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ค�าน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากร
วัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 16 กล่าวคือ 
ในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 16 คน และ
ในอนาคตจ�านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที ่
ผูส้งูอายมุชีวีติยนืยาวข้ึน ซ่ึงหากผู้สูงอาย ุครอบครัว หรอืผูดู้แล ขาดความรู้ 
ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตที่ผู ้สูงอายุจะ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะลดลงไปด้วย นั่นหมายถึงผู้สูงอายุต้องกลาย
เป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
 กรมกิจการผู้สูงอายุ เล็งเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
จ�าเป็นส�าหรบัเป็นแนวทางปฏบิตัใินการดแูลตนเองหรอืดแูลผูส้งูอายอุย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ผู้ดูแล 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท�าชุดความรู้การดูแลตนเองและ
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายขุึน้ ประกอบด้วยชดุความรู ้4 เรือ่ง  ได้แก่ สุขภาพดี 
มีงานท�า เรียนรู้สังคม มั่นคงในชีวิต เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ได้น�าไปเผย
แพร่แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้ท่ีท�างานด้านผู้สูงอายุ โดยหวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า ชดุความรู้เหล่านี ้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิสขุภาพกาย 
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างความมั่นคง 
ในชีวิต การเข้าถึงสิทธิและแหล่งประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
ในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในที่สุด

กรมกิจการผู้สูงอายุ

              2560



สารบัญ



  5เรียนรู้สังคม

การเรียนรู้       7

• ความหมายของการเรียนรู้     7

• ความส�าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้   8

• ประเภทของการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้   8

• สิทธิผู้สูงอายุและช่องทางการเข้าถึงสิทธิ   9

• กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้     18

• รู้เท่าทันเทคโนโลยี      29

• ช่องทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ 35

การมีส่วนร่วมในสังคม     48

• ความหมายและความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม 48

• แหล่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ   48

• การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ 

และการถ่ายทอดภูมิปัญญา    54

• การสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง   54

• การท�างานเป็นอาสาสมัคร     56

รายการอ้างอิง        58



ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  6
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 การเรียนรู้
 พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ.2546 (ฉบบัแก้ไข พ.ศ.2553) ก�าหนด

สิทธิของผู ้สูงอายุเกี่ยวกับการเรียนรู ้ไว้ในมาตรา 11(2) โดยระบุว่า  

ผู ้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน 

ในด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต  

ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการเรียนรู้ให้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง 

ปกติสุข

 ความหมายของการเรียนรู้
 การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาตนเอง ซึ่งส�าคัญยิ่ง

ส�าหรบัการด�าเนนิชวีติ การท�างาน และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่าง

มีความสุข

 การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ท�าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ความคิด และการกระท�า ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสัมผัส 

การอ่าน การถาม การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หรือจากประสบการณ์ที่ผู้อื่นน�ามา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที ่

เกิดขึ้นในวิถีชีวิต เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต
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ความส�าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้
 การเรียนรู ้ท�าให ้คนมีความรู ้  ทักษะ และเจตคติที่ดี งาม 

 เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ซึง่มคีวามส�าคญัยิง่ส�าหรบัการด�าเนนิชวีติ 

การท�างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้

ในเรื่องราวต่างๆ ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ จะช่วยให ้

มีความรอบรู้และรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม 

สามารถน�าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งคนที่มีความรู้จะ

สามารถตดัสนิใจได้ด้วตนเอง มีอิสระในการคิด และสามารถพ่ึงพาตนเองได้

 การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ส�าหรบัคนทกุวยัรวม

ทั้งผู ้สูงอายุ เพราะนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ช่วยประเทอืงปัญญา ท�าให้มองปัญหาต่างๆ ได้อย่างลกึซึง้และด�าเนนิชีวติ

ในสังคมอย่างเท่าทันแล้ว ยังเป็นการได้ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์  

ช่วยพัฒนาสมอง ลดความเสี่ยงของอาการสมองเสื่อมและภาวซึมเศร้า  

ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเภทของการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้
 การเรียนรู้สามารถจ�าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1.การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้โดยบงัเอิญ เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความต้องการของบุคคล แต่เมื่อได ้

รับประสบการณ์ก็จะท�าให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้บางอย่างขึ้นมาโดย 

ไม่ได้ตั้งใจ

 2.การเรยีนรูด้้วยตนเอง เป็นการเรยีนรูท้ีก่�าหนดข้ึนด้วยตนเอง เป็นการ

เรยีนรูด้้วยความตัง้ใจเพราะมจีดุมุง่หมายทีต้่องการเรยีนรูใ้นเรือ่งดงักล่าว
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 3.การเรียนรู้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นการเรียนรู้จากการที่บุคคล 

มปีฏสิมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมหรอืสถานการณ์ทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรูใ้นชวีติ

ประจ�าวัน

 4.การเรียนรู้จากสถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5.การเรียนรู้จากการตีความ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

จากประสบการณ์เดิมของบุคคล

 การเรียนรู้ สามารถเรียนรู ้ได้หลายวิธี ทั้งจากประสบการณ์  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติ การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การพูด

คุยแลกเปลีย่นความคดิเห็น การเรียนรูจ้ากสือ่เทคโนโลย ีหนงัสอื โทรทศัน์ 

วทิย ุสือ่ออนไลน์ และแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ รวมทัง้การเรยีนรู้จากสถานศกึษา 

เป็นต้น

สิทธิผู้สูงอายุและช่องทางการเข้าถึงสิทธิ
 พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)  

มาตรา 11 ก�าหนดสิทธิผู้สูงอายุที่จะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และการ

คุ้มครองอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ดังนี้

 การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้
โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
 บริการท่ีจัดให้ จัดช่องทางพิเศษเฉพาะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว
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 การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต
 บริการที่จัดให้ จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และให้มีหลักสูตรการ

ศึกษาเกี่ยวกับผู ้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีรายการ

ต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ

 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
 บริการท่ีจัดให้ ให้ข้อมูล ให้ค�าปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน  

การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูลทางอาชีพ ต�าแหน่งงานว่าง  

การอบรมและฝึกอาชีพ โดยมศีนูย์กลางข้อมลูทางอาชพีและต�าแหน่งงาน

ส�าหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ที่ส�านักงานจัดหางานทุกแห่ง

 การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม และการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 

 บริการท่ีจัดให้ ผู ้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ 

จัดต้ังกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายใน

ชุมชนและ /หรือระหว่างชุมชน การส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ  

โดยเพ่ิมการจัดกิจกรรมการกีฬา นันทนาการ การถ่ายทอดภูมิปัญญา  

และส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ของผู้สูงอายุ
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 การลดหย่อนค่าโดยสารและการอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทาง
• ลดค่าโดยสารรถไฟทกุช้ันตลอดเส้นทาง ทกุสาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน โดยไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตั๋ว  

มีที่นั่งรอรับตั๋ว พนักงานช่วยยกสัมภาระ ปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

• ลดค่าโดยสารรถไฟแอร์พอร์ต ลิงค์ ให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา และยกเว้น

ค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

• รถไฟฟ้าใต้ดินลดค่าโดยสารครึ่งราคา

• รถ โดยสารประจ� าทา ง  ขสมก .  ลดค ่ า โดยสารครึ่ ง ร าคา  

(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตลอดวัน และยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี และจัดที่นั่งส�ารองส�าหรับ 

ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ

• รถโดยสารบริษัทขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ลดค่าโดยสารครึ่งราคา  

(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และมีบริการจัดที่นั่งพักผ่อน และห้องสุขา

• สายการบิน (บางสายการบิน) ลดค่าโดยสารชั้นประหยัดเที่ยวบิน

ภายในประเทศ และอ�านวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นล�าดับแรก
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การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานพาหนะ 
บริการสาธารณะอื่น
 บรกิารท่ีจดัให้  ได้รับการดแูลช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าที ่การบรกิาร

ท่ีสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และการจดัพาหนะอ�านวยความสะดวกส�าหรบั

ผู้สูงอายุ

 การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร 
สถานที่
 บริการท่ีจัดให้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและการท�ากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ

 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
 บริการที่จัดให้ ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น 

พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิ อทุยานแห่งชาต ิอทุยานประวตัศิาสตร์ สวนสตัว์ 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสถานทีท่่องเทีย่วในความรบัผิดชอบ

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น

 ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 บริการที่จัดให้ ได้รับการลดอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม การอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย 

ในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ สถานที่จัดกิจกรรม
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 การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
 บริการที่จัดให้ ด้านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุ ด้านกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุจะได้รับการ

บรกิารตรวจสขุภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การใช้บรกิารในสนาม

กีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง ห้องออกก�าลังกาย  

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมศุภชลาศัย
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 การลดหย่อนภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษีให้แก่ 
ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงิน ให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ
 บุคคลที่ได้รับสิทธิ ได้แก่ ผู้เลี้ยงดูบิดา มารดา ได้รับการลดหย่อน

