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รศ.ดร. วิทยา จิตนุพงศ์3 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ กรณีศึกษา: ต้าบลบาง
ขันแตก อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัด
สวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ใช๎วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) กับผู๎สูงอายุ 
ผู๎บริหาร ผู๎น้าชุมชน แลผู๎มีสํวนในการจัดสวัสดิการสังคม และใช๎วิธีการสังเกตโดยตรง 
(Direct -Observation) โดยผู๎วิจัยเป็นผู๎สังเกตและใช๎การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง
ประกอบ  
 ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีต้าบลบาง
ขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุใน
เขตพื้นท่ีบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู๎บริหาร ผู๎น้าชุมชน ผู๎มีสํวนใน
การจัดสวัสดิการ ให๎ความส้าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุตามมาตรฐาน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ัง 6 ด๎าน คือด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีการ
จัดบริการตรวจสุขภาพท่ีบ๎าน บริการให๎ความรู๎แนะน้าการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให๎กับ
ผู๎สูงอายุและผู๎ท่ีดูแลผู๎สูงอายุ ประสานสํงตํอผู๎สูงอายุเพื่อเข๎ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
              
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ กรณีศึกษา: ต้าบลบางขันแตก 
อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งได๎ผํานการสอบเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา           
คือ รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 

2นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (กลุํมวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น) คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 
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ตามสิทธิการรักษา ด้านอาชีพ/รายได้ การจัดสวัสดิการสังคมมุํงเน๎นการลดภาระ
คําใช๎จํายการลดคําซื้อยาลดคํารักษารวมไปถึงการได๎รับเบี้ยยังชีพ จัดสวัสดิการด๎านรายได๎ 
การชํวยเหลือคําครองชีพประจ้าวัน การชํวยเหลือด๎านคําโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม ประสานให๎ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะ ด้านที่พักอาศัย ประสานหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องซํอมแซมที่อยูํอาศัย ท่ีประสบปัญหาทางสังคมและผู๎สูงอายุท่ีมีรายได๎น๎อย การจัด
ผู๎ดูแลให๎แกํให๎แกํผู๎สูงอายุท่ีอยูํคนเดียวหรือไร๎ท่ีพึ่ง การจัดท่ีพักอาศัยและเครื่องนุํงหํมให๎
ตามความจ้าเป็นอยํางท่ัวถึง การประสานให๎ความชํวยเหลือเงินในด๎านการปรับสภาพท่ีอยูํ
อาศัยสาหรับผู๎สูงอายุ ด้านนันทนาการ มีการจัดตั้งชมรมผู๎สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ขําวสารแหลํงพบปะสังสรรค์ของผู๎สูงอายุรวมท้ังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันส้าคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาด๎านศาสนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัวผู้ดูแลและการ
คุ้มครอง มีการเปิดโอกาส ในการศึกษาเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและ บริการทางสังคม การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี 
บริการด๎านสุขภาพอนามัย กายภาพบาบัด สังคมสงเคราะห์ บริการหนํวยเคลื่อนท่ีเป็น
บริการท่ีจัดให๎แกํผู๎สูงอายุในชุมชนโดยการออกหนํวยเคลื่อนท่ีเยี่ยมเยียนให๎ค้าแนะน้า
ปรึกษาแก๎ไขปัญหาบริการด๎านสุขภาพอนามัยและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร และมีการจัด
ให๎มีกฎหมายและแนวปฏิบัติ  ในการคุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิของผู๎สูงอายุ ด้านการสร้าง
บริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน การจัดให๎มีบริการเยี่ยมบ๎าน ระบบดูแลผู๎สูงอายุใน
ชุมชน บริการชุมชนเคลื่อนท่ีไปในพื้นท่ีตําง ๆ ระบบเฝูาระวังเกื้อกูลและดูแลผู๎สูงอายุโดยมี
กลไกอาสาสมัครเป็นกลไกหลัก  
 ปัญหาอุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีต้าบลบาง
ขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปัญหาหลักส้าคัญ คือขาดบุคลากรและความ
รํวมมือของเพื่อนบ๎าน ท่ีจะดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน การดูแลของอาสาสมัคร ไมํครอบคลุม  
ทุกพื้นท่ี และยังไมํมีการก้าหนดรูปแบบในการดูแลท่ีท่ีสอดคล๎องสถานการณ์ผู๎สูงอายุท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โครงการฝึกอาชีพยังไมํมีความตํอเนื่องเทําท่ีควร เนื่องจากการได๎รับ
งบประมาณอยํางจ้ากัด ในการจัดสวัสดิการสังคมให๎กับผู๎สูงอายุนั้นบุคลากร ไมํเพียงพอ 
สถานีอนามัยท้ัง 2 แหํง มีหน๎าท่ี ในการประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
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กับการน้านักวิชาการมาให๎ความรู๎และจัดกิจกรรม สภาพความเป็นอยูํและสถานการณ์ทาง
สังคมสํงผลให๎ผู๎สงูอายุเกิดภาวะซึมเศร๎า ซึ่งในชุมชน ขาดบุคลากรสาธารณะสุขในการดูแล
เฉพาะทาง ด๎านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู๎ดูแล และการคุ๎มครอง พบวํา การเปิด
โอกาสในการศึกษาเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎สูงอายุ หนํวยเคลื่อนท่ีเยี่ยมบ๎านไมํ
ตํอเนื่อง ไมํมีหนํวยงานท่ีเป็นเครือขํายในพื้นท่ี ท่ีจะท้าหน๎าท่ีเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
เกี่ยวกับผู๎สูงอายุ ยังเป็นการประสานทรัพยากรจากหลายหนํวย ซึ่งในบางครั้งมีปัญหา
อุปสรรคในประเด็นการให๎ความรํวมมือของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดสวัสดิการของ
ผู๎สูงอายุ  
 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ต้าบลบาง
ขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข      
ส้าหรับผู๎สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพท่ีบ๎านอยํางตํอเนื่อง การจัดสวัสดิการแกํผู๎สูงอายุ
ยากจนหรือไมํมีบ๎าน การสํงเสริมการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการผู๎สูงอายุ การให๎มีท่ีพักอาศัย
แกํผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ การจัดให๎มีท่ีพักแกํผู๎รับการรักษาในสถานพยาบาล สร๎าง
กิจกรรมการนันทนาการ การจัดทัศนะศึกษาแกํผู๎สูงอายุการ จัดให๎มีพื้นท่ีเอนกประสงค์
ส้าหรับผู๎สูงอายุ และในการประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ควรให๎ชัดเจนและแจ๎งให๎ชมรม
ผู๎สูงอายุประชาสัมพันธ์แบบเป็นแผํนพับหรือหนังสือเพื่อให๎ท่ัวถึง และครอบคลุมส้าหรับ    
ผู๎ได๎รับการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุ เพิ่มงบประมาณสร๎างศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน สถานท่ี
พักพิง จ๎างบุคลากรวิชาชีพเฉพาะในการดูแลผู๎สูงอายุ ออกแบบรูปแบบการเตรียมตัวเข๎าสูง
วัยสูงอายุอยํางมีคุณภาพ ปรับกิจกรรมในชมรมผู๎สูงอายุ ปรับกลุํมเปูาหมาย (วัยท่ีจะเข๎าสูํ
วัยสูงอายุ) ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัญหาผู๎สูงอายุปัจจุบัน เพิ่มรูปแบบการขับเคลื่อน
การดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน โดยเด็กและเยาวชนเป็นแกนน้าหลักในการรํวมจัดสวัสดิการ  

ค้าส้าคัญ : รูปแบบ; ผู๎สูงอายุ; สวัสดิการสังคม; การจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ  
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บทน้า 

 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

  ในสังคมยุคปัจจุบัน ท่ีขนาดครอบครัวเล็กลงเนื่องจาก การลดอัตราการเกิดลง การ

พัฒนาเศรษฐกิจจากสังคมเกษตร มาสูํสังคมอุตสาหกรรมหรือกึ่งอุตสาหกรรม ท้าให๎เกิด

การเคลื่อนย๎ายประชากรวัยเยาว์และวัยแรงงานเข๎าสูํสังคมเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ การท่ี

สตรีหรือแมํบ๎านท่ีเคยท้าหน๎าท่ีดูแลบ๎าน ดูแลเด็กและผู๎สูงอายุ มีบทบาทในการท้างาน

นอกบ๎านมากขึ้นท้าให๎ผู๎สูงอายุขาดผู๎ท่ีจะท้าหน๎าท่ีดูแล พร๎อมๆ กับท่ีผู๎สูงอายุถูกลด

