 

 5) หลักการที่ 5 การมีศักดิ์ศรี 

 (1)  ผู้สูงอายุมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความปลอดภัยในการด ารง

ชีพ โดยไม่ถูกท าร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคล

หรือกลุ่มใด 

 (2)  ผู้สูงอายุควรได้รับความเป็นธรรมในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะ

เป็นสถานภาพหรือภูมิหลัง เช่น อายุ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความพิการ ฐานะ เป็นต้น แต่ผู้สูงอายุ

ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
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 2.3.4  ระบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 

 ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุได้มีการวางแผนระยะยาว ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประกาศเป็น “แผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2525-2544” (ศศิพัฒน์ 

ยอดเพชร, 2549: 54-56) โดยใช้เป็นทิศทางก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว หาก

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และไม่มีครอบครัวดูแลจะได้รับการดูแลจากสังคม ซึ่งได้ก าหนด

นโยบายไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

 1)  นโยบายด้านการศึกษา  

 เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเนื้อหาสาระจะเน้นการให้ผู้สูงอายุ

สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างแท้จริง เพ่ือน ามาใช้ในชีวิต

ครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นหลัก เนื่องจากสุขภาพที่ปรากฏให้เห็นใน

วัยผู้สูงอายุนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลพวงมาจากการดูแลร่างกายตั้งแต่วัยเยาว์ หรือวัยหนุ่มสาว ดังนั้นการ

ชะลอความแก่หรือความเจ็บป่วยในวัยชราต้องท ามาตั้งแต่เด็กโดยการรู้จักการดูแลตัวเอง ป้องกัน 

และรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ โดยความรู้ที่ได้นั้นถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงของผู้สูงอายุ

และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  

 2)  นโยบายด้านสุขภาพอนามัย 

 มีการสนับสนุน ส่งเสริมเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแล ป้องกัน ส่งเสริม รวมไปถึงการฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น โดยกระจายความรู้แต่

เน้นพื้นที่ชนบทที่ยากจน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท 

 3)  นโยบายด้านความมั่นคงและการมีรายได้จากการท างาน 

 เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุในเรื่องของรายได้และการมีงานท า สนับสนุน 

ส่งเสริม ระบบและวิธีการที่ท าให้ผู้สูงอายุมีบทบาท โดยดูจากความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ตาม

ความถนัด เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการทุ่น

การใช้แรงของผู้สูงอายุด้วย 

 4)  นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 เป็นการสนับสนุนส่งเสริมโครงสร้างครอบครัวขยาย ที่ท าให้แต่ละครอบครัวมี

ลูกหลานหลายคน เพ่ือที่ว่าจะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในภายภาคหน้า ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น โดย

เน้นความส าคัญบทบาทผู้สูงอายุผ่านการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตอันดีงาม เพ่ือให้
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ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในครอบครัว รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือส่งต่อรุ่นสู่ รุ่น

ให้คงอยู่ต่อไป 

 5)  นโยบายด้านสวัสดิการสังคม  

 เป็นการช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยมีการขยายบริการใน

รูปศูนย์บริการหน่วยสงเคราะห์ผู้สูงอายุเคลื่อนที่มากขึ้น และเน้นเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พ่ึงพิงจริงๆ 

เท่านั้น เพื่อให้มีความเพียงพอและทั่วถึง 

  

 2.3.5  รูปแบบการดูแลระยะยาว 

 Koff (1982: 59-63 อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2542: 99-100) ได้แบ่งรูปแบบการดูแล

ระยะยาว ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 1)  Integrated Home-Service Center Model  

     เป็นการดูแลภายในศูนย์บริการซึ่งให้บริการพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและบริการ

แก่ผู้สูงอายุนอกเหนือจากครอบครัว สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสมัครใจเวลาใด เมื่อใดก็ได้ 

ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการที่ถือได้ว่าค่าใช้จ่ายน้อยมาก โดยการให้บริการมักมาในรู ปแบบ

การให้ค าปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ การจ้างงาน อาหารการกิน การออกก าลังกาย เป็นการให้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพภายในและสุขภาพภายนอกอย่างถูกวิธี มีการจัดรถบริการ

รับส่ง บริการดูแลสุขภาพในช่วงกลางวัน นอกจากนั้นยังมีการบริการทั้งในด้านกฎหมายอีกด้ วย ซึ่ง

สามารถใช้บริการทั้งเดินทางมาเองหรือรับบริการทางโทรศัพท์ก็ได้ 

 2)  Congregate Service Model 

     เป็นการจัดการบริการพ้ืนฐานภายในบ้าน รูปแบบนี้สถาบันจะเข้ามามีบทบาท

มากกว่าครอบครัว ทั้งการดูแลผู้สูงอายุและการบริการตั้งแต่เรื่องสถานที่ อาหาร การให้ความรู้ใน

เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและทางใจ ซึ่งรูปแบบนี้มักปรากฏในรูป

ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบ้านพักคนชรานั่นเอง  

     3)  Home Care Service 

     เป็นการดูแลบริการให้กับผู้สูงอายุที่พักที่บ้าน โดยการบริการดูแลทั้งเรื่องอาหาร 

แม่บ้านการดูแลสุขภาพ มีการเยี่ยมบ้าน รวมถึงการจัดบริการรถรับส่งเพ่ือไปรักษาพยาบาล ซึ่งการ

บริการรูปแบบนี้เป็นบริการที่ครอบครัวเป็นผู้ดูแลส่วนมากและไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุไปอยู่ที่อ่ืน แต่

เน้นการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุยังคงอยู่กับครอบครัวนั่นเอง 
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     4)   Institution Care Model 

 เป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับผู้สูงอายุในการดูแล บ าบัด ฟ้ืนฟู รวมถึงการพักฟ้ืนหลัง

เจ็บป่วย เนื่องจากจะต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลายาวนาน โดยได้รับการดูแลทั้งเรื่องสถานที่และ

การดูแลรักษากับแพทย์อย่างใกล้ชิด ในการรักษาและให้การบ าบัดตามกรณีไป 

 กล่าวสรุปได้ว่า การดูแลระยะยาวนั้นมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี

ทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและครอบครัวในเรื่องการดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาตามความ

สะดวกและความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก เข้ามาทดแทนในส่วนที่บาง

ครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแลหรือขาดความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับ

ชีวิตของผู้สูงอายุ 

 

2.3.6  แนวคิดครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นฐานส าหรับบริการผู้สูงอายุ 

 1)  พ้ืนฐานครอบครัว 

 สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันที่มีความส าคัญมากในระดับแรกต่อการบริการดูแล

ผู้สูงอายุ โดยสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในครอบครัวต้องท าหน้าที่ในการดูแลคนในครอบครัว        

3 ประการ คือ ป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู ซึ่งบทบาทของสมาชิกในครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุนั้น

สามารถแบ่งได้ 4 บทบาท ดังนี้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2542: 130-132) 

 (1)  บทบาทในการดูแลทางด้านร่างกาย  

 เป็นการดูแลในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ตื่นยันนอน เพ่ือให้อยู่อย่าง

เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงอุปกรณ์ที่ ใช้ในการช่วยพยุงให้เดินได้

สะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหรือไม้ค้ าเดิน 

 (2)  บทบาทในการดูแลทางด้านอารมณ ์ 

 ในวัยสูงอายุนั้นจะเป็นวัยที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้หลากหลาย

และง่าย ไมว่่าจะเป็นอาการซึมเศร้า อ่อนไหว จึงท าให้เกิดอารมณ์น้อยใจได้บ่อยครั้ง ดังนั้นควรเอาใจ

ใส่ในด้านของจิตใจของผู้สูงอายุเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและไม่สามารถมองเห็นได้

ชัดเจนแต่มักจะรับรู้ผ่านจากความรู้สึกที่ได้รับ ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการได้รับการตอบสนอง       

2 ประการได้แก่ 1) การดูแลที่ตอบสนองความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เนื่องจากผู้สูงอายุ

ต้องการได้รับความอบอุ่นจากคนในครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัวย่อมมีหน้าที่ของตนเองแตกต่าง

กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการท างานนอกบ้าน การศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นจะมีช่วงเวลาที่ท าให้สมาชิกใน
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ครอบครัวไม่อยู่บ้าน โดยส่วนมากมักจะเป็นเวลากลางวันท าให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง ทั้งนี้

ทั้งนั้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยผู้สูงอายุอาจเกิดอาการวาดระแวงหรือกลัวว่าจะมีคนเข้ามา

ในบ้านไม่ว่าจะขโมยของหรือเข้ามาท าร้ายตนท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและเป็นช่องโหว่ 2) การดูแลที่

ตอบสนองความต้องการได้รับการยกย่องเห็นความส าคัญ ผู้สูงอายุมักอยู่ในช่วงอ่อนไหวและน้อยใจ

ง่าย มักคิดว่าตนไม่มีคุณค่าหรือความส าคัญเนื่องจากเริ่มเคลื่อนไหวได้ช้าลงท าอะไรล าบากมากขึ้น 

ต้องคอยพ่ึงพาลูกหลานที่บ้าน ดังนั้นผู้สูงอายุต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใน

ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรัก ความนับถือ ความเคารพ การให้เกียรติ และให้ก าลังใจ ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความรูสึกภูมิใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้ความใกล้ชิดและให้การพูดคุยรวมถึงการให้

ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับคนในครอบครัวจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้สูงอายุอย่าง

ยิ่ง 

 (3)  บทบาทในการดูแลด้านสังคม 

 เป็นบทบาทที่ครอบครัวต้องมีจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมท าเพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างการเข้าสังคมของผู้สูงอายุผ่านการท ากิจกรรม โดยส่วนมากรูปแบบของกิจกรรมมักเน้นไป

ทางด้านศาสนาเพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งในทุกกิจกรรมครอบครัวต้องเป็นส่วนที่

ส าคัญในการมีส่วนร่วมและใช้เวลาร่วมกับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์อันดี รวมไปถึงการพา

ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพ่ือสังคม ได้รับข้อมูลข่าวสารในสังคมเพ่ือสามารถเข้าใจและ

ตามกระแสโลกทัน อีกท้ังเป็นการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 (4)  บทบาทการดูแลด้านเศรษฐกิจ 

 เป็นการช่วยเหลือดูแลด้านการเงินในชีวิตประจ าวันทั้งหมดของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะ

เป็นการช่วยดูแลธุรกิจทรัพย์สินของผู้สูงอายุเอง การจัดหาอาชีพที่เหมาะสม รวมถึงผลประโยชน์

ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุควรได้รับ โดยการดูแลส่วนใหญ่เป็นการมอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุได้มีไว้ใช้จ่ายในเรื่อง

ส่วนตัวที่ต้องการ แต่บางครอบครัวก็แสดงออกผ่านการดูแลด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหาร 

เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นการดูแลอีกแบบหนึ่ง 

 สรุป การดูแลผู้สูงอายุเป็นการดูแลในทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของตัวเงิน

หรือแรงกาย แรงใจ เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนที่

สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรท าโดยเฉพาะปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง

ควรให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างการเข้าสังคม 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี นอกจากนี้
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ครอบครัวจะต้องดูแลทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ จากการจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้านและให้เงินไว้

ส าหรับใช้จ่ายส่วนตัว 

 2)  พ้ืนฐานชุมชน 

 การบริการชุมชนเริ่มต้นมาจากการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพโดยน าไปใช้

กับผู้พิการในชุมชนต่างๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก นั่นคือการตั้งอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า (อสม.) โดยการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนเป็นการจัดท าขึ้น

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการท าหน้าที่ของครอบครัวซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในครอบครัว คนใน

ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมกัน มีรายละเอียดขอบเขต

ดังนี้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549: 153-168) 

 (1)  บริการดูแลในเวลากลางวันส าหรับผู้ สู งอายุ  (Day Care for Older 

Persons) 

     การบริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากท าให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้อ่ืน ส่วนผู้ที่ป่วยก็ได้รับ

การรักษา ช่วยเหลือ ถือเป็นการดีต่อครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีสุขภาพที่ดี

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เช่นกัน ซึ่งการช่วยเหลือโดยส่วนมากจะเป็น

เรื่องของสุขภาพโดยตรงไม่ว่าจะเป็น การรักษา การพยาบาล การฟ้ืนฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ การ

ช่วยเหลือในสิ่งที่ขาด ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 

 จุดประสงค์โดยทั่วไปของการบริการดูแล เพ่ือจัดการบริการให้กับผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาสุขภาพ เปิดสังคมใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุได้มีเวลาในการเข้าสังคมพูดคุยกับคนอ่ืน ช่วยแบ่งเบาภาระ

และเวลาให้กับทั้งตัวผู้สูงอายุและครอบครัว รวมถึงช่วยฟ้ืนฟูทั้งทางร่างกายและจิตของผู้สูงอายุเพ่ือ

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อีกท้ังยังให้บริการที่อยู่ชั่วคราวส าหรับผู้สูงอายุที่มีความ

ประสงค์เข้าสู่สถานสงเคราะห์ 

 (2)  ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ (Multipurpose Senior Center) 

 เป็นสถานที่ที่รวมตัวของผู้สูงอายุเพ่ือมาท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 

เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่สังคมค่อนข้างแคบและมักจะไม่ได้พูดคุยกันมาก กิจกรรมที่ท าร่วมกันก็มี

น้อย บางครั้งอาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเหงาได้ รวมถึงขาดแรงบันดาลใจ ดังนั้นการได้พบปะพูดคุย

กับคนอ่ืน โดยเฉพาะคนวัยเดียวกันจะท าให้สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจกันมากกว่าที่จะคุยกับ

วัยอ่ืนๆ ยิ่งหากได้รับการยอมรับ การเคารพ การให้ความส าคัญจากคนรอบข้างหรือภายในกลุ่ม
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เดียวกันจะเป็นเหมือนยาชูก าลังชั้นดี เนื่องจากผู้สูงอายุจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง จึงเกิดการตั้ง

ศูนย์เอนกประสงค์นี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถสรุปได้ 6 ประการ คือ 1) การได้พบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนท าให้

มีปฏิสัมพันธ์สังคม รวมถึงส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เป็นแหล่งในการหาความรู้ ท ากิจกรรม

ต่างๆ สามารถพูดคุยกับทุกคนได้อย่างอิสระ 3) ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ

กันเองภายในกลุ่ม ซึ่งท าให้ทุกคนได้มีพ้ืนที่แสดงออกซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลท าให้เกิดเป็น

ความภาคภูมิใจและเห็นค่าในตัวเอง 4) การเรียนรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการร่วม

ท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาที่เข้ามา ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน ถือเป็นแรงผลักดันให้ร่ วมเป็นอาสาสมัครในชุมชนได้

ด้วย 5) เป็นแหล่งรวมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอดประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยของ

ผู้สูงอายุที่ผ่านมา เพ่ือเป็นความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 6) มีกิจกรรมที่ดีที่ช่วยพัฒนาทักษะทั้งทางร่างกาย

จิตใจ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ 

 ลักษณะกิจกรรมในศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลอ่ืน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นสามารถออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

 ก)  กิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมและนันทนาการ (Social and Recreational 

Programs) 

 กิจกรรมประเภทนี้จะเน้นการเสริมสร้างการปรับตัวทั้งทางสังคมและทาง

จิตใจ โดยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมที่รื่นเริง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานได้

มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งกิจกรรมออกแนวการเฉลิมฉลอง

วันส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานศิลปะ เป็นต้น รวมถึงงานกีฬา

และเกมส์ต่างๆ 

 ข)  กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม (Educational and 

Cultural Programs) 

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ การ

เข้าใจในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง โดยรูปแบบของ

กิจกรรมจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจและมองเห็นความสามารถของตนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การศึกษาและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัวที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย รวมไปถึงความรู้ความสามารถทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ การมีบทบาทในเรื่องต่างๆ อีก

ทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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 ค)  กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ (Health Service and 

Nutrition Programs) 

     กิจกรรมนี้จะเน้นถึงสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพทั้งทางกายและจิตที่ดี โดยการบริการนั้นมีหลากหลายแบบ กล่าวคือ 1) การบริการตรวจ

สุขภาพในเบื้องต้น เช่น การวัดความดัน การเช็คการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ซึ่งมักเป็นหน่วยเคลื่อนที่

เข้าไปบริการถึงบ้านตามชุมชน 2) การบริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   

3) การให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการป้องกันร่างกายให้ห่างไกลจากโรค 4) การจัดกิจกรรม

พิเศษ ในที่นี้เป็นการบริการบ าบัด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วย เพ่ือส่งเสริมความสามารถผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การเย็บปักถักร้อย การจักสาน งานฝีมือต่างๆ โดยทุกขั้นตอนจะมีนักบ าบัดผู้เชี่ยวชาญ

คอยดูแลและให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็น

คุณค่าและความสามารถของตนเองเกิดเป็นความภาคภูมิใจซึ่งช่วยส่งผลต่อทั้งสุขภาพทางกายและ

สุขภาพทางใจอีกด้วย 5) การอบรมความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 

     ง)  กิจกรรมด้านโภชนาการ (Nutrition Programs) 

 เนื่องด้วยผู้สูงอายุบางคนไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ในการเลือกทานอาหารที่

เหมาะสมกับตัวเองและโภชนาการ ดังนั้นจึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองล าพังหรือ

โดดเดี่ยวได้รับอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการและสามารถท าอาหารเองได้ 

 จ)  กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุ (Creative Thinking 

Programs) 

 กิจกรรมด้านนี้จะเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้

ความสามารถของตนในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นค่า

ตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีหลายประเภท ดังนี้ 1) การเขียน ถือเป็นการฝึกตั้งแต่ลายมือจนถึง

สายตาและประสาทต่างๆ รวมถึงการแต่งบทกลอน เรื่องสั้น นิยายต่างๆ ตามจินตนาการ 2) งาน

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ การปั้น การวาด การระบายสี เป็นต้น 3) ดนตรี ทั้งการเต้นร า           

การขับร้อง การเล่นดนตรี สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการบ าบัดและพัฒนาอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ ท าให้จิตใจ

ผ่อนคลายเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิก และมีผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมาก 4) การเล่นละคร  

5) การร าและเต้นร าประกอบดนตรีถือเป็นการออกก าลังกายที่ดี ช่วยส่งเสริมความจ าและลด

ความเครยีดอีกด้วย 
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 ฉ)  กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ (Social Work Service Programs) 

 เป็นความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นเรื่องการพบปะทางสังคมมี

การให้ค าปรึกษาและเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาหรือตกอยู่ในความทุกข์ใจตั้งแต่วินิจฉัยและ

ประเมินปัญหา  เพ่ือส่งต่อไปยังแหล่งบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับตัว

และพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 

 3)  ชมรมผู้สูงอายุ (Senior Citizen Club) 

 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรและชุมชนจัดท าขึ้นให้กับผู้สูงอายุซึ่งชุมชนได้มีส่วน

ร่วมด้วย โดยกิจกรรมต่างๆ ถูกก าหนดโดยตัวผู้สูงอายุเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากประการหนึ่ง

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมหรือการพบปะสังคมมากนัก การจัดกลุ่มหรือชมรมถือ

เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้เป็นการเปิดสังคมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา ศาสนา เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมของชมรมที่มักจะเกิดขึ้นคือ

กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมฉาปนกิจ กิจกรรมออกก าลังกายและการตรวจสุขภาพ ตามล าดับ 

หรือหากมีเวลาว่างและสมาชิกในกลุ่มของผู้สูงอายุมีคว ามสามารถในการท างานฝีมือหรือ

ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การท าอาหาร การแกะสลัก การจักสาน เป็นต้น ซึ่งสามารถน า

ความรู้นั้นมาสอนต่อสมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ หากมีการต่อยอดอาจท าเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นการหารายได้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกด้วย ทุกกิจกรรมล้วนจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้งสิ้น 

 4)  บริการดูแลจากเพ่ือนบ้าน (Neighbourhood Care) 

 เป็นการดูแลจากเพ่ือนบ้านที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ต่างๆ ภายในชุมชน โดยการช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านถือเป็นการดูแลแบบไม่เป็นทางการ แต่มีลักษณะ

ของค่านิยม ผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน รวมถึงอาจเป็นการแสดงน้ าใจที่เปรียบเสมือนญาติพ่ีน้อง 

คนในครอบครัว เพ่ือสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามเดือดร้อน เมื่อเรามีความ

ใกล้ชิดกันจะก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าถึงปัญหาของอีก

ฝ่ายหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเร็วกว่าหน่วยงานอ่ืนเพราะเปรียบดั่งคนในครอบครัว ถือเป็นการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย 

 5)  บริการส่งต่อ (Referral Program) 

 เป็นบริการที่เอาไว้ส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดเกิดขึ้น 

บริการนี้จะท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถือเป็นการให้ความ
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สะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุที่จ าเป็นในระดับชุมชน โดยการส่งต่อนั้นต้องครอบคลุมทั้ง 1) การประเมิน

สถานของบริการ ว่าสามารถรับเคสของผู้สูงอายุได้หรือไม่รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารและให้ค าแนะน ากับ

ทางครอบครัวของผู้สูงอายุ 2) การส่งถึงแหล่งทรัพยากร เป็นการให้ครอบครัวและผู้สูงอายุได้มี

ตัวเลือกในการพิจารณาและตัดสินใจตามความต้องการ 3) การติดตามผล เพ่ือดูว่าผู้สูงอายุได้รับ

บริการตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ รงมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

และการเตรียมตัวหากต้องเจอเคสกรณีแบบนี้อีกจะได้สามารถรับมือได้อย่างถูกต้อง  

 6)  บริการจากอาสาสมัคร (Voluntary Service) 

 เป็นการบริการที่เอาไว้คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกทอดหนึ่งเนื่องจากบางครั้งผู้สูงอายุ

เองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีข้อจ ากัดบางอย่างที่อาจท าให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ จึง

จ าเป็นต้องมีอาสาสมัครเพ่ือคอยประครองและตรวจสอบ ช่วยเหลืองานผู้สูงอายุอีกแรง โดยผู้ที่เป็น

อาสาสมัครนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและสามารถช่วยผู้สูงอายุได้จริง ซึ่ง

ค่าตอบแทนอาจได้รับเป็นค าชื่นชม ค าขอบคุณ มากกว่าที่จะเป็นในรูปแบบของเงินตรา 

 7)  บริการที่จ าเป็นด้านอื่นๆ  

 ไม่ว่าจะเป็น 1) การบริการรับส่งผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเนื่องจากเวลามี

กิจกรรมใดเกิดขึ้นควรจะมีรถรับส่งเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุ 2) บริการติดต่อทาง

โทรศัพท์ เป็นบริการส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังหรือไม่ได้ติดต่อกับบุคคลภายนอก หากมีการติดต่อมา

สามารถพูดคุยกับผู้สูงอายุได้ แต่หากผู้สูงอายุไม่รับหรือไม่สามารถติดต่อได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ เพ่ือนบ้าน 

หรือคนรู้จักไปตรวจสอบดูว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือไม่ ถือเป็นบริการที่ดีมากอีกประการหนึ่งท าให้คน

ที่อยู่ห่างไกลเกิดความไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง 3) บริการทางกฎหมาย เป็นบริการที่ให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนพินัยกรรม สัญญาซื้อขายเช่าต่างๆ เป็นต้น 

 สามารถสรุปได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุนอกจากบทบาทของครัวแล้ว ถือได้ว่าบทบาทของชุมชนที่

มีต่อผู้สูงอายุส าคัญรองลงมาจากครอบครัวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะในยามที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากต้องท างานดังนั้นชุมชนจึง

มีบทบาทอย่างมาก เพ่ือเข้ามาดูแลส่งเสริมพัฒนาการผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชุมชนจาก

กลุ่มวัยเดียวกัน เพ่ือชักชวนกันท าในสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างการเข้าสังคม และเป็นการ

ดูแลระหว่างคนในชุมชนซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถน าไปสู่สังคมเข้มแข็งได ้
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในไทย พบว่า การจัด
สวัสดิการหมายถึงการบริการทางสังคมที่ให้ความหมายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือก้าวไปสู่
การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการที่มีให้ตรงกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตของประชาชน อันจะ
น ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริงในทุกด้าน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์รวมทั้งทุกคนต้องสามารถเข้าถึงสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ 
ซึ่งสวัสดิการสังคมของคนไทยเริ่มต้นจากการช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ครอบครัว เครือญาติ
และชุมชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนทางทาง
เศรษฐกิจและสังคมท าให้การจัดสวัสดิการได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นสวัสดิการแบบบูรณาการและเป็น
สังคมสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของสวัสดิการมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ การประกันสังคม การ
ช่วยเหลือสาธารณะ การบริการสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูล นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุไทยยังมีปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ขาดการบูรณาการอย่างต่อเนื่องหมายถึงการด าเนินการ
ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุแยกส่วนระหว่างงานด้านสุขภาพและงานด้านสังคม มีการกระจายความ
รับผิดชอบตามหน่วยต่างๆ ของภาครัฐ 2) ขาดการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 3) ความไม่
พร้อมของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านผู้สูงอายุโดยตรง   
4)  สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สู งอายุ ไม่สามารถ
ตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด  แต่ประเด็นที่สาคัญคือ บุตร
หลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ 

ศุทธิพนิต บุญเรือง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหา

ด้านสุขภาพ โดยผู้สูงอายุส่วนมากมีอาการปวดข้อ ปวดกระดูกมากที่สุด รองลงมาคือ ท างานหนักไม่

ค่อยได้ อ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรง สายตามีอาการพร่ามัว เดินไปไหนมาไหนเองล าบาก ตามมาด้วยโรค

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและนอนไม่ค่อยหลับตามล าดับ 2) ปัญหาด้านการด ารงชีวิต โดย

ผู้สูงอายุส่วนมากจะอยู่บ้านเลี้ยงดูหลานเป็นอันดับแรก รองลงมาคืออยู่บ้านเฉยๆ และตามมาด้วยการ

ท างานเพ่ือเลี้ยงชีพโดยมีเป็นส่วนน้อย เนื่องจากไม่มีเงินและอยู่คนเดียวหรือลูกหลานไม่ดู แลรวมถึง   

3) ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ

ต้องการให้ลูกหลานมาดูแลมากที่สุด ต้องการรายได้และเบี้ยเลี้ยงเพ่ิม และอยากมีอาชีพเสริม

ตามล าดับ ส่วนผู้ดูแลต้องการให้ได้เบี้ยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมี

ลูกหลานมาดูแล อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุมีวามคาดหวังการท างานต่อการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่ง
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สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการสังคม ผู้สูงอายุต้องการให้เทศบาลเพ่ิมเบี้ยยังชีพ 

รองลงมาคือการจัดตั้งศูนย์ดูแลหรือชมรมเพ่ือเป็นที่พบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงมีการ

รวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่

ผ่านมา ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมต่างๆ เพ่ือให้คนรุ่งหลังได้ศึกษาต่อไป สุดท้ายคือต้องการให้

จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน 2) ด้านนันทนาการ ผู้สูงอายุต้องการให้เทศบาลจัดสถานที่ใน

การออกก าลังกายและส่วนหย่อมเพ่ือใช้ในการพักผ่อน ตามมาด้วยการจัดสถานที่เพ่ือเอาไว้ส าหรับ

พบปะพูดคุยและให้เทศบาลจัดโปรแกรมเที่ยวเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน 3) ด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุ

ต้องการให้เทศบาลมีการจัดหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่มาในชุมชน เยี่ยมเยียนตามบ้าน หรือสถานี

อนามัยใกล้ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือตรวจสุขภาพและสะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงมีการแจก

อุปกรณ์ในการด ารงชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เช่น ยาสามัญประจ าบ้าน แว่นตาส าหรับผู้ที่มีปัญหาทาง

สายตา 

จินดา ถนอมรอด (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบล

แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้สุงอายุมีความต้องการด้านได้รายได้ในการเพ่ิมเบี้ย

ยังชีพมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.58 ตามมาด้วยความต้องการในการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ จัดตั้ง

ศูนย์บริการด้านนันทนาการในชุมชน จัดตั้งหน่วยประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ และรณรงค์ให้คนใน

ครอบครัวและคนในชุมชนเห็นค่าความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.55 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ได้อยู่กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิต ร้อยละ 2.54 สุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 2.53 

ได้แก่ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน จัดให้มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ า

หมู่บ้าน และมีบริการชุมชนเคลื่อนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระวีวรรณ ประพฤติกิจ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สวัสดิการผู้สูงอายุจะเพ่ิมมาก

ขึ้นเมื่อความส าเร็จในการจัดสวัสดิการด้านรายได้น้อยลง ความส าเร็จในการจัดสวัสดิผู้สูงอายุในด้าน

สุขภาพจะเพ่ิมขึ้นเมื่อผู้สูงอายุได้รับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากได้มีการเรียนรู้และท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเอง การออกก าลังกาย ฯลฯ ท าให้สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น และยังพบว่าตัว

แปรด้านอายุ การศึกษา รายได้ และสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ด้านครอบครัว และรายได้ และสุดท้ายความส าเร็จใน

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในด้านสุขภาพไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรรายได้และอายุ 
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อรอนงค์ แจ่มผม และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและ

ความต้องการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าสภาพปัญหาของการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุในก าแพงเพชรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ด้านการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ด้านการบริการผู้สูงอายุ ด้านการประมวลและพัฒนาองค์

ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และด้านการบริหารการด าเนินงานผู้สูงอายุ  ตามล าดับ 2) ความต้องการจัด

สวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไป

ยังน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารการด าเนินงานผู้สูงอายุ ด้านประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามมาด้วยด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ปิยะดา ภักดีอ านาจ และพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา พบว่า การ
จัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ระดับการ
จัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ จากเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน ผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 1 ด้าน คือ ด้านที่ 5 การสร้าง
ความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการด าเนินกิจกรรม คือ เปิดโอกาสในการเรียนรู้การสงเคราะห์การจัด
งานศพ การรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น ส่วนด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 
การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ด้านที่ 2 การจัดสวัสดิการรายได้แก่ผู้สูงอายุ ด้านที่ 3 การบริการที่
พักแก่ผู้สูงอายุ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ และด้านที่ 6 การบริการและ
เครือข่ายแก่ผู้สูงอายุ 

พรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลโนนไทย ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทั่วถึง แต่ต้องการให้เพิ่มวงเงินเบี้ยยังชีพ เป็นเดือน
ละ 1,000 บาท เนื่องจากผู้สูงอายุเห็นว่าเบี้ยยังชีพเป็นหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคงที่สุด ความ
ต้องการอ่ืนที่ส าคัญ คือ ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ต้องการกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่าย และต้องการให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน 

ปลื้มใจ ไพจิตร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับคุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ดี 

ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลการเปรียบเทียบ

คุณภาพในการด ารงชีพของผู้สูงอายุจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

แหล่งที่มาของรายได้หลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันท าให้คุณภาพในการด ารงชีวิตของ
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ผู้สูงอายุต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน

และระดับปานกลาง 7 ด้าน ผลการศึกษาปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่ส าคัญ คือ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตรงเวลา ความล่าช้าการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ทั่วถึงพ้ืนที่ชนบท 

ประสงค์ ชาญช่าง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 1) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง           

2) ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องที่อยู่อาศัยมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุ งเทพมหานคร      

3) ปัจจัยส่วนบุคคลเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ก่อนเกษียณ และภูมิล าเนาเดิม ไม่มี

ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุในกรุงเทพมหานคร 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ ต้องการมีรายได้

ประจ านอกเหนือจากการช่วยเหลือของรัฐบาล รวมทั้งต้องการแพทย์และพยาบาลคอยดูแลในยาม

เจ็บป่วย และต้องการหมอนวดคลายเส้นอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ ต้องการ

อยู่กับลูกหลาน ต้องการให้มีชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุในชุมชน อีกทั้งต้องการช่างคอยช่วยซ่อมแซม

บ้าน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ รถเข็น ครูฝึกสอน และพ้ืนที่ออกก าลังกาย เป็น

ต้น 5) แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จัดสรร

งบประมาณเบี้ยยังชีพให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ จัดพ้ืนที่ส าหรับ

ให้ผู้สูงอายุค้าขายในชุมชน รวมถึงจัดหาสถานพยาบาลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุกสัปดาห์ 

ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ พบว่า ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับมาก ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่า

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ ควรมีแผนยุทธศาสตร์ต้อง

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ประจ าปีอย่างจริงจัง ควรมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมรวมทั้งมีศูนย์ออกก าลังกาย

ส าหรับผู้สูงอายุ ควรมีอาสาสมัครออกเยี่ยมบ้านที่เพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง พร้อมทั้งตั้ง

งบประมาณเพ่ือรองรับผู้สูงอายุในอนาคต 2) ด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่

ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนารวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
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ควรจัดรถรับส่งไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย อีกทั้งมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ

อย่างทั่วถึง 3) ด้านครอบครัว ดูแลชีวิตพ้ืนฐานและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรมี

การส่งเสริมกิจกรรมทางครอบครัวเพ่ือสร้างสายใยครอบครัว รวมถึงมีการให้ความรู้อบรมสมาชิกใน

ครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักเหณฑ์ที่ถูกต้อง 4) ด้าน

การเงินและการงาน ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามความสามารถและ

ความถนัดของแต่ละบุคคลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้ตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการ

ท ากิจกรรมจัดอบรมฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ มีการท าวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต

สินค้าจนถึงการส่งแหล่งจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง  รวมถึงมีการจัดตั้ง

กองทุนและสวัสดิการกลุ่ม 

พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุเพื่อการพ่ึงพาตัวเอง ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รูปแบบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใน

จังหวัดนครสวรรค์มี 2 รูปแบบ คือ การจัดสวัสดิการสังคมที่รัฐเป็นผู้จัดให้ และการจัดสวัสดิการสังคม

ที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดให้ ซึ่งปัญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุพบว่าขาดบุคลาดกร

ทางสาธารณสุข ขาดการดูแลจากคนในตรอบครัว และขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพ่ือการพ่ึงพาตนเองพบว่า ควรมี

การตรวจสุขภาพแบบครบวงจรประจ าปี การออกเยี่ยมผู้สูงอายุเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่าง

ต่อเนื่อง และการจัดให้มีที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของบ้านพักชุมชน 

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนด้อยโอกาสทางสังคม พ้ืนที่ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัยจังหวัด

มหาสารคาม พบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ คน

พิการ และคนด้อยโอกาสทางสังคม เริ่มจากมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการสวัสดิการท้องถิ่นตาม

กฎหมาย ประสานนโยบายรัฐเข้าสู่ชุมชน ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดตั้งและพัฒนาต่อยอดการ

ให้บริการสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีเงื่อนไขหรือปัจจัยที่สนับสนุนอย่างน้อย 3 ประการ 

คือ 1) นโยบายรัฐและการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยให้การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการให้บริการ

สวัสดิการสังคมเป็นไปได้ง่ายขึ้น 2) การผลักดันนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเป็นส าคัญ 3) ความต้องการในการพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมของผู้น า

และประชาชนในพ้ืนที่ จากกระบวนการพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมภายใต้เงื่นไข

ดังกล่าวข้างต้นส่งผลตามมาทั้งในตามตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ผลทางตรง กลุ่มเป้าหมายได้รับ
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สวัสดิการมากขึ้น ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสวัสดิการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน ส่วน

ผลทางอ้อม เป็นผลของความภาคภูมิใจในชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบ

สวัสดิการในฐานะผู้ให้และผู้รับ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” รวมถึงผลต่อองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางน้อยท่ีท าให้เป็นที่รู้จักและบุคคลภายนอกให้การยอมรับ 

เอกชัย ชัยวงษ์ และสนธยา ลือประไพ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเงิน

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน โดยได้รับจาก 1) เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ 2) รับจากบุตรหลาน 3) จากกิจการส่วนตัว ส่วนรายจ่ายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยประมาณ 2,250 บาท โดยใช้จ่ายเป็น 1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย    

2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม 3) ค่าใช้จ่ายในการท าบุญตักบาตร 

ท าทาน และการบริจาคทุนทรัพย์ต่างๆ เมื่อพิจารณาทั้งรายรับและรายจ่ายแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ต้องการให้เพิ่มเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและต้องการให้มีการจัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุใน

หมู่บ้าน 

จินดารัตน์ สมคะเณย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์: ผลการวิจัยเชิงส ารวจ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 61–70 ปี ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็นผู้น าชุมชนหรือผู้สูงอายุ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสมเด็จคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุ

ร่วมกันในชุมชน ควรจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน พัฒนาสภาพแวดล้อม  ที่ปลอดภัยและ

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่ด าเนินการของชมรมผู้สูงอายุ คนต้นแบบ และครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ส่วนสภาพการมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลสมเด็จคือ การส่งเสริมด้านกิจกรรม เช่น 

การส่งเสริมสุข ภาพ การส่งเสริมนันทนาการ การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการบริการผู้สูงอายุ รองลงมา

คือ ด้านการประสานงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับกลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรรัฐหรือ

เอกชน ส าหรับปัญหาการมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลสมเด็จคือ ปัญหาด้าน

สวัสดิการสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการบริการ  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

รองลงมาคือ ปัญหาด้านสวัสดิการนันทนาการ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สถานที่ออกก าลังกายหรือ พักผ่อน 

รวมถึงกิจกรรมพบปะกัน 
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ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล, วณิฎา ศิริวรสกุล และชัชสรัญ รอดยิ้ม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนว

ทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต พบว่า 1) ปัญหาและ

อุปสรรคของผู้สูงอายุ ได้แก่ บุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ การจัดงบประมาณในการดูแล

ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิตมีข้อจ ากัด

ที่ไม่ครอบคลุมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

และมีโรคประจ าตัว รวมทั้งมักมีอาการหงุดหงิดเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาสภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้ยังมีปัญหากับครอบครัวเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ท าให้ต้องดิ้นรนท างานจนไม่มีเวลา

ปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว และปัญหารายได้ของผู้สูงอายุที่ไม่สมดุลกับรายจ่าย 2) ศักยภาพของ

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความคิดเป็นระบบ มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความเป็นผู้น า และมีการ

สื่อการที่ชัดเจน แต่มีผู้สูงอายุส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนที่มีมาพัฒนาชุมชน 

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความยินดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของชุมชน 3) ความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องการมีศูนย์สุขภาพในชุมชนและได้รับการตรวจ

สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการดูแล

ตนเองอย่างถูกต้อง ต้องการเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และต้องการให้ลูกหลานดูแล

เอาใจใส่ตนอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 4) แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็น

พลัง ต้องมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรเข้ามาสอนอาชีพเพ่ือ

เพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และจัดตั้งชมรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม โดยมีประธานชมรมเป็น

ตัวแทนหลักในการประสานงาน 

กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน

พ้ืนที่เมืองชุมชนสามัคคี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) สถานการณ์บริบท

ปัญหาสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนสามัคคี พบว่า ประชากรร้อยละ 30 เป็น

กลุ่มวัยแรงงานที่อพยพย้ายถิ่นมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ท าให้ความสัมพันธ์ของประชาชนใน

ชุมชนลดน้อยลง มุ่งประกอบอาชีพท ามาหากินเพ่ือการอยู่รอด แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในกลุ่มคน

ดั้งเดิมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอยู่ร่วมกันฉันท์เครือญาติ 

ผู้สูงอายุร้อยละ 80 มีรายได้พอเพียงในการใช้จ่ายประจ าเดือน มีสวัสดิการจากภาครัฐ ในส่วนปัญหา

ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนมีจ านวน 544 คน และเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ านวน 171 คน 

เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ขาดความสามารถในการดูแล

ตนเอง (ติดเตียง) จ านวน 4 คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยเลือกใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาลที่มี
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แพทย์ ในส่วนการดูแลสุขภาพ เน้นการออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาที    

2) ระบบและกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พบว่า มีการ

จัดตั้งกลุ่มในชุมชนดังนี้กลุ่มชมรมรักษ์สุขภาพ, กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชาวคุ้ม 

ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริม

สุขภาพกลุ่ม อสม. มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคีและหน่วยงานอ่ืน 

อีกทั้งองค์กรภาคการศึกษาและภาครัฐ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน 

3) ผลการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เมือง ได้น าข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้โดยเน้นให้เข้ากับบริบทของชุมชน ได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1) โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามัคคี 2) โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

สามัคคี 3)โดยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เพ็ญศิริ พันพา (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบบุญนิยม: การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือ

การพ่ึงตนเอง กรณีศึกษา สาธารณโภคีศีรษะอโศก ชุมชนศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การ

พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการพ่ึงต้นเองมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทางศาสนาที่ไม่ได้เน้นเรื่อง

ของตัวเงินแต่เน้นเรื่องของจิตใจและจิตส านึก และท าให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาอาศัยอยู่ร่วมกัน รวมถึง

ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ปัจจัยทางศาสนาถือเป็นสิ่งที่

ช่วยเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีท้องถิ่นกับภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตอย่าง

ผสมผสานลงตัวและเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคนในชุมชนนั้นมี

น้ าใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแต่มีความเชื่อว่าจะได้บุญ

เป็นการตอบแทนท าให้คนในชุมชนมีความพอเพียง มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่าย บริโภคอย่างพอเพียง 

ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการและความสามารถในการตอบสนองความต้องการซึ่งสิ่งนี้

เองที่ช่วยให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

วันเพ็ญ ปัณราช , ขนิษฐา นันทบุตร , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ และบัวพันธ์ พรหมพักพิง 

(2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน (A Community 

Capacity Enhancement Model for Care of the Elderlyd) ผลการวิจัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ

ได้ 4 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางอย่างและต้อง

พ่ึงพาผู้อื่นบางอย่าง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้สูงอายุที่ถูก ทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแล โดยผู้สูงอายุ

มีความต้องการการดูแลเมื่อเจ็บป่วย ต้องการความมั่นคงด้านการเงิน ต้องการอยู่ในครอบครัวกับ

ลูกหลาน และต้องการการยอมรับจากชุมชน ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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ประกอบด้วย 1) การดูแลในลักษณะของภาคีหุ้นส่วน  ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของ

ความสัมพันธ์ในแนวราบ 2) อยู่บนฐานของทรัพยากรและศักยภาพ ของชุมชน 3) การดูแลนี้จะมีส่วน

ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและ  วัฒนธรรมของชุมชน และ  

4) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการให้การดูแลผู้สูงอายุ โดย  การสนับสนุนช่วยเหลือของ

ศูนย์สุขภาพชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย รูปแบบการดูแลที่เหมาะสม

ประกอบด้วย 1) มีระบบสนับสนุนดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2) ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในครอบครัวกับลูกหลาน 3) ด าเนินการให้มีการ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

และกองทุนชุมชน เพ่ือให้เป็นสวัสดิการในการให้การดูแลช่วยเหลือด้านการเงินและ  สุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

จินตนา กาศมณี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว พบว่า ความส าเร็จใน

การจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน เขตคันนายาว คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและ

สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องทุกชุมชนในเครือข่ายจึงตระหนักถึ ง

ความส าคัญของการร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การสร้างสวัสดิการชุมชนเพ่ือ

ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน พ่ึงพาอาศัยระหว่างกัน และเป็นการป้องกันภัยจาก

ภายนอกที่เป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในรอบด้านท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยลักษณะ

ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ มี 4   ประการ ได้แก่ 1) การสร้างทุนทางสังคม คือการไว้เนื้อเชื่อใจและ

การสร้างเครือข่ายทางสังคม 2) ภาวะผู้น าที่เกิดจาก “จิตวิญญาณของผู้น า” ที่มีจิตสาธารณะ มีความ

มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ด้วยความจริงใจ รวมทั้งทัศนคติ วิสัยทัศน์และแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายสูงสุดของประชาชน 3) การมีส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในการจัด

สวัสดิการชุมชนที่มีจากการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการแก้ไขปัญหา และสามารถ

พ่ึงพาตนเอง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน 4) การสร้างเครือข่าย เป็นสิ่งส าคัญ

อีกประการหนึ่งในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนที่เกิดจากการสร้างการเรียนรู้ การ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาตนเอง การรักษาและใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยการเชื่อมโยงระหว่างกันของชุมชนในเขตพ้ืนที่คันนายาวที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการจัด

สวัสดิการชุมชน ท าให้เกิดเป็นรูปธรรมจนประสบความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือข่าย

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การหนุนเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาต่อกิจกรรม
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ต่างๆ ของการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน รวมถึงความเป็นอิสระจากอ านาจรัฐและอ านาจ

ต่างๆ ที่ไม่ชอบธรรม 

วิริยาภรณ์ สวัสดิ์รักษา (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง: 

ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดสวัสดิการของทั้ง 12 ชุมชนที่ศึกษานั้น

มีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่เหมือนกันอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ 1) กองทุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 2) งาน

ประเพณีและกิจกรรม 3) กองทุนออมทรัพย์ 4) เงินเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 5) กองทุน

ฌาปนกิจ และ 6) อาชีพ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นมีกิจกรรมผู้สูงอายุบางประเภทที่จ าเป็นต้องขอระดมทุนจาก

ภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นต้น 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากซึ่งเป็นกิจกรรมที่ภายในชุมชนจัดขึ้นเอง ได้แก่ กิจกรรมการ

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ กิจกรรมบันเทิงและการละเล่นพิเศษ กิจกรรม

ทัศนศึกษา กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมตั้งชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้

ยังมีสวัสดิการประเภทเงินอุดหนุนรายได้ การตรวจสุขภาพ และท่ีเกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็

ตามปัจจัยที่จะท าให้ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการผู้สูงอายุได้นั้นควรค านึงถึง ขนาดของชุมชน ลักษณะ

ของผู้น า การด ารงต าแหน่งของผู้น าที่มากกว่า 1 บทบาท จ านวนผู้สูงอายุที่มีในชุมชน การได้รับความ

ช่วยเหลือจากภายนอก งบประมาณท่ีมี หลัการบริการและการจัดการ และการรวมกลุ่ม นอกจากนี้ยัง

พบถึงสาเหตุที่ท าให้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนล้มเหลว คือ ผู้น าขาดวิสัยทัศน์ในการมอง

การณ์ไกล ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาดทักษะใน

การรวมกลุ่ม ส่วนแนวโน้มและทิศทางในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนในสังคมไทย ต้องมีการ

พิจารณาระหว่างกิจกรรมที่จะจัดกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ความ

เข้มแข็งของชุมชน การสร้างรายได้จากการรวมกลุ่มจากการสร้างอาชีพ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นใน

เรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามเดือดร้อน รวมถึงมีการวางแผนในการจัดสวั สดิการอย่าง

ต่อเนื่อง 

สุพิชชา เอกระ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนคนจนเมือง: 

กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาและ

ความต้องการเร่งด่วนในด้านต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ 1) เศรษฐกิจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอต้องความต้องการในการใช้จ่าย จึงต้องการอาชีพเสริมที่ตรงกับศักยภาพของตัวเอง 

เพ่ือมีรายได้มาใช้จ่ายในการด ารงชีพและเก็บออม 2) ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคความดัน

โลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ จึงต้องการเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล และการได้รับ
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ค าแนะน าจากนักโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขลักษณะอนามัยที่ดี รวมถึงเป็นการ

ป้องกัน บ าบัดและควบคุมโรค 3) ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดความ

ไว้วางใจและขาดการมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืน และต้องการลดการพ่ึงพาผู้ อ่ืนให้น้อยลง 4) ด้านจิตใจ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก าลังประสบปัญหาการขาดความสนใจ ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยท า มีความรู้สึกว่า

ตนเองไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมาย จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่และการเป็นที่ยกย่องเชิดชูในคุณ

งามความดี ส่วนการบริหารการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา พบว่า มี

กระบวนการบริหารจัดการอยู่ 3 ประการ ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดย 1) การบริหารจัดการ

ด้วยความเข้าใจ คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และ

องค์กรความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) การบริหารจัดการด้วยการเข้าถึง คือ การ

ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ท าหน้าที่ของ

ตัวเองให้ดีที่สุดและประสานงานกันทุกฝ่ายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3) การบริหารจัดการด้วยการ

พัฒนารูปแบบโครงการที่ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ คือ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้

มีการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือสร้างสังคมและเป็นการเพ่ิมคุณค่าของตัวเอง สามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่เกษียณจากการท างานใช้

เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านและครอบครัว ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านร่างกายที่

อ่อนแอลงไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาว ด้านจิตใจมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายจากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน น้อยใจง่าย และต้องการการดูแลจากบุตรหลาน ด้านสังคม

ผู้สูงอายุมีเวลาว่างมากขึ้น ไม่ค่อยมีเพ่ือนหรือพบปะสังสรรค์คนวัยเดียวกันท าให้เกิดความเหงา ความ

ว้าเหว่ และด้านเศรษฐกิจที่ขาดรายได้หรือรายได้ที่มีลดน้อยลง ท าให้ภาระต้องตกมาอยู่ที่บุตรหลาน 

แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากสวัสดิการที่ภาครัฐมอบให้แต่ไม่เพียงพอและไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนด้วยปริมาณผู้สูงอายุที่มีจ านวนมาก 

ดังนั้นชุมชนจึงได้มีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่จัดโดยชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นการเติมเต็มการดูแลผู้สูงอายุ

ในชุมชนในส่วนที่รัฐเข้าไม่ถึงและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่ได้รับการดูแลในทุกด้าน จาก

การท างานประสานงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือการจัดสวัสดิการที่

สามารถตอบสนองความต้องการในการด ารงชีพของผู้สูงอายุเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุให้ดีขึ้นและสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม 
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งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพด้านล่าง 

ดังนี้ 
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 กล่าวโดยสรุปผู้สูงอายุมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากสังคมไทยก าลังเผชิญกับสังคม

ผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นเห็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านโครงสร้างอัตราการพ่ึงพิงรวมที่คนวัยท างานต้องท างานหนักขึ้น เพราะ ต้องดูแลทั้งผู้สูงอายุ

และเด็กมากขึ้นแต่อัตราคนในวัยท างานลดลง ท าให้คนวัยท างานกลุ่มนี้ในบางครอบครัวไม่สามารถ

ดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งต้องย้ายไปอยู่ในใกล้ที่ท างาน เป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่โดย

ล าพังมากข้ึน โดยผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีปัญหาสุขภาพทางกาย รวมถึงการ

แปรปรวนทางอารมณ์ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพทางใจ มักมองตัวเองในแง่ลบ ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะ

ได้รับการดูแลจากสวัสดิการของรัฐและครอบครัว แต่ด้วยการท างานที่ล่าช้าส่งผลให้สวัสดิการไม่ทั่วถึง

และไม่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานได้อย่างเพียงพอ จึงมีการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือเข้า

มาดูแลและเติมเต็มในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในแต่ละประเภท เพ่ือจัด

สวัสดิการให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จากการท างาน

ประสานงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ กลายเป็นสังคมเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพากันเองระหว่างคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 



 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ป�ญหาของผู�สูงอายุกับการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษากรณี 2 

ชุมชน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” ผู�วิจัยใช�วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 

Research Design) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเปDนแนวทางในการศึกษา โดย

การศึกษาเชิงปริมาณเปDนการเก็บข�อมูลเชิงสํารวจเพ่ือทราบข�อมูลพ้ืนฐานภาพรวมของทุก       

หลังคาเรือนท้ัง 2 ชุมชน และการศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงเปDนวิธีหลักในการวิจัยนี้จะเน�นรูปแบบของ 

The Participle Observe โดยผู�วิจัยได�เข�าไปสร�างความสัมพันธRอันดีกับชุมชนและมีการแสดง

สถานภาพอยTางเปUดเผย เพ่ือให�ชาวบ�านเกิดความไว�เนื้อเชื่อใจ รวมถึงเข�าไปมีสTวนรTวมในการ

ชTวยเหลือกิจกรรมของคนในชุมชนด�วยความจริงใจ ผTานการสังเกตอยTางมีสTวนรTวมและไมTมีสTวนรTวม 

โดยเฉพาะการเข�ารTวมกิจกรรมวันสําคัญในแตTละเดือน และกิจกรรมท่ีชาวบ�านจัดข้ึนเพ่ือเปDน

สวัสดิการให�กับชาวบ�านในชุมชน ซ่ึงผลการศึกษาข�อมูลท้ัง 2 วิธี ครอบคลุมท้ังเนื้อหาเชิงปริมาณและ

เนื้อหาเชิงคุณภาพ สTงผลให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�องชัดเจนเพ่ือนํามาวิเคราะหRเปDนข�อสรุปจนเกิดเปDน

ข�อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนตTอไป โดยผู�วิจัยได�กําหนดวิธีการวิจัยโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 3.1.1  ประชากรหรือกลุTมตัวอยTาง 

 3.1.2  เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 

 3.1.3  วิธีการเก็บข�อมูล 

 3.1.4  การวิเคราะหRข�อมูล 

 3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 3.2.1  ผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญ 

 3.2.2  การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 3.2.3  การวิเคราะหRข�อมูล 

 3.2.4  การนําเสนอข�อมูล 
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 3.3  ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 3.4  คํานิยามศัพทR 

 

3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 เปDนการศึกษาเชิงสํารวจโดยใช�แบบสอบถามเปDนเครื่องมือในการเก็บข�อมูลภาพรวมของคน

ในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุTงมณีพัฒนาเพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานโดยรวมและนําข�อมูลท่ีได�มา

วิเคราะหRหาร�อยละและคTาเฉลี่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 3.1.1  ประชากรหรือกลุ�มตัวอย�าง 

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ประชากรหรือกลุTมตัวอยTาง ได�แกT ชาวบ�านท้ัง 2 ชุมชน 1) ชุมชน

คลองพลับพลา จํานวน 282 หลังคาเรือน 2) ชุมชนรุTงมณีพัฒนา จํานวน 420 หลังคาเรือน สTวนกลุTม

ตัวอยTาง คือ ผู�สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปaข้ึนไปท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยอยูTในชุมชนท้ัง 2 ชุมชน 

  

 3.1.2  เครื่องมือท่ีใช#ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบTงออกเปDน 2 สTวน ดังนี้ 

 1)  สTวนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของแตTละครัวเรือน ท้ัง 2 ชุมชน ประกอบด�วย อายุของ

หัวหน้าครัวเรือน อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน การนับถือศาสนา ระดับการศึกษาของหัวหน้า

ครัวเรือน รายได้เฉลี ยตอ่เดือนของครัวเรือน จํานวนสมาชิกภายในครอบครัวทั *งหมด และจํานวน

ผู้สงูอายทีุ มีอายตุั *งแต ่60 ปี 

 2)  สTวนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับผู�สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตT 60 ปaข้ึนไป โดยเนื้อหาคําถาม

ประกอบด�วย อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพในป�จจุบัน แหลTงท่ีมาของรายได� จํานวนเบ้ีย

ผู�สูงอายุท่ีได�รับตTอเดือน ป�ญหาด�านสุขภาพ มีโรคประจําตัวอะไรบ�าง ความถ่ีในการเดินทางไปพบ

แพทยR วิธีการท่ีใช�ในการเดินทางไปพบแพทยR ความถ่ีในการเข�ารTวมกิจกรรมตTางๆ ภายในชุมชน เพ่ือ

คัดแยกผู�สูงอายุตามประเภทท่ีเหมาะสม ได�แกT 1) ผู�สูงอายุท่ีแข็งแรงสามารถชTวยเหลือตัวเองได�และ

ชอบเข�ารTวมกิจกรรมชุมชน 2) ผู�สูงอายุติดบ�าน ชอบเก็บตัวอยูTแตTในบ�าน ไมTชอบเข�าสังคม ไมTเข�ารTวม

กิจกรรมชุมชน และ3) ผู�สูงอายุติดเตียง ไมTสามารถชTวยเหลือตัวเองได� รวมถึงสอบถามถึงป�ญหาและ
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ความต�องการในการดําเนินชีวิตประจําวัน/การดํารงชีพ และข�อเสนอแนะท่ีอยากให�ชุมชนหรือ

หนTวยงานท่ีเก่ียวข�องนํามาจัดทํา ปรับปรุง แก�ไข หรือเปลี่ยนแปลง 

  