ภาษีเงินได้จ�านวน 30,000 บาท และผู้บริจาคทรัพย์สิน เงิน ให้แก่กองทุน

ผู้สูงอายุ สามารถน�าใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1) ผู้ที่เป็นบิดา มารดา ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้น้อยกว่า 

30,000 บาท ต่อปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย และอยู่ในความอุปการะของ

ผู้มีเงินได้ 

 2) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้เลี้ยงดูบิดา

มารดาของตนเอง รวมทั้งบิดา มารดาของสามีหรือภรรยา

 3) กรณีสามีหรือภรรยาเป็นผู ้มีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ผู ้มีเงินได ้

หักลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ 

คนละ 30,000 บาท

 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย
 ผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ประสบปัญหาครอบครวั จะได้รบัการช่วยเหลอืตามสภาพปัญหา 

ความต้องการ เช่น การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 

การด�าเนินคดี การให้ค�าแนะน�าปรึกษา โดยผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมจะ

ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินไม่เกิน 500 บาท
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 การช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่ม
 บริการที่จัดให้ ผู ้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย  

ทีป่ระสบความเดอืดร้อนเรือ่งอาหารและ/หรอืเครือ่งนุง่ห่ม สามารถขอรบั

ความช่วยเหลือได้ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินวงเงินครั้งละ  

2,000 บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี โดยถือตาม

ปีงบประมาณ

 การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
 บริการท่ีจัดให ้ ผู ้สูงอายุ ท่ีประสบปัญหาความเดือดร ้อน 

ในเร่ืองที่อยู่อาศัย จะได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในกรณีชั่วคราว

หรือตลอดไป โดยหลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง ได้แก่ บัตรประจ�าตัว

ประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมทั้งทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง และส�าเนาอย่างละ 1 ชุด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก�าหนด

 การช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
 บริการที่จัดให้ ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล�าเนาอยู่

ในเขตปกครองส่วนท้องถิน่ทีต่นเองมทีะเบยีนบ้าน มีอาย ุ60 ปีบรบูิรณ์ขึน้

ไป ซ่ึงได้ลงทะเบียน และยื่นค�าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  ไม่เป็นผู้ได้รบัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจาก

หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงิน

บ�านาญ เบี้ยหวัด บ�านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่

เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�า หรือผลประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นประจ�า 

ยกเว้นผูพ้กิารและผูป่้วยเอดส์ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได คือ  

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือน

ละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท จะได้รับเดือนละ 

800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

 ผูป้ระสงค์ขอรบัเงินเบีย้ยังชีพ สามารถตดิต่อลงทะเบียนได้ท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่ ภายในเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดงได้แก่ บัตรประจ�าตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่นๆ ท่ีทางราชการออกให้ รวมทั้งทะเบียนบ้านฉบับจริงและ

ส�าเนาอย่างละ 1 ชุด และหลกัฐานอืน่ๆ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก�าหนด

โดยสามารถขอรับเงินสดหรือน�าเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้
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 การช่วยเหลือในทางคดี
 บริการท่ีจัดให้ ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายและประสานงานกับสภาทนายความในการจัดหาทนายความ 

แก้ต่างคดี เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ

 การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตาม
ประเพณี
 บริการที่จัดให้ เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตลง จะได้รับการช่วยเหลือเงิน

จัดการศพ รายละ 2,000 บาท หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห ์

ค่าจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

มสีญัชาติไทย โดยต้องยืน่ค�าขอภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัออกใบมรณบตัร 

เอกสารในการยื่นค�าขอ ประกอบด้วย

 1.หนังสือรับรองผู ้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี  

(โดยก�านันหรือผู้ใหญ่บ้าน)

 2.แบบค�าขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

 3.ใบมรณบตัร และส�าเนาใบมรณบตัรของผู้สงูอาย ุจ�านวน 2 ฉบับ

 4.บัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ของผู้ยื่นค�าขอ จ�านวน 2 ฉบับ

 5.ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู ้ใหญ่บ้าน (แต่งเครื่องแบบสีกากี)  

จ�านวน 1 ฉบับ

 6.หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)

 สิทธิของผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นส่ิงจ�าเป็นที่ผู ้สูงอายุต้องทราบ 

เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ตรง และจะช่วยให้ผูส้งูอายเุข้าถงึสวสัดกิารต่างๆ 
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หรือสิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธ ิ

ผู้สูงอายุเพิ่ม สามารถดูรายละเอียดได้จาก “คู่มือสิทธิผู ้สูงอายุตาม 

พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ.2546” ท่ีเวบ็ไซต์ http://www/dop/go/

th หรือสอบถามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-4336  

หรือศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์สายด่วน 1300 

 กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้
 กฎหมายได้เข้ามาเกีย่วข้องกบัชวีติคนเราอย่างมาก ตัง้แต่เกดิกต้็อง

แจ้งเกดิเพือ่ขอสติูบัตร เมือ่อายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์ กต้็องท�าบตัรประจ�าตวั

ประชาชน จะสมรสกันก็ต้องจดทะเบียนสมรสจึงจะสมบูรณ์ เมื่อมีการ 

เสียชีวิตก็ต้องแจ้งการตาย รวมท้ังการจัดการมรดกซึ่งกฎหมายก็ต้อง 

เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้กฎหมายจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับ 

ทุกคน เพื่อรู้จักระวังตน ไม่พลาดพลั้งกระท�าความผิด และป้องกันไม่ให้ 

ผู ้อื่นเอาเปรียบหรือถูกฉ ้อโกงอันเนื่องมาจากความไม่รู ้กฎหมาย  

ทั้งนี้ ประเด็นด้านกฎหมายที่ผู้สูงอายุควรเรียนรู้ ได้แก่

 การยกที่ดินและบ้านให้แก่บุตรหลาน
 ประเดน็ทีส่�าคญัของการยกทีด่นิและบ้าน ซึง่เป็นทรพัย์มรดกของ

ผู้สูงอายุให้แก่บุตรหลานนั้น ควรยกให้ระหว่างผู ้สูงอายุยังมีชีวิตอยู ่ 

เพื่อตัดปัญหากรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทายาท และอาจเป็นผลให้

ผูท่ี้ควรได้รบัมรดกตามความปรารถนาของผูย้กให้ เสยีสทิธจิากกรณพีพิาท

หรือความไม่สมบูรณ์ของพินัยกรรม ทั้งนี้ ควรจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน 

ให้แก่ตนเองและคู่สมรส (ถ้าคู ่สมรสยังมีชีวิตอยู ่) ไว้ตลอดชีวิตด้วย  
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เพื่อยังคงสิทธิในการอยู่อาศัย น�าออกให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์

นั้นจนตลอดชีวิตของตนได้ โดยลูกหลานซึ่งอาจรวมถึงเขย สะใภ้  

ไม่อาจขับไล่ หรือบีบบังคับให้ผู้สูงอายุต้องออกไปจากที่ดินและบ้านที่ได้

ยกให้บุตรหลานหรือบุคคลอื่นไปแล้ว ในกรณีที่ไม่มีความประสงค์จะใช้

สทิธเิกบ็กนิต่อไปแล้ว กส็ามารถไปจดทะเบยีนยกเลกิสทิธเิกบ็กนิดงักล่าวได้

 การท�าสัญญาค�้าประกัน
 ไม่แนะน�าให้ผู้สูงอายุท�าสัญญาค�้าประกันแก่บุคคลที่ไม่ใช่บุตร

หลานของตนเอง และในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การค�้าประกันควรจ�ากัด

ขอบเขตด้วยจ�านวนเงินหรือก�าหนดเวลาไว้ในสัญญา เช่น ยินยอมเป็น 

ผู้ค�้าประกันสัญญาเงินกู้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส�าหรับวงเงินที่เกิน

กว่านี้ให้ลูกหนี้ไปหาผู้ค�้าประกันประกันรายอื่นเป็นผู้ค�้าประกันร่วมให้แก่

เจ้าหนี้ หรืออาจะยินยอมเป็นผู ้ค�้าประกันสัญญาซื้อรถจักรยานยนต ์

เงินผ่อน มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 12 เดือน ถ้าเกินกว่านี้ผู้ค�้าประกันหลุดพ้น

ความผิด เป็นต้น
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 การท�าพินัยกรรม

 ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก�าหนดแบบของพินัยกรรม 

ไว้หลายแบบ แต่มีรูปแบบการท�าพินัยกรรมที่จะขอแนะน�า 3 แบบ  

คือ พิ นัยกรรมแบบเขียนเองทั้ งฉบับ พินัยกรรมแบบธรรมดา  

และพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ เหมาะส�าหรับพินัยกรรมที่

