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ด้วยตระหนักถึงความส าคัญในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจก่อเกิดเป็นภัยทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ภัยทางสังคมอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เริ่มพบมากข้ึน ได้แก่ การทอดทิ้งซึ่งหมายถึง การละเลย เพิกเฉย หรือการกระท า
ใดๆ อันมีผลทางลบต่อทางร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่ไม่เอ้ือและจ ากัดต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ อันส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับความสะดวกต่างๆ ตามความ
ต้องการหรือตามความจ าเป็นที่เหมาะสม เกิดความทุกข์ การบาดเจ็บ หวาดกลัว อันเป็นผลมาจากผู้สูงอายุที่อยู่
ล าพังมีมากข้ึน อยู่ห่างจากครอบครัว ห่างจากบุตร ท าให้การแสดงความรักความห่วงใยลดลง โอกาสใกล้ชิดกับ
คนในครอบครัวลดลง การแสดงความรักต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือมากข้ึน 

โครงการวิจัยโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และน าองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ    
ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครองภัยทาง
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่ปรึกษาด าเนินงานวิจัยโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอาย ุ ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ ที่ได้มีความคิดริเริ่ม และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : 
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และการตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่รอบด้าน และ เท่าทันและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาวิจัย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย วิทยากร และผู้เข้าร่วมการ
ประชุมในการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย จนท าให้โครงการส าเร็จลุล่วง ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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 โครงการโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ                            
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศไทย และของต่างประเทศในการคุ้มครองภัยทางสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ และสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และน าองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ    
ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครอง                     
ภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่น าไปสู่ทิศทาง การก าหนดนโยบาย
การคุ้มครองภัยทางสังคม 
 การศึกษานี้ ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  นอกจากนั้น ยังมีการ
จัดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างโครงข่ายการคุ้มครองภัยทางสังคมกับผู้ก าหนดนโยบาย 
ปฏิบัติงานและนักวิชาการอีกด้วย  
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการสุ่มอย่างเป็นระบบชั้นภูมิ เพ่ือให้ได้ภาพตัวแทน
ระดับประเทศ  โดยเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ 
จากนั้น น าสุ่มจังหวัดในแต่ละภาค ได้ภาคละ 1 จังหวัด ในแต่ละจังหวัด สุ่ม ได้ 2 อ าเภอ และในแต่ละอ าเภอ
สุ่ม 1 ต าบล  จากนั้นสุ่มจ านวนผู้สงอายุได้ให้ต าบลละประมาณ 250 ราย ตามสูตรการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ได้จ านวนรวมตัวอย่างท้ังสิ้น 2,553 ราย 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้สูงอายุ โดยมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 5 คน                 
เพ่ือการให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นด้านภัยทางสังคมและข้อเสนอแนะ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม            
เป็นการเลือกพ้ืนที่ที่ได้ส ารวจและพบว่ามีระดับภัยทางสังคมสูงใน 5 พ้ืนที่ของจังหวัดที่ศึกษา โดยจัดให้มีการจัดเวที
ประชาคม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม จากนั้นผู้ศึกษาได้น า
ข้อสรุปทั้งหมด มาจัดท าการสร้างรูปแบบการจัดการปัญหาภัยทางสังคม และน าเสนอผลการศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และน าองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุไปใช้
เป็นแนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครองภัยทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ   

1. ผลกำรศึกษำด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
ตัวอย่างการศึกษานี้มีรวม 2,553 คน อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบ ร้อยละ 

67.6 เพศชาย ร้อยละ 32.4  อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 60 - 69 ปี พบร้อยละ 46.7  สถานภาพเป็นโสดร้อยละ 6.2  สมรส 
ร้อยละ 53.8 และเป็นหม้าย ร้อยละ 36.0  ในด้านปัญหาสุขภาพ การศึกษานี้พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 59.0  มีโรค
ประจ าตัว  ร้อยละ 10.0  มีความพิการด้านความเคลื่อนไหว  ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.0 รายงานว่ามีภาวะสุขภาพ    ทาง
กายไม่ค่อยดี  ส่วนภาวะสุขภาพทางใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 รายงานว่ามีสุขภาพทางใจดี 

 1.1 ผู้สูงอายุไทยในชุมชนยังอยู่ในสถานะทางสังคม เศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากล าบาก กล่าวคือ ร้อยละ 
90.0 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 60.0 ไม่ได้ท างาน โดยพบว่าร้อยละ 11.0 
ของผู้สูงอายุไม่มีรายได้ใดๆ  ที่เหลือมีรายได้จากคนในครอบครัว หารายได้เอง จากดอกผลและเบี้ยยังชีพ  โดยพบว่า
ร้อยละ 88.0 มีรายได้จากเบี้ยยังชีพ และร้อยละ 48.0 มีรายได้จากลูกหลาน และร้อยละ 29.0 หารายได้เอง 

 1.2  ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในครอบครัวและชุมชน  การศึกษานี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 39.0                          
ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตจากผู้อื่น  ร้อยละ 33.0 ระบุว่าต้องการความช่วยเหลือน้อย  โดยพบว่า 
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บทบาทผู้สูงอายุในครอบครัวที่ท าเป็นหลักคือ บทบาทด้านการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้เจ็บป่วยพบร้อยละ 79 .3  
รองลงมาในบทบาทที่ผู้สูงอายุท าเป็นหลักคือ การดูแลบุตรหลาน ร้อยละ 67.1 และมีถึงร้อยละ 43.0 ที่ผู้สูงอายุยังคง
มีบทบาทในการหารายได้ส าหรับครอบครัว ส าหรับบทบาทในชุมชนพบว่า ในการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ผู้สูงอายุท าเป็นหลักสูงสุด คือ ร้อยละ 81.5  รองลงมาเป็นการร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและพิธีกรรม พบท า
เป็นหลัก คือ ร้อยละ 43.8  และมีร้อยละ 30.8 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเป็นหลัก 

1.3  ความรู้และการเข้าถึงสิทธิ พบว่า ผู้สูงอายุเพียง ร้อยละ 30 .6 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  ร้อยละ 69.2 ไม่เคยรู้ หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546  และ สิทธิที่ผู้สูงอายุเคยใช้ มากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพ และ การรักษาฟรี โดยพบในอัตราร้อยละ 92.3  รองลงมา 
เป็นการได้รับบริการอ านวยความสะดวกในสถานที่ของรัฐ เช่น ทางลาด ราวจับ พบร้อยละ 47.4  การเคยได้รับ
บริการทางด่วนส าหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ร้อยละ  28.7 สิทธิที่ผู้สูงอายุใช้น้อยที่สุด คือการได้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนผู้สูงอายุ พบร้อยละ 3.8 

1.4 ̀ การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม พบว่า เครือข่ายทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุน
มีทั้งในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) โดยพบอีกว่า รูปแบบการได้รับการสนับสนุนได้แก่ 
การได้รับค าปรึกษาแนะน า ได้รับจากบุตร และจากเครือญาติสูงสุดในอัตราร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 68.7 ̀ รองลงมา 
เป็นการสนับสนุนจากเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 65.3 และ เป็นการสนับสนุนจาก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คือ
ร้อยละ 63.0   ในด้านการสนับสนุนด้านสิ่งของและเงิน ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากบุตรสูงที่สุดที่ร้อยละ 69.8  
จากเครือญาติร้อยละ 69.2  ส าหรับการได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจาก 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มากที่สุด คือร้อยละ 62.3   รองลงมาเป็นการได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล พบร้อยละ 57.2 

 1.5  รูปแบบภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุ  มีรูปแบบหลักๆ ที่พบ ดังนี้  ภัยด้านจิตใจ การถูกดุด่า ดูถูก      
เหยียดหยาม  ภัยด้านร่างกายและการถูกข่มขู่สร้างความหวาดกลัว ภัยจากการถูกบังคับ จ ากัดพ้ืนที่  ภัยจากการถูก
รีดไถ หลอกลวง เอาทรัพย์สิน ภัยจากการถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแล  โดยพบว่าภัยด้านจิตใจจากการถูกดุด่า 
ก้าวร้าว ดูถูกเหยียดหยามพบมากที่สุด คือ ร้อยละ 15.2  รองลงมาเป็นภัยจากการถูกรีดไถ หลอกลวง เอาทรัพย์สิน 
พบร้อยละ 6.8  ภัยจากการถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ พบร้อยละ 4.0  ภัยด้านร่างกายพบร้อยละ 3.0                   
ภัยจากการถูกบังคับจ ากัดพ้ืนที่ พบร้อยละ 2.1   

ส าหรับ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ได้รายงานด้วยตนเองว่าตนเคยได้รับประสบการณ์ภัยทางสังคม                    
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่าประสบการณ์ภัยทางสังคมที่ผู้สูงอายุประสบมากที่สุดคือ เคยถูกดุ ตะโกนใส่  
ด่าว่า ก้าวร้าว พบร้อยละ 15.0  รองลงมาคือ เคยถูกหยิบยืมหรือเอาสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอายุไปแล้วไม่คืนให้                
พบร้อยละ 5.1  เคยถูกละเลยไม่พูดคุยด้วย  รองลงมาพบร้อยละ 4.0 และเคยถูกลักขโมย เอาทรัพย์สิน เงินไป                 
เคยถูกข่มขู่เพ่ือท าให้กลัว เกรง เคยถูกดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจแบ่งแยกจากสังคม เคยถูกปฏิบัติอย่างไม่สนใจ                 
ไม่แยแส เคยถูกละเลย ทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแล อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรคการดูแลความสะอาด เป็นประสบการณ์          
ที่ผู้สูงอายุระบุว่าเคยประสบ ร้อยละ 2.0  

 1.6  ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ในเรื่องภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุ  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า               
ในทุกพ้ืนที่ภาค รูปแบบประสบการณ์ภัยทางสังคมด้านจิตใจพบสูงที่สุด รองลงมาเป็นการถูกละเลย และถูกขูดรีด 
หลอกลวง เอาทรัพย์  โดยพบว่าผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยทางสังคมด้านจิตใจสูงที่สุด คือ ร้อยละ 
25.5  รองลงมาคือ ผู้สูงอายุในภาคเหนือประสบภัยทางสังคมด้านจิตใจสูง ร้อยละ 14.1 ส าหรับภัยด้านร่างกาย             
และการข่มขู่สร้างความหวาดกลัว ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครประสบภัยทางสังคมด้านร่างกายสูงที่สุด คือ ร้อยละ 



ง 
 

7.5 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยด้านร่างกาย ร้อยละ 3.6  ในด้านภัยด้านการถูกบังคับ จ ากัด
พ้ืนที่พบว่า ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครประสบมากที่สุด คือ ร้อยละ 6.4  รวมทั้งภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
พบว่าผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครพบสูงสุดร้อยละ 12.7 

 1.7  บุคคลในครอบครัวคือผู้กระท าภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุ  จากการศึกษาพบว่าผู้กระท าภัยทางสังคม 
ส่วนใหญ่เป็นบุตร รองลงมาเป็นคู่สมรส หลาน รวมทั้งคนแปลกหน้า  โดยผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ตบตี ผู้ที่ซ้อม บีบคอ 
เตะ มากที่สุดคือบุตร พบร้อยละ 34.2  รองลงมาเป็นคู่สมรส ร้อยละ 28.9  เป็นหลาน ร้อยละ 23.8  ในขณะที่พบว่า 
ผู้ที่ลักขโมยเอาทรัพย์สิน เงินไป เป็นคนแปลกหน้า ร้อยละ 31.8  เป็นบุตร ร้อยละ 23.2  เป็นหลาน ร้อยละ 20.5                  
ผู้ที่หยิบยืมหรือเอาสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอายุไปแล้วไม่คืนให้ พบว่าเป็นคนแปลกหน้า ร้อยละ 38.6  เป็นเพ่ือน 
ร้อยละ 19.4  เป็นบุตรร้อยละ 16.3  เป็นหลาน ร้อยละ 11.0  ส่วนผู้กระท าการลวนลาม ล่วงเกิน หรือสัมผัสร่างกาย
โดยที่ไม่ต้องการ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระบุว่า คือ หลาน พบร้อยละ 33.6  รองลงมาคือ คู่สมรส พบร้อยละ 27.7 และ
ญาติ ร้อยละ 16.6 ตามล าดับ  ส่วนผู้กระท าการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์พบว่าถูกระบุเป็นบุตรในจ านวนสูงที่สุด คือ 
ร้อยละ 50.0  เป็นคู่สมรส ร้อยละ 31.2 และเป็นหลาน ร้อยละ 12.5 

1.8  การจัดการภัยทางสังคมของผู้สูงอายุพบว่า ร้อยละ 91.4 ไม่ท าอะไร  ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่าง               
ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนคือ ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร ร้อยละ 56.4  รองลงมาคือ คิดว่าเป็นเรื่อง
ปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ร้อยละ 24.8 และคิดว่าคนอ่ืนคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้ ร้อยละ 8.8 และที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ
จากคนอ่ืนเพราะกลัวไม่มีคนเลี้ยงดู   ร้อยละ 1.0 

 1.9  ปัจจัยก าหนดภัยทางสังคมของผู้สูงอายุพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่อาศัย มีผลต่อ                
การประสบภัยทางสังคม  จากการวิเคราะห์คะแนนประสบการณ์ภัยทางสังคมรูปแบบต่างๆ ของผู้สูงอายุระหว่างเพศ
พบว่า เพศที่ต่างกันท าให้ผู้สูงอายุประสบภัยจากการถูกบังคับต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่วนภัย              
ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย การถูกรีดไถเอาทรัพย์สิน และการถูกละเลย  เพศที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากการวิเคราะห์คะแนนประสบการณ์ภัยทางสังคมรูปแบบต่างๆ ของผู้สูงอายุระหว่างอายุพบว่า                    
อายุที่แตกต่างกันท าให้ผู้สูงอายุประสบภัยด้านร่างกาย ภัยจากการถูกบังคับ ภัยจากการถูกรีดไถทรัพย์สิน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่วนภัยด้านจิตใจและการถูกละเลยพบว่า อายุที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 จากการวิเคราะห์คะแนนประสบการณ์ภัยทางสังคมรูปแบบต่างๆ ของผู้สูงอายุระหว่างภาค หรือพ้ืนที่ที่อยู่
อาศัยพบว่า พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันท าให้ผู้สูงอายุประสบภัยด้านจิตใจ ภัยด้านร่างกาย ภัยจากการ                   
ถูกบังคับ ภัยจากการถูกรีดไถเอาทรัพย์สิน และภัยจากการถูกละเลย ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05    
 ผลการศึกษานี้ย้ าเน้นได้ว่า ภัยทางสังคมเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง และเกิดในทุกพ้ืนที่  โดยปัญหา                      
เรื่องภัยด้านจิตใจเป็นปัญหาที่มีอยู่สูงกว่าภัยอ่ืนๆ และภัยด้านทรัพย์สิน เป็นอันดับรองลงมา  โดยภัยด้านร่างกาย       
ยังพบไม่สูงนัก และผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครประสบภัยทางสังคมด้านร่างกาย ด้านการถูกบังคับ ด้าน                 
การหลอกลวงทรัพย์สิน การถูกละเลย สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม                       
ที่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างสังคมโดยเฉพาะในเขตเมือง ที่โครงสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
อย่างส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครประสบภัยทางสังคมมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน 

ข้อค้นพบอีกประการ คือ ปัญหาภัยทางสังคมเป็นปัญหาที่ยังซ่อนอยู่ โดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ท าอะไร
เมื่อประสบภัยทางสังคม เพราะไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร  รองลงมาคือ คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และคิดว่า
คนอ่ืนคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้ และที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนเพราะกลัวไม่มีคนเลี้ยงดู เพราะการอยู่ในภาวะ



จ 

 

พ่ึงพิง การไม่มีความรู้ถึงแหล่งให้ความช่วยเหลือ และที่ส าคัญการมองว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท าให้ปัญหา
เรื่องนี้ไม่ถูกรับรู้ทางสังคม 

ประเด็นภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะมีเงื่อนไขทางสังคม
วัฒนธรรมของผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็ยังไม่มีบทบัญญัติ               
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ หากมองผู้สูงอายุเป็นภาพเดียวกันทั้งหมด อาจท าให้ผู้สูงอายุบางกลุ่ม                 
ถูกละเลย ไม่ได้รับโอกาส หรือประสบปัญหาภัยทางสังคมสูงกว่า หรือไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้สูงอายุ
กลุ่มอ่ืนๆ จึงควรพิจารณาในรายละเอียดว่าผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการการคุ้มครองสิทธิแตกต่างกัน
ออกไป โดยกลุ่มผู้สูงอายุระยะต้น (Young Old) เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการท างานได้ ดังนั้นการปกป้องสิทธิจาก
การถูกเลือกปฏิบัติงานจึงเป็นประเด็นส าคัญ  ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุระยะกลาง (Old) เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง  สิทธิด้านสุขภาพและการอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับกลุ่มนี้ นอกจากนั้นพ้ืนที่ทางสังคม เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษานี้พบว่ามี                     ภัย
ทางสังคมด้านร่างกาย การถูกบังคับ จ ากัดพ้ืนที่ และภัยด้านทรัพย์สิน พบสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ด้วยเหตุที่ว่าเป็นพ้ืนที่                  
ที่สังคมต่างคนต่างอยู่ และครอบครัวต้องเร่งรีบและให้ความส าคัญกับการท ามาหากิน  จึงเป็นพ้ืนที่ที่ควรพิจารณา
เรื่องภัยทางสังคมเป็นพิเศษ  
 
2.  ข้อเสนอแนะ มำตรกำร กำรออกแบบแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุท่ีเหมำะสม
ในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  
      มาตรการ แนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครองภัย                
ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุจึงควรด าเนินการในหลายมิติควบคู่กันทั้งมาตรการระดับนโยบายและระดับหน่วยปฏิบัติการ  
2.1 มำตรกำรระดับนโยบำย                                                                                                                       

1) ให้มีองค์กรหรือมาตรการที่เฉพาะในเชิงการคุ้มครองสิทธิ และการคุ้มครองภัยทางสังคมอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้มีการพัฒนาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง ในด้านการคุ้มครองสิทธิและภัยทางสังคม และดูแลงานด้านผู้สูงอายุ               
แบบครบทุกมิติมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2) ให้มีพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมความหมายของความรุนแรงในครอบครัว ให้หมายรวมถึงความรุนแรง                  
ที่เกี่ยวกับทางทรัพย์สิน เนื่องจากใน พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พบว่าไม่ได้คุ้มครองถึงกรณีการกระท าความรุนแรงเกีย่วกับการเงิน (financial abuse) เนื่องจากภัยทางทรัพย์สินเป็น
ภัยที่พบและอาจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

3) เร่งรัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ  ในพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุได้ก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนด้านต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า เพ่ือรองรับกฎหมาย      
ซึ่งก าหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกท าร้าย  
และการให้ค าแนะน าปรึกษา หรือด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี 

 4) ให้มีการบัญญัติกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่โดยวิชาชีพของตนมีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีหน้าที่               
แจ้งการพบหรือเชื่อว่าจะมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุต่อหน่วยงานที่ให้ดูแลจัดการเรื่องผู้สูงอายุ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ รวมทั้งบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งหรือรายงาน               
การพบการท าร้ายผู้สูงอายุให้พ้นจากความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย  ด้วยเหตุที่ว่าภัยทางสังคมของ
ผู้สูงอายุเกิดในบริบทครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด               
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท าร้ายบุคคลระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้การตัดสินใจของผู้สูงอายุที่จะด าเนินคดี
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กับผู้ท าร้ายจึงยากขึ้นอีก เนื่องจากผู้สูงอายุเกรงว่าหากด าเนินคดีแล้วตนต้องขาดผู้ดูแล รวมทั้งยังอาจเกิดความ               
อับอายที่ถูกคนในครอบครัวท าร้ายด้วย  

5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคง                    
ในชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ เนื่องจากรายได้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว ดังนั้น การเสริมสร้างรายได้หรือการสร้างหลักประกันทางรายได้ เช่น 
การประกันชราภาพ หรือการสร้างโอกาสการท างานในวัยสูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แพร่ขยายไปให้มากขึ้น
และสามารถครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ เพ่ือแบ่งเบาไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัวในการ
อุปการะดูแลผู้สูงอายุ             

                                                                                                                                          

2.2 มำตรกำรระดับหน่วยปฏิบัติกำร 
1) จัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการรณรงค์ให้

เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว คือ การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรวมทั้ง
ผู้สูงอายุมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคมในวัยสูงอายุ เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ               
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีปรับตัวและเกิดสัมพันธภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
ผู้สูงอายุนั้น ควรส่งเสริมให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในครอบครัวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตามกระบวนการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดการปรับตัวที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมสมาชิก
ในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ มีทักษะ โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2) จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของคนต่างวัย ซึ่งมิใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ทั้งเด็ก 
คนวัยท างาน ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุเอง ควรร่วมมือกันเรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นแหล่ง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์กิจกรรม และสังสรรคร์ะหว่างกัน ดังนั้นการปรับปรุงบริการและ สวัสดิการ
พ้ืนฐานต่างๆ และการสร้างเงื่อนไขหรือโอกาสเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมได้โดยสะดวกจึงมี
ความจ าเป็น 

3) ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ด าเนินการจัดบริการและสวัสดิการและ
การคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งปกป้องคุ้มครองภัยทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ และให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ                 
คนทุกวัย มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภัยทาง
สังคมและความรุนแรง ให้กระจายทุกอ าเภอทั่วประเทศ มีคนพร้อมที่จะช่วยได้เต็มที่ทุกเวลา และมีเครือข่ายกับ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานสุขภาพจิต นักกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ ต ารวจ                
ซึ่งเชื่อมโยงประสานกับองค์กร วิทยากรต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรกุศลและสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือที่รับแจ้งและมีหน้าที่ดูแลเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารุนแรงโดยตรง เก็บรวบรวมสถิติ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารุนแรง 

4) ส่งเสริมการมีบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่รัฐและเอกชนสามารถด าเนินการได้ และมีความเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในอนาคต เช่น โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ โครงการบริการช่วยงานบ้านผู้สูงอายุ โครงการดูแล
ผู้สูงอายุตามบ้าน โครงการสถานดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ฯลฯ 

5) มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและลดความเสี่ ยงในเรื่องภัยทางสังคม การใช้ความรุนแรง                     
ต่อผู้สูงอายุ สิทธิของผู้สูงอายุ รวมทั้งรูปแบบความเสี่ยงทางสังคมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อผู้สูงอายุ 

 6) การส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุและวัยสูงอายุ โดยตระหนักว่า  
ผู้สูงอายุเป็นผู้มีพระคุณซึ่งบุตรหลานต้องส านึกในพระคุณและหาโอกาสตอบแทนพระคุณผู้สูงอายุให้มากที่สุดเท่าที่
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จะมากได้ เจตคติที่ดีที่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและวัยสูงอายุย่อมจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและ 
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 

 7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถาบันศาสนา การศึกษา สมาคมวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถาบันสื่อสารมวลชน ต้องมีส่วนร่วมในการยกระดับความเข้าใจและสร้างจิตส านึกต่อสังคมว่าความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องของสังคม เป็นประเด็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะ
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่างๆ โดยน าไปสู่การด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

8) จัดให้มีระบบการจัดการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับภัยทางสังคม โดยควรเริ่มต้นที่การสร้างการตระหนัก
รู้ให้กับตัวผู้สูงอายุ และครอบครัว เพ่ือให้ทราบปัญหา และผลกระทบ จากนั้น ต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ท า
แผนการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มที่การค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุ การรายงานการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง การวางแผนและ
ด าเนินการที่เหมาะสมในกรณีพบผู้สูงอายุที่ถูกภัยทางสังคมและกระท ารุนแรง การประสานงานการร่วมมือกันของ
ทีมสหสาขาวิชา การจัดระบบสายด่วนเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางสังคม
และความรุนแรงต่อผู้สูงอายุกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงประชาชนทั่วไป  จัดอุปกรณ์  สิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารการด ารงชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน  จัดระบบให้ค าปรึกษา 
ในกรณีที่ผู้สูงอายุอาจต้องการค าแนะน า ความรู้เรื่องการจัดการทรัพย์สินอ านาจคุ้มครองทางกฎหมาย การจัดระบบ
ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งระบบการเฝ้าระวัง   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เกี่ยวกับปัญหา
ภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุ มีแนวปฏิบัติเพ่ือคัดกรองปัญหา และระบบสนับสนุนการท างานเพ่ือให้ อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ทันที 



ซ 

 

บทคัดย่อ 
 

 โครงการ โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ                         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการต่างๆ ของประเทศไทย และของต่างประเทศในการคุ้มครองภัยทางสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ และมีองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และน าองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ   
ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครองภัยทาง
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่น าไปสู่ทิศทาง การก าหนดนโยบายการ
คุ้มครองภัยทางสังคม การศึกษานี้ ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
นอกจากนั้น ยังมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างโครงข่ายการคุ้มครองภัยทางสังคมกับ
ผู้ก าหนดนโยบาย ปฏิบัติงานและนักวิชาการ 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการสุ่มอย่างเป็นระบบชั้นภูมิ เพ่ือให้ได้ภาพตัวแทน
ระดับประเทศ  โดยเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร จากนั้น น าสุ่มจังหวัดในแต่ละภาค ได้ภาคละ 1  จังหวัด ในแต่ละจังหวัด สุ่ม ได้ 2 อ าเภอ 
และในแต่ละอ าเภอสุ่ม 1 ต าบล จากนั้นสุ่มจ านวนผู้สงอายุได้ให้ต าบลละประมาณ 250 ราย ตามสูตรการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนรวมตัวอย่างทั้งสิ้น 2,553 ราย การศึกษาเชิงคุณภาพและปฏิบัติการเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและมุมมองต่อการจัดการปัญหา 
 ผลการศึกษาพบว่า ภัยทางสังคมเป็นปัญหาที่พบในทุกพ้ืนที่ศึกษา โดยปัญหาเรื่องภัยด้านจิตใจเป็น
ปัญหาที่มีอยู่สูงกว่าภัยอ่ืนๆ และภัยด้านทรัพย์สิน เป็นอันดับรองลงมา  ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพประสบภัยทาง
สังคมด้านร่างกาย ด้านการถูกบังคับ ด้านการหลอกลวงทรัพย์สิน การถูกละเลย สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ในขณะที่ 
สะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลอย่าง
ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครประสบภัยทางสังคมดังกล่าวมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในขณะที่ผู้สูงอายุ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือประสบภัยด้านจิตใจสูง  
 ปัญหาภัยทางสังคมของผู้สูงอายุ เกิดในบริบทครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้กระท าเป็นหลักคือบุตร
และคู่สมรส โดยปัจจัยก าหนดภัยทางสังคม พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่อาศัย มีผลต่อการประสบ                  
ภัยทางสังคม   

ภัยทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่ยังซ่อนอยู่ โดยพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 91 .4 ไม่ท าอะไรเมื่อ
ประสบภัยทางสังคม เพราะไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร  รองลงมาคือ คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และคิด
ว่าคนอ่ืนคงช่วยอะไรไม่ได้  ที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะกลัวไม่มีคนเลี้ยงดูเพราะการอยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง การไม่มีความรู้ถึงแหล่งให้ความช่วยเหลือ และที่ส าคัญการมองว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท าให้
ปัญหาเรื่องนี้ไม่ถูกรับรู้ทางสังคม  
 ข้อเสนอแนะการออกแบบแนวทางมาตรการในการป้องกันภัยทางสังคม คือ การมีองค์กรที่รับผิดชอบ 
ในเชิงการคุ้มครองสิทธิ และการคุ้มครองภัยทางสังคม และมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมาย
ของความรุนแรงในครอบครัว ให้หมายรวมถึงความรุนแรงที่เกี่ยวกับทางการเงิน  และทรัพย์สิน ตลอดจนให้มี
การบังคับใช้กฎหมาย และท าให้แนวปฏิบัติการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนด้านต่างๆ ปฏิบัติได้จริง เพ่ือ
เป็นระบบคุ้มครองภัยแก่ผู้สูงอายุในเชิงนโยบาย ในขณะที่ในทางปฏิบัติส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นด าเนินการ
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จัดบริการและสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งปกป้องคุ้มครองภัยทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ และให้มี
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาภัยทางสังคมและความรุนแรง ให้กระจายทุกอ าเภอทั่วประเทศ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุที่ เพ่ิมขึ้น  หรือที่ เรียกว่ำกำรเข้ำสู่กำรเป็น“สังคมของผู้สูงอำยุ” 
(Population Ageing) ของทุกประเทศทั่วโลกก ำลังเป็นประเด็นที่รัฐบำลของทุกประเทศเผชิญ  ส ำหรับ
ประเทศไทย จำกผลกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 สัดส่วนของประชำกรวัย
เด็กและวัยแรงงำนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชำกรสูงอำยุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583  โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นปีที่สัดส่วน
ของประชำกรวัยสูงอำยุวัยปลำยจะเพ่ิมจำกประมำณร้อยละ 12.7 ของประชำกรสูงอำยุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 
5 ของประชำกรสูงอำยุ  กำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบเชิงนโยบำยต่อกำรพัฒนำประเทศ จำกผลกำรคำด
ประมำณประชำกรของไทย พ.ศ. 2553  - 2583 (ปัทมำ ว่ำพัฒนวงศ์  และคณะ , 2556 ) ระบุ ว่ำ                  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9 ของประชำกรทั้งหมด และจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2564 และจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2574  ขณะที่องค์กำร
สหประชำชำติคำดกำรณ์ว่ำ สัดส่วนผู้สูงอำยุของไทยมำกกว่ำประเทศอ่ืนๆ ในอำเซียน และประเทศไทยจะก้ำว
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเร็วกว่ำประเทศส่วนใหญ่ในอำเซียนประมำณ 20 ปี (United Nations, 2011) 
 

 ปัญหำที่สังคมและทุกภำคส่วนต้องเตรียมกำรรองรับในกำรก้ำวสู่สังคมของผู้สูงอำยุดังกล่ำว นอกจำก
กำรจัดกำรเรื่องกำรเป็นภำระพ่ึงพำ  (aged dependency) ของผู้สู งอำยุ อันเนื่ องมำจำกควำมเสื่อม                    
ควำมเจ็บป่วยด้ำนร่ำงกำยที่จะต้องมีกำรดูแลที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ปัญหำที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปด้วยคือ ปัญหำ
ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ สถำนกำรณ์ทำงสังคม เงื่อนไขทำงสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิด
อันตรำย ควำมสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิต ซึ่งเกิดจำกภำยในบ้ำนที่อยู่อำศัยหรือนอกบ้ำน ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุ 
ทั้งปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง กำรละเลยทอดทิ้ง กำรเอำรัดเอำเปรียบต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งก ำลังเป็นปัญหำที่มี                  
ควำมรุนแรงและขยำยขอบเขตออกไปจำกมิติเดิมๆ  ปรำกฏกำรณ์ในลักษณะเหล่ำนี้ เริ่มเป็นที่รับรู้ต่อ
สำธำรณชนเพ่ิมมำกขึ้น ไม่เฉพำะแต่ในสังคมตะวันตกเท่ำนั้น แม้ในสังคมตะวันออกซึ่งมีวัฒนธรรมที่ให้ควำม
เคำรพนับถือผู้สูงอำยุก็เริ่มที่จะประสบกับปัญหำในลักษณะเดียวกัน  นอกจำกนั้นกำรคุ้มครองป้องภัยทำง
สังคมแก่ผู้สูงอำยุเป็นปัญหำที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและคุณภำพชีวิตมนุษย์  (World Report on 
Violence and Health, 2002) ด้วย 
 

 ด้วยเหตุที่รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและ                
มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ผู้คนต่ำงดิ้นรนเพ่ือให้ตนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลักษณะครอบครัวมีขนำดเล็กลง 
เป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอำยุขำดกำรดูแลเอำใจใส่  อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมีกำรใช้ควำม
รุนแรงต่อผู้สูงอำยุโดยบุคคลในครอบครัวซึ่งท ำหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้นไปด้วย  อันเนื่องมำจำก
ควำมเครียดจำกกำรที่จะต้องดูแลผู้สูงอำยุ  และภำวะกดดันทำงสังคมในด้ำนต่ำงๆ  สภำพครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบันก็ก ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์เดียวกัน  กล่ำวคือแต่เดิมสภำพครอบครัวในสังคมไทย               
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ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยำยและยังเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่   สมำชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันหลำยรุ่น                
ปู่ย่ำตำยำย รุ่นบิดำมำรดำ และรุ่นหลำนอยู่กันพร้อมหน้ำ โดยผู้สูงอำยุจะเป็นผู้ให้กำรอบรมสั่งสอน ถ่ำยทอด 
ซึมซับค่ำนิยมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และศำสนำที่เหนียวแน่นให้แก่สมำชิกในรุ่นต่อๆ มำ  กำรให้ควำม
เคำรพเชื่อฟังผู้สูงอำยุซึ่งถือว่ำเป็นเสำหลักหรือที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัวจึงยังมีอยู่มำก กำรประกอบอำชีพก็
จะอิงอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ  ต่อมำเมื่อสภำพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป กำรขยำยตัวของเมืองก็เริ่มที่จะ
รุกเข้ำไปสู่ชนบทมำกขึ้น รูปแบบของครอบครัว กำรประกอบอำชีพก็มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวเริ่มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไปท ำงำนที่อ่ืนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท ำให้ผู้สูงอำยุจ ำนวนหนึ่ง                
ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพัง ควำมสัมพันธ์ กำรให้ควำมเคำรพ เชื่อฟัง ควำมผูกพัน กำรอบรมสั่งสอนระหว่ำง
ผู้สูงอำยุกับสมำชิกในครอบครัวจึงเริ่มที่จะห่ำงเหินออกไป และด้วยสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งรีบและ               
บีบคั้น ท ำให้สมำชิกในครอบครัวซึ่งต้องออกไปท ำงำนนอกบ้ำนอำจเกิดควำมเครียดและควำมกดดันจำกงำน 
และจำกสภำพสังคม บำงครั้งเมื่อกลับมำถึงบ้ำนแล้วยังต้องรับภำระในกำรดูแลผู้สูงอำยุอีกด้วย เงื่อนไข
โครงสร้ำงทำงสังคมและสภำวะอำรมณ์ควำมเครียดที่สั่งสมจำกงำน และสิ่งแวดล้อมนอกบ้ำนก็อำจส่งผลให้              
มีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุได้ 
 

 หำกมำพิจำรณำถึงครอบครัวที่มีประชำกรสูงอำยุพบว่ำ จ ำนวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอำยุเป็นหัวหน้ำ
ครัว เรือนมีประมำณ ร้อยละ 21 และร้อยละ 22 ในปี  พ .ศ . 2544 และ พ .ศ . 2545 ตำมล ำดับ                         
(จำกกำรค ำนวณมีประมำณ 4 ล้ำนครอบครัว) นับได้ว่ำเป็นอัตรำที่สูง และในจ ำนวนนี้เป็นครัวเรือนใน                
เขตชนบทประมำณร้อยละ 69 และร้อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 ตำมล ำดับ ซึ่งครัวเรือนที่
ผู้สูงอำยุเป็นหัวหน้ำครอบครัวนั้นมีโอกำสยำกจนกว่ำหัวหน้ำครัวเรือนในวัยท ำงำน และอำจมีผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงและสัมพันธภำพระหว่ำงครอบครัวที่เคยมีควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติ  และมีควำมผูกพันกันอย่ำง
ใกล้ชิด โดยเฉพำะครอบครัวเริ่มสั่นคลอนคือ ปล่อยให้เด็กอยู่ตำมล ำพังมำกขึ้นหรือสมำชิกในครอบครัวมีเวลำ                 
อยู่ด้วยกันน้อยลง  กำรคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับเยำวชนและผู้สูงอำยุจะอ่อนแอลง เยำวชนจะพบปัญหำ
ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไม่สมบูรณ์อำจเกิดปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม อุบัติเหตุ และกำรสูญเสียชีวิต 
เป็นต้น  ส ำหรับผู้สูงอำยุมีบทบำทในกำรช่วยเหลือกิจกรรมของครอบครัวลดลงไป ท ำให้สังคมละเลยคุณค่ำ
ผู้สูงอำยุ เป็นผลให้ผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพังมำกขึ้น  ผู้สูงอำยุจึงอยู่ในสภำวะล ำบำก โดยเฉพำะ
ผู้สูงอำยุที่ยำกจนเจ็บป่วย  ผู้สูงอำยุในชนบทเป็นจ ำนวนมำกถูกทอดทิ้งให้รับภำระเลี้ยงดูหลำน หรือได้รับเงิน
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในกำรด ำรงชีวิตและเลี้ยงดูหลำน ท ำให้ผู้สูงอำยุขำดควำมมั่นคงในชีวิต (อมรำ สุ นทรธำดำ 
และ สุพัตรำ เลิศชัยเพชร, 2552) 
 

 ภัยทำงสังคมที่พบเห็นได้อย่ำงชัดเจน คือปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งมีขอบเขตในหลำยมิติ              
ทั้งด้ำนจิตใจ ร่ำงกำย ทำงเพศ กำรละทิ้งเพิกเฉย ควำมรุนแรงด้ำนทรัพย์สิน กำรละเมิดสิทธิ และกำรทอดทิ้ง 
ทั้งโดยผู้กระท ำซึ่งเป็นคู่สมรส บุตร ญำติ หรือผู้ดูแล รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  เมื่อมีกำรใช้ควำมรุนแรง 
ต่อผู้สูงอำยุโดยบุคคลในครอบครัว ผู้สูงอำยุมักเลือกนิ่งเฉยเสีย ไม่เปิดเผย หรือไม่ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำ 
ด้วยผู้กระท ำเหล่ำนั้นเป็นบุคคลในครอบครัว  ในบำงครั้งผู้กระท ำก็เป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอำยุเองด้วย หำกผู้กระท ำ
ถูกด ำเนินคดีแล้วผู้สูงอำยุมักเกรงว่ำจะไม่มีผู้ดูแล  ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุโดย
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บุคคลในครอบครัวไม่เป็นที่รับรู้ของสังคม  อย่ำงไรก็ดีแม้ในประเทศไทยจะไม่มีกำรเก็บสถิติของกำรใช้              
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไว้ก็ตำม แต่เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนผู้สูงอำยุที่เข้ำสู่กำรดูแลของสถำนสงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จ ำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ พบว่ำมีผู้สูงอำยุที่เข้ำสู่สถำนสงเครำะห์
จ ำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน ประกอบกับหลักเกณฑ์ในกำรรับผู้สู งอำยุเข้ำสู่สถำนสงเครำะห์คือ 1) มีควำม
เดือดร้อนทุกข์ยำก ไม่มีผู้อุปกำระ และขำดที่อยู่อำศัย  2) มีที่อยู่อำศัยแต่ขำดผู้ดูแลและให้ควำมช่วยเหลือ                 
3) อยู่กับครอบครัวไม่มีควำมสุข 
 

 เมื่อพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ในกำรรับผู้สูงอำยุเข้ำสู่สถำนสงเครำะห์ประกอบกับจ ำนวนผู้สูงอำยุ                  
ที่เข้ำสู่สถำนสงเครำะห์ที่เพ่ิมมำกขึ้น แสดงให้เห็นว่ำมีผู้สูงอำยุจ ำนวนหนึ่งที่ไม่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวได้อย่ำงมีควำมสุข  นอกจำกนั้นยังปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำงๆ อยู่เนืองๆ ว่ำมีผู้สูงอำยุจ ำนวนไม่น้อย
ถูกท ำร้ำยหรือถูกทอดทิ้งจำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และด้วยจ ำนวนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นนี้เองท ำให้มี
แนวโน้มว่ำอัตรำกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุจะมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นด้วย ท ำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงควำม
รุนแรงของปัญหำดังกล่ำว ดังจะเห็นได้จำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช  2540                    
มำตรำ 533 ที่บัญญัติให้ควำมคุ้มครองในเรื่องกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมต่อบุคคล              
ในครอบครัวไว้อย่ำงชัดเจน แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำรัฐบำลยังไม่มีมำตรกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำกำรใช้ควำม
รุนแรงภำยในครอบครัวอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวต่อผู้สูงอำยุซึ่งไม่
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้
 

 ภัยทำงสังคมอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ เริ่มพบมำกขึ้น ได้แก่ กำรทอดทิ้ง 
ซึ่งหมำยถึง กำรละเลย เพิกเฉย หรือกำรกระท ำใดๆ อันมีผลทำงลบต่อทำงร่ำงกำย ทำงเพศ ทำงอำรมณ์จิตใจ
ของผู้สูงอำยุ ตลอดจนกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ไม่เอ้ือและจ ำกัดต่อกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ อันส่งผลให้
ผู้สูงอำยุไม่ได้รับควำมสะดวกต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรหรือตำมควำมจ ำเป็นที่เหมำะสม อันเป็นผลมำจำก
ผู้สูงอำยุที่อยู่ล ำพังมีมำกขึ้น อยู่ห่ำงจำกครอบครัว ห่ำงจำกบุตร ท ำให้กำรแสดงควำมรักควำมห่วงใยลดลง 
โอกำสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวลดลง กำรแสดงควำมรักต้องพ่ึงพำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรอย่ำงโทรศัพท์มือถือ
มำกขึ้น 
 

 ดังกรณีข่ำวที่ว่ำ “ชำยวัยกว่ำ 60 ปี เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ ถูกบุตรขังไว้ในบ้ำนคนเดียวนำนกว่ำ                  
7 ปี เปิดทีวีให้เป็นเพ่ือนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมน ำข้ำวมำให้วันละครั้ง คอยเก็บกวำดฉี่ อึ สัปดำห์ละครั้ง 
พบว่ำมีบุตรสองคน โดย 1 ใน 2 เป็นอดีตนักยกน้ ำหนักทีมชำติ อยู่กับเมียในต ำบลอ่ืน ขณะที่บุตรสำวไม่เคย
โผล่หน้ำให้เห็น ที่บ้ำนดงสันเงิน  หมู่ 15  ต ำบลบ่อแฮ้ว  อ ำเภอเมืองล ำปำง  หลังได้รับแจ้งจำกผู้ใหญ่บ้ำน 
ผู้ช่วย และ อสม. ว่ำที่บ้ำนหลังดังกล่ำวมีชำยสูงอำยุวัยประมำณ 65 ปี ซึ่งอยู่ในสภำพควำมจ ำไม่ดีนัก ถูกบุตร
ขังไว้ในบ้ำน และใช้กุญแจล็อกไว้ด้ำนนอกไม่สำมำรถเดินออกจำกบ้ำนได้ ปล่อยให้อยู่ตำมล ำพังโดยเปิดทีวีให้ดู
เป็นเพ่ือนตลอด 24 ชั่วโมง โดยพบว่ำภำยในบ้ำนไม่มีที่นอน กำรกินอำหำรก็ใช้วิธีวำงกับพื้นเรี่ยรำด แล้วใช้มือ
หยิบกิน ประตูด้ำนหน้ำจะมีกำรเจำะช่องไว้ เอำกระจกออก 1 ช่อง เพ่ือให้นำยอ ำพลสำมำรถลอดศีรษะ
ออกมำดูคนภำยนอกได้เท่ำนั้น โดยบุตรอ้ำงเหตุว่ำพ่อควำมจ ำเสื่อม หำกปล่อยก็จะเดินไปทั่ว อยำกให้พ่อไป
รักษำที่เชียงใหม่ แต่บอกว่ำตนไม่มีเงิน” (ข่ำวจำกเรื่องเล่ำเช้ำนี้  วันที่ 16 ตุลำคม 2555) 
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 อีกข่ำวคือ กำรทิ้งผู้สูงอำยุ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 “ ที่บริเวณชำนชะลำของสถำนีรถไฟหลังสวน 
พบผู้หญิงสูงอำยุผมขำวโพลน ใส่เสื้อคอกระเช้ำสีฟ้ำ ใส่เสื้อแขนยำวคอกลมสีส้มทับ นุ่งกำงเกงขำยำวสี    น้ ำ
เงิน สวมรองเท้ำแตะ นั่งเหม่อลอย น้ ำตำคลอเบ้ำ ตรงที่นั่งผู้โดยสำรใกล้กับรำงรถไฟ สภำพเนื้อตัวมอมแมม 
อิดโรย มีถุงสัมภำระ และไม้เท้ำวำงไว้ข้ำงๆ กำย ไม่มีทรัพย์สินของมีค่ำหรือเงินแม้แต่บำทเดียว  เจ้ำหน้ำที่
หน่วยกู้ภัยฯ หลังสวนได้ซื้อข้ำวกล่องให้ผู้หญิงสูงอำยุคนดังกล่ำวกินเพ่ือประทังควำมหิว จำกนั้นได้ประสำน              
ไปยังศูนย์ประชำบดี ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ให้มำช่วยเหลือผู้หญิง
สูงอำยุคนดังกล่ำว จำกกำรสอบถำมผู้หญิงสูงอำยุคนดังกล่ำวซึ่งพูดจำเสียงสั่น อำยุ 85 ปี จ ำได้เพียงบ้ำนอยู่
จังหวัดพิจิตร ได้เดินทำงมำกับสำมีชื่อ “โป้ย” และบุตรสำวชื่อ “เรียม” ซึ่งมีอำชีพเป่ำลูกโป่งขำยตำมงำนวัด                      
งำนประจ ำปี และงำนเทศกำลต่ำงๆ  ที่ผ่ำนมำทั้งสำมคนพ่อแม่ลูกจะโดยสำรรถไฟรถประจ ำทำงไปขำยลูกโป่ง
ตำมงำนต่ำงๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งก่อนหน้ำนี้ได้ไปขำยลูกโป่งสวรรค์อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำกนั้น
เมื่อ 4 วันที่ผ่ำนมำ สำมีและบุตรสำวรู้ข่ำวว่ำที่อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วัดจะจัดงำนใหญ่ปิดทอง                 
ฝังลูกนิมิต ทั้งสำมคนพ่อแม่ลูกจึงพำกันโดยสำรรถไฟจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มำลงที่สถำนีรถไฟหลังสวน              
แต่เนื่องด้วยตนเองมีสุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรง เพรำะอำยุมำกแล้ว เวลำจะเดินต้องมีคนมำคอยพยุง จึงเป็น
ภำระของสำมีและบุตรสำวที่จะต้องไปเป่ำลูกโป่งขำยหำเงิน ตนจึงถูกท้ิงให้อยู่ตำมล ำพังที่สถำนีรถไฟหลังสวน 
โดยสำมีและบุตรสำวบอกว่ำจะมำดูแลทุกวัน จนเวลำผ่ำนไป 4 วัน ก็ยังไม่เห็นหน้ำสำมีและบุตรสำวของ                
ตนเลย ตนต้องนั่งๆ นอนๆ รอบุตรสำวและสำมีอยู่แถวสถำนีรถไฟทุกวัน ต้องคอยหำเศษอำหำร หรือขอแบ่ง
จำกชำวบ้ำนเพ่ือประทังชีวิต จนมีชำวบ้ำนที่สงสำรเข้ำมำสอบถำม และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่มำช่วยเหลือ” (ไทยรัฐ
ออนไลน์  วันที่ 12 เมษำยน 2556) 
 

 กำรหลอกลวงเอำทรัพย์สินของผู้สูงอำยุเริ่มปรำกฏเห็นมำกขึ้น กรณีข่ำวผู้สูงอำยุถูกแก๊งคนร้ำยตุ๋น
ลอตเตอรี่ เช่น คุณลุงรำยหนึ่งสูญเงินไปจ ำนวน 1.5 ล้ำนบำทเล่ำว่ำ “หลังจำกเกษียณออกมำก็ได้เงินบ ำเหน็จ
ไว้ยังชีพยำมบั้นปลำยของชีวิต ฝำกกินดอกเบี้ยธนำคำรไว้ กระทั่งขณะเดินทำงไปจ่ำยค่ำไฟที่กำรไฟฟ้ำนนทบุรี 
ถนนติวำนนท์ ก็ได้พบกับชำยร่ำงท้วมแต่งตัวภูมิฐำน อ้ำงว่ำเป็นพนักงำนธนำคำรเข้ำมำตีสนิทลุงถำมว่ำจะไป
ไหน” ลุงตอบ“จะไปบิ๊กซีฯ ติวำนนท์ ซื้อแผ่นซีดีหนังหน่อย” “พอดีเลยผมจะไปตรวจสอบตู้เอทีเอ็มที่นั่น               
ติดรถผมไปก็ได้” จำกนั้นชำยคนดังกล่ำวเดินมำจูงมือผู้สูงอำยุไป ขึ้นรถเก๋งสีด ำ ไม่ทรำบทะเบียน พบว่ำภำยใน
มีชำยสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว เมื่อรถวิ่งไปได้สักพัก แผนกำรของแก๊งมิจฉำชีพก็เริ่มต้นขึ้น เมื่อรถหยุดข้ำงทำง 
ปรำกฏว่ำมีชำยคนหนึ่งแต่งตัวมอมแมมเดินมำชนรถอย่ำงจัง “เฮ้ยอะไร กูเป็นต ำรวจ” ชำยคนที่นั่งในรถเดิน
ลงมำใส่อำรมณ์กับคนเนื้อตัวมอมแมม “ต่ำงด้ำวหรือเปล่ำ เอำบัตรมำดูสิ จับเลย” เขำว่ำต่อขณะที่ชำยซอมซ่อ
ควักกระเป๋ำออกมำนั้น ลอตเตอรี่ฉบับวันที่ 16 ตุลำคม 2552 หล่นลงพ้ืน จังหวะเดียวกับที่ชำยอีกคนเดิน    
ลงมำพร้อมเรียงเบอร์ “ถูกสำมตัวนี่หว่ำ” เขำว่ำ “ถูกรำงวัลที่ 1 นี่นำ” โพล่งออกมำเสียงดังเนื่องจำกสำยตำ
เขำเห็นว่ำเลขหกหลักตรงกันกับเรียงเบอร์ “ผมเป็นต่ำงด้ำวขึ้นเงินไม่ได้” ชำยเจ้ำของลอตเตอรี่ท่ำทำงสิ้นหวัง
พูดผ่ำนส ำเนียงแปลกหู “หำกพวกคุณสนใจก็จะขำยให้สองล้ำน” เขำว่ำ “ก ำไรเหนำะๆ สองล้ำน ใครไม่เอำ            
ก็บ้ำแล้ว” ชำยอีกคนว่ำ “ลุงมีเงินในบัญชีเท่ำไหร่” ชำยที่รับเขำมำถำม “ล้ำนกว่ำ” ผู้สูงอำยุบอกชื่อ               
สักพักพระเครื่ององค์หนึ่งถูกน ำมำแขวนไว้ที่คอลุง พร้อมทั้งให้สำบำนว่ำจะเก็บเรื่องนี้เป็นควำมลับห้ำม
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ปำกโป้งบอกใครแม้แต่ภรรยำ  “ผมขอยืมบัญชีธนำคำรของลุงหน่อยเมื่อขึ้นเงินแล้วให้ลุงสองล้ำน” ลุงถึงกับ
ตำวำวไม่เชื่อในสิ่งที่ประสบพบเจอด้วยควำมตื่นเต้นดีใจ อยู่ดีๆ ลำภก้อนใหญ่ลอยมำกองตรงหน้ำ เขำจึงพำ
ทั้งหมดกลับบ้ำนไปเอำสมุดบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำติวำนนท์  แล้วไปที่ธนำคำร คนร้ำยก ำชับว่ำเมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรสอบถำมให้บอกว่ำเบิกเงินให้บุตรชำยซื้อรถ จำกนั้นคนร้ำยได้น ำบัตรประชำชนไปท ำ
ธุรกรรมเสร็จแล้วพำไปส่งที่ป้ำยรถเมล์ประจ ำทำงถนนรัตนำธิเบศร์ ก่อนจำกไปคนร้ำยบอกว่ำเดี๋ยวเงินสองล้ำน 
จะเข้ำบัญชี ด้วยควำมตื่นเต้นเขำรีบไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชี เข่ำทรุดแทบล้มทั้งยืน เมื่อเงินเก็บหนึ่งล้ำน
ห้ำแสนบำท ที่จะน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยยังชีพยำมบั้นปลำยอันตรธำนหำยเกลี้ยง” (เดลินิวส์ วันที่ 17 พฤษภำคม 
2554) 
 