บทบาททางเศรษฐกิจของคนในครอบครัวลงเนื่องจากแบบแผนการผลิตของครอบครัว

เปลี่ยนไป สถานการณ์ตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นนี้ท้าให๎ผู๎สูงอายุจ้านวนมากมองภาพของตนเองวํา

เป็นผู๎ท่ีเป็นภาระแกํครอบครัวและสํงผลกระทบตํอปัญหาสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุเอง 

ขณะเดียวกัน การแขํงขันในทางเศรษฐกิจไมํวําในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ ก็ท้าให๎

สังคมของผู๎อํอนวัยกวํา มองผู๎สูงอายุเป็นภาระในทางเศรษฐกิจด๎วยเชํนกัน ซึ่งเทํากับเป็น

การตอกย้้าความร๎ูสึกของผู๎สูงอายุมากขึ้น 

  การจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการและวิถีชีวิตของ

ผู๎สูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความส้าคัญ ในการท่ีจะปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาสังคม เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีดีให๎กับผู๎สูงอายุ เป็นการสร๎างโอกาส         

ลดความเหลื่อมล้้าให๎กับผู๎สูงอายุซึ่งเป็นกลุํมผู๎เปราะบางทางสังคม ซึ่งการจัดสวัสดิการ

เป็นเครื่องมือสร๎างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ กลําวคือ การจัดสวัสดิการ

สังคม คือระบบบริการทางสังคม เพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม รวมท้ัง

การสํงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให๎ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตในสังคมได๎ในระดับ

มาตรฐาน โดยบริการดังกลําวจะต๎องตอบสนองความต๎องการของประชาชนให๎ได๎รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม ท้ังด๎านการศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามัย 

การมีท่ีอยูํอาศัย การมีงานท้า การมีรายได๎ การมีสวัสดิการแรงงาน และมีความมั่นคงทาง

สังคม การมีนันนทนาการ และการบริการทางสังคมโดยท่ัวไป โดยระบบการจัดบริการ

สังคมต๎องค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิท่ีประชาชนต๎องได๎รับ และเข๎ามามี
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สํวนรํวมในระบบการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ (คณะกรรมการสํงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหํงชาติ อ๎างถึงใน ระพีพรรณ ค้าหอม, 2545) 

  เมื่อพิจารณาข๎อมูลผู๎สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามพบวํา สัดสํวนผู๎สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป มีแนวโน๎มสูงขึ้น ซึ่งในปี 60 มีสัดสํวนร๎อยละ 21.1 เป็นชายร๎อยละ 8.7 และเพศ

หญิงร๎อยละ 12.4 โดยอ้าเภอเมืองมีจ้านวนผู๎สูงอายุสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อ้าเภออัมพวา 

และอ้าเภอบางคนที ตามล้าดับ นอกจากนี้ผู๎สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามยังมีแนวโน๎มท่ี

ต๎องท้างานหารายได๎เลี้ยงดูตนเอง/ และครอบครัวสูงขึ้น ในด๎านสถานความเป็นผู๎สูงอายุ 

ในปี 2560 ยังมีความต๎องการชํวยเหลือบางสํวน มีกลุํมท่ีเป็นผู๎ปุวยเรื้อรังฯ และอีก

จ้านวนหนึ่งเป็นผู๎พิการท่ีขาดแคลนกายอุปกรณ์ ดังนั้น หนํวยงานในท่ีเกี่ยวข๎องในการจัด

สวัสดิการสงคมส้าหรับผู๎สูงอายุ จ้าเป็นจะต๎องเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับสังคมผู๎สูงอายุ

ท่ีมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคตและก๎าวสูํสังคม

ผู๎สูงอายุอยํางมีความสุข 

ผู๎วิจัยในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติงานต้าแหนํงนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ท่ีพึ่ง

จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความสนในในประเด็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของ

ผู๎สูงอายุในชุมชน เนื่องจากแนวโน๎มผู๎สูงอายุท่ีจะอาศัยอยูํคนเดียวและไมํมีผู๎ดูแลเพิ่มสูงขึ้น 

และมีความเสี่ยงท่ีจะกลายเป็นผู๎สูงอายุท่ีอยูํ ในสภาวะไร๎ท่ีพึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความ

สลับซับซ๎อนอยากตํอการแก๎ปัญหา หรือจะน้าไปสูํการผลักผู๎สูงอายุท่ีประสบปัญหาออก

จากชุมชน เพื่อเข๎าสูํสถานรองรับตํางๆ  (สถานสงเคราะห์) ท้ังนี้ พื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นท่ีหนึ่งในการด้าเนินกิจกรรมต้าบลสร๎างเสริม

สวัสดิการสังคม รํวมกับศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ท่ีพึ่งฯ โดยเป็นการบูรณาการด้าเนินงานเพื่อให๎

ความคุ๎มครองกลุํมเปูาหมายและแก๎ไขปัญหาทางสังคม รํวมกับภาครัฐ และชุมชนท๎องถิ่น

อยํางเป็นรูปธรรม ภายใต๎ตรงการ "ต้าบลต๎นแบบ หํวงใยไมํทอดท้ิงกัน" ดังนั้นกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ ขยายผลการด้าเนินงานในรูปแบบการบูรณาการดังกลําว ให๎มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท้าโครงการ "ต้าบลสร๎างเสริมสวัสดิการสังคม" เพื่อให๎ทุกภาค

สํวนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาทางสังคมรํวมกัน มุํงสูํการเป็นสังคมสวัสดิการ หรือ

สวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างหลักประกันการข๎าถึงบริการ/สวัสดิการ

ท่ีมีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและท่ัวถึง พื้นท่ีต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นท่ีด้าเนินกิจกรรมดังกลําว จึงเป็นพื้นท่ีท่ีนําสนใจท่ีจะศึกษาใน

ประเด็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของการผู๎สูงอายุในชุมชน ไมํวําจะเป็นรูปแบบการ

ท้างานของเครือขํายในพื้นท่ี และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น เพื่อน้าไปสูํการเรียนรู๎กระบวนการท้างานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุในแตํ

ละด๎าน ตลอดถึงเรียนรู๎ข๎อจ้ากัดในการด้าเนินงานเพื่อน้าไปสูํการเสนอแนะแนวทางการ

แก๎ไขตํอไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

อ้าเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ี

ต้าบลบาง ขันแตก อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ 

ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขอบเขตของการวิจัย  

  ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ 6 ด๎านประกอบด๎วย ด๎านสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล ด๎านรายได๎และการมีงานท้า ด๎านท่ีพักอาศัย ด๎านนันทนาการ  

ด๎านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผ๎ูดูแล และการคุ๎มครอง  และ ด๎านการสร๎างบริการ

ทางสังคมและเครือขํายการเกื้อหนุน โดยศึกษาในพื้นท่ี ต้าบลบางขันแตก อ้าเภอ เมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขอบเขตด๎านประชากร  แบํงเป็น 2 กลุํม กลุํมท่ี 1 

ผู๎สูงอายุท่ีได๎รับสวัสดิการสังคม จ้านวน  6 คน โดยเลือกจากตัวแทนผู๎เข๎ารํวมชมรม

ผู๎สูงอายุของอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางขันแตก กลุํมท่ี 2 ผู๎บริหารขององค์การบริหาร

สํวนต้าบลบางขันแตก ผู๎น้าชุมชน และผู๎ท่ีมีสํวนในการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุใน

ต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 13 คน  ศึกษาเนื้อหาตาม
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แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 2561 ถึง 2564 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เดือน ตุลาคม  

ถึง พฤศจิกายน 2563  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 สุดา ศิลากุล (2548)  ศึกษาเรื่อง“ การจัดสวัสดิการส้าหรับผู๎สูงอายุของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีกลําววําเทศบาลมีการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุในด๎านนันทนาการและเบี้ยยังชีพ

มากท่ีสุดโดยความพร๎อมในการจัดสวัสดิการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความพร๎อมด๎านงบประมาณ

และแผนพัฒนานโยบายในระดับปานกลางสํวนความพร๎อมในด๎านบุคลากรมีระดับน๎อยท่ีสุด

ท้ังนี้ความพร๎อมของเทศบาลในการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุโดยเฉพาะด๎านงบประมาณและการมี

แผนด๎านผู๎สูงอายุควรมีนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานสวัสดิการ 

 รัตยา พันธรักษ์ (2549) ศึกษาเรื่อง “ ความพร๎อมในการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุของ

ชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ๎านนาหว๎าอ้าเภอจะนะจังหวัดสงขลา” กลําววําสํวนใหญํเป็น