รายการทรพัย์สินหรอืจ�านวนทายาทไม่มาก และผูท้�าพนิยักรรมไม่ต้องการ

ให้ผู ้ ใดรู ้ข ้อความในพินัยกรรมนี้  จนกว่าจะถึงวันเป ิดพินัยกรรม  

โดยมีตัวอย่างดังนี้
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พินัยกรรม
ท�าที่.........................
วันที่............เดือน......................พ.ศ..............
 ข้าพเจ้า.......................................................อายุ....................ปี  อยู่เลขที่.....................หมู่ที่.......
ซอย................................ถนน..............................ต�าบล/แขวง............................................อ�าเภอ/เขต.............
.................จังหวัด...................................ขอท�าพินัยกรรมฉบับนี้ไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว ให้แบ่ง
ทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลต่างๆ ดังนี้
 ข้อ ๑. ที่ดินโฉนดเลขที่....................อยู่ที่ต�าบล......................... อ�าเภอ ............................. 
จังหวัด.........................................ขอมอบให้แก่...............................................
 ข้อ ๒. ที่ดินโฉนดเลขที่.................................พร้อมบ้าน ๑ หลัง อยู่ที่ต�าบล....................................
..........อ�าเภอ........................................จังหวัด.................................... ขอมอบให้แก่.........................................
 ข้อ ๓. หุ้นบริษัท............................................จ�านวน..............................หุ้น
ขอมอบให้แก่........................................................
 ข้อ ๔. เงินสดที่ฝากไว้ที่ธนาคาร...................................................สาขา............................... สมุด
เงินฝากประเภท...........................หมายเลขบัญชี.......................................... 
ขอมอบให้แก่......................................
 ข้อ ๕. เครื่องเพชร เครื่องทอง ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ธนาคาร.....................................
สาขา................................ขอมอบให้แก่.............................................
 ข้อ ๖. รถยนต์ ยี่ห้อ..................................หมายเลขทะเบียน.............................. 
ขอมอบให้แก่...............................
 ข้อ ๗. ปืนพก ขนาด.............ม.ม. ทะเบียนเลขที่............................... 
ขอมอบให้แก่.........................................
 ข้อ ๘. ทรัพย์สมบัตินอกจากที่กล่าวมาแล้ว แบ่งให้แก่.............................................
 ข้อ ๙. ข้าพเจ้าขอตั้งให้นาย..................................เป็นผู้จัดการศพของข้าพเจ้า ให้หักเงินค่าท�าศพ
ไว้จ�านวน............บาท และขอตั้งให้นาย........................และนาย...........................เป็นผู้จัดการทรัพย์มรดก
ของข้าพเข้า เพื่อจัดการ แบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้า
    ลงชื่อ.............................................ผู้ท�าพินัยกรรม

หมายเหตุ  ๑. ถ้ามีการแก้ไข ขูด ลบ ผู้ท�าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้ทุกแห่ง
  ๒. ถ้าพินัยกรรมมีหลายหน้า ให้ใส่เลขหน้าไว้ด้วย
  ๓. ผู้ท�าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ จะใช้พิมพ์ดีดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ไม่ได้ และถ้าท�าพินัยกรรมชนิดนี้ตั้งแต่ ๒ ฉบับขึ้นไป ก็ต้องเขียนด้วยลายมือตนเองทุกฉบับ จะใช้วิธีเขียนด้วย
ลายมือตนเอง ๑ ฉบับ แล้วถ่ายเอกสารอีก ๒ ฉบับ ถึงแม้ว่าผู้ท�าพินัยกรรมจะลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในส�าเนา
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ก็ใช้ไม่ได้
 ๔. ไม่ต้องมีพยาน ๒ คน ลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมแต่อย่างใด
 ๕. ในกรณีที่ผู้ท�าพินัยกรรมต้องการยกทรัพย์มรดกทั้งหมด โดยไม่แจกแจงรายการทรัพย์สินก็
ท�าได้โดยใช้ข้อความ เช่น “ข้าพเจ้าขอท�าพินัยกรรมไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปอนาคต โดยขอยกให้แก่ นาง............................ภรรยา
ของข้าพเจ้า แต่เพียงผู้เดียว”  หรืออาจใช้ข้อความว่า “โดยขอยกให้แก่ นาย...............................
นาย.........................นางสาว.................................และเด็กชาย....................  บุตรของข้าพเจ้า คนละส่วนเท่า
กัน” ก็ท�าได้
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 พินัยกรรมแบบธรรมดา จะมีข้อความคล้ายกับพินัยกรรมแบบ

เขียนเองทั้งฉบับ ที่แตกต่างกันก็คือ

 1. พินัยกรรมแบบธรรมดา สามารถพิมพ์ข้อความด้วยพิมพ์ดีด  

หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ และท�าขึ้นหลายฉบับก็ได้

 2. ต้องมีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  

ลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย 2 คน พร้อมกัน โดยพยาน 2 คนนี้  

ต ้องเห็นผู ้ท�าพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าตนด้วย  

และที่ส�าคัญก็คือ ผู้ท�าพินัยกรรมและพยานทั้งสองคนต้องลงลายมือชื่อ

ก�ากับในพินัยกรรมทุกหน้าอย่างชัดเจน หากมีการขีดฆ่า ขูดลบ  

หรือตกเติมแก้ไขข้อความในพินัยกรรม ผู้ท�าพินัยกรรมและพยานก็ต้อง 

ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ทุกแห่งด้วยเช่นกัน 

 3. ในการท�าพินัยกรรมแบบนี้ ผู้ท�าพินัยกรรมควรที่จะให้บุคคล 

ทีเ่ชือ่ถอืได้ อาท ิแพทย์ หรอืข้าราชการ ลงลายมอืช่ือรับรองไว้ในพนิยักรรม

ด้วย ตวัอย่างเช่น “ข้าพเจ้านายแพทย์...........................ได้ตรวจดอูาการ

ของผู้ท�าพินัยกรรมแล้ว เห็นว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ  

จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานไว้ในพินัยกรรม”

 พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมอืง  โดยข้อความในพนิยักรรมกเ็ป็น

ข้อความเช่นเดียวกับพินัยกรรม 2 แบบข้างต้น เพียงแต่ผู้ท�าพินัยกรรม 

จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะท�าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองให ้

ผู้อ�านวยการเขต หรือนายอ�าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบ

 การท�าพินัยกรรมประเภทนี้ ผู้อ�านวยการเขต หรือนายอ�าเภอ  

หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง จะเป็นผูจ้ดแจ้งข้อความตามความประสงค์ของ

ผู้ท�าพนัิยกรรม เมือ่จดแจ้งข้อความเรยีบร้อยแล้วจะอ่านให้ผูท้�าพนิยักรรม
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และพยานฟัง เมื่อผู้ท�าพินัยกรรมเห็นว่าถูกต้องแล้ว ผู้ท�าพินัยกรรมและ

พยานกจ็ะลงลายมอืชือ่ไว้เป็นส�าคญั หากมกีารขดีฆ่า ขดูลบ ตกเตมิ แก้ไข 

ผู้ท�าพินัยกรรม พยาน ผู้อ�านวยการเขต ก็ต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้ด้วย 

นอกจากนี้ ยังต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้ทุกหน้าด้วยเช่นกัน

 ต่อจากนั้น ผู้อ�านวยการเขต หรือนายอ�าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง ก็จะบันทึกข้อความ ตัวอย่างเช่น “ข้าพเจ้านาย....................  

ผู้อ�านวยการเขต......................... ขอรับรองว่านาย.....................  

ผู้ท�าพินัยกรรม ได้แจ้งข้อความที่ตนประสงค์ให้ใส่ไว้ในพินัยกรรม 

ดังกล ่าวมาแล ้วข ้างต ้น ต ่อหน ้าข ้าพเจ ้าและพยานสองคน 

 คือ นายแพทย์............................. กับนาย.......................... ณ  อาคาร

เลขที่...................ถนน.........................แขวง..............................