 เมื่อวันที่  14 มีนำคม 2557  ผู้หญิงสูงอำยุวัย 69 ปีถูกแก๊งต้มตุ๋นกุเรื่องหลอกต้มตุ๋นเงินกว่ำ                
สี่แสนบำทหลบหนีไป โดยกลุ่มนี้จะแต่งกำยภูมิฐำน น่ำเชื่อถือ ท ำทีเข้ำมำสอบถำมเส้นทำง ก่อนชักชวนพูดคุย
ตีสนิท จำกนั้นเพ่ือนร่วมแก๊งอีกรำย ท ำทีเป็นชำวต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองเข้ำมำขำยลอตเตอรี่ น ำลอตเตอรี่               
ถูกรำงวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะได้รับรำงวัลเป็นเงินสดสี่ล้ำนบำท มำขำยใน
รำคำหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทต่อหน้ำตน เนื่องจำกไม่กล้ำไปขึ้นเงินเพรำะถูกต ำรวจจับ จำกนั้นคนร้ำยจึงพูดจำ
หว่ำนล้อมให้ตนเข้ำหุ้นคนละห้ำแสนบำท  เพ่ือน ำส่วนต่ำงที่ได้จำกกำรน ำลอตเตอรี่ปลอมดังกล่ำวไปขึ้นเงินสด
มำแบ่งกัน เมื่อพูดจำหว่ำนล้อมจนตนเริ่มคล้อยตำม ผู้ต้องหำและเพ่ือนสำวจึงขับรถพำตนไปที่บ้ำนเอำ                  
สมุดบัญชีไปเบิกเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหนึ่งจ ำนวนสี่แสนเจ็ดหมื่นบำท คนร้ำยขับรถมำรับ 
จำกนั้นก็น ำเงินมอบให้หญิงต่ำงด้ำวก่อนที่จะส่งลอตเตอรี่มำให้ตน ขณะที่นั่งอยู่ในรถตนรู้สึกเคลิ้มและยอม
ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคนร้ำยโดยง่ำย ไม่รู้ว่ำโดนวำงยำด้วยหรือไม่ ระหว่ำงทำงไปกองสลำก หญิงชำวต่ำงด้ำว
ท ำท่ำจะเป็นลมอีก บอกว่ำหิวข้ำว คนร้ำยวำนให้ลงไปซื้อนมและขนมปัง ตนสงสำรจึงลงรถไปซื้อของที่ร้ำน
เซเว่น ทั้ งหมดก็ขับรถหลบหนีไป หลังตรวจดูลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ใช่ใบที่ถูกหวย แต่เป็นงวดของวันที่                        
30 ธันวำคม 2556 (เดลินิวส์  วันที่ 2 พฤษภำคม 2557)  
 

 ภัยทำงสังคมที่กล่ำวมำท้ังหมดนี้ ล้วนส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ  ที่ผ่ำนมำองค์กำรอนำมัยโลก
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำนี้ เป็นอย่ำงยิ่งเพรำะเป็นปัญหำที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน                   
และคุณภำพชีวิตมนุษย์ (World Report on Violence and Health, 2002)  อย่ำงไรก็ตำมในสังคมไทยส่วน
ใหญ่ ให้ควำมสนใจต่อเด็กและผู้หญิง เท่ำนั้น  กำรรำยงำนเกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ และภัย                
ทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุยังมีน้อยและเป็นปัญหำที่ซ่อนเร้น (Fulmer, 1999; วรำห์ เห่งพุ่ม 2547) 
 

 กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ จึงมีควำมจ ำเป็นเพ่ือทรำบข้อมูล
และหำแนวทำงกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือไม่ให้ผู้สูงอำยุต้องอยู่ในภำวะเสี่ยงต่อภัยทำงสังคม 
เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้สูงอำยุรู้เท่ำทันภัยทำงสังคมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ทรำบถึงวิธีป้องกัน แก้ไขปัญหำ 
และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำถึงควำมรุนแรงของปัญหำ สำเหตุ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว 
ชุมชน สังคม และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเกิดกำรขับเคลื่อนกลไกเชิงสังคมในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง                     
กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุจำกภัยทำงสังคม 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษำถึงมำตรกำรต่ำงๆ ของประเทศไทย และของต่ำงประเทศในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม
ให้แก่ผู้สูงอำยุ และให้มีมำตรกำร แนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสม                 
ในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 2. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ     
ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้ สูงอำยุที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภัย                   
ทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  
 3. เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่น ำไปสู่ทิศทำง กำรก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองภัย                
ทำงสังคม 
 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษำวิจัยจำกเอกสำร (Documentary Research) โดยศึกษำจำกต ำรำภำษำไทยและภำษำ 
ต่ำงประเทศ บทควำมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ เอกสำรขององค์กรระหว่ำงประเทศ ข้อมูล                        
ทำงอินเตอร์เน็ต รวมทั้งกฎหมำย มำตรกำร ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุและ           
กำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ และทบทวนเอกสำรวิจัย ได้แก่ วำรสำรในประเทศและต่ำงประเทศ 
Proceeding เอกสำรรำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก (ทั้งนี้ไม่รวมวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำโทหรือต่ ำกว่ำ) เพ่ือหำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ   
 2. ศึกษำสถำนกำรณ์ภัยทำงสังคมที่ มีผลกระทบต่อผู้สูงอำยุทั้ งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ทรัพย์สิน เพ่ือสะท้อนภำพของประเทศ  รวมทั้งกำรศึกษำข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม
ให้แก่ผู้สูงอำยุ ไมน่้อยกว่ำ 5 ท่ำน เพื่อหำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 3. ศึกษำเจำะลึกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 จังหวัด ที่มีสถำนกำรณ์ภัยทำงสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุ 
ระดับรุนแรง (ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน ภำคใต้ และกรุงเทพฯ) เพื่อหำแนวทำงหรือรูปแบบที่เหมำะสม
ในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุจำกภัยทำงสังคม 
 4. ด ำเนินกำรออกแบบแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุจำกภัย                    
ทำงสังคม เพ่ือน ำไปใช้ทดลองใช้กับผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง                  
ในจังหวัดที่ได้ศึกษำเจำะลึกไว้ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงแนวทำงให้มีควำมเหมำะสมก่อนน ำแนวทำงดังกล่ำว                 
ไปขยำยผล  
 5. จัดประชุมเพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุต่อหน่วยงำนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทน
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้แทน
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ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนส ำนักงำนประกันสังคม 
ผู้แทนส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคมและกิจกำรเด็ก เยำวชน 
สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส วุฒิสภำ ผู้แทนศำลยุติธรรม ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนศูนย์นเรนทร 
ผู้แทนสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยกู้ภัย ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ผู้แทน
ศูนย์ฮอทไลน์ จส. 100 ผู้แทนส ำนักงำนคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมด้ำนผู้สูงอำยุจังหวัด 
ผู้แทนคณะกรรมกำรส่งเสริมและจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ ผู้แทนองค์กรพัฒนำภำคเอกชน ผู้แทนศูนย์
ช่วยเหลือสังคมสถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ ไม่น้อยกว่ำ 90 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม                
ในกำรสร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทุกระดับต่อไป 
 6. สรุปผลกำรศึกษำโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสั งคมให้แก่ผู้สู งอำยุ  รวมทั้ งมีแนวทำง                    
ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 2. มีมำตรกำร แนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในกำรคุ้มครอง
ภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 3. มีข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 เอกสำรส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทบทวนเอกสำรวิจัย เกี่ยวข้องกับภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ และ
กำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  2) ทบทวน กฎหมำย มำตรกำร ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ               
ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ และกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  3) ให้ข้อเสนอต่อมำตรกำร แนวทำง
ในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ                 
โดยกำรทบทวนเอกสำร ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทำงนโยบำย กฎหมำย รวมทั้งงำนวิจัย               
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับนำนำชำติ และในประเทศไทย  
 

 ในกำรทบทวนองค์ควำมรู้นี้ ภัยทำงสังคม หมำยถึง สถำนกำรณ์ทำงสังคมซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
กำรสูญเสีย อันตรำย ทรัพย์สิน ชีวิตต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งเกิดจำกภำยในบ้ำนที่อยู่อำศัยหรือนอกบ้ำน อันตรำย สิ่งที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย จำกเงื่อนไขและโครงสร้ำงทำงสังคมที่ส่งผลให้เกิดอันตรำย กระท ำควำมรุนแรง           
ต่อผู้สูงอำยุ ทั้งจิตใจ ร่ำงกำย เช่น ภัยจำกกำรถูกกระท ำควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมรุนแรง            
ทำงเพศ หรือหำประโยชน์ทำงทรัพย์สิน รวมทั้งกำรละเลยทอดทิ้ง ไม่สนใจดูแล ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ รวมถึง
กำรละเมิดสิทธิต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้สูงอำยุจึงอยู่ในภำวะเสี่ยง
ต่อกำรถูกกระท ำอันตรำยจำกบุคคลในครอบครัว และภัยทำงสังคมในรูปแบบต่ำงๆ โดยปัจจัยทั้งหมดมี               
ควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจนกลำยเป็นปัญหำที่ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อผู้สูงอำยุโดยตรงทั้งทำง               
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม 
 

 กำรน ำเสนอนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ  ส่วนที่หนึ่ง ประกอบด้วยกำรทบทวนเอกสำรวิจัย                
ในประเด็น 1) นิยำมควำมรุนแรงและภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  2) รูปแบบควำมรุนแรงและภัยทำงสังคม               
ต่อผู้สูงอำยุ  3) แนวคิดและทฤษฎีที่ว่ำด้วยควำมรุนแรงและภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  4) ผลกระทบของ                
ควำมรุนแรงหรือภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  5) สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงและภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุในระดับ
โลก และในประเทศไทย  ส่วนที่สอง ประกอบด้วยกำรทบทวน กฎหมำย มำตรกำร ระเบียบวิธีปฏิบัติ                      
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ และกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  ส่วนที่สำม เป็น
ข้อเสนอแนะต่อมำตรกำร แนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ เหมำะสมใน                     
กำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 

ส่วนที่หนึ่ง กำรทบทวนเอกสำรวิจัย  
1.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  ภัย ในควำมหมำยตำมรำชบัณฑิตยสถำน หมำยถึง สิ่งที่ก่ออันตรำย ควำมกลัว ภัยทำงสังคมต่อ
ผู้สูงอำยุ จึงหมำยถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดกำรเสียหำย สูญเสีย อันตรำย ต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู้สูงอำยุ  และจำกกำร
ทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ค ำนิยำมที่หลำกหลำย ทั้งองค์กรระหว่ำงประเทศ องค์กรที่ท ำงำนด้ำน
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ผู้สูงอำยุ  หรือองค์กรด้ำนควำมรุนแรง  และนักวิชำกำรหลำกหลำยสำขำวิชำทั่วโลก โดยมีนิยำมที่ใช้ ได้แก่ 
ควำมรุนแรง (violence) กำรทำรุณกรรม (abuse) กำรกระท ำอันตรำยและควำมรุนแรง  ดังต่อไปนี้ 
กำรนิยำมโดยองค์กรระดับนำชำติ 
 องค์กำรอนำมัยโลก (2002 ) ให้ควำมหมำยควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำใดๆ ก็ตำม     
ทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำซึ่งกำรกระท ำอำจเกิดขึ้นครั้งเดียว หรือเกิดขึ้นซ้ ำๆ โดยกำรกระท ำดังกล่ำว
ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด และเป็นอันตรำยต่อผู้สูงอำยุทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำยให้
ได้รับควำมเจ็บปวดหรือบำดเจ็บ กำรท ำร้ำยจิตใจให้เกิดควำมเสียใจด้วยกำรแสดงท่ำทำงหรือค ำพูด รวมถึง
กำรเอำเปรียบ หรือหำประโยชน์ทำงทรัพย์สิน ซึ่งกำรกระท ำทั้งหมดส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมทุกข์ สูญเสีย
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และมีคุณภำพชีวิตที่ไม่ดี  ในปี ค.ศ. 2008 องค์กำรอนำมัยโลกได้ปรับนิยำมของควำม
รุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึงกำรกระท ำเพียงครั้งเดียวหรืออำจท ำซ้ ำๆ หรือกำรไม่กระท ำในสิ่งที่เหมำะสมพึง
กระท ำที่เกิดขึ้นระหว่ำงสัมพันธภำพ ถูกคำดหวังว่ำน่ำจะมีควำมไว้วำงใจ  (ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับบุคคลที่มี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นๆ) ส่งผลให้เกิดอันตรำยหรือท ำร้ำยจิตใจแก่ผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุอำจเกิดใน
หลำยรูปแบบ เช่น ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรเอำเปรียบ หรือหำ
ประโยชน์ทำงทรัพย์สิน รวมทั้งกำรละเลยทอดทิ้งท้ังที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 
 

 The Nation Research Council (2003) ให้ควำมหมำยกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำร
กระท ำด้วยควำมตั้งใจให้ผู้สูงอำยุได้รับอันตรำยหรือเสี่ยงต่อกำรได้รับอันตรำย โดยผู้ดูแลหรือบุคคลอ่ืนที่มี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ ด้วยกำรไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่จ ำเป็นหรือไม่ป้องกันอันตรำย
ให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 

 American Health Care Association (2001) ให้ควำมหมำยกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำ
เป็นควำมตั้งใจที่จะท ำให้ผู้สูงอำยุได้รับบำดเจ็บจำกกำรกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่ำงไม่มีเหตุผล กำรคุกคำม ข่มขู่
หรือกำรลงโทษ ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดส่งผลให้ผู้สูงอำยุเกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย ควำมเจ็บปวด หรือเกิด                
ควำมปวดร้ำวต่อจิตใจ โดยผู้กระท ำอำจเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือผู้รับจ้ำงดูแล ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้น
แล้วหรือก ำลังเกิดขึ้นอยู่ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นต่อร่ำงกำย อำรมณ์ หรือควำมผำสุกทำงจิตใจ ซึ่งเหตุทั้งหมดสำมำรถ
คำดกำรณ์ได ้
 

 The Ministry of Health and Age Concern New Zealand (2 0 0 7 ) ให้ ค ว ำ ม ห ม ำ ย                   
กำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือ       
หลำยครั้ง ซึ่งส่งผลหรือมีควำมสัมพันธ์ท ำให้เกิดอันตรำยหรือควำมตึงเครียดต่อผู้สูงอำยุ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ
ทำงเพศ และทรัพย์สิน 
 

 The National Clearinghouse on Family Violence (1999) ให้ควำมหมำยว่ำเป็นกำรกระท ำ
ใดๆ อันไม่เหมำะสม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้สูงอำยุ โดยผู้กระท ำรุนแรงคือบุคคลที่ผู้สูงอำยุไว้วำงใจ 
 Action on Elder Abuse (2004) ให้ควำมหมำยกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึง
กำรกระท ำเพียงครั้งเดียวหรือกำรกระท ำซ้ ำๆ ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติอันไม่เหมำะสมจำกบุคคลที่ผู้สูงอำยุไว้วำงใจ
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และมีควำมเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยกำรกระท ำดังกล่ำวส่งผลให้เกิดอันตรำยหรือควำมตึงเครียด               
ต่อผู้สูงอำยุ 
 

 Nation Committee for the Prevention of Elder Abuse (2008) ให้ควำมหมำยกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำใดๆ จำกบุคคลในครอบครัว หรือผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ                 
ซึ่งกำรกระท ำทั้งหมดส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับอันตรำยหรือเกิดควำมตึงเครียด ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ หรือ
อำรมณ ์กำรหำประโยชน์ กำรเอำเปรียบ ละเลยทอดทิ้งไม่เอำใจใส่ผู้สูงอำยุ โดยกำรละเลยทอดทิ้งรวมถึงกำรที่
ผู้สูงอำยุไม่สนใจดูแลเอำใจใส่ตนเอง จนเกิดผลเสียต่อสุขภำพร่ำงกำยและควำมปลอดภัยในชีวิตต่อตัวผู้สูงอำยุ 
 
กำรนิยำมโดยองค์กรต่ำงๆ ในประเทศไทย  
 รำชบัณฑิตยสถำน (2546) ให้ควำมหมำยกำรทำรุณกรรมว่ำเป็นกำรที่บุคคลถูกกระท ำอย่ำงโหดร้ำย 
ทั้งร่ำงกำยและจิตใจจำกบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคม 
 ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เงื่อนไข กำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุซึ่งได้รับอันตรำยจำกกำรถูก
ทำรุณกรรมหรือถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือถูกทอดทิ้ง ข้อที่ 2 ให้ควำมหมำย กำร
ทำรุณกรรมหมำยควำมว่ำ“กำรกระท ำหรือเว้นกำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้สูงอำยุเสื่อมเสีย
เสรีภำพหรือเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้สูงอำยุ ทั้งนี้โดยค ำนึงถึง
สภำพจิตหรือพฤติกรรมของผู้สูงอำยุสภำพสังคมสิ่งแวดล้อมหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนไม่ว่ำผู้สูงอำยุนั้น
จะยินยอมหรือไม่ก็ตำม” 
 
 
กำรนิยำมโดยนักวิชำกำร นักวิจัยต่ำงประเทศ 
 Phillips (1983) กล่ำวว่ำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำผิดหรือละเว้นกำรกระท ำซึ่ง
ส่งผลให้เกิดอันตรำย และกระทบต่อควำมผำสุกหรือควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ  โดยกำรกระท ำอำจเป็นกำร
กระท ำเฉพำะบุคคลหรือโดยกลุ่มบุคคล ด้วยควำมตั้งใจที่จะท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือกำร
ลงโทษท ำให้เสียใจ ซึ่งผู้กระท ำอำจเป็นผู้ดูแลที่บ้ำนหรือผู้ให้บริกำรต่ำงๆ แก่ผู้สูงอำยุ 
 

 Fulmer (1996) ให้นิยำมกำรกระท ำอันตรำยและรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำโดยตรง                    
ด้วยควำมตั้งใจหรือกระท ำโดยทำงอ้อมด้วยควำมไม่ตั้งใจ กำรกระท ำทั้งหมดก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บของร่ำงกำย 
และควำมเจ็บปวดของจิตใจ กำรละเลยทอดทิ้ง กำรเอำประโยชน์ในทรัพย์สิน และกำรน ำเงินและสิทธิ                 
ทำงกฎหมำยของผู้สูงอำยุไปใช้ในทำงท่ีผิด โดยผู้สูงอำยุไม่เต็มใจหรือไม่รู้เท่ำทัน 
 

 Giurani and Hasan (2000) ให้ควำมหมำยกำรกระท ำอันตรำยและรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ ำเป็น            
กำรท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจของผู้สูงอำยุจำกผู้ดูแลที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ด้วยกำรใช้อ ำนำจ                  
ที่เหนือกว่ำโดยมีกำรกระท ำซ้ ำๆ หลำยครั้ง ซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุ 
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 Wolf (2000) ให้ควำมหมำยของควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำของบุคคลที่กระท ำ             
ต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำย จิตใจ หรือทำงเพศ รวมทั้งกำรละเลย หรือใช้อ ำนำจบังคับต่อผู้สูงอำยุ 
 

 Ebersole et al (2004) กล่ำวว่ำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็นกำรตั้ งใจกระท ำรุนแรง         
ต่อร่ำงกำยทำงเพศ ทรัพย์สิน และกำรท ำร้ำยจิตใจ ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรละเมิดสิทธิและคุณค่ำของควำม                 
เป็นมนุษย ์
 

 Lachs and Pillemer (2004) ให้ควำมหมำยของกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำที่
ท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำย เช่น กำรตบตีหรือกำรชกต่อยจนท ำให้รู้สึกเจ็บ มีรอยช้ ำ               
หรือได้รับบำดเจ็บเป็นแผล รวมถึงกำรท ำร้ำยจิตใจโดยมีพฤติกรรมที่ท ำให้ผู้สูงอำยุเสียใจ เช่น กำรใช้ค ำพูด              
ที่ก้ำวร้ำว ดูถูกเหยียดหยำมจนเกิดควำมขำยหน้ำ รวมทั้งกำรไม่สนใจดูแลรักษำผู้สูงอำยุ ในสถำนพยำบำล            
หรือในครอบครัว กำรลักขโมย ยักยอกทรัพย์สิน กำรปล่อยปละละเลยในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
 

 Konig and Kallberg (2008) ให้ควำมหมำยของกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรทอดทิ้งไม่
สนใจ หรือกำรทำรุณทำงด้ำนจิตใจให้เจ็บปวดกลัดกลุ้ม กำรฉ้อโกงทรัพย์สิน กำรริดรอนควำมเป็นอิสระ
ส่วนตัว และกำรท ำร้ำยร่ำงกำยให้ได้รับบำดเจ็บต่อผู้สูงอำยุท่ีไม่มีทำงสู้หรือป้องกันตัว 
 

 Buzgova and Ivanova (2009) กล่ำวถึงค ำจ ำกัดควำมของกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สู งอำยุ                 
ของประเทศสำธำรณรัฐเช็ก ซึ่งก ำหนดโดย The Nation Academy of Sciences ว่ำเป็นกำรกระท ำด้วย
ควำมตั้ งใจของผู้ดูแลซึ่ งอำจเป็นสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่ ให้กำรดูแลช่วยเหลือผู้สู งอำยุ                         
กลุ่มเปรำะบำงและอ่อนแอ โดยกำรกระท ำอำจเป็นกำรไม่ดูแล กำรไม่ตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำน             
ของผู้สูงอำย ุหรือกำรไม่ปกป้องอันตรำย อันอำจส่งผลต่อผู้สูงอำยุ 
 
กำรนิยำมโดยนักวิชำกำร นักวิจัยในประเทศไทย 
 ปรำโมทย์ ประสำทกุล (2552) นักวิชำกำรด้ำนประชำกรศำสตร์  สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวว่ำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เหมำะสมที่ส่งผลท ำให้
เกิดควำมทุกข์ทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสุขภำพ ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ และเกิดชั่วครำวหรือต่อเนื่อง เช่น       
กำรปล่อยปละละเลย กำรเพิกเฉยต่อกำรดูแลที่จ ำเป็น กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรพูดจำก้ำวร้ำว กำรละเมิดสิทธิ
และเอำประโยชน์ต่อทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

 จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และสุวิณี วิวัฒน์วำนิช (2552) ได้ทบทวนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำย
ของกำรกระท ำควำมรุนแรง สรุปค ำจ ำกัดควำมของกำรกระท ำควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุคือ 1) เป็นกำรกระท ำ  
ที่ไม่เหมำะสมด้วยควำมตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ  2) เป็นกำรกระท ำที่ส่งผลให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมเจ็บปวดและได้รับ
อันตรำยหรือเกิดควำมทุกข์ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสุขภำพ  3) เป็นกำรละเมิดสิทธิ กำรเอำ
ประโยชน์ต่อทรัพย์สิน  4) เป็นกำรปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ดูแล รวมทั้งกำรละเว้นกำรกระท ำที่ผู้สูงอำยุ
พึงได้รับ  5) เป็นกำรกระท ำโดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ  และ 6) เป็นกำร
กระท ำท่ีอำจเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว ชั่วครำว หรือต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นประเภทของกำรกระท ำรุนแรงในผู้สูงอำยุ 
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 สิริลักษณ์ โสมำนุสรณ์ (2547) ให้ควำมหมำยของกำรทำรุณกรรมตำมกำรรับรู้ของผู้สูงอำยุว่ำคือ
กำรไม่ได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือ กำรถูกบังคับ และกำรขัดใจจำกผู้อ่ืน โดยกำรไม่ดูแล กำรไม่ร่วม
สนทนำ กำรเบียดเบียนทรัพย์สิน กำรดูแลหลำน กำรท ำงำนบ้ำน และกำรไม่ให้ร่วมกิจกรรมของครอบครัว 
 

 ลิวรรณ อุนนำภิรักษ์ (2547) ให้ควำมหมำยกำรทำรุณกรรมผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึง กำรท ำให้ผู้สูงอำยุ
เกิดควำมเสียหำยโดยกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย กำรดุด่ำว่ำร้ำย  กำรล่วงเกินทำงเพศ รวมทั้งถูกฉวยโอกำส                
หรือละเลยโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ควรจะเป็นผู้ให้กำรดูแลจัดกำร 
 

 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2545) กล่ำวถึงกำรท ำร้ำยเอำเปรียบและกำรละเลยทอดทิ้งผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึง 
กำรท ำให้ผู้สูงอำยุได้รับอันตรำยทั้งทำงร่ำงกำยหรือจิตใจจำกกำรที่ถูกกระท ำโดยตรงหรือถูกละเลยทอดทิ้ง 
โดยไม่ได้รับกำรปฏิบัติดูแลที่ เหมำะสม กำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุอำจเกิดขึ้นในลักษณะกำรท ำร้ำยร่ำงกำย                    
กำรล่วงเกินทำงเพศ หรือกำรท ำร้ำยทำงจิตใจ กำรเอำเปรียบจะเป็นกำรเอำเปรียบทำงทรัพย์สิน  และ                  
กำรละเลยทอดทิ้งจะเกิดกับผู้สูงอำยุที่ต้องพ่ึงพำ โดยเป็นกำรเพิกเฉยไม่ให้กำรตอบสนองควำมต้องกำร                 
ที่จ ำเป็นของผู้สูงอำยุ 
 

 โรจนี จินตนำวัฒน์ (2545) ให้ควำมหมำยของกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ                
ที่กระท ำต่อผู้สูงอำยุ ทั้งมีเจตนำและไม่มีเจตนำ และกำรกระท ำนั้นส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรบำดเจ็บ                  
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและ/หรือทุกข์ทรมำนทำงด้ำนจิตใจ ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะกระท ำเพียงชั่วครำวหรือ
อำจจะกระท ำต่อเนื่องกันไป กำรกระท ำดังกล่ำวรวมไปถึงกำรท ำร้ำยทำงด้ำนร่ำงกำย  กำรท ำร้ำยทำง                  
ด้ำนจิตใจ กำรเอำประโยชน์จำกผู้สูงอำยุ กำรทอดทิ้ง และกำรล่วงละเมิดสิทธิของผู้สูงอำยุ 
 

 อัจฉรำพร สี่หิรัญวงค์ (2544) ได้กล่ำวถึงกำรทำรุณกรรมต่อผู้สูงอำยุว่ำเป็นกำรกระท ำโดยบุคคล            
ที่เป็นที่ไว้วำงใจ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ผู้สูงอำยุ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ กำรทอดทิ้ง กำรเอำประโยชน์            
ทำงทรัพย์สินเงินทอง 
 

กล่ำวได้ว่ำ กำรให้ควำมหมำยจำกกำรศึกษำวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งให้ควำมส ำคัญต่อผลที่เกิดขึ้นจำกกำร
ถูกกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ กำรทอดทิ้ง กำรเอำประโยชน์ทำงทรัพย์สินเงินทอง                
กำรล่วงละเมิดสิทธิ แต่หำกเป็นกำรนิยำมโดยหน่วยงำนหรือกำรก ำหนดขอบเขตตำมกฎหมำย จะเน้นที่                  
กำรกระท ำผลของกำรกระท ำในแง่ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยสูญเสียอันส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่  ศีลธรรม
อันดีงำมของสังคม ทั้งนี้หำกท ำกำรวิเครำะห์ควำมหมำยควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ  ทั้งจำกต่ำงประเทศและของ
ประเทศไทยจะมีควำมหลำกหลำยกันไปตำมแต่นักวิชำกำร หรือบริบทในสังคมของประเทศนั้นเป็นผู้ก ำหนด 