3.1.3  วิธีการเก็บข#อมูล  

โดยการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยต�องการข�อมูลพ้ืนฐานจากบ�านทุกหลังเพ่ือเปDนข�อมูลเชิงสํารวจ 

ผู�วิจัยมีผู�ชTวยจํานวน 4 คนมาชTวยในการเก็บข�อมูล แบTงผู�เก็บข�อมูลออกเปDน 2 สาย สายละ 2 คน 

โดยแบTงพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตTละสายตามแผนคือชTวยกันเก็บข�อมูลพร�อมกันทีละชุมชนเดินควบคูTกัน

คนละฝ�eงเนื่องจากบ�านมีลักษณะเปDนซอยหันหน�าเข�าหากัน กTอนลงพ้ืนท่ีผู�วิจัยได�มีการเตรียมตัวในการ

ทําความเข�าใจแบบสอบถามรTวมกันเพ่ือให�เกิดความเข�าใจในทิศทางเดียวกันเพ่ือให�เกิดความเท่ียงตรง

ในข�อมูลท่ีสุด แล�วจึงเก็บข�อมูลทุกบ�านท่ีพบเจอและเปDนผู�ท่ียินดีให�ข�อมูลในการสัมภาษณR ซ่ึงจะถาม

ข�อมูลในสTวนท่ี 1 กTอน หากครัวเรือนไมTมีผู�สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตT 60 ปaข้ึนไปจะสิ้นสุดการตอบ

แบบสอบถาม แตTหากในครัวเรือนมีผู�สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตT 60 ปaข้ึนไปจะทําแบบสอบถามในสTวนท่ี 2 

ท่ีเก่ียวกับผู�สูงอายุตTอไป 

 

3.1.4  การวิเคราะห,ข#อมูล  

การวิเคราะหRข�อมูล ในการวิเคราะหRข�อมูลจะใช�สถิติเชิงพรรณนา ด�วยการหาหาร�อยละและ

คTาเฉลี่ย 

 

3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 ใช�วิธีการสัมภาษณRเชิงลึกเก่ียวกับภาพรวมชุมชน ป�ญหาตTางๆ ในการดํารงชีพของผู�สูงอายุ 

โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

 

3.2.1  ผู#ให#ข#อมูลท่ีสําคัญ 

ผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประธานชุมชน ชุมชนละ 1 คน ประธานกลุTมชมรม

ผู�สูงอายุ ชุมชนละ 1 คน และผู�สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตT 60 ปa ข้ึนไป โดยแบTงออกเปDน 1) ผู�สูงอายุท่ี

แข็งแรงสามารถชTวยเหลือตัวเองได�และเข�ารTวมกิจกรรมเปDนประจําชุมชนละ 3 คน 2) ผู�สูงอายุท่ีติด

บ�าน ชอบเก็บตัวอยูTในบ�าน ไมTชอบเข�ารTวมสังคม ไมTรTวมกิจกรรมชุมชน ชุมชนละ 3 คน 3) ผู�สูงอายุ
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ติดเตียง ไมTสามารถชTวยเหลือตัวเองได� ชุมชนคลองพลับพลาจํานวน 3 คน และชุมชนรุTงมณีพัฒนา

จํานวน 1 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 คน 

  

 3.2.2  การเก็บรวบรวมข#อมูล  

 ในการเก็บข�อมูลมีการใช�วิธีการ ดังนี้ 

 1)  การเก็บข�อมูลจากการรวบรวมเอกสารตTางๆ ของชุมชน เชTน ประวัติความเปDนมา

ของชุมชน แผนท่ีชุมชน รายชื่อประชากรผู�สูงอายุในชุมชน สวัสดิการของผู�สูงอายุท่ีจัดโดยชุมชน 

ผลงานท่ีผTานมาเก่ียวกับกิจกรรมตTางๆ  

 2)  การเข�ารTวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน โดยผู�วิจัยเข�าไปสังเกตการณRแบบมีสTวนรTวม

และไมTมีสTวนรTวมในวันสําคัญตTางๆ หรือในวันท่ีมีหนTวยงานเข�ามาประชุมเก่ียวกับสวัสดิการผู�สูงอายุ 

ซ่ึงผู�วิจัยสามารถค�นหาผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญจากผู�สูงอายุท่ีมาเข�ารTวมกิจกรรมและจากการแนะนําของ

ประธานชุมชน 

 3)  การสัมภาษณRเชิงลึก ผู�วิจัยได�มีการเตรียมตัวในการเตรียมแนวคําถามไว�ลTวงหน�า

ในแตTละประเด็น เปDนลักษณะคําถามปลายเปUดและการสัมภาษณRอยTางไมTเปDนทางการ เพ่ือให�ผู�ให�

ข�อมูลท่ีสําคัญรู�สึกพูดคุยกันในบรรยากาศเปDนกันเอง ไมTกดดัน ไมTเครียด มีความผTอนคลายและ

ไว�วางใจเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสําคัญ โดยสัมภาษณRประธานชุมชน ประธานชมรมผู�สูงอายุ และผู�สูงอายุแตT

ละประเภทเก่ียวกับป�ญหาในการดํารงชีพ/การดําเนินชีวิตประจําวัน วTามีป�ญหาอะไรบ�าง ต�องการให�

หนTวยงานท่ีเก่ียวข�องให�ความชTวยเหลือในเรื่องใด และสวัสดิการผู�สูงอายุท่ีจัดโดยชุมชนในแตTละ

ชุมชนเปDนอยTางไร ได�รับสวัสดิการหรือเข�ารTวมกิจกรรมชุมชนท่ีจัดให�หรือไมT เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มา

เปรียบเทียบกันหาความเหมือนและความแตกตTางเพ่ือแสดงให�เห็นถึงป�ญหาของผู�สูงอายุในแตTละ

ชุมชนวTาสวัสดิการชุมชนท่ีมีอยูTตอบสนองตTอความต�องการอยTางเหมาะสมและผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการ

อยTางท่ัวถึงเพียงพอหรือไมT โดยผู�วิจัยได�มีการขออนุญาตอัดเสียงระหวTางสัมภาษณRควบคูTกับการจด

บันทึกและสังเกตบริบทรอบข�าง 

  

 3.2.3  การวิเคราะห,ข#อมูล  

 ผู�วิจัยทําความเข�าใจกับบทสัมภาษณRของแตTละชุมชนอยTางละเอียดเพ่ือนํามาแยกประเด็นให�

เห็นถึงป�ญหาในแตTละบทสัมภาษณR แล�วตรวจสอบวTาตรงกับวัตถุประสงคRท่ีตั้งไว� รวมท้ังนํามาทบทวน

กับทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาวิเคราะหRข�อมูล โดยพิจารณาเชิงเหตุผลและจากข�อมูลหลักฐานท่ีได�มา
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เปDนท่ีสําคัญ หลังจากนั้นจึงนํามาพรรณนาผลการศึกษาเชื่อมโยงกับทฤษฎี โดยหากเปDนการค�นพบ

ใหมTหรือมีประโยชนRในการศึกษาตTอไปจะนําไปใสTในข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  

 3.2.4  การนําเสนอข#อมูล  

 ผู�วิจัยใช�รูปแบบการเขียนเชิงพรรณนาเพ่ือให�เห็นรายละเอียดอยTางครบถ�วน และนํามา

วิเคราะหRในแตTละบริบทชุมชน  

 

3.3  ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 

ต้ังแตTเดือน มีนาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 7 เดือน 

 

3.4  คํานิยามศัพท, 

 

 1)  ผู�สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแตT 60 ปaข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

 2)  ผู�สูงอายุท่ีสามารถชTวยเหลือตัวเองได� หมายถึง ผู�สูงอายุท่ีมีรTางกายแข็งแรง สามารถ

ชTวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําได� ชอบเข�ารTวมกิจกรรมชุมชน ชอบเข�าสังคม 

 3)  ผู�สูงอายุติดบ�าน หมายถึง ผู�สูงอายุท่ีไมTชอบเข�าสังคม เก็บตัวอยูTแตTในบ�าน ใช�เวลาสTวน

ใหญTอยูTในบ�าน ทํางานบ�าน เลี้ยงดูบุตรหลาน ไมTเข�ารTวมกิจกรรมชุมชน 

 4)  ผู�สูงอายุติดเตียง หมายถึง ผู�สูงอายุท่ีไมTสามารถชTวยเหลือตัวเองได� หรือสามารถชTวยเหลือ

ตัวเองได�บ�างเล็กน�อย ต�องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา สTวนใหญTเปDนอัมพฤกษR อัมพาต 

 5)  สวัสดิการชุมชน หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดโดยชุมชน เพ่ือเปDนหลักประกันความม่ันคงใน

การดูแลต้ังแตTเกิดจนตาย เพ่ือการดูแลพ่ึงพากันระหวTางคนในชุมชนด�วยกัน สามารถชTวยเหลือกัน

ภายในชุมชนได�กTอน โดยไมTรอความชTวยเหลือจากหนTวยงานภายนอกเพียงอยTางเดียว 
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บทท่ี 4 
 

กรณีศึกษาชุมชนคลองพลับพลา 

 
 ใบบทนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอข้อมูลจำกกำรส ำรวจพ้ืนที่ในชุมชนคลองพลับพลำเพ่ือให้เห็น
ภำพรวมชุมชนโดยกล่ำวถึงประวัติชุมชนพอสังเขป จำกนั้นแสดงให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นถึงสภำพควำม
เป็นอยู่ของคนในชุมชนและปัญหำของผู้สูงอำยุโดยรวม และวิเครำะห์ผู้สูงอำยุแต่ละประเภทแบบ   
เชิงลึก เพื่อน ำมำวิเครำะห์ถึงปัญหำของผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำร เรียงตำมหัวข้อดังนี้ 
 4.1  ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.2  ข้อมูลสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุจำกกำรส ำรวจชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.3  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.4  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุติดบ้ำนในชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.5  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุติดเตียงในชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.6  กำรวิเครำะห์บทบำทของชมรมผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำรของชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.7  กำรวิเครำะห์ปัญหำผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัดิกำรในชุมชนคลองพลับพลำ 
 4.8  ข้อเสนอแนะในกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนคลองพลับพลำ 
 

4.1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนคลองพลับพลา 
 
  ตั้งแต่อดีตภำพที่เห็นในบริเวณนี้เต็มไปด้วยทุ่งนำสีเขียวที่มีพ้ืนที่ยำวไกลสุดลูกหูลูกตำ พ้ืนที่
บำงส่วนเป็นป่ำทึบที่เรียงต่อกันกินบริเวณกว้ำงขวำงกว่ำ 300 ไร่ เรียกพ้ืนที่นี้ว่ำ “ทุ่งบำงกะปิ” โดย
บริเวณสองข้ำงทำงเรำมักจะเห็นดอกบัวขึ้นเรียงรำยอยู่ข้ำงท้องนำ น้ ำในคลองมีควำมใสสะอำด จน
สำมำรถมองเห็นสิ่งมีชีวิตในน้ ำได้ ผู้คนมักจับปลำมำท ำอำหำรเพ่ือเลี้ยงชีพและน ำมำขำยได้เป็น
จ ำนวนมำกสมกับค ำที่ว่ำในน้ ำมีปลำในนำมีข้ำวเป็นภำพที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชำติในช่วงเวลำนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร ค้ำขำยผลผลิตทำงกำรเกษตร จำก
กำรท ำไร่ไถนำ ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ต่ำงๆ วิถีชีวิตของคนที่นี่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ำย ซึ่งปัจจุบัน
พ้ืนที่แห่งนี้ถูกเรียกว่ำ “วังทองหลำง” เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นทองหลำงจ ำนวนมำก 
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 ในช่วงประมำณทศวรรษ 2500 - 2510 บริเวณนี้มีผู้คนอำศัยอยู่ประมำณ 100 หลังคำเรือน
โดยแต่ละหลังคำเรือนนั้นจะสร้ำงบ้ำนที่ท ำมำจำกไม้ บ้ำงก็ท ำเป็นบ้ำนชั้นเดียว บ้ำงก็เป็น บ้ำนสองชั้น
ตั้งอยู่อย่ำงกระจัดกระจำยอยู่บริเวณริมคลองแห่งนี้ แต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพ่ือนบ้ำนกลับเป็น
ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบชุมชนชนบท มีควำมสัมพันธ์ฉันท์เครือญำติที่มีกำรดูแลเกื้อกูลซึ่งกันมีกำร
พูดคุยทักทำยกันเป็นประจ ำ เมื่อใดบ้ำนไหนมีเรื่องเดือดร้อนหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือบ้ำนใกล้
เรือนเคียงก็จะเข้ำมำช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งต่ำงๆ ให้แก่กันอยู่เสมอ และมีกำรเดินทำงไปมำหำสู่กันโดย
ใช้เรือเป็นพำหนะเดินทำง ซึ่งเรือในสมัยนั้นผู้คนนิยมใช้เรือพำยมำกกว่ำกำรใช้เรือยนต์ เนื่องจำกเรือที่
ใช้เครื่องยนต์มีรำคำที่แพงมำก ดังนั้นถ้ำเห็นบ้ำนไหนที่ใช้เรือยนต์จัดได้ว่ำเป็นบ้ำนที่มีฐำนะดีกว่ำบ้ำน
หลังอ่ืนๆ 
 บ้ำนเรือนในสมัยก่อนไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึงคนในสมัยนั้นจึงมักใช้ตะเกียงเจ้ำพำยุและตะเกียง
น้ ำมันก๊ำดที่สร้ำงมำจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนจำกคนรุ่นก่อนๆ เพ่ือทดแทนแสงสว่ำงในเวลำค่ ำคืน ส่วน
เรื่องน้ ำที่เอำไว้ส ำหรับใช้กินและใช้ชำวบ้ำนจะใช้วิธีกำรรองน้ ำฝนใส่ตุ่มไว้เพ่ือเก็บน้ ำไว้ใช้ดื่มและใช้
อำบเนื่องจำกน้ ำมีควำมสะอำดและปรำศจำกมลพิษเจือปน จนกระทั่งปลำยปี 2510 ได้มีโรงงำน
อุตสำหกรรมแห่งหนึ่งเข้ำมำตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนซึ่งไม่มีกำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำน
แต่ได้ปล่อยน้ ำเสียลงคลองแทนท ำให้น้ ำที่เคยใสสะอำดกลับมีกลิ่นเหม็นเน่ำ จนท ำให้สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ 
ในน้ ำลอยตำยเป็นจ ำนวนมำก สร้ำงควำมเดือดร้อนมำกมำยขึ้นแก่ชำวบ้ำนในบริเวณนั้น จำกที่
ชำวบ้ำนเคยจับปลำมำท ำกินท ำขำยหำรำยได้ก็ไม่สำมำรถท ำได้เหมือนเช่นเคย 
 เทคโนโลยีและควำมทันสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำได้เข้ำมำสู่ชุมชนอย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลให้วิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปและท ำให้ผู้คนได้รับควำม
สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น เมื่อชำวบ้ำนได้หันมำเริ่มใช้แสงสว่ำงที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำท ำให้กำรใช้แสง
สว่ำงจำกน้ ำมันตะเกียงและตะเกียงน้ ำมันก๊ำดที่เคยใช้อย่ำงแพร่หลำยหำยไปจำกชุมชนในเวลำเพียง
ไม่นำน บ้ำนเรือนต่ำงๆ เริ่มใช้ไฟฟ้ำกันมำกขึ้น บ้ำนไหนที่มีฐำนะดีก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ำเป็นของตัวเอง 
เช่น โทรทัศน์ ที่จัดได้ว่ำบ้ำนไหนมีเป็นอันว่ำคนในชุมชนต้องไปหยุดดูด้วย อย่ำงร้ำนกำแฟในชุมชน
ที่ตั้งโทรทัศน์จอขำวด ำไว้ให้คนในชุมชนได้ดูร่วมกันแต่ทุกคนที่ใช้บริกำรจะต้องหยอดเงิน 50 สตำงค์
ให้กับทำงเจ้ำของร้ำน โดยมีคนมำใช้บริกำรไม่ขำดสำย จัดได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง
ของคนในชุมชน ที่ได้ใช้เวลำร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กันที่ยังท ำให้ควำมสัมพันธ์แบบชุมชน
ชนบทยังคงอยู่อย่ำงแนบแน่น 
 อย่ำงที่รู้กันดีว่ำพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์   
ซึ่งชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่จะต้องท ำสัญญำเช่ำกับทำงส ำนักงำนทรัพย์สินฯ โดยในทศวรรษ 2510  
มีจ ำนวนผู้ท ำสัญญำเช่ำประมำณ 70 หลังคำเรือน จนกระทั่งทศวรรษ 2520 ที่เห็นได้ชัดว่ำมีผู้บุกรุก
จำกภำยนอกเข้ำมำสร้ำงที่อยู่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ชุมชนมีควำมหนำแน่นของ
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ประชำกรเ พ่ิมขึ้นอย่ ำ ง เห็น ได้ชั ด  จนประมำณปี  2531 ได้มี โครงกำรทำงด่วนยกระดับ  
รำมอินทรำ-อำจณรงค์ และกรุงเทพมหำนครตัดถนนสำยเอกมัย-รำมอินทรำ ท ำให้ทำงส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ต้องสูญเสียพ้ืนที่บำงส่วนไป ซึ่งน ำควำมเดือดร้อนมำกมำยมำสู่
ประชำชนในพ้ืนที่ ทำงส ำนักทรัพย์สินฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจจำกปัญหำที่เกิดขึ้นจึงได้มีกำรแบ่งปันที่ดิน 
(Land Sharing) กล่ำวคือเป็นกำรเวนคืนที่ดินบำงส่วน เพ่ือน ำมำสร้ำงประโยชน์และกำรพัฒนำที่อยู่
อำศัยให้กับประชำชนที่เดือดร้อน โดยเน้นกำรพัฒนำชุมชนสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มั่นคง รวมทั้งมีกำรจัดสำธำรณูปโภคให้ทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหำและเป็นกำรช่วยเหลือ
ชำวบ้ำนในระยะยำว ซึ่งได้เริ่มต้นที่ชุมชนพลับพลำในปี 2535 ในพ้ืนที่ 30 ไร่ โดยมีกำรแบ่งพ้ืนที่
ต่ำงๆ เพ่ือจัดสร้ำงบ้ำนเดี่ยว ซึ่งมีขนำดตั้งแต่ 100, 80, 60, 48 และ 36 ตำรำงวำ นอกจำกนี้ยังมีทำว
เฮ้ำส์สองชั้นและชั้นเดียวขนำด 18 ตำรำงวำด้วย โดยจะต้องท ำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเป็น
เวลำ 30 ปี และจ่ำยค่ำเช่ำคิดเป็นตำรำงวำละ 4 บำทต่อเดือน 
 แต่ เนื่ องจำกชุมชนพลับพลำได้มีปัญหำขัดแย้ งกับทำงส ำนั ก งำนทรัพย์ สิ นส่ วน
พระมหำกษัตริย์ท ำให้มีกำรคิดริเริ่มท ำโครงกำรที่สองขึ้นโดยขยำยพ้ืนที่ออกไปอีก  นั่นคือ ชุมชน
คลองพลับพลำ 46 ไร่ ที่มีกำรถมดินและมีแนวคิดในเรื่องป้องกันน้ ำท่วม มีกำรสร้ำงเขื่อนล้อมรอบ
ชุมชน และท ำสะพำนเชื่อมระหว่ำง 2 ชุมชน รวมถึงได้เชื่อมต่อสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น    
ท่อประปำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย สวนสำธำรณะและลำนเอนกประสงค์ โดยได้แบ่งสิทธิของชำวบ้ำน
เอำไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 1)  สิทธิของผู้เช่ำที่ดินแม่ กล่ำวคือ บุคคลที่มีสัญญำเช่ำ เกิน 1 ไร่ มีสิทธิรับบ้ำนบน
ที่ดินขนำด 80 - 120 ตำรำงวำ 
 2)  สิทธิของบริวำรที่มีบ้ำนเป็นของตนเอง กล่ำวคือ สิทธิของลูกที่แต่งงำนแล้วแยก
บ้ำนออกไปมีบ้ำนเป็นของตัวเอง มีสิทธิไม่เกิน 40 ตำรำงวำ 
 3)  สิทธิของบริวำรที่ไม่มีบ้ำนเป็นของตนเอง กล่ำวคือ สิทธิของลูกที่แต่งงำนแล้ว
ไม่ได้ย้ำยออกไป จะได้รับสิทธิบนที่ดินขนำด 20-25 ตำรำงวำ 
 ผู้มีสิทธิทั้ง 3 ประเภทนั้น ส่วนใหญ่จะให้ทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรดูแลกำรสร้ำงบ้ำน โดยหำผู้รับเหมำมำจัดกำรให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะ อย่ำงเป็น
ระเบียบ เพ่ือที่จะเลี่ยงกำรรับเงินโดยตรงจำกทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์นั่นเอง โดย
ผู้มีสิทธิทุกคนจะต้องท ำสัญญำเช่ำกับทำงส ำนักงำนทรัพย์สินฯ และจ่ำยค่ำเช่ำคิดเป็นตำรำงวำละ  
2 บำท เป็นระยะเวลำ 30 ปี 
 ปัจจุบันชุมชนคลองพลับพลำตั้ งอยู่บริ เวณซอยรำมค ำแหง 21 แขวงวังทองหลำง             
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร อยู่ติดกับชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ 30 ไร่ โดยชุมชนคลองพลับพลำ
มีพ้ืนที่ 46 ไร่ ประกอบไปด้วยบ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ขนำนกันทั้งสองฝั่งในซอยเล็กๆ 18 ซอย ปัจจุบันมี
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ทั้งสิ้น 282 หลังคำเรือน และมีจ ำนวนประชำกรอำศัยอยู่ 1,010 คน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นชุมชนที่มีจ ำนวน
ผู้อยู่อำศัยเป็นจ ำนวนหนำแน่น แต่เป็นที่น่ำชื่นชมที่ทำงชุมชนคลองพลับพลำสำมำรถจัดระเบียบ
ควำมเป็นอยู่ได้อย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงของบ้ำน ลักษณะแปลนบ้ำนทุกหลังอยู่ติดกันเป็นแนว
ยำวเรียงรำยขนำนกันทั้งสองฝั่งโดยแต่ละบ้ำนจะมีรั้วล้อมรอบแบ่งบริเวณพ้ืนที่เป็นสัดส่วนอย่ำงลงตัว 
นอกจำกมีบริเวณตัวบ้ำนแล้วยังมีพ้ืนที่รอบบ้ำนเพ่ือไว้ใช้สอยไม่ว่ำจะท ำเป็นที่จอดรถ ท ำสวนขนำด
ย่อม หรือท ำท่ีพักไว้ส ำหรับนั่งเล่นพูดคุยกันในครอบครัวบริเวณหน้ำบ้ำน ซึ่งลักษณะบ้ำนแต่ละหลังที่
ออกมำนั้นมีควำมคล้ำยกับหมู่บ้ำนจัดสรรทั่วไปมำกกว่ำชุมชน อีกทั้งยังมีบรรยำกำศที่มีควำมรำบรื่น 
ร่มเย็น น่ำอยู่  เต็มไปด้วยต้นไม้สี เขียวล้อมรอบชุมชน ริมชุมชนติดกับเขื่อนซึ่งเชื่อมต่อกับ           
คลองลำดพร้ำวจัดท ำไว้เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมในอนำคตและยังถือได้ว่ำเป็นชุมชนที่มีควำมสะอำดมำก 
ภำยในชุมชนมีควำมหลำกหลำยทำงฐำนะกำรเงิน โดยส่วนใหญ่ผู้คนในชุมชนมักประกอบอำชีพ
เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก ค้ำขำยเล็กของกินของใช้และท ำอำชีพรับจ้ำง เศรษฐกิจโดยรวมจัดได้ว่ำผู้คน
ในชุมชนเป็นคนที่มีฐำนะปำนกลำง ซึ่งในกลุ่มนี้มีตั้งแต่บ้ำนที่รวยที่สุดจนถึงบ้ำนที่จนที่สุดแต่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงปำนกลำงไม่ได้เดือดร้อนมำก แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมทุกครอบครัวล้วนมีบ้ำนที่เพียบพร้อม
ถึงแม้ฐำนะทำงกำรเงินจะไม่ดีก็ตำม ซึ่งในจุดนี้แสดงให้เห็นได้ถึงควำมแตกต่ำงของคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่เมื่อเทียบกับชุมชนอื่นบำงชุมชนที่ยังไม่ได้ท ำโครงกำรบ้ำนมั่นคงเห็นได้อย่ำงชัดเจน  
 กำรสร้ำงบ้ำนมั่นคงท ำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนแตกต่ำงไปจำกเดิม กล่ำวคือทุกบ้ำนมีควำม
เป็นส่วนตัวมำกขึ้น และเริ่มมีกำรใช้ชีวิตแบบสันโดษมำกกว่ำที่เคยเป็นมำ ไม่ค่อยไปมำหำสู่กันเหมือน
แต่ก่อน ผู้คนเริ่มเก็บตัวอยู่ในบ้ำนมำกขึ้นไม่ค่อยได้ออกไปไหน วิถีชีวิตโดยรวมภำยในชุมชนมีควำม
เป็นชุมชนเมืองสูงขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ชีวิตแบบควำมเป็นชนบทก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้ำง    
ปะปลำยจำกคนกลุ่มหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ช่วยกันพัฒนำชุมชนของตนให้ดีขึ้น     
ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ชำวบ้ำนในชุมชนยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่ำนเป้ำหมำยเดียวกัน
นั่นเอง  
 นอกจำกนี้ในชุมชนยังได้จัดสร้ำงศูนย์รวมชำวบ้ำนในชุมชนไว้ที่ลำนกีฬำกลำงชุมชน  
เพ่ือเอำไว้เป็นสถำนที่รองรับในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกให้คนใน
ชุมชนทั้งผู้ใหญ่และเยำวชนได้มีพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมีโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย  
เพ่ือสนับสนุนให้เยำวชนในชุมชนได้ซึมซับและปลูกฝังให้รักชุมชนของตนเพ่ือให้เยำวชนได้ตระหนัก
และเห็นควำมส ำคัญถึงกำรท ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนต่อไปในอนำคต โดยใช้กำรสะสมประสบกำรณ์จำก
กำรลงมือท ำในชีวิตจริงและได้เข้ำร่วมศึกษำจำกกำรไปเรียนรู้และอบรมจำกชุมชนอ่ืนที่พัฒนำในเรื่อง
อ่ืนๆ ที่ชุมชนไม่มี เพ่ือน ำมำปรับใช้ในชุมชนของตนได้อย่ำงเหมำะสมและลงตัว  โดยมีรำยชื่อ
คณะกรรมกำรชุมชนคลองพลับพลำชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับกำรเลือกจำกคนในชุมชนและได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 คน ดังรำยนำมต่อไปนี้  
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 1)  นำยจรัญ  บุญแถว  ประธำนชุมชน 
 2)  นำยวิชัย  สีดีรอง  รองประธำนชุมชน 
 3)  นำงสำวปิยำพัชร สุขสงวน  เลขำนุกำร 
 4)  นำยอ ำนวย  มำเหลน  เหรัญญิก 
 5)  นำงสุวรรณี  ค ำสิริ  นำยทะเบียน 
 6)  นำยวิเชต  แจ้งหงวงศ ์ ประชำสัมพันธ์ 
 7)  นำยนงค์  มีกรงำม  ปฏิคม 
 กำรจัดตัง้องค์กรชุมชน โดยรวมได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
และส ำนักงำนเขตวังทองหลำง จำกกำรน ำของประธำนชุมชนคือนำยจรัญ บุญแถว และ 
นำงสำวปิยำพัชร สุขสงวน เลขำนุกำรซึ่งเกี่ยวข้องเป็นภรรยำ ทั้งสองมีควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวมจำก
ใจจริง คอยหำทำงพัฒนำชุมชนและหำสิ่งดีๆ มำให้คนในชุมชนอยู่เสมอท ำให้ชุมชนได้มีกองทุนเกิดขึ้น
ตำมมำ 9 กองทุน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1)  กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ชำวบ้ำนจะเรียกอีกอย่ำงว่ำ “กองทุนเงินล้ำน” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ รวมถึงบรรเทำควำม
เดือดร้อน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  
 2)  กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่จัดท ำตำมเจตจ ำนงค์ของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำรถในรัชกำลที่ 9  
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเฝ้ำระวังในกำรก ำจัดปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะที่มุ่งเน้นควำมสำมัคคี อีกทั้งเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในเรื่อง
อำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้อย่ำงพอเพียงและยั่งยืน นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สิ่งที่ส ำคัญของ
กองทุนนี้เปรียบเสมือนศูนย์รวมควำมร่วมมือต่ำงๆ ของทุกองค์กรเพ่ือตระหนักถึงปณิธำนของแม่
หลวงและเป็นแรงผลักดันในกำรด ำเนินกำรและกำรขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ด ำเนิน
ต่อไปได้ โดยได้รับพระรำชทำนเงินขวัญถุงกองทุนแม่จ ำนวน 7,000 บำท 
 3)  กองทุนออมวันละบำท ได้ก่อตั้งเมื่อเดือน มกรำคม พ.ศ. 2557 โดยสมำชิก
สำมำรถเลือกออมได้ 2 แบบคือรำยเดือนออมเดือนละ 30 บำทและรำยปีออมปีละ 360 บำท ออมทุก
วันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 20.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิกำรให้กับสมำชิกใน
ชุมชนและเป็นกำรกู้ระยะสั้นในวำระเร่งด่วนกล่ำวคือกู้เพ่ือจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ  
กู้ได้ไม่เกิน 1,000 บำท ซึ่งปัจจุบันนี้มีสมำชิกจ ำนวน 75 คน และจะเปิดรับสมำชิกใหม่ปีละ 1 ครั้ง  
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้นและจะมีกำรประชุมใหญ่ในทุกเดือนเมษำยนของทุกปีเพ่ือสรุปยอด  
แต่หำกสมำชิกประสงค์จะลำออกจะไม่มีกำรคืนเงินถือเป็นข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกัน 
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 4)  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2553 มีสมำชิกจ ำนวน 
60 คน โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินในกรณีที่จะต้องใช้เงินเท่ำนั้น ซึ่งผู้สมัครสมำชิกทุกคนจะต้อง
จ่ำยค่ำสมุดแรกเข้ำจ ำนวน 50 บำท หลังจำกนั้นต้องออมเดือนละ 100 บำท ในทุกวันที่ 5 ของเดือน
และปล่อยกู้ในวันที่ 6 ของเดือน ปัจจุบันมีสมำชิกจ ำนวน 87 คน สำมำรถกู้ยืมได้รำยละไม่ เกิน 
10,000 บำทดอกเบี้ยร้อยละ 2 บำทต่อเดือนและต้องใช้ผู้ค้ ำประกัน 2 คน 
 5)  กองทุนฌำปณกิจสงเครำะห์ ชุมชนคลองพลับพลำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 
เนื่องจำกนำยจรัญ บุญแถว และนำยวิสิทธิ์ สีดี แกนน ำส ำคัญที่ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจั ด
งำนฌำปณกิจศพให้กับสมำชิกที่เสียชีวิต เพรำะคนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนและมีรำยได้น้อย  
ซึ่งมีสมำชิกจ ำนวน 80 คน โดยมีคุณสมบัติว่ำจะต้องเป็นคนที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในชุมชนคลอง
พลับพลำเท่ำนั้น โดยในช่วงแรกมีสมำชิกจ ำนวน 100 หลังคำเรือนและต้องจ่ำยค่ำบ ำรุงจำกสมำชิก 
150 บำทต่อหลังคำเรือน (เป็นสมำชิกทั้งครัวเรือน) และเมื่อมีผู้เสียชีวิตถึงจ่ำยหลังคำเรือนละ 100 
บำทให้แก่บ้ำนที่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันมีจ ำนวนสมำชิก 131 คนและมีสมำชิกที่เสียชีวิตได้รับประโยชน์
แล้ว 15 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บำท และจัดงำนที่วัดเทพลีลำ หรือวัดพระไกรสีห์ นอกจำกนี้หำก
มีสมำชิกใหม่สนใจจะต้องจ่ำยย้อนหลังตำมจ ำนวนผู้เสียชีวิตที่ผ่ำนมำที่กองทุนรับผิดชอบ ในปัจจุบัน
ได้เพ่ิมเงินค่ำฌำปณกิจจำกครัวเรือนละ 100 บำทเป็น 200 เนื่องจำกค่ำครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
 6)  กองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน ก่อตั้งเมื่อเดือนมกรำคมพ.ศ. 2559 เป็นกำรจัดตั้งแบบไม่
เป็นทำงกำรมีลักษณะคล้ำยกำรเล่นแชร์ โดยแรกเริ่มมีสมำชิก 10 คน และเก็บเงินคนละ 500  
แล้วปล่อยกู้ในวันนั้นเลยจ ำนวน 5,000 บำท 
 7)  กลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอำยุ จัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือสมำชิกในกลุ่มเป็นค่ำใช้จ่ำยยำม
จ ำเป็น โดยมีสมำชิกจ ำนวน 23 คน ออมเงินทุกวันที่ 13 ของเดือน จ ำนวน 100 บำท เวลำ 13.00 น. 
ณ ลำนกีฬำชุมชน หำกต้องกำรกู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 บำทต่อเดือน สมำชิกจะต้องออมครบ 
1 ปีก่อนถึงจะมีสิทธิ์กู้ได้ 
 8)  กลุ่มออมทรัพย์เยำวชน ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ได้มีกำรจัดประชุมและเปิดรับสมัครสมำชิกซึ่งมี
จ ำนวนทั้งสิ้น 56 คน โดยจัดภำยใต้ “โครงกำรคืนควำมสุขให้เด็กยำกไร้” กลุ่มสมำชิกคือเยำวชนที่มี
อำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี จัดขึ้นเพ่ือฝึกวินัยกำรออมให้กับเยำวชน เพ่ือให้เกิดกำรรวมกลุ่ม และสนับสนุน
กำรศึกษำของสมำชิกในกลุ่ม โดยเสียค่ำแรกเข้ำจ ำนวน 20 บำทแล้วจะได้รับกระปุกออมสินเพ่ือท ำ
กำรออม ในทุกวันอำทิตย์สิ้นเดือนเวลำ 16.00 น. เมื่อออมครบ 1 ปีสำมำรถกู้ยืมครั้งละ 1,000 บำท
และจะต้องมีเอกสำรส ำเนำจำกสถำนคึกษำ โดยจะต้องส่งเงินกู้ไม่ต่ ำกว่ำ 100 บำทต่อเดือน  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 4 บำทต่อเดือน ซึ่งมีสวัสดิกำรให้สมำชิกที่มีเกรดเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไปจะได้รับ
ทุนกำรศึกษำคนละ 200 บำทต่อเทอม สมำชิกมีสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมทัศนศึกษำ กรณีเจ็บป่วยต้อง
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นอนพักโรงพยำบำลจะได้รับเงินประกันสุขภำพคืนละ 100 บำทและต้องมีใบรับรองแพทย์แนบด้วย 
หำกออมอย่ำงสม่ ำเสมอสมำชิกจะได้รับของที่ระลึกจำกกลุ่มและจะได้รับเงินปันผลร้อยละ 10  
ของดอกเบี้ย (1 ครั้ง/ปี) 
 9)  กองทุนเงินออมทรัพย์ส ำหรับผู้สูงอำยุ เป็นกองทุนที่จัดท ำมำได้ประมำณ 1 ปี 
(เริ่มเดือนส.ค 59) ได้มีกำรรวมตัวระหว่ำงผู้สูงอำยุที่ต้องกำรกู้เงินเพ่ือน ำไปใช้จ่ำย เนื่องจำกผู้สูงอำยุ
ไม่สำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้รวมถึงผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ไม่มีรำยได้  ไม่สำมำรถกู้ยืมเงินโดยล ำพัง 
หำกจะหำคนค้ ำก็ล ำบำกดังนั้นจึงได้จัดกองทุนนี้ขึ้นมำเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ ปัจจุบันมี
สมำชิกท้ังหมด 20 คน โดยให้ออมเดือนละ 100 บำทจนครบ 1 ปี จึงสำมำรถท ำกำรกู้ได้ไม่เกิน 3 เท่ำ
ของเงินออมและจะต้องผ่อนช ำระไม่เกิน 10 เดือนนับจำกเดือนที่ท ำกำรกู้ยืม และเสียดอกเบี้ยร้อยละ 
2 บำท หำกยิ่งผ่อนหมดเร็วดอกเบี้ยก็น้อยลงตำม 
 จำกรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกองทุนต่ำงๆ เหล่ำนี้ มักจะท ำเพ่ือเน้นให้กู้ยืมเงิน
เพ่ือป้องกันคนในชุมชนยืมเงินนอกระบบอันจะน ำซึ่งปัญหำต่ำงๆ ตำมมำมำกมำยหำกไม่มีเงินส่งคืน
ตำมเวลำที่ก ำหนดจึงได้จัดตั้งกองทุนต่ำงๆ เพ่ือให้สมำชิกในชุมชนมีที่พ่ึงพำในยำมล ำบำก เพ่ือเป็น
ทำงออกหนึ่งในกำรช่วยแก้ปัญหำและลดควำมเครียดให้กับคนในชุมชน จำกกำรช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในชุมชนสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้คือตัวเชื่อมที่ผลักดันให้เกิดควำมสำมัคคีในชุมชน และเกิดเป็นพลังของ
ควำมเข้มแข็งในชุมชนที่สำมำรถจัดกำรปัญหำต่ำงๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่เพียงรอควำมช่วยเหลือจำก
สังคมภำยนอก และสิ่งนี้จะน ำมำสู่กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกบุคลำกรในชุมชนให้
ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรช่วยกันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดูแลยันปัจจุบัน  ผู้วิจัยต้องกำรทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำเพ่ือน ำมำศึกษำและวิเครำะห์แบบเจำะลึกจึงได้ท ำกำร
ลงพืน้ที่ส ำรวจดังจะรำยงำนในหัวข้อถัดไป 
 

4.2  ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจากการส ารวจของชุมชนคลองพลับพลา 
 
 จำกกำรส ำรวจโดยกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชนคลองพลับพลำ โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
282 หลังคำเรือน ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลได้ 128 หลังคำเรือน ซึ่งในจ ำนวนนี้พบว่ำมีผู้สูงอำยุอำศัย
อยู่ 80 หลังคำเรือน และมีจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งสิ้น 89 คน สำมำรถแสดงผลกำรส ำรวจข้อมูลตำมตำรำง
ดังนี้ 
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ตางรางที่ 4.1  แสดงข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลทั่วไป (80 หลังคาเรือน) 
จ านวน    

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

  สถานภาพของผู้ตอบ     

        หัวหน้ำครัวเรือน 51 63.8 

        ญำติ/ผู้อำศัย 27 33.8 

        แม่บ้ำน/พ่ีเลี้ยง 2 2.5 

  ครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมด     

        1-3 คน 16 20 

        4-6 คน 40 50 

        7 คนข้ึนไป 24 30 

  ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป     

        ไม่มี 16 20 

        1 คน          41 51.3 

        2 คน 23 28.7 

  อายุหัวหน้าครอบครัว     

        ต่ ำกว่ำ 41 ปี 8 10 

        41 - 50 ปี 21 26.2 

        51 - 60 ปี 22 27.5 

        มำกกว่ำ 60 ปี 29 36.3 

  นับถือศาสนา     

        พุทธ 79 98.8 

        คริสต์ 1 1.2 

  อาชีพของหัวหน้าครอบครัว     

        รับรำชกำร 6 7.5 

        รัฐวิสำหกิจ 1 1.2 

        พนักงำนบริษัทเอกชน 13 16.2 
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ตางรางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (80 หลังคาเรือน) 
จ านวน  

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

        รับจ้ำง 24 30 

        เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก 27 33.8 

        อ่ืนๆ 9 11.3 

  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน     

        ไม่มีรำยได้ 4 5 

        ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 4 5 

        5,001 – 10,000 บำท 9 11.3 

        10,001 – 15,000 บำท 12 15 

        15,001 – 20,000 บำท 5 6.2 

        20,001 – 25,000 บำท  10 12.5 

        25,001 – 30,000 บำท  9 11.3 

        30,001 – 35,000 บำท 7 8.7 

        35,001 – 40,000 บำท 3 3.8 

        40,001 – 45,000 บำท  5 6.2 

        45,001 – 50,000 บำท 2 2.5 

        มำกกว่ำ 50,000 บำท 10 12.5 

   การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน     

        ไม่ได้รับกำรศึกษำ 4 5 

        ประถมศึกษำ 46 57.5 

        มัธยมต้น 13 16.3 

        มัธยมปลำย/ปวช. 7 8.7 

        อนุปริญญำ/ปวส. 2 2.5 

        ปริญญำตรี 5 6.2 
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ตางรางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (80 หลังคาเรือน) 
จ านวน  

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

        สูงกว่ำปริญญำตรี 3 3.8 

  สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว     

        โสด 11 13.7 

        สมรส 47 58.8 

        แยกกันอยู่ 8 10 

        หย่ำร้ำง 4 5 

        หม้ำย      10 12.5 

 
จำกตำรำงข้ำงต้นเป็นกำรแสดงข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำม 80 หลังคำเรือน พบว่ำ

สถำนภำพภำพของผู้ตอบโดยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครัวเรือน จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
รองลงมำเป็นญำติ / ผู้อำศัย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และอีกร้อยละ 2.5 เป็นแม่บ้ำน / พ่ีเลี้ยง 
จ ำนวน 2 คน 
 ในแต่ละครัวเรือนพบว่ำมีจ ำนวนสมำชิก 4-6 คนมำกที่สุด จ ำนวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 50 ตำมมำด้วย 1-3 คน จ ำนวน 16 หลังคำเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 และมีจ ำนวนสมำชิก  
7 คนข้ึนไปอยู่ 24 หลังคำเรือน คิดเป็นร้อยละ 30 
 ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป มี 64 คนคิดเป็นร้อยละ 80 โดยครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยุ 1 คน  
มี 41 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และมีจ ำนวนผู้สูงอำยุ 2 คน มี 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
28.7 นอกจำกนี้ยังพบครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอำยุเลยถึง 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 
 หัวหน้ำครอบครัวส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 อำยุ
ระหว่ำง 51-60 ปี จ ำนวน 22 คน, อำยุระหว่ำง 41-50 ปี จ ำนวน 21 คน และอำยุต่ ำกว่ำ 41 ปี 
จ ำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.5, 26.2 และ ร้อยละ 10 เรียงตำมล ำดับ 
 โดยผู้ตอบค ำถำมนับถือศำสนำพุทธจ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 และอีก 1 คนนับถือ
ศำสนำคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 หัวหน้ำครอบครัวร้อยละ 33.8 หรือจ ำนวน 27 คน เป็นเจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก รองลงมำ  
ท ำอำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นพนักงำนบริษัทเอกชนจ ำนวน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.2 ประกอบอำชีพอ่ืนๆ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 รับรำชกำรจ ำนวน 6 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอำชีพที่มีคนท ำน้อยที่สุดคือรัฐวิสำหกิจ พบเพียง 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.2 
 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละครัวเรือนพบว่ำส่วนใหญ่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 10,000 - 15,000 
บำท จ ำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมำพบว่ำรำยได้ระหว่ำง 20,000 - 25,000 และ 
รำยได้มำกกว่ำ 50,000 มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 รำยได้อยู่ระหว่ำง  
5,001 - 10,000 และรำยได้ระหว่ำง 25,001 - 30,000 มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 22.6 รำยได้ระหว่ำง 30,001 - 35,000 จ ำนวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.7 รำยได้ระหว่ำง  
15,001 - 20,000 และรำยได้ระหว่ำง 40,001 - 45,000 มีจ ำนวนเท่ำกัน 5 ครัวเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.4 ตำมมำด้วยครัวเรือนที่ไม่มีรำยได้ และรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,001 มีจ ำนวนเท่ำกัน 4 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 10 รำยได้อยู่ระหว่ำง 35,001 - 40,000 มีจ ำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ
รำยได้อยู่ระหว่ำง 45,001 - 50,000 มีจ ำนวนน้อยที่สุดคือ 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.5  
 หัวหน้ำครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำมำกที่สุดถึง 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมำเป็นระดับชั้นมัธยมต้นจ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ระดับชั้น
มัธยมปลำย / ปวช. จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ระดับชั้นปริญญำตรีจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.2 ไม่ได้รับกำรศึกษำจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.8 และตำมมำด้วยระดับอนุปริญญำ / ปวส. เป็นล ำดับสุดท้ำย จ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 
 สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือนโดยส่วนใหญ่สมรสมำกที่สุดจ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.8 ตำมมำด้วยโสดจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 หม้ำยจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
แยกกันอยู่จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และหย่ำร้ำงน้อยที่สุดจ ำนวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.0 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงข้อมูลพื้นฐำนของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    เพศ       
        ชำย 29 32.6 
        หญิง 60 67.4 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    อาย ุ   
        60 – 69 ปี 42 47.2 
        70 – 79 ปี 34 38.2 
        80 ปีขึ้นไป 13 14.6 
    ศาสนา   
        พุทธ 88 98.9 
        คริสต์ 1 1.1 
    การศึกษาสูงสุด     
        ไม่ได้รับกำรศึกษำ 13 14.6 
        ประถมศึกษำ 67 75.3 
        มัธยมต้น 5 5.6 
        มัธยมปลำย/ปวช. 3 3.4 
        อนุปริญญำ/ปวส. 1 1.1 
    สถานภาพ     
        โสด 5 5.6 
        สมรส 41 46.1 
        แยกกันอยู่ 11 12.4 
        หย่ำร้ำง 1 1.1 
        หม้ำย 31 34.8 
    ปัจจุบันประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้     
        ไม่มี 52 58.4 
        รับจ้ำงทั่วไป 11 12.4 
        ธุรกิจส่วนตัวขนำดเล็ก 25 28.1 
        อ่ืนๆ (ไม่ได้ท ำงำน) 1 1.1 

 
 จำกตำรำงข้อมูลผู้สูงอำยุข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุทั้ง 89 คนในชุมชนคลองพลับพลำ 
จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 80 ครัวเรือน มีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยกว่ำร้อยละ 67.4 
จ ำนวน 60 คน และมีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพศชำยเพียง 29 คนคิดเป็นร้อยละ 32.6  
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 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 60 - 69 ปีมำกที่สุดจ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมำมี
อำยุระหว่ำง 70 - 79 ปีจ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 และตำมมำด้วยผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 80 ป ี
ขึ้นไปจ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
 นับถือศำสนำพุทธกว่ำร้อยละ 98.9 จ ำนวน 88 คน และมีเพียง 1 คนที่นับถือศำสนำคริสต์ 
คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำถึงร้อยละ 75.3 มีจ ำนวน  
67 คน ตำมมำด้วยไม่ได้กำรศึกษำจ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.4 และมีเพียง 1 คน ที่ได้รับกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นอนุปริญญำ / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 ผู้สูงอำยุกว่ำ 41 คน ครองสถำนภำพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.1 เป็นหม้ำยมีจ ำนวนถึง  
31 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ตำมมำด้วยแยกกันอยู่จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ครองโสด
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และกำรหย่ำร้ำงมีอัตรำน้อยที่สุดเพียงแค่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1  
 โดยปัจจุบันผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอำชีพที่ก่อให้เกิดรำยได้กว่ำ 52 คน  
คิดเป็นละร้อยละ 58.4 รองลงมำมีธุรกิจขนำดเล็กจ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ตำมมำด้วย
อำชีพรับจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และมีเพียง 1 คน ที่ประกอบอำชีพอ่ืนๆ  
(ไม่ได้ท ำงำน) คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 โดยภำพรวมผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุ
อยู่ในช่วง 60 – 69 ปีมำกที่สุด อำจเป็นเพรำะผู้สูงอำยุในวัยนี้เกิดในช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์จึงท ำให้มี
จ ำนวนผู้สูงอำยุในช่วงนี้จ ำนวนมำก นับถือศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับประถมศึกษำ 
ครองสถำนภำพสมรสมำกที่สุดและมีอัตรำกำรหย่ำร้ำงน้อยที่สุดอำจเพรำะในชุมชนส่วนใหญ่อำศัยอยู่
กันเป็นครอบครัวใหญ่ท ำให้เกิดควำมรักควำมอบอุ่นดูแลกันและกันเกิดเป็นควำมกลมเกลียวมำกกว่ำ
กำรแตกแยก และผู้สูงอำยุในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำงำนที่ก่อให้เกิดรำยได้เนื่องจำกอยู่ในวัยเกษียณ
และอำจมีปัญหำทำงสุขภำพ  
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงข้อมูลสถำนภำพทำงเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (จากการประกอบอาชีพ)     
        ไม่มีรำยได้ 50 56.2 
        ต่ ำกว่ำ 2,001 บำท 0 0 
        2,001 – 4,000 บำท 5 5.6 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        4,001 – 6,000 บำท 6 6.7 
        6,001 – 8,000 บำท 1 1.1 
        8,001 – 10,000 บำท 12 13.5 
        มำกกว่ำ 10,000 บำท 15 16.9 
    รายได้จากลูกหลาน/ญาต ิที่ให้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน     
        ไม่ได้รับ 36 40.4 
        น้อยกว่ำ 501 บำท 7 7.9 
        501 – 1,000 บำท 3 3.4 
        1,001 – 1,500 บำท 1 1.1 
        1,501 – 2,000 บำท 15 16.9 
        มำกกว่ำ 2,000 บำท 27 30.3 
    ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ     
        600 บำท 42 47.2 
        700 บำท 37 41.6 
        800 บำท 9 10.1 
        อ่ืนๆ (ได้เบี้ยยังชีพ 1,000 บำท)  1 1.1 
    รวมรายได้ทั้งหมด (จากการท างาน+ญาติให้+เบี้ยยังชีพ)     
        ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 56 62.9 
        5,001 – 10,000 บำท 12 13.5 
        10,001 – 15,000 บำท 9 10.1 
        15,001 – 20,000 บำท 9 10.1 
        มำกกว่ำ 20,000 บำท 3 3.4 
    แต่ละเดือนมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่     
        พอใช้ 51 57.3 
        ไม่พอใช้ 32 36 
        เหลือเก็บ 6 6.7 
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 จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพมีจ ำนวนกว่ำ 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รำยได้มำกกว่ำ 10,000 บำทมีจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รำยได้
ระหว่ำง 8,001 - 10,000 บำทมีจ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รำยได้ระหว่ำง 4,001-6,000 
บำทจ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และรำยได้ระหว่ำง 2,001-4,000 บำท จ ำนวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ไม่พบผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 2,001 บำท 
 ผู้สู งอำยุที่ ไม่ ได้รับเงินจำกลูกหลำน / ญำติ ในกำรใช้จ่ ำยแต่ละเดือนกว่ำ 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.4 ถือเป็นจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำได้รับมำกกว่ำ 2,000 บำท จ ำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ตำมมำด้วยได้รับเงินระหว่ำง 1,501 - 2,000 บำท จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.9 ได้รับน้อยกว่ำ 501 บำท จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  
 ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บำทจ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 เดือนละ 700 บำท
จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 เดือนละ 800 บำท จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 และอ่ืนๆ 
ได้รับ 1,000 บำท จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 รวมรำยได้ทั้งหมด ทั้งจำกกำรท ำงำน ญำติให้ และเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีรำยได้รวม
ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมำรำยได้รวมอยู่ ระหว่ ำง  
5,001 - 10,000 บำท จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รำยได้รวมระหว่ำง 10,001 - 15,000 
บำท และรำยได้รวมระหว่ำง 15,001 - 20,000 บำท มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 
มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีรำยได้รวมมำกกว่ำ 20,000 บำท จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 
 รำยได้พอใช้จ่ำยในแต่ละเดือน จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ไม่พอใช้ จ ำนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 และมีจ ำนวน 6 คน ที่รำยได้เหลือเก็บในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
 สถำนภำพทำงเศรษฐกิจโดยรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้ที่มำ
จำกกำรท ำงำนมีเพียงรำยได้ที่มำจำกลูกหลำนให้และมำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุ อำจเป็นเพรำะเหตุผล
ทำงด้ำนสุขภำพและอำยุที่มำกแล้วท ำให้ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ โดยผู้สูงอำยุมองว่ำรำยได้หลัก
มำจำกกำรได้รับเบี้ยผู้สูงอำยุในทุกเดือน 600 – 1,000 บำท บำงเดือนอำจจะได้รับเงินจำกลูกหลำน
บ้ำงหรือไม่ได้เลยก็มี รำยได้ของผู้สูงอำยุในชุมชนส่วนใหญ่จึงต่ ำกว่ำ 5,001 บำท เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท ำ
ให้รำยได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยในแต่ละเดือนและไม่มีเงินออม 
  
ตารางท่ี 4.4  แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    สมรรถนะด้านต่างๆ     
        ด้านสุขภาพกาย     
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        -      มีปัญหำมำก 8 9 
        -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 67 75.3 
        -      ไม่มีปัญหำ 14 15.7 
        ด้านสุขภาพจิต     
        -      มีปัญหำมำก 6 6.7 
        -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 34 38.2 
        -      ไม่มีปัญหำ 49 55.1 
        ด้านความจ า     
        -      มีปัญหำมำก 4 4.5 
        -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 37 41.6 
        -      ไม่มีปัญหำ 48 53.9 
        ด้านความสามารถในการควบคุมอารมณ์     
        -      มีปัญหำมำก 6 6.7 
        -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 34 38.2 
        -      ไม่มีปัญหำ 49 55.1 
    สมรรถนะโดยรวม     
        ช่วยเหลือตัวเองได้ดี 50 56.2 
        ติดบ้ำน 36 40.4 
        ติดเตียง 3 3.4 
    ปัญหาสุขภาพ     
        ไม่มีปัญหำ 21 23.6 
        โรคหัวใจ 11 12.4 
        โรคเบำหวำน 26 29.2 
        โรคควำมดันโลหิตสูง 53 59.6 
        โรคทำงเดินหำยใจ 0 0 
        โรคหลอดเลือดอุดตัน 17 19.1 
        อัมพฤกษ์/อัมพำต 3 3.4 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        อ่ืนๆ (โรคกระเพำะ เกล็ดเลือดต่ ำ เก๊ำ ไต เข่ำเสื่อม            
                 ไทรอยด์ต้อกระจกตำ ขยำยม่ำนตำ ถุงลมโป่ง 25 28.1 
                 พอง ปวดกระดูก มะเร็งต่อมลูกหมำก มะเร็ง   
                 เต้ำนม เนื้องอกในล ำไส้ และโรคประสำท)    
    ไปพบแพทย์บ่อยแค่ไหน     
        ไม่ได้พบเลย 17 19.1 
        เดือนละ 2 ครั้ง 4 4.5 
        เดือนละ 1 ครั้ง 26 29.2 
        3 เดือนต่อครั้ง 15 16.9 
        6 เดือนต่อครั้ง 2 2.2 
        ปีละ 1 ครั้ง 5 5.6 
        อ่ืนๆ (สัปดำห์ละครั้ง, 2 เดือนครั้ง, 4 เดือนครั้ง,  20 22.5 
                5 เดือนครั้ง, สัปดำห์ละ 3 วัน ไม่รวมที่แพทย์นัด     
                และกินยำสมุนไพรไม่ได้พบแพทย์เลย)   
    วิธีการในการไปพบแพทย์     
        แพทย์มำตรวจในชุมชน 5 5.6 
        ญำติพำไปที่สถำนพยำบำล 38 42.7 
        เดินทำงไปพบแพทย์ด้วยตัวเอง 32 36 
        อ่ืนๆ (ไม่ไปพบแพทย์ 13 คน และกินยำแผนโบรำณ                              14 15.7 
                1 คน)              