เขต.......................................กรุงเทพมหานคร

 ข้าพเจ้าได้จดและอ่านข้อความที่ท�าเป็นพินัยกรรมขึ้นนั้นให ้

ผู ้ท�าพินัยกรรมและพยานฟัง ผู ้ท�าพินัยกรรมและพยานได้รับรอง

ข้อความว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรม นับว่าพินัยกรรมนี้

ได้ท�าขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 ของมาตรา 1658 

แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว”

 ต่อจากนั้นผู้อ�านวยการเขตก็จะลงวันที่ ลงลายมือชื่อ และตรา

ประทับประจ�าต�าแหน่งเป็นส�าคัญ

 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนี้ ผู ้ท�าพินัยกรรมจะเสียค่า

ธรรมเนียมเป็นเงิน 60 บาท และผู้อ�านวยการเขตจะเก็บรักษาต้นฉบับไว้

ที่ที่ว ่าการเขตหรือที่ว ่าการอ�าเภอ โดยออกใบรับพินัยกรรมระบุชื่อ 
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ผู้มีสิทธิรับพินัยกรรมไปด�าเนินการตามความประสงค์ของผู้ท�าพินัยกรรม

 ในกรณีที่ไม่มีการท�าพินัยกรรมไว้ หากเจ้าของมรดกถึงแก่ความ

ตาย มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย จะตกทอดแก่ทายาทตาม

กฎหมาย ซึ่งเรียกว่าทายาทโดยธรรม ได้แก่ 1) ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน 

เหลน ลื่อ 2) บิดามารดา 3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4) พี่น้องร่วม

บิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5) ปู่ ย่า ตา ยาย 6) ลุง ป้า น้า อา และ  

7) คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 การเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติตน
เนรคุณ
 การยกทรพัย์สนิให้บคุคลในระหว่างยงัมชีวีติอยู ่โดยหลกัแล้วถือว่า

เป็นการยกกรรมสิทธิ์ให้ขาด เรียกคืนไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุเรียกคืนตาม

กฎหมาย (เรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ) ดังนี้

1. ถ้าผู้รับประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตาม

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

2. ถ้าผู้รับท�าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

3. ถ้าผูรั้บได้บอกปัดไม่ยอมให้สิง่ของจ�าเป็นแก่การเลีย้งชพีแก่ผูใ้ห้ในเวลา

ที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

 อย่างไรกต็าม มข้ีอแม้ คือ ผูใ้ห้อาจถอนคืนการให้ไม่ได้ หากว่าได้ใจ

อ่อนให้อภัยไปแล้ว หรือปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยไปเป็นเวลา 6 เดือน  

และไม่สามารถฟ้องคดีเรียกคืนการให้ในทุกกรณ ีเมือ่พ้นเวลาสบิปีภายหลงั

เกิดเหตุการณ์ (ไม่ว่าจะให้อภัยไปแล้วหรือไม่) 



  25เรียนรู้สังคม

 สินสมรส
 สิ น ส ม ร ส  คื อ  ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย ่ า ง ที่ ไ ด ้ ม า ห ลั ง แ ต ่ ง ง า น  

(จดทะเบยีนสมรส) และสามภีรรยาเป็นเจ้าของร่วมกนั แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่

1. ทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส

2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรม โดยระบุว่าให้เป็น 

สินสมรส

3. ทรัพย์สินที่เป็นก�าไรสุทธิ หรือดอกผลของสินส่วนตัว

 สิทธิการจัดการทรัพย์สิน กฎหมายถือให้ผู้เป็นเจ้าของมีอ�านาจ

จัดการทรัพย์สินส่วนตัวได้โดยล�าพัง ส�าหรับสินสมรส ถือเป็นทรัพย์สิน 

ร่วมกันคนละครึ่ง จึงให้สองฝ่ายจัดการร่วมกัน ซึ่งสามีภรรยาสามารถ 

แยกกันจัดการสินสมรสได้ 4 กรณี 1) เมื่อคู่สมรสตกลงแยกกันจัดการสิน

สมรสโดยการท�าสัญญาก่อนสมรสไว้ก่อน  2) เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ตกเป็นคนไร้ความสามารถ อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้ศาลแยกสินสมรสได้  

3) เมือ่คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลาย จะมผีลให้

สินสมรสแยกกันตามกฎหมาย และ 4) เมื่อมีการร้องขอต่อศาลให้แยก 

สินสมรสเพราะสาเหตุ เช่น อีกฝ่ายท�าความเสียหายแก่สินสมรส  

ไม่อุปการะ เลี้ยงดู เป็นหนี้สินมากมาย หรือขัดขวางการจัดการสินสมรส

โดยไม่มเีหตอุนัควร และเมือ่มีการแยกสนิสมรสออกจากกนัแล้ว สนิสมรส

ส่วนที่แยกออกมาจะถือเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย รวมทั้งทรัพย์สิน  

เช่น มรดก ดอกผลที่ได้มาหลังการแยกสินสมรสด้วย
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 กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
 กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก เป็นกรอบส�าหรบัการ

วินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของศาลชั้นต้น 

ในจังหวดัปัตตาน ีนราธวิาส ยะลา และสตลู ซึง่อสิลามศาสนกิเป็นท้ังโจทย์ 

จ�าเลย หรือเป็นผู้เสนอค�าขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการใช้กฎหมายอสิลามในเขตจังหวัดปัตตาน ีนราธวิาส ยะลา และสตลู 

พ.ศ.2489 รวมทั้งเป็นการอ�านวยความสะดวกและความยุติธรรมให้แก่ 

ผู้ฟ้องคดีในการฟ้องคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม ให้ส�านักงานศาล 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ศาล หรือที่ปรึกษา หรือผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์อิสลาม 

เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และช่วยเหลือในการฟ้องคดี โดยไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนการยื่นฟ้อง  ค�าร้อง และค�าขอต่อศาลตามพระราช

บัญญัตินี้ ให้กระท�าโดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากบุคคลดงักล่าว ท้ังนี ้จะมกีารแต่งตัง้ทนายความหรอืไม่ กไ็ด้

 การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข 
(Living Will) ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.2550
 ผูส้งูอายมุสิีทธิเลอืกหรอืวางแผนการรักษาพยาบาลชวีติของตนเอง

ได้ และสามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาหรือรับบริการสาธารณสุข 

ที่เกินความจ�าเป็น เม่ือยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือได้รับความทุกข์

ทรมานจากโรคหรือการบาดเจ็บที่ไม่อาจรักษาได้ โดยยังได้รับการดูแล
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รักษาตามอาการแบบประคับประคอง หากมีอาการทุกข์ทรมานหรือ 

เจ็บปวด ก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาอาการนั้น

 การท�าหนังสือแสดงเจตนามี 2 รูปแบบ คือ

1. ผู้ท�าหนงัสือแสดงเจตนาหรือผูป่้วย เขยีนหรอืพมิพ์หนงัสอืแสดงเจตนา

ด้วยตัวเอง

2. การแสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย์ พยาบาล ที่ให้การรักษา ญาติ  

หรอืผูใ้กล้ชดิ กรณทีีผู่น้ัน้ไม่รูห้นงัสอื หรอือยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถเขยีน

หนังสือได้เอง หรือหากต้องการให้ผู ้อื่นช่วยเขียนแทนหรือพิมพ์

ข้อความก็สามารถท�าได้ และควรมีชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์หนังสือแสดง

เจตนาหรือพยานก�ากับไว้ด้วย

 ทั้งนี้ หนังสือแสดงเจตนาสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับใช้

ชั่วคราว หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ท�าหนังสือต้องการ แต่ควรแจ้ง

ให้แพทย์ ญาติ หรือบุคคลที่เคยได้รับหนังสือแสดงเจตนาไปก่อนหน้านี้

ทราบโดยเร็ว
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ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข

ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shdi/admin/download_files/15_47_1.pdf
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 รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนเราทุกคน

แทบจะเรียกว่าเกือบ 24 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่ตื่นนอนก็อาจได้ยิน

ข่าวสาร หรอืเพลงจากวทิยกุระจายเสยีง เปิดดรูายการทวี ีซกัผ้าด้วยเครือ่ง

ซักผ้า ใช้โทรศัพท์สื่อสารกับญาติมิตร การถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ฯลฯ 

จะเห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเอื้ออ�านวยให้การด�าเนินชีวิตมีความสะดวก

สบายขึ้น 

 ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก  

โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสือ่สารผ่านโทรศพัท์มอืถอืและระบบอนิเตอร์เนต็ 

ซึง่ช่วยให้การติดต่อสือ่สารระหว่างกนัสะดวกรวดเรว็โดยไม่จ�ากดัระยะทาง

หรือสถานที่ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู ้ใหม่ๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูส้งูอาย ุเช่น ข้อมลูเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพและอาการ

ของโรค ได้รู้ในเร่ืองท่ีแปลกใหม่ ได้เห็นโลกกว้าง เพิ่มสีสันให้กับชีวิต 

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องรู้เท่าทัน 

ถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถ

แบ่งประโยชน์และข้อควรระวังได้ ดังต่อไปนี้
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 ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้จากโซเชียลมีเดีย

 1.ก้าวทันโลก

 ผู ้สูงอายุสามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ข่าวสารบ้านเมือง รับรู ้สถานการณ์ต ่างๆ ท�าให ้เป ็นคนทันสมัย  

ไวต่อเหตุการณ์ เพราะข่าวหรือกิจกรรมที่ถูกถ่ายทอดอยู่ในโซเชียลมีเดีย

น้ันสามารถแพร่กระจายและถูกส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ไม่พลาด

การอัพเดตต่างๆ ซึ่งจากผลของการติดตามข่าวสารในโซเชียลมีเดียนี ้

ก็สามารถท�าให้ผู้สูงอายุต้องใช้สมอง ฝึกความจ�า ท�าให้ลดความเสี่ยง 

ในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

 2.เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลาและง่ายดาย

 แต่ก่อนผู้สูงวัยอายุใช้ความคิดเดิมๆ ว่าการที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