สมาชิกกลุํมชุมชนท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุและมีทัศนะเห็นด๎วยในระดับมากใน

การด้าเนินการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุโดยเฉพาะการบริการจัดการสํงเสริมการเตรียมความ

พร๎อมในการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุของชุมชน 

 บุณยวีย์ สุมาดกมลพันธ์ และคณะ  (2555)  ศึกษาเรื่อง“ การจัดบริการสวัสดิการ

สังคมส้าหรับผู๎สูงอายุในระดับต้าบลอยํางมีสํวนรํวม” กลําววํา เมื่อบุคคลเข๎าสูํวัยสูงอายุจะ

ปรับบทบาทและสภาพตําง ๆ หลายอยํางท่ีไมํใชํบทบาทเดิมของตนมากํอนเชํนการละท้ิง

บทบาททางสังคมและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปแบบวัยผู๎ใหญํยอมรับบทบาทของสังคมและ

ความสัมพันธ์ในแบบผู๎สูงอายุและเว๎นจากความผูกพันกับคูํสมรสเนื่องจากการตายไปของฝุาย

ใดฝุายหนึ่งเป็นต๎น 

 ปิยวัฒน์ เกตุวงษา และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง กลไกของชุมชน และองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง กรณีศึกษา :  ครัวเรือนข๎ามรุํน และ

ครัวเรือนท่ีมีผู๎สูงอายุคนเดียว พบวํา ปัจจุบันกลไกหลักท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎

ด้าเนินการเพื่อชํวยลดความเปราะบางส้าหรับผู๎สูงอายุท่ีอยูํคนเดียวและยังมีสุขภาพแข็งแรง

สามารถเข๎าสังคมได๎คือ กลไกการรวมกลุํมตํางๆ โดยผํานทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
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โรงเรียนผู๎สูงอายุและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสํงเสริมอาชีพรายได๎และท้าให๎ผู๎สูงอายุรู๎สึกมีคุณคําใน

ตัวเองเกิดความภาคภูมิใจ สํวนผู๎สูงอายุ ท่ีเรามีสุขภาพกายไมํแข็งแรงหรือมีอาการเจ็บปุวย ไมํ

สามารถออกมาท้ากิจกรรมได๎ และไมํมีคนดูแล ในสํวนนี้ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เล็งเห็น

วําต๎องมีการดูแลเป็นพิเศษ ฝากผู๎สูงอายุท่ีรัฐยังแข็งแรง โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มี

กลไกในการประสานงาน กับหนํวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อดูแลและตรวจสุขภาพ และใน

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความพร๎อมด๎านบุคลากรและมีการประสานงานกับหนํวยงาน

สาธารณสุข จะเข๎ารํวม ระบบการดูแลระยะยาว โดยสาธารณสุข ส้าหรับผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิง long term Care เพื่อชํวยในการดูแลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง หรือติดเตียง ในองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมีความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีและคิดค๎นนวัตกรรมในการชํวยเหลือ 

ฉุกเฉินเพื่อปูองกันการเจ็บปุวย โดยการเสียชีวิตคนเดียว รวมท้ังการประสานงาน ให๎มีการจัด

สภาพแวดล๎อม ท่ีเหมาะสม ตํอการอยูํอาศัยของผู๎สูงอายุ เพื่อปูองกัน การพลัดตกหกล๎ม และ

การติดเชื้อ ขณะท่ีกลไกหลัก ในการดูแลครัวเรือนข๎ามรุํน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหน๎าท่ี ในการอบรมเลี้ยงดู และสํงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ

เรียนรู๎อยํางเหมาะสม 

 ศุทธิดา  ชวนวัน และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง การดูแลผู๎สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมี

รูปแบบการอยูํอาศัยท่ีหลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข๎มแข็งและความ

ต๎องการสนับสนุนครัวเรือน พบวํา ในภาพรวมของประเทศผู๎สูงอายุในปี 2557 อาศัยอยูํใน

ครัวเรือนเปราะบาง ร๎อยละ 38 ของประชากรสูงอายุท้ังหมด การศึกษาในเรื่องการดูแล

ผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบาง ท้าให๎ได๎ข๎อค๎นพบวํา ผ๎ูสูงอายุในครัวเรือนตํอบางทุกรูปแบบ 

จะมีวิธีการจัดการในการดูแลตนเองท้ังด๎านรํางกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคม ท่ีแตกตํางกัน 

แม๎วําผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบาง อาจถูกมองวําเป็นกลุํมเสี่ยง ในการขาดการดูแลในด๎าน

ตํางๆ ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบการอยูํอาศัยของผู๎สูงอายุ ไมํได๎เป็นตัวก้าหนด ท่ีท้าให๎

ผู๎สูงอายุมีความเปราะบาง ปัจจัยภายนอกตํางๆ ท่ีเข๎ามานั้น มีสํวนส้าคัญ ท้าให๎ครัวเรือน

ผู๎สูงอายุเกิดความเปราะบาง ได๎แกํ การมีภาวะเจ็บปุวย ความยากจน ความพิการ สิ่งแวดล๎อม 

การคมนาคมขนสํง โดยเฉพาะอยํางยิ่งความสัมพันธ์ในครัวเรือน ท่ีสํงผลโดยตรงตํอการดูแล
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ผู๎สูงอายุในครัวเรือน ผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางท่ีไมํมีลูกหลานอาศัยอยูํในบริเวณใกล๎ๆ 

เป็นกลุํมท่ีควรได๎การดูแลเป็นพิเศษ เพราะไมํมีผู๎ดูแลในครอบครัว “การมีระบบเพื่อนบ๎าน” 

เป็น “จ๊ิกซอว”์ ท่ีส้าคัญท่ีจะชํวยเติมเต็มการดูแลในด๎านตํางๆ ของผู๎สูงอายุ และการท่ีชุมชนมี

ผู๎น้าท่ีดี ท่ีเห็นความส้าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน จะท้าให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาวะทางกาย 

และทางใจท่ีดี 

ณัฐพงษ์ คันธรส และ อัมฤตา สารธิวงค์ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนผู๎สูงอายุน้ารํองเพื่อสํงเสริมสุขภาวะอยํางมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบล

เสริมงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปางผลการวิจัยพบวํา บริบทด๎านสถานภาพของผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลเสริมงาม มีอยูํมากถึงร๎อยละ 26.33 ท้าให๎พื้นท่ีเขตเทศบาลต้าบล

เสริมงามเข๎าสูํการเป็นเมืองผู๎สูงอายุอยํางเต็มตัว มีอาชีพมีกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตร กลุํมรับจ๎าง 

การด้าเนินกิจกรรมผู๎สูงอายุ พบวํา ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในการท้ากิจกรรมอยํางตํอเนื่อง และ

ชมรมผู๎สูงอายุในพื้นท่ีท่ีมีการขับเคลื่อนงานอยํางตํอเนื่อง และมีความต๎องการหลักสูตร

ผู๎สูงอายุน้ารํองในเขตเทศบาลต้าบลเสริมงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปางภายใต๎หลักสูตร

ผู๎สูงอายุวิถีคนเสริม หรือ โมเดลโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต้าบลเสริมงาม ประกอบไปด๎วย 3 

ด๎าน ท่ีเป็นหลักสูตรโรงเรียนผู๎สูงอายุวิถีคนเสริม ได๎แกํ  

1) ด๎านความรู๎ การสํงเสริมความรู๎ของคนในท๎องถิ่นคนเมืองเสริม โดยการสร๎างการมี

สํวนรํวมของผู๎สูงอายุให๎เกิดความสุขและกิจกรรมท่ีใช๎ความรู๎จากปราชญ์ในชุมชนเน๎นการให๎

ความรู๎ท่ีมีอยูํในชุมชน รวมท้ังความรู๎เกี่ยวกับดูแลสุขภาพ  

2) ด๎านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตต้าราพื้นบ๎าน การท้าใบศรี การท้าตลาดพื้นบ๎าน ในด๎าน

นี้พบวํา การถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในท๎องถิ่น และ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

3) ด๎านนันทนาการและสุขภาพการสํงเสริมนันทนาการในชุมชน และการสํงเสริม

สุขภาพชุมชน และกิจกรรมเสริมสร๎างการดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุ 

ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง ระบบสนับสนุนการดูแลผู๎สูงอายุแบบ

บูรณาการ: การมีสํวนรํวมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม พบวํา ผลการศึกษาจาก
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การวิเคราะห์เอกสาร พบวํา ในตํางประเทศได๎จัดระบบสนับสนุนการดูแลผู๎สูงอายุ ท่ีครบ