1.2 รูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ 
 รูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุครอบคลุมหลำยมิติ ทั้งควำมรุนแรงต่อทำงร่ำงกำย 
ทำงจิตใจ อำรมณ์  ควำมรุนแรงทำงเพศ และกำรเอำประโยชน์ทั้ งทำงวัตถุ  แรงงำน และทรัพย์สิน                      
กำรละเมิดสิทธิ กำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ กำรเพิกเฉย และกำรท ำร้ำยตนเองของผู้สูงอำยุ    
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 มีกำรศึกษำรูปแบบควำมรุนแรงตำมกำรรับรู้ของผู้สูงอำยุ (สิริลักษณ์ โสมำนุสรณ์ , 2547) พบว่ำ
นอกจำกที่เป็นควำมรุนแรงทำงตรงที่เกิดต่อร่ำงกำย จิตใจ ทำงเพศ กำรเบียดเบียนทรัพย์สิน ยังพบว่ำกำร               
ไม่ดูแลสนับสนุนผู้สูงอำยุในด้ำนกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันในยำมปกติและเจ็บป่วย กำรไม่ร่วมสนทนำทักทำย
ซักถำมทุกข์สุขท่ัวไปจำกสมำชิกในครอบครัว กำรไม่ให้ร่วมกิจกรรมของครอบครัว เช่น กำรรับประทำนอำหำร
คนเดียว หุงหำอำหำรรับประทำนเอง ให้นอนเพียงล ำพัง ไม่ให้ร่วมดูโทรทัศน์ ไม่ให้ไปท่องเที่ยวด้วย ซึ่ง               
แสดงถึงควำมไม่ให้ควำมสนใจหรือยอมรับในตัวผู้สูงอำยุว่ำเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว  เป็นควำมรุนแรง                  
ในมุมมองของผู้สูงอำยุด้วย นอกจำกนั้นกำรให้ท ำงำนบ้ำน กำรดูแลบ้ำนโดยต้องท ำงำนเกือบตลอดเวลำไม่ได้
หยุดพัก ท ำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนรับใช้ ท ำให้ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำพักผ่อน ขำดโอกำสในกำรท ำสิ่งที่ตนเอง
ต้องกำร ก็เป็นควำมรุนแรงด้วย 
 

 ส ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศ เช่น องค์กำรอนำมัยโลก (2002) ได้จ ำแนกรูปแบบภัยทำงสังคม
และควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุออกเป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) ควำมรุนแรงด้ำนร่ำงกำย เป็นกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ให้ได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บปวด    
ที่พบบ่อยคือ กำรตบหน้ำ ทุบตี กำรผูกมัด รวมทั้งกำรใช้ยำจ ำนวนมำกเกินไป 
  2) ควำมรุนแรงด้ำนจิตใจ เป็นกำรใช้พฤติกรรมต่ำงๆ แสดงออกต่อผู้สูงอำยุ เช่น ค ำพูดที่ก้ำวร้ำว               
ด่ำว่ำไม่ให้เกียรติ แสดงท่ำทำงดูถูก ซึ่งมักเกิดร่วมกับกำรกระท ำทำรุณกรรมประเภทอ่ืน 
  3) ควำมรุนแรงทำงเพศคือ กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับกำรยินยอมจำกผู้สูงอำยุ 
  4) ควำมรุนแรงด้ำนทรัพย์สินและวัตถุ เป็นกำรแสดงเจตนำต้องกำรประโยชน์จำกทรัพย์สินเงินทอง 
หรือใช้ทรัพย์สินไปในทำงที่ไม่ถูกต้อง กำรน ำเงินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือกำรเข้ำครอบครองสมบัติ 
รวมถึงกำรปลอมเอกสำรต่ำงๆ 
  5) กำรละเมิดสิทธิผู้สูงอำยุ เป็นกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุอีกประเภทหนึ่ง  เช่น กำรบังคับให้ผู้สูงอำยุ
กระท ำในสิ่งที่ไม่ต้องกำร กำรส่งผู้สูงอำยุเข้ำไปในสถำนสงเครำะห์คนชรำ เป็นต้น เกิดกำรสูญเสียควำมเป็น
ส่วนตัวควำมอิสระทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ขำดอ ำนำจในกำรตัดสินใจด้วยตนเอง กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร
น้อย ขำดโอกำสในกำรตัดสินใจเลือกและวำงแผนกำรรักษำ 
  6) กำรท ำร้ำยตนเอง เช่น กำรปฏิเสธกำรดูแลกำรช่วยเหลือใดๆ กำรไม่รับประทำนอำหำรและยำ
สวมใส่เสื้อผ้ำไม่เหมำะสม มีแนวโน้มในกำรคิดฆ่ำตัวตำย 
  7) กำรเพิกเฉย โดยกำรที่ผู้ดูแลเพิกเฉยต่อกำรดูแลที่จ ำเป็น 
  8) กำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ โดยจ ำแนกรำยละเอียดกำรทอดทิ้งในสำมรูปแบบ คือ 
    (1) ด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ กำรปล่อยปะละเลยในเรื่องเครื่องนุ่งห่ม กำรเคลื่อนไหว ควำมสะอำด
ควำมปลอดภัย ซึ่งอำจจะไม่ได้ดูแลเอำใจใส่หรือปฏิเสธไม่ให้กำรดูแล 
     (2) ด้ำนกำรแพทย์ โดยกำรไม่พำไปตรวจรักษำ อ้ำงว่ำเป็นอำกำรปกติอันเนื่องมำจำกวัยของ
ผู้สูงอำยุเอง มักพบร่วมกับกำรละเมิดสิทธิด้ำนร่ำงกำย 
    (3) ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ เช่น กำรสื่อสำรที่ขำดประสิทธิภำพ ตะโกนหรือพูดเสียงดังมำกเกินไป
กำรปล่อยให้ได้รับกลิ่นและเสียงที่ผู้สูงอำยุไม่ชอบ 
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 Action on Elder Abuse (2004) ได้แบ่งรูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็น     
5 ด้ำน คือ 
  1) ด้ำนร่ำงกำย เป็นกำรท ำให้ร่ำงกำยได้ รับควำมเจ็บปวดหรือได้รับบำดเจ็บกำรบีบบังคับ                    
ทำงร่ำงกำย หรือกำรไม่ได้รับยำตำมที่จ ำเป็นอย่ำงเหมำะสม 
  2) ด้ำนจิตใจหรืออำรมณ์ ด้วยกำรท ำให้เกิดควำมทุกข์ทรมำน หรือปวดร้ำวทำงจิตใจหรืออำรมณ์ 
  3) ด้ำนทรัพย์สินหรือกำรเงิน โดยกำรน ำเงินหรือทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไปโดยไม่ได้รับอนุญำต              
หรือน ำไปใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้อง กำรลักขโมยทรัพย์สิน สิ่งของของผู้สูงอำยุ 
  4) ด้ำนกำรกระท ำหรือกำรละเมิดทำงเพศ โดยกำรกระท ำใดๆ ที่เกี่ยวข้องทำงเพศ ซึ่งผู้สูงอำยุไม่ได้
ยินยอมหรือพร้อมใจด้วย เช่น กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรท ำอนำจำรผู้สูงอำยุ 
  5) กำรทอดทิ้ง ได้แก่ กำรปฏิเสธหรือไม่ดูแลเอำใจใส่ อำจเกิดจำกควำมตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตำม
ทั้งหมดส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือเกิดควำมตึงเครียดทำงจิตใจ 
 

 International Network for the Prevention on Elder Abuse (INPEA, 2009 ) ได้ แบ่ ง
รูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็น 5 ประเภท คือ 
  1) Physical Abuse เป็นกำรกระท ำให้ได้รับควำมทุกข์ต่อร่ำงกำยโดยเกิดกำรเจ็บปวด กำรได้รับ
บำดเจ็บ รวมถึงกำรได้รับกำรรักษำที่ไม่รอบคอบ ไม่ว่ำจะโดยตั้งใจหรือกำรขำดกำรระมัดระวัง เช่น กำรให้             
ยำผิด กำรให้ยำเพ่ือให้เกิดอำกำรสงบซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอันตรำยต่อผู้สูงอำยุ  กำรผูกมัดอย่ำงไม่เหมำะสม
อันจะท ำให้เกิดกำรได้รับบำดเจ็บหรือเกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
  2) Sexual Abuse เป็นกำรใช้ก ำลังบีบบังคับหรือพฤติกรรมกำรเอำเปรียบทำงเพศ หรือมีลักษณะ
กำรบังคับข่มขู่ รวมถึงกำรมีเพศสัมพันธ์ต่อบุคคลซึ่งไม่ให้ควำมยินยอม หรือกำรมีเพศสัมพันธ์ต่อผู้สูงอำยุที่มี
ควำมบกพร่องทำงจิตหรือขำดควำมสำมำรถในกำรรับรู้และเข้ำใจ 
  3) Psychological/ Emotional Abuse เป็นพฤติกรรมใดๆ ก็ตำมที่ส่งผลท ำให้ผู้ สู งอำยุ เกิด
ควำมรู้สึกปวดร้ำว ตึงเครียด หรือหวำดกลัว รวมถึงกำรว่ำกล่ำวต ำหนิด้วยวำจำ กำรคุกคำมข่มขู่ว่ำจะเอำ
ทรัพย์สินหรือจะท ำร้ำยผู้สูงอำยุ 
  4) Financial/ Material Abuse กำรต้องกำรเอำประโยชน์จำกทรัพย์สินเงินทองหรือกำรใช้
ทรัพย์สินไปในทำงที่ไม่ถูกต้อง กำรกระท ำผิดกฎหมำย และเป็นสิ่งที่ไม่สมควรท ำต่อเงินทุนหรือทรัพย์สมบัติ
ของผู้สูงอำยุ 
  5) Neglect กำรที่ผู้สูงอำยุไม่ได้รับควำมสนใจดูแลช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรหรือตำมควำมจ ำเป็น
ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูแลทำงด้ำนร่ำงกำยหรือด้ำนจิตใจ 
 

 Fulmer (1998) ได้แบ่งรูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  1) Physical Abuse กำรตั้งใจที่จะกระท ำให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมทุกข์ทรมำนด้ำนร่ำงกำย กำรท ำให้
ได้รับบำดเจ็บเจ็บปวด 
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  2) Psychological/ Emotion Abuse กำรท ำให้ได้รับควำมปวดร้ำวทำงจิตใจ กำรท ำให้เกิดควำม
ทุกข์ใจแก่ผู้สูงอำยุ 
  3) Sexual Abuse เป็นควำมสัมพันธ์ทำงเพศท่ีผู้สูงอำยุไม่ได้ยินยอม 
  4) Neglect กำรปล่อยปละละเลยไม่เอำใจใส่ดูแลผู้สูงอำยุให้ได้รับควำมผำสุกทั้งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ ไม่ว่ำจะด้วยควำมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะกระท ำก็ตำม  รวมทั้ง Abandonment คือ กำรทอดทิ้ง                     
กำรไม่สนใจต่อผู้สูงอำยุ กำรหนีผู้สูงอำยุไปโดยไม่กลับมำสนใจดูแลอีกเลยด้วยควำมตั้งใจ กำรปล่อยให้ผู้สูงอำยุ
ได้รับอันตรำย 
  5) Financial/ Material Abuse ควำมรุนแรงด้ำนทรัพย์สินและวัตถุ เป็นกำรแสดงเจตนำต้องกำร
ประโยชน์จำกทรัพย์สินเงินทองหรือใช้ทรัพย์สินไปในทำงที่ไม่ถูกต้อง กำรน ำเงินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำตหรือ
กำรเข้ำครอบครองทรัพย์สมบัติ รวมถึงกำรปลอมเอกสำรต่ำงๆ 
 

  Hogstel and Curry (1999) ได้เแบ่งรูปแบบภัยทำงสังคมและควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ เป็น                     
2 ประเภท คือ 
  1) ผู้สูงอำยุกระท ำตนเอง (Self Abuse) กำรท ำร้ำยตนเอง เช่น กำรปฏิเสธกำรรับประทำนอำหำร
และยำ อำจเนื่องมำจำกกำรรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง เช่น คิดว่ำบุตรหลำนไม่รักไม่สนใจ หรือผู้สูงอำยุมีปัญหำด้ำน
อำรมณ ์มีสติปัญญำเสื่อมถอย เป็นต้น 
  2) ผู้สูงอำยุถูกกระท ำรุนแรงหรือกำรทอดทิ้งจำกสมำชิกในครอบครัวของผู้สูงอำยุ รวมถึงบุคลำกร              
ในทีมสุขภำพที่ท ำหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุ โดยบุคคลเหล่ำนี้ปฏิเสธกำรดูแลหรือกำรให้กำรดูแลที่ไม่เหมำะสม                
กำรกระท ำดังกล่ำวม ี2 ลักษณะ คือ 
    (1) กำรกระท ำโดยตั้งใจ (Active Neglect) เป็นกำรกระท ำลงไปทั้งๆ ที่รู้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
เช่น ไม่จัดหำน้ ำ อำหำร ยำ ให้รับประทำน จนท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดภำวะขำดน้ ำ  (Dehydration) ภำวะ                        
ขำดสำรอำหำร (Malnutrition) กำรให้ยำนอนหลับในปริมำณที่มำกเกินไป หรือกำรที่ญำติผู้ดูแลตั้งใจที่จะ
ปล่อยปละละเลย ไม่จัดหำอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ เช่น แว่นตำ หูฟัง หรืออุปกรณ์ท่ีช่วย
เคลื่อนไหวร่ำงกำย เป็นต้น 
    (2) กำรละเลยทอดทิ้งผู้สูงอำยุโดยไม่ได้ตั้งใจ (Passive Neglect) แต่มีผลกระทบต่อร่ำงกำยและ
จิตใจของผู้สูงอำยุ เช่น กำรเตรียมอำหำรเฉพำะโรคให้ผู้สูงอำยุไม่ถูกต้อง เนื่องจำกกำรขำดควำมรู้หรือ              
ลืมท ำในสิ่งที่ผู้สูงอำยุร้องขอ 
 

 จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช (2552) ได้แบ่งประเภทของกำรกระท ำรุนแรง                
ในผู้สูงอำยุเป็น 5 ชนิด คือ 
  1) กำรกระท ำรุนแรงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ กำรท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดหรือกำรบำดเจ็บตำมร่ำงกำย
ด้วยกำรทุบ กำรต ีกำรเตะ กำรผลัก กำรใช้แรงกระแทกที่ร่ำงกำย กำรผูกมัด 
  2) กำรกระท ำรุนแรงด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ได้แก่ กำรท ำให้เสียใจหรือควำมปวดร้ำวทำงอำรมณ์      
ด้วยกำรใช้ค ำพูดก้ำวร้ำว กำรถูกรังเกียจ กำรถูกแบ่งแยกจำกสังคม กำรไม่เห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ 
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  3) กำรหำประโยชน์ในทรัพย์สินและกำรเอำเปรียบทำงกฎหมำย ได้แก่ กำรลักขโมย กำรล่อลวง               
เอำทรัพย์สิน หรือน ำทรัพย์สินไปใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้องด้วยกำรขโมยหรือเปลี่ยนแปลงเอกสำรเงินทอง                 
ของส่วนตัวของผู้สูงอำยุโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือขู่บังคับเอำประกันชีวิต 
  4) กำรคุกคำมทำงเพศ ได้แก่ กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้สูงอำยุ              
ด้วยกำรใช้ค ำพูด กำรใช้ก ำลัง กำรสัมผัสหรือกำรมอง ซึ่งแสดงถึงกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้สูงอำยุ                   
ทั้งกำรข่มขืนหรือล่วงละเมิดภำยนอก 
  5) กำรละเลยทอดทิ้งหรือกำรละเว้นกำรกระท ำ ได้แก่ ควำมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธกำรดูแล
ส่งผลให้ผู้สูงอำยุไม่ได้รับกำรดูแลที่จ ำเป็น เกิดควำมทุกข์ล ำบำกจำกกำรถูกทอดทิ้ง กำรไม่ได้รับอำหำร เสื้อผ้ำ
ยำรักษำโรค กำรดูแลควำมสะอำด รวมถึงกำรขำดกำรกระตุ้นในกำรเข้ำสังคม 
 

 โรจนี จินตนำวัฒน์ และคณะ (2548) ได้แบ่งประเภทของกำรกระท ำรุนแรงในผู้สูงอำยุออกเป็น              
5 ประเภท ดังนี้ 
  1) กำรท ำร้ำยด้ำนร่ำงกำย เป็นกำรใช้พละก ำลังทำงกำยต่อผู้สูงอำยุ ส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับบำดเจ็บ
ทำงด้ำนร่ำงกำย และ/หรือกำรปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับทำงเพศโดยที่ไม่ได้รับกำรยินยอมจำกผู้สูงอำยุ 
  2) กำรท ำร้ำยทำงด้ำนจิตใจ เป็นกำรกระท ำโดยกำรใช้ค ำพูดและ/หรือไม่ใช้ค ำพูดต่อผู้สูงอำยุ             
ส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมทุกข์ทรมำนทำงด้ำนจิตใจหรือควำมเจ็บปวดทำงอำรมณ ์
  3) กำรเอำประโยชน์จำกผู้สู งอำยุ  เป็นกำรเอำเปรียบผู้สู งอำยุโดยกำรใช้แรงงำนหรือกำร                       
เอำประโยชน์จำกทรัพย์สมบัติของผู้สูงอำยุ เพ่ือน ำมำซึ่งกำรได้ประโยชน์ส่วนตนหรือมีทรัพย์สินเพิ่มเติม 
  4) กำรทอดทิ้ง เป็นกำรละเลยหรือกำรไม่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันที่ส ำคัญต่อ
กำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ 
  5) กำรล่วงละเมิดสิทธิของผู้สูงอำยุ เป็นกำรกระท ำที่จ ำกัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของผู้สูงอำยุ  
ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในครอบครัวหรือชุมชน  นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดคุณลักษณะส ำคัญ 
(Attribute) ที่มักพบในกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
    (1) เจตนำของกำรกระท ำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอำยุ  ซึ่งสำมำรถเป็นได้ทั้งกำรกระท ำที่เจตนำ   
และไม่เจตนำ 
    (2) เป็นกำรกระท ำใดๆ ก็ตำมที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือควำมทุกข์ทรมำนทำงด้ำนร่ำงกำย
และ/หรือทำงด้ำนจิตใจโดยไม่จ ำเป็น ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวจะถูกจ ำแนกตำมองค์ประกอบของควำมรุนแรง
เช่น ควำมรุนแรงด้ำนร่ำงกำย ควำมรุนแรงด้ำนจิตใจ เป็นต้น 
    (3) กำรกระท ำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอำยุ อำจเกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วครำวหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องยำวนำน 
 

 สิริลักษณ์  โสมำนุสรณ์  (2547) ได้ท ำกำรศึกษำเชิงคุณภำพเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรถูก                
ทำรุณกรรมตำมกำรรับรู้ของผู้สูงอำยุและพบควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ มีดังนี ้
  1) กำรไม่ดูแล เป็นกำรที่สมำชิกในครอบครัวไม่ช่วยเหลือสนับสนุนผู้สูงอำยุในด้ำนกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันในยำมปกติและเจ็บป่วย โดยผู้สูงอำยุต้องพยำยำมดูแลตนเองทั้งที่ไม่มีควำมสำมำรถเพียงพอใน              
กำรท ำกิจกรรมกำรดูแลตนเอง 
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  2) กำรไม่ร่วมสนทนำ คือ กำรที่ผู้สูงอำยุไม่ได้รับกำรพูดคุย ทักทำยซักถำมทุกข์สุขทั่วไปจำกสมำชิก
ในครอบครัว 
  3 ) กำรเบียดเบียนทรัพย์สิน เป็นกำรที่ สมำชิกในครอบครัวมำรบกวนขอควำมช่วยเหลือ                          
ด้ำนทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงกำรยึดทรัพย์ไปจำกผู้สูงอำยุ 
  4) กำรให้ท ำงำนบ้ำน เป็นกำรที่สมำชิกในครอบครัวใช้ให้ผู้สูงอำยุท ำงำนบ้ำน  เช่น ซักผ้ำ หุงข้ำว
ท ำกับข้ำว โดยต้องท ำงำนเกือบตลอดเวลำไม่ได้หยุดพักท ำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนรับใช้ 
  5) กำรให้ดูแลบ้ำน โดยกำรที่สมำชิกในครอบครัวมอบหมำยให้ผู้สูงอำยุเฝ้ำบ้ำนเพียงล ำพัง  ขณะที่
สมำชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ ออกไปท ำกิจกรรมนอกบ้ำนท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกเบื่อหน่ำยกับกำรต้องอยู่คนเดียว
ไม่ได้ออกไปนอกบ้ำนเป็นระยะเวลำนำน 
  6) กำรให้ดูแลหลำน โดยสมำชิกในครอบครัวให้ผู้สูงอำยุรับผิดชอบดูแลหลำนอย่ำงเต็มเวลำ ท ำให้
ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำพักผ่อน ขำดโอกำสในกำรท ำสิ่งที่ตนเองต้องกำร 
  7) กำรไม่ให้ร่วมกิจกรรมของครอบครัว เป็นกำรที่สมำชิกในครอบครัวให้ผู้สูงอำยุซึ่งอำศัยอยู่ด้วย              
ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยตนเองตำมล ำพัง เช่น กำรรับประทำนอำหำรคนเดียว หุงหำอำหำร รับประทำนเอง             
ให้นอนเพียงล ำพัง ไม่ให้ร่วมดูโทรทัศน์ ไม่ให้ไปท่องเที่ยวด้วย ซึ่งแสดงถึงควำมไม่ให้ควำมสนใจหรือยอมรับ              
ในตัวผู้สูงอำยุว่ำเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 
 

จะเห็นได้ว่ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุสำมำรถแบ่งประเภทได้หลำยลักษณะ และมีควำมแตกต่ำงไปจำก
ปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องจำกปัญหำควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม (WHO, 2008) ส่งผลให้เกิดควำมตึงเครียดต่อผู้สูงอำยุและผู้ดูแล 
ท ำให้เกิดปัญหำที่สะสมและซับซ้อนมำกขึ้น  นอกจำกนี้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุยังเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย (Stevenson, 2008) ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุจึง
ประกอบด้วยควำมรุนแรงด้ำนร่ำงกำยโดยรวมถึงควำมรุนแรงทำงเพศด้วย ควำมรุนแรงด้ำนจิตใจ กำร              
เอำประโยชน์ กำรละเมิดสิทธิและทรัพย์สิน กำรทอดทิ้ง ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมทุกข์ทรมำน
และเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิต 

1.3 สำเหตุและทฤษฎีที่ว่ำด้วยกำรกระท ำอันตรำย/ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ 
สำเหตุของกำรท ำร้ำย กำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ อำจอธิบำยด้วยทฤษฎีที่เน้นกำรวิเครำะห์

ถึงสำเหตุจำกบุคคลที่เป็นผู้กระท ำ  
  1) ทฤษฎีว่ำด้วยควำมแปรปรวนควำมไม่มั่นคงทำงอำรมณ์ (Psychopathology Theory) 
  กำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีร่ำงกำยอ่อนแอ (Frail) เป็นเรื่องที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้สูงอำยุที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจซึ่งต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ อำจก่อให้เกิด
ควำมเครียดแก่ผู้ดูแล (Caregiver) ได้  ทฤษฎีนี้พยำยำมท ำควำมเข้ำใจกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุ โดยมุ่งประเด็น             
ไปในแง่ปัญหำของตัวผู้ดูแลโดยมองว่ำผู้ดูแลซึ่งเป็นบุตรผู้ใหญ่  (Adult Child) อำจมีควำมกดดันจำกสภำพ             
บีบคั้นทำงสังคม ในบำงกรณี ผู้ดูแลอำจมีปัญหำเรื่องกำรใช้ยำเสพติด กำรติดแอลกอฮอล์ ประวัติกำรเจ็บป่วย
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ทำงด้ำนจิตใจ ปัญหำจำกกำรจ้ำงงำน หรือมีควำมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ควำมรุนแรง ปัจจัยต่ำงๆ
เหล่ำนี้ล้วนท ำให้สภำวะทำงอำรมณ์ของผู้ดูแลมีควำมไม่ม่ันคง อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวได้ 
  2) ทฤษฎีว่ำด้วยกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning Theory) 
  ทฤษฎีนี้ถือว่ำกำรใช้ควำมรุนแรงเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้พฤติกรรม ซึ่งมักจะเรียนรู้มำจำก
ครอบครัวเด็กท่ีเติบโตขึ้นมำในครอบครัวที่ใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ เมื่อเติบโตขึ้นก็มักจะใช้ควำมรุนแรง
เช่นกันเมื่อประสบกับปัญหำในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว 
 

  3) ทฤษฎีกำรแลกเปลี่ยนทำงสังคม (Social Exchange Theory) 
    ทฤษฎีนี้มุ่งควำมสนใจไปที่กำรวัดคุณค่ำของบุคคล โดยมองว่ำบุคคลสำมำรถให้อะไรกับสังคมได้
สังคมก็ตอบแทนกับบุคคลเช่นว่ำนั้นเช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น  เยำวชนนั้นถือว่ำเป็นกลุ่มที่มีคุณค่ำต่อสังคม
นอกจำกนั้น สังคมยังเห็นคุณค่ำของคู่สมรสมำกกว่ำคนโสด หรือเป็นหม้ำย หรือหย่ำร้ำง  กรณีของผู้สูงอำยุซึ่ง
ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืนในกำรดูแลก็ถูกจัดอยู่ในสถำนะอันไม่เป็นที่ต้องกำรของสังคม ซึ่งอำจท ำให้ผู้ดูแลไม่เห็นคุณค่ำ
ของผู้สูงอำยุ จนอำจท ำให้เกิดกำรท ำร้ำยหรือทอดทิ้งข้ึนได้ในที่สุด  
 

  4) ทฤษฎีควำมเครียดที่เกิดข้ึนตำมสถำนกำรณ ์(Situation Stress Theory) 
    ทฤษฎีนี้มองว่ำภำระหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุก่อให้เกิดควำมเครียดอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งผู้สูงอำยุที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ ตัวผู้ดูแลเองก็อำจมีปัญหำด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรเงิน หรือ  
ด้ำนอำรมณ์ท่ีจะยิ่งเพ่ิมควำมเครียดขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลให้มีโอกำสเสี่ยงทีผู่้สูงอำยุจะถูกท ำร้ำยหรือทอดทิ้งได้มำก 
 

  5) ทฤษฎีกำรแสดงบทบำท (Role Theory) 
    ทฤษฎีนี้มองถึงบทบำทของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม บิดำมำรดำซึ่งเคยเป็นผู้ดูแลเมื่อ  
ตอนที่บุตรยังเป็นเด็ก เมื่อบิดำมำรดำอำยุมำกขึ้นเป็นผู้สูงอำยุแล้ว สถำนะก็มีกำรสลับกัน บุตรเมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่ก็กลำยเป็นผู้ดูแลบิดำมำรดำสูงอำยุต่อไป บทบำทท่ีสลับกันนี้เองอำจท ำให้กำรรับรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอำยนุั้น
ไม่ได้ตระหนักถึงสภำวะทำงร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ ซึ่งบำงครั้งต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่เป็นพิเศษจนอำจ
ก่อให้เกิดควำมเครียดเพิ่มข้ึน 
 