สักอย่างจะต้องใช้เวลาเดินทางไปเรียน และเสียเงินไปมากมาย เช่น  

ถ้าอยากเรยีนท�าเค้ก กจ็ะต้องเสยีเงนิลงคอร์สสอนท�า ซึง่บางท่านอาจรูสึ้ก

ไม่สะดวกทั้งเรื่องเวลา การเดินทาง และเร่ืองของทุนทรัพย์ แต่โซเชียล 

มีเดียสามารถท�าให้ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุเข้าถึงเรื่องต่างๆ ได้โดยง่าย  

เพียงแค่เปิดดูคลิปสอนท�ากิจกรรมนั้นๆ ก็สามารถท�าตามได้เองที่บ้าน  

ด้วยสิ่งใหม่นี้ท�าให้ผู้สูงอายุไม่เบื่อ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีกิจกรรมใหม่ๆ 

ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใคร ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่เพิ่งเรียนรู้ได้เอง
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 3.ไม่เหงา ติดต่อกับลูกหลานได้ง่ายขึ้น

 บางครอบครัวท่ีมีญาติผู้ใหญ่อยู่ห่างไกล อาจเป็นต่างจังหวัดหรือ

อยู่คนละบ้านกัน ผู ้สูงอายุก็มักจะรอคอยการกลับบ้านของลูกหลาน 

ในวันส�าคัญ ช่วงวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ เมื่อลูกหลานกลับไป  

ในวันธรรมดาผู้สูงอายุก็จะรู้สึกเหงา เบื่อ จนสามารถท�าให้เกิดอาการซึม

เศร้า หรอืทกุข์ใจได้ แต่เมือ่มโีซเชยีลมเีดยีเป็นเครือ่งมอืกจ็ะท�าให้ผูส้งูอายุ

สามารถติดต่อพูดคุยกับลูกหลานได้โดยง่าย แม้จะเป็นแค่การพิมพ์คุยกัน

แต ่ก็ท� าให ้ ไม ่ เหงาอย ่างเดิม ได ้รู ้ ความเป ็นไปของกันและกัน  

และที่มากกว่านั้นถ้าผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะเปิดหน้ากล้อง คุยแบบวิดีโอได้  

ก็จะยิ่งท�าให้เหมือนได้อยู่ใกล้กับลูกหลานเลยทีเดียว

 4.มีสังคม พบปะเพื่อนเก่า

 โซเชยีลมเีดียเป็นเหมอืนดัง่เนต็เวร์ิคโครงข่ายขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่มผูค้น

เอาไว้กับเพื่อน เพ่ือนของเพ่ือน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่รู ้จักได้ 

อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงไม่ยากเลยท่ีทุกคนจะติดต่อกับเพื่อนเก่าได้จาก 

โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กหรือไลน์ เมื่อล่วงเลยเข้าวัยผู้ใหญ่ ต่างคนต่างมี

ครอบครัวและภาระหน้าที่ของตัวเอง จึงท�าให้หลายคนไม่ได้ติดต่อกับ

เพ่ือนๆ ขาดสังคม และเม่ือเข้าสู่วัยเกษียณจึงหาทางในการติดต่อกับ 

เพือ่นเก่าไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยที�าให้โซเชยีลมีเดียเป็นสือ่กลางทีส่ามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อนฝูงเอาไว้ด้วยกันได้ ท�าให้ผู้สูงอายุสามารถพูดคุย

และนัดเจอกับเพื่อนเก่าๆ ได้ เป็นการช่วยคลายความเหงา เมื่อมีสังคม 

ก็จะเพิ่มความสุข ช่วยให้จิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้น
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 5.มีสังคม ได้เพื่อนใหม่ที่มีความชอบเหมือนกัน

 นอกจากผูส้งูอายจุะได้มารวมตวักบัเพือ่นเก่าเพือ่ย้อนหาอดตีแล้ว 

ในส่ือโซเชียลมีเดียก็ยังมีการจัดตั้งกลุ่ม รวมตัวคนที่มีความชอบที่เหมือน

กันไว้ด้วย ซึ่งกิจกรรมตรงนี้ถ้าใช้ให้ถูกวิธีก็จะท�าให้ได้เจอเพื่อนใหม่  

ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ เช่น สมาคมผู้ที่ชอบวิ่ง สมาคมผู้ที่สนใจ

ในเร่ืองการเยบ็ปักถกัร้อย เป็นต้น ผูส้งูอายคุนไหนทีช่อบวิง่ออกก�าลงักาย

ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมทีมในการไปออก

ก�าลังกาย แล้วยังได้สังคมใหม่ เพื่อนใหม่ ก็จะท�าให้คลายเหงา ได้เปิดโลก 

เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับเพื่อนใหม่ ด้วย

 ข้อควรระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ

 1.ท�าลายสุขภาพ

 ด้วยลักษณะท่าทางในการจ้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต  

ไม่เพยีงแค่ผู้สูงอายุแต่แม้กระท่ังเดก็วยัรุ่นกส่็งผลถงึสขุภาพในระยะยาวได้

เช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าเด็กๆ ก็สามารถท�าให้

สุขภาพทรุดลงกว่าเดิมได้ง่ายกว่า การจ้องโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน 

ในเวลาที่เราเล่นโซเชียลมีเดียนั้น จะส่งผลโดยตรงต่อสารตา จอประสาท

ตา และสุขภาพบริเวณหลัง เมื่อต้องก้มเล่น อาจท�าให้เกิดอาการปวดตา 

ปวดหลงั หรอืถ้ามากกว่านัน้ก็อาจท�าให้เกดิอาการเร้ือรังจนน�าไปสูโ่รคได้เลย

 2.สิ้นเปลืองเงินและเวลา

 การเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปจากปกติ จนท�าให้หมดเวลา  

หมดเงินไปกับมันโดยไม่รู้ตัวนั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเมื่อ 
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คนเราเสพติดกิจกรรมใดๆ แล้ว ก็มักจะมองไม่เห็นโทษของส่ิงนั้น  

เช่น โซเชียลมีเดียท่ีอาจท�าให้ผู ้สูงอายุเล่นจนติด เสียค่าอินเทอร์เน็ต 

ไปมากมายเกินความจ�าเป็น อีกทั้งยังเสียเวลาในการท�ากิจกรรมที่ดีอ่ืนๆ 

เช่น เล่นแต่โทรศพัท์จนไม่ดแูลตวัเอง ไม่ออกไปออกก�าลงักาย หรอืพบปะ

เจอหน้ากับบุคคลในชีวิตจริง

 3.การเสพข่าวท่ีมากเกนิไป และไม่คดักรองข่าวสารให้ดีก่อน
 การติดตามดูข่าวสารจากในโซเชียลมีเดียมีประโยชน์อย่างที่ได้
กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีโทษเช่นกัน เมื่อโซเชียลมีเดียเป็น
ส่ือที่ใครๆ ก็สามารถเขียนข่าวขึ้นมาเผยแพร่ได้ ท�าให้มันมีทั้งประโยชน์
และโทษ เวลาที่ เราเสพข่าวจากในโซเชียลมีเดียจึงต ้องไตร่ตรอง  
ใช้วจิารณญาณ และคดิให้รอบคอบก่อนทีจ่ะเช่ือ หรอืแชร์ออกไปให้คนอ่ืน 
เพราะนั่นอาจเป็นข่าวลือหรือข่าวปลอมได้ และการเสพข่าวที่ไม่จริงนี ้
ก็อาจท�าให้เกิดความกังวล ความกลัวไปเกินกว่าเหตุ ตื่นตระหนกไป
มากกว่าความเป็นจริง เป็นต้น

 4.โซเชียลมีเดียทดแทนความรักไม่ได้
 เราสามารถพูดคุย เห็นหน้า ส่งความรักให้กันในโซเชียลมีเดียได ้
ก็จริง ซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุคลายเหงา ไม่เบื่อ และมีความสุขได้ แต่ท้ายที่สุด
แล้วความสขุทีแ่ท้จรงิกค็อืการอยูร่่วมกนัพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครวั 
การใช้เวลาร่วมกัน การได้พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ ท�ากิจกรรมร่วมกันแบบ 
ต่อหน้าไม่ใช่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ดังนั้นผู้สูงวัยควรแบ่งเวลาในการเล่น 
โซเชียลมีเดีย กับการท�ากิจกรรมกับลูกหลานให้พอเหมาะ ไม่อย่างนั้น 

ก็อาจเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในโลกจริงได้
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 5.ใช้โซเชยีลมเีดยีให้เป็นเหมอืนกิจกรรมเสริมเวลาว่าง
 โซเชียลมีเดียสามารถท�าให้ผู ้เล่นเสพติดได้ง่ายมาก วันไหน 

ท่ีไม่สามารถเล่นได้ก็อาจเหมือนขาดอะไรไป บางคนติดหนักจนถึงขั้น 

ไม่เล่นไม่ได้ ดังนั้นควรระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะอาจเป็น 