ทุกด๎านของการด้าเนินชีวิต โดยการให๎ชุมชนและครอบครัวมีสํวนรํวมในการดูแล โดย

ระบบการสนับสนุนดังกลําว เป็นความรํวมมือกันกับทุกภาคสํวน ทํามกลางสถานการณ์ท่ี

ผู๎สูงอายุมีจ้านวนมากขึ้น มีการสนับสนุนให ๎ผู๎สูงอายุได๎ใช๎ชีวิตอยํางมีคุณภาพท้ังท่ีบ๎านและ

ในชุมชน (aging at home และ aging in place) ศึกษาความต๎องการของผู๎สูงอายุและ

ครอบครัวในชุมชนชนบทในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลจากลูกหลาน

หรือพี่น๎องเป็นหลัก ในเรื่องการจัดหาอาหาร ซักผ๎า ท้าความสะอาดบ๎าน และใช๎เบี้ยยังชีพ

ผู๎สูงอายุและเบี้ยผู๎พิการ (กรณีรํางกายบางสํวนใช๎การไมํได๎) ซื้อของกินของใช๎ แตํไมํ 

เพียงพอ ส้าหรับการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพกายใจ และสังคม ทางองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น รํวมกับหนํวยงานด๎านสาธารณสุขในพื้นท่ีจัดให๎มีการดูแลรักษาให๎ท่ี

บ๎าน จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูรํางกาย เพื่อให๎ ผู๎สูงอายุได๎ท้ากายภาพบ้าบัดและออกก้าลังกาย 

รวมท้ังด้าเนินการ “โรงเรียนผู๎สูงอายุ” เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ พบปะสังสรรค์ ได๎ความรู๎ ออกก้าลัง

กาย เข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ข๎อค๎นพบดังกลําว ชี้ให๎เห็นวํา ภาครัฐและ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทผูกขาดการชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ในขณะท่ีผลการศึกษา

การด้าเนินการขององค์กรนอกเหนือภาครัฐอื่น ๆ ท่ีมีสํวนชํวยในการ สนับสนุนการดูแล

ผู๎สูงอายุชี้ให๎เห็นวํา กระจุกตัวอยูํในเมืองใหญํ และมีเพียงบางกลุํมเทํานั้น ท่ีได๎รับประโยชน์ 

งานวิจัยนี้จึงมีข๎อเสนอแนะวํา ให๎รัฐเพิ่มบทบาทมากขึ้นในการดึงภาคเอกชนเข๎ามามีสํวน

รํวมในการจัดบริการผู๎สูงอายุ เน๎นการบูรณาการเครือขํายโดยมีองค์กรกลางเป็นผู๎

ประสานงานเครือขํายผ๎ูให๎บริการ ระดมทุน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องพบวําพบวํา ปัจจุบันกลไกหลักทีจะเป็นกลไกส้าคัญ

ในการจัดสวัสดิการสังคมส้าหรับผู๎สูงอายุ คือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเครือขํายใน

ชุมชน เป็นรูปแบบการด้าเนินการเพื่อชํวยลดความเปราะบางส้าหรับผู๎สูงอายุท่ีอยูํคนเดียวและ

ยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข๎าสังคมได๎ นอกจากนี้พบวําการมีระบบเพื่อนบ๎านท่ีดีจะเป็น

กลไก ท่ีส้าคัญท่ีจะชํวยเติมเต็มการดูแลในด๎านตํางๆ ของผู๎สูงอายุ และการท่ีชุมชนมีผู๎น้าท่ีดี ท่ี

เห็นความส้าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน จะท้าให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาวะทางกาย และทางใจ
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ท่ีดี ซึ่งการรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุในชุมชนจะต๎องสอดคล๎องกับบริบท

ของพื้นท่ี และในปัจจุบันพบวําจะมีความจ้าเป็นท่ีจะต๎องน้าด๎านเทคโนโลยีและคิดค๎น

นวัตกรรม เพื่อมาหนุนเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการ เพื่อน้าไปสูํการมีสวัสดิการสังคมของ

ผู๎สูงอายุโดยชุมชุน เพื่อผู๎สูงอายุในชุมชน เพื่อให๎พวกเขาได๎ด้าเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและมีมี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนวาระสุดท๎ายของชีวิตในบ๎านของเขา โดยภาครัฐและองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นมีบทบาทชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ให๎รัฐเพิ่มบทบาทมากขึ้นในการดึงภาคเอกชนเข๎ามามี

สํวนรํวมในการจัดบริการผู๎สูงอายุ  เน๎นการบูรณาการเครือขําย โดยมีองค์กรกลางเป็นผู๎

ประสานงานเครือขํายผู๎ให๎บริการ ระดมทุน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎สูงอาย ุ

รูปแบบของการศึกษา 

  การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ : กรณีศึกษา ต้าบลบางขันแตก 

อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)โดยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – depth 

interview) ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบํงเป็น 2 แบบ คือ 1. แบบสัมภาษณ์ผู๎บริหาร ผู๎น้าชุมชน 

แลผู๎มีสํวนในการจัดสวัสดิการสังคม 2. แบบสัมภาษณ์ผู๎สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช๎

วิธีการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) โดยผู๎วิจัยเป็นผู๎สังเกตและใช๎การศึกษา

เอกสารท่ีเกี่ยวข๎องประกอบ แหลํงข๎อมูลประกอบด๎วย เอกสารเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

สังคม ขององค์การบริหารสํวนต้าบลบางขันแตก ท้ัง 6 ด๎าน ด๎านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล   ด๎านรายได๎และการมีงานท้า ด๎านท่ีพักอาศัย ด๎านนันทนาการ ด๎านความ

มั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู๎ดูแล และการคุ๎มครอง ด๎านการสร๎างบริการทางสังคมและ

เครือขํายการเกื้อหนุนศึกษาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ้าปีพ.ศ. 2561  - 2564 องค์การ

บริหารสํวนต้าบลบางขันแตก ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลส้าคัญเพื่อใช๎ในการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก โดยมีประเด็นศึกษา คือ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ ตาม

มาตรฐานกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ัง 6 ด๎าน ประกอบด๎วยด๎านสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล ด๎านรายได๎และการมีงานท้า ด๎านท่ีพักอาศัย ด๎านนันทนาการ ด๎าน

ความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู๎ดูแล และการคุ๎มครอง ด๎านการสร๎างบริการทางสังคม



101 
 

และเครือขํายการเกื้อหนุน ประกอบด๎วย 2 สํวน สํวนท่ี 1  ผู๎สูงอายุ คือ ผู๎ท่ีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป โดยเลือกจากตัวแทนผู๎เข๎ารํวมชมรมผู๎สูงอายุของอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางขันแตก 

ต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สํวนท่ี 2 ผู๎บริหารขององค์การ

บริหารสํวนต้าบลบางขันแตก ผู๎น้าชุมชน และผู๎ท่ีมีสํวนในการจัดสวัสดิการสังคมของ

ผู๎สูงอายุในต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 13 คน และ

ข๎อมูลจากการสังเกต  

สรุปผลการศึกษา  

  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก อ้าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุในเขตพื้นท่ี บาง

ขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู๎บริหาร ผู๎น้าชุมชน ผู๎มีสํวนในการจัด

สวัสดิการ บางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามได๎ ให๎ความส้าคัญกับการจัด

สวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุตามมาตรฐานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ัง 6 ด๎าน คือ 

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีการจัดบริการตรวจสุขภาพท่ีบ๎าน  บริการให๎

ความรู๎แนะน้าการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให๎กับผู๎ท่ีดูแลผู๎สูงอายุเชํนการจัดโครงการฝึกอบรม

ให๎ผู๎ท่ีต๎องดูแลผู๎สูงอายุในครัวเรือน  บริการตรวจสุขภาพประจ้าปี บริการให๎ค้าแนะน้า

เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข๎เจ็บเป็นรายบุคคล ประสานสํงตํอผู๎สูงอายุเพื่อเข๎ารับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา  ด๎านรายได๎ การจัดสวัสดิการสังคมมุํงเน๎นการลด

ภาระคําใช๎จํายการลดคําซื้อยาลดคํารักษารวมไปถึงการได๎รับเบี้ยยังชีพจัดสวัสดิการด๎าน

ราย การชํวยเหลือคําครองชีพประจ้าวัน  การชํวยเหลือด๎านคําโดยสารยานพาหนะตาม

ความเหมาะสม ประสานให๎ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะ ด้านที่พักอาศัย  มีการประสานสํง

ตํอบ๎านพักคนชรา ท่ีจัดให๎แกํผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาทางด๎านสุขภาพ รํางกาย และอารมณ์ 