  6) แนวคดิเชิงนิเวศน์วิทยำ (Ecological model)  
    ทฤษฎีนี้มองปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็นปัญหำของระบบครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเก่ียวข้อง
กับสังคมที่ครอบครัวนั้นด ำเนินชีวิตอยู่  โดยถือว่ำระบบครอบครัวและระบบสังคมมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง              
และพ่ึงพำซึ่งกันและกัน โดยทฤษฎีระบบนิเวศน์วิทยำนี้มีส่วนประกอบที่ส ำคัญ 3 ส่วน คือ 
   (1) สิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มำประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้ำงของระบบนิเวศ โดยทุกสิ่งทุกอย่ำงเหล่ำนี้มีควำมเก่ียวเนื่องกันเป็นพลวัตร 
   (2) ควำมสัมพันธ์ (Relationship) โดยเชื่อว่ำควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดรวมของระบบนิเวศ
และเป็นกระบวนกำรที่เคลื่อนที่ โดยแต่ละเหตุกำรณ์มีควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน 
   (3) กำรมองแบบองค์รวม (Holistic Approach) เป็นกำรศึกษำกำรด ำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต
โดยเชื่อว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกนี้มีควำมเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ และรวมไปถึง
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ควำมคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยม และทัศนคติ ซึ่งเชื่อว่ำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gordon and Brill (2001) ซึ่งได้อธิบำยกระบวนกำรเกิดกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุว่ำ กำรกระท ำรุนแรง 
เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เองโดยล ำพัง แต่เกิดจำกปัจจัยหลำยชนิดซึ่งมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน                 
อย่ำงเป็นระบบ โดยให้ข้อสังเกตว่ำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของเรื่องรำวซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มี
ลักษณะเฉพำะพิเศษ ซึ่งน ำไปสู่จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมหรือกำรกระท ำอันไม่เหมำะสมถูกต้อง ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่ำวเป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดควำมเครียดแบบเฉียบพลันในลักษณะต่ำงๆ  ขึ้น โดยรูปแบบ
ควำมเครียดที่ เกิดขึ้นอำจมีหลำยลักษณะ กระบวนกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำจะเกิดขึ้นวนเวียนเป็นวงจร
ต่อเนื่องกันไป 
 

นอกจำกนี้ องค์กำรอนำมัยโลก (2002) ยังได้อธิบำยถึงปัญหำควำมรุนแรง โดยแสดงเป็น Ecological 
Model เป็น 4 ระดับ คือ 
  1) ระดับบุคคล พบว่ำประวัติทำงชีวภำพส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลว่ำตนเองจะเป็น
ผู้กระท ำควำมรุนแรงหรือเป็นผู้ใช้ควำมรุนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภำพจิต บุคลิกภำพ กำรดื่มสุรำ กำรใช้                   
สำรเสพติด และประวัติกำรใช้ควำมรุนแรง 
  2) ระดับระหว่ำงบุคคล เป็นกำรอธิบำยจำกปฏิสัมพันธ์ภำยในครอบครัวระหว่ำงเพ่ือนหรือระหว่ำง    
คู่สำมีภรรยำ เป็นประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญหรือกำรเฝ้ำระวัง เพรำะอำจท ำให้เกิดกำรใช้ควำมรุนแรงเกิดข้ึน
ได ้
  3) ระดับชุมชน บริบทของชุมชนในกำรมีสัมพันธภำพเชิงสังคม  ชุมชน โรงเรียน ที่ท ำงำน                      
กำรว่ำงงำน ชุมชนแออัด หรือในชุมชนที่มีกำรซื้อขำยยำเสพติด หรือมีกำรซื้อขำยอำวุธ เช่น ปืน อำจมีกำรใช้
ควำมรุนแรงในชุมชนสูง 
  4) ระดับสังคม นโยบำยทำงเศรษฐกิจและสังคม หำกไม่มีควำมชัดเจนจะส่งผลในด้ำนควำมไม่มี
คุณภำพ ไม่มีควำมปลอดภัยเพียงพอในกำรใช้ชีวิต หรือในบำงวัฒนธรรมที่ยึดถือว่ำเพศชำยมีอ ำนำจมำกกว่ำ
เพศหญิง หรือบิดำมำรดำที่มีอ ำนำจมำกกว่ำบุตรเหล่ำนี้ อำจเป็นกำรเพิ่มกำรใช้ควำมรุนแรงขึ้นได้ 
 

นอกจำกนั้น มีนักวิชำกำรที่ได้ทบทวนลักษณะของผู้สูงอำยุที่อำจถูกกระท ำควำมรุนแรง (Bennett 
and Ebrahim, 1995) ดังนี้ 
  1) มักจะเป็นผู้หญิงมีอำยุมำกกว่ำ 75 ปี และไม่มีบทบำทในครอบครัวหรือทำงสังคม 
  2) ร่ำงกำยเสื่อมโทรม มีปัญหำสุขภำพ เช่น เคลื่อนไหวล ำบำก กลั้นปัสสำวะไม่อยู่ 
  3) ว้ำเหว่และหวำดกลัวง่ำย มองโลกในแง่ลบ 
  4) พักอำศัยอยู่กับบุตรชำยหรือหลำนสำว 

 

Wieland (2000) ได้กล่ำวถึงลักษณะที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สู งอำยุไว้                
เช่นกัน คือ 
  1) ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง ท ำให้ต้องยอมรับสภำพตนเองในกำรรับ                  
กำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น ดังนั้นจึงอำจปิดบังกำรถูกกระท ำรุนแรงที่ได้รับ 
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  2) ผู้สูงอำยุมีภำวะสมองเสื่อมหรือมีควำมบกพร่องเกี่ยวกับระบบควำมจ ำ ท ำให้มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว
หวำดระแวง ส่งผลให้ผู้ดูแลมีอำกำรไม่พอใจและกระท ำรุนแรงตอบโต้กลับได้ 
  3) ผู้กระท ำรุนแรงมีควำมผิดปกติของระบบประสำทและสมองหรือติดสำรเสพติด  ท ำให้มีปัญหำ    
ทำงจิต ไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้เหมำะสม 
  4) ผู้กระท ำรุนแรงต้องพ่ึงพำผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน 
  5) ผู้สูงอำยุและผู้กระท ำควำมรุนแรงพักอำศัยอยู่ร่วมกัน 
  6) ปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ที่ส่งผลให้เกิดควำมเครียดต่อครอบครัว เช่น ปัญหำด้ำนรำยได้ และเรื่องรำว
ที่ท ำให้เกิดควำมตึงเครียดต่อสมำชิกในครอบครัว 
  7) ผู้สูงอำยุที่ขำดกำรติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์กับสังคมและบุคคลอ่ืน 
  8) ประวัติครอบครัวคู่สมรสที่ผ่ำนมำมีกำรกระท ำรุนแรงต่อกัน  
  9) ผู้ดูแลมีควำมเครียดท ำให้มีอำรมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่ำย  

 

จำกปัจจัยและลักษณะดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้กระท ำรุนแรงที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำ
ผู้สูงอำยุ อำจด้วยสำเหตุที่ผู้สูงอำยุขำดสมรรถนะในกำรช่วยเหลือตนเอง หรือไม่มีอ ำนำจต่อรองและอ่อนแอ             
อีกท้ังกำรไม่มีบทบำททำงสังคม ทั้งหมดจึงส่งผลให้ถูกกระท ำรุนแรงได้มำกข้ึน 

 

1.4 ผลกระทบของภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำย ุ

 ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุก่อให้เกิดปัญหำสังคมด้ำนต่ำงๆ เช่น ปัญหำผู้สูงอำยุเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อำศัย                
ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพัง ไม่มีผู้ดูแล ปัญหำกำรน ำผู้สูงอำยุมำใช้งำนท ำให้ทรัพยำกรบุคคลถูกใช้งำนไปในทำง
ไม่เหมำะสม เนื่องจำกผู้สูงอำยุเป็นปูชนียบุคคลที่ควรให้ควำมเคำรพนับถือ ท ำหน้ำที่อบรมบุตรหลำนให้เป็น
คนดี แต่สภำพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหำควำมรุนแรงและกำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุขึ้น               
เกิดปัญหำภำระในกำรดูแลผู้สูงอำยุ เกิดกำรสูญเสียเวลำ ทรัพยำกร งบประมำณในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว              
โดยสรุปควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุถึงแม้ว่ำจะเป็นเพียงปัญหำหนึ่งของสังคมแต่ปัญหำที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ  ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุจึงถือได้ว่ำเป็นปัญหำ
ส ำคัญในระดับชำติซึ่งทุกฝ่ำยควรต้องให้ควำมส ำคัญ ใส่ใจ และเข้ำใจ เนื่องจำกปัญหำที่ซ่อนเร้นเหล่ำนี้ส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุซึ่งเป็นประชำกรกลุ่มใหญ่ของสั งคมในอนำคต (WHO, 2008)  ถึงแม้ว่ำ                
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุจะเป็นควำมรุนแรงในครอบครัว แต่ปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุนั้นมีควำมแตกต่ำง
จำกควำมรุนแรงต่อเด็กและควำมรุนแรงในครอบครัว เนื่องจำกควำมชรำและควำมเสื่อมตำมธรรมชำติส่งผล
ต่อกำรประเมินหรือกำรวิเครำะห์สำเหตุปัญหำกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำกำรกระท ำรุนแรง 
และกระบวนกำรชรำ จึงท ำให้ผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกที่ได้รับควำมรุนแรงต้องได้รับควำมทุกข์ทรมำนและเสียชีวิต
ไปโดยไม่ได้รับกำรช่วยเหลือหรือวินิจฉัยหำสำเหตุที่ถูกต้องแท้จริง (Miller, 2009) 
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1.5 สถำนกำรณ์ปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ 
1.5.1 สถำนกำรณ์ในระดับโลก 
จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช (2552) ศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำควำมรุนแรง               

ต่อผู้สูงอำยุในต่ำงประเทศ กล่ำวว่ำ กำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ (Elder abuse) มีกำรกล่ำวถึงตั้งแต่                    
ช่วงศตวรรษท่ี 16 ในบทประพันธ์ของ William Shakespeare เรื่อง King Lear ซึ่งเป็นเรื่องรำวโศกนำฏกรรม
ของพระรำชำสูงอำยุที่ถูกบุตรสำวกระท ำรุนแรงหลังจำกสละรำชบัลลังก์ โดยเชื่อกันว่ำเป็นเรื่องรำวที่อิงมำจำก
ประวัติศำสตร์ของพระรำชำในสมัยโรมัน (Rinker, 2007) แต่ยังไม่มีใครคิดว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำรุนแรง
ต่อผู้สูงอำยุ ต่อมำระหว่ำงปี ค.ศ. 1970 - 1975 ควำมสนใจเกี่ยวกับปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุถูกน ำมำ
กล่ำวถึงอีกครั้งในประเทศอังกฤษโดยใช้ค ำว่ำ “Granny Battering” และ “Grannybashing” กับกำรทุบตี
ผู้ หญิ งสู งอำยุ  ซึ่ งตี พิ ม พ์ ในวำรสำร  The British Medical Journal and Nursing Mirror โดย  Baker                 
และต่อมำในปี ค.ศ. 1980 งำนวิจัยต่ำงๆ เกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเริ่มมีแพร่หลำยเป็นที่รู้จัก                  
ต่อสำธำรณชน หลังจำกนั้นประเด็นควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุได้ถูกน ำเสนอต่อรัฐสภำของสหรัฐอเมริกำ                      
ในปี ค.ศ. 1981 (Curry & Stone, 1994; Hogstel & Curry, 1999; Rinker, 2007; Miller, 2009 อ้ำงโดย  
จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช, 2552 ) ส่งผลให้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุได้รับควำมสนใจและ
ขยำยกว้ำงจำกกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วแถบตะวันตกเช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ สวีเดน รวมทั้งสู่
ประเทศในกลุ่มที่ก ำลังพัฒนำ 

 

ในเอกสำรชิ้นนี้  (จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช, 2552) ยังกล่ำวอีกว่ำ ถึงแม้ว่ำ
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะไม่ใช่ปรำกฏกำรณ์ใหม่ แต่อัตรำกำรเพ่ิมจ ำนวนขึ้นของผู้สูงอำยุ 
พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมส่งผลให้อุบัติกำรณ์และควำมเสี่ยงของกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุมี
อัตรำเพ่ิมสูงขึ้น (WHO, 2008) และส่งผลกระทบทั้งต่อสังคมและสุขภำพของผู้สูงอำยุ รวมทั้งเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและคุณภำพชีวิตของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ องค์กำรอนำมัยโลกจึงให้ควำมสนใจและมี
ควำมตระหนักต่อปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นอย่ำงมำก (WHO, 2002) จึงได้ร่วมกับThe International Network for 
thePrevention of Elder Abuse หรือ INPEA ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักภำคเอกชนที่ส ำคัญของสหรัฐอเมริกำ 
โดยให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรงผ่ำนเครือข่ำยและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนทั่วโลก โดยเป็น
ผู้ริเริ่มให้มีกำรก ำหนด “วันรับรู้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุโลก” ขึ้น(World Elder Abuse Awareness Day: 
WEAAD) โดยให้วันที่ 15 มิถุนำยนของทุกปี เป็นวันรับรู้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุโลก ซึ่งในวันดังกล่ำวจะมีกำร
สัมมนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพ่ือช่วยท ำให้นำนำประเทศทั่วโลกเกิด
ควำมตื่ น ตั วและตระห นั กถึ งควำมส ำคั ญ ของปั ญ ห ำมำกยิ่ งขึ้ น  (WHO, 2002 ; Rinker, 2007 ; 
INPEAAnnounces 4th World Elder Abuse Awareness Day 2009, http//www.inpea.net)  องค์กำร
อนำมัยโลกกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุทั่วโลกว่ำ ปัจจุบันพบอุบัติกำรณ์ควำมรุนแรงต่อ
ผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยในประเทศแถบยุโรปมีกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุสูงถึงร้อยละ 4-6  
โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของผู้สูงอำยุเอง เช่น ในประเทศอังกฤษพบกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ
ร้อยละ 5-9  โดยกำรกระท ำที่พบส่วนใหญ่เป็นควำมรุนแรงด้ำนจิตใจ เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียพบกำร
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กระท ำรุนแรงด้ำนจิตใจต่อผู้สูงอำยุมำกกว่ำกำรกระท ำรุนแรงประเภทอ่ืน สอดคล้องกับกำรรำยงำนของ
ประเทศเยอรมนีพบกำรกระท ำรุนแรงด้ำนจิตใจโดยกำรกระท ำส่วนใหญ่คือกำรใช้ค ำพูด และในสหรัฐอเมริกำ
รำยงำนว่ำหลังจำกผู้สูงอำยุถูกกระท ำรุนแรงมักมีอำกำรผิดปกติทำงจิตตำมมำถึงร้อยละ  54.1 (Wang, 2005; 
Konig and Kallberg, 2006 ; WHO, 2008) 

 

กำรทบทวนของ จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช (2552) ยังชี้ให้ทรำบอีกว่ำ ใน
ประเทศแถบตะวันตกปัญหำควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุเป็นปัญหำที่พบได้ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้น ปัญหำ
ควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุ มีกำรรำยงำนปัญหำเพียง 1 ใน 5 ของผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรง (Ebersole et al, 
2004) จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่รับเรื่องและช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรง หรือ APS (Adult 
Protective Services) พบว่ำอัตรำกำรถูกกระท ำรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 29.0 ในช่วงปี ค.ศ. 2000 - 
2004  โดยพบปัญหำผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้งหรือไม่สนใจตนเองมำกที่สุดถึงร้อยละ 29.0  รองลงมำเป็นกำรกระท ำ
รุนแรงโดยผู้ดูแลร้อยละ 26 กำรล่วงละเมิดสิทธิมีร้อยละ 19.0  กำรท ำร้ำยจิตใจหรืออำรมณ์พบร้อยละ 12  
เช่นเดียวกับกำรกระท ำรุนแรงด้ำนร่ำงกำยซึ่งพบร้อยละ 12.0 เช่นกัน  นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำ
รุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ถึงร้อยละ 66.0  โดยมำกกว่ำครึ่งหนึ่งมีอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่จะ
พักอำศัยอยู่ในบ้ำนหรือครอบครัวตนเอง 

 

ในประเทศนิวซีแลนด์ กำรวิจัยที่ผ่ำนมำ (Miller, 2009 อ้ำงโดย จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี 
วิวัฒน์วำนิช, 2552) พบว่ำ ผู้ที่กระท ำควำมรุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นบุตรหลำนของผู้สูงอำยุเอง กำรกระท ำ
รุนแรงที่เป็นปัญหำมำกที่สุดคือ ปัญหำกำรละเลยทอดทิ้ง แต่เนื่องจำกประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะเป็นเกำะ 
และมีประชำกรหลำกหลำยชนเผ่ำทั้งที่อพยพเข้ำมำและเป็นชนเผ่ำพ้ืนเมือง ซ่ึงประชำกรผู้สูงอำยุของ
นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในชนบทและเป็นชนเผ่ำพ้ืนเมืองหลักของประเทศ เช่น ชนเผ่ำเมำรี ซึ่งผู้สูงอำยุ
เหล่ำนี้ยังคงประสบปัญหำและได้รับผลกระทบต่อควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในลักษณะกำรไม่ได้รับ ควำมผำสุกใน
ชีวิต ท ำให้ภำครัฐโดยคณะกรรมำธิกำรครอบครัวแห่งชำติ (Families Commission Act) จัดท ำโครงกำรวิจัย
ระดับชำติเกี่ยวกับกำรป้องกันและกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในเชิงลึกขึ้นโดยกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึกกับผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง และกำรสนทนำกลุ่มกับผู้สูงอำยุปกติทั่วไปรวมถึงกำร
สนทนำกลุ่มกับผู้ที่ให้กำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ เช่น พยำบำล แพทย์ นักสังคมสงเครำะห์อำสำสมัคร ซึ่ง
ผลกำรวิจัยที่ได้ในครั้งนี้  รัฐบำลนิวซีแลนด์มุ่งให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลที่ได้จำกผู้สูงอำยุเป็นหลักเ พ่ือน ำมำ
ก ำหนดและพัฒนำเป็นแนวทำงกำรป้องกันช่วยเหลือในระดับชำติต่อไป 

 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเศรษฐกิจ ส่งผลต่อปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ เช่นในประเทศบรำซิล  
(WHO,2008) จำกรำยงำนปัญหำของ Brazilian Adult Protection Services เกี่ยวกับอัตรำกำรเสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุที่สูงขึ้นของผู้สูงอำยุ ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจำกกำรหกล้มและอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร จำกกำรรำยงำน
ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้ท ำให้คณะรัฐบำลของประเทศบรำซิลเริ่มค้นหำสำเหตุกำรที่ท ำให้เกิดกำรเสียชีวิตในลักษณะ
ดังกล่ำว ผลกำรค้นหำสำเหตุพบว่ำปัญหำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขำดกำรดูแลเอำใจใส่ของบุตรหลำนใน
ครอบครัว เนื่องจำกปัญหำควำมล้มเหลวในกำรสนับสนุนทำงสังคมท ำให้ผู้ดูแลในครอบครัวเกิดควำมเครียด 
รวมทั้งจำกปัญหำเศรษฐกิจและกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อสภำพผู้สูงอำยุ   
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ส่วนในประเทศแถบเอเชีย ปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุยังมีควำมซ่อนเร้นและมีกำรรำยงำน                  
น้อยกว่ำควำมเป็นจริง เช่น ในสังคมประเทศจีนแทบจะไม่มีกำรกล่ำวหรือเอ่ยถึงกำรท ำร้ำยหรือกำรกระท ำ
รุนแรงต่อผู้สูงอำยุเลย กำรรำยงำนปัญหำพบว่ำมีน้อยมำกเนื่องจำกกำรยึดมั่นในค ำว่ำกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ
อย่ำงเคร่งครัดท ำให้ไม่มีใครนึกถึงปัญหำนี้  แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีกำรรับรู้ถึงปัญหำกำรกระท ำรุนแรง
ต่อผู้สูงอำยุ  ส ำหรับในประเทศเกำหลีนั้นส่วนใหญ่เชื่อว่ำควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกำรสำมัคคีกันของคน   
ในครอบครัวเป็นสิ่งที่ท ำให้เกิดควำมผำสุกในชีวิตมำกกว่ำกำรก ำหนดหรือกำรคอยเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง 
ต่อกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ เช่นเดียวกับชำวญี่ปุ่นที่เชื่อว่ำสิ่งที่ดีที่สุดที่ท ำให้เกิดควำมสุขทั้งต่อผู้สูงอำยุ
และครอบครัวคือกำรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยมีครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลำงและมีควำมเข้มแข็งตำมบรรทัดฐำน
ของสังคม โดยเฉพำะเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ (WHO, 2002; Watanabe, 2003; Yanand Tang, 2004) ใน
บำงสังคมผู้สูงอำยุอำจถูกกระท ำรุนแรงจำกควำมเชื่อ  วัฒนธรรม ประเพณี หรือแม้แต่จำกบรรทัดฐำน                
ทำงสังคม เช่น ในประเทศอินเดีย สตรีสูงอำยุที่มีสถำนภำพสมรส หม้ำย มักยำกจนขำดคนดูแลเอำใจใส่                
และมักจะถูกกระท ำในลักษณะโหดร้ำยทำรุณ เช่น กำรไล่ออกจำกบ้ำน กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ เป็นต้น 
(WHO, 2008)  

 

1.5.2 สถำนกำรณ์ในสังคมไทย 
ส ำหรับประเทศไทยพบว่ำปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุยังเป็นปัญหำที่ซ่อนเร้นขำดกำรรำยงำน

ปัญหำที่แท้จริง รวมทั้งขำดกำรรับรู้จำกประชำชนและสังคม เนื่องจำกสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมกตัญญูกตเวทีและกำรเคำรพนับถือผู้อำวุโส จึงท ำให้ประชำชนทั่วไปไม่ได้ตระหนักหรือคิดว่ำจะมี                
กำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเกิดขึ้นจริง รวมทั้งกำรมองว่ำเป็นปัญหำในครอบครัวไม่ควรไปเกี่ยวข้อง อีกทั้ง                 
ตัวผู้สูงอำยุเองก็ไม่กล้ำบอกหรือเล่ำให้ผู้อ่ืนฟังว่ำตนเองถูกกระท ำรุนแรง เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีควำมรักและ
ผูกพันต่อผู้กระท ำรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว  รวมทั้งอำจกลัวหรืออำยต่อสิ่งที่ เกิดขึ้น                 
(อัจฉรำพร สี่หิรัญวงค์, 2544; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2545; วรำห์ เห่งพุ่ม, 2547) 

 

อย่ำงไรก็ตำม กำรทบทวนงำนวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ เริ่มมีนักวิชำกำร             
ทีส่นใจศึกษำเกี่ยวกับปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไทย โดยมีกำรศึกษำวิจัยที่ทบทวนได้ทั้งหมด 14 เรื่องจำก
กำรทบทวนเอกสำรกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ เริ่มมีกำรศึกษำมำตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2541  โดยมีกำรศึกษำ                     
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

จุฬำภรณ์ สมรูป และ เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ (2541) ได้ศึกษำภำวะเสี่ยงของผู้สูงอำยุต่อกำรได้รับ
กำรทำรุณกรรมในบ้ำน และภำวะเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัวที่มีเศรษฐำนะแตกต่ำงกัน ซึ่งใน                
เขตกรุงเทพมหำนครผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีภำวะเสี่ยงต่อกำรถูกทำรุณกรรมในบ้ำนสูงถึงร้อยละ 76 
โดยจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ควำมเครียดของผู้ดูแล และเศรษฐำนะที่แตกต่ำงกัน  มีผลต่อภำวะเสี่ยง                   
ของผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรทำรุณกรรมในบ้ำน  ระดับกำรศึกษำของผู้ดูแลที่ต่ำงกัน ส่งผลต่อควำมเสี่ยงของ               
กำรทำรุณกรรมผู้สูงอำยุในบ้ำนต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อัจฉรำพร สี่หิรัญวงค์  (2544) ได้ศึกษำกำรทำรุณกรรมสตรีสูงอำยุในสังคมไทยพบว่ำ กำร                 
ทำรุณกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรทำรุณกรรมทำงด้ำนจิตใจ  ส่วนกำรเอำประโยชน์จำกผู้สูงอำยุพบน้อยที่สุด
พฤติกรรมที่สมำชิกในครอบครัวกระท ำต่อผู้สูงอำยุมำกที่สุดคือ กำรไม่รับฟังหรือเพิกเฉยต่อควำมคิดเห็น              
กำรแสดงควำมร ำคำญ กำรไม่พำไปเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม 

โรจนี จินตนำวัฒน์ (2545) ได้ศึกษำควำมหมำยและองค์ประกอบของกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุตำม               
กำรรับรู้ของผู้สูงอำยุไทยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ำ กำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุเป็นกำรกระท ำใดๆ ที่มีต่อผู้สูงอำยุทั้งที่
มีเจตนำและไม่เจตนำ  ผลของกำรกระท ำส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับบำดเจ็บด้ำนร่ำงกำยหรือทุกข์ทรมำนจิตใจ    
กำรกระท ำอำจกระท ำชั่วครำวหรือต่อเนื่อง 

 

พัทรินทร์บุญเสริม (2546) ได้ศึกษำควำมรุนแรงในครอบครัวต่อผู้สูงอำยุในอ ำเภอบ้ำนเขว้ำ    
จังหวัดชัยภูมิ พบว่ำกำรทำรุณกรรมที่พบมำกที่สุดคือ ด้ำนจิตใจ พบร้อยละ 44.5  รองลงมำคือ กำรทอดทิ้ง
พบร้อยละ 21.25  กำรเอำประโยชน์ทำงกำรเงิน พบร้อยละ 8.75  ส่วนกำรทำรุณกรรมทำงเพศและ                
ทำงร่ำงกำย พบร้อยละ 3.5 และ 2.3 ตำมล ำดับ 

 

คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสตรี เยำวชน และผู้สูงอำยุวุฒิสภำ (2546) ได้ท ำกำรส ำรวจควำมรุนแรง
ต่อผู้สูงอำยุในสถำนสงเครำะห์คนชรำ ทั้งภำครัฐและเอกชน จ ำนวน 349 รำย  ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้สูงอำยุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถำนภำพหม้ำย และมีโรคเรื้อรัง  ควำมรุนแรงที่พบส่วนใหญ่เป็นควำมรุนแรง               
ด้ำนจิตใจโดยพบถึงร้อยละ 80.9 และในปีเดียวกันยังได้ท ำกำรส ำรวจควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไทยโดยท ำ              
กำรส ำรวจผู้สูงอำยุ จ ำนวน 171 รำย ใน 68 จังหวัดทั่วประเทศ  ผลกำรส ำรวจพบว่ำกำรกระท ำรุนแรง                
ส่วนใหญ่เป็นกำรทอดทิ้งละเลย  รองลงมำเป็นกำรกระท ำรุนแรงด้ำนจิตใจ 

 