ต้นเหตุของการใช้ชีวิตประจ�าวันที่ผิดเพี้ยนไป เช่น ถ้าเราออกไปเดินทาง

ท่องเทีย่วธรรมชาติในจดุท่ีไม่มสีญัญาณอนิเทอร์เนต็ เรากจ็ะเกดิความทุกข์

ใจที่ไม่สามารถออนไลน์ได้ ไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้จนลืมความสุข 

ที่เกิดขึ้น จากการมาพักผ่อนท่องเที่ยวกับธรรมชาติและครอบครัว

ที่มา : http://www.younghappy.org/5pro-con-socialmedia/
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ช่องทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
 ปัจจุบันผู ้สูงอายุสามารถเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ 

การศึกษา ผ่านแหล่งเรียนรู้หรือช่องทางที่หลากหลาย โดยสามารถเรียนรู้

ได้ร่วมกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งสามารถเลือกที่จะท�ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ 

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส  

ความพร้อม และศกัยภาพในการเรยีนรูข้องแต่ละบคุคล เพือ่เสรมิสร้างให้

ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะในการด�าเนินชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ รวมทัง้ยงัเป็นช่องทางการแลกเปลีย่นและถ่ายทอดความรู้ ภมิูปัญญา

ของผู้สูงอายุ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และผู้อื่น ในที่นี่จะกล่าวถึงเฉพาะช่องทางหรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

และการเรียนรู้จากสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน ดังนี้

 1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร  

ที่เป็นประโยชน์ ผ่านช่องทางและแหล่งเรียนรู้ ได้แก่

 1.1 การชมรายการโทรทัศน์ ปัจจบุนัมสีถานวีทิยโุทรทศัน์กระจาย

อยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงาน

เอกชน มทีัง้สถานโีทรทศัน์แบบไม่เสยีค่าใช้จ่าย สถานโีทรทศัน์ระบบทีต้่อง

บอกรับเป็นสมาชิก สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์

ผ่านระบบดาวเทียม และสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการผลิต

รายการทีใ่ห้ข้อมลู ข่าวสาร ทีผู่ส้งูอายสุามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ เช่น อาหารและโภชนาการ 

การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับวัย ความรู ้เก่ียวกับโรคในผู้สูงอายุ  
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การดูแลสุขภาพ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การรับประทานยาอย่าง 

ถูกวิธี การระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

 1.2 การรับฟังรายการวิทยุ วิทยุเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีราคาถูก 

สามารถเข้าถึงกลุ ่มผู ้สูงอายุในชนบทท่ีอยู ่ห ่างไกลได้เป ็นอย่างดี  

ท้ังสัญญาณเสียงระบบ FM และระบบ AM ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ  

ท่ี มีการเผยแพร ่ความรู ้ผ ่ านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เช ่น  

กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กองทัพบก 

กองทพัเรอื กองทพัอากาศ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงพยาบาลและ 

สถานพยาบาล สถานีวิทยุของสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กรงุเทพมหานคร 

เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีวิทยชุมุชนกระจายอยูใ่นพ้ืนทีต่่างๆ เป็นจ�านวนมาก 

 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 

การเรยีนรูข้องผูส้งูอาย ุจดัรายการวทิยเุพือ่การศกึษา ส�าหรบับคุคลทัว่ไป

ทุกช่วงวัย ซ่ึงผู้สูงอายุสามารถรับฟังและน�าข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้  

ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 (1) รายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่ รายการสาระ

ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 

(สวศ.) และ 11 สถานีวิทยุทั่วประเทศ
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 (2) รายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุและ

บุคคลทั่วไป ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ  

ด้านสุขภาพจิต ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบันเทิง ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ด้านสารคดีสั้น เผยแพร่ออกอากาศ 4 ช่องทาง คือ  

FM 92 MHz AM 1161 KHz ทางอนิเตอร์เนต็ www.moeradiothai.net 

และรับฟังผ่านดาวเทียมช่อง R31

 (3) รายการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาที่สถานศึกษาและสถาบัน

อุดมศึกษาด�าเนินการจัดรายการ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ช่วยให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ด้อยโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

 1.3 การอ่าน การอ่านท�าให้ได้รับความรู้ ข่าวสารต่างๆ ที่ทันต่อ
เหตกุารณ์ สามารถน�ามาปรบัใช้กบัการด�าเนนิชวิีตและพฒันาคณุภาพชวีติ
ให้ดขีึน้ รวมทัง้เป็นการกระตุน้การท�างานของสมอง ช่วยชะลออาการสมอง
เสื่อม พัฒนาการสร้างสมาธิ ส่งเสริมให้ความจ�าดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผูส้งูอาย ุผูส้งูอายสุามารถค้นคว้าข้อมลูความรู้ได้จากหนงัสือพมิพ์ นติยสาร 
และหนงัสอืประเภทต่างๆ โดยมีแหล่งทีส่ามารถเรียนรู ้ได้แก่ หอสมดุแห่งชาติ 
ห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุ ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดในสถาน
ศึกษา ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอ�าเภอ หอสมุด 
รัชมังคลาภิเษก ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี เรือห ้องสมุดเคลื่อนที่  
ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาหาความรูจ้ากสือ่อืน่ๆ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว ป้ายประกาศ 
โปสเตอร์ ฯลฯ ที่ผลิตและมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โดยหน่วยงานท้ัง 
ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ ง เป ็นประโยชน ์ส�าหรับผู ้สู งอายุ  รวมถึง 

การชมนิทรรศการต่างๆ
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 1.4 การเรียนรู้จากแห่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  

เช่น สวนสมุนไพร อุทยานต่างๆ ศาสนาสถาน การเรียนรู้จากบุคคลที่เป็น

ภูมิป ัญญาในชุมชน ผู ้ รู ้  บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนคนในครอบครัว  

ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้แบบ 

ค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ
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 2.การเรียนรู้จากสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้ให้

ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอาย ุโดยการจดับรกิารด้าน

การศึกษาและฝึกอบรมส�าหรับผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูส้งูอายใุนแต่ละพืน้ทีม่ากขึน้ และมรีปูแบบทีห่ลากหลาย ทัง้การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้าง

ความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิต  

และคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ 

ความพร้อม และโอกาส โดยการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  

ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ 

ผู ้สูงอายุเกิดความสนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้สูงอายุในการที่ 

จะแสวงหาความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในการด�าเนินชีวิตได้ หลักสูตรท่ีเปิดสอนจะมีความหลากหลายและเปิด

กว้างเพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความ

เหมาะสม มีทั้งแบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่เปิดให้บริการฟรี

ส�าหรับผู้สูงอายุ โดยมีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่

 2.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษาใน

สังกัดหรือก�ากับของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีการเรียนการสอนหลักสูตรหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย

อาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน สถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย  

ซึ่งปัจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถ
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เข้าศกึษาต่อในระบบในสาขาต่างๆ ทัง้หลกัสตูรอนปุรญิญา ประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท และปริญญาเอก โดยไม่จ�ากัดอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองและ

ยังสามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนและสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ 

ยังมีการจัดการศึกษาในลักษณะการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพ การอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ  

ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ 

 2.2 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรในชุมชน โดยมีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม 

การเรียนรู้ ดังนี้

 2.2.1 หน่วยงานในสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการให้การส่งเสริม

สนับสนุนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ โดยการ

จัดการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีพ

ระยะสั้น และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่งให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 บริการที่จัด

 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้รบัการพฒันาศกัยภาพให้

สูงข้ึน แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัประถมศกึษา (ป.6) ระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
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 2) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย

 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างแอร์ 

ตัดเย็บเส้ือผ้า เสริมสวย การนวดแผนไทย การท�าลูกประคบสมุนไพร  

การประกอบอาหาร ท�าขนม การแปรรูปอาหาร การท�าปุ๋ยจุลินทรีย์ใช้ใน

การเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ ศิลปะประดิษฐ์ การจักสาน  

การทอผ้า การท�าของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

 การส่งเสรมิสุขภาพ เช่น การดแูลรักษาสขุภาพกายและสขุภาพจิต 

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ โยคะ อาหารและโภชนาการส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การนวดเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ 

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุและการ

ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

 นันทนาการ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง ลีลาศ ศิลปะ

ประดิษฐ์ วาดภาพ โหราศาสตร์ การดพูระเครือ่ง การปลกูไม้ดอกไม้ประดับ 

กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ส�าคัญ ฯลฯ

 การอบรมความรู ้ อื่ นๆ  เช ่น ความรู ้ เกี่ ยว กับกฎหมาย  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรู ้พื้นฐานคอมพิวเตอร์  

การใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยักลุม่เป้าหมายพเิศษ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2281-7217, 

0-2628-5329 กศน. 1660
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 2.2.2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งที ่

ผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา 

ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับคนวัยเดียวกัน และคนรุ่นลูก

รุ ่นหลาน โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะของการฝึกอบรม พัฒนา  

และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น จัดฝึกอบรมและฝึก

ปฏบิติัการดูแลผู้สูงอายุ จดัค่ายส�าหรับผูส้งูอายแุละครอบครวั จดักจิกรรม

ถ่ายทอดความรูด้้านอาชีพและภมูปัิญญา จดับรรยายให้ความรูก้บัผูส้งูอายุ 

จัดกิจกรรมเสริมรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศ 

จ�านวน 12 แห่ง 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์สายด่วน 

1300

 2.2.3 หน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

หน่วยงานด้านเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล องค์การ

บริการส่วนต�าบล) โดยลักษณะกิจกรรมท่ีจัดจะมีทั้งการอบรมหลักสูตร

ระยะสั้นด้านการประกอบอาชีพ การอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นันทนาการ การอบรมความรู้อื่นๆ ที่เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต

 2.2.4 ภาคธุรกิจเอกชน ปัจจุบันภาคธุรกิจเอกชนหลายแห่ง 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 

ท้ังในรูปแบบของการจัดอบรม การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อ
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ประเภทต่างๆ และการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ด้าน

อาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านธรรมะ เป็นต้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรม  

มีทั้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูล 

การจัดกจิกรรมดังกล่าวได้จากสือ่ หรอืจากการประชาสมัพนัธ์ขององค์กร

โดยตรง

 2.2.5 ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสใน 

การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของประชาชนในชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวม

ข้อมูล ข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน สาระ

ความรู้ของชุมชนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าสืบค้น  

ศึกษา และเรียนรู้ได้ทุกเวลา อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ  

เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 

คนในชุมชน ด�าเนนิการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน โดยมุง่การพฒันา

แบบพึ่งตนเอง ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ก็ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 

ค ่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการพบปะ สังสรรค ์  

เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน
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 กิจกรรมการเรียนรู้มี 2 ลักษณะ ได้แก่

 1)สถานท่ีจัดกิจกรรมเรียนรู ้ อาจด�าเนินการได้ทั้งในศูนย์ฯ  

และนอกศนูย์ฯ โดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชมุชน เช่น บ้านปราชญ์

ชาวบ้าน ในไร่นา เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู ้ เช่น การปลูกผัก  

การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

 2)กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียน การสอน การจัดการความ

รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ ขนบประเพณี วัฒนธรรม  

การรับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน การจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้

และการตัดสินใจร่วมกัน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา 

อภิปราย เป็นต้น

 ศนูย์เรยีนรูช้มุชนจงึเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ศูนย์กลาง

ที่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู ้สูงอายุ สามารถเข้ามาเรียนรู ้ ค้นคว้า  

หาความรู ้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ รวมทัง้การพบปะสังสรรค์  

เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน

 2.2.6 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง  

ท่ีต้องการส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชวีติและการมีส่วนร่วมในกจิกรรม

ทางสังคมของผู ้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลที่สนใจงานด้านผู ้สูงอายุ  

หรือองค์กรผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรม 

จากทีช่มรมมกีารด�าเนนิการอยูแ่ล้ว เช่น ศนูย์บรกิารทางสงัคมแบบมส่ีวน

ร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น โรงเรียน 

ผู้สูงอายุหลายแห่งตั้งขึ้นในชุมชนโดยอาจใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียน 

ท่ีเลิกกิจการไปแล้ว ชมรมผู้สูงอายุ บางแห่งอาจใช้บ้านของผู้ริเริ่มก่อต้ัง
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เป็นสถานที่ด�าเนินการ โดยเปิดให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ หรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต  

หรือกิจกรรมที่เสริมความรู้และทักษะชีวิต เช่น การให้ความรู้ในการดูแล

สขุภาพ การฝึกอบรมอาชพี การใช้คอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เนต็ โดยวทิยากร

จิตอาสา หน่วยงานในพื้นที่  หรือบุตรหลานของคนในชุมชนเอง  

ทัง้น้ีแต่ละพืน้ทีอ่าจมช่ืีอเรียกแตกต่างกนัไป บางแห่งอาจมีการจดักจิกรรม

ในลกัษณะเดยีวกบัโรงเรยีนผูส้งูอายแุต่อาจไม่ได้ใช้ชือ่โรงเรยีนผูสู้งอายกุไ็ด้

 โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ 

เนื่องจากจะได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีเป็นความสนใจยามว่างเว้นจากภารกิจ  

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับความรู้และ

เกิดการพัฒนาทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตแล้ว ยังท�าให้เกิด

ความสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างคนในชมุชนและสร้างความรูส้กึตระหนกัถงึคณุค่า

ต่อตนเองของผู้สูงอายุอีกด้วย

 2.2.7 หอกระจายข่าวในชมุชน เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่สาระ

ความรู้ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ จะขอความร่วมมือหอกระจายข่าวในการ 

เผยแพร่ความรู้ โดยส่งแผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว บทความ หนังสือ  

ไปให้ผู้ด�าเนินงานหอกระจายข่าวช่วยเผยแพร่

 2.2.8 พิพธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ เป็นสถานทีร่วบรวม รกัษาโบราณ

ศลิปวตัถ ุซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิมอียูท่ัว่ทกุภาคและกระจาย

อยูใ่นหลายจงัหวดั เช่น พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาต ิพระนคร กรงุเทพมหานคร 

พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิหอศลิป กรงุเทพมหานคร พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ 



ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  46

เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู ่ทอง 

สุพรรณบุรี เป็นต้น

 2.2.9 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 

เป็นสถานที่จัดแสดงและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 

ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง รวมทั้งวิวัฒนาการ ภูมิปัญญาด้านเกษตรของไทย และกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรม 

 2.2.10 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี   

เป็นสถานที่ทีมีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยง

เทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่ เป ็นภูมิป ัญญาไทย นิทรรศการ  

และการแสดงทางวิทยาศาสตร์

 2.2.11 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่

ให้การศึกษาและจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมร่วมสมัย 

แก่ประชาชนทั่วไป

 2.2.12 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ

เหรียญกษาปณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช

อิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย
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 2.2.13 สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นแหล่ง

รวบรวมพรรณพืชต ่างๆ เอาไว ้ เพื่อท�าการอนุรักษ ์  ศึกษา วิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

ว ่าด ้วยพืช โดยมากจะมีการปลูกรวบรวมไว ้เป ็นหมวดหมู ่ หรือ  

ตามการจัดจ�าแนกพืชเป็นวงศ์ต่างๆ โดยสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐาน

จะมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ เช่น แปลงรวบรวมพรรณพืช ห้องสมุด  

หอพรรณไม้ ห้องปฏิบัติการ นอกจากงานด้านอนุรักษ์พืชแล้ว ยังเป็น 

แหล่งเรียนรู ้ด้านพีชหรือตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและ 

สถานพักผ่อนหย่อนใจ
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การมีส่วนร่วมในสังคม
 ความหมายและความส�าคัญของการมีส่วนร่วมใน
สังคม
 การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอาย ุ

มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการด�าเนิน

การ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�า ในสิ่งที่มีผลกระทบ

ต่อตนเองหรือชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมของผู้สูงอายุ  

จะท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุหรือชุมชนในด้านภูมิปัญญา 

ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ การจัดการ และท�าให้รู ้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 การได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูง

อายุได ้ติดต ่อสัมพันธ ์กับบุคคลอื่น และยังรู ้สึกว ่าตนเองมีคุณค่า  

เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม

 แหล่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
 ปัจจุบันมีแหล่งที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้หลาก

หลาย ทั้งกิจกรรมที่จัดโดยชุมชนและกิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 

หรือภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมการมรส่วนร่วมของ 

ผู้สูงอายุในลักษณะจิตอาสา ได้แก่
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 ชมรมผู้สูงอายุ
 ชมรมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งที่ผู้สูงอายุจะได้พบปะพูดคุยระหว่างคน

วยัเดียวกนัและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของผูส้งูอายใุนการใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ การออกก�าลังกาย นันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติ

ธรรม การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามเทศกาลส�าคัญ ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการ 

ของสมาชิก 

 การเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ นอกจากจะ 

ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นตามความสนใจ  

ได้รับความรู้ และเกิดการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต 

ได้พบปะสังสรรค์กับบคุคลอืน่เพือ่พูดคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ หรอืปรบั

ทุกข์ ช่วยให้รู ้สึกสดชื่น คลายความอ้างว้าง ผ่อนคลายความเครียด  

แล้วยังน�าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเมื่อได้รับ

ความเดือดร้อน เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตอีกด้วย

 ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สามารถสมัครเป็น

สมาชิกชมรมได้โดยตรงที่ชมรมผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน หมู่บ้าน  

หรือจังหวัด ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงาน องค์กร 

หรอือาจเป็นชมรมอสิระ ทีไ่ม่ได้สงักดัหน่วยงานใด ทัง้นี ้สามารถสอบถาม

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงาน องค์กร ดังนี้
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ชมรมผู้สูงอายุ หรือสังกัด ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

1) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มีชมรมผู้สูงอายุในสังกัดทั่ว
ประเทศ) 