 
 จำกข้อมูลในตำรำงแสดงให้เห็นว่ำด้ำนสุขภำพทำงกำยของผู้สูงอำยุร้อยละ 75.3 หรือจ ำนวน 
67 คน มีปัญหำแต่ไม่มำก มีเพียง 8 คน ที่มีปัญหำมำก คิดเป็นร้อยละ 9 และไม่มีปัญหำเลยจ ำนวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 
 ด้ำนสุขภำพจิตโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำ คิดเป็นร้อยละ 55.1 หรือจ ำนวน 49 คน มีเพียง  
34 คนที่มีปัญหำทำงสุขภำพจิตแต่ไม่มำก คิดเป็นร้อยละ 38.2 และผู้ที่มีปัญหำมำกคิดเป็นร้อยละ 6.7 
หรือมีจ ำนวนเพียง 6 คน 
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 ด้ำนควำมจ ำไม่มีปัญหำ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีปัญหำบ้ำงแต่ไม่มำกมีจ ำนวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.6 และมีปัญหำมำกเพียงแค่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำจ ำนวน 49 คน  
คิด เป็นร้ อยละ 55.1 รองลงมำมีปัญหำแต่ ไม่ มำกจ ำนวน 34 คน คิด เป็นร้ อยละ 38.2  
และมีปัญหำมำกมีจ ำนวนน้อยที่สุดเพียงจ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
 สมรรถนะโดยรวมของผู้สูงอำยุกว่ำครึ่งยังสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ดีซึ่งมีมำกถึง 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.2 มีบำงส่วนที่ติดบ้ำนจ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และมีผู้สูงอำยุที่ติดเตียง
ร้อยละ 3.4 จ ำนวน 3 คน 
 ปัญหำด้ำนสุขภำพของผุ้สูงอำยุส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 59.6 เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง  
จ ำนวน 53 คน รองลงมำเป็นโรคเบำหวำน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ตำมมำด้วยโรคอ่ืนๆ  
(โรคกระเพำะ เกล็ดเลือดต่ ำ เก๊ำ ไต เข่ำเสื่อม ไทรอยด์ ต้อกระจกตำ ขยำยม่ำนตำ ถุงลมโป่งพอง 
ปวดกระดูก ต่อมลูกหมำก มะเร็งเต้ำนม เนื้องอกในล ำไส้ และโรคประสำท) จ ำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.1 ไม่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 โรคหลอดเลือดอุดตันคิดเป็น
ร้อยละ 19.1 หรือจ ำนวน 17 คน และเป็นโรคหัวใจจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  
โดยทั้งนี้ไมพ่บผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพเก่ียวกับโรคทำงเดินหำยใจ 
 ผู้สูงอำยุกว่ำร้อยละ 29.2 ไปพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง มีจ ำนวน 26 คน ตำมมำด้วยอ่ืนๆ 
(สัปดำห์ละครั้ง , 2 เดือนครั้ง , 4 เดือนครั้ง , 5 เดือนครั้ง , สัปดำห์ละ 3 วัน ไม่รวมที่แพทย์นัด  
และกินยำสมุนไพรไม่ได้พบแพทย์เลย) มีจ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ไม่ได้พบแพทย์เลยมี
จ ำนวนถึง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 พบแพทย์ 3 เดือนต่อครั้งมีจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.9 ปีละ 1 ครั้ง จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 เดือนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
และพบแพทย์ 6 เดือนต่อครั้งเพียงร้อยละ  2.2 จ ำนวน 2 คน 
 วิธีกำรที่ผู้สูงอำยุใช้ในกำรไปพบแพทย์มำกที่สุด คือ ญำติพำไปที่สถำนพยำบำล มีจ ำนวนถึง 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมำเดินทำงไปพบแพทย์เองจ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 36  
ใช้วิธีกำรอ่ืนๆ (ไม่ไปพบแพทย์ 13 คน และกินยำแผนโบรำณ 1 คน) จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.7 และสุดท้ำยรอแพทย์มำตรวจในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 5.6 มีจ ำนวน 5 คน 
 ปัญหำสุขภำพโดยรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุมีสุขภำพทำง
กำยภำยนอกแข็งแรงดีอำจจะมีปัญหำในโรคประจ ำตัวบ้ำงแต่ไม่ได้ร้ำยแรง แต่จะมีปัญหำบ้ำงในด้ำน
สุขภำพของจิตใจ ควำมจ ำและกำรควบคุมอำรมณ์ อำจเป็นเพรำะด้วยวัยของผู้สูงอำยุมีเริ่มมี  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ท ำให้มีควำมแปรปรวนทำงอำรมณ์มีอำกำรคิดมำก ขี้น้อยใจ ขี้โมโห  
จำกปัญหำสุขภำพทำงกำยที่ไม่เหมือนในวัยหนุ่มสำว กิจกรรมในกำรด ำเนินชีวิตที่มีเวลำว่ำงมำกขึ้น 
รวมถึงฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปท ำให้ต้องกำรควำมสนใจและกำรยอมรับมำกขึ้น เมื่อแยกประเภทของ
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ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้มำกที่สุด ตำมมำด้วยติดบ้ำน  
และติดเตียง อำจเป็นเพรำะผู้สูงอำยุมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนบ้ำนมำก่อน มีกำรไปมำหำสู่กัน  
ด้วยรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบชนบทท ำให้ผู้สูงอำยุในบำงกลุ่มยังคงด ำรงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมได้ดี 
แต่ผู้สูงอำยุบำงส่วนที่ติดบ้ำนอำจเป็นเพรำะในช่วงวัยท ำงำนต้องออกไปท ำงำนตั้งแต่เช้ำจนค่ ำท ำให้
ไม่ได้พูดคุยกับเพ่ือนบ้ำนมำกนักเมื่อถึงวัยเกษียณจึงไม่รู้จะท ำอะไร ไม่กล้ำพูดคุยหรือเข้ำไปร่วม
กิจกรรมใดๆ เพรำะไม่รู้จักใคร จึงกลำยเป็นผู้สูงอำยุติดบ้ำนที่ชอบอยู่บ้ำนมำกกว่ำ โดยผู้สู งอำยุใน
ชุมชนมีปัญหำสุขภำพเป็น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคอ่ืนๆ (โรคกระเพำะ เกล็ดเลือดต่ ำ เก๊ำ ไต 
เข่ำเสื่อม ไทรอยด์ ต้อกระจกตำ ขยำยม่ำนตำ ถุงลมโป่งพอง ปวดกระดูก ต่อมลูกหมำก มะเร็งเต้ำนม 
เนื้องอกในล ำไส้ และโรคประสำท) อำจเป็นเพรำะ ไม่ได้มีกำรดูแลสุขภำพ ไม่ได้ออกก ำลังกำย  
เมื่อช่วงวัยหนุ่มสำวเป็นผลให้มีโรคประจ ำตัวเมื่อมีอำยุสูงขึ้น ส่วนใหญ่พบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยมีบุตรหลำน/ญำติเป็นคนพำไปสถำนพยำบำล 
  
ตารางท่ี 4.5  แสดงข้อมูลปัญหำต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
   ปัญหาด้านต่างๆ     
        รำยรับไม่พอรำยจ่ำย 30 33.7 
        ขำดกำรเข้ำสังคม 27 30.3 
        ขำดกำรดูแลเอำใจจำกบุตรหลำน 8 9 
        ขำดควำมภำคภูมิในตัวเอง 1 1.1 
        ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในครอบครัว 0 0 
        ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมภำยนอก 0 0 
        อ่ืนๆ (ไม่มี ) 46 51.7 

 
 ปัญหำในด้ำนต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ รำยได้ไม่พอจ่ำยจ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.7 ขำดกำรเข้ำสังคมกว่ำร้อยละ 30.3 มีจ ำนวน 27 คน ขำดกำรดูแลเอำใจจำกบุตรหลำนมีจ ำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีเพียง 1 คนที่มีปัญหำในด้ำนขำดควำมภำคภูมิใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 
1.1 และพบว่ำผู้สูงอำยุกว่ำร้อยละ 51.7 ไม่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 46 คน ทั้งนี้ไม่พบผู้สูงอำยุ 
ที่มีปัญหำในด้ำนกำรไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในครอบครัวและกำรไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม
ภำยนอก 
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 ปัญหำโดยภำพรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ ผู้สูงอำยุมีรำยได้ไม่เพียงพอกับ
รำยได้  อำจเป็นเพรำะเบี้ยผู้สู งอำยุที่ ได้รับในแต่ละเดือนมีจ ำนวนน้อยเกินไป ไม่ เพียงพอ  
ต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวันพ้ืนฐำน อีกทั้งผู้สูงอำยุมีข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำน 
ในรูปแบบบริษัทได้ นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุยังขำดกำรเข้ำสังคม ขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุตรหลำน 
อำจเป็นเพรำะบุตรหลำนต้องท ำงำนท ำให้ผู้ สู งอำยุต้องอยู่บ้ ำนคนเดียว เกิดควำมเหงำ  
เมื่อกลับมำบ้ำนมีควำมเหนื่อยล้ำท ำให้ ไม่ค่อยมีเวลำอยู่กับผู้สูงอำยุมำกนัก และยังมีผู้สูงอำยุ 
ที่ขำดควำมภำคภูมิใจ อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองต้องพ่ึงพำลูกหลำนไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้เหมือนแต่ก่อนโดยเฉพำะเรื่องกำรหำรำยได้ท ำให้รู้สึกว่ำตัวเองไม่มีค่ำ ไม่มีควำมสำมำรถ 
ส่งผลให้มองตัวเองในแง่ลบ 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุของผู้สูงอำยุในชุมชน    
                คลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุ     
        ทุกครั้ง 22 24.7 
        บำงครั้ง 31 34.8 
        ไม่ได้เข้ำร่วม 36 40.4 

 
 ผู้สูงอำยุกว่ำร้อยละ 40.4 ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุถือเป็นจ ำนวนที่
พบมำกที่สุด ซึ่ งมีจ ำนวน 36 คน แต่มีผู้ สู งอำยุจ ำนวน 22 คน ที่ เข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ ง  
คิดเป็นร้อยละ 24.7 ส่วนผู้สูงอำยุอีกจ ำนวน 31 คน เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นบำงครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.8 
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สู งอำยุ โดยรวมของผู้สู งอำยุ ในชุมชน             
คลองพลับพลำส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุไม่รู้สึกถึงควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรท ำกิจกรรม รวมทั้งไม่ค่อยรู้จักใคร ไม่ค่อยมีเพ่ือน และมีปัญหำทำงสุขภำพท ำให้
ผู้สูงอำยุไม่ออกมำร่วมกิจกรรม แต่ผู้สูงอำยุบำงกลุ่มมีกำรท ำกิจกรรมบ้ำงเป็นบำงครั้ง อำจเป็นเพรำะ 
ผู้สูงอำยุมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบท ำให้ไม่ค่อยมีเวลำในกำรมำร่วมกิจกรรมมำกนัก ตำมมำด้วยผู้สูงอำยุ
ที่มำร่วมกิจกรรมเป็นประจ ำที่มีจ ำนวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้
เป็นผู้ที่ชอบเข้ำสังคม พบปะพูดคุยกับเพ่ือน เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และมีสุขภำพร่ำงกำย 
ที่แข็งแรงท ำให้สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ 
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 นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกผู้สูงอำยุที่ต้องกำรให้ชุมชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรช่วยเหลือ ได้แก่  1) ต้องกำรอุปกรณ์ช่วยเหลือส ำหรับผู้สูงอำยุ เช่น รถเข็น ไม้เท้ำ แว่นตำ 
รำวจับห้องน้ ำ ส ำหรับผู้สูงอำยุ และสุขภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพำะส ำหรับผู้พิกำร เป็นต้น 2) ต้องกำร
ห้องน้ ำที่ออกแบบมำเพ่ือนรองรับกำรใช้งำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 3) อยำกให้มีสถำนีอนำมัยภำยในชุมชน 
4) อยำกให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวิสำหกิจชุมชน (กำรส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุ)          
5) อยำกให้เพ่ิมขนำดกองทุนในกำรส่งเสริมอำชีพของผู้สูงอำยุในชุมชน  6) อยำกให้มีตลำดรองรับ
สินค้ำจำกผู้สูงอำยุเพ่ือจ ำหน่ำยภำยในชุมชน 7) อยำกให้ซ่อมแซมฝำท่อที่แตกบนถนนภำยในชุมชน 
8) อยำกให้มีกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุในชุมชน 
 

4.3  การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชนคลอง   
พลับพลา 

 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยดูจำกข้อมูล
เชิงส ำรวจสมรรถนะโดยรวมของผู้สูงอำยุชุมชนคลองพลับพลำดังปรำกฏในตำรำงที่ 4.4 หน้ำ 76 
แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุในกลุ่มนี้มีจ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 จำกจ ำนวนผู้สูงอำยุ 89 คน 
จำกกลุ่มตัวอย่ำง 80 หลังคำเรือน โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้จะชอบเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ ของทำงชุมชนและชมรมผู้สูงอำยุ เนื่องจำกผู้สูงอำยุเหล่ำนี้มี อำยุอยู่ในช่วงระหว่ำง  
60-69 ปี ยังมีควำมพร้อมทำงด้ำนสุขภำพร่ำงกำยที่มีควำมแข็งแรงส่งผลให้มีพลังในกำรท ำงำน อีกท้ัง
ยังชอบเข้ำสังคมพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในชุมชนและยังสำมำรถท ำงำนหำรำยได้มำเลี้ยงดูครอบครัวได้ 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรวิเครำะห์เจำะลึกผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์แบบเจำะลึกจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1)  คุณร ำพึง ดำสวำย 

เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2495 ปัจจุบันอำยุ 65 ปี โดยพ้ืนเพเดิมคุณป้ำร ำพึงเป็นคนมีนบุรี 
พักอำศัยอยู่ใกล้กับโรงพยำบำลนพรัตน์ เรียนจบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำที่ 4 จำก
โรงเรียนวัดบำงชันปลื้มวิทยำนุสรณ์ หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำไม่ได้ท ำกำรศึกษำในระดับสูงต่อแต่เลือก
ที่จะท ำงำนหำรำยได้เพ่ือจุนเจือครอบครัว โดยเริ่มจำกหำงำนรับจ้ำงทั่วไปท ำตนได้ลองท ำงำน 
ทุกอย่ำงลองผิดลองถูก ตั้งแต่ท ำงำนโรงงำนเสื้อยืดโดยมีหน้ำที่ในกำรเย็บผ้ำและตัดผ้ำตำมกะเวลำ
กำรเข้ำเวรของตัวเอง หลังจำกนั้นได้เปลี่ยนมำท ำอำชีพก่อสร้ำงโดยกำรใช้แรงงำนยกหิน ดิน ทรำย 
ท ำทุกอย่ำงที่เขำให้ท ำ แล้วก็เปลี่ยนไปท ำอำชีพแม่บ้ำนตำมบริษัทตำมๆ ที่เขำส่งไปซึ่งตอนนั้นรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนประมำณ 5,000 บำท จนกระทั่งอำยุ 22 ปี ได้แต่งงำนกับสำมีซึ่งประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทั่วไปเช่นกันโดยสำมีอำยุมำกกว่ำตน 2 ปี มีบุตรชำยด้วยกัน 1 คน ปัจจุบันได้เลิกรำกับทำงสำมีแล้ว 
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และปัจจุบันบุตรชำยอำยุ 43 ปี เป็นหัวหน้ำครอบครัวเพ่ือจุนเจือทั้งคุณป้ำร ำพึงและครอบครัว  
จำกประกอบอำชีพพนักงำนบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นพนักงำนขำยรถมอเตอร์ไซค์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพฯ รำยได้อยู่ประมำณ 10,000 บำทต่อเดือน และมีบุตรชำย 1 คน ปัจจุบันอำยุ 15 ปี  
 แหล่งรำยได้มำกจำกสวัสดิกำรจำกรัฐในรูปแบบเบี้ยผู้สูงอำยุ 600 บำทต่อเดือน ในบำงเดือน
หำกลูกชำยมีเงินเหลือพอใช้จ่ำยก็จะแบ่งให้คุณป้ำเดือนละ 1,000 บำท บำงเดือนก็ไม่ ได้   
ซึ่งไม่เพียงพอจึงต้องใช้อย่ำงประหยัด โดยทุกวันนี้ได้น้อมน ำค ำสองของพ่อหลวงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตแบบพอเพียงและด้วยควำมมีน้ ำใจของตนที่ไปช่วยเหลือในเรื่องต่ำงๆ เช่น ท ำควำมสะอำดบ้ำน 
ท ำงำนบ้ำนต่ำงๆ ของคนในชุมชนท ำให้ได้สินน้ ำใจเล็กๆ น้อยๆ เป็นเงินบ้ำง อำหำรบ้ำงตำมแต่โอกำส 
บำงบ้ำนเห็นคุณป้ำขยันจึงได้ว่ำจ้ำงให้ไปท ำควำมสะอำดบ้ำนให้ โดยรำยได้ส่วนนี้อยู่ป ระมำณ  
300 - 1,000 บำทขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนว่ำจะมีคนให้เท่ำไหร่ แต่โดยส่วนตัวตนไม่ได้เครียดเรื่องเงิน
หรือเรื่องกำรท ำงำนหนักๆ เนื่องจำกตนชอบที่จะช่วยเหลือคนอ่ืนเป็นนิจอยู่แล้วและควำมเป็นคนชอบ
ท ำกิจกรรมท ำให้เป็นที่รู้จักและได้รับควำมไว้วำงใจจำกคนในชุมชน ซึ่งสิ่ งเหล่ำนี้ท ำให้ตนมีควำมสุข
และท ำให้รู้สึกว่ำชีวิตที่ด ำเนินไปนั้นมีสีสันและมีประโยชน์ต่อสังคมจึงกลำยเป็นคนที่ชอบ 
ท ำงำนจิตอำสำ ประกอบกับตนรู้สึกว่ำหำกอยู่บ้ำนเฉยๆ ตนจะเบื่อและรู้สึกชีวิตไม่มีประโยชน์อะไร 
จึงพยำยำมด ำเนินชีวิตอย่ำงสบำยๆ คิดดี ท ำดีเสมอมำ  
 หำกดูโดยรวมคุณป้ำร ำพึงเป็นคนที่มีสุขภำพแข็งแรงแต่ก็มีโรคประจ ำตัวอยู่บ้ำงแต่ไม่ได้
อันตรำยทั้งเบำหวำน ควำมดัน ไทรอยด์ซึ่งตนต้องไปพบแพทย์ทุกๆ 3 เดือนตำมที่คุณหมอนัด 
โดยในแต่ละเดือนจะได้รับกำรดูแลจำกคุณหมอในโครงกำร 80 พรรษำที่คอยมำตรวจควำมดัน  
ตรวจรำยละเอียดพ้ืนฐำนที่บ้ำนทุกเดือน หำกพบเจอว่ำมีอำกำรที่ผิดปกติไปหรือพบเจอโรคใดที่เสี่ยง
และไม่แน่ใจทำงคุณหมอจะแนะน ำให้เข้ำไปตรวจที่โรงพยำบำลเพ่ือกำรตรวจอย่ำงละเอียดและ
สำมำรถวิเครำะห์ได้อย่ำงแม่นย ำและแน่นอน ซึ่งคุณป้ำร ำพึงได้สิทธิไม่ต้องเสียค่ำรักษำพยำบำล ใดๆ 
ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยไปได้มำกพอสมควร หำกต้องไปโรงพยำบำลจะใช้วิธีกำรเดินไปเอง  เนื่องจำก
โรงพยำบำลอยู่ใกล้บ้ำนและตนยังแข็งแรงดีสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ถือเป็นกำรออกก ำลังกำย  
อย่ำงหนึ่ง ส่วนเวลำขำกลับจำกโรงพยำบำลตนจะมีเพ่ือนจำกคนในชุมชนที่ไปพบแพทย์ตำมนัด
เหมือนกันเดินกลับมำด้วยเป็นประจ ำ 
 ปัญหำในกำรด ำรงชีพของป้ำร ำพึงคือ รำยได้ไม่เพียงพอ จึงต้องท ำงำนแรงงำนเข้ำแลกได้
ค่ำตอบแทนอำจเป็นรูปแบบของเงินหรือสิ่งของ แม้ว่ำตนจะเข้ำรวมกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชนเพ่ือสร้ำง
รำยได้จำกกำรฝึกทักษะอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ แต่พบว่ำตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่มำกพอท ำให้
รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย 
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 2)  คุณส ำลี กองทอง 
 เกิดเม่ือวันที่ 2 เมษำยน 2489 ปีจอ ปัจจุบันอำยุ 71 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุบลรำชธำนี
อำศัยอยู่ในอ ำเภอเมือง โดยทำงบ้ำนได้ประกอบอำชีพเกษตรกร ท ำไร่ ท ำนำ ของตนเอง แต่ด้วยควำม
ที่คุณป้ำส ำลีเป็นลูกสำวคนเล็กสุดจึงไม่ค่อยได้ช่วยงำนสักเท่ำไหร่ เนื่องจำกมีพ่ีสำวอีก 4 คนและมี
พ่ีชำย 1 คนช่วยท ำอยู่แล้ว ตนมีพ่ีน้องรวมตนเองด้วย 6 คน ประกอบด้วยผู้หญิง 5 คน ผู้ชำย 1 คน 
โดยตนเป็นลูกคนที่ 6 ปัจจุบันพี่น้องเสียชีวิตไปเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงพ่ีสำวคนที่ 4 และตนเองที่มี
ชีวิตอยู่ 
 คุณป้ำส ำลีจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เมื่อถึงช่วงอำยุ 16-17 ปี จึงได้เดินทำงเข้ำมำ
ท ำงำนที่กรุงเทพ เนื่องจำกอำกำศที่ร้อนและแห้งแล้งท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรไม่ดีเหมือนที่เคยเป็น
ตนจึงต้องหำรำยได้ทำงอ่ืนรวมทั้งครอบครัวมีควำมขัดสนทำงกำรเงินและล ำบำกมำกจึงตัดสินใจเข้ำ
มำท ำงำนในกรุงเทพจำกกำรชักชวนของญำติ โดยสมัยแรกๆ ที่เข้ำมำท ำงำนในกรุงเทพคนอ่ืนมักมอง
ว่ำตนเป็นผู้หญิงค้ำบริกำรเนื่องจำกตนมำจำกต่ำงจังหวัด หลังจำกเดินทำงมำถึงกรุงเทพงำนแรกท่ีตน
เลือกท ำคืออำชีพแม่บ้ำน เริ่มจำกท ำงำนที่ถนนรำชวัตรประมำณ 2 เดือนจึงลำออกแล้วมำท ำงำนที่
โรงงำนเสื้อผ้ำแห่งหนึ่งแถวพระประแดง โดยท ำงำนเป็นกะสลับกัน เข้ำงำนเที่ยงคืนถึง 7 โมงเช้ำและ
เข้ำงำน 7 โมงเช้ำถึงเที่ยงคืน ได้เงินเดือนประมำณ 3,500 บำท ท ำงำนทอผ้ำที่นี่ได้ 4 ปีจึงย้ำยมำ
ท ำงำนที่โรงงำนแห่งใหม่แถวคลองตันท ำหน้ำที่ในกำรเย็บคิ้วและเย็บผ้ำให้เป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งจะได้
ค่ำตอบแทนเป็นเงินตัวละ 50 สตำงค์ได้รำยได้อยู่ประมำณ 2,000 บำทต่อเดือน ตนท ำงำนอยู่ที่นี่ได้
ประมำณ 2 ปี จึงได้แต่งงำนกับสำมีที่พบรักกันแถวโรงงำน โดยฝ่ำยชำยท ำงำนร้ำนอู่ซ่อมรถใกล้ๆ 
บริเวณนั้นแต่ปัจจุบันสำมีได้เสียชีวิตแล้ว มีบุตรด้วยกัน 4 คน เป็นผู้ชำย 3 คน ผู้หญิง 1 คน 
 บุตรคนที่ 1 ผู้หญิง อำย ุ50 ปี ประกอบอำชีพแม่บ้ำนอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ 
 บุตรคนที่ 2 ผู้หญิง อำยุ 45 ปี ประกอบอำชีพแม่บ้ำน อยู่ที่โรงเรียนวัดเทพลีลำ 
 บุตรคนที่ 3 ผู้หญิง อำยุ 42 ปี ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป อยู่ที่โรงงำนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ 
 บุตรคนที่ 4 ผู้ชำย อำยุ 40 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนกวำดถนนของกรุงเทพมหำนคร 
 แหล่งรำยได้หลักมำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุ เดือนละ 700 บำท และบำงเดือนที่ลูกชำยคนเล็กให้
ประมำณ 1,000 - 2,000 บำท แล้วแต่โอกำสบำงครั้งก็ไม่ได้รับ ซึ่งรำยได้ไม่เพียงพอในกำรใช้ส่วนตัว 
ถึงแม้ว่ำจะมีลูกหลำนช่วยออกค่ำใช้อย่ำงอย่ำงอ่ืนภำยในบ้ำนก็ตำม 
 ปัจจุบันป้ำส ำลีได้อำศัยอยู่กับบุตรสำว หลำนสำว และพ่อแม่ของทำงฝ่ำยลูกเขยรวมทั้งหมด 
7 คน ซึ่งป้ำส ำลีได้มีโรคประจ ำตัวเกี่ยวกับควำมดันสูงที่ต้องคอยไปพบแพทย์ตำมนัดทุกๆ 3 เดือน 
โดยไปหำหมอที่คลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนำ เดินทำงด้วยวิธีกำรเดินไปเองเนื่องจำกคลีนิคตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
สำมำรถเดินไปเองได้ประกอบทั้งตนยังแข็งแรงดีและยังสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้โดยส่วนมำกป้ำ
ร ำพึงมักจะไปเจอเพ่ือนในชุมชนที่ไปรักษำที่โรงพยำบำลเดียวกันเป็นประจ ำดังนั้นเวลำกลับบ้ำนจะ
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เดินทำงกลับมำพร้อมกัน กำรรักษำของตนนั้นอยู่ภำยใต้โครงกำร 80 พรรษำ จึงท ำให้ตนไม่ต้องเสีย
ค่ำรักษำพยำบำลถือเป็นกำรทุ่นเรื่องค่ำใช้จ่ำยของตนได้บ้ำง 
 ปัญหำในกำรด ำรงชีพของป้ำส ำลี คือ รำยได้ไม่เพียง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนมีควำมเชื่ออย่ำงแรง
กล้ำว่ำ “หำกจะรอใครมำช่วยคงเป็นไปไม่ได้ เรำควรที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนไม่มำกก็น้อยรวมถึง
สมำชิกในชุมชนควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” อยำกให้มีกำรผลักดันผู้สูงอำยุให้มีรำยได้จำกกำร
ส่งเสริมวิชำชีพให้กับผู้สูงอำยุและมีที่รองรับสินค้ำเหล่ำนั้นให้เป็นวิสำหกิจชุมชน เช่น กำรท ำไม้กวำด 
หรือกำรท ำของอย่ำงอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้หรืออย่ำงน้อยที่สุดสำมำรถช่วยให้ผู้สูงอำยุอยู่ได้
ด้วยตนเอง โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้คนอ่ืนหรือหน่วยงำนอื่นมำช่วยเหลือเพียงอย่ำงเดียว ผู้สูงอำยุจะได้
ไม่รู้สึกว่ำตนเองเป็นภำระของคนอ่ืน 

3)  คุณเสงี่ยม พำลี 
 ปัจจุบันอำยุ 67 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดปรำจีนบุรีอำศัยอยู่กับครอบครัวโดยประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมท ำไร่ ท ำนำ คุณป้ำจบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียน
เทวรักษ์ จำกนั้นได้เข้ำมำท ำงำนที่กรุงเทพจำกกำรชักชวนของคนในหมู่บ้ำนเดียวกัน เมื่อเข้ำมำอยู่
กรุงเทพได้ประกอบอำชีพรับจ้ำงเลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวหนึ่งที่ได้รับกำรแนะน ำมำซึ่งตอนนั้นยังเป็น
เด็กทำรกและได้เลี้ยงจนกระทั่งเด็กอำยุได้ 3 ปี ได้ค่ำจ้ำงเดือนละ 50 บำทโดยอำศัยและกินอยู่ที่บ้ำน
หลังนั้น จำกนั้นได้กลับไปอยู่ที่บ้ำนที่จังหวัดปรำจีนบุรีกับครอบครัวอีกครั้งช่วยครอบครัวท ำสวนปลูก
พืชตระกูลล้มลุก เช่น แตงกวำ ตะไคร้ ใบโหระพำ เป็นต้น จำกนั้นได้กลับมำท ำงำนที่กรุงเทพจำกกำร
แนะน ำของคนในหมู่บ้ำนอีกครั้งโดยท ำอำชีพเลี้ยงเด็กและท ำงำนบ้ำนด้วย ตอนนั้นเด็กอำยุ 3 ปี  
ได้ค่ำจ้ำงเป็นเงินเดือนละ 150 บำท ท ำมำนำนถงึ 5 ปี ในช่วงตอนนั้นคุณป้ำเริ่มเป็นสำวอำยุประมำณ 
18 ปี ได้มีหนุ่มมำติดพัน เมื่อทำงครอบครัวรู้จึงได้เรียกตัวกลับบ้ำนเนื่องจำกไม่อยำกให้ลูกสำวเสียคน 
เมื่อคุณป้ำได้กลับมำอยู่ที่ปรำจีนบุรีอีกครั้งก็ได้กลับมำช่วยงำนที่บ้ำนเช่นเคย แต่ครำวนี้มีหนุ่มตำมมำ
ขอถึงบ้ำนจึงได้ท ำพิธีแต่งงำนตอนอำยุ 18 ปีและได้เข้ำมำใช้ชีวิตในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแต่ครำวนี้ 
ไม่ได้มำท ำงำนเนื่องจำกตั้งครรภ์ อำศัยอยู่บ้ำนเช่ำ เช่ำเดือนละ 300 บำท แต่เหตุกำรณ์ไม่คำดฝันก็
เกิดข้ึนเมื่อตนตั้งท้องเข้ำเดือนที่ 8 ได้หย่ำกับสำมีเพรำะสำมีติดกำรพนันหนักมำกท ำให้ตนไม่สบำยใจ
และรับไม่ได้ที่จะคบหำด้วยดังนั้นตนจึงเลี้ยงลูกเองตำมล ำพังมำโดยตลอด เมื่อคลอดลูกได้น ำลูก
กลับมำอยู่ที่ปรำจีนบุรีกับแม่ ส่วนตัวเองได้เข้ำมำท ำงำนที่กรุงเทพท ำอำชีพรับจ้ำงทั่วไปท ำโรงงำน  
เย็บถุงเท้ำที่พระประแดง ได้ค่ำตอบแทนวันละ 30 บำทต่อวันท ำวันละ 8 ชั่วโมงหำกวันไหนต้องท ำ 
โอทีจะได้เงินเพ่ิมชั่วโมงละ 15 บำท ท ำได้ 5 ปี จึงย้ำยไปท ำงำนที่โรงงำนเย็บผ้ำขนหนูได้ค่ำตอบแทน
โหลละ 8 บำท ซึ่งท ำได้ประมำณวันละ 100-150 บำท ท ำมำ 2 ปี จึงได้ย้ำยมำที่โรงงำนทอผ้ำได้
รำยได้เดือนละประมำณ 8,000 กว่ำบำท ท ำมำได้ 1 ปีจึงได้ย้ำยกลับไปอยู่ที่ปรำจีนบุรีอีกครั้ง  
ตลอดระยะเวลำที่ท ำงำนอยู่ที่กรุงเทพตนจะคอยส่งเงินกลับที่บ้ำนเกือบทั้งหมดเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของ
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แม่และลูก เมื่อกลับมำบ้ำนตนได้ท ำไม้กวำดขำยและช่วยงำนที่บ้ำนจนลูกอำยุได้ 18 ปีตนจึงเข้ำมำอยู่
กรุงเทพอีกครั้ง โดยครำวนี้ประกอบอำชีพค้ำขำยรองเท้ำอยู่ที่ริมถนนข้ำงมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
และได้พบรักกับสำมีคนที่ 2 ที่มีอำยุต่ำงกันถึง 7 ปีตนได้มำอยู่ที่ชุมชนคลองพลับพลำ ต่อมำลูกชำยได้
เลิกกับภรรยำท ำให้เกิดควำมเครียดจนเป็นอัมพำตเนื่องจำกสมองตีบท ำให้คุณป้ำต้องคอยดูแลลูกมำ
ตลอด ปัจจุบันลูกชำยอำยุ 49 ปี สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วและประกอบอำชีพขับรถแท็กซ่ี
รำยได้อยู่ประมำณ 10,000 บำท ต่อเดือน 
 คุณป้ำชอบท ำกิจกรรมของชุมชนมำกคนหนึ่ง เพรำะอยู่บ้ำนก็เบื่อไม่มีกิจกรรมให้ท ำมำก  
จึงชอบออกมำหำเพ่ือนบ้ำน พูดคุยกันเป็นประจ ำอยู่เสมอยิ่งที่ชุมชนมีกิจกรรมให้ท ำตะกร้ำหรืองำน
ฝีมือต่ำงๆ คุณป้ำมีควำมสำมำรถในด้ำนนี้อยู่แล้วจึงมักจะมำช่วยเหลือกลุ่มอยู่เป็นประจ ำ 
 รำยได้หลักของคุณป้ำมำจำกเงินเบี้ยผู้สูงอำยุที่ได้รับเดือนละ 600 บำททุกเดือนรวมถึงได้จำก
กำรท ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเมื่อมีกำรคืนก ำไรให้กับสมำชิก แต่รำยได้ท่ีมีในบำงเดือนก็ไม่พอใช้จ่ำยโดย
ทุกวันนี้มีลูกและหลำนมำอยู่ที่บ้ำนด้วยและช่วยดูแลเรื่องค่ำใช้จ่ำยในบำงส่วนท ำให้คุณป้ำสำมำรถอยู่
ได ้
 สุขภำพคุณป้ำเป็นโรคควำมดันสูงซึ่งต้องไปหำหมอทุกๆ 3 เดือนเพ่ือไปท ำกำรตรวจรักษำ
อย่ำงละเอียดและต่อเนื่องทุกเดือน โดยลูกชำยจะเป็นคนพำไปที่โรงพยำบำลเนื่องจำกตนไม่ได้ย้ำยมำ
รักษำที่กรุงเทพท ำให้ต้องเดินทำงไปรักษำท่ีจังหวัดปรำจีนบุรี 
 ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตไม่ค่อยมีอะไรตนรู้สึกมีควำมสุขและมีควำมพอใจในชีวิตอยู่แล้ว  
แต่อยำกให้เข้ำมำช่วยในเรื่องของกำรสร้ำงอำชีพกล่ำวคืออยำกให้มีแหล่งรับซื้องำนฝีมือที่กลุ่มของตน
ได้ท ำได้กระจำยออกไปเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับกลุ่มและสมำชิกคนอ่ืนๆ ด้วย เนื่องจำกผู้สูงอำยุในกลุ่ม
บำงคนไม่มีรำยได้ หำกสำมำรถขำยของได้มำกก็จะท ำให้ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ได้มีรำยได้มำกข้ึน 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเชิงลึกของผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชน      
คลองพลับพลำ พบว่ำ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้มักมีอำยุอยู่ในช่วง 60-70 ปี ยังมีแรงในกำรท ำงำน เป็นผู้ที่มี
จิตใจเข้มแข็ง ร่ำงกำยแข็งแรงสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนและ
ของกลุ่มผู้สูงอำยุ ชอบเข้ำสังคมพูดคุยกับเพ่ือนบ้ำนอยู่เป็นประจ ำ  อยำกท ำตัวให้เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อ่ืนและสังคม มักอำศัยอยู่กับครอบครัวมีลูกหลำนคอยส่งเสียเลี้ยงดูทั้งเรื่องที่อยู่และค่ำใช้จ่ำย
ภำยในบ้ำนหรืออย่ำงน้อยที่สุดผู้สูงอำยุกลุ่มนี้มีรำยได้จำกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่คอยหล่อเลี้ยงในแต่ละ
เดือน โดยผู้สูงอำยุกลุ่มนี้แท้จริงแล้วเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรต่อยอดกำรท ำงำนเพ่ือหำรำยได้
เสริมให้กับตนเอง อีกทั้งยังสำมำรถช่วยเหลือดูแลกันและกันได้ สำมำรถท ำงำนหำรำยได้ให้กับ
ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุที่ท ำงำนอยู่มักประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป แต่เมื่อใดก็ตำมที่มี 
กำรรวมกลุ่มผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ก็มักจะเข้ำร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ อีกท้ังยังกล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นเมื่อมี
โอกำสเพ่ือน ำไปพัฒนำและท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน โดยเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมัครใจ  
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แต่อย่ำงไรก็ตำมปัญหำหลักของผู้สูงอำยุกลุ่มนี้คือ รำยได้ที่ไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่ำทำงชุมชนมีกำรสร้ำง
อำชีพให้กับผู้สูงอำยุผ่ำนกำรท ำวิสำหกิจชุมชน แต่ยังขำดตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอยู่ ท ำให้
ผลตอบแทนไม่ดีเท่ำที่ควร อำจเป็นเพรำะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเน้นเพียงเรื่องของกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงรำยแบบไม่ครบวงจร กล่ำวคือ ขำดกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือน ำปัญหำมำแก้ไข ปรับปรุง ท ำ
ให้กำรแก้ปัญหำกำรขำดรำยได้ยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร ซ่ึงผู้สูงอำยุกลุ่มนี้มองว่ำกำรท ำงำนหำ
รำยได้ด้วยตนเองท ำให้ตนเองรู้สึกภำคภูมิใจ ไม่ต้องรอลูกหลำน ญำติ พี่น้อง เข้ำช่วยเพียงอย่ำงเดียว
ท ำให้ตนรู้สึกมีคุณค่ำเพ่ิมมำกข้ึน 
  

4.4  การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายุติดบ้านของชุมชนคลองพลับพลา 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้สูงอำยุที่ชอบอยู่ติดบ้ำน กล่ำวคือเป็นผู้สูงอำยุที่มี
สุขภำพแข็งแรงดี สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้คล้ำยกับผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ แตอ่ำจจะมีปัญหำ
ทำงด้ำนสุขภำพอยู่บ้ำงแต่ไม่ร้ำยแรง แต่ผู้สูงอำยุประเภทนี้มีนิสัยเขินอำยไม่กล้ำที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ กับคนในชุมชน ไม่ชอบเข้ำสังคมหรือพูดคุยกับคนอ่ืนมำกนักเนื่องจำกขำดควำมมั่นใจนตัวเอง
โดยส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ในบ้ำนท ำงำนบ้ำน ท ำกับข้ำว เลี้ยงหลำน มำกกว่ำที่จะออกมำ
พูดคุยกับคนอ่ืนๆ รวมถึงเวลำท ำกิจกรรมร่วมกับคนอ่ืนจะรู้สึกเบื่อหน่ำยและรู้สึกว่ำอยู่ที่บ้ำ น 
มีควำมสุขกว่ำ ซึ่งจำกกำรส ำรวจพบว่ำมีผู้สูงอำยุติดบ้ำนจ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  
(จำกข้อมูลตำรำงที่ 4.4 ในหน้ำ 75) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์เจำะลึกผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์
ผู้สูงอำยุประเภทติดบ้ำนแบบเจำะลึกจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1)  คุณสวรรณ์ สีดี 
 ปัจจุบันมีอำยุ 79 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนในพ้ืนที่ชุมชนคลองพลับพลำตั้งแต่เกิด จบกำรศึกษำ
สูงสุดชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนวัดเทพลีลำ เมื่อจบกำรศึกษำได้ออกมำท ำงำนกำรเกษตร 
ท ำนำ ปลูกข้ำวกับครอบครัว เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณนี้ในอดีตเป็นทุ่งนำกว้ำงขวำง คนทั่วไปในสมัยนั้น
นิยมท ำนำ ปลูกผัก ผลไม้ขำย โดยครอบครัวของตนได้ท ำกำรกู้เงินเพ่ือน ำเงินที่ได้มำซื้อพันธุ์ข้ำวไป
ปลูกเมื่อได้ผลผลิตจะน ำไปจ ำหน่ำย ซึ่งรำยได้ส่วนหนึ่งน ำไปใช้หนี้จำกกำรกู้มำลงทุนท ำกำรเกษตร  
อีกส่วนหนึ่งเอำไว้กินไว้ใช้จ่ำยภำยในครอบครัว หลังจำกท ำกำรเกษตรกับครอบครัวได้สักระยะหนึ่ง
ตนจึงได้ลองออกมำสมัครงำนข้ำงนอกโดยเลือกท ำงำนที่โรงงำนพิมพ์ผ้ำแห่งหนึ่งในกรุงเทพท ำหน้ำที่
พิมพ์ลำยบนผ้ำ ได้ค่ำตอบแทนตัวละ 4 บำท รวมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมำณ 120 บำท 
 จนกระทั่งช่วงอำยุ 28 - 29 ปี ตนได้พบรักและแต่งงำนกับสำมีซึ่งท ำงำนอยู่ใกล้ๆ กัน มีบุตร
ด้วยกัน 5 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 2 คน และผู้ชำย 3 คน 
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  คนที่ 1  ผู้หญิง อำยุ 52 ปี ประกอบอำชีพแม่บ้ำนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ รำยได้วันละ  
             300 บำท ท ำเฉพำะ วันจันทร์ - ศุกร์ มีบุตร 3 คน 
  คนที่ 2  ผู้ชำย อำยุ 48 ปี ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ท ำงำนอยู่ที่โรงพยำบำล                          
             จุฬำรำยได้ประมำณ 10,000 บำทต่อเดือน 
  คนที่ 3  ผู้ชำย อำยุ 45 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ                       
    ท ำงำนเก่ียวกับกำรรับส่งเอกสำร (Messenger) 
  คนที่ 4  ผู้หญิง อำยุ 40 ปี ปัจจุบันอำศัยอยู่จังหวัดเชียงรำย ท ำอำชีพธุรกิจส่วนตัว 
             เกี่ยวกับสวนยำง โดยนำยจ้ำงเดิมเป็นคนยกสวนยำงให้ 
  คนที่ 5 ผู้ชำย อำยุ 35 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทรถไฟฟ้ำใต้ดิน 
 ปัจจุบันคุณป้ำสวรรค์อำศัยอยู่กับครอบครัวมีสมำชิกทั้งหมด 7 คน รำยได้หลักมำจำกลูกให้
ทุกเดือน เฉลี่ยประมำณเดือนละ 5,000 บำท จำกลูกคนที่ 2 และลูกคนสุดท้อง จ ำนวน 2,000 และ 
3,000 บำท ตำมล ำดับ เพ่ือน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยในบ้ำน บำงเดือนก็พอใช้บำงเดือนก็ไม่พอใช้  
แต่ด้วยควำมที่ตนมีเพ่ือนบ้ำนที่รู้จักมักคุ้นคอยมำเยี่ยมเยียน ทักทำย พูดคุย น ำอำหำรและขนมมำ
แบ่งปันอยู่เสมอท ำให้ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ไปได้บ้ำง นอกจำกนี้ยังมีรำยได้จำกเบี้ยผู้สูงอำยุ
ทุกเดือน เดือนละ 700 บำท อย่ำงไรก็ตำมเงินในแต่ละเดือนยังคงต้องใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดเพ่ือให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในครอบครัวและไม่ให้เป็นภำระของลูกหลำน 
 เมื่อสมัยอดีตมักจะเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจ ำ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ใดเลย เนื่องจำกสำมีป่วยเป็นอัมพำต ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้แม้กระทั่งกำรปัสสำวะหรือ
อุจจำระผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว ดังนั้นคุณป้ำสวรรค์จ ำเป็นต้องคอยอยู่ดูแลอยู่ข้ำงกำยไม่สำมำรถออกไป
ไหนได้ต้องคอยสังเกตปฏิกิริยำต่ำงๆ เพรำะ สำมีไม่สำมำรถพูดหรือบอกกล่ำวได้เลย ต้องใช้วิธีกำรท ำ
ควำมเข้ำใจและจดจ ำท่ำทำงต่ำงๆ กับสิ่งที่สำมีต้องกำรจะสื่อให้ถูกต้อง นอกจำกนี้สำมียังมีควำมจ ำ 
ที่แย่มำกจนบำงครั้งไม่สำมำรถจดจ ำคนในครอบครัวได้ชั่วครำวในบำงเวลำ 
 ปัญหำในกำรด ำรงชีพ คือ รำยได้ที่ไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่ำปัจจุบันรำยได้หลักมำจำกลูกให ้
แต่หำกเดือนไหนลูกไม่ส่งให้หรือมีปัญหำด้ำนกำรเงินจะท ำให้ตนและครอบครัวเดือดร้อนเพรำะตน  
มีเพียงเงินที่ได้รับมำจำกลูกในทุกเดือน โดยตนเองไม่มีเงินเก็บไว้ส ำหรับส ำรองจ่ำยค่ำต่ำงๆ  
หำกตนเองมีรำยได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่ลูกให้และรำยได้ที่มำจำกเบี้ยยังชีพตนจะท ำให้ตนเกิ ด
ควำมสบำยใจมำกขึ้น เนื่องจำกมีเงินที่หำมำได้ด้วยตัวเอง นอกจำกนี้ยังมีปัญหำด้ำนสุขภำพตนมีโรค
ประจ ำตัวคือโรคควำมดันและโรคน้ ำในหูไม่เท่ำกัน ส่งผลให้มีอำกำรวูบ หน้ำมืดบ่อยๆ โดยปกติ 
ตนจะไม่ไปพบแพทย์หรือไปโรงพยำบำล นอกจำกมีอำกำรก ำเริบและทนไม่ไหวเท่ำนั้น ถึงแม้ตนจะมี
สิทธิในกำรรักษำพยำบำลฟรีก็ตำม แต่เนื่องจำกตนแก่ชรำมำกแล้วไม่สำมำรถเดินทำงไปพบแพทย์ได้
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โดยล ำพังและไม่อยำกรบกวนลูกหลำนที่ต้องหยุดงำนเพ่ือพำตนไปพบแพทย์ มีเพียงแพทย์ที่คอยมำ
ตรวจเชคอำกำรพ้ืนฐำนตำมชุมชนในทุกเดือนเท่ำนั้น  