สิริลักษณ์ โสมำนุสรณ์ (2547) ได้ศึกษำประสบกำรณ์กำรทำรุณกรรมของผู้สูงอำยุพบว่ำ ผู้สูงอำยุให้
ควำมหมำยของกำรทำรุณกรรมผู้สูงอำยุว่ำหมำยถึง กำรที่ตนเองไม่ได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือ                 
กำรถูกบังคับและกำรขัดใจจำกผู้อ่ืน และลักษณะของกำรทำรุณกรรมเกิดขึ้นได้หลำยรูปแบบ ได้แก่ กำรไม่ดูแล 
กำรไม่ร่วมสนทนำ กำรเบียดเบียนทรัพย์สิน กำรให้ดูแลหลำน กำรให้ท ำงำนบ้ำน กำรให้อยู่ดูแลบ้ำน และ             
กำรไม่ให้ร่วมกิจกรรมของครอบครัว  ส่วนสำเหตุของกำรทำรุณกรรมนั้น ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ำเป็นผลมำจำกทั้ง   
ตัวผู้ให้ข้อมูลและผู้กระท ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมำชิกในครอบครัว  สำเหตุจำกผู้ให้ข้อมูลเอง ได้แก่ ควำมเจ็บป่วย   
ควำมยำกจน  จำกผู้กระท ำกำรทำรุณกรรม ได้แก่ กำรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอำยุ และกำรใช้สิ่งเสพติด                 
กำรถูกทำรุณกรรมนี้ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดควำมทุกข์ใจ ต้องหลบหนี และไม่อยำกมีชีวิตอยู่ ซึ่งกำรทรำบถึ ง
ปัญหำกำรทำรุณกรรมผู้สูงอำยุนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับพยำบำลในกำรดูแลผู้สูงอำยุต่อไป 

 

ภัณฑิลำ อิฐรัตน์ (2547) ได้ศึกษำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในครอบครัวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรทำรุณกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรทำรุณกรรมทำงด้ำนจิตใจ  รองลงมำคือกำรทอดทิ้ง             
และพบว่ำกำรทำรุณกรรมทำงร่ำงกำยมีน้อยที่สุด  ส่วนลักษณะกำรทำรุณกรรมที่พบมำกที่สุดคือ กำรโต้เถียง
ไม่เชื่อฟัง ไม่เคำรพต่อผู้สูงอำยุ และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมรุนแรง ได้แก่ เพศ สถำนภำพสมรส           
และรำยได้ 
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วรำห์ เห่งพุ่ม (2547) ได้ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม    
ต่อผู้สูงอำยุโดยบุคคลในครอบครัว ผลกำรศึกษำพบว่ำมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองผู้สูงอำยุ                      
ในต่ำงประเทศถือว่ำกำรท ำร้ำยและกำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ เป็นควำมรุนแรงในครอบครัวและมีมำตรกำรและ             
กำรบัญญัติกฎหมำยก ำหนดให้บุคคลที่มีควำมใกล้ชิด โดยอำศัยกำรประกอบวิชำชีพของคนเหล่ำนั้นมีหน้ำที่
แจ้งกำรท ำร้ำยที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้กำรช่วยเหลือสูงอำยุที่ถูก             
ท ำร้ำย  ส่วนมำตรกำรทำงกฎหมำยของไทยพบว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติ
กำรให้ควำมคุ้มครองผู้สูงอำยุจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในลักษณะกว้ำงๆ เชิงนโยบำย แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีกฎหมำย
ใดๆ ออกมำรับรองสิทธิตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แต่อย่ำงใด  ส่วนมำตรกำรทำงอำญำเน้นกำรลงโทษ
ผู้กระท ำผิดมำกกว่ำกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด 

 

โรจนี จินตนำวัฒน์ (2548) ได้ศึกษำควำมชุกและปัจจัยควำมเสี่ยงของกำรถูกท ำร้ำยในสตรี                
สูงอำยุไทยในชุมชนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่พบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์กำรถูกท ำร้ำย             
กำรท ำร้ำยส่วนใหญ่คือ ด้ำนจิตใจ  รองลงมำเป็นกำรเอำประโยชน์จำกผู้สูงอำยุ กำรล่วงละเมิดสิทธิของ
ผู้สูงอำยุ กำรทอดทิ้ง  ส่วนกำรท ำร้ำยร่ำงกำยนั้นพบน้อยที่สุด และพบว่ำปัจจัยเสี่ยงที่มีควำมสัมพันธ์กับ              
กำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติคือ กำรรับรู้รำยได้ที่ ไม่เพียงพอของผู้สูงอำยุ  ซึ่งส่งผลให ้                
ทั้งผู้สูงอำยุและสมำชิกในครอบครัวเกิดควำมเครียด กำรมีประวัติดื่มสุรำของสมำชิกในครอบครัว ปัญหำ
สุขภำพของผู้สูงอำยุ ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอำยุ 

 

พรพิมล นวนกุล และคณะ  (2549) ได้ศึกษำบทบำทของผู้น ำชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำ                   
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในครอบครัว โดยท ำกำรศึกษำในอ ำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ผู้น ำชุมชนมีทัศนะต่อกำรปฏิบัติกำรและกำรให้ควำมช่วยเหลือมำกกว่ำกำรวำงแผนและกำรแสวงหำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ และกำรประเมินสภำวะปัญหำ ซ่ึงบทบำทในกำรจัดกำรปัญหำที่พบมำกที่สุดคือ บทบำทใน                
กำรป้องกันปัญหำโดยกำรจัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับครอบครัว 

 

ชมพูนุช สมจินดำ (2550) ได้ศึกษำเกณฑ์กำรวิจัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่สร้ำงทุกข์                 
ต่อผู้สูงอำยุจำกสมำชิกในครอบครัว โดยท ำกำรศึกษำผู้สูงอำยุในเขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ด้วยเกณฑ์         
ที่พัฒนำใหม่  ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้สูงอำยุมีประสบกำรณ์ของพฤติกรรมที่สร้ำงทุกข์ต่อผู้สูงอำยุร้อยละ  15.7 
และเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่พัฒนำขึ้นพบว่ำมีควำมเชื่อมั่นในกำรวินิจฉัยว่ำผู้สูงอำยุถูกกระท ำร้อยละ 26 
และวินิจฉัยว่ำน่ำจะเป็นร้อยละ 74 โดยพฤติกรรมที่สร้ำงทุกข์คือ กำรสร้ำงทุกข์ด้ำนจิตใจ 

 

อมรรัตน์ สัทธำธรรมรักษ์ และคณะ (2551) ได้ท ำกำรศึกษำผู้สูงอำยุในจังหวัดชลบุรี  จ ำนวน               
250 รำย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุเป็นรำยบุคคล พบว่ำผู้สูงอำยุมีประสบกำรณ์ของ               
กำรถูกทำรุณกรรมเป็นบำงครั้ง อัตรำควำมชุกของกำรทำรุณกรรมผู้สูงอำยุในจังหวัดชลบุรีพบร้อยละ  78.4 
กำรทำรุณกรรมที่พบมำกสุดคือ ด้ำนจิตใจ พบร้อยละ 56  รองลงมำคือ กำรเอำประโยชน์จำกผู้สูงอำยุ                
พบร้อยละ 54.4  กำรทอดทิ้ง พบร้อยละ 40.4  กำรทำรุณกรรมด้ำนร่ำงกำย พบร้อยละ 29.6 และกำร          
ล่วงละเมิสิทธิ์ของผู้ป่วย พบร้อยละ 24.8 
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สรชัย จ ำเนียรด ำรงกำร บรรณำธิกำร (2556) ได้ศึกษำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติต่อ                
คนพิกำร เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอำยุ พบว่ำมีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในสังคมไทย เกิดขึ้นทั้งในบริบทของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  รูปแบบของกำรใช้ควำมรุนแรงมีทั้งทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจ และทำงเพศ  เกิดขึ้น
ในสถำนที่ต่ำงๆ แม้กระทั่งในสถำนดูแล (Abuse in Nursing Home) กำรใช้ควำมรุนแรงทำงจิตใจ เช่น                
กำรทอดทิ้งไม่ให้กำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรปล่อยให้ผู้สูงอำยุอยู่ตำมล ำพังเป็นเวลำนำน               
โดยพบว่ำหำกสังคมจะให้ควำมสนใจกับกำรวัดคุณค่ำของบุคคล หำกมองว่ำบุคคลใดสำมำรถให้อะไรตอบแทน
แก่สังคมได้สังคมก็จะตอบแทนกับบุคคลนั้นเช่นกัน  สังคมส่วนใหญ่จะให้กำรยกย่องผู้ที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้
และผู้ที่สำมำรถท ำประโยชน์ให้แก่สังคม  กรณีผู้สูงอำยุที่ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืนในกำรดูแลก็จะถูกจัดอยู่ในสถำนะ              
ที่ไม่เป็นที่ต้องกำรของสังคม ส่งผลท ำให้ผู้ดูแลไม่เห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุจนอำจน ำไปสู่กำรใช้ควำมรุนแรง               
ในที่สุด อคติทำงอำยุเช่นนี้เกิดขึ้นในกรณีของสังคมไทยเช่นกัน แม้ไม่มีกำรเก็บสถิติของกำรใช้ควำมรุนแรง                 
ในครอบครัวต่อผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ก็พบว่ำมีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุอยู่ หำกแต่ผู้สูงอำยุ
เหล่ำนั้นมักเงียบเฉยด้วยรู้สึกว่ำอับอำยที่จะบอกให้สังคมรับรู้ว่ำตนเองถูกคนในครอบครัวท ำร้ำย และกลัวว่ำ
จะไม่ได้รับกำรดูแลจำกบุคคลเหล่ำนั้นต่อไปหำกมีกำรแจ้งให้ผู้อ่ืนรับรู้  อคติทำงอำยุหรือทัศนคติเชิงลบที่ผู้อ่ืน
มีต่อผู้สูงอำยุเป็นสำเหตุของกำรเลือกปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันที่น ำไปสู่กำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในที่สุด 

 

จิรำพร เกศพิชญวัฒนำ และ สุวิณี วิวัฒน์วำนิช (2552) ได้ศึกษำโดยกำรทบทวนงำนวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ ร่วมกับกำรศึกษำสถำนกำรณ์จริงในพ้ืนที่              
ทั้ง 4 ภำค รวมทั้งเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำสถำนกำรณ์กำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุไทย มีหลักฐำน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน  ข้อมูลจำกกำรวิจัยให้ตัวเลขที่น่ำตกใจที่แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุไทยจ ำนวนมำก     
ให้ข้อมูลว่ำเคยถูกกระท ำรุนแรงทำงจิตใจจำกบุตรหรือบุคคลในครอบครัว โดยค ำพูด กำรไม่ให้เกียรติ หรือ
พฤติกรรมที่บุตรแสดงออกต่อผู้สูงอำยุ ท ำให้ผู้สูงอำยุเสียใจ หมดก ำลังใจ  ปัญหำรองลงมำคือ กำรถูกละเลย 
ทอดทิ้ง ทั้งนี้ข้อมูลจำกผู้ที่ปฏิบัติงำนรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้สูงอำยุพบว่ำ ผู้สูงอำยุ              
ที่ถูกทอดทิ้งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจำกเพ่ือนบ้ำนหรือผู้พบเห็น จำกต ำรวจ หรือผู้สูงอำยุมำขอ                  
ควำมช่วยเหลือเอง หรือเป็นผู้สูงอำยุที่ยำกไร้ปลูกเพิงพักอยู่ตำมใต้ต้นไม้ และเก็บของเก่ำขำย สถำนภำพ
ยำกจน  สำเหตุส่วนใหญ่คือ ครอบครัวยำกจน บุตรไม่สำมำรถดูแลได้  ปัญหำควำมรุนแรงที่ตำมมำ ได้แก่     
กำรกระท ำรุนแรงโดยกำรเอำเปรียบทรัพย์สิน เกิดจำกกำรที่บิดำมำรดำสูงอำยุได้แบ่งและมอบทรัพย์สิน               
แก่บุตรหมดเรียบร้อยแล้ว และบุตรไม่พึงประสงค์ให้อยู่ในบ้ำน  ผู้สูงอำยุจึงต้องมำอยู่ ณ สถำนสงเครำะห์
คนชรำ หรือพบกรณีท่ีลูกๆ ให้บิดำมำรดำสูงอำยุไปขอทำนมำเลี้ยงบุตรหลำน 

 

 ส่วนผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงทำงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ กำรทุบตี กำรชกต่อย กำรท ำร้ำยร่ำงกำย                
ผู้สูงอำยุ  ส่วนใหญ่เกิดจำกบุตรเมำสุรำ ติดสำรเสพติด  ผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงทำงเพศเกิดจำกกำรที่บุตร
ป่วยเป็นโรคจิต  ผู้สูงอำยุไทยที่ถูกกระท ำรุนแรงส่วนใหญ่จะไม่บอกหรือเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน             
ระยะแรกๆ เพรำะผู้สูงอำยุจะรู้สึกละอำยว่ำตนถูกกระท ำจำกบุตรของตนเอง  อำกำรระยะแรกๆ ที่พบเห็นคือ 
ผู้สูงอำยุมีอำกำรซึมเศร้ำ หรือพบมีร่องรอย เช่น มีแผลฟกช้ ำด ำเขียว และในกรณีที่ผู้สูงอำยุถูกท ำร้ำยร่ำงกำย 
หรือล่วงละเมิดทำงเพศยังปรำกฏไม่มำก เมื่อเทียบกับควำมรุนแรงในกลุ่มอ่ืน 
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ส่วนที่สอง มำตรกำร กฎหมำย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ และ                    
กำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 

ในสังคมไทยแต่เดิมเรำให้ควำมเคำรพนับถือและดูแลเอำใจใส่ผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงดียิ่ง  แต่จำก                  
สภำพควำมเป็นอยู่ในปัจจุบัน สภำพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้ผู้สูงอำยุจ ำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง
ปล่อยปละละเลยไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ บ้ำงก็ถูกท ำร้ำย หรือถูกน ำไปแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ 
รวมทั้งกำรถูกละเมิดเอำเปรียบ  รัฐจึงได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ทั้งทำงกฎหมำย นโยบำย และกลไก
ต่ำงๆ เพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  มำตรกำรในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุทั้งใน
ระดับนโยบำย กฎหมำย และระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ มีดังนี้  

 

 
  2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยถือเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ  ในส่วนที่เป็น                
กำรคุ้มครองป้องกันกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุ กำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุนั้น  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ใน
มำตรำ 53 “เด็ก เยำวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองโดยรัฐจำกกำรใช้ควำมรุนแรงและ
กำรปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม…..” 

 

 นอกจำกนั้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ .ศ . 2550 ได้คุ้มครองและให้หลักประกัน                 
ควำมเสมอภำค และก ำหนดสิทธิแก่ผู้สูงอำยุไว้ในหลำยมำตรำด้วยกัน อำทิหมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของ             
ชนชำวไทย  ส่วนที่ 2 ควำมเสมอภำค (มำตรำ 30) ที่บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยและได้รับ               
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม (มำตรำ 40) ยังได้
บัญญัติถึงกำรคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอำยุในกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเหมำะสม และส่วนที่ 9 
สิทธิในกำรได้รับบริกำรสำธำรณสุข (มำตรำ 53) ที่บัญญัติถึงกำรคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ โดยให้
บุคคลที่มีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ ได้รับสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวย               
ควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ศรี และควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ  หมวด 5 แนวนโยบำย
พ้ืนฐำนแห่งรัฐ  ส่วนที่ 4 แนวนโยบำยด้ำนศำสนำ สังคม กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ และวัฒนธรรม                 
(มำตรำ 80) บัญญัติให้รัฐต้องด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยสังคม กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ และวัฒนธรรมโดย
ให้กำรสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้นอกจำกนี้ใน
ส่วนที่ 7 แนวนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ (มำตรำ 84) ได้บัญญัติให้รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำน
เศรษฐกิจโดยจัดให้มีกำรออมเพ่ือกำรด ำรงชีพในยำมชรำแก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงทั่วถึง  หมวด 
6 รัฐสภำ  ส่วนที่ 7 กำรตรำพระรำชบัญญัติ (มำตรำ 152) ได้กล่ำวถึงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                      
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ หำกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำให้ตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญขึ้น ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนเกี่ยวกับผู้สูงอำยุจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมำธิกำรทั้งหมด ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนหญิงและชำยที่ใกล้เคียงกัน 
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 2.2 พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
 ประเทศไทยยังมีพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ .ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่เปรียบเสมือน
กฎหมำยแม่บทหลักส ำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งมีสำระส ำคัญในกำรให้สิทธิแก่ผู้สูงอำยุในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรแพทย์
กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม กำรประกอบอำชีพ กำรอ ำนวยควำมสะดวก                 
กำรยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่  กำรสงเครำะห์ และอ่ืนๆ ซึ่งนับว่ำเป็นกำรให้สิทธิแก่ผู้สูงอำยุอย่ำงรอบด้ำน 
รวมถึงมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผู้สูงอำยุของคณะกรรมกำร
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และมีผู้แทนหน่วยงำนหลักด้ำนผู้สูงอำยุและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นกรรมกำร  นอกจำกนี้ยังก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุให้จัดตั้งกองทุน
ผู้สูงอำยุ ตลอดจนให้สิทธิต่ำงๆ แก่ผู้สูงอำยุด้วย 

 

พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอำยุที่ให้มีสิทธิได้รับ              
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐโดยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุตรที่ท ำหน้ำที่ดูแลบิดำมำรดำที่สูงวัย โดยบัญญัติว่ำ                
ผู้ที่เลี้ยงดูบุพกำรสีูงอำยุมีสิทธิได้รับลดหย่อนภำษี ท ำให้เกิดแรงจูงใจแก่บุตรในกำรดูแลผู้สูงอำยุนอกจำกนี้ยังมี
เนื้อหำเก่ียวกับกำรได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้สูงอำยุพึงได้รับ เช่น สิทธิ
ในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ สิทธิที่จะได้รับควำมช่วยเหลือ
เมื่อผู้สูงอำยุได้รับอันตรำยจำกกำรทำรุณกรรมหรือแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำย  หรือกำร
ทอดทิ้ง รวมทั้งสิทธิในกำรได้รับค ำแนะน ำปรึกษำด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในทำงคดีหรือในทำงกำรแก้ไข
ปัญหำครอบครัว กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอำยุนั้นกฎหมำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุ
แห่งชำติเสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำและประกำศก ำหนดให้หน่วยงำนของกระทรวงหรือ
ทบวงในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจเป็นผู้มีอ ำนำจรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอำยุพึงได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ แม้จะมิได้มีวัตถุประสงค์หลักใน
กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุจำกกำรใช้ควำมรุนแรงโดยตรงก็ตำม แต่ก็มีบทบัญญัติดังกล่ำวเห็นว่ำเป็นบทบัญญัติที่มี
ลักษณะส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรดูแลผู้สูงอำยุผู้เป็นบุพกำรีโดยบัญญัติว่ำ ผู้ที่เลี้ยง
ดูแลบุพกำรีซึ่งเป็นผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับลดหย่อนภำษี และต่อมำได้มีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎำกร (ฉบับที่36) พ.ศ. 2548 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2548 ออกมำรองรับบทบัญญัติมำตรำ
ดังกล่ำว  อนึ่งนอกจำกจะมีมำตรกำรทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังมีมำตรกำร
ทำงภำษีอ่ืนที่เป็นกำรลดควำมเสี่ยงของกำรที่ผู้สูงอำยุอำจถูกกระท ำควำมรุนแรงอันเนื่องมำจำกควำมเครียด
จำกกำรที่ต้องมีภำระดูแลผู้สูงอำยุ  มำตรกำรทำงภำษีนั้นคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 257 (2549) ออกตำมควำม
ในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร เหตุผลในกำรออกกฎหมำยฉบับนี้ก็เพ่ือเป็นกำรบรรเทำภำระ
ภำษีแก่ผู้สูงอำยุอันจะท ำให้ผู้สูงอำยุมีเงินใช้ด ำรงชีพเพ่ิมขึ้นนั่นเอง  ผู้ศึกษำเห็นว่ำมำตรกำรทำงภำษีทั้งสอง
มำตรกำรข้ำงต้นล้วนเป็นมำตรกำรที่ลดควำมเสี่ยงของกำรที่ผู้สูงอำยุอำจจะถูกท ำร้ำยได้ โดยเมื่อพิจำรณำจำก
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แนวคิดว่ำด้วยสำเหตุของกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุที่มีสำเหตุมำจำกควำมเครียดของผู้ดูแลจำกกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ โดยปัจจัยทำงเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อำจก่อให้เกิดควำมเครียดในกำรดูแลผู้สูงอำยุได้   ดังนั้น 
มำตรกำรทำงภำษีจึงถือเป็นกำรช่วยบรรเทำภำระกำรดูแลอันน ำไปสู่กำรลดควำมเสี่ยงของกำรใช้ควำมรุนแรง
ต่อผู้สูงอำยุได้อีกทำงหนึ่ง  นอกจำกนั้น พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พศ. 2553 ฉบับนี้
ยังได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิของผู้สูงอำยุที่จะได้รับกำรคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะท ำให้
คุณภำพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอำยุดีขึ้นไว้ด้วยดังนี้ 

1. สิทธิจะได้รับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข ที่จัดไว้โดยให้ควำมสะดวกและรวดเร็ว
แก่ผู้สูงอำยุเป็นกรณีพิเศษ 

2. กำรศึกษำ กำรศำสนำ และข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
3. กำรประกอบอำชีพ หรือกำรฝึกอำชีพที่เหมำะสม 
4. กำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม กำรรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ำยหรือ

ชุมชน 
5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอำยุ ในอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ หรือ

กำรบริกำรสำธำรณะอ่ืน 
6. กำรช่วยเหลือด้ำนค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำมควำมเหมำะสม 
7. กำรยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่ของรัฐ 
8. กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุซึ่งได้รับอันตรำยจำกกำรถูกทำรุณกรรม หรือถูกแสวงหำประโยชน์โดย              

มิชอบด้วยกฎหมำย หรือถูกทอดทิ้ง 
9. กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทำงคดี หรือในทำงกำรแก้ไขปัญหำครอบครัว 
10. กำรจัดที่พักอำศัย อำหำร และเครื่องนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงท่ัวถึง 
11.  กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
12.  กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี 
13.  กำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  
 

โดยในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอำยุข้ำงต้นนั้น  กฎหมำยได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ผู้สูงอำยุแห่งชำติเสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำและประกำศก ำหนดให้หน่วยงำนหนึ่ง
หน่วยงำนใดของกระทรวง หรือทบวงในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
ควำมสัมพันธ์กับภำรกิจหลัก และปริมำณงำนในควำมรับผิดชอบ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ประกอบด้วยเป็นส ำคัญ  ในกำรให้ควำมคุ้มครองกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ นั้น ให้หน่วยงำน
ตำมที่ประกำศก ำหนดเป็นหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรโดยไม่คิดมูลค่ำหรือให้ส่วนลดเป็น
กรณีพิเศษแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกำศก ำหนด 
ซึ่งขณะนี้ได้ออกประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเรื่องก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ  
พ.ศ. 2546 ขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมสิทธิของผู้สู งอำยุตำมที่กฎหมำยรับรองแล้ว โดยจะเห็นได้ว่ำ               
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กำรด ำเนินกำรเพ่ือรับรองสิทธิของผู้สูงอำยุดังกล่ำวนั้น ถือเป็นมำตรกำรทำงกำรบริหำรที่ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
วำงนโยบำยและกระท ำได้โดยทันที เช่น 

- นโยบำยของรัฐบำลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับทำงกำรแพทย์ที่มีอยู่หลำยโครงกำร  เช่น โครงกำร              
30 บำท รักษำทุกโรค คลินิกผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลกลำงวันส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีปัญหำควำมจ ำ 

-  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กำรศำสนำ และข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต                  
โดยรัฐบำลได้ก ำหนดหลักกำรในกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้สูงอำยุเพ่ือศึกษำหำควำมรู้  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต             
ของตน เช่น กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพ่ือศึกษำหำควำมรู้ด้วยตัวเอง เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
กำรท ำงำนจำกบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ และเกิดขึ้นทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  เช่น ห้องสมุด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม วิทยุเพ่ือกำรศึกษำ เป็นต้น  ในด้ำนกำรศำสนำได้มีกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรของศำสนำ กำรเผยแพร่หลักค ำสอนทำงศำสนำ กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีของทุกศำสนำ รวมทั้ง
กำรผลิตและบริกำรสื่อควำมรู้ทำงศำสนำ ส ำหรับให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ กำรผลิตและน ำเสนอสื่อควำมรู้ กำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ  เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ หนังสือ และสื่อในรูปแบบอื่น เพ่ือผู้สูงอำยุ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และบุคคลทั่วไป 

- นโยบำยด้ำนกำรประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีกำรจัดหำงำนให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ
กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพ กำรจัดสถำนที่  ตลอดจนกำรให้เงินทุน
ประกอบอำชีพ 

- นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม และ                 
กำรรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ำยหรือชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่ม จัดให้มีศูนย์บริกำร
ผู้สูงอำยุเพ่ือให้บริกำรผู้สูงอำยุที่อยู่กับครอบครัวหรือชุมชนมำใช้บริกำร และร่วมกิจกรรมในเวลำกลำงวันโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เช่น บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย กำยภำพบ ำบัด ทัศนศึกษำ กิจกรรมทำงสังคม เป็นต้น
นอกจำกนั้น ยังจัดให้มีศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุภำยในวัด ชุมชน หรือมัสยิด และส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นครู              
ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก           
และเยำวชนในชุมชน 

- นโยบำยในกำรจัดที่อยู่อำศัย เช่น สถำนสงเครำะห์คนชรำ บ้ำนพักฉุกเฉิน ศูนย์บริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในเวลำกลำงวัน เป็นต้น  

นโยบำยต่ำงๆ ตำมที่ได้ยกตัวอย่ำงข้ำงต้นถือเป็นมำตรกำรอ่ืนนอกเหนือจำกมำตรกำรตำมกฎหมำย
ที่จะท ำให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ศึกษำเห็นว่ำกฎหมำยฉบับนี้เป็นกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรป้องกันและ
คุ้มครองผู้สูงอำยุจำกกำรใช้ควำมรุนแรงภำยในครอบครัว โดยได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิของผู้สูงอำยุที่จะได้รับ
กำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และสนับสนุนในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จะเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของกำรที่ผู้สูงอำยุจะถูกท ำร้ำยได้เป็นอย่ำงดีเนื่องจำกเมื่อ
พิจำรณำผู้สูงอำยุที่ถูกท ำร้ำยแล้วนั้น มักเป็นผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ หำกมี              กำร
ก ำหนดแนวนโยบำยที่เอ้ือต่อกำรที่ผู้สูงอำยุจะสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ก็ท ำให้โอกำสที่จะถูกท ำร้ำยหรือ             
ตกเป็นเหยื่อของกำรใช้ควำมรุนแรงลดน้อยลงไปด้วย 
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 2.3  ปฏิญญำผู้สูงอำยุไทย 