ผู๎สูงอายุท่ีประสบปัญหาทางด๎านการเงินหรือปัญหาอื่น ๆ อันเป็นเหตุจ้าเป็นท่ีต๎องแยก

ออกจากครอบครัว หรือผ๎ูมีรายได๎น๎อย การจัดผู๎ดูแลให๎แกํให๎แกํผู๎สูงอายุท่ีอยูํคนเดียวหรือ

ไร๎ที่พึ่ง การจัดท่ีพักอาศัยและเครื่องนุํงหํมให๎ตามความจ้าเป็นอยํางท่ัวถึง การประสานให๎

ความชํวยเหลือเงินในด๎านการปรับสภาพท่ีอยูํอาศัยส้าหรับผู๎สูงอายุ ด้านนันทนาการ      
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มีการจัดตั้งชมรมผู๎สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางขําวสารแหลํงพบปะสังสรรค์ของผู๎สูงอายุ

รวมท้ังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันส้าคัญ

ทางศาสนา จัดทัศนศึกษาด๎านศาสนาด๎านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้านความมั่นคง

ทางสังคมครอบครัวผู้ดูแลและการคุ้มครอง มีการเปิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู๎และ

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางตํอเนื่องเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและบริการทางสังคม  การ

สงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี บริการด๎านสุขภาพอนามัย กายภาพบ้าบัด สังคม

สงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได๎กิจกรรมเสริมความรู๎ นันทนาการ และกิจกรรมด๎าน

ศาสนา  บริการหนํวยเคลื่อนท่ีเป็นบริการท่ีจัดให๎แกํผู๎สูงอายุในชุมชนโดยการออกหนํวย

เคลื่อนท่ีเยี่ยมเยียนให๎ค้าแนะน้าปรึกษาแก๎ไขปัญหาบริการด๎านสุขภาพอนามัยและบริการ

ด๎านข๎อมูลขําวสาร และมีการจัดให๎มีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ๎มครองและพิทักษ์

สิทธิของผู๎สูงอายุ ด้านการสร้างบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน การจัดให๎มีบริการ

เยี่ยมบ๎าน ระบบดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน บริการชุมชนเคลื่อนท่ีไปในพื้นท่ีตําง ๆ ระบบเฝูา

ระวังเกื้อกูลและดูแลผู๎สูงอายุโดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกหลัก  

  ปัญหาอุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคมส้าหรับผู้สูงอายุ ในเขตพื้น ท่ีต้ าบล

บางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปัญหาหลักส้าคัญ คือขาดบุคลากรและ

ความรํวมมือของเพื่อนบ๎านท่ีจะดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน การดูแลของอาสาสมัครไมํมีไมํ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และยังไมํมีการก้าหนดรูปแบบในการดูแลท่ีท่ีสอดคล๎องสถานการณ์

ผู๎สูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไป โครงการฝึกอาชีพยังไมํมีความตํอเนื่องเทําท่ีควร เนื่องจากการ

ได๎รับงบประมาณอยํางจ้ากัด  ในเร่ืองของเงินกู๎ประกอบอาชีพนั้น เมื่อกู๎มาประกอบอาชีพ

เกิดการขาดทุนท้าให๎ไมํสามารถผํอนช้าระหนี้ได๎ตามก้าหนด ประเด็นเรื่องการจ๎างงาน

ผู๎สูงอายุในชุมชนยังน๎อย การซํอมแซมท่ีอยูํอาศัยส้าหรับผู๎สูงอายุงบประมาณท่ีได๎มีเพียง

งบประมาณคําวัสดุท่ีใช๎กํอสร๎าง ซึ่งในสํวนนี้มีข๎อจ้ากัดท่ีวํา การน้างบประมาณท๎องถิ่นมา

สมทบการปรับปรุงท่ีอยูํอาศัยของผู๎สูงอายุไมํสามารถท้าได๎เนื่องจากไมํมีระเบียบรองรับ  

ในการจัดสวัสดิการสังคมให๎กับผ๎ูสูงอายุนั้นบุคลากรไมํเพียงพอ สถานีอนามัยท้ัง 2 แหํง มี

หน๎าท่ี ในการประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการน้านักวิชาการมาให๎ความรู๎  
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สภาพความเป็นอยูํและสถานการณ์ทางสังคมสํงผลให๎ผู๎สูอายุเกิดภาวะซึมเศร๎า ซึ่งใน

ชุมชน ยังมีบุคคลากรด๎านการดูแลและให๎ค้าปรึกษาด๎านสุขภาพจิตน๎อย ท้าสถานการณ์

ปัญหาวิ่งน้าหน๎าแนวทางการแก๎ไข ด๎านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู๎ดูแล และการ

คุ๎มครอง   พบวํา การเปิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎สูงอายุ 

หนํวยเคลื่อนท่ีเยี่ยมบ๎านไมํตํอเนื่อง การดูแลผู๎สูงอายุยังเป็นเพียงการดูแลในครอบครั ว 

และภายในญาติสนิทเป็นสํวนใหญํ ส้าหรับครัวเรื่อนมท่ีมีเด็กกับผู๎สูงอายุอยูํกัน ท่ีมีความ

เสียงในด๎านตํางๆ สูง ซึ่งยังไมํมีแนวทางการดูแล หรือจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม และไมํมี

หนํวยงานท่ีเป็นเครือขํายในพื้นท่ี ท่ีจะท้าหน๎าท่ีเป็น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับ

ผู๎สงูอายุ ยังเป็นการประสานทรัพยากรจากหลายหนํวย ซึ่งในบางครั้งมีปัญหาอุปสรรคใน

ประเด็นการให๎ความรํวมมือของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดสวัสดิการของผู๎สูงอายุ 

แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ด๎วยข๎อจ้ากัดด๎าน

ระเบียบท่ีจะใช๎งบประมาณ และความรํวมมือ ทัศนคติของผู๎สูงอายุในชุมชน และความ

รํวมมือของคนในชุมชน และข๎อจ้ากัดด๎านบุคคลากร อยากเสนอแนวทางการพัฒนา    

โดยการสร๎างเครือขํายท่ีเข๎มแข็ง คณะผู๎บริหารมีการท้างานท่ีเป็นกระบวนการและ

ด้าเนินการให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดสรรงบประมาณมากให๎เพียงพอกับการจัด

กิจกรรมของชมรมผู๎สูงอายุในต้าบลและคณะผู๎บริหารและผู๎น้าชุมชนควรให๎ความส้าคัญ

กับสถานท่ีท่ีใช๎ในการด้าเนินกิจกรรมทางด๎านสุขภาพและการรักษาพยาบาลให๎สะดวก

และปลอดภัยตํอผู๎สูงอายุท่ีเข๎ามาใช๎บริการ ทางผู๎จัดสวัสดิการควรเปิดโอกาสในการ

เรียนรู๎ อ้านวยความสะอวดในการเดินทางไปตรวจสุขภาพประจ้าปี ควรมีการจัดตั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขส้าหรับผู๎สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพท่ีบ๎านอยํางตํอเนื่อง การจัด

สวัสดิการแกํผู๎สูงอายุยากจนหรือไมํมีบ๎าน การสํงเสริมการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการ

ผู๎สูงอายุ การให๎มีท่ีพักอาศัยแกํผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ การจัดให๎มีท่ีพักแกํผู๎รับการ

รักษาในสถานพยาบาล สร๎างกิจกรรมการนันทนาการ การจัดทัศนะศึกษาแกํผู๎สูงอายุการ

จัดให๎มีพื้นท่ีเอนกประสงค์ส้าหรับผู๎สูงอายุ และในการประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ      

ควรให๎ชัดเจนและแจ๎งให๎ชมรมผ๎ูสูงอายุประชาสัมพันธ์แบบเป็นแผํนพับหรือหนังสือเพื่อให๎
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ท่ัวถึง และครอบคลุมส้าหรับผู๎ได๎รับการจัดสวัสดิการผู๎สูงอายุ เพิ่มงบประมาณสร๎างศูนย์

ดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน สถานท่ีพักพิง จ๎างบุคลากรวิชาชีพเฉพาะในการดูแลผู๎สูงอายุ 

ออกแบบรูปแบบการเตรียมตัวเข๎าสูงวัยสูงอายุอยํางมีคุณภาพปรับกิจกรรมในชมรม

ผู๎สูงอายุ ปรับกลุํมเปูาหมาย (วัยท่ีจะเข๎าสูํวัยสูงอายุ) ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัญหา

ผู๎สูงอายุปัจจุบัน เพิ่มรูปแบบการขับเคลื่อนการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน โดยเด็กและ

เยาวชนเป็นแกนน้าหลักในการรํวมจัดสวัสดิการ 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ : กรณีศึกษา ต้าบล