2)  คุณสุกฤษดิ์ ไชยทองศรี 
 ปัจจุบันอำยุ 65 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดกำฬสินธุ์ครอบครัวท ำอำชีพเกษตรกรรมท ำไร่ท ำ
นำ มีพ่ีน้องทั้งหมด 5 คนตนเป็นลูกคนที่ 2 จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำก
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรค์ เมื่อเรียนจบจึงท ำงำนกับที่บ้ำนมำตลอดจนกระทั่งตนอำยุ 50 ปี จึงได้
เข้ำมำท ำงำนท่ีกรุงเทพ โดยเริ่มจำกกำรไปเรียนอบรมท่ีสถำบันกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์ 
และเม่ือผ่ำนกำรอบรมจึงได้ท ำงำนที่เสียงสวรรค์ภำพยนต์ เนื่องจำกตนเป็นคนที่ชอบและรักกำรพำกย์
เสียงมำตั้งแต่เล็กๆ ตนมักจะเลียนเสียงพำกย์ตำมตัวละครในหนังที่ตนชอบดู เมื่อได้เข้ำท ำงำน 
จึงท ำให้ตนมีควำมสำมำรถที่ถูกฝึกฝนมำตั้งแต่เด็กท ำให้ท ำงำนได้อย่ำงดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
ในวงกำรผ่ำนชื่อ หนุ่มทิพย์ ระฆังชัย ซึ่งเป็นนำมแฝงในวงกำร หลังจำกนั้นได้เข้ำมำจัดรำยกำรวิทยุกับ
บริษัท SMP Corporation โดยจัดรำยกำรวิทยุวันละ 8 ชั่วโมง และมีกำรอัดเทปกำรจัดรำยกำร 
เพ่ือส่งต่อไปเปิดตำมสถำนีต่ำงๆ รวม 43 สถำนีทั่วประเทศ ได้รับค่ำจ้ำงคิวละ 1,000 บำท นอกจำกนี้
ยังได้ค่ำจ้ำงในกำรอัดเสียงครั้งละ 3,000 บำท แต่ด้วยควำมสำมำรถที่ตนมีท ำให้ตนสำมำรถหำรำยได้
เดือนละประมำณ 100,000 บำททุกเดือน หำกเป็นงำนบุญตำมวัดเป็นกำรจัดรำยกำรหรือท ำหน้ำที่
ประกำศเสียงตนจะไม่เคยเก็บค่ำใช้จ่ำยเลยแต่ถือเป็นงำนกุศลท ำบุญร่วมกัน 
 ปัจจุบันตนได้หยุดงำนลงไปเนื่องจำกมีปัญหำที่บริเวณดวงตำกล่ำวคือตำเริ่มพล่ำมัวและ 
มองไม่เห็นเพ่ิงเข้ำรับกำรผ่ำตัดตำข้ำงขวำโดยเสียค่ำรักษำพยำบำลอยู่ที่  26,000 บำทและ 
ก ำลังเตรียมตัวเข้ำรับกำรผ่ำตัดตำซ้ำยอีก 1 ข้ำง ท ำให้จ ำเป็นต้องพักงำนไว้สักระยะหนึ่ง และตนได้
เข้ำสอบเป็นผู้ประกำศข่ำวที่ช่อง 7 ซึ่งตอนนี้ได้รับกำรตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันตนมี
รำยได้เดือนละ 30,000 บำท แต่หำกได้เริ่มงำนทีช่่อง 7 รำยได้ก็จะมีเพ่ิมมำกข้ึน 
 คุณลุงเคยแต่งงำนมีครอบครัวมำก่อนแล้วครั้งหนึ่งมีบุตรกับภรรยำเก่ำด้วยกัน 2 คน  
เป็นผู้ชำย 1 คนและเป็นผู้หญิง 1 คน ปัจจุบันคนโตก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยและ
อีกคนก ำลังศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำ คุณลุงไม่ค่อยได้ไปมำหำสู่กับลูกเนื่องจำกลูกอยู่กับภรรยำ
เก่ำ แต่ส่งเงินกลับให้ใช้ทุกเดือน เดือนละ 5,000 บำทไม่เคยขำด โดยลุงได้พบรักกับภรรยำคนปัจจุบัน
ตอนอำยุ 50 ปี จึงได้เข้ำมำอยู่ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำกับภรรยำและแม่ของภรรยำ ตนเป็นคนดูแล
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นค่ำบ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในแต่ละเดือน ตนท ำงำน
หนักมำกจึงไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ กับทำงชุมชนเลย  
 จนกระทั่งเมื่อประมำณ 6-7 ปีก่อน ตนได้พบว่ำป่วยเป็นโรคเบำหวำนและโรคควำมดันต่ ำ  
จึงไปพบแพทย์ด้วยตนเองในช่วงปีสองปีแรกที่โรงพยำบำลแพทย์ปัญญำสุทธิใช้สิทธิกำรรักษำ  
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30 บำท ได้ยำมำทำนชุดหนึ่งและหลังจำกนั้นตนไม่เคยไปพบแพทย์อีกเลยเพรำะคิดว่ำตนเองไม่ได้
ป่วยเป็นอะไรแล้ว แต่ตนได้ซื้อยำมำกินเองโดยมีภรรยำคอยดูแลให้ 
 แหล่งรำยได้หลักมำจำกกำรท ำงำนเป็นนักพำกย์เสียงประมำณเดือนละ 30,000 บำท และ
ได้รับเงินจำกเบี้ยผู้สูงอำยุเดือนละ 600 บำททุกเดือน ไม่ได้รับเงินจำกลูกหลำนแต่มีเงินเก็บสะสม
เอำไว้ใช้จ่ำยได้ ไม่เดือดร้อน 
 ปัญหำในกำรด ำรงชีพ คือ กำรไม่มี เวลำในกำรออกก ำลั งกำย และไม่ดูแลตัว เอง  
ท ำงำนอย่ำงหนักมำตลอดเนื่องจำกเป็นหัวหน้ำครอบครัวท ำงำนคนเดียว ซึ่งอำยุที่เพ่ิมข้ึนมำพร้อมกับ
สุขภำพที่แย่ลงอำจท ำงำนหำรำยได้ได้อีกไม่กี่ปี แต่อย่ำงไรก็ตำมตนมองว่ำไม่ได้ขำดแคลนเงินหรือ 
ของใช้ที่จ ำเป็น และยังมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้อยู่ จึงอยำกให้เข้ำช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชน 
ที่ได้รับควำมเดือดร้อนมำกกว่ำตน 
 3)  คุณบุปผำ มั่งม ี
 ปัจจุบันอำยุ 72 ปี พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  2 จำกโรงเรียนวัดเทพลีลำ มี พ่ีน้อง 2 คน โดยตนเป็นน้องคนสุดท้องและ 
พ่ีได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อเรียนจบก็ได้ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไปยกหิน ดิน ทรำย ตำมงำนก่อสร้ำงต่ำงๆประมำณ 
5 ปี ได้รำยได้วันละ 17 บำท โดยเงินนี้ต้องน ำไปเพ่ือซื้ออำหำรให้ทั้งครอบครัวรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ของที่ บ้ ำน  ท ำทุ กวั น  หลั งจำกนั้ น ได้ ไปรั บจ้ ำ งท ำ ควำมสะอำดและล้ ำ ง จำน อีก  5 ปี   
โดยได้ค่ำตอบแทนเดือนละ 1,500 บำท เมื่อท ำงำนจนรู้สึกเบื่ออยำกเปลี่ยนงำนเลยหันไปท ำธุรกิจ
ส่วนตัวค้ำขำยลูกชิ้นโดยเข็นรถเข็นไปตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ จนหมดจึงค่อยกลับบ้ำนรวมรำยได้ก ำไรต่อ
วันอยู่ประมำณ 100 บำทเป็นประจ ำทุกวันรำยได้ตกประมำณ 3,000 บำทต่อเดือน หลังจำกนั้นเลย
เปลี่ยนอำชีพรับจ้ำงเลี้ยงเด็ก โดยใช้พ้ืนที่ที่บ้ำนของตนได้ค่ำจ้ำงวันละ 50 บำท ดูแลตั้งแต่ตอนเช้ำ 
ที่ผู้ปกครองน ำมำฝำกไว้จนกระทั่งพลบค่ ำจึงได้มำรับเด็กกลับบ้ำนทุกวันจนครบ 3 ปีและเลิกท ำ 
ได้พบรักและแต่งงำนกับสำมีซึ่งอำยุน้อยกว่ำ ปัจจุบันสำมีอำยุ 60 ปีมีบุตรด้วยกัน 4 คน เป็นผู้ชำย  
2 คน ผู้หญิง 2 คน 
  คนที่ 1 ผู้หญิง อำยุ 53 ปี ท ำอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
  คนที่ 2 ผู้ชำย ท ำอำชีพท่ัวไป อำยุ 43 ปี วันละ 100 บำท 
  คนที่ 3 ผู้ชำย อำยุ 40 ปี ท ำอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
  คนที่ 4 ผู้หญิง อำยุ 32 ปี ท ำอำชีพพนักงำนบริษัท 
 ปัจจุบันอำศัยอยู่ที่บ้ำนในชุมชนคลองพลับพลำเพียงล ำพังสำมีเสียแล้วด้วยโรคควำมดันสูง 
ส่วนลูกๆ ต่ำงออกไปอยู่กับครอบครัวของตนเอง โดยลูกคนเล็กมักส่งเงินให้เป็นประจ ำประมำณ  
เดือนละ 3,000 บำท นอกจำกนี้ยังได้เงินจำกเบี้ยผู้สูงอำยุเดือนละ 700 บำท ตนสำมำรถใช้เงินได้
อย่ำงเพียงพอในแต่ละเดือน แต่ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ยำมจ ำเป็นหรือฉุกเฉิน 
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 สุขภำพแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในทุกเดือนจะมีแพทย์เข้ำมำตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ  
ในชุมชนเบื้องต้นก็พบว่ำสุขภำพของตนปกติดียกเว้นเรื่องตำที่มองไม่ค่อยเห็นมีอำกำรพล่ำมัว 
นอกจำกนี้ตนยังชอบออกก ำลังกำยปั่นจักรยำนท้ำยหมู่บ้ำนเป็นประจ ำ แต่โดยปกติจะไม่ออกมำ 
นอกบ้ำนเท่ำไหร่หำกมีธุระออกมำเมื่อท ำธุระเสร็จก็จะกลับบ้ำนทันทีไม่ได้แวะเวียนหำเพ่ือนบ้ำน  
คนไหน รวมถึงไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงชุมชนเนื่องจำกสำยตำไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็น  
โดยส่วนมำกจึงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ำน 
 ปัญหำ ในกำรด ำ เ นิ นชี วิ ต  คื อ  ปัญหำสุ ขภำพทำ งต ำที่ มี อ ำ กำ รพล่ ำมั ว ท ำ ใ ห้ 
กำรใช้ชีวิตประจ ำวันไม่รำบรื่นนักเนื่องจำกมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน เวลำส่วนใหญ่ในชีวิตประจ ำวัน
มักจะอำศัยอยู่ที่บ้ำนเป็นหลัก ไม่ค่อยออกมำสุงสิงใคร เนื่องจำกชอบควำมสงบ และมีควำมสุข 
เวลำอยู่กับบ้ำนมำกกว่ำออกมำร่วมกิจกรรมชุมชน และอำศัยอยู่ที่บ้ำนเพียงล ำพังไม่มีลูกหลำนดูแล 
ซึ่งหำกเกิดเหตุใดไม่สำมำรถรู้ได้ 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเชิงลึกของผู้สูงอำยุติดบ้ำนในชุมชนคลองพลับพลำ พบว่ำ 
ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุช่วง 65-79 ปี ไม่ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน เนื่องจำก
ไม่ชอบเข้ำสังคม ไม่ชอบไปในที่คนพลุพล่ำน รวมถึงมีภำรกิจหลำยอย่ำงที่ต้องรับผิดชอบทั้งต้องคอย
ดูแลลูกหลำนและผู้ป่วยติดเตียงภำยในบ้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถปลีกเวลำออกมำร่วมกิจกรรมกับ 
ทำงชุมชนได้ แต่ยังคงท ำงำนในบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นท ำกับข้ำว ท ำงำนบ้ำน และยังพบผู้สูงอำยุบำงรำย 
ที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเพียงล ำพังแต่ไม่ได้รู้สึกเหงำหรือเบื่อเนื่องจำกชอบบรรยำกำศเงียบๆ มีควำมส่วนตัว 
รวมถึงผู้สูงอำยุกลุ่มนี้บำงคนยังมีแรงและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนหำรำยได้ด้วยตนเองจึงท ำให้  
ไม่ค่อยได้อยู่บ้ำน ออกไปท ำงำนตอนเช้ำและกลับบ้ำนในตอนค่ ำท ำให้ไม่มีเวลำในกำรร่วมกิจกรรม
ใดๆ ของชุมชน แต่หำกถำมว่ำถ้ำมีคนชวนจะมำร่วมกิจกรรมจะมำเข้ำร่วมหรือไม่ก็อำจจะมำบ้ำง  
เป็นครั้งครำวหำกทำงสะดวกจะได้ไม่ต้องมำคอยนั่งกังวล โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ยังแข็งแรงดีอยู่
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้อย่ำงดี ส่วนผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ท ำงำนแล้วก็ไม่ได้อยำกท ำงำนหำรำยได้
เพ่ิมเติมเนื่องจำกมีลูกหลำนที่คอยส่งเงินให้ใช้ในแต่ละเดือนหรืออย่ำงน้อยที่สุดลูกหลำนได้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนแทนและมีควำมสุขกับกำรอยู่ที่บ้ำนมำกกว่ำไปร่วมกิจกรรมข้ำงนอก กำรเดินทำง 
ไปพบแพทย์ในแต่ละเดือนมีควำมยำกล ำบำกทั้งไม่มีคนพำไปสถำนพยำบำลหำกลูกหลำนต้องหยุด
งำนเพ่ือพำไปพบแพทย์โดยเฉพำะก็จะเลือกปฏิเสธ หรือในบำงรำยผู้สูงอำยุท ำงำนนอกบ้ำน 
เป็นประจ ำไม่มีเวลำในกำรดูแลตัวเองเท่ำที่ควร รวมถึงผู้สูงอำยุบำงคนอยู่บ้ำนเพียงล ำพังท ำให้ไม่
อยำกออกไปไหน โดยผลของกำรอยู่บ้ำนเพียงอย่ำงเดียวนำนๆ พบว่ำผู้สูงอำยุประเภทนี้ กลำยเป็น 
คนติดบ้ำนไม่อยำกออกไปไหนในบำงรำยท ำให้เกิดสุขภำพจิตแย่ลงกล่ำวคือท ำให้ขำดควำมมั่นใจ  
ในตัวเองไม่อยำกออกไปร่วมกิจกรรมหรือออกไปไกลบ้ำนและจะรู้สึกว่ำอยู่บ้ำนดีกว่ำสบำยใจกว่ำ 
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4.5 การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายุติดเตียงของชุมชนคลองพลับพลา 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ผู้สูงอำยุติดเตียง หมำยถึง ผู้สูงอำยุที่ไม่สำรมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้หรืออำจช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำงเพียงเล็กน้อยและมีปัญหำสุขภำพมำก ในบำงรำยอำจเป็น
อัมพำตหรืออัมพฤกษ์ไม่สำมำรถเดินได้ต้องมีกำรท ำกำยภำพบ ำบัดเข้ำช่วยและต้องมีคนช่วยดูแล
ตลอดเวลำ รวมถึงในบำงรำยอำจเป็นถึงขั้นอัลไซเมอร์ไม่สำมำรถพูดหรือจดจ ำเรื่องรำวได้ โดยจำก
กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจพบว่ำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุติดเตียงจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 (จำกข้อมูลตำรำง
ที่ 4.4 ในหน้ำ 76) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์อย่ำงเจำะลึก ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์แบบเจำะลึก
จ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1)  คุณถวิล ชูแขก 
 ปัจจุบันอำยุ 79 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนกรุงเทพแต่ก ำเนิด อำศัยอยู่แถวซอยรำมค ำแหง 21 
ท ำงำนอยู่ที่โรงงำนยำสูบแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตนเป็นคนขยันท ำงำนท ำงำนอย่ำงเต็มที่ จนกระทั่งวัน
หนึ่งคุณพ่อของตนเสียชีวิตจึงขอบริษัทลำงำนเพ่ือไปประกอบพิธีศพพ่อแต่ทำงโรงงำนดังกล่ำว 
ไม่อนุญำตให้ลำงำน ท ำให้ตนรู้สึกเสียใจและสะเทือนใจเป็นอย่ำงมำก นั่นเป็นสำเหตุที่ท ำให้ตน
ตัดสินใจลำออกจำกโรงงำนแห่งนี้ และได้หันมำประกอบธุรกิจส่วนตัวค้ำขำยพืชผักสวนครัว เช่น 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด เป็นต้น ซึ่งได้ก ำไรก ำละประมำณ 80 สตำงค์ และได้เลิกขำยไปเมื่อประมำณ 10 ปี
ก่อน เนื่องจำกสภำพแวดล้อมในชุมชนเริ่มปลี่ยนไปจึงหันมำท ำอย่ำงอ่ืนแทน แต่งงำนในช่วงอำยุ
ประมำณ 28-29 ปีกับคุณสวรรค์ สีดี มีบุตรด้วยกัน 5 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 2 คน และผู้ชำย  
3 คน  
  คนที่ 1  ผู้หญิง อำยุ 52 ปี ประกอบอำชีแม่บ้ำนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ รำยได้วันละ  
             300 บำท ท ำเฉพำะ วันจันทร์ -ศุกร์ มีบุตร 3 คน 
  คนที่ 2  ผู้ชำย อำยุ 48 ปี ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ท ำงำนอยู่ที่โรงพยำบำล                          
             จุฬำรำยได้ประมำณ 10,000 บำทต่อเดือน 
  คนที่ 3  ผู้ชำย อำยุ 45 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ                       
    ท ำงำนเก่ียวกับกำรรับส่งเอกสำร (Messenger) 
  คนที่ 4  ผู้หญิง อำยุ 40 ปี ปัจจุบันอำศัยอยู่จังหวัดเชียงรำย ท ำอำชีพธุรกิจส่วนตัว 
             เกี่ยวกับสวนยำง โดยนำยจ้ำงเดิมเป็นคนยกสวนยำงให้ 
  คนที่ 5 ผู้ชำย อำยุ 35 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทรถไฟฟ้ำใต้ดิน 
 แต่ด้วยควำมที่ตนมีนิสัยติดสุรำดื่มเหล้ำเป็นประจ ำอยู่เป็นนิจท ำให้เหตุกำรณ์ไม่คำดคิด 
ได้เกิดขึ้น เมื่อช่วงปีพ.ศ 2557 ได้เกิดอำกำรน็อคจำกพิษสุรำ ท ำให้ตนไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้ตำมปกติ
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เหมือนเคย ท ำได้เพียงนอนอยู่บนเตียงเฉยๆ ไม่ได้ออกก ำลังกำยหรือเดินไปไหนแต่อย่ำงใด ไม่ค่อยได้
ขยับร่ำงกำย เป็นเวลำนำนถึง 1 ปีเต็ม เมื่อรู้สึกตัวอีกทีกลับพบว่ำตนเองไม่สำมำรถเดินได้ แขนขำ
อ่อนแรง เนื่องจำกอวัยวะส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย ไม่ได้ขยับหรือใช้งำน กลำยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไป  
โดยปริยำย  
 ปัจจุบันคุณถวิลไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เลย รวมถึงไม่สำมำรถพูดได้ เมื่อต้องกำร     
สื่อสำรกับผู้ใดจะใช้ท่ำทำงและเสียงเพียงค ำสั้นๆ เช่น อำ อือ อู้ อ้ี ฯลฯ ในกำรสื่อสำรเท่ำนั้น ดังนั้น
คนในครอบครัวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกที่จะต้องคอยหมั่นสังเกตและเรียนรู้ถึงค ำและท่ำทำงที่นำย
ถวิลได้แสดงออกมำ โดยมีภรรยำดูแลอยู่ข้ำงกำยไม่ห่ำง ทั้งเรื่องของกำรแปรงฟัน เตรียมอำหำร แต่ใน
เรื่องอำบน้ ำจะมีลูกชำยคอยดูแลอุ้มมำอำบน้ ำ และช่วยเหลือในเรื่องอ่ืนๆ ภำยในบ้ำนแทนพ่อแม่ 
 คุณถวิลไม่มีรำยได้โดยตรงแต่จะเป็นคุณสวรรค์ สีดี ที่คอยดูแลบริหำรรำยได้และรำยจ่ำย
ต่ำงๆ ที่ทำงลูกๆ ส่งให้ในทุกเดือน ส่วนรำยได้ผู้พิกำรนั้นคุณถวิลยังไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจำกกำรยืนยัน
สิทธิ์นั้น จ ำเป็นต้องมีกำรรับรองจำกแพทย์อย่ำงเป็นทำงกำรและเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำเป็นผู้พิกำรที่
ไม่สำมำรถเดินได้จริง และต้องเดินทำงไปตรวจที่โรงพยำบำลเท่ำนั้น แต่ด้วยปัญหำหลำยๆ อย่ำง 
โดยเฉพำะเรื่องของกำรเดินทำงที่ยำกล ำบำกท ำให้ตนยังไม่เคยไปพบแพทย์เพ่ือท ำกำรรับรองผู้พิกำร 
แต่มีกำรท ำกำรรักษำโรคอัมพำตโดยไปพบแพทย์ทุก 3-4 เดือนครั้ง 
 ปัญหำในกำรด ำรงชีวิต คือ ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้เลยต้องมีคนดูแลข้ำงกำยตลอดเวลำ 
บำงครั้งผู้ที่ดูแลไม่มีควำมรู้ในกำรท ำกำยภำพบ ำบัด ท ำให้ผู้ป่ วยไม่ได้ขยับร่ำงกำยตำมสมดุลที่ 
ควรจะเป็น รวมทั้งขำดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ 
ค่ำแพมเพิส ค่ำใช้จ่ำยของเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับผู้พิกำร เพ่ือลดรำยจ่ำยในบำงส่วนลงบ้ำง และ 
อยำกให้มีแพทย์เข้ำมำแนะน ำอบรมให้ควำมรู้วิธีกำรดูแลผู้สูงอำยุติดเตียงอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
เพ่ือพัฒนำกำรที่ดีขึ้น รวมทั้งปัญหำในกำรเดินทำงไปพบแพทย์เป็นสิ่งที่ท ำได้ยำก เนื่องจำกปัญหำ  
กำรขนย้ำยที่ไม่สะดวก ท ำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับกำรรักษำที่ดีเท่ำที่ควรและไม่ได้ รับสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอำยุ 
อย่ำงที่ควรจะเป็นอันเนื่องมำจำกควำมไม่สะดวกในกำรพำผู้ป่วยออกนอกพ้ืนที่ 

2)  คุณเพ็ญสิริ ขีดแก้ว 
 พ้ืนเพเดิมเป็นคนในพ้ืนที่ชุมชนคลองพลับพลำมำแต่ก ำเนิด ครอบครัวบรรพบุรุษอำศัยอยู่ 
บนพ้ืนที่แห่งนี้มำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 ปัจจุบันอำยุ 60 ปี จบกำรศึกษำสูงสุดชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
สมัยก่อนได้ประกอบอำชีพแม่บ้ำนตำมบริษัทเอกชนต่ำงๆ รำยได้ต่อเดือนอยู่ประมำณ 4,000 - 5,000 
บำท จนกระทั่งอำยุ 18 ปีได้แต่งงำนกับสำมี ซึ่งปัจจุบันได้หย่ำร้ำงกับสมีและสำมีเสียชีวิตแล้ว 
ด้วยวัย 59 ปี ด้วยอำกำรหลับใหล เมื่อพ.ศ 2558 เนื่องด้วยปัญหำทำงเศรษฐกิจที่ท ำให้สำมีนั้น 
ต้องเผชิญกับสภำวะล้มละลำยท ำให้มีอำกำรเครียดอยู่ตลอดเวลำ โดยแต่ก่อนสำมีท ำงำนอยู่บริษัท 
Carry Boy รำยได้ต่อเดือนอยู่ประมำณ 10,000 บำท หลังจำกออกจำกงำนตนได้มีนิสัยเปลี่ยนไป 
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จำกคนที่เคยขยันท ำงำน หำเงิน กลำยเป็นคนที่ชอบอยู่บ้ำน เก็บตัว ไม่ออกไปสุงสิง หรือพบปะเพ่ือน
บ้ำนเหมือนเคย เนื่องจำกอำยคนรอบข้ำง คุณป้ำเพ็ญสิริและสำมี มีลูกด้วยกัน 3 คน ประกอบไปด้วย 
ผู้หญิง 1 คน ผู้ชำย 2 คน  
  คนที่ 1  ผู้ชำย ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ด้วยอุบัติเหตุลื่นล้มศีรษะกระแทกพ้ืน ท ำให้
   สมองได้รับกำรกระทบกระเทือนอย่ำงหนักและเสียชีวิตลง เมื่อปี   
   พ.ศ. 2559 ด้วยวัยเพียง 40 ปี 
  คนที่ 2  ผู้ชำย อำยุ 38 ปี ปัจจุบันประกอบอำชีพพนักงำนบริษัท ท ำงำนอยู่ที่โรงงำน
                      แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี รำยได้ต่อเดือนอยู่ประมำณ 25,000 บำท มีบุตร  
   2 คน ได้แก่ ผู้หญิง 1 คนและผู้ชำย 1 คน อำยุ 3 ปี และ 1 ปีครึ่ง ตำมล ำดับ 
  คนที่ 3  ผู้หญิง อำยุ 20 ปี จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
   แต่งงำนเม่ืออำยุ 18 ปี มีลูก 2 คนโดยคนโตอำยุ 2 ปีและคนที่ 2 อำยุ 1 ป ี
 ปัจจุบันอำศัยอยู่กับลูกชำยและลูกสะใภ้ โดยลูกชำยท ำงำนอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เดินทำงไปกลับ
บ้ำนทุกวันโดยใช้จักรยำนยนต์เป็นพำหนะ ออกท ำงำนแต่เช้ำทุกวันตั้งแต่ ตี 5 จนถึง 5 โมงเย็น  
จึงเดินทำงกลับบ้ำน ใช้เวลำในกำรเดินทำงทั้งสิ้นประมำณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจะถึงบ้ำนประมำณ 1 ทุ่ม
เป็นประจ ำ แต่รำยได้ท่ีหำมำได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อควำมค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว  
 ปัญหำสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นควำมดันสูง จนเมื่อประมำณ 10 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2550)  
ตนได้เกิดอำกำรวูบไปเฉยๆ ท ำให้ศีรษะกระแทกพ้ืน เมื่อฟ้ืนขึ้นมำพบว่ำตนเองไม่สำมำรถขยับร่ำงกำย
ได้เหมือนแต่ก่อนขยับได้เพียงครึ่งซีก จึงเข้ำใจได้ว่ำตนเองเป็นอัมพำตตั้งแต่นั้นมำ โดยทุกวันนี้จะมี
แพทย์มำพบที่บ้ำนเป็นประจ ำทุกเดือน ทั้งแพทย์จำกคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ คลินิคเรือพระร่วง
คลินิคเวชกรรม และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 15 เพ่ือคอยตรวจเช็ดร่ำงกำยในเรื่องพ้ืนฐำนต่ำงๆ และ
ติดตำมอำกำรของผู้ป่วย ตนต้องทำนยำเป็นประจ ำหำกยำหมดต้องไปรับยำตำมที่แพทย์นัด  
โดยลูกชำยจะเป็นคนน ำมำให้หรือเมื่อต้องไปพบแพทย์ลูกชำยจะเป็นคนไปส่งที่โรงพยำบำล 
โดยจักรยำนยนต์ ประมำณเดือนละ 1 ครั้ง หรือหำกเวลำแพทย์เดินทำงมำตรวจที่บ้ำนแล้วพบว่ำ
ผู้ป่วยมีอำกำรที่ผิดปกติทำงแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเดินทำงไปโรงพยำบำลเพ่ือรับกำรตรวจอย่ำง
ละเอียดและรักษำเพ่ิมเติม 
 ปัจจุบันตนสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำง เช่น กำรเดินอย่ำงช้ำๆ ทีละก้ำว อำบน้ ำ แปรงฟัน 
กินข้ำว เป็นต้น เนื่องจำกลูกชำยเป็นหัวหน้ำครอบครัวหลักในกำรหำรำยได้เข้ำบ้ำน ท ำให้ในช่วงเวลำ
ตั้งแต่ 8 โมงเช้ำ ถึง 5 โมงเย็น ตนต้องอยู่บ้ำนเพียงล ำพัง ไม่มีคนดูแล ตนจึงพยำยำมฝึกตนเองให้
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองในบำงเรื่องได้บ้ำง โดยเริ่มจำกกำรค่อยๆ ท ำเองทีละเล็กละน้อย เพรำะ
สถำนกำรณ์บังคับท ำให้ตนจ ำเป็นที่จะต้องท ำให้ได้ ตนสำมำรถเดินเองได้อย่ำงช้ำๆ ค่อยๆ เดิน  
ตนมักชอบน ำหนังยำงมำคล้องไว้ระหว่ำงนิ้วโป้งเท้ำซ้ำยและนิ้วโป้งเท้ำขวำ เป็นควำมเชื่อว่ำ 
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ช่วยในกำรพยุง และเดินได้อย่ำงมั่นใจขึ้น ในเรื่องของกำรอำบน้ ำตนจะใช้เก้ำอ้ีในกำรช่วยพยุง  
รวมถึงยังสำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรใส่เสื้อผ้ำได้ด้วย ในเรื่องของกำรเข้ำห้องน้ ำปัสสำวะหรือ
อุจจำระทำงลูกชำยได้เตรียมเก้ำอ้ีที่จัดท ำพิเศษขึ้นมำโดยกำรน ำเก้ำอีกนั่งธรรมดำ ผ่ำตรงกลำง  
ให้เป็นรูวงกลมให้พอสิ่งปฏิกูลสำมำรถผ่ำนได้ และน ำถงพลำสติกมำคล้องไว้เมื่อท ำธุระเสร็จแล้วก็ใช้
วิธีกำรมัดปำกถุงที่บรรจุปฏิกูลเหล่ำนั้นทิ้งไป วิธีออกก ำลังกำยที่ตนชอบท ำ คือ กำรกวำดใบไม้ และ
เดินไปเดินมำเพ่ือให้กล้ำมเนื้อแข็งแรงขึ้น 
 รำยได้หลักของตนนั้นมำจำกสวัสดิกำรสิทธิผู้พิกำรโดยได้ทุกเดือนเดือนละ 800 บำท  
ส่วนเบี้ยผู้สูงอำยุนั้นยังไม่ได้รับเพรำะอำยุเพ่ิงจะครบ 60 ปีต้องรอท ำกำรลงทะเบียนในช่วงปลำยปีนี้
ก่อน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ลูกชำยเป็นคนดูแลทั้งหมด ซึ่งค่ำใช้จ่ำยโดยรวมของผู้ป่วยนั้นอยู่ประมำณ  
2,000 บำทต่อเดือน 
 ปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน คือ ห้องน้ ำที่ออกแบบมำไม่เหมำะสมกับผู้ป่วย เนื่องจำก
สุขภัณฑ์ที่บ้ำนนั้นเป็นลักษณะกำรนั่งยองๆ กับพ้ืน ซึ่งตนไม่สะดวกในกำรใช้งำน จึงจ ำเป็นต้อง  
ใช้เก้ำอ้ีท ำธุระทดแทน ดังนั้นจึงอยำกให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำช่วยปรับปรุงห้องน้ ำให้เหมำะสมและ
ถูกสุขลักษณะของผู้กำร ทั้งกำรท ำรำว กำรปรับพ้ืนที่ต่ำงๆ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรใช้งำน รวมถึง 
อยำกได้อุปกรณ์ช่วยเดินเพ่ือใช้ในกำรพยุงตัวได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัยมำกขึ้น  รวมทั้งช่วงเวลำ
กลำงวันที่ไม่มีคนดูแลตนต้องอยู่เพียงล ำพัง บำงครั้งมีควำมหิวก็ไม่สำมำรถหำอำหำรมำทำนเองได้ 
ต้องรอลูกกลับมำบ้ำนถึงจะได้ทำน 
 3)  คุณสมบัติ ดอกแก้ว 
 พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหำนครอำศัยอยู่แถวเขตหนองจอกกับครอบครัว  
ซึ่ งประกอบอำชีพท ำ ไร่ท ำนำ  จบกำรศึกษำสู งสุ ด ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  4 จำก 
โรงเรียนวัดเทพลีลำ ปัจจุบันอำยุ 78 ปีตั้งแต่เล็กจนโตคุณยำยสมบัติไม่เคยท ำงำนหำรำยได้ เนื่องจำก
พ่อแม่เป็นคนรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยภำยในบ้ำนทั้งหมดจนกระทั่งพ่อแม่เสียชีวิตลง เมื่อคุณยำยอำยุ  
25 ปีได้แต่งงำนกับสำมีและเข้ำมำอยู่ในชุมชนคลองพลับพลำโดยที่สำมีเป็นคนรับภำระค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด คุณยำยจะคอยอยู่ที่บ้ำนดูแลบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรเลี้ยงลูก ท ำกับข้ำว รวมถึงท ำงำนบ้ำน  
ในสมัยนั้นสำมีประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปได้เงินเป็นรำยวันวันละ 30-40 บำท ตนมีบุตรด้วยกัน 7 คน 
ประกอบไปด้วยผู้ชำย 4 คนและผู้หญิง 3 คน ดังนี้ 
  คนที่ 1 ผู้ชำย อำยุ 57 ปี ประกอบอำชีพท ำนำเลี้ยงวัว อยู่ที่เขตหนองจอกกับ         
   ครอบครัว 
  คนที่ 2 ผู้ชำย ท ำอำชีพช่ำงไม ้
  คนที่ 3 ผู้หญิง อำยุ 54 ปี ไม่ได้ท ำงำนประกอบอำชีพแต่ดูแลแม่อยู่ที่บ้ำน 
  คนที่ 4 ผู้หญิง อำยุ 52 ปี ประกอบอำชีพแม่บ้ำน ที่ทำงด่วนพิเศษ 
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  คนที่ 5 ผู้หญิง อำยุ 50 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
  คนที่ 6 ผู้ชำย อำยุ 48 ปี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทแห่งหนึ่ง ท ำต ำแหน่งขับ
            รถส่งพนักงำน 
            คนที่ 7 ผู้ชำย อำยุ 41 ปี ประกอบอำชีพขับรถ อำศัยอยู่ที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
 โดยปัจจุบันสำมีเสียชีวิตด้วยโรคชรำกว่ำ 10 ปีแล้ว และคุณยำยได้อำศัยอยู่กับลูกคนที่ 3 
และลูกเขย และเหลนอีก 2 คนที่หลำนได้จ้ำงลูกคนที่ 3 ของตนช่วยเลี้ยงให้เนื่องจำกไม่มีเวลำดูแล
ต้องออกไปท ำงำนข้ำงนอก ซึ่งให้ค่ำจ้ำงเดือนละ 3,000 บำท 
 ด้ำนสุขภำพคุณยำยป่วยเป็นโรคเบำหวำนและควำมดันสูงเมื่อประมำณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อ
พบว่ำตนเองเป็นเบำหวำนได้ไม่นำนก็พบว่ำตนเป็นโรคขำอ่อนแรงเดินไม่ได้จึงนอนอยู่บนเตียงเฉยๆ 
จนกระท่ังรู้สึกว่ำตนเองตำพร่ำมัวมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจำกเบำหวำนขึ้นตำไม่สำมำรถมองเห็นได้เลยจึง
ท ำให้ตนไม่ได้ออกก ำลังกำยหรือขยับตัวไปไหน นอนพักอยู่บนเตียงเพียงอย่ำงเดียว จนทุกวันนี้ไม่
สำมำรถเดินได้ต้องใช้รถเข็นหรือมีคนประครองเวลำเดินเท่ำนั้นโดยมีลูกสำวคอยดูแลเคียงข้ำง
ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ยังพบว่ำคุณยำยมีแผลที่บริเวณหน้ำอกข้ำงขวำซึ่งเป็นแผลที่ลึกและมีขนำดใหญ่
ประมำณก ำปั้นแต่เนื่องจำกเป็นเบำหวำนท ำให้แผลหำยช้ำและขยำยวงกว้ำงจนทุกวันนี้แผลไม่ได้
หำยไปแต่แผลแห้งแล้วจึงไม่มีอำกำรเจ็บปวดหรือทรมำน ในทุกวันลูกสำวจะพำเข้ำห้องน้ ำอำบน้ ำ
แปรงฟันวันละ 1-3 ครั้ง และดูแลทุกอย่ำงทั้งอำหำรกำรกิน กำรนอน รวมถึงกำรขับถ่ำยทั้งหนักและ
เบำโดยใช้กระโถนนั่งแทนกำรเดินเข้ำห้องน้ ำท ำให้ไม่ต้องเดินไกล ทุกวันนี้คุณยำยไม่ได้ไปพบแพทย์  
ที่ไหนเพียงแต่รอแพทย์จำกคลินิคศูนย์แพทย์มำท ำกำรตรวจทุกเดือน ทั้งกำรวัดควำมดัน เจำะเลือด 
แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ิมเติม ในเรื่องของกำรรักษำคุณยำยได้ซื้อยำมำรับประทำนเอง เช่น ยำหอม  
ยำเบำหวำน ยำควำมดัน เป็นต้น รวมถึงแผลก็ไม่ได้ให้หมอท ำแผลให้แต่ให้ลูกสำวท ำให้แทน เพรำะใน
สมัยหนึ่งลูกสำวคนที่ 3 เคยท ำงำนเป็นผู้ช่วยพยำบำลอยู่ที่คลินิคแห่งหนึ่งดังนั้นลูกสำวจึงเป็นคนดูแล
ทั้งในเรื่องกำรจัดยำ กำรท ำแผลต่ำงๆ โดยตัวคุณยำยเองไม่อยำกไปโรงพยำบำลอยำกรักษำที่บ้ำน
แบบที่เป็นอยู่ 
 รำยได้ของคุณยำยได้มำจำกลูกให้คนละ 500-1,000 บำททุกเดือน และได้รับเบี้ยผู้สูงอำยุ
เป็นจ ำนวน 700 บำททุกเดือน ซึ่งรำยได้จำกตรงนี้เพียงพอต่อกำรใช้ในแต่ละเดือน เพรำะมีลูกเขย
ช่วยจัดกำรค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในบ้ำนให้ นอกจำกนี้ยังได้รับควำมช่วยเหลือจำกส ำนักงำนเขตวังทองหลำง
ในกำรให้รถเข็นมำใช้ในกิจวัตรประจ ำวันท ำให้ชีวิตคล่องตัวขึ้น 
 ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตไม่ค่อยพบเนื่องจำกมีบุตรสำวคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงมีเงิน
เพียงพอต่อกำรใช้ในแต่ละเดือนท ำให้ไม่ล ำบำกนัก 
 จำกกำรศึกษำแบบเจำะลึกกับผู้สูงอำยุที่ติดเตียงพบว่ำผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้เลยหรืออำจจะช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อย โดยต้องมีคนที่บ้ำนคอยอยู่ดูแลตลอดเวลำ
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ซึ่งผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงมีอำยุที่หลำกหลำยแต่ส่วนมำกเป็นอัมพฤกเนื่องจำกปัญหำทำงสุขภำพ 
มักเป็นโรคควำมดันสูงและเกิดเส้นเลือดในสมองแตกล้มศีรษะกระแทกพ้ืน เมื่อฟ้ืนขึ้นมำกลับพบว่ำ
ตนเองไม่สำมำรถขยับร่ำงกำยในบำงส่วนได้ ท ำให้ต้องเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพำตต้องมีคนคอยดูแล 
ไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้ตำมปกติ ซึ่งผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชนเลยและ 
จะรู้สึกดีใจมำก หำกมีเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำเยี่ยมเยียนทักทำย เพรำะในบำงบ้ำนมีปัญหำตรงที่ไม่มีคนคอย
ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลำเนื่องจำกต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้นอกบ้ำนหำกคอยเฝ้ำดูจะท ำให้ที่บ้ำน  
ขำดรำยได้ ผู้ป่วยจึงจ ำเป็นต้องฝึกฝนให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำงในบำงเรื่อง แต่หำกบ้ำนไหน 
ที่มีคนดูแลก็หมดห่วง ส่วนใหญ่ปัญหำที่พบมักเกี่ยวกับห้องน้ ำที่ไม่ได้สร้ำงมำเพ่ือรองรับผู้ป่วย 
ท ำให้กำรใช้ห้องน้ ำเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงล ำบำกและไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงเยอะ 
ขำดแคลนอุปกรณ์ในกำรช่วยพยุง เช่น ไม้ เท้ำ รถเข็น รำวจับ เป็นต้น เมื่อถึงเวลำไปพบแพทย์ 
บำงครอบครัวมีปัญหำในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยท ำให้ไม่ได้พำผู้ป่วยไปหำหมอเลย แม้ว่ำจะมีหมอ  
เข้ำมำตรวจรักษำทุกเดือนที่ชุมชนก็ตำม ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำดูแลเรื่องห้องน้ ำ 
เป็นอันดับแรกและรองมำคือช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่ช่วยให้กำรใช้ชีวิตง่ำยขึ้น 
รวมถึงอยำกให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำกำยภำพบ ำบัด  
ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุป่วยติดเตียงให้เหมำะสมกับอำกำรของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเหล่ำนี้  
ได้มีกำรออกก ำลังกำยเพ่ือให้ร่ำงกำยแข็งแรงข้ึน 
 จำกกำรวิเครำะห์จำกกำรสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอำยุที่สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอำยุติดบ้ำน และผู้สูงอำยุติดเตียงในชุมชนคลองพลับพลำ สำมำรถสรุปปัญหำ
ของผู้สูงอำยุแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 
 1)  ผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้  

 (1)  ปัญหำกำรขำดรำยได้ รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินชีวิต โดยรำยได้หลัก
มำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุจำกสวัสดิกำรของรัฐ ซึ่งผู้สูงอำยุมองว่ำจ ำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนมีจ ำนวน
น้อยเกินไป อยำกให้รัฐช่วยเพ่ิมจ ำนวนเบี้ยรำยเดือนให้มำกกว่ำนี้ ถึงแม้ว่ำทำงชุมชนคลองพลับพลำ
จะจัดสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุผ่ำนกำรท ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของชมรมผู้สูงอำยุ 
แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงชุมชนยังขำดตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนท ำให้ผู้สูงอำยุยังไม่ได้รับรำยได้เสริม
อย่ำงที่ควรจะเป็น  

 (2)  ปัญหำด้ำนจิตใจ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ถึงแม้จะมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอยู่  
แต่ไม่มีแหล่งรำยได้จำกกำรท ำงำนที่แน่นอนและไม่สำมำรถหำรำยได้เหมือนตอนวัยท ำงำน  
ท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตัวเองไม่มีคุณค่ำ ต้องคอยรอพ่ึงพำลูกหลำนหำกเดือนไหนลูกหลำนไม่ให้เงินจะ
เกิดควำมเครียดและควำมวิตกกังวล เพรำะรำยได้จำกเบี้ยผู้สูงอำยุที่มีไม่พอใช้จ่ำย ดังนั้นจึงพยำยำม
หำรำยได้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม 



97 

  

 2)  ผู้สูงอำยุติดบ้ำน  
 (1)  ปัญหำกำรขำดรำยได้ ต้องพ่ึงพำลูกหลำนอยู่เสมอ รำยได้หลักมำจำก 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่ได้จำกสวัสดิกำรของรัฐและรำยได้จำกลูกหลำนให้ ซึ่งไม่เพียงพอและต้องกำร 
ให้ทำงรัฐเพิ่มจ ำนวนเบี้ยประกันต่อเดือนให้มำกขึ้น   

 (2)  ปัญหำสุขภำพทำงกำย ผู้สูงอำยุติดบ้ำนมีปัญหำสุขภำพทำงกำยเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง เช่น โรคเมื่อย โรคหัวใจ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น โดยเฉพำะตำพล่ำมัว 
ท ำให้ไม่ต้องกำรออกมำร่วมกิจกรรมและไม่ได้ออกก ำลังกำยตำมที่ควรจะเป็นร่ำงกำยจึงอ่อนแอลง  

 (3)  ปัญหำทำงจิตใจ ผู้สูงอำยุติดบ้ำนใช้ชีวิตอยู่กับบ้ำนเป็นเวลำนำน ไม่สำมำรถ
พ่ึงพำตัวเองในด้ำนเศรษฐกิจ ต้องพ่ึงพำลูกหลำนอยู่เสมอท ำให้ผู้สูงอำยุมองตัวเองในแง่ลบ รู้สึกว่ำ
ตนเองไม่มีคุณค่ำ จึงท ำงำนในบ้ำนเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับตัวเอง เช่น ท ำงำนบ้ำน ท ำกับข้ำว เลี้ยงหลำน 
เป็นต้น ผลจำกกำรอยู่แต่ในบ้ำนท ำให้ผู้สูงอำยุขำดควำมมั่นใจในตัวเอง ขี้อำย และไม่อยำก 
เข้ำร่วมสังคมในที่สุด  

 (4)  ปัญหำกำรเข้ำสังคม เนื่องด้วยผู้สูงอำยุติดบ้ำนใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่ที่บ้ำน
ท ำงำนบ้ำน เลี้ยงหลำน และในบำงรำยต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยภำระหน้ำที่ท ำให้ไม่ได้ออกมำ 
ข้ำงนอกมำกนัก ไม่สำมำรถออกมำเป็นเวลำนำนๆ จึงไม่ได้มีกำรสำนสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนชุมชน 
ในวัยเดียวกัน รวมทั้งในช่วงในวัยท ำงำนออกไปท ำงำนแต่เช้ำกลับมำตอนค่ ำท ำให้ไม่เคยเข้ำ  
ร่วมกิจกรรมชุมชนและไม่รู้จักเพ่ือนบ้ำนสุดท้ำยจึงกลำยเป็นผู้สูงอำยุติดบ้ำนไปโดยปริยำย เมื่อถึง  
วัยเกษียณจึงไม่อยำกออกไปร่วมกิจกรรมเพรำะไม่รู้จักใคร ท ำให้ไม่เห็นประโยชน์และควำมส ำคัญของ
กำรเข้ำร่วม ส่งผลให้กำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจถดถอย 
 3)  ผู้สูงอำยุติดเตียง 

 (1)  ปัญหำสุขภำพ ผู้สูงอำยุติดเตียง คือ ผู้สูงอำยุที่ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพำต  
ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ สำเหตุหลักมำจำกเส้นเลือดในสมองแตกแล้วล้มศีรษะกระแทกพ้ืน  
ต้องมีคนดูแลตลอดเวลำในทุกเรื่อง รวมไปถึงผู้ที่ดูแลไม่มีควำมรู้ในกำรท ำกำยภำพบ ำบัดท ำให้ผู้ป่วย
ไม่ได้มีกำรฝึกร่ำงกำยหรือออกก ำลังเพ่ือฟ้ืนฟูร่ำงกำย ไม่ได้ฝึกกำรช่วยตัวเองในเบื้องต้นท ำให้ร่ำงกำย
อ่อนแอลง  

 (2)  ปัญหำที่อยู่อำศัย กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุติดเตียงมักใช้ ชีวิตอยู่ที่บ้ำนและ 
อยู่บนเตียงเป็นส่วนมำก ซึ่งลักษณะของที่อยู่อำศัยไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ โดยเฉพำะ
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในห้องน้ ำที่ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนและไม่ถูกสุขลักษณะท ำให้กำรใช้งำน
ไม่สะดวก ทั้งกำรท ำธุระหนักเบำ ไม่มีรำวจับ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัย รวมทั้งไม่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
ในกำรฝึกเดินหรือท ำกำยภำพบ ำบัด 
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 (3)  ปัญหำกำรเดินทำง โดยเฉพำะเวลำเดินทำงไปพบแพทย์กำรขนย้ำยผู้ป่วย
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้และมีคนช่วย ซึ่งบำงบ้ำนไม่สะดวกและไม่อยำกให้ลูกหลำนต้องหยุดงำนมำเพ่ือ
ดูแล ท ำให้ผู้สูงอำยุติดเตียงไม่ได้ไปพบแพทย์รอเพียงกำรรักษำจำกแพทย์ที่เข้ำมำตรวจในชุมชน เพ่ือ
ตัดปัญหำควำมยุ่งยำกเพรำะไม่อยำกเป็นภำระของลูกหลำน  
 

4.6  การวิ เคราะห์บทบาทของชมรมผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการของชุมชน         
คลองพลับพลา 

 
 ชมรมผู้สูงอำยุของชุมชนคลองพลับพลำจำกกำรสัมภำษณ์นำยจรัญ บุญแถว (ประธำนชุมชน) 
พบว่ำ ชุมชนมีกำรตั้งกลุ่มผู้สูงอำยุอย่ำงไม่เป็นทำงกำรขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำกกำรเห็นควำมส ำคัญ
ในปัญหำต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ เพ่ือด ำเนินกำรในกำรท ำกิจกรรมและเข้ำช่วยเหลือผู้สูงอำยุในชุมชน 
เนื่องจำกที่ชุมชนคลองพลับพลำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุจ ำนำนมำกจึงท ำให้บทบำทของผู้สูงอำยุ 
มีควำมส ำคัญมำกตำมไปด้วย โดยชุมชนมีกำรประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทน ในกำรท ำหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1)  นำงสุวรรณี  ค ำสิริ  ประธำนชมรม 
 2)  นำงสำวปิยำพัชร สุขสงวน  รองประธำนชมรม 
 3)  นำงเสงี่ยม  พำลี  เหรัญญิก 
 โดยปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอำยุของชุมชนคลองพลับพลำ ยังไม่ ได้จดทะเบียนกับทำงพ้ืนที่ 
เขตวังทองหลำงอย่ำงเป็นทำงกำร ข้อมูลจำกกำรส ำรวจโดยชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มีจ ำนวน
ผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ 13 คน ประกอบไปด้วยผู้ชำย 4 คน และเป็นผู้หญิง 9 คน 
ต่อมำได้มีกำรส ำรวจเพ่ิมเติมจำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เมื่อพ.ศ. 2559 พบว่ำ
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปในชุมชนคลองพลับพลำมีจ ำนวน 160 คน 
 ภำคีที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกลุ่มผู้สูงอำยุนั้นคือ ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ โดยได้มีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับทำงชุมชน ทั้งยังตั้งกลุ่มผ่ำน
โครงกำรภำยใต้ชื่อว่ำ “วงเดือนล ำดวน” ซึ่งได้รับกำรตอบรับและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้สูงอำยุ 
ในชุมชนเป็นอย่ำงดีมีกำรท ำกิจกรรมด้วยกันหลำยรูปแบบ ในทุกเดือนจะมีกำรเดินเท้ำเพ่ือเข้ำเยี่ ยม
ผู้ป่วยและผู้สูงอำยุที่ติดเตียง ทั้งผู้สูงอำยุในชมรมพร้อมกับทีมแพทย์และเจ้ำหน้ำที่จำกคลินิค       
ศูนย์แพทย์พัฒนำกว่ำ 20 คน เพ่ือตรวจสุขภำพและให้ก ำลังใจทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ 
ท ำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอำยุติดเตียงเหล่ำนั้นได้รับควำมรู้สึกส ำคัญและไม่ รู้สึกว่ำตนเองถูกทอดทิ้ง  
โดยกิจกรรมนี้จะมีเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน 
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 นอกจำกนีท้ำงส ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ยังได้มีกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้
โครงกำรวงเดือนล ำดวน โดยมีกำรจัดทัศนศึกษำให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุได้เข้ำเยี่ยมชมชุมชนอ่ืนๆ  
นอกพ้ืนที่ เพ่ือศึกษำวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งควำมรู้ภูมิปัญญำต่ำงๆ ที่ชุมชนอ่ืน  
ได้ท ำ เพ่ือเรียนรู้และน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำและปรับใช้ในชุมชนของตนเอง นอกจำกนี้  
ยังมีหน่วยงำนภำคีภำยนอกที่ได้จัดกิจกรรมที่สร้ำงประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอำยุในชุมชนคลองพลับพลำ 
เช่น กำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยขั้นพ้ืนฐำนโดยส ำนักงำนเขตวังทองหลำง กำรจัดสัมมนำ  
เรื่องตำมรอยพ่อจำกโครงกำรสวนจิตรลดำ กำรจัดอบรมเรื่องกำรกินดีมีสุขของชุมชนบนพ้ืนที่  
ของส ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์โดยกำรร่วมมือของคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ ศูนย์สำธำรณสุข 
15 และคลินิคเรือพระร่วง 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก สำมำรถแบ่งบทบำทของชมรมผู้สูงอำยุ 
ในชุมชนคลองพลับพลำออกเป็น 5 บทบำท ดังนี้  

1)  บทบำทสนับสนุนกิจกรรม  
(1)  ปลูกผักสวนครัว มีสมำชิกประมำณ 20 คน นิยมปลูก มะนำว กระเพรำ พริกขี้หนู 

แคแดง ผักบุ้ง และมะรุมโดยได้รับกำรสนับสนุนปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ต่ำงๆ จำกส ำนักงำนเขต  
วังทองหลำง ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์และผู้น ำชุมชนเมื่อได้ผลผลิตมำจะน ำไป 
แบ่งให้แก่สมำชิกบ้ำง บำงครั้งน ำไปวำงจ ำหน่ำยบ้ำงเพ่ือน ำเงินเข้ำกลุ่ม  

(2)  กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ โดยมีวิทยำกรมำด ำเนินกำรสอนและให้ควำมรู้ พร้อมทั้ง 
มอบเห็ดคนละ 20 ก้อน เพ่ือน ำไปปลูกและพัฒนำตำมที่ได้เรียนรู้ซึ่งถูกสนับสนุนโดยส ำนักงำนเขต         
วังทองหลำง เป็นต้น  

(3)  กำรนิมนต์พระจำกวัดเทพลีลำมำเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสวดมนต์และฟังเทศน์ภำยใน
ชุมชน กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีสังคมและมีกิจกรรมท ำร่วมกันเพ่ือสร้ำง
ควำมสุขและประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุด้วยกัน  

2)  บทบำทส่งเสริมกิจกรรมประเพณีต่ำงๆ  
(1)  วันขึ้นปีใหม่ ในทุกวันที่ 1 มกรำคม จะมีกำรนิมนต์พระสงฆ์จ ำนวน 9 รูปมำที่ชุมชน 

เพ่ือประกอบพิธีทำงศำสนำ และมีกำรตักบำตรอำหำรแห้ง ซึ่งได้รับกำรร่วมมือจำกคนในชุมชน 
เป็นอย่ำงดี มีคนเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 100 คน จัดขึ้นที่บริเวณลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ของชุมชน 
ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้กลับภูมิล ำเนำเดิมของตน จะมีกำรจัดเลี้ยงอำหำรภำยในบ้ำนของตนเองและมี  
กำรชวนเพื่อนบ้ำนมำนั่งล้อมวงทำนอำหำร พูดคุย สังสรรค์ภำยในชุมชน  

(2)  วันสงกรำนต์ ถือได้ว่ำวันนี้เป็นวันที่ผู้สูงอำยุมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก โดยแรกเริ่ม 
ในรุ่งเช้ำทำงชุมชนได้มีกำรจัดกิจกรรมตักบำตรอำหำรแห้งที่บริเวณลำนอเนกประสงค์ มีกำรนิมนต์
พระสงฆ์ 9 รูปเพ่ือรับบิณฑบำตร ซึ่งมีคนในชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 100 คน ต่อจำกนั้นชำวบ้ำน
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จะน ำพระพุทธรูปของตนเองมำรวมตัวกัน ณ ลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ เพ่ือประกอบพิธีสรงน้ ำพระ
ตำมประเพณี จนกระทั่งช่วงบ่ำยโมงมีกำรให้ผู้สูงอำยุภำยในชุมชนน ำเก้ำอ้ีมำนั่งต่อกัน เพ่ือให้
ลูกหลำนในชุมชนนั้นได้มีโอกำสไหว้พระขอพรรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุภำยในชุมชน เพ่ือควำมเป็น       
สิริมงคลจึงได้ท ำกำรเล่นน้ ำกันอย่ำงสนุกสนำน หลังจำกนั้นจึงมีกำรจัดเลี้ยงอำหำรเพ่ือทำนอำหำร
ร่วมกันภำยในชุมชน ในช่วงเวลำเย็นจำกกำรสมทบทุนเงินร่วมกันของชำวบ้ำน โดยส่วนใหญ่ 
ทำงชุมชนจะจัด กิจกรรมนี้ในทุกวันที่ 12 เมษำยน  

(3)  วันเข้ำพรรษำ ชุมชนจะมีกำรจัดแห่เทียนเข้ำพรรษำไว้ที่ลำนชุมชนตั้งแต่ช่วงก่อน
เข้ำพรรษำเพ่ือให้ชำวบ้ำนในชุมชนได้ร่วมท ำบุญ จนกระทั่งเมื่อถึงวันเข้ำพรรษชำวบ้ำนจะมำรวมตัว
กันตั้งแต่เช้ำตรู่ที่บริเวณลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ เพ่ือจัดขบวนแห่จำกชุมชนคลองพลับพลำไปยัง
ชุมชนทรัพย์สินใหม่ซึ่งเป็นจุดรวมพลเพ่ือตั้งขบวนใหญ่แล้วมุ่งหน้ำวัดเทพลีลำ โดยมีรถกระบะบรรทุก
เทยีนขับน ำขบวนอย่ำงช้ำๆ  

(4)  วันแม่ กิจกรรมวันนี้จัดว่ำเป็นกิจกรรมที่ทำงชุมชนจัดขึ้นเป็นประจ ำในทุก 
วันที่ 12 สิงหำคม โดยส่วนใหญ่จะเน้นกำรท ำควำมดี เช่น กำรท ำควำมสะอำดทั้งที่บ้ำน ถนน ภำยใน
ชุมชนของตนเอง ซึ่งได้ท ำกิจกรรมลักษณะนี้มำโดยตลอด จนกระทั่งปีพ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมตำมกระแสของสังคมในช่วงเวลำนั้น โดยเริ่มจำกกำรนิมนต์พระ 9 รูป เพ่ือประกอบพิธี 
ทำงศำสนำ มีกำรตักบำตรอำหำรแห้งในช่วงเช้ำเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ส่วนในช่วงบ่ำยได้มี  
กำรจัดกิจกรรม “Bike for Mom” ขึ้น ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยำนนี้ได้รับควำมสนใจจำกคนในชุมชน 
กว่ำ 110 คน โดยมีกำรก ำหนดเส้นทำงปั่นรอบบึงพระรำมเก้ำ และช่วงค่ ำได้เข้ำร่วมพิธีจุดเทียนชัย
ถวำยพระพร ที่บริเวณลำนอเนกประสงค์  

(5)  วันลอยกระทง จะมีกำรจัดกิจกรรมในช่วงเย็นที่ลำนอเนกประสงค์กลำงชุมชน  
มีกิจกรรมรื่นเริง พร้อมกับกำรละเล่นต่ำงๆ ทั้งกำรตักไข่ ลูกละ 10 บำท ซึ่งภำยในจะมีของรำงวัล 
ทุกชิ้น เช่น แก้ว หม้อ ขนม บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป พัดลม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงกำรเต้นร ำ 
ของผู้สูงอำยุ มีกำรจ ำหน่ำยพวงมำลัยในรำคำ 10 บำท เพ่ือน ำไปคล้องให้กับผู้สูงอำยุที่ตนชอบ  
มีกำรประกวดนำงนพมำศผู้สูงอำยุ ซึ่งมีผู้สูงอำยุร่วมสมัครกว่ำ 10 คน โดยมีรำงวัลเป็นเงินตั้งแต่  
200 - 1,000 บำท  

3)  บทบำทส่งเสริมสุขภำพ  
(1)  กำรตรวจสุขภำพสูงอำยุได้รับควำมร่วมมือจำกคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ ศูนย์บริกำร

สำธำรณสุข 15 และคลินิคเรือพระร่วง โดยจะท ำกำรลงพ้ืนที่ในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจ
สุขภำพของผู้สูงอำยุในชุมชนพ้ืนฐำนหำกพบควำมผิดปกติจะนัดให้เข้ำมำท ำกำรรักษำท่ีคลินิคต่อไป  

(2)  กำรออกก ำลังกำย ทำงชุมชนคลองพลับพลำได้เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำยกับ
ชุมชนร่วมสำมัคคีในด้ำนกำรร ำมวยจีน โดยจัดขึ้น 2 ครั้งต่อสัปดำห์ เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงทำงชุมชน
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คลองพลับพลำจึงได้ริเริ่มกำรจัดกำรออกก ำลังกำยภำยในชุมชนของตนเองด้วยกิจกรรมยืดเหยียดและ
กำรบริหำรร่ำงกำยที่มีควำมเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนเขต           
วังทองหลำงโดยได้จ้ำงครูน ำเต้นแอโรบิคทุกเย็นวันเสำร์และวันอำทิตย์  

4)  บทบำทกำรส่งเสริมรำยได้ 
กำรฝึกทักษะอำชีพ โดยมีกำรน ำวิทยำกรเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฝึกทักษะอำชีพ 

เพ่ือเพ่ิมรำยได้เสริมให้กับผู้สูงอำยุ เช่น กำรท ำไม้กวำด กำรท ำตระกร้ำสำน กำรท ำโมบำย เป็นต้น 
จำกนั้นจึงน ำผลิตภัณฑ์ออกจ ำหน่ำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จะน ำมำแบ่ง
ให้กับผู้สูงอำยุเพื่อเป็นรำยได้ต่อไป  

5)  บทบำทส่งเสริมกำรเข้ำสังคม 
กำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีสังคม มีกำรพูดคุยกับคนใน  

วัยเดียวกัน มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสำนสัมพันธ์อันดีที่ก่อให้เกิดมิตรที่ดี ชักชวนกันท ำในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ และยังช่วยคลำยควำมเหงำอีกด้วย ซึ่งพลังแห่งกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุช่วยท ำให้มี
อ ำนำจในกำรต่อรอง สร้ำงชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 จะเห็นได้ว่ำบทบำทของผู้สูงอำยุมีควำมส ำคัญกับกำรจัดสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ ในชุมชน 
อำจเป็นเพรำะ ชุมชนคลองพลับพลำเป็นชุมชนที่มีจ ำนวนผู้สูงอำยุจ ำนวนกว่ำ 160 คน ผู้น ำชุมชน 
จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญและคอยหำกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำมำในชุมชนเพ่ือเข้ำช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ในชุมชน ในกำรรองรับและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น เนื่องจำกผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่มีเวลำว่ำงเป็นส่วนใหญ่ 
เมื่อไม่มีกิจกรรมให้ท ำ อำจท ำให้ผู้สูงอำยุมีพัฒนำถดถอยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ดังนั้น  
จึงให้ควำมส ำคัญทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจดังจะเห็นได้จำกประเพณีวันส ำคัญต่ำงๆ ผู้สูงอำยุจะมี
บทบำทส ำคัญในทุกงำน เพ่ือให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองยังมีคุณค่ำ ไม่ถูกทอดทิ้งอย่ำงเดียวดำย และ 
ท ำให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสในกำรสร้ำงสังคม พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนบ้ำนเพ่ือพูดคุยกับคนวัยเดียวกัน  
เป็นกำรส่งเสริมทำงด้ำนจิตใจที่หล่อเลี้ยงก ำลังใจให้กับผู้สูงอำยุ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ 
ของทั้งร่ำงกำยและจิตใจควบคู่กันไป  
 

4.7  ปัญหาของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการ 
 
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำของผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำร พบว่ำ กำรจัดสวัสดิกำรยัง 

ไม่ครอบคลุมและไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะเรื่องกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับ
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุกลุ่มที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้และ
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ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมอยู่แล้วเป็นส่วนมำก ยังไม่สำมำรถชักชวนสมำชิกใหม่เข้ำมำในกลุ่มได้มำกนัก 
อำจเป็นเพรำะจำกหลำยสำเหตุ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้  

1)  ด้ำนควำมสัมพันธ์  
ปัญหำรูปแบบควำมสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนจำกควำมสัมพันธ์ในลักษณะรูปแบบ

ชุมชนชนบทที่มีกำรพ่ึงพำอำศัย มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกำรไปมำหำสู่กัน  
ได้เปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะควำมสัมพันธ์ชุมชนเมืองมำกขึ้น คนในชุมชนเริ่มมีควำมเหินห่ำงและ 
มีช่องว่ำงระหว่ำงกัน แต่ละครอบครัวมักใช้ชีวิตอยู่ในเขตบ้ำนตัวเองส่งผลให้มีจ ำนวนผู้สูงอำยุติดบ้ำน
มำกขึ้นตำมไปด้วย ท ำให้ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกที่ชุมชนมอบให้ตำมที่ควรจะเป็น  
แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอำยุบำงกลุ่มที่ยังคงสภำพควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรวมกลุ่มท ำกิจกรรมเป็นประจ ำ 
ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในกำรเป็นแกนน ำกำรท ำกิจกรรมชุมชนที่เข้มแข็งถึงแม้จะมีจ ำนวนน้อยก็ตำม   
ดังนั้นผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่เป็นนิจควรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันโดยเฉพำะกับ
ผู้สูงอำยุติดบ้ำน มีกำรชักชวนผู้สูงอำยุติดบ้ำนออกมำร่วมกิจกรรมอย่ำงจริงใจ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนสมำชิก
ในกลุ่มให้มำกขึ้นและเพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผู้สูงอำยุ 
ในทำงท่ีดีขึ้น 

2)  ด้ำนกำรสนับสนุน  
ปัญหำกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนน้อยท ำให้สนับสนุน

กิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุได้น้อยและไม่ครอบคลุมในควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะปัญหำ 
กำรส่งเสริมรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดท ำโดยผู้สูงอำยุ เนื่องจำกยังขำดแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์ 
ท ำให้ผลิตภัณฑ์คงค้ำงอยู่ที่ชุมชน รวมทั้งงบประมำณสนับสนุนที่น้อยเกินไปท ำให้กลุ่มผู้สูงอำยุ 
ต้องน ำเงินจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนมำใช้หมุนเวียนในกำรซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งสวัสดิกำรที่มี 
ไม่ครอบคลุมถึงผู้สูงอำยุติดเตียง โดยเฉพำะเรื่องกำรเดินทำงไปพบแพทย์ที่มีควำมยำกล ำบำก  
ในกำรขนย้ำย ชุมชนควรสนับสนุนให้มีรถรองรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อพำไปสถำนพยำบำลได้ง่ำยขึ้น 

3)  อุปสรรค  
 อุปสรรคในกำรจัดสวัสดิกำร คือ ขำดควำมร่วมมือของผู้สูงอำยุในชุมชนบำงกลุ่ม อำจเป็น