ในปี พ.ศ. 2542 เป็นวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเจริญพระชนมำยุครบ 72 พรรษำ
ประกอบกับองค์กำรสหประชำชำติได้ประกำศให้เป็นปีสำกลว่ำด้วยผู้สูงอำยุ  รัฐบำล องค์กรเอกชน ประชำชน
และสถำบันต่ำงๆ ได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่ำของผู้สูงอำยุซึ่งได้ท ำประโยชน์ในฐำนะ  "ผู้ให้" แก่สังคม             
มำโดยตลอด  ดังนั้นจึงควรได้รับผลในฐำนะเป็น "ผู้รับ" จำกสังคมด้วย จึงมีกำรร่ำงปฏิญญำผู้สูงอำยุไทยเป็น
พันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ไดร้ับกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ซึ่งมีสำระส ำคัญดังนี้ 

ข้อ 1  ผู้สูงอำยุต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี ได้รับกำรพิทักษ์            
และคุ้มครองให้พ้นจำกกำรถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิ  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ                  
ที่ไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้และผู้พิกำรที่สูงอำยุ 

ข้อ 2  ผู้สูงอำยุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับควำมเคำรพรัก ควำมเข้ำใจ ควำมเอ้ืออำทร กำรดูแลเอำ
ใจใส่  กำรยอมรับบทบำทของกันและกันระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว  เพ่ือให้ เกิดควำมสัมพันธ์อันดี                       
ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข 

ข้อ 3  ผู้สูงอำยุควรได้รับโอกำสในกำรศึกษำเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำงต่อเนื่องเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรทำงสังคม อันเป็นประโยชน์ ในกำรด ำรงชีวิต  เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลง               
ของสังคมรอบด้ำนเพื่อสำมำรถปรับบทบำทของตนให้สมวัย  

ข้อ 4  ผู้สูงอำยุควรได้ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ให้สังคม มีโอกำสได้ท ำงำนที่เหมำะสมกับวัย           
และตำมควำมสมัครใจ โดยได้รับค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่ำ 

ข้อ 5  ผู้สูงอำยุควรได้เรียนรู้ในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยอย่ำงครบวงจรโดยเท่ำเทียมกัน  รวมทั้งได้รับกำรดูแลจนถึงวำระสุดท้ำย              
ของชีวิตอย่ำงสงบตำมคตินิยม 

ข้อ 6  ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่พ่ึงพำตนเองได้ สำมำรถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้ มีส่วนร่วมในสังคม
เป็นแหล่งภูมิปัญญำของคนรุ่นหลัง มีกำรเข้ำสังคม มีนันทนำกำรที่ดี และมีเครือข่ำยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                
ในชุมชน 

ข้อ 7  รัฐโดยกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำคเอกชน ประชำชน สถำบันสังคม ต้องก ำหนดนโยบำยและ
แผนหลักด้ำนผู้สูงอำยุ ส่งเสริมและประสำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องให้บรรลุผล             
ตำมเป้ำหมำย 

ข้อ 8  รัฐโดยกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำคเอกชน ประชำชน สถำบันสังคม ต้องตรำกฎหมำยว่ำด้วย
ผู้สูงอำยุเพ่ือเป็นหลักประกันและกำรบังคับใช้ในกำรพิทักษ์สิทธิคุ้มครองสวัสดิภำพ  และจัดสวัสดิกำร                 
แก่ผู้สูงอำยุ 

ข้อ 9  รัฐโดยกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำคเอกชน ประชำชน สถำบันสังคม ต้องรณรงค์ปลูกฝัง
ค่ำนิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำของผู้สูงอำยุตำมวัฒนธรรมไทยที่เน้นควำมกตัญญูกตเวทีและเอ้ืออำทร              
ต่อกัน 
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 2.4 ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2548 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ได้ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร              
และเงื่อนไขกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับอันตรำยจำกกำร                
ถูกกระท ำรุนแรงต่ำงๆ เช่น กำรแสวงหำประโยชน์จำกผู้สูงอำยุ กำรท ำร้ำย หรือกำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ โดยน ำ
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 มำตรำ 11(8) (9) และมำตรำ 24 ซึ่งก ำหนดให้ผู้ที่พบเห็นผู้สูงอำยุ                
ถูกกระท ำควำมรุนแรงให้แจ้งต่อหน่วยงำนของรัฐโดย 

(1) ในท้องที่เขตกรุงเทพมหำนคร ให้แจ้งกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ              
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสำนให้นักสังคมสงเครำะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้กำรช่วยเหลือต่อไป 

(2) ในจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์หรือส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสำนให้นักสังคม
สงเครำะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้กำรช่วยเหลือต่อไป 

(3)  กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง โดยให้แยกผู้สูงอำยุไปพักอำศัยในสถำนที่ อ่ืนซึ่ง                  
มีควำมปลอดภัยและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมสมัครใจ  หลังจำกนั้นน ำผู้สูงอำยุไปตรวจสุขภำพกำย
สุขภำพจิต และสอบถำมข้อเท็จจริงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

(4) ให้กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย สภำพจิตใจของผู้สู งอำยุให้กลับไปสู่สภำวะปกติ  และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุ ครอบครัว หรือบุคคลที่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่สำมำรถฟ้ืนฟู           
ควำมสัมพันธ์ได้ ให้ด ำเนินกำรส่งผู้สูงอำยุเข้ำรับกำรอุปกำระในสถำนสงเครำะห์คนชรำ เว้นแต่ผู้สูงอำยุ                
ไม่ยินยอม 

(5) กรณีถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท ำทำรุณ หรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำย                 
ให้แจ้งควำมด ำเนินคดีโดยรวบรวมพยำนหลักฐำนอันเกิดจำกกำรตรวจร่ำงกำยหรือจำกกำรสอบข้อเท็จจริง             
ส่งพนักงำนสอบสวน 

(6) กรณีกำรกระท ำรุนแรงเกิดจำกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอำยุพักอำศัยด้วย  และเป็น
เรื่องไม่ร้ำยแรง ให้นักสังคมสงเครำะห์ ให้ค ำแนะน ำแก่ครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอำยุอยู่ด้วย  เพ่ือ                       
ท ำควำมเข้ำใจให้สำมำรถดูแลผู้สูงอำยุไม่ให้ถูกกระท ำรุนแรงได้อีก แต่กรณีที่เป็นกำรกระท ำที่ร้ำยแรงให้
ด ำเนินกำรทำงกฏหมำยและแจ้งควำมด ำเนินคดีต่อไป 

 

 
 2.5 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

กฎหมำยล่ำสุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุคือ พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2550 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติ 18 มำตรำ มีสำระส ำคัญซึ่งเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมรุนแรง
ในครอบครัวตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ไว้ว่ำ ควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นกำรกระท ำที่มุ่งให้เกิดอันตรำย                
แก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพของบุคคลในครอบครัว หรือเป็นกำรบังคับใช้อ ำนำจที่ไม่เหมำะสมให้บุคคล                 
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ในครอบครัว ต้องกระท ำหรือไม่กระท ำ หรือยอมรับกำรกระท ำโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงกำรกระท ำโดยประมำท
ซึ่งบุคคลในครอบครัวคือสมำชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่อำศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วย  เช่น บุตร                 
คู่สมรส รวมถึงผู้สูงอำยุด้วย โดยก ำหนดเป็นกฏหมำยในมำตรำ 4 ไว้ว่ำหำกผู้ใดกระท ำรุนแรงต่อบุคคล                
ในครอบครัวจะถูกจ ำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  นอกจำกนี้ในมำตรำ 5                 
ยังก ำหนดให้ผู้กระท ำรุนแรง หรือผู้ที่พบเห็นกำรกระท ำรุนแรงในครอบครัวแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่                      
หำกกระท ำไปโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับโทษทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครอง โดยกำรแจ้งต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อำจแจ้งด้วยวำจำหรือทำงโทรศัพท์ หรือสื่อต่ำงๆ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ ได้ และเมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำไปตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจในกำรให้กำรช่วยเหลือหรือให้ผู้กระท ำรุนแรงเข้ำรับกำรตรวจ
รักษำจำกแพทย์และขอค ำแนะน ำจำกจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์ได้ และกฎหมำยมำตรำ
หนึ่งที่น่ำสนใจคือมำตรำ 9 ที่ก ำหนดให้เมื่อมีกำรด ำเนินคดีหรือมีกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรกระท ำรุนแรงขึ้น                 
ในครอบครัว กฏหมำยได้ก ำหนดไม่ให้มีกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ภำพหรือข้อมูลต่อสำธำรณชน เนื่องจำกอำจท ำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อผู้กระท ำรุนแรง หรือผู้ที่ถูกกระท ำรุนแรง หำกผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ทั้งนี้ผลกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ      
ที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรทั้งใน              
ส่วนของแผนปฏิบัติกำรและควำมพร้อมของบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องให้ตอบสนองกับกฎหมำยฉบับนี้ 

 
 

2.6 แผนยุทธศำสตร์และปฏิบัติกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภำพผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมรุนแรงในครอบครัว 

ในปี  พ .ศ . 2551 หลังกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรง                   
พ.ศ.2550 หน่วยงำนหลักของรัฐที่มีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้แก่ กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทวงสำธำรณสุข และกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดท ำ               
“แผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว” และให้แต่ละกระทรวงจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ เพ่ือเป็นยุทธศำสตร์
กำรด ำเนินกำรของแต่ละกระทรวงและน ำไปด ำเนินกำร  ในที่นี้จะขอน ำเสนอแผนปฏิบัติกำรของกระทรวง    
กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ที่ได้จัดท ำเป็นยุทธศำสตร์กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภำพ โดยมุ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงในครอบครัว ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำศักยภำพองค์กร กลไก ระบบงำน เพ่ือรองรับกำรด ำเนินนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรแบบบูรณำกำร มีกลยุทธ์ 4 ข้อ คือ 

 กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนำกลไกระบบงำน กำรประสำนงำน และกำรบูรณำกำรกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวโดย 

 (1)  ผลักดันให้มีกำรจัดตั้ งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง                
ในครอบครัว ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ครอบครัวแห่งชำติ (กยค.) 

 (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชน 
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 (3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว เพ่ือเป็นกลไกประสำนงำน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 

 กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เกี่ยวกับกำรป้องกันแก้ ไขปัญหำควำมรุนแรง                     
ในครอบครัวโดย 

 (1)  สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และบุคลำกรของ
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้ง                  
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคได้รับกำรแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำ
ด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 (2)  อบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนและประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

 (3)  สร้ำงองค์ควำมรู้ในประเด็นพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 (4) จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท หลักสูตรกำรคุ้มครองสิทธิ                  
และเสรีภำพ หลักสูตรจิตวิทยำชุมชน หลักสูตรพนักงำนสอบสวน เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 

 (5) ก ำหนดให้มีเนื้อหำด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ระบบค่ำนิยม เจตนคติที่ถูกต้องต่อกำรป้องกัน แก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว ในหลักสูตรกำรอบรมของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 

 กลยุทธ์ที ่1.3 วิจัยและพัฒนำแนวทำงป้องกันแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
 

 กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลและระบบฐำนข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ                
กำรบริหำรจัดกำรและบริกำรประชำชนอย่ำงท่ัวถึง รวดเร็ว และสนองต่อควำมต้องกำร โดย 

 (1)  พัฒนำและวำงระบบกำรสื่อสำรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใน  (Intranet) และภำยนอก 
(Extranet and Internet) เพ่ือให้เชื่อมโยงข้อมูลในระดับกระทรวง พัฒนำระบบงำนฐำนข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2 ทบทวนปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยระเบียบ เพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
เชิงรุกมีกลยุทธ์ 2 ข้อ คือ 

 

 กลยุทธ์ที ่2.1 ทบทวนปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันแก้ไขควำมรุนแรง                 
ในครอบครัว 

 

 กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนำกฎหมำยที่มีผลให้มีกำรคุ้มครองผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศำสตร์ที ่3 เสริมสร้ำงควำมรู้และกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมใน                  
กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ที ่3.1 ป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวและส่งเสริมควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญให้กับประชำชนทุกภำคส่วน โดย 

 (1)  ส่งเสริมให้สถำบันทำงศำสนำมีบทบำทในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
 (2) รณรงค์กำรลดละเลิกอบำยมุขและยำเสพติด รวมทั้งปัจจัยด้ำนครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุของ   

ควำมรุนแรง 
 (3) สนับสนุนให้มีหน่วยงำนบริกำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำให้เพียงพอ ทั้งปริมำณและคุณภำพ              

ในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนรำชกำร ชุมชน โรงเรียน โรงพยำบำล สถำนีต ำรวจ บ้ำนพักฉุกเฉิน                     
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน สถำนประกอบกำร ฯลฯ โดยรูปแบบที่ให้บริกำรนั้นขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 
พร้อมทั้งขยำยกำรให้บริกำรในเชิงรุกมำกข้ึน และสร้ำงระบบกำรส่งต่อผู้รับบริกำรให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

 

 กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน                             
ในกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

 

 กลยุทธ์ที ่3.3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน โดย 
 (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดวำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสมำชิก

ครอบครัว 
 (2) จัดตั้งศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในระดับต ำบล 
 

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำระบบกำรคุ้มครอง เยียวยำ รักษำและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจำกควำม
รุนแรงในครอบครัว มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

 กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนำระบบกำรให้ควำมคุ้มครองเยียวยำรักษำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง                
ในครอบครัว โดย 

 (1)  สร้ำงเครือข่ำยกำรแจ้งเหตุส ำหรับครอบครัวที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ (โดยผ่ำนสำยด่วน 1300 
ที่รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ) และ
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนจิตวิทยำและกฎหมำย รวมทั้งบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

 (2) จัดหำสถำนที่พักฉุกเฉินชั่วครำวพร้อมบริกำรที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทันท่วงที 
 (3) ให้กำรคุ้มครองดูแลผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงในครอบครัวระหว่ำงกระบวนกำรสอบสวน

และด ำเนินคดี เช่น กำรรักษำควำมลับ กำรคุ้มครองดูแล กำรให้ที่พักพิงในสถำนที่ที่เหมำะสม และไม่ให้เกิด
กำรกระทบกระเทือนทำงจติใจ 

 

 กลยุทธ์ที ่4.2 แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมรุนแรงให้คืนสู่สภำพปกติ  
 
 เมื่อพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภำพ โดยมุ่งเน้น

กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหน่วยงำนหลักทั้งสำมกระทรวงได้จัดท ำขึ้น
เพ่ือเป็นยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรนั้น มีข้อสังเกตว่ำในรำยละเอียดของแผนทั้งหมดส่วนใหญ่จะเน้นเฉพำะกำร
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกลุ่มเด็ก เยำวชน และสตรี แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนเน้นถึงกลุ่มผู้สูงอำยุ  ซึ่ง              
ในอนำคตจะเป็นอีกกลุ่มที่มีแนวโน้มกำรถูกละเมิดสิทธิ ได้รับกำรกระท ำรุนแรงเพ่ิมขึ้น เนื่องมำจำกปัญหำ
ควำมรุนแรงในประเทศไทยที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งในแง่ปริมำณและขนำดของควำมรุนแรง และ                  
ควำมซับซ้อนมำกขึ้นตำมสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐจึงได้มีมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือยุติควำมรุนแรง                
ในครอบครัว รวมทั้งมีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันและยุติควำมรุนแรง ขจัดปัญหำควำมรุนแรง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่กลุ่มเด็กและสตรี แต่โดยแท้จริงแล้วผู้สูงอำยุมีควำมแตกต่ำงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจจำก
บุคคลทั่วไป ดังนั้น กำรมีมำตรกำรคุ้มครองโดยรวมที่ไม่เฉพำะเจำะจงกลุ่มผู้สูงอำยุ อำจท ำให้ผู้สูงอำยุไม่ได้รับ
กำรคุ้มครองอย่ำงแท้จริง เพรำะปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็นปัญหำที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิด
และมีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงจำกกำรท ำร้ำยระหว่ำงบุคคลทั่วไป กำรตรำพระรำชบัญญัติผู้ถูกกระท ำรุนแรง
ในครอบครัวขึ้นมำในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และสำมำรถให้กำรคุ้มครองผู้ถูกกระท ำรุนแรงได้ทั้งหมด เป็น
เพียงกำรมุ่งให้ควำมช่วยเหลือมำกกว่ำกำรลงโทษผู้กระท ำผิด  เน้นกำรสนับสนุนให้สถำบันครอบครัวมี                
ควำมเข้มแข็ง เพ่ือลดปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อบุคคลในครอบครัวเท่ำนั้น 

 
 

2.7  ประมวลกฎหมำยอำญำ 
 กล่ำวได้ว่ำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่คุ้มครองป้องกันผู้สูงอำยุซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้จำกกำรใช้        
ควำมรุนแรงที่บังคับใช้ในประเทศไทยที่ส ำคัญคือกฎหมำยอำญำ โดยมีบทบัญญัติให้กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุ              
ไว้อย่ำงชัดเจนในมำตรำ 307 กลำ่วคือ 
 

 มำตรำ 307 “ผู้ใดมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำต้องดูแลผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้เพรำะอำยุ            
ควำมป่วยเจ็บ กำยพิกำร หรือจิตพิกำร ทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นเสียโดยประกำรที่น่ำจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรำยแก่ชีวิต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรอืปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” โดยมำตรำนี้
ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบำยลักษณะของกำรทอดทิ้งไว้ว่ำกำรไม่ดูแลก็ถือว่ำเป็นกำรทอดทิ้ง  เพรำะ
งดเว้นไม่กระท ำตำมหน้ำที่ที่จักต้องดูแลตำมกฎหมำย หรือสัญญำโดยผู้กระท ำกับผู้ถูกกระท ำ ต้องมี
ควำมสัมพันธ์กันตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำ ส ำหรับควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สำมีภรรยำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 1471 วรรค 2 บิดำมำรดำกับบุตรตำมมำตรำ 1573 
เป็นต้น ส่วนควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำนั้นก็เช่น แพทย์และพยำบำลกับผู้ป่วย นั่นเอง 
 

 มำตรำ 398 ได้บัญญัติไว้ว่ำ “ผู้ใดกระท ำกำรด้วยประกำรใดๆ อันเป็นกำรทำรุณต่อเด็กอำยุยังไม่เกิน
สิบห้ำปี คนป่วยเจ็บหรือสูงอำยุซึ่งต้องพ่ึงผู้นั้นในกำรด ำรงชีพหรือกำรอ่ืนใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน            
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” ในมำตรำนี้ ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบำย
ลักษณะของกำรทำรุณไว้ว่ำหมำยถึง กำรกระท ำที่หยำบคำยโหดร้ำยตำมควำมรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไป เช่น
กำรให้อดอำหำร เป็นต้น ส ำหรับผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรำนี้นั้น ต้องเป็นผู้ซึ่งต้องพ่ึงผู้กระท ำ     
ในกำรด ำรงชีพเช่นในกำรรักษำพยำบำล เป็นต้น 
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 นอกจำกนี้ ยังมีอีกมำตรำที่เป็นบทบัญญัติที่เอ้ือต่อกำรน ำมำใช้ในกำรคุ้มครองผู้สูงอำยุด้วยคือ       
มำตรำ 292 ซึ่งบัญญัติว่ำ “ผู้ใดกระท ำด้วยกำรปฏิบัติอันทำรุณหรือด้วยปัจจัยคล้ำยคลึงกันแก่บุคคลซึ่งต้องพ่ึง
ตนในกำรด ำรงชีพหรือในกำรอ่ืนใดเพ่ือให้บุคคลนั้นฆ่ำตนเอง ถ้ำกำรฆ่ำตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีกำร
พยำยำมฆ่ำตนเอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบำท”  
 

 ทั้งสำมมำตรำข้ำงต้น เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติถึงผู้สูงอำยุไว้อย่ำงค่อนข้ำงชัดเจน ส่วนควำมผิดในฐำน
อ่ืนๆ ที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำนั้นก็ให้ควำมคุ้มครองส ำหรับบุคคลทั่วๆ ไป ซึ่งรวมทั้งผู้สูงอำยุด้วย
อย่ำงไรก็ดี กำรที่กฎหมำยบัญญัติให้ควำมคุ้มครองผู้สูงอำยุโดยมีแนวควำมคิดในกำรให้ควำมคุ้มครอง                    
ในมำตรฐำนเดียวกับบุคคลทั่วไปโดยมิได้ค ำนึงถึงพยำธิสภำพของผู้สูงอำยุ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทั้งในด้ำนร่ำงกำย
และสภำวะทำงด้ำนจิตใจจำกบุคคลทั่วไป ส่งผลให้ผู้สูงอำยุไม่ได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงแท้จริง เนื่องด้วยปัญหำ
กำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวที่มีควำมละเอียด
ซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกกำรท ำร้ำยระหว่ำงบุคคลทั่วไป กำรใช้มำตรกำร
ทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำซึ่งมุ่งที่จะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำหรือ
ปกป้องคุ้มครองผู้สูงอำยุ  ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไม่ด ำเนินคดีอำญำกับผู้กระท ำ เนื่องจำกเป็นบุคคล  
ในครอบครัว อีกทั้งในขณะเดียวกันผู้สูงอำยุก็ยังต้องพ่ึงพำกำรดูแลจำกผู้ท ำกระท ำในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน
อีกด้วย หำกมีกำรด ำเนินคดีผู้สูงอำยุอำจเกรงว่ำจะขำดคนคอยดูแลจึงท ำให้ผู้สูงอำยุต้องทนกับสภำพเหล่ำนี้
ต่อไป 
 

 

2.8  กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม 
 วรำห์ เห่งพุ่ม (2549) ได้ทบทวนมำตรกำรทำงกฎหมำยของไทยที่ใช้คุ้มครองผู้สูงอำยุจำกกำรกำร            
ใช้ควำมรุนแรงของไทยในขั้นก่อนกำรฟ้องคดีพบปรำกฏอยู่ในกฎหมำยอำญำว่ำด้วยเรื่องควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่ำงกำย ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ควำมผิดฐำนทอดทิ้ง
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งควำมผิดลหุโทษเรื่องกำรท ำทำรุณต่อผู้สูงอำยุ   อย่ำงไรก็ดีแม้จะมีบทบัญญัติตำมประมวล
กฎหมำยอำญำให้ควำมคุ้มครองผู้สูงอำยุแล้วก็ตำม แต่ในควำมเป็นจริงกำรที่ผู้สูงอำยุจะได้รับกำรคุ้มครองจำก
กฎหมำยจนถึงข้ันตอนกำรด ำเนินคดีนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมำก เนื่องมำจำกโดยพยำธิสภำพของตัวผู้สูงอำยุเอง แม้
จะใช้ชีวิตประกอบกิจวัตรประจ ำวันก็ยังต้องอำศัยคนอ่ืนคอยดูแลอยู่แล้ว  กำรที่จะออกไปร้องขอควำม
ช่วยเหลือยิ่งเป็นไปได้ล ำบำก อีกทั้งกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุนั้นยังมีลักษณะของกำรใช้ควำมรุนแรง
ภำยในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหำที่มีควำมละเอียดอ่อน ซับซ้อน เกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกต่ำงจำกกำรท ำร้ำยระหว่ำงบุคคลโดยทั่วไป กำรใช้มำตรกำรทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำ                 
มำบังคับใช้กับกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุมักท ำให้กำรตัดสินใจของผู้สูงอำยุที่จะด ำเนินคดีกับผู้กระท ำซึ่ง
กระท ำได้ยำกอยู่แล้วยำกขึ้นอีก เนื่องจำกผู้สูงอำยุเกรงว่ำหำกด ำเนินคดีแล้วตนต้องขำดผู้ดูแล รวมทั้งยังอำจ
เกิดควำมอับอำยที่ถูกคนในครอบครัวท ำร้ำยด้วย จึงมักเลือกที่จะเงียบเฉยเสีย  ท ำให้ผู้สูงอำยุต้องทนอยู่                
ในสภำพเช่นนั้นต่อไป 
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 ในเอกสำรดังกล่ำว ได้แสดงให้เห็นว่ำในประเทศสหรัฐอเมริกำก็ประสบกับปัญหำลักษณะนี้เช่นกัน 
โดยกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำมีบทบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอำยุจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในลักษณะ
เดียวกันกับประเทศไทย โดยก ำหนดว่ำกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในลักษณะของกำรประทุษร้ำยถือเป็น
อำชญำกรรม (Crime) หำกแต่ยังมีมำตรกำรที่ท ำให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงแท้จริง  โดยนอกจำกจะ
บัญญัติกฎหมำยให้ควำมคุ้มครองแล้ว ยังมีกฎหมำยอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่ำ Mandatory reporting law 
หรือ Elder abuse reporting law  กฎหมำยลักษณะนี้ก ำหนดขึ้นมำเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถเข้ำ
สู่กระบวนกำรยุติธรรมได ้
 

 เนื่องด้วยลักษณะเฉพำะของผู้สูงอำยุนั้นเอง รัฐจึงก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบุคคลบำงกลุ่มที่ต้องเข้ำไป
ติดต่อกับผู้สูงอำยุ จะต้องรำยงำนหรือแจ้งว่ำมีกำรพบกำรใช้ควำมรุนแรงหรือมีเหตุน่ำเชื่อได้ว่ำมีกำรใช้               
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ โดยบุคคลเหล่ำนี้  ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลฝึกหัด ผู้ช่วย
แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเครำะห์ หรือพนักงำนขับรถพยำบำลฉุกเฉิน (ambulance) เป็นต้น โดยเมื่อพบ
กำรท ำร้ำยหรือทอดทิ้งผู้สูงอำยุก็ให้แจ้งไปได้ที่หน่วยงำนที่เรียกว่ำ Adult Protective Services หรือในบำง
มลรัฐ นอกจำกกำรแจ้งไปยังหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องผู้สูงอำยุแล้ว ยังให้แจ้งไปที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือส ำนักงำน
นำยอ ำเภอได้ด้วย และได้ก ำหนดโทษของผู้ที่ไม่แจ้งเมื่อมีกำรพบไว้ด้วยซึ่งโทษที่จะได้รับก็แตกต่ำงกันออกไป
ตำมแต่ละมลรัฐ แต่ส่วนใหญ่จะก ำหนดไว้เป็นควำมผิดในระดับ  Misdemeanor คือจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี                  
ปรับไม่เกินหนึ่งเหรียญ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ โดยเมื่อศูนย์บริกำรคุ้มครองผู้ใหญ่ได้รับกำรแจ้งหรือได้รับรำยงำน
แล้ว ก็จะท ำกำรสืบสวน กำรแจ้ง และประสำนไปยังผู้บังคับใช้กฎหมำย (Law enforcement) อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  ในขณะเดียวกันก็จัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุซึ่งถูกท ำร้ำยด้วย เช่น กำรจัดหำที่พัก (Shelter) กำรดูแล
ด้ำนอำหำร และกำรให้กำรรักษำพยำบำล กำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย เป็นต้น (วรำห์ เห่งพุ่ม, 2549) 
 