บางขันแตก อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

 ด้านบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล ระบุวําผู๎สูงอายุต๎องการสวัสดิการด๎าน

การดูแลสุขภาพมากท่ีสุด เนื่องจากเชื่อวําหากสุขภาพดีคุณภาพชีวิตด๎านอื่นๆ จะตามมา 

อาการของโรคบางโรคเป็นอุปสรรคในการด้ารงชีวิตของผู๎สูงอายุ จึงต๎องการการดูแลจา 

ญาติพี่น๎องและคนในชุมชน  ซึ่งสอดคล๎องกับ ณัฐพงษ์  คันธรส และอัมฤตา  สารธิวงค์ 

(2561) กลําววํา ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแตํ 60 ปี ขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงของรํางกายและ

จิตใจไปในทางท่ีเสื่อมลงมีบทบาททางสังคมและกิจกรรมทางอาชีพท่ีลดลง มีบทบาทหน๎าท่ี

ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความเจ็บปุวยท่ีมากขึ้น มี

ความต๎องการทางด๎านจิตใจ และมีความต๎องการทางด๎านจิตใจ และการเอาใจใสํท้ังทาง

รํางกาย และจิตใจ รัฐจึงต๎องการสวัสดิการการรักษาพยาบาลท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ท่ีเหมาะสมกับผู๎สูงอายุ ซึ่ง จากผลการศึกษา เรื่องปัญหาความต๎องการและการมีสํวนรํวม

ของผู๎สูงอายุในชนบท ของ ศิริวรรณ ศิริบุญ (2541)  พบวํา สํวนใหญํผู๎สูงอายุจะขาดการ

เตรียมตัวเข๎าวัยผู๎สูงอายุ เพราะขาดความรู๎และขาดทุนทรัพย์ สํงผลให๎ผู๎สูงอายุท่ีประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจ รู๎สึกเหงาและว๎าเหวํ และรอคอยการชํวยเหลือ ปัญหาสุขภาพ ดังนั้น

ผู๎สูงอายุจึงมีความต๎องการให๎คนในชุมชนจัดกิจกรรม และสํงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม

ตลอดจนการตรวจรํางกาย การออกก้าลังกาย และการกายภาพบ้าบัด และยังสอดคล๎อง
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กับ สุมาลี สังข์ศรีและคณะ (2540) ได๎กลําวถึงปัญหาความต๎องการและข๎อเสนอด๎าน

สุขภาพวํา ผู๎สูงอายุมีปัญหาด๎านสุขภาพ ท้ังกายและใจ และมีความเสี่ยงเนื่อง จากมี

ข๎อจ้ากัดในการเข๎าถึงการรักษาพยาบาล ดังนั้นรัฐต๎องให๎ผู๎สูงอายุเข๎าถึงบริการด๎านสุขภาพ

มากขึ้น และจะต๎องใช๎จํายงบประมาณเป็นเงินจ้านวนมากในการด้าเนินงาน ดังนั้นองค์กร

ด๎านศาสนาและสังคมต๎องมีสํวนชํวยรัฐในการจัดสวัสดิการ ซึ่งสอดคล๎องกับประเด็น

สุขภาพในพื้นท่ีต้าบลบางขันแตก 

 ด้านรายได้และการมีงานท้า  การปลดเกษียณหรือออกจากงาน การปลดเกษียณ

หรือออกจากงาน ถือเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต โดยเฉพาะในผู๎สูงอายุท่ีเคยรับ ราชการหรือมี

บทบาททางสังคม ท้ังนี้เพราะเกษียณอายุท้าให๎ผู๎สูงอายุถูกแยกออกจากงาน เพื่อนรํวมงาน 

บทบาทและหน๎าท่ีในสังคมลดลง ตลอดจนเป็นการลดบทบาทการเป็นผู๎น้า ผู๎หาเลี้ยง

ครอบครัว ผ๎ูสูงอายุจึงร๎ูสึก ด๎อยคําในตนเอง มีการเข๎ารํวมกิจกรรมในสังคมน๎อยลง ขาดการ

พบปะติดตํอ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคคลอื่น และแยกตัวออกจากสังคม 

สวัสดิการด๎านนี้จึงเป็นด๎านส้าคัญอีกด๎านหนึ่ง ท่ีจะท้าให๎ผู๎สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได๎ และ

รู๎สึกมีคุณคําในตัวเอง ซึ่ง ทักษณา สุภานุสร (2546) ได๎จ้าแนกความต๎องการของผู๎สูงอายุ

ออกเป็น 2 ประเภทคือ ความต๎องการพ้ืนฐาน และความต๎องการขั้นสูง ส้าหรับประเด็นการ

มีรายได๎และมีงานท้าอยูํในความต๎องการขั้นสูง  ซึ่งเป็นความต๎องการท่ีมีลักษณะ

เปลี่ยนแปลงงํายสอดคล๎องกับความ ต๎องการทางด๎านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ผู๎สูงอายุ ท่ีเป็นผลมาจากการขัดเกลาของแบบแผนและบรรทัดฐานทางสังคม เชํน สังคม

ตะวันตกมีความต๎องการมีงานท่ีเหมาะสมกับวัย มีรายได๎ท่ีเพียงพอกับ คําใช๎จําย มีท่ีพัก

อาศัย และมีบริการท่ีรัฐจัดให๎ สํวนสังคมตะวันออกต๎องการได๎รับการเอาใจใสํดูแลจาก 

ครอบครัวและบุตรหลาน นอกจากนี้ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2534) ได๎แบํงความต๎องการของ

ผู๎สูงอายุออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. ความต๎องการทางกาย 2. ความต๎องการทางสังคม 3. 

ความต๎องการทางด๎านเศรษฐกิจซึ่ งดานนี้ เป็นความต๎องการของผู๎สูงอายุท่ีต๎องการ

ชํวยเหลือตนเอง เพื่อให๎เกิดรายได๎ในการเลี้ยงดูตนเอง สอดคล๎องกับ ศรีทับทิม รัตนโกศล 

(2527) กลําวถึงประเด็นความต๎องการด๎านรายได๎ของผู๎สูงอายุวํา ความต๎องการด๎านการ



106 
 

ประกันรายได๎ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกันชราภาพ เมื่อเข๎าสูํวัยชราและ

เลิกประกอบอาชีพแล๎ว จะได๎รับบ้านาญชราภาพเพื่อชํวยให๎สามารถด้ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมี 

ความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแกํอัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไมํเป็นภาระแกํบุตรหลาน

และสังคม และยังกลําวถึงความต๎องการของผู๎สูงอายุด๎านเศรษฐกิจอีกวํา ความต๎องการ

ด๎านเศรษฐกิจ ต๎องการได๎รับการชํวยเหลือ ด๎านการเงินจากบุตรหลานเพื่อ สะสมไว๎ใช๎จําย

ในภาวะท่ีตนเองเจ็บปุวย ต๎องการให๎รัฐชํวยจัดหาอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได๎ ท้ังนี้ 

เพื่อตน จะได๎มีบทบาททางเศรษฐกิจ ชํวยให๎ตนพ๎นจากภาวะบีบคั้นของเศรษฐกิจใน

สถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ (2560) พบวํา 

ผู๎สูงอายุท่ีอาศัยอยํูกับหลานเทํานั้นมีความเปราะบางทางด๎านเศรษฐกิจมากกวําผู๎สูงอายุใน

รูปแบบอื่น มีความต๎องการอยากให๎มีการสํงเสริมอาชีพส้าหรับผู๎สูงอายุในบ๎าน เพราะโดย

ธรรมชาติของผู๎สูงอายุ แล๎วมักจะติดบ๎าน ไมํชอบออกไปไหน ดังนั้นถ๎าสามารถท้างานท่ี

บ๎านได๎ก็จะเป็นการสร๎างรายได๎โดยไมํ ต๎องออกไปท้างานนอกบ๎าน เนื่องจากรายได๎หลักท่ี

คาดหวังวําจะได๎รับจากบุตรท่ีย๎ายถิ่นไปท้างานไมํเพียงพอ หรือไมํได๎รับเงินสํงกลับเลย 

นอกจากนี้แล๎วผู๎สูงอายุท่ีอาศัยอยูํกับหลานเทํานั้นยังมีความต๎องการให๎ลูกของตนย๎าย

กลับมาเพื่อชํวยแบํงเบาภาระในการดูแลหลาน และการอยูํกับพร๎อมหน๎า พร๎อมตาก็จะมี

ผลตํอสภาพจิตใจของหลานท่ีได๎อยูํใกล๎ๆ กับบิดามารดาของตน  ซึ่งจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง

แสดงให๎เห็นวํามีความสอดคล๎องกับผลการศึกษา กรณีการจัดสวัสดิการส้าหรับผู๎สูงอายุใน

ต้าบลบางขันแตก ท่ีวําผู๎สูอายุต๎องการมีอาชีพและรายได๎ เพื่อพึงพาตนเอง อยากให๎ท๎องถิ่น

ให๎ความส้าคัญกับการจัดบริการและกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมาย เพื่อให๎

เกิดประโยชน์แกํผู๎สูงอายุอยํางแท๎จริง 

ด้านที่พักอาศัย   ผู๎สูงอายุเป็นกลุํมประชากรท่ีมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี

ประชากรวัยหนุํมสาวมีสัดสํวนน๎อยลง ท้ังท่ี ยังมีหน๎าท่ีการงานอื่นท่ีต๎องรับผิดชอบ ท้าให๎

ผู๎สูงอายุต๎องประสบกับปัญหาตํางๆมากมาย ท้ังทางด๎านสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ปัญหา

ทางด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ และหนึ่งในนั้นคือปัญหาท่ีอยูํอาศัย ปัญหาดังกลําวนอกจาก

กระทบ ตํอผู๎สูงอายุโดยตรงแล๎ว ยังสํงผลกระทบไปถึงชุมชนและสังคมในภาพรวมท่ีต๎องให๎
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การดูแลและให๎สวัสดิการ ผู๎สูงอายุในด๎านตํางๆ ซึ่งสุพัตรา สุภาพ (2541) กลําวถึงความ

ต๎องการด๎านท่ีอยูํอาศัย วําเป็นความต๎องการของผู๎สูงอายุด๎านท่ีอยูํอาศัย เชํน ความ

ต๎องการของผู๎สูงอายุท่ีต๎องการจะอยูํในบ๎านของตน บ๎านของบุตรหลาน ญาติพี่น๎อง และ

สถานสงเคราะห์ท้ัง ภาครัฐและเอกชน ซึ่งความต๎องการดังกลําวซึ่งความมีการสนับสนุน

จากทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็น ครอบครัว หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ควรให๎ความส้าคัญ

กับการจัดบริการและกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม ของกลุํมเปูาหมายเพื่อให๎เกิดประโยชน์

แกํผู๎สูงอายุอยํางแท๎จริง  

ด้านนันทนาการ หากจะกลําวถึงการจัดสวัสดิการด๎านนันทนาการ พฤติกรรม

ผู๎สูงอายุท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีองค์การบริหารสํวนต้าบลจัดให๎จะมีความแตกตํางกัน จะมีกลุํม

ท่ีเข๎ารํวมและไมํเข๎ารํวม สาเหตุมาจากทัศนคติตํอตนเองและสังคมท่ีแตกตํางกัน สอดคล๎อง

กับ  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  คือทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้ได๎กลําววํา 

ผู๎สูงอายุจะมีความสุขหรือ มีความทุกข์นั้นขึ้นอยูํกับภูมิหลัง และการพัฒนาด๎านจิตใจของผู๎

นั้น ถ๎าผู๎สูงอายุเติบโตขึ้นมาด๎วยความ มั่นคงอบอุํน มีความรักแบบถ๎อยทีถ๎อยอาศัย เห็น

ความส้าคัญของคนอื่น รักคนอื่น และท้างานรํวมกับผู๎อื่น ได๎เป็นอยํางดี ก็จะเป็นผู๎สูงอายุท่ี

คํอนข๎างมีความสุข สามารถอยูํกับลูกหลานหรือผู๎อื่นได๎โดยไมํต๎อง มีความเดือดร๎อน แตํ

ในทางกลับกันถ๎าผู๎สูงอายุท่ีเติบโตมาในลักษณะท่ีรํวมมือกับใครไมํเป็น ไมํอยากชํวยเหลือ

ผู๎ใด จิตใจคับแคบ ผู๎สูงอายุผู๎นั้นก็ทักจะเป็นผู๎ท่ีไมํคํอยมีความสุข และ ทฤษฎีความ

ปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวํา ผู๎สูงอายุท่ียัง ปราดเปรื่อง และคง

ความเป็นปราชญ์อยํูได๎ก็ด๎วยความเป็นผู๎ท่ีมีความสนใจเรื่องตําง อยูํเสมอ มีการค๎นคว๎าและ 

พยายามท่ีจะเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา ผู๎ท่ีจะมีลักษณะเชํนนี้ได๎จะต๎องเป็นผู๎ท่ีมีสุขภาพดีและมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดี พอเป็นเครื่องเกื้อหนุน และทฤษฎีท่ีจะน้ามาอธิบายการจัดกิจกรรม

ชมรมผู๎สูงอายุคือ ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ผู๎สูงอายุท่ีมีกิจกรรมอยูํเสมอๆ จะมี

บุคลิกท่ี กระฉับกระเฉงและมีภารกิจอยํางสม ํำเสมอ จะท้าให๎มีความพึงพอใจในชีวิตและการ

ปรับตัวได๎ดีกวําผู๎สูงอายุท่ี ปราศจากกิจกรรมหรือบทบาทหน๎าท่ีใด ๆ มีภาพพจน์เกี่ยวกับ

ตนเองในด๎านบวก และชอบในการเข๎ารํวม กิจกรรมของผู๎สูงอายุยังเป็นการทดแทนบทบาท
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ท่ีเสียไปจากการท่ีต๎องเป็นเปูาหมาย และการเกษียณอายุจาก การปฏิบัติงาน ซึ่งผู๎สูงอายุ

จะมีความสุขได๎ ควรต๎องมีบทบาททางสังคมหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เชํน  มีงาน

อดิเรกท้า หรือการเป็นสมาชิกกลุํม สมาคม ชมรม เป็นต๎น ซึ่งหากผู๎จัดสวัสดิการต๎องมีการ

ส้ารวจความต๎องการของผู๎สูงอายุเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชน ก็จะสามารถ

ออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู๎ท่ีจะเข๎าสูํวัยสูงอายุ และผู๎สูงอายุเอง ซึ่งการท่ีองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นด้าเนินการอยูํนั้นเป็นสิ่งท่ีตอบสนองความต๎องการของผู๎สูงอายุได๎ใน

ระดับหนึ่ง ท่ีมีการให๎ผู๎สูงอายุหรือประชาชนท่ัวไปรํวมกันเสนอโครงการท่ีต๎องการจะท้าเพื่อขอ

สนับสนุนงบประมาณ แตํยังมีข๎อจ้ากัดคือ อาจจะไมํครอบคลุมถึงกลุํมผู๎สูงอายุท่ีติดบ๎าน 

 ดา้นความมัน่คงทางสังคม ครอบครัว ผูดู้แล การคุม้ครอง ในชุมชนมีผู๎สูงอายุท่ี

อาศัยเพียงล้าพังมีแนวโน๎มสูงขึ้น กรณีไมํมีญาติพี่น๎องดูแลจะสํงผลตํอความรู๎สึกมั่นคงของ

ผู๎สูงอายุ ท้ังทางจิตใจ และทางรํางกาย ซึ่งในประเด็นนี้ชุมชนเพิ่งเผชิญหับปัญหาผู๎สูงอายุมี

อาการเจ็บปุวยและอาศัยอยูํคนเดียวมากขึ้นในชํวงปีท่ีผํานมา ข๎อมูลจากผู๎อ้านวยการ

ศูนย์บริการสุขภาพประจ้าต้าบลท้ังสองแหํงให๎ข๎อมูลไปในทิศทางเดียวกันวํา ทีมอาสาสมัคร

สาธารณะสุขประจ้าต้าบลต๎องให๎บริการกับผ๎ูสูงอายุกลุํมดังกลําวมาขึ้น ซึ่งบางรายญาติขาด

ศักยภาพในการดูแล ท้าให๎ต๎องสํงตํอผู๎สูงอายุไปนอกชุมชน คือไปรับการสงเคราะห์ท่ีสถาน

สงเคราะห์ซึ่งอยูํนอกพื้นท่ีชุมชน สํงผลตํอสภาพจิตใจของผู๎สูงอายุเอง ซึ่งข๎อเสนอของผู๎มี

สํวนในการจัดสวัสดิการสังคมเสนอให๎มีงบประมาณ สร๎างศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุประจ้าชุมชน 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับการดูและและใช๎ชีวิตในชํวงสุดท๎ายของชีวิตอยูํกับชุมชนบ๎านเกิด ซึ่ง

สอดคล๎องกับ  การศึกษาของศุทธิดา  ชวนวัน และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การดูแล

ผู๎สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยูํอาศัยท่ีหลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความ

เข๎มแข็งและความต๎องการสนับสนุนครัวเรือน พบวํา ในภาพรวมของประเทศผู๎สูงอายุในปี 

2557 อาศัยอยูํในครัวเรือนเปราะบาง ร๎อยละ 38 ของประชากรสูงอายุท้ังหมด การศึกษาใน

เรื่องการดูแลผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบาง ท้าให๎ได๎ข๎อค๎นพบวํา ผู๎สูงอายุในครัวเรือนตํอบาง

ทุกรูปแบบ จะมีวิธีการจัดการในการดูแลตนเองท้ังด๎านรํางกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคม ท่ี

แตกตํางกัน แม๎วําผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบาง อาจถูกมองวําเป็นกลุํมเสี่ยง ในการขาดการ
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ดูแลในด๎านตํางๆ ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบการอยูํอาศัยของผู๎สูงอายุ ไมํได๎เป็นตัวก้าหนด ท่ี

ท้าให๎ผู๎สูงอายุมีความเปราะบาง ปัจจัยภายนอกตํางๆ ท่ีเข๎ามานั้น มีสํวนส้าคัญ ท้าให๎ครัวเรือน

ผู๎สูงอายุเกิดความเปราะบาง ได๎แกํ การมีภาวะเจ็บปุวย ความยากจน ความพิการ สิ่งแวดล๎อม 

การคมนาคมขนสํง โดยเฉพาะอยํางยิ่งความสัมพันธ์ในครัวเรือน ท่ีสํงผลโดยตรงตํอการดูแล

ผู๎สูงอายุในครัวเรือน ผู๎สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางท่ีไมํมีลูกหลานอาศัยอยูํในบริเวณใกล๎ๆ 

เป็นกลุํมท่ีควรได๎การดูแลเป็นพิเศษ เพราะไมํมีผู๎ดูแลในครอบครัว “การมีระบบเพื่อนบ๎าน” 

เป็น “จิ๊กซอว”์ ท่ีส้าคัญท่ีจะชํวยเติมเต็มการดูแลในด๎านตํางๆ ของผู๎สูงอายุ และการท่ีชุมชนมี

ผู๎น้าท่ีดี ท่ีเห็นความส้าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน จะท้าให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาวะทางกาย 

และทางใจท่ีดี 

 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อข่ายเกื้อหนุน การจัดสวัสดิการไมํสามารถ

ท้าให๎ส้าเร็จลุลํวงโดยหนํวยงานเดียวได๎จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายภาคสํวนใน

การบูรณาการขับเคร่ืองเรื่องกัน เพราะในบางครั้งหนํวยงานจะมีข๎อจ้ากัดเรื่องระเบียบและ

งบประมาณ การมีเครือขํายจะชํวยลดข๎อจ้ากัดและสามารถท้าให๎การด้าเนินงานมี

ประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎สูงอายุตํอไป ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ 

ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะ (2561) พบวํา ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร พบวํา ใน

ตํางประเทศได๎จัดระบบสนับสนุนการดูแลผู๎สูงอายุ ท่ีครบทุกด๎านของการด้าเนินชีวิต โดย

การให๎ชุมชนและครอบครัวมีสํวนรํวมในการดูแล โดยระบบการสนับสนุนดังกลําว เป็น

ความรํวมมือกันกับทุกภาคสํวน ทํามกลางสถานการณ์ท่ีผู๎สูงอายุมีจ้านวนมากขึ้นมีการ

สนับสนุนให๎ ผู๎สูงอายุได๎ใช๎ชีวิตอยํางมีคุณภาพท้ังท่ีบ๎านและในชุมชน (aging at home 

และ aging in place) ด๎วยการ จัดสํงบริการชํวยเหลืออยํางท่ัวถึง โดยรัฐเป็นผู๎อ้านวยให๎

เกิดความรํวมมือ พร๎อมสนับสนุนงบประมาณไป ให๎ภาคสํวนอื่น ๆ แทนการด้าเนินการเอง 

เชํน การท้าสัญญาแบบเหมาชํวง เพื่อการบริการท่ีท่ัวถึงผู๎สูงอายุ ทุกคนท่ีต๎องการใช๎บริการ 

เชํน บริการอาหาร บริการรถรับสํง ไปธุระเป็นเพื่อน ฯลฯ และอีกวิธีการหนึ่ง ส้าหรับกลุํม

ประชากรสูงอายุท่ีเป็นกลุํมเสี่ยง เพื่อเป็นการปูองกันและชํวยเหลือ คือ การใช๎กลไกทาง  

การเงินท่ีเรียกวํา ข๎อตกลงวําด๎วยการท้าโครงการท่ีสํงผลกระทบตํอสังคม (social impact 
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bond) หรือ การจํายตอบแทนเมื่อโครงการประสบผลส้าเร็จ การศึกษาความต๎องการของ

ผู๎สูงอายุและครอบครัวในชุมชนชนบทในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ผู๎สูงอายุได๎รับการดูแล

จากลูกหลานหรือพ่ีน๎องเป็นหลัก ในเรื่องการจัดหาอาหาร ซักผ๎า ท้าความสะอาดบ๎าน และ

ใช๎เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุและเบี้ยผู๎พิการ (กรณีรํางกายบางสํวนใช๎การไมํได๎) ซื้อของกินของใช๎ 

แตํไมํ เพียงพอ ส้าหรับการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพกายใจ และสังคม          

ทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รํวมกับหนํวยงานด๎านสาธารณสุขในพื้นท่ีจัดให๎มีการดูแล

รักษาให๎ท่ีบ๎าน จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูรํางกาย เพื่อให๎ ผู๎สูงอายุได๎ท้ากายภาพบ้าบัดและออกก้าลัง

กาย รวมท้ังด้าเนินการ “โรงเรียนผู๎สูงอายุ” เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ พบปะสังสรรค์ ได๎ความรู๎ ออก

ก้าลังกาย เข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ข๎อค๎นพบดังกลําว ชี้ให๎เห็นวํา ภาครัฐ

และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทผูกขาดการชํวยเหลือผู๎สูงอายุ  ในขณะท่ีผล

การศึกษาการด้าเนินการขององค์กรนอกเหนือภาครัฐอื่น ๆ ท่ีมีสํวนชํวยในการ สนับสนุน

การดูแลผู๎สูงอายุชี้ให๎เห็นวํา กระจุกตัวอยูํในเมืองใหญํ และมีเพียงบางกลุํมเทํานั้น ท่ีได๎รับ

ประโยชน์ งานวิจัยนี้จึงมีข๎อเสนอแนะวํา ให๎รัฐเพิ่มบทบาทมากขึ้นในการดึงภาคเอกชนเข๎า

มามีสํวนรํวมใน การจัดบริการผู๎สูงอายุ โดยมีองค์กรกลางเป็นผู๎ประสานงานเครือขํายผู๎

ให๎บริการ ระดมทุน ให๎ทุนด้าเนินโครงการหรือจํายคําตอบแทนเมื่อโครงการประสบ

ผลส้าเร็จ และในขณะเดียวกันควรออกมาตรการ สนับสนุนการประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และเล็กท่ีให๎บริการท่ีสํงตรงถึงบ๎านผู๎สูงอายุ ซึ่งข๎อเสนอแนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการของผู๎สูงอายุในต้าบลบางขันแตกท่ีเห็นความส้าคัญของ

การจัดสวัสดิการท่ีเน๎นการบูรณาการเครือขําย 

ข๎อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุแบบครบวงจรในชุมชน

 2. มีโครงการเตรียมความพร๎อมวันท้างานท่ีจะก๎าวเข๎าสูงวัยสูงอายุโดยมีแนว

ทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีแผนท่ีชัดเจน และสนับสนุนการพัฒนาคนทุกชํวงวัยโดย

เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมามีสํวนรํวม 
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 ข้อเสนอระดับปฏิบัติ 

 1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ควรมรการจัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุรวมท้ัง          

โดยก้าหนดในแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาต้าบลเพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องและเกิดความ

ยั่งยืนในการด้าเนินการ ในโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

 2. สํงเสริมให๎เกิดกองทุนผู๎สูงอายุและสนับสนุนการจ๎างงานผู๎สูงอายุในชุมชน     

เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง 

  3. เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อม ในด๎านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ให๎กับวัยท่ีก้าลังเข๎าสูํวัยสูงอายุ เพื่อจะได๎เป็นผ๎ูสูงวัยท่ีมีคุณภาพ 

  4. เพิ่มกิจกรรมในศูนย์เด็กเล็กให๎ตระหนักถึงความส้าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุ เพิ่ม

กิจกรรมระหวํางผู๎สูงอายุกับบุตรหลาน เพื่อลดชํองวํางระหวํางวัย 
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