เพรำะผู้สูงอำยุไม่เข้ำใจกำรจัดสวัสดิกำรจึงไม่รู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชนร่วมกันท ำให้ไม่เห็นประโยชน์และ
คุณค่ำของสวัสดิกำรดังกล่ำวและไม่เข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้งขำดสถำนที่อำคำรที่มั่นคงโดยปัจจุบัน 
ทำงชุมชนใช้พ้ืนที่ลำนกลำงชุมชนในกำรท ำกิจกรรม หำกมีฝนตกหรือแดดที่ร้อนจัดเกินไป ผู้สูงอำยุ 
จะมำเข้ำร่วมกิจกรรมน้อย นอกจำกนี้ยังพบว่ำคณะท ำงำนมีจ ำนวนน้อย คนหนึ่งคนมีหน้ำที่ 
ดูแลหลำยอย่ำงและส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอำยุเป็นหลัก ดังนั้นควรส่งเสริมคนวัยอ่ืนเข้ำมำช่วย 
จัดกำร เพ่ือเรียนรู้กำรท ำงำนและช่วยเหลือผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำ 
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4.8  ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนคลองพลับพลา 

  
1)  ควรดึงผู้สูงอำยุติดบ้ำนให้เข้ำมำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้ สูงอำยุ เพรำะกำร

รวมกลุ่มของผู้สูงอำยุท ำให้เกิดพลังสำมัคคีและมีน้ ำหนักในกำรต่อรองกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง เช่น 
ปัญหำกำรเดินทำงไปพบแพทย์ เนื่องจำกในชุมชนมีผู้สูงอำยุเป็นจ ำนวนมำกน่ำจะมีกำรรวมตัวตำมจุด
นัดต่ำงๆ ของชุมชน เพ่ือควำมสะดวกและไม่ต้องให้ผู้สูงอำยุเดินไกลและให้แพทย์นั่งประจ ำจุดต่ำงๆ 
รักษำผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็นเคสที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้หรือติดเตียงก็ตำมควรก ำหนดวันที่เวลำ
และสถำนที่ที่แน่นอนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและประหยัดเวลำ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหำผู้สูงอำยุที่ไม่
สำมำรถเดินทำงไปพบแพทย์ด้วยตนเองได้ทั้งในเรื่องควำมชรำภำพและไม่มีคนพำไป รวมถึงกำรขน
ย้ำยผู้ป่วย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ มำกมำย กำรนัดแพทย์มำที่ชุมชนจะท ำให้
ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้เข้ำถึงสวัสดิกำรผู้สูงอำยุของชุมชนมำกขึ้นและได้รับกำรรักษำอย่ำงทั่วถึงมำกข้ึน 
 2)  ควรตั้งศูนย์พักพิงผู้สูงอำยุ เพ่ือรองรับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่บ้ำนเพียงล ำพังไม่มีลูกหลำน
ดูแล และรองรับผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงที่ไม่มีคนดูแลโดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงวัน โดยให้ผู้สูงอำยุ 
ที่สำมำรถท ำงำนได้เข้ำมำช่วยดูแลผู้ป่วยภำยในศูนย์ และให้ค่ำจ้ำงรำยวันให้ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัย
ให้กับผู้ป่วยและเพ่ิมช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุอีกทำงหนึ่ง 
 3)  ตั้งกลุ่มจิตอำสำโดยเยำวชน เพ่ือคอยดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน มีกำรเยี่ยมผู้ป่วยตำมบ้ำน 
เข้ำมำช่วยเหลืองำนในกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเพ่ือผู้ อ่ืน และสำมำรถสำนต่อ  
กำรท ำงำนจำกรุ่นสู่รุ่นได้ 
 4)  ควรสร้ำงอำคำรที่มั่นคงในกำรท ำกิจกรรม เพ่ือควำมสะดวกและควำมปลอดภัย  
ต่อสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
  



 
 

 

บทท่ี 5 
 

กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

 ใบบทนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอข้อมูลจำกกำรส ำรวจพ้ืนที่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ เพ่ือให้เห็นภำพรวม
ชุมชนโดยกล่ำวถึงประวัติชุมชนพอสังเขป จำกนั้นแสดงให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นถึงสภำพควำมเป็นอยู่
ของคนในชุมชนและปัญหำของผู้สูงอำยุโดยรวม และวิเครำะห์ผู้สูงอำยุแต่ละประเภทแบบเชิงลึ ก   
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ถึงปัญหำของผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำร เรียงตำมหัวข้อดังนี้  

5.1  ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.2  ข้อมูลสถำพควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุจำกกำรส ำรวจชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.3  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.4  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุติดบ้ำนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.5  กำรวิเครำะห์กำรด ำรงชีพของผู้สูงอำยุติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.6  กำรวิเครำะห์บทบำทของชมรมผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำรในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.7  กำรวิเครำะห์ปัญหำผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำรในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 5.8  ข้อเสนอแนะในกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

5.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 เมื่อครั้งสมัยอดีตที่ผ่ำนมำประมำณช่วงปี 2500 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำแต่เดิมเป็นทุ่งหนองน้ ำ 
บึงบัวและนำข้ำว ดังจะเห็นพ้ืนที่นี้เต็มไปด้วยสีเขียวกินพ้ืนที่กว้ำงไกลกว่ำพันไร่สลับกับดอกบัวที่ขึ้น
เรียงรำยอยู่ในบึงดังจะเห็นได้ว่ำน้ ำในคลองและหนองน้ ำมีควำมใสสะอำด สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชน้ ำมี
ควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงมำกชำวบ้ำนสำมำรถจับปลำและน ำพืชทั้งผักบุ้ง ผักกระเฉด มำท ำอำหำรได้
โดยไม่ต้องซื้อรวมทั้งสำมำรถจับปลำไปขำยเพ่ือน ำเงินมำเลี้ยงชีพได้อีกด้วย โดยในช่วงเวลำนั้นบริเวณ
นี้ยังไม่ค่อยมีคนอยู่อำศัยมำกนักมีเพียงชำวบ้ำนมำสร้ำงบ้ำนเรือนอยู่ไม่กี่หลังคำเรือน ส่วนใหญ่
ชำวบ้ำนมักเลือกสร้ำงบ้ำนบริเวณใกล้แหล่งน้ ำริมคลองโดยพบมำกบริเวณคลองวัดตึก นอกจำกนี้ยัง
พบชำวบ้ำนอำศัยอยู่แถวคลองล ำรำงตำป่วนด้วยเช่นเดียวกันแต่มีจ ำนวนครัวเรือนไม่มำกนักหำกรวม 
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จ ำนวนครัวเรือนของทั้งสองพ้ืนที่จะพบว่ำมีจ ำนวนบ้ำนเรือนอยู่ประมำณ 100 หลังคำเรือน  
โดยลักษณะกำรปลูกบ้ำนนั้นมีทั้งปลูกใกล้กันและห่ำงกันกระจำยเป็นหย่อมๆ โดยนิยมปลูกแบบยก
พ้ืนบ้ำนสูงให้มีใต้ถุนเพ่ือป้องกันน้ ำท่วม ชำวบ้ำนในช่วงนั้นมักท ำอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งกำรท ำนำข้ำว ปลูกผลไม้ รวมไปถึงเปิดร้ำนขำยของช ำเล็กๆ  
 กำรเดินทำงชำวบ้ำนจะใช้เรือเป็นพำหนะหลักเนื่องจำกท ำเลนี้ใช้คลองเป็นทำงในกำรสัญจร
ไม่ว่ำจะซื้อของที่ร้ำนขำยของช ำ ส่งลูกไปเรียนหนังสือ หรือไปติดต่อธุระในเมือง ล้วนแต่ต้องใช้เรือ
เป็นพำหนะในกำรเดินทำงทั้งสิ้น ในขณะนั้นถนนซอยรำมค ำแหง 39 ยังไม่มีถนนลำดยำงแบบ 
ในปัจจุบันมีเพียงถนนลูกรังที่ชำวบ้ำนใช้ในเวลำขนข้ำวใส่เกวียนไปขำยนอกชุมชน ดังนั้นทุกครัวเรือน
จะมีเรืออย่ำงน้อย 1 ล ำแต่ส่วนใหญ่มักใช้เรือพำยมำกกว่ำเรือยนต์เนื่องจำกเรือพำยมีรำคำที่ถูกกว่ำ 
เรือยนต์ในสมัยนั้นมีรำคำท่ีค่อนข้ำงสูงมำกเพรำะในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีไฟฟ้ำใช้ ดังนั้นหำกบ้ำนไหนใช้
เรือยนต์จัดได้ว่ำเป็นบ้ำนที่มีฐำนะดี ในช่วงนั้นไฟฟ้ำยังเข้ำมำไม่ถึงในชุมชนชำวบ้ำนจึงใช้แสงไฟจำก
ตะเกียงน้ ำมันก๊ำดเพ่ือให้แสงสว่ำงทดแทนในยำมค่ ำคืน ส่วนบ้ำนที่มีฐำนะดีจะนิยมใช้เครื่องปั่นไฟ
แทนซึ่งสำมำรถให้แสงสว่ำงในบริเวณกว้ำง นอกจำกนี้บ้ำนที่ฐำนะดีมักมีโทรทัศน์ซึ่งเป็นภำพขำวด ำ
เพ่ือให้ควำมบันเทิง 
 จำกวิถีชีวิตดังกล่ำวท ำให้เห็นว่ำคนในชุมชนมีควำมรู้จักสนิทสนมมักคุ้นกัน เนื่องจำก 
กำรอยู่ร่วมกันที่ถ้อยทีถ้อยอำศัยกำรช่วยเหลือระหว่ำงกันทั้งบ้ำนใกล้เรือนเคียงและในชุมชนระแวก
เดียวกัน อีกทั้งมีกำรแต่งงำนระหว่ำงในชุมชนเดียวกันและระหว่ำงชุมชนใกล้เคียงด้วยท ำให้มีลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ของควำมเป็นเครือญำติค่อนข้ำงสูง เมื่อบ้ำนไหนมีเรื่องเดือดร้อนต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
บ้ำนใกล้เรือนเคียงก็จะคอยผลัดกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจ ำ นอกจำกนี้หำกมีงำน
บุญเกิดขึ้นชำวบ้ำนก็จะเข้ำมำช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่ำจะเป็น งำนบวช งำนแต่งงำน รวม ไปถึง
งำนศพ และงำนประเพณีต่ำงๆ จนกระทั่งควำมเจริญได้หลั่งใหลเข้ำมำสู่ชุมชนโดยผ่ำนกำรสร้ำงถนน
เส้นประชำอุทิศซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่ำนพ้ืนที่เขตห้วยขวำงและพ้ืนที่เขตวังทองหลำงหรือเรียกว่ำถนน
ซอยรำมค ำแหง 39 ในปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงในช่วงทศวรรษ 2510 
แต่วิถีชีวิตของชำวบ้ำนยังไม่เปลี่ยนแปลงมำก กล่ำวคือยังมีกำรใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมยังคงท ำ
กำรเกษตรทั้งกำรท ำนำ ปลูกผักต่ำงๆ ซึ่งท ำให้สำมำรถป้องกันกำรบุกรุกที่ดิน รวมถึงสภำพแวดล้อม 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติในช่วงนั้นได้เป็นอย่ำงดี 
 อย่ำงไรก็ตำมควำมเจริญได้ขยำยตัวเข้ำมำในชุมชนอย่ำงรวดเร็ว ในช่วงทศวรรษ 2520 
ชำวบ้ำนได้เลิกท ำนำ ท ำให้มีผู้คนจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในชุมชนปลูกบ้ำนที่อยู่อำศัยในพ้ืนที่    
นำข้ำวและบึงบัว แต่ลักษณะกำรสร้ำงบ้ำนนั้นเป็นลักษณะกำรสร้ำงแบบชั่วครำวให้พออยู่ได้ กล่ำวคือ
สร้ำงด้วยไม้ประมำณ 6 ต้นตอกลงในน้ ำขังลักษณะยกบ้ำนสูงขึ้นเหนือน้ ำและมุงด้วยสังกะสี  
ปูพ้ืนบ้ำนและก ำแพงบ้ำนด้วยไม้เก่ำๆ เมื่ออยู่ได้สักระยะผู้อพยพเหล่ำนี้เริ่มมีกำรชักชวนญำติพ่ีน้อง
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เข้ำมำจับจองพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงที่อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงกัน เวลำผ่ำนไปเพียงไม่นำนกลับพบว่ำพ้ืนที่
เหล่ำนี้เต็มไปด้วยบ้ำนเรือนจ ำนวนมำก ผู้คนเข้ำมำอยู่กันอย่ำงแออัด โดยส่วนใหญ่มำกเดินทำงมำจำก
ภำคอีสำน นอกจำกนี้ยังมีคนพ้ืนที่ภำคกลำงและภำคใต้ด้วยแต่มีจ ำนวนน้อย กำรสร้ำงบ้ำนนิยมปลูก
ต่อๆ กันเข้ำไปเรียงต่อกัน โดยเริ่มจำกต้นทำงหำกใครเข้ำมำใหม่จะต้องเดินลึกเข้ำไปข้ำงในเรื่อยๆ 
โดยจะมีทำงเชื่อมหน้ำบ้ำนของแต่ละบ้ำนท ำจำกไม้เป็นสะพำนทอดยำวเข้ำไปด้ำนใน ดังนั้นบ้ำนไหน
ที่เพ่ิงย้ำยเข้ำมำจะต้องรับผิดชอบสะพำนดังกล่ำวนี้เองโดยกำรสร้ำงเชื่อมต่อจำกบ้ำนที่สร้ำงอยู่แล้ว
ผ่ำนหน้ำบ้ำนตัวเองไปเพ่ือใช้ในกำรออกไปข้ำงหน้ำรวมทั้งเพ่ือให้คนที่มำทีหลังมีสะพำนไม้เพ่ือเข้ำไป
ในบ้ำนตัวเองได้ด้วย ซึ่งผู้อพยพเหล่ำนี้หำกไม่มีคนรู้จักแนะน ำมำหรือไม่รู้จักใครมำก่อนจะต้องท ำกำร
จ่ำยเงินให้กับบ้ำนที่ปลูกอยู่เดิมเพ่ือเป็นกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่เพ่ือปลูกบ้ำนใหม่ของตนเองประมำณ 
2,000 – 5,000 บำทต่อหลัง 
 ชำวบ้ำนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป พนักงำนขำยในห้ำงสรรพสินค้ำ และ
หำบเร่แผงลอย ฯลฯ ซึ่งรำยได้ไม่ค่อยมำกนัก นอกจำกนี้ยังมีชำงบ้ำนบำงคนที่ใช้โอกำสจำกกำร
ขยำยตัวของหมำวิทยำลัยรำมค ำแหงเป็นกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพรักษำควำม
ปลอดภัย กำรขำยสินค้ำหรืออำหำรบริเวณรอบๆ มหำวิทยำลัย รวมไปถึงกำรท ำหอพักให้นักศึกษำ
เช่ำอยู่ ซึ่งผลจำกกำรเจริญของกำรขยำยตัวของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเป็นช่วงที่ มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและเจริญเติบโตอย่ำงเด่นชัดที่สุด กล่ำวคือในช่วงเวลำเพียงแค่ 10 ปี ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกพ้ืนที่เขียวขจีกลำยเป็นบ้ำนเรือนแออัดกว่ำ 300 หลังคำเรือน น้ ำที่เคยใสสะอำดมีสิ่งมีชีวิตและ
พืชอย่ำงอุดมสมบูรณ์ได้กลำยเป็นน้ ำคร ำส่งกลิ่นเน่ำเหม็นไปทั่วบริเวณ เนื่องจำกขยะเน่ำเสียมำกมำย
ที่อยู่ใต้ถุนบ้ำนที่ชำวบ้ำนได้ทิ้งลงคลอง นอกจำกนี้ภำยในชุมชนได้มีเรื่องทะเลำะวิวำทกันเอง รวมทั้ง  
มีปัญหำยำเสพติดและกำรพนันเกิดขึ้นจำกสภำพควำมเป็นอยู่ของชุมชน ดังนั้นในปี 2534 จึงได้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพ่ือบริหำรและพัฒนำชุมชนให้เจริญขึ้นจำกกำรแนะน ำของส ำนักงำนเขต   
วังทองหลำง ท ำให้เกิดควำมร่วมมือของคนในชุมชนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงชำวบ้ำนในชุมชน  
ได้มีส่วนร่วมในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกกำรเห็นพ้อง กำรพึงพอใจจำกคนในชุมชน โดยกำร
คัดเลือกตัวแทนจำกซอยของตัวเอง ซอยไหนที่ประชำกรมีจ ำนวนมำกจะมีกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน 
เพ่ือช่วยกันดูแลได้อย่ำงทั่วถึง ประธำนคนแรกของชุมชนคือ นำยวินัย สิงห์ค ำ และได้ประกำศ  
ให้เป็นชุมชนตำมระเบียบของกรุงเทพมหำนครถูกต้องตำมกฎหมำยในวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2535 
 เนื่องจำกปัญหำควำมเจริญที่ใหลเข้ำมำอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้ชุมชนแออัดแต่ขยำยแบบ 
ไร้ระเบียบวินัย ทรุดโทรด ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่เหมำะกับกำรท ำเป็นที่อยู่อำศัยท ำให้มีปัญหำ
หลำยอย่ำงตำมเข้ำมำด้วย ซึ่งส่งผลให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนต่ ำลงโดยส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ผู้เป็นเจ้ำของที่ดินดังกล่ำวไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้เข้ำมำ
แก้ปัญหำนี้โดยกำรจัดสร้ำงโครงกำรบ้ำนมั่นคงขึ้นในปี 2547 โดยร่วมกับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 
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และเริ่มด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำตั้งแต่ปี 2549 เรื่อยมำ เริ่มต้นจำกกำรเข้ำมำท ำควำมเข้ำใจ
กับชำวบ้ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำบ้ำนมั่นคง  โดยมีกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตำม
หลักเกณฑ์ในกำรกู้เงินจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) หรือ พอช. โดยกำรออมให้
ครบขั้นต่ ำ 10% ในกำรอนุมัติเงินกู้ที่เหลืออีก 90% เพ่ือให้ชำวบ้ำนมีกำรออมเงินไว้ส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคง รวมถึงได้มีกำรแบ่งบทบำทและหน้ำที่ว่ำใครท ำอะไรอย่ำงชัดเจน
เพ่ือให้รับผิดชอบหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง หลังจำกนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลของชำวบ้ำนในชุมชน
เพ่ือจัดระบบสิทธิกำรเช่ำพ้ืนที่ กำรจัดตั้งสหกรณ์ กำรวำงผังออกแบบบ้ำน และกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 
ให้ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงอย่ำงยั่งยืน 
 หลังจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลพบว่ำชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 74 ไร่ ซึ่งมีผู้อยู่อำศัย
ทั้งสิ้น 529 หลังคำเรือน และสำมำรถแบ่งได้เป็น 1,920 ครัวเรือน โดยผู้อำศัยเหล่ำนี้มีสัญญำเช่ำ
จ ำนวน 286 หลังคำเรือน (1,488 ครัวเรือน) และผู้อำศัยไม่มีสัญญำเช่ำจ ำนวน 243 หลังคำเรือน 
(432 ครัวเรือน) กำรก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคงเริ่มต้นเฟสแรกในปี 2552 จ ำนวน 50 หลังแล้วเสร็จพร้อมเข้ำ
อยู่ในปี 2555 หลังจำกนั้นได้ก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคงเฟสที่ 2 ตำมมำอีกในปี 2557 จ ำนวน 117 หลัง 
แล้วเสร็จในปี 2559 และด ำเนินกำรสร้ำงเฟสที่ 3 ในปี 2560 จ ำนวน 130 หลัง (โดยประมำณ) รวม
จ ำนวนบ้ำนมั่นคงที่สร้ำงทั้งสิ้นประมำณ 297 หลัง โดยมีทั้งบ้ำนแฝด บ้ำนแถว และบ้ำนเดี่ยว รำคำ
ตั้งแต่ 280,000 จนถึง 350,000 บำท 
 ปัจจุบันควำมสัมพันธ์ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำยังคงมีควำมเป็นชุมชนชนบทผสมอยู่ถึงแม้ว่ำ 
จะอยู่ท่ำมกลำงสังคมเมือง เนื่องจำกลักษณะของที่อยู่ยังคงสร้ำงแบบติดกันไร้รั้วแบ่งเขตแดนท ำให้คน
สำมำรถเข้ำหำกันอย่ำงใกล้ชิด บำงบ้ำนมีพ้ืนที่ติดกับบ้ำนอ่ืนๆ ต้องใช้ทำงเข้ำตัวบ้ำนทำงเดียวกัน  
เมื่อเดินผ่ำนห้องอ่ืนๆ ก็ท ำให้ได้ทักทำยพูดคุยกัน ซึ่งเมื่อบ้ำนใดมีปัญหำบ้ำนอ่ืนก็พร้อมเข้ำช่วยเหลือ 
แต่จะมีบำงกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีควำมสนิทสนมกับคนในชุมชนเนื่องจำกต้องออกไปท ำงำนแต่เช้ำและ
กลับเข้ำบ้ำนในช่วงเวลำค่ ำ รวมถึงมีคนนอกเข้ำมำเช่ำหอพักอยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม 
หำกดูโดยรวมชุมชนรุ่งมณีพัฒนำยังคงมีรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบชนบท แต่เนื่องด้วยชุมชนรุ่งมณี
พัฒนำเป็นชุมชนติดถนนและมีซอยตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 15 บ้ำนในส่วนที่ท ำบ้ำนมั่นคงแล้วอยู่ไกลนั้น
จะมีควำมเป็นส่วนตัวค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกลักษณะบ้ำนสร้ำงแบบแบ่งรั้วขอบชิดอย่ำงเห็นได้ชัดใน
พ้ืนที่ส่วนนี้จะมีควำมสัมพันธ์แบบสังคมเมืองค่อนข้ำงสูงกว่ำช่วงซอยต้นๆ แต่ยังมีบำงบ้ำนที่ยังคงให้
ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ทั้งวันส ำคัญและประเพณี  วัฒนธรรมต่ำงๆ ยังคงมี
สมำชิกในชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมค่อนข้ำงมำกและหลำกหลำยทั้งเพศและอำยุ ตั้งแต่เยำวชน ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอำยุ จัดได้ว่ำเป็นชุมชนที่มีควำมสำมัคคีค่อนข้ำงสูง นอกจำกนี้ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำยังได้รับ
คัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็น 1 ใน 30 ชุมชนตัวอย่ำงของโครงกำรชุมชนเข้มแข็งสร้ำงกรุงเทพ
ยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำชุดปัจจุบัน มีรำยนำมดังนี้ 
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  1)  นำยไพศำล   สำรทสุทธิ  ประธำนชุมชน 
  2)  นำยสมบูรณ์  จันทร์ชัย  รองประธำน 
  3)  นำยสุรินทร์  ศรีทัย   รองประธำน 
  4)  นำยชัยกฤษณ์ นำวงษ ์   รองประธำน 
  5)  นำงศุภพฤษำ  ดิลกศรี   รองประธำน 
  6)  นำงกัลยำศรี  หมอกมณ ี  เลขำนุกำร 
  7)  นำยสุวิทย์  แก้วกัณหำ  เหรัญญิก 
  8)  นำยสุทิน  ยศสมบัติ  ประชำสัมพันธ์ 
  9)  นำยภำวิช  พุ่มโมรำภำกร  ปฏิคม 
  10)  นำยมำนิตย์  กำระเกต ุ  ปฏิคม 
  11)  นำงสำวสมหมำย สุขเกษม   ปฏิคม  
  12)  นำงปรำณี  ระสำสม   ปฏิคม  
  13)  นำงละเมียด  ยินดีประเสริฐ  ปฏิคม  
  14)  นำงสำวพิมสิริ ขันทอง   ปฏิคม  
 โดยปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนำได้มีกำรจัดตั้งสวัสดิกำรกองทุนต่ำงๆ รวมทั้งสิ้นกว่ำ 8 กองทุน 
เพ่ือเข้ำช่วยเหลือสมำชิกในชุมชน  ซึ่งประกอบไปด้วย กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง สถำบัน  
กำรเงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพ่ือที่อยู่อำศัย กลุ่มสัจจะสตรี
กองทุนรุ่งมณีพัฒนำ กองทุนวันละบำท กองทุนรักษำบ้ำนรักษำดิน ชมรมผู้สูงอำยุ และกลุ่มเด็กและ
เยำวชน ซึ่งมีรำยละเอียดพอสังเขปโดยประมำณ ดังนี้ 
 1)  กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ถือเป็นกองทุนหลักและเป็นหัวใจหลักของชุมชน 
เนื่องจำกเป็นแหล่งกองทุนที่ส ำคัญส ำหรับพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ รวมถึงช่วยลด  
กำรสร้ำงหนี้จำกกำรกู้เงินนอกระบบ และท ำให้สมำชิกในชุมชนเกิดกำรพ่ึงพำตนเอง อีกท้ังยังสำมำรถ
แสดงถึงศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนของชุมชนซึ่งท ำให้เกิดเป็นควำมม่ันคงและน ำมำซึ่งควำม
เข้มแข็งของคนในชุมชน โดยปัจจุบันได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล ส ำนักกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ  (สทบ .) และธนำคำรออมสินสำขำโชคชัย 4 ซึ่ งมี เงินหมุนเวียนจ ำนวนกว่ำ  
8,200,000 บำท 
 2)  สถำบันกำรเงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ พัฒนำมำจำกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
สืบเนื่องจำกรัฐบำลต้องกำรสนับสนุนตำมนโยบำยให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่มีควำมพร้อมอยู่
ในระดับที่ดีและธนำคำรออมสินได้เข้ำสนับสนุน ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐได้ยกระดับเป็นสถำบัน
กำรเงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ เมื่อปี พ.ศ. 2556 และยังลงมำช่วยเรื่องเงิน สอนงำน อบรมรวมถึง
ให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกด้วย โดยสถำบันกำรเงินชุมชนกองทุนรุ่ งมณีพัฒนำมีวิสัยทัศน์   
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“เป็นสถำบันกำรเงินชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” โดยให้บริกำรด้ำนกำรเงินแก่คนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไป พัฒนำระบบอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส ยุติธรรม และควำมเป็นเลิศ รวมถึงส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงยั่งยืน ปัจจุบันมีสมำชิก 697 คน มีเงินหมุนเวียนจ ำนวน 8,200,000 บำท โดยมีกิจกรรม  
4 อย่ำง ได้แก่ กำรฝำกเงิน กำรปล่อยสินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเพ่ือแก้ไขหนี้นอกระบบ และกำรบริกำร 
รับช ำระค่ำบริกำรต่ำงๆ ทั้งค่ำโทรศัพท์ ค่ำสำธำรูปโภค ค่ำบัตรเครดิตและกำรโอนเงินทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งสถำบันกำรเงินกองทุนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนแห่งแรก  
ในซอยรำมค ำแหง 39 และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรเงินชุมชน
ดีเด่นในปี 2557 และได้รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในปี 2558 ด้วย 
 3)  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพ่ือที่อยู่อำศัย เป็นกำรออมเพ่ือที่อยู่อำศัยโดยได้รับ
กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์และสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำร
มหำชน) (พอช.) เมื่อวันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2549 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องอำศัยอยู่ในชุมชน
และมีสิ่งปลูกสร้ำงในชุมชนไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี ปัจจุบันมีสมำชิกเข้ำร่วมจ ำนวน 325 คน โดยทุกคนต้อง
จ่ำยค่ำสมำชิกแรกเข้ำเป็นเงินจ ำนวน 50 บำทและท ำกำรออมทุกวันที่ 8 ของเดือนอย่ำงสม่ ำเสมอ
และไม่มีกำรเบิกถอนจนกว่ำจะครบวงเงินกู้  อีกทั้งห้ำมท ำกำรซื้อขำยจนกว่ำจะครบ 15 ปี  
ถึงจะสำมำรถมีสิทธิ์ในกำรโอนชื่อได้ โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ประธำน คณะกรรมกำรในที่ประชุม
ทรำบอย่ำงละเอียด  
 4)  กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนำ มีกำรริเริ่มจำกกำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรใน
เรื่องกำรจัดสวัสดิกำรเครือข่ำยสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือพัฒนำคุณธรรมแบบครบวงจรชีวิต ตำมแนวคิด
ของพระอำจำรย์สุบิน ปณีโต ณ วัดไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ซึ่งเป็นกำรน ำหลักธรรม 
ทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรระดมเงินกำรออม กำรจัดกำรกับกองทุนสวัสดิกำร เพ่ือร่วม
คิด ร่วมท ำ โดยมีสัจจะวำจำเป็นกฎกติกำ มีกำรรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนในกองทุน
สวัสดิกำร โดยยึดหลักตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนเพ่ือเป็นกำรลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกเพียงอย่ำงเดียว  
แต่เป็นกำรช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่ท ำได้ก่อนจนคณะกรรมกำรและคนในชุมชนสำมำรถด ำเนินกำรได้
เองอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือเป็นกำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืนและสำมำรถต่อยอดได้ สมำชิกแรกเริ่มมีจ ำนวน  
25 คน และได้ก่อตั้งกลุ่มสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 
โดยจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งสินเชื่อให้กับสมำชิกภำยในชุมชนได้กู้เงินในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำเพียงร้อยละ 2 
และสมำชิกสำมำรถกู้ได้ตั้งแต่ 3,500 – 5,000 บำทต่อคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิดรับสมำชิกเฉพำะ
สุภำพสตรีเท่ำนั้นและได้ทั้งคนที่อำศัยอยู่ในชุมชนและอำศัยอยู่นอกชุมชน โ ดยสมำชิกต้องมี 
ทะเบียนบ้ำนอยู่ในชุมชนและอำศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี ส่วนสมำชิกที่ไม่ได้อำศัยอยู่ในชุมชน
และไม่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในชุมชนจะสำมำรถกู้ได้ไม่เกิน 70% ของเงินออมและต้องได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ สมำชิกจะต้องออมเดือนละ 100 บำทหำกต้องกำรกู้เกินวงเงินที่ก ำหนดจะต้องขอมติ 
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จำกที่ประชุมและผู้กู้จะต้องมีผู้ค้ ำประกันที่เป็นสมำชิกของกลุ่ม รวมถึงหำกครอบครัวไหนมีกำรกู้เงิน
เพ่ิมจะไม่สำมำรถให้กำรกู้เงินพร้อมกันได้หำกสมำชิกไม่ส่งเงินกู้ตำมก ำหนดจะต้องเสียค่ำปรับจ ำนวน
เดือนละ 200 บำทและเดือนไหนมีสมำชิกไม่ส่งเงินกู้ให้ครบทุกรำย เดือนนั้นจะไม่มีกำรปล่อยเงินกู้ 
ถือเป็นกฎกติกำท่ีต้องยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน 
 5)  กองทุนวันละบำท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยสถำบันองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 
(พอช.) เริ่มต้นจำกกำรพิจำรณำและเห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพ่ือที่อยู่อำศัย จึงได้ก่อตั้งกองทุนวันละบำทขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
สมำชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรในด้ำนต่ ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเกิด กำรรักษำพยำบำล กำรเสียชีวิต กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็ก กำรดูแลผู้สูงอำยุและกำร
ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสหรือพิกำร เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกภำยในกลุ่มมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
มีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีหลักประกันที่ท ำให้ชีวิตมีควำมมั่นคงตั้งแต่เกิดไปจนถึงวำระสุดท้ำยของ
ชีวิต และยังสำมำรถพัฒนำให้ชุมชนเข้มแข็งรุ่นสู่รุ่นสืบไป ซึ่งกำรออมวันละบำทจะต้องจ่ำย  
ทุกวันที่ 8 ของเดือน เดือนละ 30 บำทหรือจะส่งปีละ 360 บำทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยในแรกเริ่ม 
มีสมำชิกกองทุนวันละบำทจ ำนวน 39 คน และปัจจุบันมีจ ำนวน 120 คน ผู้ที่สำมำรถเข้ำเป็นสมำชิก
ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้ำนหรืออำศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตวังทองหลำงเท่ำนั้นและต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
ต้องเสียค่ำแรกเข้ำจ ำนวน 20 บำทต่อคน และเสียค่ำบ ำรุงสถำนะจ ำนวน 20 บำทต่อปี สมำชิกทุกคน
จะต้องปฏิบัติตำมกฎและจะต้องเข้ำร่วมกำรประชุมทุกครั้งที่มีกำรจัด ให้ควำมร่วมมือและให้ 
กำรสนับสนุนกลุ่ม โดยสมำชิกจะพ้นสภำพเนื่องจำกลำออกหรือเสียชีวิต หรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของทุนกล่ำวคือไม่ช ำระเงินออม ปัจจุบันมีเงินในกองทุนวันละบำทรวม 58,000 บำท และ
สมำชิกจะได้รับสวัสดิกำรเมื่อเป็นสมำชิกครบ 180 วันหรือ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร โดยมี
สวัสดิกำรดังนี้ 
 (1) สวัสดิกำรด้ำนกำรเกิด เมื่อสมำชิกมีกำรคลอดบุตรจะได้ค่ำท ำขวัญจ ำนวน 500 บำท 
ต่อกำรคลอดบุตร 1 ครั้ง และได้รับค่ำนอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำลคืนละ 100 บำท โดยไม่เกิน  
5 วันต่อครั้งและไม่เกิน 2,000 บำทต่อปี 
 (2) สวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล สมำชิกที่ท ำกำรรักษำที่โรงพยำบำลไม่ว่ำจะเป็น
โรงพยำบำลรัฐบำลหรือเอกชนจะได้เงินคืนละ 100 บำท โดยไม่เกินครั้ง 3 คืนและไม่เกิน 10 คืนต่อปี 
ยกเว้นถ้ำมีกรณีพิเศษซึ่งจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคล 
 (3)  สวัสดิกำรด้ ำนกำรเสียชีวิต  ซึ่ งมีค่ ำท ำศพให้แก่ทำยำท หำกเป็นสมำชิก  
6 เดือน – 1 ปี กองทุนจ่ำยให้ 1,000 บำท เป็นสมำชิกครบ 1 ปี กองทุนจ่ำยให้ 2,000 บำท  
ครบ 2 – 3 ปี กองทุนจ่ำยให้ 3,000 บำท ครบ 4 – 7 ปี กองทุนจ่ำยให้ 4,000 บำท และเป็นสมำชิก
ครบ 8 ปีขึ้นไป กองทุนจ่ำยให้ 5,000 บำท 
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 ด้วยกำรที่สมำชิกในชุมชนมีสวัสดิกำรเหล่ำนี้ส่งผลให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งและสำมำรถ  
ยึดโยงให้สมำชิกมีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน มีควำมรัก ควำมเข้ำใจ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือได้ว่ำ
เป็นหลักประกันของชีวิตที่ท ำให้สมำชิกมีกำรดูแลและมีที่พ่ึงพิงจนวำระสุดท้ำยของชีวิต ท ำให้ ชุมชน
เกิดกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดี 
 6)  กองทุนรักษำบ้ำนรักษำดิน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 พัฒนำมำจำก
โครงกำรบ้ำนมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำประกันภัยให้แก่บ้ำนเมื่อเกิดภัยพิบัติ  เช่น น้ ำท่วม  
ดินถล่ม ซึ่งเมื่อบ้ำนสมำชิกเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำวจะได้รับกำรดูแลและได้รับเงินชดเชยค่ำเสียหำย 
แต่หำกบ้ำนเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงจนต้องมีกำรสร้ำงหรือต่อเติมใหม่จะได้รับกำรพิจำรณำเพ่ือขอกู้
จำกสถำบันองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) (พอช .) เป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งสิ้น 152 คน 
โดยจะเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนรักษำบ้ำนรักษำดินได้ต่อเมื่อเป็นผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนมั่นคงของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเท่ำนั้น เมื่อเป็นสมำชิกแล้วต้องส่งเงินปีละ 210 บำทช ำระในเดือนธันวำคมของ 
ทุกปีและจะได้รับกำรคุ้มครองหลังจำกเป็นสมำชิกครบ 3 เดือนขึ้นไป และจะใช้ได้ต่อเมื่อสมำชิก
เสียชีวิต เจ็บป่วย และประสบภัยพิบัติ โดยคณะกรรมกำรชุมชนจะส่งเงินให้สถำบันองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน) (พอช .) จ ำนวน 100 บำทและเก็บไว้ที่ชุมชนอีก 110 บำท เพ่ือส ำรองเงิน 
เผื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่ำกองทุนรักษำบ้ำนรักษำดินเป็นกำรสร้ำงหลักประกันให้กับ
ครอบครัว ท ำให้ได้รับควำมเชื่อมั่นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือกำรด ำเนินชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน 
 7)  ชมรมผู้สูงอำยุ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนทรัพย์สิน
ส่วนพระมหำกษัตริย์กับนโยบำยสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำศัยในชุมชน โดยให้
ผู้สูงอำยุในชุมชนเข้ำร่วมโครงกำรวงเดือนล ำดวนที่จัดขึ้นโดยส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
ซึ่งเป็นกำรส่งให้ผู้สูงอำยุไปท ำกำรศึกษำอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรนอกพ้ืนที่โดยผ่ำน
ชุมชนอ่ืนเพ่ือน ำมำปรับใช้ในชุมชนของตนเองและได้มีกำรตั้งชื่อกลุ่มของตนเองว่ำ “ดอกคูณ” 
แรกเริ่มมีสมำชิก 20 คน และรับผู้สูงอำยุอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ปัจจุบันได้ปรับเป็นตั้งแต่อำยุ  
55 ปี โดยมีกำรพำสมำชิกท ำกิจกรรมท ำบุญ 9 วัดรวมไปถึงกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับ 
กำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุทั้งในกรุงเทพและต่ำงจัดหวัดนอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมวันส ำคัญตำมประเพณี
ต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเข้ำพรรษำ วันแม่แห่งชำติ วันพ่อและวันเด็ก เป็นต้น 
 8)  กลุ่มเด็กและเยำวชน ชุมชนมีกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยกำรริเริ่มของ
ส ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ที่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพ่ือให้
ได้รับกำรดูแลและกำรอบรมอย่ำงถูกวิธี  รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสติปัญญำเพ่ือ 
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำโรงเรียนอีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ปกครองที่ท ำงำนในช่วงเวลำกลำงวันด้วย 
ให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มเยำวชนที่มีกำรตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรใน  
วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2559 เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนได้ท ำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดควำมเข้มแข็ง
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ห่ำงไกลจำกยำเสพติดและร่วมพัฒนำชุมชน กลุ่มเยำวชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีก ำหนดประชุม 
ในทุกวันเสำร์อำทิตย์ที่ 2 ของเดือน เวลำ 9.00 – 12.00 น. เพ่ือท ำกิจกรรมร่วมกัน 
 จำกกองทุนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำชุมชนรุ่งมณีพัฒนำให้ควำมส ำคัญกับสมำชิก  
ทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ผ่ำนกำรออมเพ่ือลดปัญหำกำรกู้นอกระบบโดยผ่ำน 
กำรพ่ึงพำของกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่จัดได้ว่ำเป็นหลักประกันให้กับสมำชิกตั้ งแต่  
เกิดจนเสียชีวิต ด้วยควำมสำมำรถของกลุ่มบริหำรของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำที่ท ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
เนื่องจำกได้รับควำมร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอย่ำงดี ท ำให้กลุ่มองค์กรภำยนอกได้เห็นถึงศักยภำพ
และเข้ำมำช่วยเหลือ สนับสนุน ผ่ำนกำรอบรมและท ำกิจกรรมมำกมำยเพ่ือต่อยอดให้คนในชุมชน
สำมำรถอยู่ด้วยตัวเองได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง เนื่องจำกชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจัดได้ว่ำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุ
จ ำนวนมำกท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ  
จึงจ ำเป็นต้องลงพื้นที่ส ำรวจผู้สูงอำยุซึ่งจะรำยงำนในหัวข้อถัดไป 
 

5.2  ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจากการส ารวจของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 จำกกำรส ำรวจโดยกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ทั้งสิ้น 420 หลังคำเรือน 
ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลได้ 152 หลังคำเรือน ซึ่งในจ ำนวนนี้พบว่ำมีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ 95 หลังคำเรือน 
และมีจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งสิ้น 109 คน สำมำรถแสดงผลกำรส ำรวจข้อมูลตำมตำรำงดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) 
จ านวน      

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

    สถานภาพของผู้ตอบ     

        หัวหน้ำครัวเรือน 58 61 

        ญำติ / ผู้อำศัย 34 35.8 

        แม่บ้ำน/พ่ีเลี้ยง 3 3.2 

    ครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมด     

        1-3 คน 31 32.6 

        4-6 คน 45 47.3 

        7 คนข้ึนไป 19 21.1 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) 
จ านวน      

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

    ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป     

        ไม่มี 18 18.9 

        1 คน          47 49.5 

        2 คน 27 28.4  

        3 คน 2 2.1 

        4 คน  1 1.1 

    อายุหัวหน้าครอบครัว   

        ต่ ำกว่ำ 41 ปี 25 26.3 

        41-50 ปี 16 16.8 

        51-60 ปี 20 21.1 

        มำกกว่ำ 60 ปี 34 35.8 

    นับถือศาสนา     

        พุทธ 91 95.8 

        อิสลำม 4 4.2 

    อาชีพของหัวหน้าครอบครัว     

        รับรำชกำร 5 5.3 

        รัฐวิสำหกิจ 1 1.1 

        พนักงำนบริษัทเอกชน 18 18.9 

        รับจ้ำง 36 37.8 

        เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก 32 33.7 

        อ่ืนๆ (ไม่ได้ท ำงำน) 3 3.2 

    รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน     

        ไม่มีรำยได้ 1 1.1 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) 
จ านวน       

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

        ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 1 1.1 

        5,001-10,000 บำท 12 12.6 

        10,001-15,000 บำท 16 16.8 

        15,001-20,000 บำท 32 33.6 

        20,001-25,000 บำท  4 4.2 

        25,001-30,000 บำท  5 5.3 

        30,001-35,000 บำท 9 9.5 

        35,001-40,000 บำท 3 3.2 

        40,001-45,000 บำท  6 6.3 

        45,001-50,000 บำท 2 2.1 

        มำกกว่ำ 50,000 บำท 4 4.2 

     การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน     

        ไม่ได้รับกำรศึกษำ 1 1.1 

        ประถมศึกษำ 54 56.8 

        มัธยมต้น 11 11.6 

        มัธยมปลำย/ปวช. 14 14.7 

        อนุปริญญำ/ปวส. 1 1.1 

        ปริญญำตรี 11 11.6 

        สูงกว่ำปริญญำตรี 3 3.2 

    สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว     

        โสด 16 16.8 

        สมรส 65 68.3 

        แยกกันอยู่ 2 2.1 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) 
จ านวน       

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ 

        หย่ำร้ำง 3 3.2 

        หม้ำย     9 9.5 

 
จำกตำรำงข้อมูลทั่วไปข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำสถำนภำพของผู้ตอบทั้ง 95 ครัวเรือนนั้น 

ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครอบครัวกว่ำร้อยละ 61 จ ำนวน 58 คน เป็นญำติ / ผู้อำศัย จ ำนวน 34 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.8 และเป็นแม่บ้ำน / พ่ีเลี้ยง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 โดยในแต่ละครัวเรือนมีสมำชิกทั้งหมด 4-6 คนมำกที่สุด จ ำนวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 รองลงมำมีสมำชิกท้ังหมด 1-3 คน เป็นจ ำนวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และมีสมำชิก
ทั้งหมดตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป 19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.1  
 ส่วนใหญ่มีผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป อำศัยอยู่จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมำ
มีผู้สูงอำยุ 2 คน จ ำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ไม่มีผู้สูงอำยุเลยจ ำนวน 18 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีผู้สูงอำยุ 3 คนจ ำนวน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และมีผู้สูงอำยุจ ำนวน  
4 คน จ ำนวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 หัวหน้ำครัวเรือนกว่ำร้อยละ 35.8 มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 34 ครัวเรือน อำยุต่ ำกว่ำ  
41 ปี จ ำนวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.3 อำยุระหว่ำง 51 - 60 ปี จ ำนวน 20 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 21.1 และอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี จ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
 ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และนับถือศำสนำอิสลำม
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
 หัวหน้ำครอบครัวกว่ำร้อยละ 37.8 ประกอบอำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 36 คน ประกอบอำชีพ
เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็กจ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชนจ ำนวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รับรำชกำรจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ไม่ได้ท ำงำนจ ำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.2 และประกอบอำชีพรัฐวิสำหกิจจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนอยู่ระหว่ำง 15,001 - 20,000 บำทมำกที่สุด จ ำนวน  
32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 10,001 - 15,000 บำท จไนวน 16 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 16.8 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 5,001 - 10,000 บำท มีจ ำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 12.6 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 30,001 - 35,000 บำท จ ำนวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รำยได้
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เฉลี่ยระหว่ำง 40,001 - 45,000 บำท จ ำนวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 
25,001 - 30,000 บำท มี จ ำนวน  5 ครั ว เ รื อน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  5.3 รำย ได้ เ ฉลี่ ย ร ะหว่ ำ ง  
20,001 - 25,000 บำท และรำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ 50,000 บำท มีจ ำนวนเท่ำกัน 4 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 8.4 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 35,001 - 40,000 บำท มีจ ำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 45,001 - 50,000 บำท จ ำนวน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ครัวเรือนที่ไม่มี
รำยได้และรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท มีจ ำนวนเท่ำกัน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 หัวหน้ำครัวเรือนจบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำมำกที่สุดจ ำนวน 54 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 56.8 ตำมมำด้วยจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. จ ำนวน  
14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.7 จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับปริญญำตรี 
มีจ ำนวนเท่ำกัน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.2 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีจ ำนวน 3 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 3.2 หัวหน้ำครัวเรือนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำและจบกำรศึกษำสูงสุดในระดับอนุปริญญำ / 
ปวส. มีจ ำนวนเท่ำกัน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือนกว่ำร้อยละ 68.3 มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 65 ครัวเรือน 
ครองสถำนภำพโสดจ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.8 เป็นหม้ำยจ ำนวน 9 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 9.5 สถำนภำพหย่ำงร้ำงจ ำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และแยกกันอยู่จ ำนวน 
2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.1 
 จำกกำรลงพ้ืนที่ศึกษำชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 95 หลังคำเรือน ได้พบ
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ ำนวน 109 คน ซึ่งสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้มำแสดงได้ดังตำรำงถัดไป  
 
ตารางท่ี 5.2  แสดงข้อมูลพื้นฐำนของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    เพศ     

        ชำย 42 38.5 

        หญิง 67 61.5 

    อายุ      

        60-69 ปี 71 65.2 

        70-79 ปี 24 22 

        80 ปีขึ้นไป 14 12.8 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ศาสนา     

        พุทธ 107 98.2 

        อิสลำม 2 1.8 

     การศึกษาสูงสุด     

        ไม่ได้รับกำรศึกษำ 7 6.4 

        ประถมศึกษำ 84 71.1 

        มัธยมปลำย/ปวช. 10 9.2 

        อนุปริญญำ/ปวส. 1 0.9 

        ปริญญำตรี 5 4.6 

    สถานภาพ     

        โสด 3 2.8 

        สมรส 70 64.2 

        แยกกันอยู่ 5 4.6 

        หย่ำร้ำง 4 3.7 

        หม้ำย 27 24.8 

    ปัจจุบันประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้   

         ไม่มี 50 45.9 

         รับจ้ำงทั่วไป 24 22 

      ธุรกิจส่วนตัวขนำดเล็ก 35 32.1 

 
 จำกตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจ ำนวน 109 คน 
จำก 95 ครัวเรือน เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยกว่ำร้อยละ 61.5 จ ำนวน 67 คน และเป็นเพศชำย 
จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  
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 โดยมีอำยุระหว่ำง 60-69 ปีมำกที่สุดจ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 อำยุระหว่ำง  
70 - 79 ปี จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และมีอำยุ 80 ปีขึ้นไป จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.8 
 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 98.2 นับถือศำสนำพุทธ จ ำนวน 107 คน และนับถือศำสนำ
อิสลำมจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 ผู้สูงอำยุโดยส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำกว่ำร้อยละ 71.1 จ ำนวน 
84 คน ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ไม่ได้รับกำรศึกษำ
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ระดับชั้นปริญญำตรี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และระดับชั้นอนุปริญญำ / ปวส. จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.9 
 ผู้สูงอำยุครองสถำนภำพสมรสมำกที่สุดจ ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 เป็นหม้ำย 
จ ำนวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 แยกกันอยู่จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 หย่ำร้ำงจ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และครองสถำนภำพโสดจ ำนวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 2.8  
 ปัจจุบันผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ท ำงำนที่ก่อให้เกิดรำยได้กว่ำ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 ประกอบ
อำชีพธุรกิจส่วนตัวขนำดเล็กจ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
 โดยภำพรวมผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุอยู่
ในช่วง 60 – 69 ปีมำกที่สุด อำจเป็นเพรำะผู้สูงอำยุในวัยนี้เกิดในช่วงยุคเบบี้บูมเมอร์จึงท ำให้มีจ ำนวน
ผู้สูงอำยุในช่วงนี้จ ำนวนมำก นับถือศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับประถมศึกษำ  ครอง
สถำนภำพสมรสมำกที่สุดและมีสถำนภำพโสดน้อยที่สุด และผู้สูงอำยุในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำงำนที่
ก่อให้เกิดรำยได้เนื่องจำกอยู่ในวัยเกษียณและอำจมีปัญหำทำงสุขภำพ  
 
ตารางท่ี 5.3  แสดงข้อมูลสถำนภำพทำงเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (จากการประกอบอาชีพ)     

        ไม่มีรำยได้ 48 44 

        ต่ ำกว่ำ 2,001 บำท 1 0.9 

        2,001 - 4,000 บำท 3 2.8 

        4,001 - 6,000 บำท 11 10.1 
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ตารางท่ี 5.3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

        6,001 - 8,000 บำท 4 3.7 

        8,001 - 10,000 บำท 13 11.9 

        มำกกว่ำ 10,000 บำท 29 26.6 

    รายได้จากลูกหลาน/ญาติ ที่ให้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน   

        ไม่ได้รับ 48 44 

        น้อยกว่ำ 501 บำท 2 1.8 

        501 - 1,000 บำท 11 10.1 

        1,001 - 1,500 บำท 0 0 

        1,501 - 2,000 บำท 10 9.2 

        มำกกว่ำ 2,000 บำท 38 34.9 

ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ   

        600 บำท 64 58.7 

        800 บำท 12 11 

        900 บำท 1 0.9 

    รวมรายได้ทั้งหมด (จากการท างาน+ญาติให้+เบี้ยยังชีพ)   

        ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 44 40.4 

        5,001-10,000 บำท 28 25.7 

        10,001-15,000 บำท 14 12.8 

        15,001-20,000 บำท 17 15.6 

        มำกกว่ำ 20,000 บำท 6 5.5 

    แต่ละเดือนมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่   

        พอใช้ 73 67 

        ไม่พอใช้ 25 22.9 
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ตารางท่ี 5.3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        เหลือเก็บ 11 10.1 

 
 จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุไม่มีรำยได้กว่ำร้อยละ 44 จ ำนวน 48 คน มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนจำกกำรประกอบอำชีพมำกกว่ำ 10,000 บำท จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 
รำยได้เฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 8,001 - 10,000 บำท จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 รำยได้เฉลี่ย
ระหว่ ำง  4,001 - 6,000 บำท จ ำนวน 11 คน คิด เป็นร้ อยละ 10.1 รำยได้ เฉลี่ ย ระหว่ ำ ง 
6,001 - 8,000 บำท จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 รำยได้เฉลี่ยระหว่ำง 2,001 - 4,000 บำท 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และรำยได้ต่ ำกว่ำ 2,001 บำท จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 
 รำยได้ที่ได้มำจำกลูกหลำน / ญำติให้ใช้จ่ำยต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินจ ำนวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44 ได้รับมำกกว่ำ 2,000 บำท จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ได้รับระหว่ำง       
501 - 1,000 บำท จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ได้รับระหว่ำง 1,501 - 2,000 บำท จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ได้รับน้อยกว่ำ 501 บำท จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ทั้งนี้ 
ไม่พบผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินจำกลูกหลำน / ญำติให้ ระหว่ำง 1,001 - 1,500 บำท 
 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ได้รับเงินเบี้ยผู้สู งอำยุจ ำนวน 600 บำท มำกที่สุดจ ำนวน 64 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.71 จ ำนวน 700 บำทจ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 อยู่ในระหว่ำงกำรท ำ
เรื่องกว่ำร้อยละ 11.92 หรือจ ำนวน 13 คนได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอำยุ 800 บำท จ ำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11 และได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอำยุ 900 บำทจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
 รวมรำยได้ทั้งหมดทั้งจำกที่ได้จำกกำรท ำงำน ญำติให้ และเบี้ยผู้สูงอำยุ กว่ำร้อยละ 40.4 
รำยได้ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท จ ำนวน 44 คน รำยได้อยู่ระหว่ำง 5,001 - 10,000 บำท จ ำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.7 รำยได้ระหว่ำง 5,001 - 20,000 บำท จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 รำยได้
ระหว่ำง  10,001 - 15,000 บำท จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และรำยได้มำกกว่ำ  
20,000 บำท จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 แต่ละเดือนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ไม่พอใช้ 
จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และเหลือเก็บ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 
 สถำนภำพทำงเศรษฐกิจโดยรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้ที่มำ
จำกกำรท ำงำน อำจเป็นเพรำะเหตุผลทำงด้ำนสุขภำพและอำยุที่มำกแล้วท ำให้ไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพได้ โดยรำยได้หลักมำจำกกำรเบี้ยผู้สูงอำยุในทุกเดือน 600 – 1,000 บำท บำงเดือนอำจจะได้รับ
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เงินจำกลูกหลำนบ้ำงหรือไม่ได้เลยก็มี รำยได้ของผู้สูงอำยุในชุมชนส่วนใหญ่จึงต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้รำยได้ท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยในแต่ละเดือนและไม่มีเงินออม 
 
ตารางท่ี 5.4  แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    สมรรถนะด้านต่างๆ     

        ด้านสุขภาพกาย     

            -      มีปัญหำมำก 10 9.2 

            -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 77 70.6 

            -      ไม่มีปัญหำ 22 20.2 

        ด้านสุขภาพจิต   

            -      มีปัญหำมำก 4 3.7 

            -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 44 40.4 

            -       ไม่มีปัญหำ 61 56 

          ด้านความจ า   

            -      มีปัญหำมำก 0 0 

            -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 41 37.6 

            -      ไม่มีปัญหำ 68 62.4 

        ด้านความสามารถในการควบคุมอารมณ์   

            -      มีปัญหำมำก 2 1.8 

            -      มีปัญหำแต่ไม่มำก 38 34.9 

            -      ไม่มีปัญหำ 69 63.3 

   สมรรถนะโดยรวม   

         ช่วยตวัเองได้ดี 82 75.2 

         ติดบ้ำน 26 23.9 

         ติดเตียง 1 0.9 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ปัญหาสุขภาพ   

         ไม่มีปัญหำ 31 28.4 

         โรคหัวใจ 12 11 

         โรคเบำหวำน 22 20.2 

         โรคควำมดันโลหิตสูง 49 45 

         โรคทำงเดินหำยใจ 0 0 

         โรคหลอดเลือดอุดตัน 11 10.1 

         อัมพฤกษ์ / อัมพำต 0 0 

อ่ืนๆ (ปวดหลัง เข่ำเสื่อม เก๊ำ ไทรอยด์ กล้ำมเนื้ออ่อน   

       แรง ต้อกระจกตำ ไตเสื่อม มะเร็งต่อมลูกหมำก 30 27.5 

มะเร็งปำกมดลูก โรคภูมิแพ้ และไมเกรน)   