อาคารสิงหวิกรมเกรียงไกร ภายในกรม
พัฒนสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนน
กรุงเกษม แขวงมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2282-7716, 0-2282-3251

2) สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร  
สังกัดกรุงเทพมหานคร

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์
และโทรสาร 0-2224-0218

3) ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
(มีชมรมผู้สูงอายุในสังกัดทั่ว
ประเทศ)

กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  
ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท์ 0-2590-4504, 0-2590-4509

4) ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2651-6783, 0-2651-7796
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 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

เป็นการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนน�า อาสาสมัคร ชุมชน 

องค์กรเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานศูนย์ฯ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การหนุนเสริม  

ภายใต้แนวคดิ “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจเบิกบาน” โดยมีวัตถปุระสงค์

ในการจดัตัง้เพ่ือให้ผูส้งูอาย/ุชมรมผูส้งูอาย ุได้มสีถานทีใ่นการจดักจิกรรม

และบริการส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน

สุขภาพกาย จติใจ และสงัคม เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสรมิอาชพีและการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  กิจกรรมของ ศพอส. มี 2 รูปแบบ คือ

 กจิกรรมภายใน ศพอส. ได้แก่ ด้านสขุภาพ การศึกษาและการเรยีน

รู้ การฝึกอาชีพ การถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือถ่ายทอดภูมิปัญญา กีฬา 

นันทนาการและงานบุญ-ประเพณี และการจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

 กิจกรรมภายนอก ศพอส. ได้แก่ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การเยี่ยม

บ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย การช่วยเหลือผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือเดือดร้อน 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่สัมพันธ์กับคนวัยอื่น 

เป็นต้น 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  

กรมกิจการผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-4339 ต่อ 303
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ตัวแบบ (Model) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ชมรมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน
ภาครัฐ

ทีส่นับสนุน

กลุ่ม
องค์กรอื่นๆ

กิจกรรมในศูนย์

1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

2. สนับสนุนการศึกษา

   และการเรียนรู้ส�าหรับ

   ผู้สูงอายุ

3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้าน  

   อาชีพ

4. ส่งเสริมการผลิต 

   การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

    และการรบังานไปท�าทีบ้่าน

5. การถ่ายทอดวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

คณะกรรมการศูนย์ฯ

ชมรมผู้สูงอายุ

สมาชิกและอาสาสมัคร

กิจกรรมนอกศูนย์ฯ

1. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

2. การเยีย่มผู้สูงอายทุีเ่จบ็ป่วย

3. ให้ความช่วยเหลอืผูส้งูอายุ 

   ที่ถูกทอดทิ้ง เดือดร้อน

4. การถ่ายทอดภูมิปัญญา

5. จิตอาสา

6. สร้างความสัมพันธ์
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 ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
 และศูนย์บริการผู้สูงอายุ
 ศนูย์บรกิารทางสงัคมผูสู้งอายแุละศนูย์บรกิารผูส้งูอาย ุเป็นหน่วย

งานของรฐัทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่เป็นศนูย์กลางจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อผู ้สูงอายุ เน้นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ  

ความสามารถในสาขาต่างๆ เพ่ือให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับ

บทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น บริการที่จัดภายในศูนย์ ได้แก่ บริการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น การให้ค�าปรึกษา กิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาชีพ 

การอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ 

การปรับตัวในวัยผู้สูงอายุ ฯลฯ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีด�าเนินงานเกี่ยวกับผู ้สูงอายุหรือที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับผู้สูงอายุ 

และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะ

หน้า ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับ 

ผู ้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และด�าเนินการตามกระบวนการ 

ทางสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

 สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี : ศนูย์ประชาบด ีโทรศพัท์สายด่วน 1300

 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ใน

ฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือเป็นอาสาสมัคร โดยมีช่องทางดังนี้
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 การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุและการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
 โครงการคลงัปัญญาผูสู้งอาย ุด�าเนนิการโดย กองส่งเสรมิศกัยภาพ

ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ต้ังแต่ปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

การน�าศักยภาพ ทักด้านความรู้ ทักษะ ความช�านาญ และภูมิปัญญา 

ของผู้สูงอายุ มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาให้แก่ผู้สนใจ อันส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบสานอย่าง

ต่อเน่ือง ไม่สูญหาย และน�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองแก ่

ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุแห่งชาติ  

พ.ศ.2546 โดยได้รวบรวมผู ้สูงอายุที่ทรงความรู ้ในสาขาต่างๆ เช่น  

การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 23 สาขา

 ผู้สูงอายุที่สนใจสมัครข้ึนทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุตามความรู้

หรอืภมูปัิญญาทีต่นม ีสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีส่�านกังานพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือกองส่งเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-4339 ต่อ 303

 การสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 วฒุอิาสาธนาคารสมอง มทีีม่าสบืเนือ่งจากพระราชด�ารสัในสมเดจ็

พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินนีารถ ทีท่รงพระราชทานแก่คณะบคุคลที่ 

เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลยั พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัศกุร์ที ่11 สงิหาคม 2543 
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ซึ่ งทรงมีประเด็นรับสั่ ง เกี่ยวกับเร่ืองธนาคารสมอง โดยการน�า 

ผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศ โดยธนาคารสมองเป็นศนูย์รวมผู้ทรงคุณวฒุใินสาขา

อาชีพต่างๆ ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาคราชการหรือเอกชนที่เป็นผู้ทรง

ความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์การท�างาน มีสุขภาพดี  

มคีวามพร้อมและสมคัรใจท่ีจะน�าความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์

มาช่วยพฒันาประเทศโดยไม่หวงัผลตอบแทนส่วนตวั แต่มุง่ถงึผลประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติ โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท�าหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลาง

ประสานเครอืข่ายหน่วยทะเบยีนต่างๆ ท่ีมกีารรวบรวมรายชือ่ผูท้รงคุณวฒุิ

เหล่านีอ้ยูแ่ล้ว โดยจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบเชือ่มโยงกนั และประสาน

เชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้วุฒิอาสา 

ได้ท�างานสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

 ผู้ที่สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ควรมีคุณสมบัติตามหลัก

เกณฑ์ ดังนี้

 1.มีความเข้าใจ ความพร้อม และความศรัทธาในการท�างานเพ่ือ

ส่วนรวม โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

 2.เป็นผู้ที่เกษียณอายุหรือลาออกแล้ว

 3.มีสุขภาพดี

 4.มปีระสบการณ์การท�างานและมคีวามเชีย่วขาญในสาขาวชิาชพี

ต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น 
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 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารสมอง หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2282-9967, 0-2280-4085 ต่อ 2404 หรือ 2413

 การท�างานอาสาสมัคร 
 งานอาสาสมัครเป็นงานท่ีเป็นความสมัครใจและอาสาเข้ามาเพื่อ

ช่วยเหลือ เยียวยา และท�างานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม เพื่อการ

ดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ  

ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจ ที่ได้ท�างาน

ที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ คุณลักษณะที่

ส�าคัญของผู้ที่ต้องการท�างานอาสาสมัคร คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีความรัก ความปรารถนาที่ดีที่จะให้ มีจิตใจที่จะท�าความดี เข้าใจ  

เหน็อกเหน็ใจผู้อ่ืน เสียสละ ท�างานด้วยความสมคัรใจ ไม่ใช่เพราะถกูบงัคบั

หรือท�าเพราะหน้าที่ และท�าโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด

 ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะท�างานอาสาสมัคร สามารถสอบถามหน่วย

งาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีมีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้  

ซึง่ปัจจบุนัมหีน่วยงาน องค์กรหลายแห่ง ทีเ่ปิดรบัผูท้ีมี่จิตอาสาท�างานเป็น

อาสาสมคัร ทัง้แบบเตม็เวลาและนอกช่วงเวลา เช่น องค์กรการกศุล องค์กร

ทางศาสนา ชมรม สมาคมต่างๆ ตัวอย่างงานอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัคร

สาธารณสุข อาสาสมัครโรงพยาบาล หาทุนซื้อของใช้จ�าเป็นเยี่ยมผู้ป่วย

ตามสถานพยาบาล หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ตามสถาน

สงเคราะห์ต่างๆ งานสอนหนงัสอื งานพัฒนาชมุชน งานอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

เป็นต้น
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 การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในสังคม เป็นการส่งเสริมการพัฒนา

ตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งด้านการเสริมสร้างสุขภาพกาย ความรู้ ทักษะที่

จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ท�าให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างรู้

เท่าทัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้าง

สุขภาะวะทางจิตของผู้สูงอายุจากการที่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  

ได้รบัการยอมรบั และเกดิความตระหนกัในคณุค่าของตนเองทีม่ต่ีอชมุชน 

สร้างความภาคภูมิใจต่อการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างคณุค่าของผู้สงูอายใุห้เป็นท่ีประจกัษ์ ส่งผลให้ผูส้งูอายสุามารถใช้ชวีติ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข



รายการอ้างอิง
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