    ไปพบแพทย์บ่อยแค่ไหน    

        ไม่ได้พบเลย 23 21.1 

        เดือนละ 2 ครั้ง 1 0.9 

        เดือนละ 1 ครั้ง 36 33 

        3 เดือนต่อครั้ง 21 19.3 

        6 เดือนต่อครั้ง 6 5.5 

        ปีละ 1 ครั้ง 10 9.2 

        อ่ืนๆ (สัปดำห์ละครั้ง, 2 เดือนครั้ง, 2 ปีครั้ง) 12 11 

    วิธีการในการไปพบแพทย์     

        แพทย์มำตรวจในชุมชน 5 4.6 

        ญำติพำไปที่สถำนพยำบำล 37 33.9 

        เดินทำงไปพบแพทย์ด้วยตัวเอง 49 45 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        อ่ืนๆ (ไม่ไปพบแพทย์ และไม่มีโรค) 18 16.5 

 
 จำกข้อมูลตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำสมรรถนะด้ำนสุขภำพกำยมีปัญหำแต่ไม่มำกกว่ำร้อย
ละ 70.6 จ ำนวน 77 คน ไม่มีปัญหำจ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และมีปัญหำมำกจ ำนวน  
10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  
 สมรรถนะด้ำนสุขภำพจิตส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำจ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีปัญหำ 
แตไ่ม่มำกจ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และมีปัญหำมำกจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 
 สมรรถนะด้ำนควำมจ ำไม่มีปัญหำจ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 มีปัญหำแต่ไม่มำก
จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 ทั้งนี้ไม่พบผู้สูงอำยุที่มีปัญหำมำกในด้ำนควำมจ ำ 
 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ไม่มีปัญหำ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  
มีปัญหำแต่ไม่มำกจ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และมีปัญหำมำกจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.8 
 สมรรถนะโดยรวมของผู้สูงอำยุพบว่ำสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่ำร้อยละ 82 จ ำนวน  
82 คน ผู้สูงอำยุติดบ้ำนจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และติดเตียงจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.9 
 ปัญหำสุขภำพโดยส่วนใหญ่พบว่ำผู้สูงอำยุเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45 ไม่มีปัญหำจ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 อ่ืนๆ มีอำกำรปวดหลัง เข่ำเสื่อม 
เก๊ำ ไทรอยด์ กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ต้อกระจกตำ ไตเสื่อม มะเร็งต่อมลูกหมำก มะเร็งปำกมดลูก  
โรคภูมิแพ้ และไมเกรน จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 โรคเบำหวำนจ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.2 โรคหัวใจจ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11 โรคหลอดเลือดอุดตันจ ำนวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.1 ทั้งนี้ไม่พบผู้สูงอำยุที่เป็นโรคทำงเดินหำยใจและอัมพฤกษ์ / อัมพำต 
 ผู้สูงอำยุไปพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้งมำกที่สุดร้อยละ 33 จ ำนวน 36 คน ไม่ได้ไปพบแพทย์
เลยจ ำนวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 21.1 พบแพทย์ 3 เดือนต่อครั้งจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
อ่ืนๆ สัปดำห์ละครั้ง 2 เดือนครั้ง 2 ปีครั้ง จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11 พบแพทย์ปีละ 1 ครั้ง 
จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 พบแพทย์ 6 เดือนต่อครั้ง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ
พบแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 
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 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เดินทำงไปพบแพทย์ด้วยตนเองจ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มีญำติพำ
ไปที่สถำนพยำบำลจ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 อ่ืนๆ ไม่ไปพบแพทย์ ไม่มีโรค จ ำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และรอแพทย์มำตรวจในชุมชนจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 
 ปัญหำสุขภำพโดยภำพรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุมีสุขภำพ 
ทำงกำยภำยนอกแข็งแรงดีอำจจะมีปัญหำในโรคประจ ำตัวบ้ำงแต่ไม่ได้ร้ำยแรง แต่จะมีปัญหำบ้ำง  
ในด้ำนสุขภำพของจิตใจ ควำมจ ำและกำรควบคุมอำรมณ์ อำจเป็นเพรำะด้วยวัยของผู้สูงอำยุมีเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ท ำให้มีควำมแปรปรวนทำงอำรมณ์มีอำกำรคิดมำก ขี้น้อยใจ ขี้โมโห จำก
ปัญหำสุขภำพทำงกำยที่ไม่เหมือนในวัยหนุ่มสำว กิจกรรมในกำรด ำเนินชีวิตที่มีเวลำว่ำงมำกขึ้น 
รวมถึงฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปท ำให้ต้องกำรควำมสนใจและกำรยอมรับมำกขึ้น เมื่อแยกประเภทของ
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุ เป็นผู้ที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้มำกที่สุด ตำมมำด้วยติดบ้ำน  
และติดเตียง อำจเป็นเพรำะผู้สูงอำยุมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนบ้ำนมำก่อน มีกำรไปมำหำสู่กัน  
ด้วยรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบชนบทท ำให้ผู้สูงอำยุในบำงกลุ่มยังคงด ำรงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมได้ดี 
แต่ผู้สูงอำยุบำงส่วนที่ติดบ้ำนอำจเป็นเพรำะในช่วงวัยท ำงำนต้องออกไปท ำงำนตั้งแต่เช้ำจนค่ ำท ำให้
ไม่ได้พูดคุยกับเพ่ือนบ้ำนมำกนักเมื่อถึงวัยเกษียณจึงไม่รู้จะท ำอะไร พูดคุยหรือเข้ำไปร่วมกิจกรรมใดๆ 
เพรำะไม่รู้จักใคร จึงกลำยเป็นผู้สูงอำยุติดบ้ำนที่ชอบอยู่บ้ำนมำกกว่ำ โดยผู้สูงอำยุ ในชุมชนมีปัญหำ
สุขภำพเป็น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคอ่ืนๆ (ปวดหลัง เข่ำเสื่อม เก๊ำ ไทรอยด์ กล้ำมเนื้อ 
อ่อนแรง ต้อกระจกตำ ไตเสื่อม มะเร็งต่อมลูกหมำก มะเร็งปำกมดลูก โรคภูมิแพ้ และไมเกรน )   
อำจเป็นเพรำะ ไม่ได้มีกำรดูแลสุขภำพ ไม่ได้ออกก ำลังกำย เมื่อช่วงวัยหนุ่มสำวเป็นผลให้มีโรค
ประจ ำตัวเมื่อมีอำยุสูงขึ้น ส่วนใหญ่พบแพทย์เดือนละ 1 ครั้งโดยเดินทำงไปพบแพทย์ด้วยตัวเอง 
อำจเป็นเพรำะสถำนพยำบำลอยู่ใกล้ชุมชน 
 
ตารางที่ 5.5  แสดงข้อมูลปัญหำด้ำนต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 

ข้อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ปัญหาด้านต่างๆ     

        รำยรับไม่พอรำยจ่ำย 33 30.3 

        ขำดกำรเข้ำสังคม 18 16.5 

        ขำดกำรดูแลเอำใจจำกบุตรหลำน 13 11.9 

        ขำดควำมภำคภูมิในตัวเอง 1 0.9 
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ตารางท่ี 5.5  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในครอบครัว 0 0 

         ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมภำยนอก 1 0.9 

         อ่ืนๆ (ไม่มี) 62 56.9 

 
 จำกตำงรำงปัญหำในด้ำนต่ำงๆ ข้ำงต้นพบว่ำผู้สูงอำยุไม่มีปัญหำกว่ำร้อยละ 56.9 จ ำนวน  
62 คน รำยรับไม่พอรำยจ่ำยจ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ขำดกำรเข้ำสังคมจ ำนวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.5 ขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุตรหลำนจ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ผู้สูงอำยุ
ขำดควำมมั่นใจในตนเองและไม่ได้กำรยอมรับจำกสังคมภำยนอกจ ำนวนเท่ำกัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.8 ทั้งนี้ไม่พบผู้สูงอำยุที่ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในครอบครัว 
 ปัญหำโดยภำพรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ผู้สูงอำยุรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยได้ 
อำจ เป็น เพรำะเบี้ ยผู้ สู งอำยุที่ ได้ รั บ ในแต่ละเดือนมีจ ำนวนน้อย เกิน ไป ไม่ เ พียงพอต่ อ  
กำรใช้ชีวิตประจ ำวันพ้ืนฐำน อีกท้ังผู้สูงอำยุมีข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนในรูปแบบ
บริษัทได้ นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุยังขำดกำรเข้ำสังคม ขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุตรหลำนอำจเป็นเพรำะ
บุตรหลำนต้องท ำงำนท ำให้ผู้สูงอำยุต้องอยู่บ้ำนคนเดียว เกิดควำมเหงำ เมื่อกลับมำบ้ำนมี  
ควำมเหนื่อยล้ำท ำให้ไม่ค่อยมีเวลำอยู่กับผู้สูงอำยุมำกนัก และยังมีผู้สูงอำยุที่ขำดควำมภำคภูมิใจและ
ขำดกำรยอมรับจำกสังคมภำยนอก อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองต้องพ่ึงพำลูกหลำน 
ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนแต่ก่อนโดยเฉพำะเรื่องรำยได้ท ำให้รู้สึกว่ำตัวเองไม่มีค่ำ  
ไม่มีควำมสำมำรถ ส่งผลให้มองตัวเองในแง่ลบ  
  
ตารางที่ 5.6  แสดงข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุของผู้สูงอำยุในชุมชน   

รุ่งมณีพัฒนำ 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุ     

        ทุกครั้ง 17 15.6 

        บำงครั้ง 43 39.4 
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

        ไม่ได้เข้ำร่วม 49 45 

 
ผู้สูงอำยุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำกว่ำร้อยละ 45 ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรม

ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 49 คน เข้ำร่วมในบำงครั้งจ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และเข้ำร่วมทุกครั้ง
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุโดยรวมของผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ
ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุไม่รู้สึกถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของ  
กำรท ำกิจกรรม รวมทั้งไม่ค่อยรู้จักใคร ไม่ค่อยมีเพ่ือน และมีปัญหำทำงสุขภำพท ำให้ผู้สูงอำยุไม่ออก
มำร่วมกิจกรรม แต่ผู้สูงอำยุบำงกลุ่มมีกำรท ำกิจกรรมบ้ำงเป็นบำงครั้ง อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุมี
หน้ำที่ต้องรับผิดชอบท ำให้ไม่ค่อยมีเวลำในกำรมำร่วมกิจกรรมมำกนัก ตำมมำด้วยผู้สูงอำยุที่มำร่วม
กิจกรรมเป็นประจ ำที่มีจ ำนวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ อำจเป็นเพรำะ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้เป็น 
ผู้ที่ชอบเข้ำสังคม พบปะพูดคุยกับเพ่ือน เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 
ท ำให้สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ 
 นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกผู้สูงอำยุที่ต้องกำรให้ชุมชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรช่วยเหลือ ได้แก่  1) ในซอยไฟฟ้ำไม่ค่อยสว่ำงอยำกให้เข้ำมำซ่อมแซมไฟ 2) ต้องกำรแพทย์
ดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง 3) คลินิคเรืองพระร่วงดูแลรักษำไม่ค่อยดีเท่ำที่ควร 4) ส่งเสริมอำชีพให้กับ
ผู้สูงอำยุ (สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับผู้สูงอำยุ) 5) อยำกมีครูสอนเต้นแอโรบิค 6) ต้องกำรอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ได้แก่ ไม้เท้ำสำมขำ รถเข็นส ำหรับผู้สูงอำยุ 7) ต้องกำรให้มีแพทย์เข้ำมำตรวจ 
ในบ้ำน 8) มีปัญหำด้ำนกำรเท่ำเทียมกันของสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของคนในชุมชน 9) กำรดูแลไม่ทั่วถึง
10) มีกำรจ้ำงสิทธิทดแทน 11) ต้องกำรอบรมช่ำงฝีมือในชุมชน 12) ต้องกำรให้มีกำรปฏิบัติธรรมและ
สอนหนังสือให้กับผู้สูงอำยุในชุมชน 
 

5.3  การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายทุี่ช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้สูงอำยุอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ โดย
ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้มักมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงส่งผลให้มีพลังในกำรท ำงำนในบำงรำยยังท ำงำนหำเลี้ยง
ครอบครัว รวมถึงผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ชอบเข้ำสังคมพูดคุยกับเพ่ือนหรือคนในชุมชน จำกข้อมูลตำรำงที่ 5.4 
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ในหน้ำ 121 ที่ได้จำกกำรศึกษำลงพ้ืนที่โดยเก็บข้อมูลแบบปริมำณแสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุในกลุ่มนี้ 
มีจ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 จำกจ ำนวนผู้สูงอำยุ 109 คนในกลุ่มตัวอย่ำง 95 หลังคำเรือน 
โดยส่วนใหญ่จะชอบเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชน เนื่องจำกยังเป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุอยู่ใน 
ช่วงระหว่ำง 60-69 ปี ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์เจำะลึกผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์แบบเจำะลึก
จ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1)  คุณอุไร สิงห์ค ำ 
 ปัจจุบันอำยุ 78 ปีพ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดกำญจนบุรีจนกระทั่งเกิดสงครำมโลกจึงได้ย้ำยเข้ำ
มำอยู่ที่กรุงเทพแถวประตูน้ ำจบกำรศึกษำสูงสุดชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนวัดสระประทุม 
หลังจำกเรียนจบได้ท ำอำชีพธุรกิจส่วนตัวค้ำขำยผลไม้รำยได้อยู่ประมำณหลักร้อยซึ่งในสมัยนั้นจัดว่ำ
รำยได้สูง แต่งงำนกับสำมีตอนอำยุ 25 ปี ปัจจุบันสำมีอำยุ 85 ปี มีบุตรด้วยกัน 5 คน เป็นผู้ชำย 3 คน 
ผู้หญิง 2 คน 
  คนที่ 1 ผู้หญิง อำยุ 54 ปี ท ำงำนอยู่ที่ประเทศอเมริกำ 
  คนที่ 2 ผู้ชำย อำยุ 52 ปี ท ำอำชีพทนำยอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร 
  คนที่ 3 ผู้ชำย อำยุ 50 ปี ท ำงำนอยู่ที่สำยกำรบินแห่งหนึ่ง 
  คนที่ 4 ผู้ชำย อำยุ 48 ปี ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศกับพ่ีสำวที่อเมริกำ 
  คนที่ 5 ผู้หญิง อำยุ 46 ปี ท ำอำชีพธุรกิจส่วนตัวเปิด Studio ถ่ำยภำพงำนต่ำงๆ 
 โดยลูกสำวอยู่ที่อเมริกำประมำณ 20 ปีจะแวะเวียนมำเยี่ยมเยียนเป็นประจ ำทุกปีและติดต่อ
ผ่ำนเทคโนโลยีทำงโทรศัพท์ รำยได้หลักมำจำกลูกทุกคนให้เงินใช้ประมำณคนละไม่ต่ ำกว่ำ  
2,000 บำททุกเดือนหรืออำจจะมำกกว่ำนี้รวมต่อเดือนจำกลูกไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท นอกจำกนี้ยังมี
รำยได้จำกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเดือนละ 700 บำท รวมรำยได้ต่อเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 10,700 บำท 
 ปัจจุบันอำศัยอยู่กับลูกชำยคนที่ 2 และสำมีโดยกำรบุกรุกที่ดินเข้ำมำเนื่องจำกในช่วงนั้นตน
และครอบครัวก ำลังประสบปัญหำทำงกำรเงินอย่ำงมำกจ ำเป็นต้องขำยบ้ำนที่ย่ำนประตูน้ ำใจกลำง
เมืองกรุงเทพมหำนครและได้เข้ำมำอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำผ่ำนกำรชักชวนของเพ่ือนที่รู้จักกันซึ่ง
อำศัยอยู่ในชุมชนมำก่อนตนจึงได้เข้ำมำจับจองพ้ืนที่สร้ำงบ้ำนของตนโดยท ำมำจำกไม้พอให้อยู่ได้  
โดยไม่เคยเสียเงินค่ำที่ให้กับใครซึ่งย้ำยมำอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมำนำนหลำยสิบปีแล้ว ทุกครั้งที่
ชุมชนมีกิจกรรมตนก็จะมำเข้ำร่วมทุกครั้งเพรำะชอบพูดคุยกับเพ่ือน ชอบเข้ำสังคม หำกไม่ได้มำเข้ำ
ร่วมตนจะรู้สึกเหงำแต่ตนไม่สำมำรถช่วยอำรัยได้มำกเนื่องจำกมีอำยุมำกแล้วรวมถึงตำมองไม่ค่อยเห็น
แต่หำกทำงชุมชนไม่ได้มีกิจกรรมตนจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ำนไม่ได้ไปไหน 
 ด้ำนสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นโรคควำมดันสูง โรคเบำหวำน และตำเป็นต้อกระจกจำก
เบำหวำนขึ้นตำซึ่งตนมีสิทธิ์รักษำฟรีท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องกำรรักษำพยำบำลได้ จำก 
สิทธิ์บัตรทองและจำกโครงกำรคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ แต่ปัญหำที่พบคือทำงคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ
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เพียงแค่ท ำกำรตรวจรักษำวินิฉัยอำกำรและให้ยำเพ่ือรักษำอำกำรในเบื้องต้นแต่หำกต้องท ำกำรรักษำ 
เช่น กำรรักษำตำทำงคลินิคไม่รักษำให้แต่ให้ตนไปหำโรงพยำบำลอื่นเพ่ือท ำกำรรักษำแทน รวมถึงหำก
ป่วยหนักจนต้องนอนพักที่โรงพยำบำลทำงคลินิคศูนย์แพทย์ยังไม่สำมำรถรองรับผู้ป่วยได้ต้องไปรักษำ
ที่โรงพยำบำลอ่ืนแทน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะอยำกให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องนี้ เนื่องจำกผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปพบแพทย์หลำยที่อยำกท ำที่เดียวแล้ว
สำมำรถรักษำได้ครบและครอบคลุมเพ่ือควำมสะดวกของผู้สูงอำยุที่ต้องเดินทำงมำรักษำ ปัจจุบันตน
จะต้องเดินทำงไปโรงพยำบำลเดือนละ 2 – 3 ครั้งโดยลูกจะพำไปส่งที่โรงพยำบำลในตอนเช้ำและ
เดินทำงไปท ำงำนต่อส่วนขำกลับตนจะนั่งรถแท็กซี่กลับเองแต่ลูกให้เงินค่ำเดินทำงมำแทนเนื่องจำกลูก
ติดภำระต้องท ำงำนไม่สำมำรถมำรับที่โรงพยำบำลด้วยตนเองได้ 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยในเรื่องของกำรสนับสนุนกิจกรรมโดยเฉพำะเรื่องของรำยได้ที่  
ไม่เพียงพอโดยทุกวันนี้ทำงชุมชนมีกลุ่มชมรมผู้สูงอำยุและมีกำรท ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลำกหลำย
อย่ำง อำทิ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำซักผ้ำ กระเป๋ำสำนจำกพลำสติก เป็นต้น ซึ่งผู้สูงอำยุในกลุ่มช่วยกัน
ผลิตอย่ำงต่อเนื่องแต่ปัญหำคือไม่มีแหล่งขำยท ำให้ผลิตภัณฑ์ตกค้ำงอยู่ในชุมชนเป็นจ ำนวนมำกท ำให้
เงินทุนจมรวมทั้งยังไม่ได้เงินปันผลเนื่องจำกต้องน ำเงินที่ได้น ำไปหมุนซื้อวัสดุมำผลิตสินค้ำเหล่ำนี้ 
ดังนั้นจึงอยำกให้ทำงรัฐบำลหรือหน่วยงำนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยประสำนติดต่อแหล่งที่สำมำรถ
น ำผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำยเพ่ือกระจำยสินค้ำชุมชนรวมทั้งช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุโดยแท้จริง 
ผู้สูงอำยุโดยส่วนมำกมีปัญหำเรื่องสุขภำพทำงกำยอำจท ำให้ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปขำยของหรือ
นั่งนำนๆ อยำกให้ช่วยจัดหำคนวัยหนุ่มสำวรับผิดชอบเรื่องของกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส่วนผู้สูงอำยุ  
ท ำหน้ำที่เฉพำะแค่กำรผลิต นอกจำกนี้อยำกให้สนับสนุนเพ่ิมจ ำนวนกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้
ผู้สูงอำยุมีกิจกรรมท ำในระหว่ำงวันและอยำกให้สนับสนุนเงินมำท ำกิจกรรมในชุมชน รวมถึงปัญหำ
กำรสร้ำงบ้ำนมั่นคงเนื่องจำกบ้ำนก ำลังจะถูกสร้ำงใหม่จึงจ ำเป็นต้องออกจำกบ้ำนไปพักอยู่ที่อ่ืน
จนกว่ำจะสร้ำงบ้ำนเสร็จจึงย้ำยเข้ำมำใหม่ซึ่งปัญหำอยู่ตรงที่จะต้องหำบ้ำนพักเพ่ือเช่ำอยู่ท ำให้มี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมซึ่งคำดว่ำอีก 3 ปีบ้ำนจึงจะแล้วเสร็จอยำกให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำที่พักไว้ส ำหรับ
รองรับคนที่ต้องย้ำยออกเพ่ือสร้ำงบ้ำนมั่นคง 
 2)  คุณจูเพ็ก บ ำรุงเกตุอุดม 
 ปัจจุบันอำยุ 71 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษและได้เติบโตที่จังหวัดขอนแก่น
เนื่องจำกที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงนั้นแห้งแล้งมำกไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้จึงจ ำเป็นต้องย้ำยที่อยู่
เพ่ือหำแหล่งท ำกินโดยอำศัยอยู่กับญำติของพ่อแม่ที่ต ำบลโนนหัน อ ำเภอชุมแพ มีพ่ีน้องรวมทั้งสิ้น  
7 คนซึ่งตนเป็นบุตรคนที่ 6 และได้จบกำรศึกจำกโรงเรียนวัดแจ้งสว่ำงนอกในระดับประถมศึกษำปีที่ 
4 หลังจำกที่เรียนจบได้มำท ำงำนค้ำขำยที่ตลำดกับแม่โดยซื้อมำขำยอีกทอดหนึ่ง จนกระทั่งตน 
อำยุ 37 ปี ได้แต่งงำนกับสำมี มีบุตรด้วยกัน 3 คน เป็นผู้ชำย 2 คน ผู้หญิง 1 คน 
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  คนที่ 1 ผู้ชำย อำยุ 42 ปี ท ำงำนอยู่ที่ห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหนึ่ง แถวนครปฐม 
  คนที่ 2 ผู้ชำย อำยุ 40 ปี ท ำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพ 
  คนที่ 3 ผู้หญิง อำยุ 38 ปี ท ำงำนบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวนวมินทร์ จังหวัด 
            กรุงเทพมหำนคร 
 โดยตนอำศัยอยู่ท่ีจังหวัดศรีสะเกษจนกระทั่งสำมีเสียชีวิตลงใน พ.ศ. 2538 เนื่องจำกไม่สบำย
และมีโรครุมเร้ำ ประกอบกับตนป่วยเป็นโรครูมะตอยด์ลูกชำยจึงพำเข้ำมำรักษำที่โรงพยำบำลรำชวิถี
ในกรุงเทพจึงได้เข้ำมำอำศัยอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำซึ่งตนป่วยเป็นโรคนี้มำประมำณ 10 กว่ำปี 
โดยเข้ำรับกำรรักษำมำตลอด ในช่วงแรกที่ตนป่วยตนไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด เนื่องจำก
มือเท้ำแล้วตัวมีอำกำรบวมไม่สำมำรถใส่เสื้อผ้ำเองได้ นั่งยองๆ ไม่ได้ นั่งนำนจะปวดตำมร่ำงกำย  
แต่เมื่อเข้ำรักษำตำมที่แพทย์นัดก็ท ำให้อำกำรเหล่ำนี้ดีขึ้นสำมำรถกลับมำช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ  
โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตนจะต้องออกเองไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลหรือใช้สิทธิใดได้ ค่ำรักษำ
โดยประมำณ 2,000 บำทต่อครั้งและต้องไปพบแพทย์ทุก 3 เดือน ปัจจุบันตนพักอำศัยอยู่ที่ห้องเช่ำใน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเสียค่ำเช่ำเดือนละ 1,500 บำทกับหลำน 2 คน ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมล ำดับ โดยลูกสำวคนสุดท้องเป็นคนดูแลเรื่องค่ำใช้จ่ำยให้ทั้งหมด  
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเช่ำห้อง ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ  
 รำยได้ของคุณป้ำจูเพ็กมำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุจ ำนวน 700 บำททุกเดือนและลูกสำวคนเล็กดูแล
ค่ำใช้จ่ำยให้ทั้งหมดได้เงินจำกลูกคนอ่ืนๆ บ้ำงแต่นำนๆ ครั้งครั้งละไม่กี่ร้อยบำท เนื่องจำกลูกคนอ่ืนๆ 
ต่ำงมีภำระครอบครัวที่จะต้องดูแลท ำให้ไม่สำมำรถให้เงินได้มำกนัก ซึ่งรำยได้ต่อเดือนถือว่ำพอใช้
เพรำะตนไม่จ ำเป็นต้องซื้ออะไรลูกสำวคนเล็กจัดกำรให้ทุกอย่ำง โดยลูกๆ ผลัดกันเข้ำมำหำเข้ำมำดูแล
อยู่เสมอ ส่วนค่ำใช้จ่ำยในเรื่องหลำนลูกชำยคนที่ 2 ผู้เป็นพ่อเป็นคนดูแล 
 ด้ำนสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นโรครูมำตอยด์และเป็นโรคตำต้อกระจก โดยโรครูมตอยด์
รักษำที่โรงพยำบำลรำชวิถีส่วนโรคตำต้อกระจกได้รับกำรรักษำที่โรงพยำบำลวัดไร่ขิงที่จังหวัด
นครปฐมซึ่งลูกคนที่ 2 เป็นคนพำไปที่โรงพยำบำลแต่ลูกคนที่ 1 เป็นคนดูแลค่ำใช้จ่ำยให้ นอกจำกนี้ 
ยังเป็นโรคไทรอยด์และเป็นโรคควำมดันสูง เฉลี่ยไปพบแพทย์ทุกเดือน เนื่ องจำกโรครูมำตอยด์  
โรคตำต้อกระจก และโรคไทรอยด์จะต้องพบแพทย์ทุกๆ 3 เดือน โดยถ้ำไปพบแพทย์ที่โรงพยำบำล
รำชวิถีลูกจะไปส่งที่โรงพยำบำลในตอนเช้ำส่วนขำกลับตนนั่งแท็กซี่กลับมำเอง แต่หำกไปโรงพยำบำล
วัดไร่ขิงลูกจะไปส่งและรอรับกลับบ้ำนด้วย 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยในเรื่องรำยได้เป็นหลักเนื่องจำกเกษียณและไม่มีงำนท ำ  
ท ำให้ขำดรำยได้ หำกเดือนไหนไม่ได้รับเงินจำกลูกเดือนนั้นตนก็จะขำดรำยได้ท ำให้ไม่สำมำรถ  
จัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถมีรำยได้ด้วย
ตนเองได้ตนจะรู้สึกว่ำมีเงินส ำรองหำกไม่ได้รับจำกลูก นอกจำกนี้อยำกให้เพ่ิมกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุ
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เพ่ือเสริมสร้ำงอำชีพ ทักษะต่ำงๆ รวมถึงกำรรวมกลุ่มที่ท ำให้ตนรู้สึกดีท่ีได้มีกำรพูดคุยกับเพ่ือนบ้ำน มี
กิจกรรมท ำร่วมกัน ได้เข้ำสังคมและรู้สึกว่ำตนเองมีประโยชน์และมีคุณค่ำ 

3)  คุณโกลำน วัดเวียงค ำ 
 ปัจจุบันอำยุ 63 ปี พ้ืนเพเดิมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่กับครอบครัวโดยพ่อประกอบอำชีพ 
รับรำชกำรส่วนแม่ท ำไร่ท ำนำของตัวเอง มีพ่ีน้องทั้งหมด 11 คน ตนเป็นคนที่ 2 จบกำรศึกษำสูงสุด 
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนบ้ำนป่ำหวำยนั่งรำษฎร์บ ำรุง หลังจำกจบกำรศึกษำได้
ช่วยหำเงินเข้ำบ้ำนโดยพ่ีคนโตได้ชักชวนเข้ำมำท ำงำนในกรุงเทพเพ่ือมำท ำงำนเลี้ยงเด็กที่บ้ำนแห่ง
หนึ่งแถวพระโขนงซึ่งระหว่ำงท ำงำนก็พักที่บ้ำนของเจ้ำนำยทั้งค่ำอำหำรและค่ำที่อยู่ทำงเจ้ำนำยเป็น
คนออกให้ ได้ค่ำจ้ำงประมำณเดือนละ 150 บำทท ำมำประมำณ 2 ปีจึงได้ย้ำยไปรับจ้ำงเย็บผ้ำที่
โรงงำนแห่งหนึ่งแถวห้วยขวำงและพักที่โรงงำนซึ่งทำงโรงงำนได้จัดที่ไว้ให้ส ำหรับลูกจ้ำงได้พักที่
โรงงำนโดยไม่เก็บค่ำเช่ำและไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมท ำให้ตนประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำก ได้ค่ำตอบแทน
โหลละ 28 - 42 บำทตำมขนำดของผ้ำที่เย็บยิ่งมีขนำดใหญ่มำกรำคำต่อโหลยิ่งสูงขึ้นมำกท ำมำได้
ประมำณ 5 – 6 ปีจำกนั้นจึงได้เริ่มออกมำท ำเองโดยร่วมกับเพ่ือน 3 คนออกมำหำตึกเช่ำอยู่เองใน
รำคำ 450 บำทต่อเดือนและช่วยกันหำลูกค้ำว่ำจ้ำงเย็บผ้ำเมื่อได้งำนมำจึงแบ่งหน้ำที่กันโดยคนหนึ่ง
เย็บส่วนแขน ส่วนตัวเสื้อ เป็นชิ้นส่วนและให้คนสุดท้ำยท ำกำรเย็บประกอบเป็นตัวท ำให้ได้งำนเร็วขึ้น
และท ำให้ท ำงำนง่ำย เมื่อได้เงินมำก็แบ่งกัน 3 ซึ่งได้รำยได้มำกกว่ำตอนที่ท ำกับโรงงำนโดยท ำมำได้
ประมำณ 10 ปี จำกนั้นได้แต่งงำนกับสำมีตอนอำยุ 30 ปี ตอนนั้นสำมีท ำงำนรับเหมำท ำเฟอร์นิเจอร์
โดยมีบุตรด้วยกัน 1 คน เป็นผู้ชำยท ำงำนเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจอยู่ที่สน. พระขโนงรำยได้ประมำณ 
10,000 บำทซึ่งปัจจุบันบุตรชำยอำยุ 31 ปีและมีบุตร 2 คน เป็นผู้หญิง 1 คน ผู้ชำย 1 คน 
 ปัจจุบันตนประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปโดยรับจ้ำงดูแลหอพักแห่งหนึ่งในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ
ท ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเรียบร้อยและเก็บค่ำเช่ำ ได้ค่ำตอบแทนเดือนละ 5,000 บำทและ
มีที่พักในหอฟรี 1 ห้อง ซึ่งตนได้อำศัยอยู่กับสำมีรวมทั้งหมด 2 คน โดยลูกชำยอำศัยอยู่กับครอบครัว
ที่แฟลตต ำรวจแต่เดินทำงมำหำพ่อแม่ในตอนเย็นทุกวันและจะให้เงินพ่อแม่ใช้เดือนละ 5,000 บำท 
นอกจำกนี้คุณป้ำโกลำนยังได้เงินจำกเบี้ยผู้สูงอำยุจ ำนวน 600 บำททุกเดือน แต่ตนเองได้น ำบัญชีรับ
เงินเบี้ยผู้สูงอำยุนี้ให้กับแม่ของตนที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนั้นตนจะไม่ได้ใช้เงินเบี้ยผู้สูงอำยุเลย และ
ยังให้แม่ของตนเพ่ิมอีกเดือนละ 1,000 บำททุกเดือน รวมรำยได้ทั้งหมดประมำณ 10,600 บำทซึ่งมี
รำยได้เอำไว้ใช้จ่ำยทั้งค่ำอำหำร ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ และค่ำอ่ืนๆ เพียงพอต่อเดือน ส่วนสำมีท ำงำนรับซื้อของ
เก่ำ 
 ด้ำนสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นโรคควำมดันสูง โดยตนไปพบแพทย์ปีละ 1 ครั้งเนื่องจำกตน
ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมำกนอกจำกเรื่องตำที่มีปัญหำตรวจพบว่ำเป็นต้อเนื้อซึ่งตนจะไปพบแพทย์ทุก  
6 เดือนตำมที่แพทย์นัดที่โรงพยำบำลต ำรวจโดยใช้สิทธิของลูกท ำให้รักษำฟรี เมื่อต้องเดินทำงไป
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โรงพยำบำลต ำรวจลูกชำยจะไปส่งที่โรงพยำบำลทุกครั้ง นอกจำกนี้ตนมักจะออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่บริเวณชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพ่ือจะได้มีร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์และห่ำงไกล
จำกโรคภัยร้ำยแรงต่ำงๆ  
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำดูแลผู้สูงอำยุที่ไม่มีญำติพ่ีน้องหรือลูกหลำนดูแล อยำกให้เข้ำมำ
ส ำรวจดูบ้ำงเพรำะผู้สูงอำยุที่อยู่คนเดียวจะใช้ชีวิตที่ค่อนข้ำงล ำบำกทั้งด้ำนกำรเงินและกำรเป็นอยู่ 
หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมองเห็นปัญหำและควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ควรจะมี  
สิ่งที่มำรองรับเพ่ือให้ผู้สูงอำยุด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสะดวกสบำยและมีควำมสุขขึ้น นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุ
มักจะขำดรำยได้อยำกให้รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำสนับสนุนในส่วนนี้เพ่ือให้ผู้สูงอำยุ
สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้อย่ำงแท้จริง 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเชิงลึกของผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ในชุมชน         
รุ่ งมณี พัฒนำ พบว่ำ  ปัญหำส่วนใหญ่คือขำดรำยได้ เนื่ องจำกไม่มี งำนที่ ก่อให้ เกิดรำยได้   
แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ยังชอบเข้ำสังคมพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนอยู่ อีกทั้งผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ยังเป็น
กลุ่มหลักในกำรช่วยเหลือกลุ่มในกำรท ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้กับชุมชนเพื่อจ ำหน่ำยซึ่งได้ท ำผลิตภัณฑ์ได้
เป็นจ ำนวนมำก แต่เกิดปัญหำในกำรกระจำยสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยเนื่องจำกทำงชุมชนไม่มีตลำดรองรับ
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ท ำให้ผู้สูงอำยุยังไม่ได้รับเงินที่เกิดจำกกำรสร้ำงอำชีพอย่ำงแท้จริง เพรำะต้องน ำเงิน
ที่ขำยได้นั้นไปใช้หมุนเวียนซื้อวัสดุเพ่ือมำท ำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งอยำกให้รัฐบำลและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยในเรื่องนี้ อำจเป็นเพรำะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเน้นเพียงเรื่องของกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงรำยแบบไม่ครบวงจร กล่ำวคือ ขำดกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือน ำปัญหำมำแก้ไข ปรับปรุง   
ท ำให้กำรแก้ปัญหำกำรขำดรำยได้ยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร นอกจำกนีผู้้สูงอำยุกลุ่มนี้อยำกเน้น
ให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนผู้สูงอำยุเพ่ิมเติมมำกกว่ำที่มีอยู่จะได้เพ่ิมทักษะและรู้สึกมีคุณค่ำเวลำได้ท ำ
ประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม ส่วนในเรื่องชีวิตควำมเป็นอยู่ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ยังมี ลูกหลำนดูแลและ
รับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำยอยู่บ้ำงหรือบำงคนมีควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้อยู่อำยุยังไม่มำกนักยังสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเป็นผู้สูงอำยุที่อำยุมำกแต่ยังมี
ร่ำงกำยที่แข็งแรงอยู่ 
 นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้สูงอำยุกลุ่มนี้มีปัญหำในเรื่องของกำรเดินทำงไปพบแพทย์เนื่องจำก 
ในทุกเดือนผู้สูงอำยุจะต้องเดินทำงไปตำมแพทย์นัดเพ่ือตรวจรักษำ ในบำงรำยพบว่ำไม่มีสิทธิ์ 
ในกำรรักษำที่โรงพยำบำลหรือคลินิคแถวชุมชนต้องเดินทำงไปรักษำตำมต่ำงจังหวัดบ้ำงหรือ
โรงพยำบำลนอกพ้ืนที่ซึ่งก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึนจึงอยำกให้ทำงชุมชนรวมกลุ่มผู้สูงอำยุตำมวันเวลำ
ที่ก ำหนดไม่ว่ำจะเป็นผู้สูงอำยุที่ช่วยตัวเองได้ ติดบ้ำน รวมถึงผู้สูงอำยุที่ติดเตียง เพ่ือให้แพทย์เข้ำมำ
ตรวจรักษำและสำมำรถรับยำตำมจุดต่ำงๆ ภำยในชุมชนโดยผู้สูงอำยุไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไปหำ
แพทย์นอกพ้ืนที ่
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5.4  การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ผู้สูงอำยุที่ชอบอยู่ติดบ้ำน กล่ำวคือเป็นผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพ
แข็งแรงดีหรืออำจจะมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพอยู่บ้ำงแต่ไม่ร้ำยแรงยังสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น 
มีอำกำรปวดเมื่อยท ำให้ไม่อยำกออกไปไกลๆ เป็นต้น แต่ผู้สูงอำยุประเภทนี้มักมีนิสัยเขินอำย เก็บตัว 
ขำดควำมมั่นใจ ไม่กล้ำที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กับคนในชุมชน ไม่ชอบเข้ำสังคมหรือพูดคุยกับ 
คนอ่ืนมำกนักหรือมีควำมรู้สึกว่ำอยู่ในบ้ำนมีควำมสุขมำกกว่ำ โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุติดบ้ำนมักจะใช้
ชีวิตอยู่เพียงแค่ในบ้ำนท ำงำนบ้ำน ท ำกับข้ำว เลี้ยงหลำน มำกกว่ำที่จะออกมำพูดคุยกับคนอ่ืนๆ  
ในบำงรำยต้องคอยดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพำต ท ำให้ไม่สำมำรถไปไหนไกลๆ เป็นเวลำนำนๆ 
ได้ ซึ่งกำรอยู่ติดบ้ำนเป็นเวลำยำวนำนอำจส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
เนื่องจำกไม่ค่อยได้ออกก ำลังกำยและท ำให้ขำดควำมมั่นใจในตัวเองได้ จำกส ำรวจพบว่ำมีผู้สูงอำยุ 
ติดบ้ำนจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 (จำกข้อมูลตำรำงที่ 5.4 ในหน้ำ 121) ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
กำรวิเครำะห์เจำะลึกผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุประเภทติดบ้ำนแบบเจำะลึกจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

1)  คุณบุปผำ โพธิภัค 
 ปัจจุบันอำยุ 74 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุดรธำนีอำศัยอยู่กับพ่อแม่และย้ำยมำอยู่กับญำติ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนอำยุ 7 ปี และย้ำยมำอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี โดยตนไม่เคยเรียนหนังสือและเริ่ม
ท ำงำนตั้งแต่เด็ก เริ่มจำกรับจำกเก็บค่ำเช่ำแผงที่ตลำดซึ่งได้ค่ำตอบแทนเป็นเงินจ ำนวน 15 – 20 บำท 
ท ำมำประมำณ 8 ปี หลังจำกนั้นได้รับจ้ำงล้ำงจำนมำเรื่อยๆ และมำต่องที่งำนเจียรไนเพ็ชรพลอย 
โดยท ำหน้ำที่ในกำรคัดเกรดเพชรพลอยตอนอำยุ 28 ปี ซึ่งได้ค่ำตอบแทนเดือนละ 350 บำท ท ำมำ
ประมำณ 6 ปี มีสำมีคนแรกตอนอำยุ 29 ปีโดยเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ตนได้เลิกกับสำมี ตนจึงเลี้ยงลูกเอง
โดยล ำพังเป็นลูกผู้หญิง 1 คน ปัจจุบันอำยุ 52 ปีท ำงำนเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยอยู่ 
ที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง หลังจำกที่เลิกกับสำมีคนแรกตนได้กลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดจันทบุรีกับ
ครอบครัว จนกระทั่งกลับเข้ำมำท ำงำนที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งและได้เจอกับสำมีคนปัจจุบันเมื่อ
ประมำณ 20 ปีก่อน และช่วยกันสร้ำงธุรกิจส่วนตัวค้ำขำยน้ ำใส่ขวดทั้งน้ ำสมุนไพร กำแฟ ชำด ำเย็น 
ฯลฯ อยู่หน้ำชุมชนรุ่งมณีพัฒนำโดยได้ก ำไรวันละ 300 - 400 บำท จนกระท่ังวันหนึ่งสำมีได้ป่วยจนไม่
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ตนจึงเลิกท ำงำนและกลับมำดูแลสำมีที่บ้ำนตลอดเวลำกว่ำ 5 ปี โดยใน
ปัจจุบันตนไม่ได้ท ำงำนหำรำยได้มีแต่ลูกของฝั่งสำมีส่งเสียค่ำใช้จ่ำยๆ ต่ำงๆ ในแต่ละเดือนให้ ปัจจุบัน
อำศัยอยู่กับสำมีคนใหม่ท่ีบ้ำนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพียงแค่ 2 คน 
 ด้ำนสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นโรคหอบหืดและหูหนวกโดยหูขวำไม่สำมำรถรับรู้หรือได้ยิน
เสียงแต่หูซ้ำยพอได้ยินอยู่บ้ำง โดยตนได้รับกำรตรวจจำกคลินิคศูนย์แพทย์ที่เข้ำมำที่ชุมชนว่ำจะต้อง
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ไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลและจะต้องนอนโรงพยำบำลด้วยแต่ตนปฏิเสธกำรเข้ำรับกำรรักษำ เนื่องจำก
ตนจะต้องดูแลสำมีซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพำตไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงตนกล่ำวว่ำ 
กำรตรวจสุขภำพของคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำนั้นไม่ได้มำเป็นประจ ำทุกเดือนแต่มำบ้ำงไม่มำบ้ำงบำงที
เว้นนำนหลำยเดือนก็มีท ำให้ผู้สูงอำยุต้องไปหำที่รักษำเองมำกกว่ำรอตรวจจำกโครงกำรนี้ ดังนั้นตนจะ
พยำยำมออกก ำลังกำยโดยกำรปั่นจักรยำนกล่ำวคือเวลำต้องไปท ำธุระในชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงตน
จะใช้วิธีกำรปั่นจักรยำนไปท ำให้ตนมีร่ำงกำยแข็งแรง โดยเวลำตนไปพบแพทย์ที่โรงพยำบำลแพทย์
ปัญญำหรือที่คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำตนจะเดินทำงไปเองโดยนั่งรถแท็กซี่ไปบ้ำง นั่งมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำงบ้ำง 
 ปัจจุบันตนไม่ได้ท ำงำนที่มีรำยได้เพียงแค่อำศัยเงินจำกลูกสำวของฝั่งสำมีที่คอยส่งมำให้ใช้  
ทุกเดือนเดือนละ 2,000 – 3,000 บำทเพ่ือดูแลสำมีที่ก ำลังป่วยรวมถึงค่ำบ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟที่ลูกสำวฝั่ง
สำมีคอยดูแลให้อยู่ทุกเดือนอย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ส่วนลูกสำวของตนนั้นมีครอบครัวและค่อนข้ำง
ล ำบำกเช่นกันเนื่องจำกท ำงำนหำเช้ำกินค่ ำตนจึงไม่อยำกรบกวนเกรงว่ำลูกจะมีเงินไม่พอใช้จึงไม่ได้ขอ
เงินจำกลูก แต่จะคุยกับลูกทุกวันวันละหลำยรอบท ำให้ตนมีก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิต นอกจำกนี้ตน
จะได้รำยได้จำกเบี้ยผู้สูงอำยุทุกเดือนเดือนละ 700 บำทเอำไว้ใช้ในยำมจ ำเป็น 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยในเรื่องของรำยได้แต่ตนไม่มีเวลำและไม่สะดวกในกำรร่วม
กิจกรรมใดๆ กับทำงชุมชนเนื่องจำกติดภำระท่ีบ้ำนที่จะต้องดูแล หำกมีหน่วยงำนไหนเข้ำมำช่วยเหลือ
ได้บ้ำงก็อยำกให้เข้ำมำช่วย ตอนนี้เข้ำกลุ่มผู้สูงอำยุกับทำงชุมชนและได้มีกำรออมเงินกับทำงชุมชน
เป็นกำรออมเงินเดือนละ 100 บำทมุกเดือนหำกเกิดเสียชีวิตคนที่บ้ำนจะได้รับเงินในส่วนที่ฝำกคืน
พร้อมทั้งได้รับเงินค่ำเสียชีวิตอีก 20,000 บำท อยำกให้มีโครงกำรอื่นๆ ที่เข้ำมำช่วยผู้สูงอำยุอีกเพ่ือให้
มีชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

2)  คุณย่อม เจริญสุข 
 ปัจจุบันอำยุ 74 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดพิจิตรกับครอบครัวโดยประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนบ้ำนนำ หลังจำกที่เรียน
จบก็ได้ช่วยที่บ้ำนท ำงำนท ำไร่ท ำนำมำตลอด จนกระทั่งอำยุ 23 ปีตนได้แต่งงำนกับสำมีที่จังหวัด
เดียวกันซึ่งสำมีอำยุมำกกว่ำตน 1 ปี ในตอนนั้นสำมีได้ประกอบอำชีพท ำเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน 
หลังจำกแต่งงำนมีบุตรด้วยกัน 1 คน เป็นลูกผู้หญิงซึ่งปัจจุบันลูกสำวอำยุ 40 กว่ำปี ประกอบอำชีพ
เป็นพนักงำนรักษำควำมสะอำดอยู่ที่ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร จนกระทั่งตนอำยุประมำณ 49 ปี
จึงได้เดินทำงเข้ำมำท ำงำนที่จังหวัดกรุงเทพเนื่องจำกท่ีจังหวัดพิจิตรมีสภำพแวดล้อมและสภำพอำกำศ
ทีไ่ม่เอ้ืออ ำนวยให้ท ำกำรเกษตรได้เหมือนก่อนเนื่องจำกมีควำมแล้งมำก ตนเดินทำงมำกรุงเทพกับสำมี
โดยให้ลูกอยู่กับยำยที่จังหวัดพิจิตรเมื่อเข้ำมำกรุงเทพได้เริ่มท ำงำนรับจ้ำงเก็บขยะแถวรำมค ำแหงได้
รำยได้ประมำณ 3,000 บำทต่อคนรวมรำยได้รวมกันกับสำมีต่อเดือนอยู่ที่ 6,000 บำทท ำมำประมำณ 
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2 ปีซึ่งในระหว่ำงนั้นได้รับลูกสำวเข้ำมำอยู่กรุงเทพและมำช่วยท ำงำนเก็บขยะกับตนด้วย หลังจำกนั้น
ตนได้ลำออกจำกงำนและอยู่ดูแลลูกที่บ้ำนเช่ำแห่งหนึ่ง ส่วนสำมีได้ท ำงำนรับจ้ำงที่ใหม่เป็นงำน
ก่อสร้ำง ตนได้อำศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นมำช่วงเวลำหนึ่งจนกระทั่งพ้ืนที่ที่ตนอำศัยอยู่โดนไล่ที่จึงได้ท ำกำร
บุกรุกเข้ำมำจับจองพ้ืนที่อยู่ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจำกกำรแนะน ำของคนรู้จักเมื่อประมำณ 20 ปีก่อน 
ปัจจุบันสำมีเสียชีวิตแล้วจำกอำกำรเส้นเลือดในสมองแตก ส่วนในเรื่องรำยได้ทุกวันนี้ตนไม่ได้ท ำงำน
แล้วมีเพียงรำยได้จำกเบี้ยผู้สูงอำยุเดือนละ 700 บำททุกเดือน บ้ำนที่อยู่ในปัจจุบันตนอำศัยอยู่กับลูก
สำว ลูกเขยและหลำน 2 คน ค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนทั้งหมดลูกสำวเป็นคนดูแลแต่ตนไม่ได้เงินจำกลูกได้เพียง
ค่ำรถ ค่ำอำหำรที่ลูกจัดกำรให้ 
 ด้ำนสุขภำพมีโรคประจ ำตัวเป็นโรคควำมดันสูงและมีอำกำรเวียนศีรษะเป็นประจ ำ  
โดยจะต้องไปพบแพทย์ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้งที่คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำเดินทำงโดยรถโดยสำร
ประจ ำทำงไปคนเดียวเนื่องจำกลูกสำวติดท ำงำนไม่สำมำรถพำไปส่งได้ 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องสุขภำพเนื่องจำกแพทย์ที่เข้ำมำตรวจสุขภำพของ
ผู้สูงอำยุตำมบ้ำนไม่ได้มำเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องเฉลี่ย 3-4 เดือนต่อครั้งท ำให้ผู้สูงอำยุต้องเดินทำงไป
ตรวจที่คลินิคด้วยตนเอง ด้วยสำเหตุสุขภำพที่ไม่ดีท ำให้ตนไม่ค่อยได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน
รวมถึงจุดกิจกรรมอยู่ไกล รวมถึงอยำกให้เข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องของกำรสร้ำงรำยได้ผู้สูงอำยุ
เนื่องจำกไม่ได้ท ำงำนแล้วต้องรอรับเงินจำกลูกเพียงอย่ำงเดียว ในบำงครั้งต้องกำรน ำเงินไปใช้แต่ไม่
สำมำรถใช้ได้เพรำะไม่มีเงินเก็บ 

3)  คุณจงกล จันทร์แก้ว 
 ปัจจุบันอำยุ 76 ปี พ้ืนเพเดิมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  4 จำกโรงเรียนวัดโคธำรำมอำศัยอยู่กับครอบครัวและช่วยงำนทำงบ้ำน 
โดยครอบครัวประกอบอำชีพเกษตรกรรม จนกระทั่งอำยุประมำณ 20 ปีช่วง พ.ศ. 2519 จึงได้ย้ำย 
เข้ำมำอยู่ในกรุงเทพประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับวงดนตรีไทยชื่อบ้ำนดนตรีไทยจันทร์นิมิตร ซึ่งตนได้
ประจ ำกำรอยู่ที่วัดเมื่อมีกำรว่ำจ้ำงให้เล่นดนตรีไทยตนจะได้ค่ำจ้ำงประมำณครั้งละ 300 - 500 บำท 
และได้แต่งงำนกับสำมีตอนอำยุ 26 ปีโดยสำมีประกอบอำชีพนักดนตรีไทยตีระนำด มีบุตรด้วยกัน  
3 คน เป็นผู้หญิง 2 คน และผู้ชำย 1 คน 
  คนที่ 1 ผู้หญิง อำยุ 47 ปี รับจ้ำงทั่วไป 
  คนที่ 2 ผู้หญิง อำยุ 45 ปี ท ำอำชีพเป็นครูสอนดนตรีไทย อยู่ที่ประเทศอเมริกำ 
  คนที่ 3 ผู้ชำย อำยุ 34 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง 
 ตนและสำมีช่วยกันท ำงำนและสอนให้ลูกทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น เมื่อลูกโตขึ้นได้สำนต่อ
กิจกำรประจ ำวงอยู่ที่วัดเทพลีลำเมื่อมีคนว่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเป็น งำนบวช งำนศพ ตนจะเล่นให้กับวัดนี้
เป็นประจ ำโดยมีลูกชำยคนเล็กเป็นคนดูแลกิจกำรต่อ ส่วนลูกสำวคนที่ 2 ได้สอบเข้ำแข่งขันชิงทุน 
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ไปท ำงำนที่ประเทศอเมริกำในปี พ.ศ.2550 ซึ่งลูกสำวผ่ำนเข้ำรอบและสำมำรถไปท ำงำนเป็นครูสอน
ดนตรีไทยได้ส ำเร็จ แต่เมื่อประมำณ 3 ปีก่อนได้เกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันขึ้นเมื่อวันหนึ่งลูกชำยผู้เป็น
หัวหน้ำครอบครัวได้เกิดล้มป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบท ำให้ไม่สำมำรถช่วยเหลื อตัวเองได้ต้อง
นอนอยู่ที่บ้ำนเฉยๆ ส่งผลให้กิจกำรดนตรีที่เคยมีงำนรุ่งเรืองต้องหยุดชะงักลง ส่วนตัวของคุณจงกล
ต้องหยุดงำนเพ่ือมำดูแลลูกชำยท ำให้ขำดรำยได้หลักไป ปัจจุบันนี้อำศัยอยู่กับลูกชำยและหลำนชำย 
ที่บ้ำนซึ่งหลำนชำยจะมำคอยช่วยดูแลที่บ้ำนเป็นครั้งครำว แต่ลูกๆ ไม่ค่อยเข้ำมำเยี่ยมเยียนเนื่องจำก
อยู่ละจังหวัด 
 รำยได้หลักมำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุจ ำนวน 700 บำททุกเดือน และได้จำกลูกสำวคนที่เดือนละ
ประมำณ 5,000 – 10,000 บำท รวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ภำยในบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำอำหำร 
ลูกสำวจะเป็นคนจัดกำรให้ทั้งหมด 
 ด้ำนสุขภำพป่วยเป็นโรคเบำหวำน โรคหอบหืด โรคควำมดันสูง และโรคข้อเข่ำเสื่อม หำหมอ
ทุก 3 เดือน โดยอำศัยคนข้ำงบ้ำนเป็นคนพำไปในบำงครั้งลูกสำวไปส่งเองบ้ำงหำกไม่ติดงำนเดินทำง
ด้วยรถแท็กซี่ค่ำใช้จ่ำยไปกลับต่อครั้งประมำณ 300 บำท โดยรักษำที่โรงพยำบำลสิริณธรแถว
ลำดกระบังเนื่องจำกทะเบียนบ้ำนตนไม่ได้อยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำและมีสิทธิบัตร 30 บำทอยู่ที่
ลำดกระบัง ซึ่งหำกไม่มีคนไปส่งจะท ำให้ตนรู้สึกล ำบำกมำกเพรำะไม่สำมำรถเดินทำงไปโรงพยำบำล
ด้วยตนเองได้ นอกจำกนี้ตนมักจะออกก ำลังกำยทุกเช้ำยกแขนสลับกับยกขำอยู่เป็นประจ ำ เนื่องจำก
ร่ำงกำยไม่แข็งแรงหำกตำกแดดมำกๆ จะมีอำกำรวิงเวียนและเป็นลม 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องกำรย้ำยสิทธิให้เข้ำมำอยู่ที่คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ
เนื่องจำกอยู่ใกล้ชุมชนจะได้เดินทำงสะดวกข้ึน ในชุมชนมีกำรจัดสวัสดิกำรออมทรัพย์ส ำหรับผู้สูงอำยุ
ขึ้นแต่ตนไม่ได้เข้ำร่วมกำรออมเดือนละ 100 บำทเนื่องจำกตนไม่มีเงินเหลือพอในกำรออม นอกจำกนี้
ตนไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ของชุมชนเนื่องจำกมีปัญหำเรื่องสุขภำพรวมถึงสถำนที่จัดกิจกรรมอยู่
ไกลจำกบ้ำนพักท ำให้เดินทำงไปไม่ไหว  
 จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเชิงลึกของผู้สูงอำยุติดบ้ำนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ พบว่ำ มีปัญหำ
ในเรื่องของสุขภำพที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่สำมำรถเดินทำงไปไหนไกลๆ ได้นัก และมีจุดเด่นเกี่ยวกับ
ปัญหำตำที่มองไม่ค่อยเห็นและในเรื่องของหูที่ไม่ค่อยได้ยิน อีกประกำรที่ส ำคัญคือผู้สูงอำยุขำดรำยได้
แต่ตัวเองไม่สำมำรถท ำงำนได้แล้วเนื่องจำกควำมไม่พร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยในบำงรำยผู้สูงอำยุต้องดูแล
ลูกหลำนและผู้ป่วยติดเตียงท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุได้ อีกท้ัง
สถำนที่รวมกลุ่มนั้นอยุ่ไกลเดินไปไม่ไหวท ำให้ไม่อยำกออกไปนอกบ้ำน นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุยังมีควำม
ต้องกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำช่วยเหลือเนื่องจำกผู้สูงอำยุต้องเดินทำงไปพบแพทย์ทุกเดือนซึ่ง
ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมบำงรำยต้องไปรักษำไกล ลูกหลำนติดท ำงำนไม่ว่ำงไปส่งที่โรงพยำบำลท ำให้
ผู้สูงอำยุประเภทนี้เลือกท่ีจะไม่ไปพบแพทย์ท ำให้ไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพตำมท่ีควรจะเป็น 
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5.5  การวิเคราะห์การด ารงชีพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ผู้สูงอำยุติดเตียง หมำยถึง ผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเอง
ได้หรืออำจช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำงเพียงเล็กน้อยและมีปัญหำสุขภำพมำก ในบำงรำยอำจเป็นอัมพำต
หรืออัมพฤกษ์ไม่สำมำรถเดินได้ต้องมีกำรท ำกำยภำพบ ำบัดเข้ำช่วย หรือในบำงรำยไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เลย รวมถึงในบำงรำยอำจเป็นถึงขั้นอัลไซเมอร์ไม่สำมำรถพูดหรือจดจ ำเรื่องรำวได้
เลย โดยจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจพบว่ำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุติดเตียงจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 (จำก
ข้อมูลตำรำงที่ 5.4 ในหน้ำ 121) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์อย่ำงเจำะลึก ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภำษณ์
แบบเจำะลึกจ ำนวน 1 คน ดังนี้  

คุณเซียมเซียม แซ่กล้วย 
 ปัจจุบันอำยุ 87 ปี พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหำนครอำศัยอยู่แถวถนนเยำวรำช ไม่ได้
รับกำรศึกษำ ตนมีบุตรกับภรรยำคนแรกจ ำนวน 7 คน เป็นผู้ชำย 3 คน ผู้หญิง 4 คน และตนได้เลิก
กับภรรยำ ตนได้เข้ำมำอำศัยอยู่มนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเพียงล ำพังส่วนลูกๆ ต่ำงแยกย้ำยกันอยู่ตำม
ครอบครัวแต่ละคน จนเมื่อประมำณ 20 ปีก่อนตนได้เจอกับภรรยำคนใหม่ที่พูดคุยกันอย่ำงเข้ำอก
เข้ำใจกันดีและได้ย้ำยเข้ำมำอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำด้วยกัน ท ำมำค้ำขำยธุรกิจส่วนตัวโดยขำยน้ ำ
สมุนไพรอยู่ที่หน้ำชุมชนเป็นเวลำกว่ำ 10 ปีที่ท ำร่วมกันมำก ำไรตกอยู่ประมำณ 300 - 400 บำทต่อวัน 
แต่ไม่ได้ขำยทุกวันอำจจะมีหยุดบ้ำงสัปดำห์ละครั้งถึงสองครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งตนได้รู้สึกว่ำมีอำกำร
ปัสสำวะติดขัดแต่ยังสำมำรถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ตำมปกติจึงไปพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรคและ
พบว่ำตนเองป่วยเป็นโรคไตจึงเข้ำท ำกำรรักษำ โดยปัจจุบันตนไม่สำมำรถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้
จะต้องมีคนดูแลข้ำงกำยอยู่ตลอดเวลำเมื่อถึงเวลำขับปัสสำวะจะต้องขับถ่ำยผ่ำนสำยยำงส่วนเวลำจะ
อุจจำระจะไม่สำมำรถเดินไปเข้ำห้องน้ ำเองได้ รวมถึงห้องน้ ำไม่เหมำะแก่ผู้ป่วย ดังนั้นลูกสำวจึงได้ ซ้ือ
เก้ำอีกที่เอำไว้ส ำหรับนั่งขับถ่ำยอุจจำระมำให้ใช้โดยเฉพำะเพ่ือควำมสะดวกและคล่องตัวของผู้ป่วย
และผู้ดูแลเนื่องจำกเป็นผู้สูงอำยุทั้งคู่ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงลูกสำวคนเดียวที่คอยส่งเงินเลี้ยงดูและดูแลใน
เรื่องอ่ืนๆ ของบ้ำนให้ ลูกสำวคนนี้อำยุ 59 ปี 
 ในชีวิตประจ ำวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ำภรรยำคอยดูแลเช็ดตัวให้แต่ไม่ได้แปรงฟันเนื่องจำก
ฟันไม่มีแล้ว ส่วนกำรสระผมจะสระให้อำทิต์ละครั้งในทุกวันศุกร์โดยจะใช้กะละมังมำวำงไว้ที่พ้ืนข้ำงที่
นอนและจับให้ตัวของคุณเซียมอยู่บนเตียงแต่ให้ศีรษะยื่นออกมำที่พ้ืนตรงที่กะละมังวำงอยู่ นอกจำกนี้
ในหนึ่งวันภรรยำจะช่วยท ำกำยภำพบ ำบัดแต่เป็นกำรออกก ำลังกำยเบื้องต้นที่ภรรยำคิดขึ้นมำเอง
เนื่องจำกไม่มีหน่วยงำนไหนเข้ำมำสอนวิธีที่ถูกต้องให้ ภรรยำจะให้คุณเซียมเดินไปเดินมำอย่ำงช้ำๆ 
โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขำท่ีใช้สองมือจับตนจะดูแลอยู่ข้ำงๆ แต่ไม่สำมำรถเดินนำนๆ ได้ เพรำะเท้ำ
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จะมีลักษณะเกร็งและแข็ง รวมถึงมีกำรออกก ำลังกำยโดยวิธีกำรให้ยกแขนสลับกับยกขำท ำไปเรื่อยๆ 
เมื่อรู้สึกตัวหรือนึกข้ึนได้แต่ไม่ได้จับว่ำจะต้องท ำกี่ครั้งหรือต้องท ำกี่นำทีท ำจนพอใจเมื่อไหร่ก็จะหยุด 
 กำรไปพบแพทย์คุณเซียมต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยำบำลรำมำธิบดีเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือเปลี่ยน
สำยปัสสำวะ โดยมีลูกสำวมำรับที่บ้ำนที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำแล้วพำไปที่โรงพยำบำลรวมถึงดูแล
ค่ำใช้จ่ำยให้ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องท ำกำรฟอกไตเนื่องจำกภรรยำได้มีกำรต้มน้ ำจำกพืชสมุนไพร
ให้ดื่มทุกวันเป็นประจ ำเพ่ือช่วยขับสำรพิษตกค้ำงออกมำและท ำให้ปัสสำวะง่ำยขึ้น 
 อยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำสอนกำรท ำกำยภำพบ ำบัดที่ถูกต้องเพ่ือเป็นกำรออกก ำลังกำยที่
ถูกต้องและไม่ท ำร้ำยร่ำงกำยของผู้ป่วย นอกจำกนี้อยำกให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำ
ดูแลเยี่ยมเยียนโดยละเอียดกล่ำวคือมำส ำรวจให้ครบทุกหลังเนื่องจำกเคยมีหน่วยงำนเข้ำมำที่ชุมชน
แต่เดินผ่ำนหน้ำบ้ำนไปจึงท ำให้ตนและคนที่บ้ำนไม่ได้รับสิทธิหรือกำรช่วยเหลือในเรื่องนั้นไป แต่
ปัจจุบันมีหน่วยงำนของส ำนักทรัพย์สินที่เข้ำมำดูแลในเรื่องของกำรท ำรำวจับเพ่ือกำรฝึกเดินและ
เอำไว้ออกก ำลังกำยส ำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงกำรเดิน 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเชิงลึกพบว่ำผู้สูงอำยุติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ พบว่ำ มี
ปัญหำในด้ำนสุขภำพเป็นอย่ำงมำกไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้และจ ำเป็นต้องมีคนคอยดูแลอย่ำง
ใกล้ชิดตลอดเวลำ สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำงในเรื่องของกำรทำนข้ำว แปรงฟัน ต้องมีกำรฝึกฝน
ในเวลำที่ไม่มีคนอยู่ที่บ้ำนจ ำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำง นอกจำกนี้เวลำไปพบแพทย์จะมีปัญหำ
อย่ำงมำกในกำรขนย้ำยผู้ป่วยต้องมีคนคอยอุ้มจำกที่นอนมำขึ้นรถสวัสดิกำรที่ชุมชนมีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมผู้สูงอำยุติดเตียงเท่ำที่ควรมีเพียงเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำเยี่ยมเยียนเดือนละ 1 ครั้งเท่ำนั้น ซึ่งท ำ
ให้ผู้สูงอำยุติดเตียงมีควำมดีใจเป็นอย่ำงมำกที่มีเพ่ือนบ้ำนมำหำท ำให้รู้สึกว่ำตัวเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่
กลับรู้สึกมีคุณค่ำและควำมส ำคัญ 
 จำกกำรวิเครำะห์จำกกำรสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอำยุที่สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอำยุติดบ้ำน และผู้สูงอำยุติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ สำมำรถสรุปปัญหำ
ของผู้สูงอำยุแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 
 1)  ผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้  

 (1)  ปัญหำกำรขำดรำยได้ รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินชีวิต โดยรำยได้หลัก
มำจำกเบี้ยผู้สูงอำยุจำกสวัสดิกำรของรัฐ ซึ่งผู้สูงอำยุมองว่ำจ ำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนมีจ ำนวน
น้อยเกินไป อยำกให้รัฐช่วยเพ่ิมจ ำนวนเบี้ยรำยเดือนให้มำกกว่ำนี้ ถึงแม้ว่ำทำงชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจะ
จัดสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุผ่ำนกำรท ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของชมรมผู้สูงอำยุ 
แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงชุมชนยังขำดตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนท ำให้ผู้สูงอำยุยังไม่ได้รับรำยได้เสริม
อย่ำงที่ควรจะเป็น  
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 (2)  ปัญหำด้ำนจิตใจ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ถึงแม้จะมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอยู่ แต่
ไม่มีแหล่งรำยได้จำกกำรท ำงำนที่แน่นอนและไม่สำมำรถหำรำยได้เหมือนตอนวัยท ำงำน ท ำให้
ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตัวเองไม่มีคุณค่ำ ต้องคอยรอพ่ึงพำลูกหลำนหำกเดือนไหนลูกหลำนไม่ให้เงินจะเกิด
ควำมเครียดและควำมวิตกกังวล เพรำะรำยได้จำกเบี้ยผู้สูงอำยุที่มีไม่พอใช้จ่ำย ดังนั้นจึงพยำยำมหำ
รำยได้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
 2)  ผู้สูงอำยุติดบ้ำน  
 (1)  ปัญหำกำรขำดรำยได้ ต้องพ่ึงพำลูกหลำนอยู่ เสมอ รำยได้หลักมำจำก      
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่ได้จำกสวัสดิกำรของรัฐและรำยได้จำกลูกหลำนให้ ซึ่งไม่เพียงพอและต้องกำรให้
ทำงรัฐเพิ่มจ ำนวนเบี้ยประกันต่อเดือนให้มำกขึ้น  

 (2)  ปัญหำสุขภำพทำงกำย ผู้สูงอำยุติดบ้ำนมีปัญหำสุขภำพทำงกำยเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง เช่น โรคเมื่อย โรคหัวใจ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น โดยเฉพำะตำพล่ำมัวท ำให้
ไม่ต้องกำรออกมำร่วมกิจกรรมและไม่ได้ออกก ำลังกำยตำมท่ีควรจะเป็นร่ำงกำยจึงอ่อนแอลง  

 (3)  ปัญหำทำงจิตใจ ผู้สูงอำยุติดบ้ำนใช้ชีวิตอยู่กับบ้ำนเป็นเวลำนำน ไม่สำมำรถ
พ่ึงพำตัวเองในด้ำนเศรษฐกิจ ต้องพ่ึงพำลูกหลำนอยู่เสมอท ำให้ผู้สูงอำยุมองตัวเองในแง่ลบ รู้สึกว่ำ
ตนเองไม่มีคุณค่ำ จึงท ำงำนในบ้ำนเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับตัวเอง เช่น ท ำงำนบ้ำน ท ำกับข้ำว เลี้ยงหลำน 
เป็นต้น ผลจำกกำรอยู่แต่ในบ้ำนท ำให้ผู้สูงอำยุขำดควำมมั่นใจในตัวเอง ขี้อำย และไม่อยำกเข้ำร่วม
สังคมในที่สุด  

 (4)  ปัญหำกำรเข้ำสังคม เนื่องด้วยผู้สูงอำยุติดบ้ำนใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่ที่บ้ำน
ท ำงำนบ้ำน เลี้ยงหลำน และในบำงรำยต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยภำระหน้ำที่ท ำให้ไม่ได้ออกมำข้ำง
นอกมำกนัก ไม่สำมำรถออกมำเป็นเวลำนำนๆ จึงไม่ได้มีกำรสำนสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนชุมชนในวัย
เดียวกัน รวมทั้งในช่วงในวัยท ำงำนออกไปท ำงำนแต่เช้ำกลับมำตอนค่ ำท ำให้ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรม
ชุมชนและไม่รู้จักเพ่ือนบ้ำนสุดท้ำยจึงกลำยเป็นผู้สูงอำยุติดบ้ำนไปโดยปริยำย เมื่อถึงวัยเกษียณจึงไม่
อยำกออกไปร่วมกิจกรรมเพรำะไม่รู้จักใคร ท ำให้ไม่เห็นประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วม 
ส่งผลให้กำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจถดถอย รวมถึงสถำนที่ท ำกิจกรรมอยู่ไกลเดินทำงไปไม่
สะดวกท ำให้ไม่อยำกไปร่วมกิจกรรม 
 3)  ผู้สูงอำยุติดเตียง 

 (1)  ปัญหำสุขภำพ ผู้สูงอำยุติดเตียง คือ ผู้สูงอำยุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพำต ไม่
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ สำเหตุหลักมำจำกเส้นเลือดในสมองแตกแล้วล้มศีรษะกระแทกพ้ืน ต้องมี
คนดูแลตลอดเวลำในทุกเรื่อง รวมไปถึงผู้ที่ดูแลไม่มีควำมรู้ในกำรท ำกำยภำพบ ำบัดท ำให้ผู้ป่วยไม่ได้มี
กำรฝึกร่ำงกำยหรือออกก ำลังเพ่ือฟ้ืนฟูร่ำงกำย ไม่ได้ฝึกกำรช่วยตัวเองในเบื้องต้นท ำให้ร่ำงกำย
อ่อนแอลง  
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 (2)  ปัญหำที่อยู่อำศัย กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุติดเตียงมักใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ำนและอยู่บน
เตียงเป็นส่วนมำก ซึ่งลักษณะของที่อยู่อำศัยไม่ได้ออกแบบเพ่ือรองรับผู้สูงอำยุกลุ่ มนี้ โดยเฉพำะ
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในห้องน้ ำที่ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนและไม่ถูกสุขลักษณะท ำให้กำรใช้งำน
ไม่สะดวก ทั้งกำรท ำธุระหนักเบำ ไม่มีรำวจับ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัย รวมทั้งไม่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ใน
กำรฝึกเดินหรือท ำกำยภำพบ ำบัด 
 (3)  ปัญหำกำรเดินทำง โดยเฉพำะเวลำเดินทำงไปพบแพทย์กำรขนย้ำยผู้ป่วย
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้และมีคนช่วย ซึ่งบำงบ้ำนไม่สะดวกและไม่อยำกให้ลูกหลำนต้องหยุดงำนมำเพ่ือ
ดูแล ท ำให้ผู้สูงอำยุติดเตียงไม่ได้ไปพบแพทย์รอเพียงกำรรักษำจำกแพทย์ที่เข้ำมำตรวจในชุมชน เพ่ือ
ตัดปัญหำควำมยุ่งยำกเพรำะไม่อยำกเป็นภำระของลูกหลำน  

นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้สูงอำยุในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำก ำลังประสบปัญหำกับโครงกำรบ้ำนมั่นคง 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงระหว่ำงเคลียพ้ืนที่ให้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่ำวย้ำยไปพักอำศัยที่อ่ืน มีค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมขึ้น ผู้สูงอำยุบำงรำยไม่ได้มีกำรเตรียมตัวในกำรหำที่อยู่อำศัยแหล่งใหม่ มีควำมเดือดร้อนและ
ต้องกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำช่วยเหลือในกำรจัดที่อยู่อำศัยชั่วครำวระหว่ำงรอบ้ำนสร้ำงแล้ว
เสร็จ 
 

5.6  การวิเคราะห์บทบาทของชมรมผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 จำกกำรสัมภำษณ์นำยไพศำล สำรทสุทธิ (ประธำนชุมชน) และนำยไตรภพ วงศ์มณี (ประธำน
ชมรมผู้สูงอำยุ) ชมรมผู้สูงอำยุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำก่อตั้งเมื่อปี 2558 ได้มีกำรรวมตัวของผู้สูงอำยุ
ขึ้นเพ่ือให้เกิดกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนโดยได้รับควำมร่วมมือ
ร่วมใจของคนในวัยหลังเกษียณท่ีมีควำมต้องกำรเข้ำสังคมและต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ภำยใต้กำร
สนับสนุนของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์กับนโยบำยสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของผู้อยู่อำศัยในชุมชน โดยยึดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติทำงเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ “บวร” ให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงยั่งยืนในระดับประเทศ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรดูแลระยะยำวต่อ
ผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพิง 2) กำรสร้ำงงำนอำชีพและรำยได้ และกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 3) กำรปรับ
สภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 4) กำรเตรียมควำมพร้อมสู่วัยผู้สูงอำยุ โดยชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ
ได้เข้ำร่วมโครงกำรผู้สูงอำยุที่จัดขึ้นในนำม “วงเดือนล ำดวน” ภำยใต้ชมรมผู้สูงอำยุกลุ่ม “ดอกคูณ” 
ที่มีกำรส่งตัวแทนผู้สูงอำยุในกำรเข้ำรับกำรอบรมศึกษำดูงำนจำกที่ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำร
จัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุและกองทุนผู้สูงอำยุทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัดเพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้กลับมำ
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ปรับปรุง แก้ไข และปรับใช้ให้เหมำะสมกับชุมชนของตน หลังจำกที่มีกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุใน
ช่วงแรกได้มีกำรรวมกลุ่มไปทัศนศึกษำเพ่ือสำนสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกให้ได้มำท ำควำมรู้จักซึ่งกันและ
กันในเวลำต่อมำสมำชิกมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยเน้นเรื่องของสุขภำพจึงได้เกิดกำร
พูดคุยปรึกษำกันภำยในกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยและมีผู้สูงอำยุที่มีจิตอำสำมำน ำกำร
ออกก ำลังกำย เช่น กำรเต้นแอโรบิค เป็นต้น โดยสมำชิกแรกเริ่มมีเพียง 5 คนเท่ำนั้นจำกนั้นจึงได้มี
กำรชวนผู้สูงอำยุท่ำนอ่ืนๆ จำกกำรบอกแบบปำกต่อปำกท ำให้มีจ ำนวนสมำชิกที่มำออกก ำลังกำยเพ่ิม
มำกขึ้นซึ่งปัจจุบันมีจ ำนวนผู้สูงอำยุกว่ำ 20 คนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกจำกนี้ยังมีกำร
รวมตัวกันส่งเสริมอำชีพโดยท ำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กำรท ำน้ ำยำล้ำงจำน น้ ำสมุนไพร ยำหม่อง และ
น้ ำพริก เป็นต้น  
 ด้วยควำมตั้งใจอันดีของผู้สูงอำยุท ำให้คณะกรรมกำรชุมชนได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำผู้สูงอำยุและเห็นว่ำกลุ่มผู้สูงอำยุได้มีกำรรวมตัวกันอย่ำงจริงจัง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกำรดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยอย่ำงเป็นระบบจึงเกิดแนวคิดจัดตั้ง
ศูนย์ประสำนงำนและดูแลคุณภำพกลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส สตรีและเยำวชน เพ่ือ
เป็นศูนย์กลำงบริกำร รวบรวมข้อมูล ประสำนงำนช่วยเหลือดูแลและเป็นศูนย์เชื่อมโยงหน่วยงำนภำคี
ต่ำงๆ และได้มีกำรสนับสนุนให้สร้ำงอำคำร 2 ชั้นซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับบ้ำนมั่นคง โดยชั้นล่ำงของ
ศูนย์เป็นศูนย์ประสำนงำนส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ส่วนชั้น 2 ของอำคำรเป็นของกลุ่ม
สตรีและเยำวชน นอกจำกนี้อำคำรดังกล่ำวได้มีกำรปรับปรุงห้องน้ ำให้เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุและ
ห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำร รวมถึงมีกำรปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นทำงลำดเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้พิกำรใน
กำรเข้ำออกศูนย์ นอกจำกนี้ทำงชุมชนยังได้จัดที่ส ำหรับออกก ำลังกำยบริเวณลำนกว้ำงของศูนย์โดยมี
เครื่องออกก ำลังกำยและอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำยในรูปแบบยืดเหยียด 

นอกจำกนี้ยังมีกำรตั้งกองทุนฝำกเดือนละ 100 บำทต่อคนต่อเดือน หำกสมำชิกเสียชีวิตลง
ทำงครอบครัวจะได้รับเงินที่ฝำกทั้งหมดคืนรวมทั้งได้รับเงินสมทบจำกกำรเสียชีวิตจ ำนวน  
20,000 บำท ซึ่งเริ่มเก็บเงินออมเมื่อเดือน ส.ค. 59 ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะถือเป็นหลักประกันอย่ำงหนึ่งของผู้สูงอำยุ 
 ชมรมผู้สูงอำยุก่อตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 โดยใช้ชื่อ “ดอกคูณ” 
เป็นชื่อประจ ำชมรม มีสมำชิกแรกเริ่ม 20 คน โดยก ำหนดให้ผู้สูงอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ปัจจุบัน
กำรรับสมำชิกใหม่ก ำหนดให้มีอำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และมีนำยไตรภพ วงศ์มณีเป็นประธำนชมรม
และมีนำยชำญ ไชยเต็มเป็นรองประธำนชมรม ส ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้น ำชมรม
ผู้สูงอำยุชุมชนรุ่งมณีพัฒนำศึกษำดูงำนตำมสถำนที่ต่ำงๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจำกกิจกรรม
ท ำบุญ 9 วัด และกิจกรรมดูงำนเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ กำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ และกองทุนผู้สูงอำยุใน
กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด 
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก สำมำรถแบ่งบทบำทของชมรมผู้สูงอำยุใน
ชุมชนคลองพลับพลำออกเป็น 4 บทบำท ดังนี้  

 1)  บทบำทกำรสนับสนุนกิจกรรม 
 ผู้สูงอำยุเป็นแกนน ำหลักในกำรจัดกิจกรรมทุกวันส ำคัญและงำนประเพณีต่ำงๆ เช่น 
วันสงกรำนต์ วันเข้ำพรรษำ วันแม่แห่งชำติ วันพ่อแห่งชำติ วันเด็กแห่งชำติ เป็นต้น ดังรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 (1)  วันสงกรำนต์ ทำงชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีกำรจัดกิจกกรมวันสงกรำนต์ทุกวันที่ 
17 เมษำยน ของทุกปีเนื่องจำกในวันที่ 10 – 15 เมษำยนเป็นวันที่คนในชุมชนส่วนใหญ่เดินทำงกลับ
ภูมิล ำเนำจึงจัดงำนล่ำช้ำ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเริ่มจำกกำรนิมนต์พระจ ำนวน 9 รูปเข้ำมำในชุมชน 
เพ่ือท ำพิธีทำงศำสนำสวดมนต์ไหว้พระ หลังจำกนั้นจึงมีกำรถวำยภัตตหำรซึ่งผู้เข้ำร่วมงำนจะน ำ
อำหำรมำท ำบุญและทำนอำหำรร่วมกัน เมื่อเสร็จพิธีทำงศำสนำในตอนเช้ำเรียบร้อยแล้วจึงได้
ด ำเนินกำรจัดพิธีสรงน้ ำพระและรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่โดยให้ผู้สูงอำยุในชุมชนมำนั่งล้อมต่อกันเป็นรูป  
ครึ่งวงกลม ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกชำวบ้ำนในชุมชนเป็นอย่ำงดีทั้งเด็กเล็ก เยำวชน ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งสิ้นกว่ำ 80 คน โดยในงำนมีกำรแจกของช ำร่วยให้กับผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็นผ้ำขำวม้ำ 
ยำแผนโบรำณ เป็นต้น หลังจำกนั้นจึงมีกำรละเล่นกำรสำดน้ ำตำมประเพณีสงกรำนต์  
 (2)  วันเข้ำพรรษำ ได้จัดงำนเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยมีกำรตั้ง
กล่องรับบริจำคพร้อมต้นเทียน เพ่ือเปิดโอกำสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมนี้ร่วมกัน
ตำมจิตศรัทธำจนกระทั่งถึงวันเข้ำพรรษำจึงได้น ำเทียนพร้อมทั้งกล่องรับบริจำคไปที่วัดเทพลีลำโดยมี
กำรตั้งขบวนแห่เทียนตั้งแตเวลำ 7.00 น. ที่บริเวณชุมชนทรัพย์สินใหม่และร่วมเดินทำงไปยัง          
วัดเทพลีลำร่วมกับชุมชนอ่ืนๆ และหน่วยภำคีต่ำงๆ ซึ่งได้ยอดเงินบริจำคท้ังหมดจ ำนวน 11,000 บำท 
 (3)  วันแม่และวันพ่อแห่งชำติ เป็นวันส ำคัญที่ชุมชนให้ควำมส ำคัญและมีคนร่วม
กิจกรรมจ ำนวนมำกเป็นประจ ำทุกปี โดยเริ่มจำกกำรเชิญพระสงฆ์มำประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
ในช่วงเช้ำทั้งกำรใส่บำตร ฟังเทศน์ ให้พร และถวำยเพลร่วมกัน หลังจำกนั้นมีกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรละเล่นแบบไทย อำทิ กำรแข่งวิ่งกระสอบ ชักเย่อ เปตอง เป็นต้น ส่วนในเวลำพลบค่ ำได้มี
กำรจุดเทียนถวำยพระพรชัยร่วมกัน รวมถึงมีกำรแสดงของเยำวชนและผู้ใหญ่ทั้งกำรร้องเพลงและกำร
เต้นร ำวง 
 (4)  วันเด็กแห่งชำติ มีกำรจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสำร์ที่ 2 ของเดือนมกรำคม โดยมี
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสำนสัมพันธ์ควำมสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับเด็ก
และเยำวชนในชุมชน ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงเพ่ือเปิดโอกำสให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึง
ควำมสำมำรถพิเศษต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรจับฉลำกลุ้นรับรำงวัล เช่น โทรทัศน์ พัดลม รถจักรยำน 
เตำรีด กระติกน้ ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้ำอ่ืนๆ รวมถึงของเล่นต่ำงๆ 
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 2)  บทบำทส่งเสริมรำยได ้
 กลุ่มผู้สูงอำยุในกำรจัดท ำกิจกรรมกำรสร้ำงอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ เช่น กำรท ำน้ ำยำ
ล้ำงจำน น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม น้ ำพริก ยำหม่อง น้ ำสมุนไพร ยำสระผม เป็นต้น เพ่ือลดรำยจ่ำย ใน
ครัวเรือนและเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุ โดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับสมำชิก
ด้วยกันและมีตัวแทนของชมรมผู้สูงอำยุในกำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่ภำยนอกชุมชนอีกด้วยถือได้ว่ำเป็น
กำรสร้ำงอำชีพและสร้ำงกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุได้เป็นอย่ำงดี  
 3)  บทบำทส่งเสริมสุขภำพ  

 (1)  กำรออกก ำลังกำยเต้นแอโรบิคประกอบเพลง โดยมีกำรรวมกันในทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเวลำ 17.00 – 18.30 น. เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 
ที่บริเวณลำนด้ำนหน้ำอำคำรสถำบันกำรเงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ มีสมำชิกเข้ำร่วมประมำณ  
15 – 20 คนต่อครั้ง 

 (2)  กำรเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำโดยสมำชิกในกลุ่มผู้สูงอำยุจะ
เข้ำเยี่ยมผู้สูงอำยุภำยในชุมชน 2 เดือนต่อครั้งซึ่งเน้นผู้สูงอำยุที่ติดเตียงและติดบ้ำนเป็นส ำคัญ 
นอกจำกนี้ยังมีคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำเข้ำมำตรวจเยี่ยมสุขภำพผู้สูงอำยุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 
ตรวจสุขภำพพ้ืนฐำนเกี่ยวกับควำมดันโลหิต อัตรำกำรเต้นของหัวใจ ตรวจวัดระดับไขมันและน้ ำตำล
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

 4)  บทบำทส่งเสริมกำรเข้ำสังคม 
 (1) กิจกรรมกำรพบปะสังสรรค์รับประทำนอำหำรร่วมกัน ซึ่งจัดกิจกรรมในทุก

วันอำทิตย์ที่ 3 ของเดือนของทุกเดือน เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้สูงอำยุได้พัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีต่อ
กันรวมถึงได้เข้ำสังคมคลำยควำมเหงำ ซึ่งมีผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งละประมำณ 15 – 20 คน  
 (2) กิจกรรมลำนธรรมเป็นกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุเพ่ือสวดมนต์ร่วมกันเดือนละ 
1 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมในช่วงเช้ำมีกำรนิมนต์พระมำท ำพิธีสวดมนต์และถวำยภัตตำหำรแด่พระสงฆ์
ร่วมกัน มีสมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 30 คนต่อครั้ง โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณอำคำรสถำบันกำร
เงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรบริหำรที่ผ่ำนมำพบว่ำผู้สูงอำยุมีควำมร่วมมือ ร่วมใจ ในกำรช่วยเหลือ
กันภำยในกลุ่มเป็นอย่ำงดีถือได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะด้ำนควำมเข้มแข็งของ
ผู้น ำรวมถึงประธำนชมรมและสมำชิกที่มีกำรท ำงำนเป็นทีม ต่ำงฝ่ำยต่ำงมีควำมไว้วำงใจ เชื่อใจซึ่งกัน
และกัน ท ำให้กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินกำรของกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่ำงฝ่ำยต่ำงท ำหน้ำที่
ของตัวเองให้ดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบกัน รวมถึงมีกำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกกับกลุ่มภำคีภำยนอก
ส่งผลให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงลงตัว และนอกจำกนี้ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกชุมชนข้ำงเคียงถือเป็น
ชมรมต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนได้เข้ำมำศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรชมรมผู้สูงอำยุ รวมทั้งยังเป็น
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วิทยำกรในกำรให้ควำมรู้กำรท ำผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนและยำสระผมให้กับสำมเณรที่วัดพระรำมเก้ำ 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกชมรมผู้สูงอำยุไปจ ำหน่ำยทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน
และยังมีกิจกรรมกำรฝึกอำชีพสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สู งอำยุ เช่น กำรท ำดอกไม้จันทน์ กำรท ำเหรียญ
โปรยทำน กำรท ำบำยศรี กำรร้อยพวงมำลัย กำรประดิษฐ์ดอกไม้และกำรจัดช่อดอกไม้ตำมสถำนที่
ต่ำงๆ เป็นต้น 
 

5.7  ปัญหาของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการ 
 
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำของผู้สูงอำยุกับกำรจัดสวัสดิกำร พบว่ำ กำรจัดสวัสดิกำรยังไม่

ครอบคลุมและไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะเรื่องกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับ
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุกลุ่มที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้และ
ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมอยู่แล้วเป็นส่วนมำก ยังไม่สำมำรถชักชวนสมำชิกใหม่เข้ำมำในกลุ่มได้มำกนัก 
อำจเป็นเพรำะจำกหลำยสำเหตุ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้  

1)  ด้ำนควำมสัมพันธ์  
เนื่องจำกชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงท ำให้ผู้คนใน

ชุมชนน ำที่ของตนเองมำเปิดหอพักจ ำนวนมำก คนในชุมชนจึงมีทั้งผู้ที่อยู่มำแต่เดิมและผู้คนแปลก
หน้ำ ต่ำงถิ่น ที่เข้ำมำพักอำศัยแค่ชั่วครำว ท ำให้ไม่ได้มีกำรสำนสัมพันธ์หรือเข้ำมำร่วมกิจกรรมชุมชน
มำกนัก ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมักจะเป็นกลุ่มเดิมแต่เป็นกลุ่มที่มีควำมเข้มแข็งในกำร
รวมกลุ่มท ำกิจกรรมเสมอต้นเสมอปลำย รวมทั้งชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเป็นชุมชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลำย
ซอย ผู้สูงอำยุที่เข้ำมำร่วมกิจกรรมมักอำศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์กลำงชุมชน ส่วนผู้สูงอำยุที่อยู่ไกล
ออกไปมักไม่ค่อยเข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องจำกระยะทำงที่ไกลและปัญหำสุขภำพ รวมถึงผู้สูงอำยุบำงรำย
มีภำระหน้ำที่ต้องท ำจึงเป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ไม่ได้เข้ำร่วมและกลำยเป็นผู้สูงอำยุติดบ้ำนแทน คนใน
ชุมชนเริ่มมีควำมเหินห่ำงและมีช่องว่ำงระหว่ำงกัน แต่ละครอบครัวมักใช้ชีวิตอยู่ในเขตบ้ำนตัวเอง
ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้สูงอำยุติดบ้ำนมำกขึ้นตำมไปด้วยท ำให้ผู้สูงอำยุกลุ่ มนี้ไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกที่
ชุมชนมอบให้ตำมที่ควรจะเป็น แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอำยุบำงกลุ่มที่ยังคงสภำพควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น 
รวมกลุ่มท ำกิจกรรมเป็นประจ ำ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในกำรเป็นแกนน ำกำรท ำกิจกรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
ถึงแม้จะมีจ ำนวนน้อยก็ตำม ดังนั้นผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่เป็นนิจควำมสร้ำงสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงกันโดยเฉพำะผู้สูงอำยุติดบ้ำน เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนสมำชิกและชักชวนให้ผู้สูงอำยุติดบ้ำนออก
มำร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในทำงที่ดีขึ้น 
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2)  ด้ำนกำรสนับสนุน  
ปัญหำกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนน้อยท ำให้สนับสนุน

กิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุได้น้อยและไม่ครอบคลุมในควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะปัญหำกำร
ส่งเสริมรำยได้ผ่ำนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดท ำโดยผู้สูงอำยุ เนื่องจำกยังขำดแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์ท ำให้
ผลิตภัณฑ์คงค้ำงอยู่ที่ชุมชน รวมทั้งงบประมำณสนับสนุนที่น้อยเกินไปท ำให้กลุ่มผู้สูงอำยุต้องน ำเงิน
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนมำใช้หมุนเวียนในกำรซื้อวัตถุดิบแทน สวัสดิกำรที่ไม่ครอบคลุมถึง
ผู้สูงอำยุติดบ้ำน และติดเตียงเตียง โดยเฉพำะเรื่องกำรเดินทำงไปพบแพทย์ที่มีควำมยำกล ำบำกในกำร
ขนยำ้ยผู้ป่วย ชุมชนควรสนับสนุนให้มีรถรองรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อพำไปสถำนพยำบำลได้ง่ำยขึ้น 

3)  อุปสรรค  
 อุปสรรคในกำรจัดสวัสดิกำร คือ ขำดควำมร่วมมือของผู้สูงอำยุติดบ้ำนในชุมชนท ำให้ไม่ได้

ประโยชน์จำกกำรสนับสนุนกิจกรรม อำจเป็นเพรำะผู้สูงอำยุไม่เข้ำใจกำรจัดสวัสดิกำรยังไม่รู้สึกถึง
ควำมเป็นเจ้ำของชุมชนร่วมกันท ำให้ไม่เห็นประโยชน์และคุณค่ำของสวัสดิกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำมีจ ำนวนคนท ำงำนน้อยและส่วนใหญ่มักเป็นวัยสูงอำยุเป็นหลักควรส่งเสริมคนวัยอ่ืนเข้ำมำช่วย
จัดกำรเพ่ือเรียนรู้และช่วยเหลือผู้สูงอำยุ รวมถึงกำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรช่วยเหลือสนับสนุนจำก
ภำคีภำยนอกแบบชั่วครำว 

 

5.8  ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
 

1)  ควรดึงผู้สูงอำยุติดบ้ำนให้เข้ำมำร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอำยุ เพรำะกำร
รวมกลุ่มของผู้สูงอำยุท ำให้เกิดพลังสำมัคคีและมีน้ ำหนักในกำรต่อรองกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง เพ่ือกำร
ได้รับสวัสดิกำรอย่ำงทั่วถึง และเพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรทำงกำยและจิตใจของผู้สูงอำยุติดบ้ำนที่ดีขึ้น 
ครอบคลุมทั้งกำรท ำกิจกรรม กำรสร้ำงสังคม กำรได้รับสวัสดิกำร กำรเพ่ิมรำยได้ และอำจกลำยเป็นผู้
สูงอำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมในอนำคต 
 2)  ควรตั้งศูนย์พักพิงผู้สูงอำยุ เพ่ือรองรับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่บ้ำนเพียงล ำพังไม่มีลูกหลำน
ดูแล และรองรับผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลโดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงวัน โดยให้ผู้สูงอำยุที่
สำมำรถท ำงำนได้เข้ำมำช่วยดูแลผู้ป่วยภำยในศูนย์และมีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงรำยวันให้ เพ่ือเพ่ิมควำม
ปลอดภัยและเพ่ิมกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุอีกทำงหนึ่ง 
 3)  ตั้งกลุ่มจิตอำสำโดยเยำวชน เพ่ือคอยดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน มีกำรเยี่ยมผู้ป่วยตำมบ้ำน 
เข้ำมำช่วยเหลืองำนในกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเพ่ือผู้อ่ืน และสำมำรถสำนต่อกำร
ท ำงำนจำกรุ่นสู่รุ่นได้ 



 
 

บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  

โดยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมผ่านการใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและใช้วิธีการศึกษาแบบคุณภาพเพ่ือศึกษาเชิงลึกสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

รายบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาปัญหาการด ารงชีพ/การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุใน

ชุมชน 2)  เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 3)  เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการ 

จัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนทั้งของพ้ืนที่ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยจะ

น าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาลงพ้ืนที่ของทั้งชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนาใน

ภาพรวมเพ่ือแสดงให้เห็นบริบทและสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนหลังจากนั้นผู้วิจัยจะท า

การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 2 ชุมชนแล้วจึงเสนอในด้านข้อเสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดเรียงตามหัวข้อดังนี้ 

 6.1  สรุปผลการศึกษา 

 6.2  การอภิปรายผลการศึกษา 

 6.3  ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชน 

รุ่งมณพัีฒนา 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 6.1.1  ผลการศึกษาชุมชนคลองพลับพลา 

 ชุมชนคลองพลับพลาจัดได้ว่ามีจ านวนผู้สูงอายุจ านวนมากซึ่งมีจ านวนมากกว่า 160 คน  
โดยจากการลงพ้ืนที่พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง    
60 – 69 ปีมากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าอายุในช่วงนี้เป็นวัยที่เพ่ิงเกษียณอายุจากการท างาน ในผู้สูงอายุบาง 
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รายผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในช่วงอายุนี้ยังคงท างานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอยู่หรือหากไม่ได้ท างานที่
ก่อให้เกิดรายได้ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและชมรม  
 นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครองสถานภาพสมรสมากที่สุดและสถานภาพหม้ายรองลงมา ที่ส าคัญ
ผู้สูงอายุเหล่านี้เกือบทั้งหมดไม่ได้ท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ท าให้ไม่มีรายได้หรือเงินเก็บที่หามาได้เอง
แต่ยังคงมีผู้สูงอายุบางส่วนที่ยังคงท างานอยู่ โดยกลุ่มนี้มีรายได้จากการประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว
เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากเป็นอับแรก เช่น ร้านขายของช าในชุมชน ขายอาหาร เป็นต้น และท าอาชีพ
รับจ้างทั่วไปรองลงมา เช่น รับจ้างท าความสะอาดบ้าน เลี้ยงเด็ก เป็นต้น 
 ข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของผู้สูงอายุชุมชนคลองพลับพลาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมัก
ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพมีเพียงรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและรายได้จากลูกหลาน/ญาติให้ 
แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินจากลูกหลานเนื่องจากลูกหลานแต่ละคนต่างมีภาระหน้าที่และ
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงมีรายได้น้อยท าให้ผู้เป็นพ่อแม่ไม่กล้าที่จะรบกวนเงินจากลูกจึง
พยายามหาเงินจากทางอ่ืนแทน ส่วนเงินเบี้ยสูงอายุโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 600 บาทต่อเดือน
เนื่องจากในชุมชนมีผู้สูงอายุอยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปีเป็นส่วนมาก ดังนั้นหากรวมรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สูงอายุโดยส่วนมากมีรายได้รวมต่ ากว่า 5,000 บาท ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตอบว่า 
มีเงินเพียงพอในการใช้ในแต่ละเดือนแต่ต้องใช้แบบประหยัดมากๆ หรือจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินที่มีให้
พอเพราะไม่สามารถหาเงินเพ่ิมได้อีก 
 ในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของชุมชนคลองพลับพลา 
จัดได้ว่ามีปัญหาเพียงเล็กน้อยไม่ได้ร้ายแรงและสามารถรักษาได้โดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน และโรคหัวใจตามล าดับ แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีร่างกายที่
แข็งแรงไม่ได้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากมีการออกก าลังกายเป็นประจ าและสมัยหนุ่มสาวมี
การดูแลตัวเองดี ส่วนในเรื่องของอารมณ์และด้านความจ าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรสามารถควบคุม
อารมณ์ได้อย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สูงอายุเกือบทุกรายต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพและพบแพทย์เป็น
ประจ าทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยมีญาติพาไปส่งที่สถานพยาบาลมากที่สุด และในบางราย
ต้องเดินทางไปเอง โดยวิธีการเดินทางมีหลากหลายแบบทั้งเดินไปสถานบาลด้วยตัวเอง เลือกนั่งรถ
โดยสารไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทางตามความสะดวกของผู้สูงอายุ
แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากติดปัญหา  
ทางสุขภาพร่างกายที่แก่ชรา รวมถึงภารกิจที่ต้องเลี้ยงดูหลานหรือต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งคน
ในครอบครัวไม่ว่างเนื่องจากต้องท างานท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เลือกที่จะไม่ไปพบแพทย์ เลย 
เพ่ือตัดปัญหาเหล่านี้ท าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะเป็น แต่ยังได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
จากหน่วยงานภาคีภายนอกเดือนละ 1 ครั้ง เช่น คลินิคเรือพระร่วง คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามสมรรถนะโดยรวมถือได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
มากที่สุดตามมาด้วยติดบ้านและติดเตียง 
 ปัญหาในด้านต่างๆ โดยรวมที่ใหญ่สุดที่พบเมื่อได้เข้าสัมภาษณ์จากผู้สูงอายุคือปัญหาในเรื่อง
ของการขาดรายได้ เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองได้เหมือน
แต่ก่อน ทั้งในข้อจ ากัดทางด้านอายุและร่างกายท าให้ต้องรอเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุและจากที่ลูกหลาน
หรือญาติใหเ้พียงอย่างเดียวซึ่งสิ่งนี้ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ขาดการภาคภูมิใจ
ในตนเองหรือมองว่าศักยภาพของตัวเองที่เคยมีได้ลดลงไปผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุที่ส่งเสริมทางด้านทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาฝีมือและเพ่ือหารายได้ด้วยน้ าพักน้ าแรงของ
ตัวเอง ซึ่งการท างานหารายได้ด้วยตนเองได้สามารถช่วยฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุเมื่อถึงช่วง
อายุเวลาเกษียณจากการท างานหนักมักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เลี้ยงดูลูกหลาน 
ซึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอยู่บ้านเฉยๆ เป็นเวลานานๆ ท าให้ขาดการ      
เข้าสังคมหรือพูดคุยกับสังคมภายนอกส่งผลให้การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจถดถอยลง 
เนื่องจากไม่ได้ออกก าลังกายท าให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและไม่อยากเดินไปไหนส่งผลให้
ผู้สูงอายุเหล่านี้กลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้านที่จะไม่ชอบออกจากบ้านไม่ชอบเข้าสังคม ไม่อยากพูดคุยกับ
ใคร ชอบเก็บตัวอยู่กับบ้านส่งผลให้ผู้สูงอายุเหล่านี้กลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองในที่สุดและ
จะไม่ออกมาร่วมกิจกรรมใดๆ กับทางชุมชนอีกเลย 
 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและ
ชมรมผู้สูงอายุเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ ภารกิจที่ต้องดูแลลูกหลานและผู้ป่วยติดเตียงท าให้ไม่
สามารถไปไหนได้เป็นเวลานานๆ รวมถึงชุมชนมีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่
สะดวกเดินทางเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้คือผู้สูงอายุติดบ้านเป็นส่วนใหญ่และผู้สูงอายที่
เข้าร่วมกิจกรรมมักเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเดิมที่คอยเข้าร่วมและเข้าช่วยเหลือในการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของชุมชนคือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี ที่ยังมีแรงและมีพลัง
ในการอยากท างานหารายได้อยู่จัดได้ว่าเป็นก าลังส าคัญหลักที่ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุเดินหน้าต่อไปและ
จัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก 
 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ช่วย
เดิน เช่น ไม้เท้า รถเข็น ราวจับ แว่นตา เป็นต้น รวมไปถึงการออกแบบห้องน้ าเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยผู้สูงอายุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาสนใจในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้ด้วยน้ าพักน้ าแรงของตัวเองโดยเน้นทักษะที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเป็นส าคัญ เนื่องจาก
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที เช่น การท าอาหารควาหวาน การท าไม้กวาด กระเป๋าสาน รวมถึงงาน
ฝีมือต่างๆ เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้สูงอายุยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาเกี่ยวกับแหล่งตลาด
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รองรับการกระจายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงอยากให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือ
พัฒนาและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถเติบโตต่อได้และเกิดเป็นความยั่งยืนใน
ที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนคลองพลับพลา  

 1)  ควรดึงผู้สูงอายุติดบ้านให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุ เพราะ
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุท าให้เกิดพลังสามัคคีและมีน้ าหนักในการต่อรองกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง และ
ได้รับสวัสดิการโดยทั่วถึง 
 2)  ควรตั้งศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงล าพังไม่มี
ลูกหลานดูแล และรองรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน โดยให้
ผู้สูงอายุที่สามารถท างานได้เข้ามาช่วยดูแลภายผู้ป่วยภายในศูนย์และมีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้  
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและเพ่ิมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง 
 3)  ตั้งกลุ่มจิตอาสาโดยเยาวชน เพ่ือคอยดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีการเยี่ยมผู้ป่วยตาม
บ้าน เข้ามาช่วยเหลืองานในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการเรียนรู้การท างานเพ่ือผู้อื่น และสามารถสานต่อการ
ท างานจากรุ่นสู่รุ่นได้ 
 4)  ควรสร้างอาคารที่มั่นคงในการท ากิจกรรม เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  

 6.1.2  ผลการศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจัดได้ว่าเป็นชุมชนที่มีจ านวนผู้สูงอายุจ านวนมากจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ

พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 60 – 69 ปีมากที่สุด

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงเลือกที่จะท างานต่อถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ ได้รายได้เป็นค่าตอบแทนจากการ

รับจ้างทั่วไปและไม่ได้รายได้ เช่น งานในชุมชนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมเนื่องจากเพ่ิงเกษียณงานมาหากอยู่บ้านก็จะมีความรู้สึกเหงาโดย

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยชุมชนค่อนข้างให้ความส าคัญกับวันส าคัญทางศาสนาที่จะมีการนิมนต์

พระและมีพิธีทางศาสนาทุกครั้ง อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุเหล่านี้มักจบการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษามากที่สุดในบางรายไม่ได้รับการศึกษาเลยก็มีโดยในปัจจุบันผู้สูงอายุมักอาศัยอยู่กับ

ครอบครัวและครองสถานภาพสมรส แต่ผู้สูงอายุหลายรายคู่ชีวิตได้เสียชีวิตแล้วจึงมักใช้ชีวิตอย่าง

อิสระ โดยผู้สูงอายุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาไม่ได้ท างานที่มีรายได้เป็นของตนเองเป็นส่วนมากและ

ผู้สูงอายุเหล่านี้มักมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะจึงนิยมท าธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เช่น การขายของช า  
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ในชุมชนของตน หรือหากผู้สุงอายุคนไหนมีความสามารถในการท าอาหารก็จะเลือกขายอาหาร 

คาวหวานของตนเอง 

 ผู้สูงอายุของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาส่วนใหญ่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอาจจะเป็นเพราะ

ด้วยอายุที่มากและสุขภาพร่างกายที่ไม่เหมือนแต่ก่อน ผู้สูงอายุจึงไม่ได้ท างานหารายได้แต่จะเป็น

หน้าที่ของลูกหลานที่ช่วยดูแลเลี้ยงดูซึ่งผู้สูงอายุมักจะได้เงินจากเบี้ยสูงอายุเป็นประจ าทุกเดือนและ

นอกจากนี้ยังมีลูกหลาน / ญาติให้ แต่ก็ยังพบว่ามีผู้สูงอายุบางส่วนที่ได้รับเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุเพียง

อย่างเดียวเนื่องจากลูกหลานมีรายได้น้อยและมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูท าให้ไม่สามารถให้เงินกับ

ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ได้ให้เลยนั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชุมชนมีรายได้รวม

ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ได้เข้าสัมภาษณ์มักอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการสร้างอาชีพเพ่ือหารายได้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากการเข้ามาของรายได้มีอยู่

อย่างจ ากัดท าให้ตนต้องรอคอยเงินจากคนอ่ืนซึ่งเมื่อใดที่ลูกหลานมีเงินไม่เพียงพอที่จะให้ใช้จ่ายใน

เดือนนั้นตนจะรู้สึกล าบากมากเพราะว่าไม่สามารถวางแผนการเงินได้และไม่มีเงินเก็บส ารอง ดังนั้น

รายได้ที่ได้รับมาผู้สูงอายุจ าเป็นที่จะต้องใช้ให้เพียงพอถึงแม้ว่าเงินจะน้อยมากก็ตาม 

 สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมจัดว่าไม่ได้มีปัญหาที่ร้ายแรงมากนัก ส่วนใหญ่จะป่วย

เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และโรคอ่ืนๆ เช่น ปวดเมื่อย ต้อกระจกตา กล้ามเนื้ออ่อน

แรง เป็นต้น แต่ในสูงอายุบางกลุ่มยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจ าตัว โดยผู้สูงอายุที่สุขภาพ

แข็งแรงดีมักจะชอบเข้าร่วมสังคมและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุมาช่วยท าผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือออกจ าหน่ายเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี  

ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

โดยผู้สูงอายุมักเดินทางไปเอง เนื่องจากลูกหลานต้องท างานไม่สามารถไปส่งที่สถานพยาบาลได้  

รวมทั้งผู้สูงอายุมีความคิดว่าตนยังแข็งแรงดีอยู่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงไม่อยากเป็นภาระของ

คนอ่ืน เว้นแต่ผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพมีอาการปวดเมื่อยและแก่ชราหรือที่บ้านมี

ลูกหลานคอยดูแลก็จะเป็นคนพาไปสถานพยาบาลด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุบางกลุ่มที่

เดินทางล าบากจะเลือกไม่ไปพบแพทย์เพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรมาก กล่าวคือยังใช้ชีวิตได้

ตามปกติรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวแต่ไม่มีคนพาไปสถานพยาบาลก็จะเลือกไม่ไปพบแพทย์

เพราะว่าไม่อยากรู้สึกยุ่งยากวุ่นวายท าให้ไม่ได้รับการรักษา ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งทางผู้วิจัย

พบว่าทางชุมชนได้มีคลินิคเข้ามาคอยตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มาเป็นประจ า  นานๆ จะมาสักครั้ง

หนึ่งและตรวจผู้สูงอายุไม่ครบทุกบ้านท าให้ผู้สูงอายุที่เลือกไม่ไปพบแพทย์ไม่ได้รับการตรวจรักษาเลย  
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 ปัญหาโดยรวมที่พบมากที่สุดจะเป็นเรื่องของการขาดรายได้เนื่องจากผู้สูงอายุเกษียณจากงาน

และไม่มีงานรองรับท าให้ไม่มีอาชีพ นอกจากผู้สูงอายุบางคนที่ที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วจะเปิดกิจการ

ส่วนตัวเป็นพวกร้านขายของช าอยู่ในชุมชน รวมถึงท าอาหารคาวหวานขาย ดังนั้นผู้สูงอายุมักจะสนใจ

ในเรื่องของการสร้างรายได้โดยเสนอให้กลุ่มชมรมผู้สูงอายุได้ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ าพริก  

น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ าสมุนไพร น้ ายาล้างจาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความสามารถใน

การท าอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สามารถสานต่อได้ทันทีหรืออันไหนที่ไม่เคยท าก็จะเชิญวิทยากรมาช่วย

สอนโดยผู้สูงอายุที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาให้ความสนใจค่อนข้างสูงซึ่งมีผู้สูงอายุช่วยกันประมาณ  

20 - 30 คนจากนั้นจึงน าไปจ าหน่าย แต่ติดปัญหาที่ไม่มีตลาดรองรับ ท าให้ผู้สูงอายุยังไม่ได้เงินปันผล

เนื่องจากต้องน าเงินที่ได้ไปใช้ซื้อวัสดุมาผลิตหมุนเวียนต่อโดยผู้สูงอายุเหล่านี้มักเป็นผู้ สูงอายุที่อยู่ใน

กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี นอกจากนี้ปัญหาที่รองลงมาคือปัญหาทางด้านการขาดการเข้า

สังคมโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่ชอบเข้าสังคมหรือชอบเก็บตัวอยู่ในบ้าน

เงียบๆ มากกว่าออกมาเจอสังคมภายนอกอาจเป็นเพราะภารกิจที่ต้องดูแลลูกหลานและผู้ป่วยติดเตียง 

รวมไปถึงตนเองมีสุขภาพที่ไม่ดีเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกก าลังกายสุดท้ายจึงกลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน

ไปโดยปริยายอีกทั้งยังขาดความภาคภูมิใจในตัวเองและขาดความมั่นใจในตัวเองในที่สุด รวมไปถึง

ปัญหาการขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานโดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเหงาเพราะ

ลูกหลานย้ายไปอยู่กับครอบครัวข้างนอกชุมชน ลูกหลานไม่มีเวลาให้  ท าให้ในบางครั้งอาจจะรู้สึก

ว้าเหว่เนื่องจากขาดทั้งรายได้และยังต้องอยู่คนเดียวแต่ด้วยความเคยชินและคิดว่ายังมีแรงอยู่สามารถ

ดูแลตัวเองได้จึงท าให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 

 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุชุมชนรุ่งมณีพัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุมีเพียงผู้สูงอายุหน้าเดิมๆ ประมาณ 20 – 30 คน แต่จัดได้ว่าเป็นกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมน้อยแต่จัดได้ว่าเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างในความเข้มแข็งเนื่องจากมีผู้น าที่ใส่ใจปัญหาและ

พยายามช่วยชุมชนตลอดเวลาท าให้กลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุน

จากภาคีภายนอกโดยเฉพาะในเรื่องของการออม ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับการยกย่องจาก

ธนาคารออมสินจนสามารถมีสถาบันการเงินกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเปิดในชุมชนได้และยังเป็น

แบบอย่างให้กับกลุ่มภายนอกได้มาศึกษาเพ่ือเรียนรู้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
 1)  ควรดึงผู้สูงอายุติดบ้านให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือ

การได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุติดบ้านที่
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ดีขึ้น ครอบคลุมทั้งการท ากิจกรรม การสร้างสังคม การได้รับสวัสดิการ การเพ่ิมรายได้ และอาจ
กลายเป็นผู้สูงอายที่เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต  
 2)  ควรตั้งศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงล าพังไม่มี
ลูกหลานดูแล และรองรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน โดยให้
ผู้สูงอายุที่สามารถท างานได้เข้ามาช่วยดูแลภายผู้ป่วยภายในศูนย์และมีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้ เพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภัยและเพ่ิมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง 
 3)  ตั้งกลุ่มจิตอาสาโดยเยาวชน เพ่ือคอยดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีการเยี่ยมผู้ป่วยตาม
บ้าน เข้ามาช่วยเหลืองานในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการเรียนรู้การท างานเพ่ือผู้อื่น และสามารถสานต่อการ
ท างานจากรุ่นสู่รุ่นได้ 
  

6.1.3  วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างชุมชนคลองพลับพลาและชุมชน 

รุ่งมณีพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลเชิงส ารวจและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของชุมชน

คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

ของผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 2 มีผลการศึกษาคล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยทั้งสองชุมชนเป็นชุมชน

ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในหลายๆ ด้าน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจจะเป็นแรงผลักดันและแรงขับ

เคลื่อนที่ท าให้ทั้ง 2 ชุมชนมีความเติบโตทางชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่างตามหัวข้อ ดังนี้  

 1)  พ้ืนที่สิ่งแวดล้อมชุมชนของทั้ง 2 ชุมชน ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์โดยมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกันเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก

กันมากนัก แต่ก่อนในชุมชนเป็นทุ่งนาแต่เมื่อความเจริญหลั่งใหลเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ทั้งการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีถนนที่ตัดผ่านหน้าชุมชนท าให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น รวมไปถึงความ

เจริญที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่เนื่องจากชุมชน 

รุ่งมณีพัฒนาตั้งอยู่ริมถนนและอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักที่ติดกับมหาวิทยาลัยรามค าแหงมากกว่าชุมชน

คลองพลับพลาส่งผลให้ผู้คนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาใช้พ้ืนที่ของตัวเองสร้างเป็นตึกหอพัก รวมถึงแบ่ง

ห้องในบ้านของตัวเองเพ่ือให้นักศึกษาและคนนอกพ้ืนที่เช่าอยู่ ดังภาพในปัจจุบันที่มีความแออัด

เบียดเสียดที่ส าคัญยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากโครงการสร้างบ้านมั่นคงอยู่ในช่วง

ระหว่างด าเนินการและยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้คนในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย

อาหารที่ขายอยู่บริเวณริมถนนและในชุมชนเป็นจ านวนมากเพราะท าเลเอ้ือแก่การค้าขายทั้งคนใน
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ชุมชนเองและผู้คนภายนอกที่ผ่านไปมารวมถึงมักประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่

ใกล้เคียง แต่คนในชุมชนยังคงเข้าถึงกันอยู่กล่าวคือผู้สูงอายุและคนในชุมชนยังมีการพูดคุยและ

สามารถชักชวนกันออกมาท ากิจกรรมได้มากกว่าชุมชนคลองพลับพลาเนื่องจากชุมชนมีความแออัด

และยังอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันอยู่ สามารถเดินเข้าไปหาเพ่ือนบ้านเหมือนสังคมชุมชนชนบท ซึ่งแตกต่าง

จากชุมชนคลองพลับพลาเนื่องจากพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากกว่าและชุมชนอยู่ห่างไกลลึกเข้าไป

อีกไม่ได้ตั้งอยู่หน้าถนนเหมือนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา การสร้างอาคารบ้านเรือนมีลักษณะคล้ายกับ

หมู่บ้านจัดสรรที่มีการแบ่งพ้ืนที่อย่างชัดเจนมีรั้วรอบขอบชิดตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบและมีความร่มรื่น 

สวยงามจากต้นไม้ที่ปลูกทั่วชุมชน แต่เนื่องจากลักษณะที่คล้ายบ้านจัดสรรท าให้ความเป็นอยู่ของ

ชุมชนเปลี่ยนไปจากที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสนิทสนมกลมเกลียว คนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน รู้จักมักคุ้นกันแบบสังคมชนบท เมื่อมีการแบ่งพ้ืนที่ท าให้ชุมชนกลายเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น

ผู้สูงอายุและคนในชุมชนเริ่มเก็บตัวอยู่ในบ้านมากกว่าที่จะออกมาร่วมกิจกรรมหรือเข้าสังคมกัน

เหมือนแต่ก่อน 

 2)  มีผู้น าชุมชนที่มีความเป็นผู้น าสูงและเป็นผู้น าเข้มแข็งท างานด้วยความเสียสละ

อย่างแท้จริงท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้น าชุมชนได้รับความไว้วางใจจากคนใน

ชุมชนจึงสามารถรวมคนทุกกลุ่มวัยเข้าด้วยกันอย่างดี เมื่อมีกิจกรรมใดๆก็ตาม คนในชุมชนมักจะให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะเป็นคนหน้าเดิมๆ ก็ตาม แต่มีความแน่น

แฟ้นและมีความเข้มแข็งสูง ท าให้ชุมชนสามารถเดินหน้าและหาสวัสดิการต่างๆ มาให้กับผู้สูงอายุใน

ชุมชนได้ โดยทั้ง 2 ชุมชนมักมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือแก้ไขปัญหาหลักในเรื่องของการขาดรายได้

ของผู้สูงอายุ มีการจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันเพียงแต่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เหมือนกัน แต่ผู้สูงอายุก็

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ชุมชนคือไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา

ท าให้ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเงินปันผลจากการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องน าเงินที่ได้ไป

ซื้อวัสดุเพื่อมาท าผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม  

 3)  มีจ านวนผู้สูงอายุจ านวนมาก โดยในทุกกิจกรรมผู้สูงอายุมีบทบาทความส าคัญใน

ทุกประเพณีวันส าคัญไม่ว่าจะเป็น วันปีใหม่ วันเด็ก วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต์ วันพ่อ 

วันแม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักอยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปีมากที่สุดและไม่ได้ประกอบอาชีพที่

มีรายได้เหมือนกันท าให้ปัญหาการขาดรายได้สูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน แตม่ีเพียงรายได้ที่มาจาก

เบี้ยสูงอายุและลูกหลานให้เท่านั้น รายได้รวมต่ ากว่า 5,000 บาทดังนั้นผู้สูงอายุทั้ง 2 ชุมชนจึงสนใจ

ในเรื่องของทักษะการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก  
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 4)  ด้านสุขภาพ ผู้สู งอายุของทั้ง  2 ชุมชนมักป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคอ่ืนๆ ตามล าดับ แต่โดยรวมจัดว่าผู้สูงอายุ

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จ านวนมากที่สุดตามมาด้วยผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้

จะต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยชุมชนคลองพลับพลาส่วนใหญ่จะมีญาติหรือ

ลูกหลานพาไปที่สถานพยาบาลมากที่สุดถึงแม้ว่าสถานพยาบาลตั้งอยู่ติดกับชุมชนและสามารถเดินไป

เองได้ก็ตามแต่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนากลับตรงกันข้ามกล่าวคือชุมชนอยู่ไกลสถานพยาบาลมากกว่าแต่

ผู้สูงอายุกลับต้องเดินทางไปเองมากที่สุดด้วยการนั่งแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทางและรถมอเตอร์ไซค์

รับจ้าง เนื่องจากคนในชุมชนมักเป็นคนนอกพ้ืนที่เข้ามาอยู่ท าให้สิทธิในการรักษาอยู่ไกลรวมถึงคนใน

ครอบครัวท างานท าให้ไม่สามารถไปส่งได้แต่ให้ค่าเดินทางแทน 

 5)  การเข้าร่วมกิจกรรมของทางชุมชนหรือทางชมรมผู้สูงอายุพบว่าทั้ง 2 ชุมชนมี

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนพอๆ กัน ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่คนที่มาเข้าร่วมมักเป็น

ผู้สูงอายุหน้าเดิมๆ และอยู่ในกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี ชอบการเข้าสังคมและการท า

กิจกรรม แต่ปัญหาที่พบเหมือนกันคือผู้สูงอายุติดบ้านไม่เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าหากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้า

ร่วมกิจกรรมคอยชักชวนและดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้างให้มาร่วมกิจกรรมด้วยน่าจะช่วยเพ่ิมจ านวน

สมาชิกหน้าใหม่ได้ แต่ต้องคอยพูดคุยอย่าให้ผู้สูงอายุติดบ้างรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว้าเหว่ขาดคนสนใจ 

เนื่องจากผู้สูงอายุติดบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานๆ ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ขาดความม่ันใจใน

ตัวเองและไม่ชอบอยู่กับสังคมที่มีคนมาก ดังนั้นจ าเป็นต้องคอยดูแลความรู้สึกเพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้

มีการปรับตัวและค่อยๆ ฟ้ืนฟู้จิตใจจนท าให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่ชอบเข้ากิจกรรมของชุมชนและของ

ชมรมผู้สูงอายุนั่นเอง 

 6)  ปัญหาหลักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คือ การขาดรายได้เป็นหลัก 

ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะท างานเพ่ือให้ตนเองมีรายได้จากการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยไม่

ต้องรอเงินจากลูกหลานหรือเบี้ยสูงอายุเพียงอย่างเดียวเพราะไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้

หากลูกหลานไม่ให้ตนจะไม่มีเงินส ารองในการด ารงชีพ ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ รู้สึกไม่มีคุณค่าแต่ถ้า

เมื่อใดที่สามารถหาเงินได้จากน้ าพักน้ าแรงของตัวเองจะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกมี

คุณค่ามากข้ึน 

 7)  ปัญหาของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านมักเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากที่สุดไม่

ชอบเข้าสังคมและไม่ชอบออกจากบ้านถ้าไม่จ าเป็นซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนานๆ ส่งผลต่อการพัฒนา

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ท าให้กลายเป็นคนขาดความมั่นใจและมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย
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เนื่องจากไม่ได้ออกก าลังกายได้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ในบางรายแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบเข้า

ร่วมกิจกรรมของชุมชนแต่ด้วยภารกิจที่จะต้องเลี้ยงดูลูกหลานรวมไปถึงในบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียง

ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถปลีกตัวออกมานอกบ้านนานๆ ได้  หากมีการช่วยเหลือในด้านนี้

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจจะออกมาท ากิจกรรมกับทางชุมชนก็เป็นได้ 

 8)  ปัญหาผู้สูงอายุติดเตียง คือ เรื่องห้องน้ าที่เป็นปัญหามากส าหรับผู้สูงอายุติดเตียง

และผู้สูงอายุที่แก่ชราเนื่องจากห้องน้ าสร้างไม่ถูกสุขลักษณะและไม่เหมาะสม จึงอยากให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการติดราวจับในห้องน้ าและตามก าแพงบ้านเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีที่พยุง

เพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน เช่น ไม้เท้า รถเข็น แว่นตา เป็นต้น รวมถึง

อยากให้มีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนท่าการบริการบ าบัดของผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างถูกต้อง

เนื่องจากญาติและคนที่ดูแลผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลช่วยเหลือ ที่ส าคัญผู้ป่วยติดเตียงบางรายไม่มี

คนอยู่ดูแลเนื่องจากคนในครอบครัวจ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านหากหยุดงานเพ่ือมาดูแลจะท า

ให้ขาดรายได้และไม่มีเงินในการด ารงชีพ จึงอยากให้คนในชุมชนผลัดกันมาดูแลเยี่ยมเยียนผู้ป่วย

ในช่วงที่ไม่มีคนอยู่บ้าน รวมถึงการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปสถานพยาบาลที่อยากให้ชุมชนมีรถในการ

บริการรับส่ง 

 9)  ภาคีที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทั้งชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

เป็นหน่วยงานเดียวกัน เช่น ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา คลินิค

เรือพระร่วง ส านักงานเขตวังทองหลาง เป็นต้น โดยจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มของชุมชนจะสามารถ

ท างานเหล่านี้โดยล าพังแต่เนื่องจากการสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือ ท าให้ทั้ง  2 ชุมชนมีความ

เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างของการรวมกลุ่มได้อย่างดีที่ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างถูกทิศทางนั่นเอง 

 

6.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 

 ชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีปัญหาการด ารงชีพ/การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

แต่ละประเภท และมการจัดสวัสดิการที่เหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาท าให้เห็นช่องว่าง

ของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 
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 6.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนวัยเกษียณอายุมีปัญหาในการด ารงชีพ

น้อยกว่าและมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณอายุ ตามความคิดของ

ผู้วิจัยเพราะผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวจะมีการวางแผนทั้งใน 1)  ด้านจิตใจที่มีการยอมรับว่าการ

เกษียณอายุเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอท าให้ไม่วิตกกังวลมากนักแต่พยายามหาทางอยู่

ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่มีความสุขซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัย

เกษียณไม่สามารถท าใจยอมรับชีวิตหลังเกษียณได้ ไม่สามารถปรับตัวได้โดยทันทีท าให้เกิดความรู้สึก

หดหู่ เหงา และรู้สึกชีวิตไร้ซึ่งคุณค่าและประโยชน์ ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่มีความสุขและหวนคิดแต่

เรื่องในอดีตว่าควรจะท าในสิ่งที่ไม่ได้ท า 2)  ด้านร่างกายผู้สูงอายุต้องพบเจอกับสภาวะร่างกายที่ 

ทรุดโทรมลงจากอายุที่มากขึ้นผู้สูงอายุที่มีการตระหนักและดูแลตัวเองจะเลือกบริโภคอาหารที่ดีมี

คุณประโยชน์พร้อมทั้งออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง โดยท าเป็นกิจวัตร

ประจ าวันให้ชิน เช่น การปั่นจักรยาน การวิ่งภายในชุมชน การเดินเร็ว เป็นต้น ซึ่งต่างจากผู้สูงอายุที่

ไม่ได้มีการเตรียมตัวเมื่อถึงเวลาท าให้โรคทางกายปรากฏขึ้นโดยพบว่าคนในชุมชนมักมีโรคประจ าตัว

เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ตามองไม่เห็น และอ่ืนๆ ตามล าดับท าให้มีสุขภาพร่างกายที่

ไม่แข็งแรงเนื่องจากไม่ได้ออกก าลังกาย 3)  สถานภาพเศรษฐกิจผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมมี

การวางแผนประเมินทั้งรายรับ รายจ่าย และมีการเก็บเงินส ารองจ านวนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโดย

เริ่มกระท ามาตั้งแต่ช่วงวัยท างานเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณท าให้ไม่เดือดร้อนมากนักซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุ

ที่ไม่ได้วางแผนเตรียมตัวท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ

เหมือนแต่ก่อนท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเครียดต้องคอยรอเงินจากสวัสดิการของรัฐบาลจาก 

เบี้ยผู้สูงอายุในการใช้จ่ายแต่ละเดือน และยังพบว่าลูกหลานในชุมชนไม่ค่อยได้ให้เงินกับผู้สูงอายุมาก

นักเนื่องจากรายได้ของครอบครัวมีรายได้น้อย จึงต้องประหยัดซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถหาเงินได้เองท า

ให้เกิดความอึดอัดในการหักห้ามใจส่งผลต่อจิตใจที่มีความรู้สึกไร้คุณค่า  และมีผลกระทบด้านอ่ืนๆ 

ตามมา 4)  ด้านที่อยู่อาศัย พบว่าโดยส่วนใหญ่มีบ้านพักอยู่แล้วโดยรับการดูแลจากครอบครัวทั้งญาติ

และลูกหลานในการให้ที่พักอาศัยแต่มีในบางกลุ่มคนที่ก าลังพบเจอปัญหาการสร้างบ้านมั่นคงในชุมชน

รุ่งมณีพัฒนาที่จ าเป็นต้องรื้อถอนเพ่ือสร้างใหม่ท าให้ต้องอพยพหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวจนกว่าบ้านมั่นคง

จะสร้างแล้วเสร็จโดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเดือดร้อนเนื่องจากเงินส ารองมีไม่เพียงพอที่จะเช่าบ้านอยู่

เกิดความวิตกกังวลและความเครียดเป็นอย่างมาก 5)  การใช้เวลาว่างหรือท ากิจกรรมเพ่ือทดแทน

เวลาในการท างานท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน และมีความสุขเมื่อได้ท าสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
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ทั้งทางความคิด ร่างกาย และจิตใจและเห็นความส าคัญของการร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อจิตใจท าให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามมา เช่น การออกก าลังกายกับเพ่ือน การได้พูดคุยกับเพ่ือนบ้านในวัยเดียวกัน 

การฝึกทักษะอาชีพ การสร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ดังนั้นชุมชนจึงได้มีการจัดสวัสดิการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการ และเป็นการส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสูงวัยเกษียณ

มากขึ้น โดยมีการจัดสวัสดิการออมเงินตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือให้รู้จักและเห็นค่าของการออมเงิน และเริ่มให้

สมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีเข้ามาช่วยงานของกล่มผู้สูงอายุเพ่ือการเตรียมตัวและเข้าใจปัญหา

ของกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการคนสามวัยประกอบด้วย เยาวชน 

คนท างาน และวัยสูงอายุมาท างานร่วมกันเพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้ 

ทุกกลุ่มได้มีความเข้าใจและการเตรียมตัวร่วมกัน ซึ่งตรงกับการศึกษาของสุพรรณี รัตนานนท์            

เมธี จันทชาติ และทยณัฐ ชวนไชยสิทธิ์  (2557) พบว่า ผู้สูงอายุควรมีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ  

ในช่วงวัยหนุ่มสาว มีการศึกษารายละเอียดเพ่ือโอกาสในการเตรียมตัวในทุกด้านต้องเริ่มตั้งแต่อายุยัง

ไม่มาก หากครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุจะมี

โอกาสความส าเร็จมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2555) ที่พบว่าผู้ที่มีการ

เตรียมตัวที่ดีจะสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้มี

การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ 

 

6.2.2  ชมรมผู้สูงอายุกับสวัสดิการผู้สูงอายุ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลจากสวัสดิการของรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว 

เช่น ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในทุกเดือน ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพฟรีในชุมชน เป็นต้น และยังได้รับการ

ดูแลจากทางครอบครัวทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การดูแลเรื่องอาหาร เป็นต้น 

แต่สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากท้ังรัฐบาลและครอบครัวไม่เพียงพอ เช่น รายได้ไม่พอใช้ มีปัญหาด้าน

สุขภาพ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน ขาดการเข้าสังคมเพราะไม่ได้ออกมาพูดคุยหรือท า

กิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน ขาดความมั่นใจในตัวเองเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเป็นระยะเวลานาน เป็น

ต้น ตามความคิดของผู้วิจัย อาจเป็นเพราะ ผู้สูงอายุมีจ านวนมากท าให้การท างานของรัฐบาลล่าช้า

และงบประมาณที่มีจ ากัด รวมทั้งค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงขึ้นท าให้จ านวนเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับไม่

เพียงพอต่อการใช้จ่าย อีกทั้งบางครอบครัวมีปัญหาภายในครอบครัวทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ 

เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของลูกหลานที่ต้องท างานท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุฯลฯ 

โดยเฉพาะในเวลากลางวันที่ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียว ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ  
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ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุขึ้นเพ่ือช่วยกันดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือ

เติมเต็มและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุได้ออก

ก าลังกายกับเพ่ือนในวัยเดียวกันหากออกก าลังกายเพียงล าพังอาจท าให้เกิดการเบื่อหน่ายและล้มเลิก

ไปในที่สุด แต่การออกก าลังกายกับกลุ่มท าให้มีเพ่ือนออกก าลังและสามารถออกก าลังกายได้อย่า ง

ต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งพลังของการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเมื่อภาคีภายนอกมองเห็นในจุดนี้ท าให้มีการ

สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องอ่ืนๆ ตามมา เช่น ให้งบประมาณสนับสนุนเครื่องเสียงและส่งครูสอนเต้น    

แอโรบิคเพ่ือมาน าท่าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกพาไป

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการสอนเกี่ยวกับการดูแลตัวเองจากการเลือก

บริโภคอาหารท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ผู้สูงอายุสามารถน ามาปรับใช้ในการดูแล

ตัวเองได้และมีสอนทักษะอาชีพที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของตัวเองอีก

ด้วย อีกทั้งการรวมกลุ่มส่งผลให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีแพทย์มาตรวจสุขภาพในชุมชน 

เป็นต้น โดยสมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นหลักดังนั้น

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องใช้พลังของการรวมกลุ่มเข้าไปชักชวนผู้สูงอายุติดบ้านให้ออกมาร่วมกิจกรรมกับ

ทางกลุ่มและใช้พลังของทั้ง 2 กลุ่มเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงเพ่ือเป็นก าลังใจและท าให้ผู้สูงอายุ

ติดเตียงได้รับความสุขและมองเห็นคุณค่าของตัวเองส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ดีของผู้ป่วยติดเตียง โดย

ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุนี้ไม่ได้เข้ามาเพ่ือแทนที่บทบาทการดูแลของครอบครัวและสวัสดิการ

จากรัฐ แต่เป็นการเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่ไม่ทั่วถึงเพ่ือเติมเต็มให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการหลากหลาย

ทางมากขึ้น เป็นการท างานร่วมกันกับทั้งครอบครัว คนในชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ รัฐบาลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากทุกฝ่ายเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิริยาภรณ์ สวัสดิ์รักษา (2544) พบว่า การจัดสวัสดิการของ

ผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนใหญ่จะค านึงถึงความส าคัญของผู้สูงอายุโดยการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ไม่ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวให้รู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยวหรือขาดความรักความ

อบอุ่น  

 6.2.3  ภาคีเครือข่ายกับการดูแลผู้สูงอายุ 

 ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนของกลุ่มภาคีเครือข่ายมีผลต่อความส าเร็จในการจัด

สวัสดิการชุมชนให้กับผู้สูงอายุ ตามความคิดของผู้วิจัย เพราะ การท างานร่วมกันระหว่างคนในชุมชน 

สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และภาคีต่างๆ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ท าให้การจัดสวัสดิการ

พัฒนาและก้าวหน้าซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางชุมชนจะด าเนินกิจกรรมเหล่านี้โดยล าพัง โดยภาคทีีเ่ข้ามา
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ให้การสนับสนุนจากทั้งกลุ่มแพทย์คลินิคเรือพระร่วง คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาที่เข้ามาตรวจสุขภาพ

พ้ืนฐานของผู้สูงอายุในชุมชน ส านักงานเขตที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณต่างๆ ส านัก

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เข้ามาช่วยดูแลทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยจากโครงการบ้านมั่นคงที่ท าให้

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การออม การ

ออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกทักษาอาชีพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น จากการน าผู้สูงอายุ

ลงพ้ืนที่เพ่ือไปศึกษาดูงานจากชุมชนนอกพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพ่ือน ากลับมาปรับปรุง

และพัฒนาให้ตรงกับบริบทของแต่ละชุมชน การสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทางกลุ่ม

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดสวัสดิการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยชุมชนได้มีการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท างานประสานกับกลุ่มสูงอายุในชุมชนทั้ง

ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส านักงานเขต หน่วยแพทย์ ฯลฯ เพ่ือดูแลผู้สูงอายุอย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง อย่างไรก็ตามภาคีและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องประสานงานกับ

ทางกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเพราะชุมชนได้มีการเก็บข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ตรงกับปัจจุบันมากที่สุด

และเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือน ามาปรับใช้ให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นของทางชุมชนท าให้

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาได้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้สูงอายุอีกด้วย นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายควรเข้ามาส่งเสริม ดูแลและท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้

เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้นเพ่ือความความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายในการสอน

งานและเฝ้าติดตามรวมถึงประเมินผล เพ่ือให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือการด าเนินการด้วย

ตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ศราวุธ ไชยทองพันธ์ (2553) พบว่า อุปสรรคในการจัด

สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหามากที่สุดคือการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรที่เกี่ยวข้อ งมี

จ านวนน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถจัดสวัดิการให้กับผู้สูงอายุได้ และสอดคล้องกับการศึกษา

ของจรัญญา วงษ์พรหม และคณะ (2558) พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยั่งยืนเกิดจากการ

ด าเนินการของชุมชนที่ประกอบด้วย แกนน าผู้สูงอายุ คนวัยอ่ืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่

ช่วยกันท างานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของธีรวิชญ์ จันทกูล (2557) ที่พบว่า การมีส่วน

ร่วมของภาคีทุกภาคส่วนตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐจนถึงภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกลไลที่ส าคัญใน

การขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ต าบลสุขภาวะ 
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6.2.4  การดึงผู้สูงอายุจากติดบ้านให้ออกมาร่วมกิจกรรมภายนอก 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีจ านวน

มากและเป็นผู้ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ตามความคิดของผู้วิจัย อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้

ชีวิตหลังวัยเกษียณอยู่กับบ้าน โดยมีกิจวัตรประจ าวันในการเลี้ยงดูลูกหลาน ท ากับข้าว และท างาน

บ้านเป็นหลักเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตัวเองทดแทนการท างานนอกบ้านเหมือนก่อนส่งผลให้ผู้สูงอายุ

เหล่านี้ไม่ได้ออกมาท ากิจกรรมนอกบ้าน ไม่ได้พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน ขาดการปฏิสังสรรค์ ขาดการเข้า

สังคม ขาดการออกก าลังกาย และไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันท าให้กลายเป็น

ผู้สูงอายุติดบ้านในที่สุด ซึ่งผลกระทบจากการใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานมีผลเสียต่อทั้งร่างกาย

และจิตใจที่บั่นทอนในแง่ของความเชื่อมั่นท าให้กลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าตนเอง

ไม่มีคุณค่า รวมถึงมีร่างกายที่อ่อนแอลงเนื่องจากไม่ได้มีการออกก าลังกายตามความสมดุลและส่งผล

กระทบต่ออารมณ์ของผู้สูงอายุเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านเศรษฐกิจต้องคอยพ่ึงพา

ลูกหลานอยู่ตลอดเวลานอกจากท าให้เกิดการไม่เห็นคุณค่าในตนเองแล้วยังท าให้เกิดความเครียด และ

ความวิตกกังวลตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากวัฒนธรรมไทยที่ยังมีการใช้แรงงานของ

ผู้สูงอายุอยู่ดังนั้นโอกาสในการถูกดึงเป็นผู้สูงอายุติดบ้านจึงมีค่อนข้างสูงตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่

จะต้องส่งเสริมและชักชวนผู้สูงอายุติดบ้านให้ออกมาท ากิจกรรมภายนอกร่วมกับชุมชนและทางกลุ่ม

ผู้สูงอายุเพ่ือดึงเข้ามาฟ้ืนฟูและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่ออกมาร่วม

กิจกรรมเป็นประจ าและได้รับประโยชน์จากสวัสดิการเพ่ือบั้นปลายชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ได้มีการออกก าลัง

กายกับเพ่ือน ฝึกทักษะอาชีพเพ่ือมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ได้เข้าสังคมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ในชีวิตเพราะคนในวัยเดียวกันจะคุยกันรู้เรื่องกว่าลูกหลานที่ต่างวัยที่มักจะเกิดความ

ร าคาญและไม่อยากฟัง ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ ได้สวดมนต์ ได้รับการตอบสนองตามความ

ต้องการด้านสังคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการดึงผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมจนละเลย

หน้าที่ภายในบ้านแต่เป็นการช่วยเพ่ิมความสุขและเพ่ิมคุณค่าให้กับตัวผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ ซึ่งตรงกับการศึกษาของวิริยาภรณ์ สวัสดิ์รักษา (2544) พบว่า การจัดสวัสดิการที่รงกับความ

ต้องการของคนในชุมชน วิถีชีวิตชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักรวมถึงการให้ความส าคัญ

กับการช่วยเหลือและชักชวนผู้ อ่ืนให้ เข้ามาร่วมกิจกรรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) พบว่า ควรมีการจัดส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนช่วงเวลาที่บุตรหลานไม่อยู่หรือต้องไปท างานต่างจังหวัดท าให้ขาด
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การดูแลเพ่ือชักชวนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้ตระหนักถึงความสามารถและคุณค่า

ของตนเอง 

 

6.3  ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชน     

รุ่งมณีพัฒนา 
 

 ผลจากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าความส าเร็จในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนต้องมาจาก

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน

ชุมชนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

 

 6.3.1  ข้อเสนอแนะต่อชมรมผู้สูงอายุ  

 1)  ชมรมควรเข้าช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุ  เนื่องจากผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ขาดรายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านที่ต้องคอยพ่ึงพาลูกหลานเป็นหลักและใช้ชีวิตอยู่

เพียงแต่ในบ้านท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการจากชุมชนมอบให้ตามที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังขาดการเข้า

สังคมและขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ซึ่งควรให้ความส าคัญและพาออกมาร่วมกิจกรรมกับทาง

ชุมชนและทางกลุ่มผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนกิจกรรมใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้สูงอายุอยากออกมาท ากิจกรรมเป็นประจ า

และท าให้เกิดการชักชวนกันมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนสมาชิกใหม่ 

 2)  ควรจัดการวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุติดบ้านที่มีภารกิจต้องดูแลลูกหลานหรือ

ผู้ป่วยติดเตียงท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนได้ หากทางชมรมเข้าแก้ไขปัญหานี้จะท าให้

สามารถเพ่ิมจ านวนผู้สูงอายุติดบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางชุมชนและชมรมผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น เช่น 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาควรเปิดรับสถานรับเลี้ยงผู้ป่วยติดเตียงที่ศูนย์ฯ ในช่วงกลางวันในเวลาที่คนในบ้าน

ออกไปท างานรวมถึงบ้านที่ผู้สูงอายุติดบ้านต้องคอยดูแลเพียงล าพัง เพ่ือแบ่งเบาและช่วยให้ผู้สูงอายุ

ติดบ้านมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง

สามารถช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น 

 3)  ควรเข้ามาส ารวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติคอยดูแลและต้องอาศัยอยู่

เพียงล าพัง เพ่ือเข้าช่วยเหลือดูแลไม่ปล่อยปะละเลย ท าให้รู้สึกโดดเดี่ยวและสามารถส่งเสริมให้

สวัสดิการเข้าถึงผู้สูงอายุทั้งชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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 4)  สร้างศูนย์พักพิงส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับผู้สูงอายุติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน

ที่ไม่มีคนดูแล โดยเฉพาะในเวลากลางวันที่คนในครอบครัวไปท างาน เนื่องจากเป็นการป้องกัน

อันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวที่ไม่มีคนสังเกตเห็น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุติดบ้านที่

ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนได้ เป็นการเพ่ิมช่องทางการสร้าง

รายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ยินยอมดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่เข้ามาใช้บริการศูนย์โดยจ่ายค่าจ้างรายวันให้ 

 5)  ควรสร้างอาคารที่มั่นคงในการท ากิจกรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ

ผลักดันให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมโดยปราศจากความกังวลต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่ไม่เป็นใจ 

สามารถท ากิจกรรมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัย

ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

6.3.2  ข้อเสนอแนะต่อครอบครัว 

 1)  สนับสนุนอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สูงอายุโดยไม่ขาดตกบกพร่อง ถึงแม้ว่า

จะไม่สามารถให้เงินเดือนได้ก็ตาม แต่ต้องไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างล าบาก โดยไม่ได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลานโดยเฉพาะในเวลาช่วงกลางวันที่ผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงล าพัง ถ้าที่บ้านมี

ผู้สูงอายุติดเตียงควรจ้างคนมาดูแลหรืออยู่เป็นเพ่ือนเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่มีคน

อยู่ด้วย 

 2)  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมสวัสดิการของชมรมผู้สูงอายุ  เพ่ือได้รับ

สุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากประโยชน์ของการรวมกลุ่มและสวัสดิการที่มีให้ ซึ่งในบาง

เวลาครอบครัวไม่อยู่บ้านโดยเฉพาะเวลากลางวันที่ส่วนใหญ่คนในครอบครัวต้องออกไปท างานนอก

บ้านท าให้ไม่มีคนอยู่ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัวจะได้ไม่ต้องคอยเป็นห่วงหน้าพะวงหลังว่าผู้สูงอายุจะอยู่

อย่างไรเพราะผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากเพ่ือนในกลุ่มและได้ฝึกทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายและท า

ให้ครอบครัวเกิดความสบายใจที่ส าคัญครอบครัวต้องเป็นก าลังใจดูแลเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจิตใจ

ของผู้สูงอายุ  

 

 6.3.3  ข้อเสนอแนะต่อตัวผู้สูงอายุ 

 1)  ผู้สูงอายุควรตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากชมรมผู้สู งอายุและ                      

รัฐบาล ให้ความร่วมมือกับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลและชุมชนมอบให้เพ่ือสร้างพลังและผลักดันให้กลุ่ม

สูงอายุในชุมชนมีการพัฒนาจนท าให้หน่วยงานภายนอกเห็นและเข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
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ควรใส่ใจดูแลตัวเองทั้งทางร่ายกายและจิตใจรวมถึงควรมีการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือ

วางแผนชีวิตของตนเองเมื่อต้องอยู่ในวัยสูงอายุ 

 2)  ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมารวมตัวกันจะท าให้เกิดพลัง ดังนั้นควร

เข้าไปช่วยผู้สูงอายุที่ติดบ้านให้ออกมาร่วมกิจกรรมโดยการชักชวน พูดคุย เป็นมิตร เพ่ือให้ผู้สูงอายุติด

บ้านที่ขาดความมั่นใจในตนเองได้รับพลังบวกและออกมาร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและชมรม

ผู้สูงอายุ 

 

6.3.4  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาคีภายนอก 

 1)  รัฐบาลควรเพ่ิมเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้มากขึ้นเนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของ

ผู้สูงอายุเกิดจากการขาดรายได้และรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ รวมถึงควรเข้ามาส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและควรเข้ามามีส่วนร่วม ติดตามผลการด าเนินการ

ตั้งแต่เริ่มจนจบเพ่ือทราบปัญหาของการท างานและสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง 2 ชุมชนมี

ปัญหาของการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเนื่องจากขาดตลาดรองรับและท าให้ของตกค้างอยู่ที่

ชุมชนท าให้ผู้สูงอายุยังไม่ได้รายได้จากการท างานสร้างอาชีพอย่างแท้จริง  

 2)  กลุ่มสถานพยาบาลควรเข้ามาอ านวยความสะดวกทั้งการตรวจรักษาและจ่ายยา

ให้กับผู้สูงอายุที่ชุมชนโดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปสถานพยาบาลทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะมีแพทย์เข้า

มาตรวจในชุมชนแต่พบว่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ทีมแพทย์ขาดความสม่ าเสมอในการเข้ามาตรวจ

ร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเองทุกเดือน รวมถึงชุมชน          

คลองพลับพลาที่ถึงแม้จะมีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพให้แต่สุดท้ายต้องเดินทางไปพบแพทย์เพ่ือรับยา

ในทุกเดือน ดังนั้นหน่วยแพทย์ควรเข้ามาที่ชุมชนทั้งตรวจสุขภาพและจ่ายยาในชุมชนโดยมีการนัด

สถานที่และเวลาให้กับกลุ่มสูงอายุทั้ง 3 กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุติด

บ้านและผู้สูงอายุติดเตียงเดือนละ 1 ครั้งยกเว้นเป็นกรณีไปที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาจากที่

สถานพยาบาลเท่านั้น 

 3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนเงินทุนในการท ากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและใส่

ใจเสียงเรียกร้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากผู้สูงอายุทั้งชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีความ

เข้มแข็งในการรวมกลุ่มแต่ยังขาดเงินสนับสนุนท าให้มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม 
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 4)  ควรมีการติดตามประเมินผลการท างานของคณะกรรมการชุมชนกลุ่มสูงอายุและ

สมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหาและช่วยแก้ปัญหาพร้อมทั้งช่วยแนะน าการท างานที่

ถูกต้องและหาทางออกร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถ

ช่วยเหลือ จัดท ากิจกรรมกันเองได้อย่างยั่งยืน 

    

6.4  ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ระหว่างชุมชนเมือง

กับชุมชนชนบท เพ่ือค้นหาแนวทางการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่และตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุในบริบทนั้น 

 2)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนเมือง เพ่ือน ามาต่อ

ยอดและเป็นข้อสนับสนุนในการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
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ภาพรวมความคืบหนFาผลการขับเคล่ือนกองทุนสวัสดิการชุมชน 2548-2549 และ

บทบาทหน�วยงานท่ีเก่ียวขFอง.  กรุงเทพมหานคร: ส�วนประเมินผลและพัฒนาองค�

ความรู+สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน. 

สถาบันวิจัยและให+คําปรึกษาแห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.  2547.  รายงานฉบับสมบูรณH ปfจจัยท่ีมี

ผลต�อความตFองการบริการสวัสดิการสังคมของผูFสูงอายุในเขตชนบท.  เอกสารวิจัย

เสนอต�อ คณะทํางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ. 

สลิลทิพย� เชียงทอง และอินทิรา วิทยสมบูรณ�. 2552.  คู�มือการดําเนินการ โครงการสนับสนุนการ

จัดสวัสดิการชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน. 

สํานักงานสถิติแห�งชาติ.  2557.  รายงานผลเบ้ืองตFน สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 

2557.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 

สุณีย� ธีรดากร.  2526.  จิตวิทยาพัฒนาการ.  นนทบุรี: สถานสงเคราะห�หญิงปากเกร็ด. 

สุดารัตน� สุดสมบูรณ�.  2557.  สวัสดิการของผู+สูงอายุในประเทศไทย.  วารสารเทคโนโลยีภาคใตF.   

7 (มกราคม-มิถุนายน): 73-82. 

สุทธิชัย จิตะพันธ�กุล.  2543.  การขยายตัวของโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพในประชากรไทย: 

สมมติฐานท่ีเริ่มจากข+อมูลงานวิจัยในประชากรสูงอายุ.  วารสารพฤฒาวิทยาผูFสูงอายุ.  

1 (1): 42-50. 

สุเทพ เชาวลิต.  2527.  สวัสดิการสังคม.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร�. 

สุพรรณี รัตนานนท�; เมธี จันทชาติ และทยณัฐ ชวนไชยสทิธิ์.  2557.  รูปแบบการเตรียมความพร+อม

เพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี.  วารสาร

อิเล็กทรอนิกสHการเรียนรูFทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL).  4 (มกราคม-มิถุนายน): 

82-101. 
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สุพิชชา เอกระ.  2559.  การจัดการสวัสดิการผู+สูงอายุในกลุ�มชุมชนคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชน

หมู�บ+านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 

สาขามนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH.  11 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 113-124. 

อรอนงค� แจ�มผล และมัณฑนา จริยรัตน�ไพศาล.  2552.  การศึกษาปfญหาและความตFองการการจัด

สวัสดิการผูFสูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ออมทรัพย� พลพงษ�.  2553.  การจัดสวัสดิการชุมชนขององคHการบริหารส�วนตําบลหนองขFางคอก 

อําเภอเมือชลบุรี จังหวัดชลบุรี.  วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 

อัญมณี บูรณกานนท� และคณะ.  2548.  แผนพัฒนาระบบสวัสดิการทFองถ่ินเมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี(ระยะท่ี 1): การศึกษาสถานการณHทางสังคม เมืองพัทยา.  รายงานการศึกษา

คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.   

อุไรวรรณ แสงศร และคณะ.  2547.  ระบบสวัสดิการสังคมบนพ้ืนท่ีสูงกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม: กรณีศึกษาหมู�บFานชาวเขาในเขตโครงการหลวง.  รายงานการวิจัย

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จังหวัดเชียงใหม�. 

เอกชัย ชัยวงษ� และสนธยา ลือประไพ.  2554.  การวิเคราะห�ค�าใช+จ�ายเงินสวัสดิการเบ้ียยังชีพ

ผู+สูงอายุ.  วารสารการบริหารทFองถ่ิน.  4 (มกราคม-มีนาคม): 25-31. 
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แผนท่ีชุมชนคลองพลบัพลา 
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 เลขท่ีแบบสอบถาม………………………. 

บ�านเลขท่ี……….……………… 
   

แบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามชุดนี้ นําไปใช�เป�นเครื่องมือเพ่ือการรายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณเท*านั้น 

คําตอบของท*านจึงเป�นสิ่งท่ีมีความสําคัญและเป�นประโยชน1แก*ผู�วิจัยเป�นอย*างยิ่ง ผู�วิจัยจึงใคร*ขอให�

ท*าน โปรดตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป�นจริง เพราะคําตอบของท*านทุกประเด็น

ผู�วิจัยจะเก็บเป�นความลับ และถือว*าเป�นเกียรติท่ีได�รับความร*วมมือจากทุกท*าน จึงขอขอบคุณ

ล*วงหน�ามา ณ โอกาสนี้ 

โปรดทําเครื่องหมาย / ในช*อง         หน�าข�อความ หรือเขียนตอบตรงความเป�นจริงเก่ียวกับตัวท*าน 

 

สถานภาพของผู�ตอบ      หัวหน�าครัวเรือน         ญาติ/ผู�อาศัย          แม*บ�าน/พ่ีเลี้ยง 

 

ส%วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของครัวเรือน     

1. ในครัวเรือนของท*านมีสมาชิกท้ังหมด (รวมตัวท*านด�วย) ………………….. คน 

2. ในครัวเรือนของท*านมีเด็กอายุต่ํากว*า 4 ป= จํานวน ............................คน  

3. ในครัวเรือนของท*านมีผู�สูงอายุตั้งแต*อายุ 60 ป=ข้ึนไป จํานวน ......................คน             

4. อายุของหัวหน�าครัวเรือน …………………………………. ป= 

5. ท*านนับถือศาสนาอะไร 

            พุทธ  คริสต1              อิสลาม       อ่ืนๆ โปรดระบุ 

………………… 

6. อาชีพของหัวหน�าครัวเรือน  

 รับราชการ                รฐัวิสาหกิจ      

พนักงานบริษัทเอกชน           รับจ�าง               

เจ�าของธุรกิจ                       อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 

7. รายได�เฉลี่ยต*อเดือนของครัวเรือน 

 ไม*มีรายได�           ตํ่ากว*า 5,000 บาท 
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 5,001 – 10,000 บาท          10,001 – 15,000 บาท 

 15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท 

 25,001 – 30,000 บาท          30,001 – 35,000 บาท 

  35,001 – 40,000 บาท          40,001 – 45,000 บาท 

 45,001 – 50,000 บาท          มากกว*า 50,000 บาท 

8. การศึกษาของหัวหน�าครัวเรือน 

 ไม*ได�รับการศึกษา        ประถมศึกษา   มัธยมต�น 

 มัธยมปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.  ปริญญาตรี                       

 สูงกว*าปริญญาตรี  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 

9. สถานภาพของหัวหน�าครัวเรือน 

 โสด     สมรส  แยกกันอยู*  หย*าร�าง หม�าย    

 

ส%วนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุ   (จํานวน............คน) 

ผู�สูงอายุคนท่ี 1 

10. เพศ           ชาย                          หญิง       

11. อายุ …………………………………. ป= 

12. ท*านนับถือศาสนาอะไร 

            พุทธ      คริสต1    อิสลาม        อ่ืนๆ โปรดระบุ ………… 

13. ปKจจุบันท*านประกอบอาชีพท่ีก*อให�เกิดรายได�อะไร  

 ไม*มี             รับจ�างท่ัวไป     

ธุรกิจส*วนตัวขนาดเล็ก                      อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 

14. รายได�เฉลี่ยต*อเดือน (จากการประกอบอาชีพ) ของท*าน  

 ไม*มีรายได�   ตํ่ากว*า 2,000 บาท     2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท  6,001 – 8,000 บาท  8,001 – 10,000บาท 

 มากกว*า 10,000 บาท           

15. รายได�จากลูกหลาน/ญาติท่ีให�ใช�จ*ายในแต*ละเดือน 

 ไม*ได�รับ                    น�อยกว*า 500 บาท        501-1,000 บาท                              

 1,001-1,500 บาท          1,501-2,000 บาท       มากกว*า 2,000 บาท       
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16. ท*านได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเดือนละ ..................... บาท 

17. รวมรายได�ท้ังหมด (จากการทํางาน + ญาติให� + เบ้ียยังชีพ) ต*อเดือน.......................บาท 

18. ในแต*ละเดือนท*านมีรายได�เพียงพอต*อการใช�จ*ายหรือไม* 

     พอใช�          ไม*พอใช�          เหลือเก็บ 

19. ท*านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด 

 ไม*ได�รับการศึกษา       ประถมศึกษา          มัธยมต�น      มัธยมปลาย/ปวช.      

 อนุปริญญา/ปวส.            ปริญญาตรี             สูงกว*าปริญญาตรี      

20. ท*านมีสถานภาพอะไร 

 โสด  สมรส  แยกกันอยู*       หย*าร�าง  หม�าย  

 

21. สมรรถนะทางด�านร*างกายในปKจจุบันของท*าน 

สมรรถนะด�านต%างๆ ไม%มีป2ญหา มีป2ญหาแต%ไม%มาก มีป2ญหามาก 
1. สุขภาพกาย    

2. สุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล
ต*างๆ) 

   

3. ความจํา    

4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ1    

 

22. สรุป สมรรถนะโดยรวม  ช*วยตัวเองได�ดี  ติดบ�าน  ติดเตียง 

23. ท*านมีปKญหาสุขภาพในเรื่องใด 

 ไม*มีปKญหา   โรคหัวใจ   โรคเบาหวาน 

 โรคความดันโลหิตสูง  โรคทางเดินหายใจ     โรคหลอดเลือดอุดตัน 

 อัมพฤกษ1/อัมพาต  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 

24. ท*านไปพบแพทย1บ*อยแค*ไหน 

 ไม*ได�พบเลย        เดือนละ 2 ครั้ง        เดือนละ 1 ครั้ง        3 เดือนต*อครั้ง 

 6 เดือนต*อครั้ง        ป=ละ 1 ครั้ง            อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………….…... 
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25. วิธีการในการไปพบแพทย1 (ตอบเฉพาะผู�ท่ีไปพบแพทย1) 

 แพทย1มาตรวจในชุมชน    ญาติพาไปท่ีสถานพยาบาล 

 เดินทางไปพบแพทย1ด�วยตัวเอง   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………… 

26. ปKญหาทางด�านต*างๆ (ตอบได�มากกว*า 1 ข�อ) 

 รายรับไม*พอกับรายจ*าย          ขาดการเข�าสังคม 

 ขาดการดูแลเอาใจใส*จากบุตรหลาน        ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  

 ไม*ได�รับการยอมรับจากคนในครอบครัว        ไม*ได�รับการยอมรับจากสังคม 

            อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………                              ภายนอก  

27. ท*านเข�าร*วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู�สูงอายุมากน�อยเพียงใด 

           ทุกครั้ง             บางครั้ง           ไม*ได�เข�าร*วม 

 

ผู�สูงอายุคนท่ี 2 

28. เพศ             ชาย              หญิง       

29. อายุ …………………………………. ป= 

30. ท*านนับถือศาสนาอะไร 

            พุทธ      คริสต1         อิสลาม      อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 

31. ปKจจุบันท*านประกอบอาชีพท่ีก*อให�เกิดรายได�อะไร  

 ไม*มี             รับจ�างท่ัวไป     

ธุรกิจส*วนตัวขนาดเล็ก                      อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 

32. รายได�เฉลี่ยต*อเดือน (จากการประกอบอาชีพ) ของท*าน  

 ไม*มีรายได�   ตํ่ากว*า 2,000 บาท     2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท  6,001 – 8,000 บาท  8,001 – 10,000บาท 

 มากกว*า 10,000 บาท       

33. รายได�จากลูกหลาน/ญาติท่ีให�ใช�จ*ายในแต*ละเดือน 

 ไม*ได�รับ                    น�อยกว*า 500 บาท        501-1,000 บาท                              

 1,001-1,500 บาท          1,501-2,000 บาท       มากกว*า 2,000 บาท       
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34. ท*านได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเดือนละ ..................... บาท 

35. รวมรายได�ท้ังหมด (จากการทํางาน + ญาติให� + เบ้ียยังชีพ) ต*อเดือน ....................... บาท 

36. ในแต*ละเดือนท*านมีรายได�เพียงพอต*อการใช�จ*ายหรือไม* 

     พอใช�          ไม*พอใช�          เหลือเก็บ 

37. ท*านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด 

 ไม*ได�รับการศึกษา       ประถมศึกษา           มัธยมต�น     มัธยมปลาย/ปวช.      

 อนุปริญญา/ปวส.             ปริญญาตรี              สงูกว*าปริญญาตรี      

38. ท*านมีสถานภาพอะไร 

 โสด  สมรส  แยกกันอยู*      หย*าร�าง           หม�าย  

 

39. สมรรถนะทางด�านร*างกายในปKจจุบันของท*าน 

สมรรถนะด�านต%างๆ ไม%มีป2ญหา มีป2ญหาแต%ไม%มาก มีป2ญหามาก 
1. สุขภาพกาย    

2. สุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล
ต*างๆ) 

   

3. ความจํา    

4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ1    

 

40. สรุป สมรรถนะโดยรวม  ช*วยตัวเองได�ดี  ติดบ�าน  ติดเตียง 

41. ท*านมีปKญหาสุขภาพในเรื่องใด 

 ไม*มีปKญหา   โรคหัวใจ   โรคเบาหวาน 

 โรคความดันโลหิตสูง  โรคทางเดินหายใจ     โรคหลอดเลือดอุดตัน 

 อัมพฤกษ1/อัมพาต  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 

42. ท*านไปพบแพทย1บ*อยแค*ไหน 

 ไม*ได�พบเลย        เดือนละ 2 ครั้ง        เดือนละ 1 ครั้ง        3 เดือนต*อครั้ง 

 6 เดือนต*อครั้ง        ป=ละ 1 ครั้ง            อ่ืนๆ โปรดระบุ …………..……………... 
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43. วิธีการในการไปพบแพทย1 (ตอบเฉพาะผู�ท่ีไปพบแพทย1) 

 แพทย1มาตรวจในชุมชน    ญาติพาไปท่ีสถานพยาบาล 

 เดินทางไปพบแพทย1ด�วยตัวเอง   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………… 

44. ปKญหาทางด�านต*างๆ (ตอบได�มากกว*า 1 ข�อ) 

 รายรับไม*พอกับรายจ*าย          ขาดการเข�าสังคม 
 ขาดการดูแลเอาใจใส*จากบุตรหลาน        ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
 ไม*ได�รับการยอมรับจากคนในครอบครัว        ไม*ได�รับการยอมรับจากสังคม        
            อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………                        ภายนอก                                                     
45. ท*านเข�าร*วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู�สูงอายุมากน�อยเพียงใด 

           ทุกครั้ง             บางครั้ง           ไม*ได�เข�าร*วม 

 

ผู�สูงอายุคนท่ี 3 

46. เพศ             ชาย              หญิง       

47. อายุ …………………………………. ป= 

48. ท*านนับถือศาสนาอะไร 

            พุทธ      คริสต1        อิสลาม            อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………… 

49. ปKจจุบันท*านประกอบอาชีพท่ีก*อให�เกิดรายได�อะไร  

 ไม*มี             รับจ�างท่ัวไป     

ธุรกิจส*วนตัวขนาดเล็ก                      อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 

50. รายได�เฉลี่ยต*อเดือน (จากการประกอบอาชีพ) ของท*าน  

 ไม*มีรายได�   ตํ่ากว*า 2,000 บาท     2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท  6,001 – 8,000 บาท  8,001 – 10,000บาท

 มากกว*า 10,000 บาท          

51. รายได�จากลูกหลาน/ญาติท่ีให�ใช�จ*ายในแต*ละเดือน 

 ไม*ได�รับ                    น�อยกว*า 500 บาท        501-1,000 บาท                              

 1,001-1,500 บาท          1,501-2,000 บาท       มากกว*า 2,000 บาท       

52. ท*านได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเดือนละ ..................... บาท 

53. รวมรายได�ท้ังหมด (จากการทํางาน + ญาติให� + เบ้ียยังชีพ) ต*อเดือน ....................... บาท 

54. ในแต*ละเดือนท*านมีรายได�เพียงพอต*อการใช�จ*ายหรือไม* 
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     พอใช�          ไม*พอใช�          เหลือเก็บ 

55. ท*านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด 

 ไม*ได�รับการศึกษา       ประถมศึกษา           มัธยมต�น     มัธยมปลาย/ปวช.      

 อนุปริญญา/ปวส.           ปริญญาตรี              สงูกว*าปริญญาตรี      

56. ท*านมีสถานภาพอะไร 

 โสด  สมรส  แยกกันอยู*       หย*าร�าง  หม�าย 

  

57. สมรรถนะทางด�านร*างกายในปKจจุบันของท*าน 

สมรรถนะด�านต%างๆ ไม%มีป2ญหา มีป2ญหาแต%ไม%มาก มีป2ญหามาก 

1. สุขภาพกาย    

2. สุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล
ต*างๆ) 

   

3. ความจํา    

4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ1    

 

58. สรุป สมรรถนะโดยรวม  ช*วยตัวเองได�ดี  ติดบ�าน  ติดเตียง 

59. ท*านมีปKญหาสุขภาพในเรื่องใด 

 ไม*มีปKญหา   โรคหัวใจ   โรคเบาหวาน 

 โรคความดันโลหิตสูง  โรคทางเดินหายใจ     โรคหลอดเลือดอุดตัน 

 อัมพฤกษ1/อัมพาต  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 

60. ท*านไปพบแพทย1บ*อยแค*ไหน 

 ไม*ได�พบเลย        เดือนละ 2 ครั้ง        เดือนละ 1 ครั้ง        3 เดือนต*อครั้ง 

 6 เดือนต*อครั้ง        ป=ละ 1 ครั้ง            อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………... 

 

61. วิธีการในการไปพบแพทย1 (ตอบเฉพาะผู�ท่ีไปพบแพทย1) 

 แพทย1มาตรวจในชุมชน    ญาติพาไปท่ีสถานพยาบาล 

 เดินทางไปพบแพทย1ด�วยตัวเอง   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 

 



182 

 

62. ปKญหาทางด�านต*างๆ (ตอบได�มากกว*า 1 ข�อ) 

 รายรับไม*พอกับรายจ*าย          ขาดการเข�าสังคม 
 ขาดการดูแลเอาใจใส*จากบุตรหลาน        ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
 ไม*ได�รับการยอมรับจากคนในครอบครัว        ไม*ได�รับการยอมรับจากสังคม 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………                       ภายนอก 
63. ท*านเข�าร*วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือชมรมผู�สูงอายุมากน�อยเพียงใด 

           ทุกครั้ง             บางครั้ง           ไม*ได�เข�าร*วม 

64. ข�อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

คําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. ข�อมูลพ้ืนฐาน 

 ชื่อ นามสกุล อายุ ศาสนา การศึกษา รายได� แต*งงานมีครอบครัวไหม มีบุตรก่ีคน ประวัติการ

ทํางานก*อนเข�ามาอยู*ในชุมชนก*อนเกษียณ 

2. ข�อมูลหลังจากท่ีเข�ามาอยู%ในชุมชนแล�ว 

 เข�ามาอาศัยอยู*ในชุมชนได�อย*างไร ต้ังแต*เม่ือไหร* ทํางานอะไร รายได�เท*าไหร* มีชีวิตความ

เป�นอยู*อย*างไรบ�าง 

3. หลังจากอายุ 60 ป<แล�ว 

 ทํางานอะไร ใช�ชีวิตอย*างไร อยู*กับใครบ�าง มีรายได�เท*าไหร* ได�รายได�มาจากไหนบ�าง 

ลูกหลานส*งเงินให�ใช�หรือไม* มีเงินพอใช�จ*ายในแต*ละเดือนไหม มีปKญหาในการใช�ชีวิตในเรื่องไหนบ�าง 

สวัสดิการท่ีได�รับจากรัฐบาลและชุมชนเพียงพอหรือไม* ต�องการให�แก�ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ�าง 

4. ป2ญหาสุขภาพ 

 มีโรคประจําตัวอะไรบ�าง ไปพบแพทย1บ*อยแค*ไหน ไปอย*างไร ใครพาไป  

5. กิจกรรมชุมชน ชมรมผู�สูงอายุ 

 ได�เข�าร*วมไหม บ*อยแค*ไหน เพราะอะไรถึงเข�าร*วม/ไม*เข�าร*วม ได�รับสวัสดิการอะไรจากชุมชน

บ�าง อยากให�ปรับแก�เพ่ิมเติมหรือลดสวัสดิการในส*วนไหนบ�าง 

6. อยากให�หน%วยงานสนับสนุนหรือเข�ามาช%วยเหลือในเรื่องไหนบ�าง 

 ด�านรายได� ด�านชีวิตความเป�นอยู* ด�านสุขภาพ หรือด�านอ่ืนๆ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ชุมชนคลองพลับพลา 
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ชุมชนรุ�งมณีพัฒนา 
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