ส ำหรับกฎหมำยของไทยนั้นไม่ปรำกฏว่ำมีกฎหมำยในลักษณะก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ที่จะต้องแจ้ง              
หำกพบกำรใช้ควำมรุนแรง จึงท ำให้ผู้สูงอำยุไม่ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงแท้จริงตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย
อย่ำงไรก็ตำมในประเทศไทยก็มีกำรใช้มำตรกำรอ่ืนในลักษณะคล้ำยคลึงกัน  แต่มิได้เป็นมำตรกำรบังคับ                
แต่อย่ำงใดคือ กำรแจ้งอำชญำกรรมทำงโทรศัพท์ 191 นั่นเอง  นอกจำกนี้ปัจจุบันแนวควำมคิดในเรื่องกำร
ก ำหนดให้บุคคลบำงกลุ่มซึ่งโดยลักษณะทำงวิชำชีพมีโอกำสที่จะพบกำรใช้ควำมรุนแรงมำกกว่ำบุคคลในกลุ่ม
อ่ืน และกำรแจ้งกำรพบเห็นกำรใช้ควำมรุนแรงนั้น ได้น ำมำบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก                   
พ.ศ. 2540  อีกทั้งกฎหมำยยังบัญญัติให้ควำมคุ้มครองผู้ที่แจ้ง หรือรำยงำนจำกควำมรับผิดทั้งทำงแพ่ง                 
ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง เมื่อกำรแจ้งหรือรำยงำนนั้นได้กระท ำโดยสุจริต  อย่ำงไรก็ตำมพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวเพียงแต่ก ำหนดหน้ำที่ไว้เท่ำนั้น มิได้มีกำรก ำหนดโทษของกำรไม่แจ้งไว้เหมือนกับกฎหมำยของ
ต่ำงประเทศแต่อย่ำงใดนอกจำกนั้นในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวยังได้มีบทบัญญัติเพ่ือให้ควำมคุ้มครองเด็กโดยให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำไปในสถำนที่ใดๆ หรือยำนพำหนะใดๆ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์
ตก เพ่ือตรวจค้นในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรท ำร้ำยหรือท ำทำรุณกรรมเด็ก มีกำรกักขังหรือเลี้ยงดู                 
โดยมิชอบได้ด้วย ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ำหำกไม่ด ำเนินกำรในทันทีเด็กอำจได้รับอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ 
หรือถูกน ำพำไปที่อ่ืนซึ่งยำกแก่กำรติดตำมช่วยเหลือก็มีอ ำนำจเข้ำไปในเวลำภำยหลังพระอำทิตย์ตกได้ รวมทั้ง



 

39 
 

ให้มีอ ำนำจแยกตัวเด็กออกมำจำกครอบครัวของเด็กเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภำพด้วย และในกรณีที่เด็กถูกกระท ำ
ทำรุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัว และถ้ำมีกำรฟ้องคดีอำญำแก่ผู้กระท ำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผู้ถูกฟ้อง
นั้นจะท ำร้ำยกระท ำทำรุณกรรมเด็กอีก พระรำชบัญญัตินี้ยังได้ก ำหนดให้ศำลที่พิจำรณำคดีมีอ ำนำจก ำหนด
มำตรกำรคุมประพฤติแก่ผู้นั้นห้ำมเข้ำเขตก ำหนด หรือห้ำมเข้ำใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศำลก ำหนด และจะสั่งให้ผู้
นั้นท ำทัณฑ์บนตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 และมำตรำ 47 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำก็ได้เมื่อ
พิจำรณำเทียบเคียงลักษณะของเด็กที่ถูกใช้ควำมรุนแรงกับผู้สูงอำยุที่ถูกใช้ควำมรุนแรงแล้วนั้น จะพบว่ำเป็น
กลุ่มที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือเป็นกลุ่มที่มีควำมอ่อนแอโดยลักษณะทำงกำยภำพและทำงจิตใจ และ/
หรือมีควำมยำกล ำบำกในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจำกมักไม่มีผู้เข้ำไปพบเห็นกำรใช้ควำมรุนแรง
นั้นๆอีกทั้งผู้ที่ท ำร้ำยส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลในครอบครัวเองด้วย ท ำให้กำรตัดสินใจด ำเนินคดีกับผู้กระท ำ
เป็นไปได้ยำกด้วย หำกน ำมำตรกำรในกำรคุ้มครองเด็กมำเป็นต้นแบบ (Model) และปรับปรุงมำตรกำรบำง
ประกำรให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้สูงอำยุที่แตกต่ำงออกไปในกำรบัญญัติกฎหมำยจะท ำให้ผู้สูงอำยุ
ได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงครบถ้วน (วรำห์ เห่งพุ่ม, 2549) 

 
 

2.9  นโยบำยมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรให้กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำ              
ควำมรุนแรง : ตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศ   
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ อังกฤษ หรือออสเตรเลีย ล้วนมีนโยบำยและมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรให้ กำรคุ้มครอง                   
และช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง ดังนี้ 
 

 1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ มีกำรก ำหนดหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง เรียกว่ำ 
Adult Protective Service (APS) ซึ่งเป็นศูนย์บริกำรคุ้มครองให้ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรง
ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบำลกลำง (Gerald et al., 2003) พร้อมทั้งมีกำรบัญญัติกฎหมำยที่เรียกว่ำ  Mandatory 
Reporting Law เพ่ือก ำหนดให้กลุ่มบุคคลที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลหรือติดต่อกับผู้สูงอำยุ ต้องมีหน้ำที่
รำยงำนและแจ้งกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุแก่ศูนย์บริกำรของรัฐ เมื่อพบหรือสงสัยว่ำเกิดกำรกระท ำ             
รุนแรงขึ้น โดยมีกฎหมำยลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่แจ้งปัญหำควำมรุนแรงดังกล่ำวแก่หน่วยงำนที่ก ำหนด ท ำให้
ในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกำมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มนี้โดยเฉพำะ และมีกำรก ำหนด
กฎหมำยเกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุของตนเองในแต่ละรัฐด้วยเช่นกัน (Curry and Stone, 1994) 
 

 2) ประเทศแคนำดำ ก็มีกฎหมำยในลักษณะเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเรียกว่ำ Adult 
Protection Act เพ่ือก ำหนดวิธีกำรในกำรให้กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุให้สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรที่รัฐบำลจัดให้
และก ำหนดให้ผู้ที่มีหน้ำที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ ต้องแจ้งปัญหำกำรได้รับควำมรุนแรงของผู้สูงอำยุต่อ
หน่วยงำนที่รัฐจัดขึ้น เพ่ือคุ้มครองผู้สูงอำยุและด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือต่อไปนอกจำกนี้ยังก ำหนดโทษผู้ที่             
ไม่แจ้งโดยมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ที่แจ้งกำรพบเห็น
ผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงภำครัฐ มีกำรบัญญัติกฎหมำยให้ควำมคุ้มครองขึ้นเพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
ต่อผู้แจ้งได้ นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำนและองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมด้วย เช่น Community Care Access 
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Centers (CCAC) เพ่ือรับแจ้งปัญหำและประสำนงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง  
(Trevitt and Gallagher, 1996; Wahl and Purdy, 2007)   
 

 3) ประเทศอังกฤษ รัฐมีนโยบำยในกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงโดยมีหน่วยงำนที่เรียกว่ำ 
Nation Care Standards Commission (NCSC) ให้ควำมช่วยเหลือและเป็นศูนย์รับรำยงำนข้อร้องเรียน
ปัญหำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ (Hinchliffe et al., 2004)  
 

 4) ประเทศออสเตรเลีย ในรัฐควีนส์แลนด์มีหน่วยงำนป้องกันควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุเรียกว่ำ Elder 
Abuse Prevention Unit (EAPU) ให้บริกำรช่วยเหลือในด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำทำงโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ รวมทั้งให้กำรสนับสนุนและเสนอแนวทำงร่วมกันในกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ            
แนวทำงกำรป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรง กำรประสำนงำนกับองค์กรเครือข่ำยในชุมชน            
ที่ เรียกว่ ำ  Coordination Community Responses (CCRS) เพ่ื อรับ เรื่อ งและเก็บข้อมู ลสถิติปัญ หำ                  
ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และสนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือหำกลวิธีในกำรแก้ไขปัญหำระดับ              
ชำติต่อไป และยังจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุไว้หลำยประเภทภำยใต้กำรควบคุมและดูแลของกระทรวง
ครอบครัวและบริกำรชุมชน (Department of Family and Community Services) และกระทรวงสุขภำพ
และผู้สูงอำยุ (Department of Health and Ageing) ซึ่งมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและป้องกัน
ผู้สูงอำยุจำกกำรถูกทำรุณกรรมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ในรัฐ New South Wales มีมำตรกำรทำงกฎหมำย
ดังต่อไปนี้   
  (1) ในกรณีที่เกิดอำชญำกรรมร้ำยแรง ให้บุคคลที่พบเห็นหรือเชื่อว่ำมีคนถูกท ำร้ำยมีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนและให้ข้อมูลกับต ำรวจเพ่ือช่วยในกำรจับกุม ด ำเนินคดี หรือลงโทษผู้กระท ำควำมผิด ในกรณีที่มิใช่     
กำรกระท ำผิดร้ำยแรง ปัจจุบันยังไม่มีมำตรกำรบังคับให้บุคคลที่พบเห็นหรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำผิดรำยงำนหรือ
แจ้งเหตุ 
   (2) ให้ศำลออกค ำสั่งคุ้มครองชั่วครำวเพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ถูกท ำร้ำย โดยศำลจะออกค ำสั่งห้ำม
ไม่ให้จ ำเลยติดต่อหรือมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกท ำร้ำย (Apprehended Violence Orders) 
   (3) ให้กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุในกรณีที่ผู้สูงอำยุถูกกระท ำทำรุณโดยผู้ป่วยทำงจิตหรือผู้ที่มี                        
จิตบกพร่อง โดยกำรน ำผู้ป่วยทำงจิตหรือผู้ที่มีจิตบกพร่องมำควบคุมดูแลและรักษำพยำบำล 
   (4) ในกรณีที่ผู้สูงอำยุจัดกำรเรื่องเงินบ ำนำญเองไม่ได้ กระทรวงสวัสดิกำรสังคม (Department 
of Social Security) สำมำรถจ่ำยเงินบ ำนำญให้กับบุคคลอ่ืนแทน เช่น ญำติของผู้สูงอำยุได้ โดยที่บุคคลนั้น
ต้องมีหน้ำที่ใช้เงินบ ำนำญเพื่อประโยชน์ของผู้รับบ ำนำญเท่ำนั้น 
   (5) ถ้ำผู้สูงอำยุไม่สำมำรถจัดกำรเงินของตัวเองได้ และไม่มีใครมีอ ำนำจในกำรจัดกำรทรัพย์สิน
แทน ผู้สู งอำยุอำจร้องขอให้ศำลสูง  หรือ Guardianship Board ซึ่ งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ งผู้ อนุบำล                    
และผู้จัดกำรทำงกำรเงิน เป็นต้น เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดกำรทำงกำรเงินได ้ 
 

5) ประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบำลท้องถิ่นทั่วประเทศได้รวบรวมกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรงขึ้นโดยมีกำรก ำหนดกฎหมำยในระดับชำติร่วมกัน                  
มีองค์กรหลักคือ Families Commission Act ที่ให้ควำมช่วยเหลือทั้งในรูปแบบกำรเข้ำไปช่วยเหลือโดยผ่ำน
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เครือข่ำย รวมถึงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรดูแลป้องกันปัญหำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุโดยเครือข่ำย
ของแต่ละท้องถิ่นจะประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรช่วยเหลือทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เนื่องจำกนิวซีแลนด์           
ไม่มีกำรแบ่งภำคจังหวัดหรือเขตต่ำงๆ กำรดูแลจึงมีระบบบริกำรที่เรียกว่ำ Elder Abuse and Neglect 
Prevention Service จ ำนวน 22 หน่วยบริกำรทั่วประเทศนิวซีแลนด์ (Peri et al., 2008) 

 
 

2.10 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
 1) International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)  เป็นหน่วยงำน
ภำคเอกชนของสหรัฐอเมริกำที่ก่อตั้งขึ้นมำเพ่ือให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงทั้งในด้ำนกำรวิจัย
และกำรพัฒนำกลวิธีในกำรป้องกันช่วยเหลือ และปกป้องผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรง โดยในปัจจุบันมีสมำชิก
ร่วมเครือข่ำยทั่วโลกกว่ำ 32 ประเทศ โดยสมำชิกเครือข่ำยทั่วโลกจะน ำเสนอปัญหำเกี่ยวกับควำมรุนแรง                
ในประเทศของตนร่วมกับนำนำประเทศ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำและประสำนงำนร่วมกับเครือข่ำยองค์กร
ภำครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในกำรประชำสัมพันธ์ปัญหำกำรให้ประชำชนทั่วโลกตระหนัก เข้ำใจปัญหำ และ
ร่วมมือในกำรปกป้องและป้องกันปัญหำร่วมกันในระดับโลก  ซึ่งในปัจจุบันองค์กำรอนำมัยโลกได้ให้                      
กำรสนับสนุนและประสำนงำนร่วมกับ INPEA และนำนำประเทศทั้งในด้ำนข่ำวสำรและกำรวิจัยในระดับโลก 
(WHO, 2008; INPEA, 2009) 
 

 2) Action on Elder Abuse (AOA) เป็นหน่วยงำนภำครัฐบำลของสหรำชอำณำจักรในกำรให้
ควำมช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงในสหรำชอำณำจักร  และประสำนงำนกับเครือข่ำย            
ทั้ง INPEA และองค์กำรอนำมัยโลกในกำรร่วมกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัยปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในระดับ
โลก เพ่ือให้กำรช่วยเหลือและประชำสัมพันธ์ให้นำนำประเทศเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว และร่วมกัน
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับสำกลต่อไป 
 

 3) The Singapore Action Group of Elders (SAGE) เป็นองค์กรกำรกุศลของประเทศสิงค์โปร์
ที่เน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรเติบโตของผู้สูงอำยุที่ต่อเนื่อง  มีโครงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งด้ำน
สุขภำพ กำรศึกษำ กำรให้ค ำปรึกษำ สันทนำกำร และรวมทั้งกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง                 
และต่อต้ำนกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในประเทศสิงค์โปร์  
 

 4) The National Policy on Older Persons (NPOP) เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งโดยรัฐบำลอินเดีย
มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยผู้สูงอำยุแห่งชำติอินเดียโดยให้กำรช่วยเหลือและสนับสนุนด้ำนนโยบำยแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะเรื่องกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ โดยภำครัฐได้ด ำเนินกำรร่วมกับ
ภำคเอกชน คือ Help Age India  นอกจำกนี้ ประเทศอินเดียยังเป็นสมำชิกของ INPEA ซึ่งได้เข้ำร่วมใน                
กำรเสนอปัญหำและแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรงในอินเดียแก่นำนำประเทศทั่วโลก
รวมทั้งขอควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนงำนวิจัยต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงและควำมผำสุก                
ของผู้สูงอำยุในประเทศอินเดียจำกองค์กรต่ำงๆ โดยเฉพำะองค์กำรอนำมัยโลก 
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 5 ) China National Committee on Aging (CNCA) เป็ น อ งค์ ก ร เค รื อ ข่ ำ ย ข อ ง  INPEA                         
ในประเทศจีน จัดตั้งขึ้นเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรศึกษำวิจัยและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลไกและนโยบำย
ด้ำนผู้สูงอำยุ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมต่ำงๆ ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
และสังคม รวมทั้งให้กำรช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง และผลักดันนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำรกระท ำ
รุนแรงต่อผู้สุงอำยุ ในประเทศจีนพร้อมกับน ำปัญหำไปเสนอต่อกลุ่มประเทศสมำชิกและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมกันศึกษำวิจัยเพ่ือหำแนวทำงกำรช่วยเหลือป้องกันควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุในระดับสำกล     
 

 6) Elder Abuse and Neglect Prevention service (EANP) เป็ นหน่ วยงำนภำครัฐของ
ประเทศนิวซีแลนด์ มีหน่วยงำนย่อยจ ำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ รับแจ้งปัญหำกำร
กระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ โดยประสำนงำนร่วมกับ Age Concern New Zealand ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน                
ที่ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรปฏิบัติช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรง 
 

 

2.11 หน่วยงำนในประเทศไทย 
 1) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงหลักที่ให้กำรช่วยเหลือ
ผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมเดือดร้อนและได้รับอันตรำยจำกกำรถูกกระท ำรุนแรงหรือถูกแสวงหำผลประโยชน์                   
โดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือถูกทอดทิ้ง (ตำมมำตรำ 11 วรรค 8) รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำปัญหำ
ครอบครัวและเก็บรวบรวมสถิติปัญหำกำรกระท ำรุนแรงในครอบครัวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีปีละ  1 ครั้ง                
โดยมีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือซึ่งข้ึนกับกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ 
  (ก)  ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และเผยแพร่ข่ำวสำร
ด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์ต้นแบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุท ำหน้ำที่ประสำน
เครือข่ำยในกำรให้บริกำรทำงสังคมสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้วย ศูนย์นี้เดิม
คือสถำนสงเครำะห์คนชรำมีหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ยำกไร้ ขำดที่พ่ึง ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล หรือไม่สำมำรถ
ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของตนได้ ต่อมำได้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวน                
12 แห่ง และยังคงไว้เพ่ือศูนย์สำธิตภำยใต้กำรบริหำรงำนของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จ ำนวน 12 แห่ง 
(รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวก: หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ ช่วยเหลือผู้สูงอำยุฯ)    
  (ข)  บ้ำนพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด  
  (ค)  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดในทุกจังหวัด  
  (ง)  ศูนย์ประชำบดีเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน รวมถึงผู้สูงอำยุ                  
ที่ถูกกระท ำรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โดยมีหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง คือ หมำยเลขโทรศัพท์ 1300 
  (จ)  ศูนย์เฝ้ำระวังและเตือนภัยทำงสังคม มีหน้ำที่ เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลและรำยงำนปัญหำ              
ทำงสังคม ซึ่งเป็นอันตรำยต่อสวัสดิภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชนทั่วประเทศ  
  (ฉ)  ส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุ (สทส.) เป็นหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำที่ 1) เสนอแนะแนวทำงในกำร
ส่งเสริมกำรใช้ศักยภำพ กำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้สูงอำยุ  2) พัฒนำ
มำตรกำร กลไก และก ำหนดมำตรฐำนกำรส่งเสริมศักยภำพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กำรจัดสวัสดิกำรสังคม
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แก่ผั้สูงอำยุ และกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  3) ส่งเสริมและประสำนเครือข่ำยในกำร
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ กำรเสริมสร้ำงบทบำททำงสังคมและกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้สูงอำยุ ให้สอดคล้องกับ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  4) พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้สูงอำยุ  5) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 2) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักท่ีให้กำรดูแลด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน รวมถึงผู้สูงอำยุ
ให้ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกต้องปลอดภัยและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงำนย่อยภำยใต้กำรดูแลของกระทรวง
สำธำรณสุขที่ให้กำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมเดือดร้อน ดังนี้ 
  (ก)  ศูนย์ พ่ึ งได้  (One Stop Crisis Center : OSCC) ท ำหน้ ำที่ รับ เรื่องร้องทุกข์และให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนและถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว  โดยมีศูนย์รับแจ้งปัญหำทุก
โรงพยำบำลประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือเก็บสถิติข้อมูลและให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำดังกล่ำวทั้งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน พร้อมทั้งให้บริกำรแจ้งเหตุสำยด่วนทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 1169 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
  (ข)  กรมสุขภำพจิต มีกำรให้บริกำรสำยด่วนเพ่ือให้ค ำปรึกษำปัญหำสุขภำพจิตตลอด 24 ชั่วโมง            
ทั่วประเทศไทย และรับฟังปัญหำที่ท ำให้เกิดควำมคับข้องใจ และให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำแก่ประชำชน
ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีฮอทไลน์คลำยเครียดให้บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง หมำยเลข
โทรศัพท ์1667 
 

 3) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพ                  
แก่ประชำชนและผู้สูงอำยุ โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กำรดูแล ดังต่อไปนี้  
  (ก)  กองก ำกับกำรศูนย์รวมข่ำว กองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ 191 เป็นศูนย์รับแจ้ง
เหตุด่วนหรือปัญหำและภัยทำงสังคม รวมถึงปัญหำชีวิตและครอบครัว กำรกระท ำรุนแรง หรือทำรุณกรรม
ผู้สูงอำยุ 
  (ข)  ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เยำวชน และสตรี ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนที่เดือดร้อนและถูกคุกคำมจำกมิจฉำชีพ และผู้ไม่หวังดี ติดต่อสำยด่วนได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 1599 
นอกจำกนี้ยังมีกองปรำบปรำม กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิดต่อเด็ก เยำวชน และสตรี (ปดส.) และ
ศูนย์สวัสดิภำพเด็กเยำวชนและสตรี กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัยแก่ประชำชน รวมถึงปัญหำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุด้วยเช่นกัน 
 

 4) กระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด คลินิกยุติธรรม               
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิและกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำยแก่ประชำชนและผู้สูงอำยุที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม รวมถึงกำรถูกเอำเปรียบ กำรถูกกระท ำรุนแรง             
ในลักษณะต่ำงๆ  
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 5) หน่วยงำนเอกชน ในประเทศไทยพบว่ำมีหน่วยงำนหลำกหลำยองค์กร แต่ไม่ได้ให้ควำมช่วยเหลือ
เฉพำะเจำะจงที่ปัญหำของผู้สูงอำยุ  แต่จะให้กำรช่วยเหลือทุกกลุ่มอำยุที่ได้รับควำมเดือดร้อน แต่ปัญหำ               
ควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุถือเป็นปัญหำหนึ่งที่อยู่ในควำมช่วยเหลือขององค์กรกำรกุศล และภำคเอกชน
ต่ำงๆ อำทิเช่น มูลนิธิเพ่ือนหญิง มูลนิธิผู้หญิง ให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มสตรี เด็ก รวมถึงผู้สูงอำยุที่ได้รับ                  
ควำมเดือดร้อนและขำดที่ พ่ึ ง หรือมีปัญหำครอบครัว นอกจำกนี้  ยังมีในส่วนของสื่อวิทยุโทรทัศน์                 
และหนังสือพิมพ์ซึ่งคอยน ำเสนอข่ำวและปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำ
รุนแรงและถูกละเลยทอดทิ้ง เช่น รำยกำรสกู๊ปชีวิตทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง  7  รำยกำรวงเวียนชีวิต                     
ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 3 หรือข่ำวสำรตำมหนังสือพิมพ์ต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งกำรน ำเสนอส่วนใหญ่เพ่ือให้
ประชำชนรับทรำบ และขอควำมช่วยเหลือต่ำงๆ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 

วิธีกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำมกับผู้สูงอำยุ
อำยุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป ข้อมูลชุดนี้จะมีกำรเลือกตัวอย่ำงเพ่ือให้เป็นตัวแทนของผู้สูงอำยุทั่วประเทศ โดยมี
ขั้นตอนกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ดังนี้  
 ก. แบ่งจังหวัดต่ำงๆ ออกเป็น 4 ชั้นภูมิ ได้แก่ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ               
และภำคใต้ โดยไม่นับรวมกรุงเทพมหำนคร และสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
 ข. สุ่มอย่ำงเป็นระบบโดยกำรจับฉลำก เพ่ือเลือกจังหวัดชั้นภูมิละ 1 จังหวัด ได้จ ำนวนจังหวัดที่                
ตกเป็นตัวอย่ำงทั้งหมด 5 จังหวัด รวมกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 
 

 1. กรุงเทพมหำนคร 
 2. นครรำชสีมำ 
 3. เชียงใหม่ 
 4. นครศรีธรรมรำช 
 5. สุพรรณบุรี 

 

 ค. สุ่มเลือกอ ำเภอ จ ำนวน 2 อ ำเภอ จำกจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่ำง 
 ง. สุ่มเลือก อปท. จ ำนวน 1 อปท. จำกอ ำเภอที่ตกเป็นตัวอย่ำง 

  

 จำกนั้นด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยสุ่มส ำรวจผู้สูงอำยุ และมีพนักงำนสัมภำษณ์ใช้แบบสอบถำมเก็บ
ข้อมูล ซ่ึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรค ำนวณ 

    n   = NZ2 / 4NE2+ Z2 
 

  โดยก ำหนด   n  คือ จ ำนวนสมำชิกของกลุ่มตัวอย่ำง 
    N  คือ จ ำนวนสมำชิกของประชำกร 
    Z  คือ ค่ำจำกโค้งปกติ 
    E  คือ ขนำดของควำมคลำดเคลื่อน (5% or 0.05)        

 ก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่ำงที่ 99%   (Z = 2.58) โดยในแต่ละต ำบล มีจ ำนวน
ผู้สูงอำยุระหว่ำง 900-1, 200 คน จึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทีต ำบลละ 250 คน รวมตัวอย่ำงประชำกร
สูงอำยุ จ ำนวน 2,553 คน 
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 แบบสอบถำมประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุ ครอบครัว และบทบำทกำรด ำเนินชีวิตทั่วไป  
กำรเข้ำถึงสิทธิ กำรสนับสนุนของเครือข่ำยทำงสังคม ประสบกำรณ์ควำมรุนแรง ข้อเสนอแนะ และแนวทำง
กำรจัดกำรปัญหำ 
 เครื่องมือในกำรศึกษำเชิงปริมำณ ใช้แบบสอบถำมศึกษำแบบตัดขวำง (cross sectional study)    
เพ่ือทรำบสถำนกำรณ์ปัญหำของภัยทำงสังคม และรูปแบบควำมรุนแรงภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
 

 เนื้อหำในแบบสอบถำมส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณ มุ่งตอบค ำถำมสถำนกำรณ์ชีวิตและสังคมของ
ผู้สูงอำยุในเชิงกว้ำง เพ่ือให้ได้ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรและสังคมของผู้สูงอำยุ และสถำนกำรณ์ปัญหำ               
ที่ผู้สูงอำยตุ้องเผชิญในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเรื่องควำมรุนแรงที่ได้รับในทุกมิติ 
 

 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) จำกบุคคล    
2 กลุ่ม ดังนี้  

 ก. บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ ได้แก่ บุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ หรือเกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ              
ในชุมชน เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในชุมชน ผู้น ำชุมชน เช่น พระ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำกลุ่มกิจกรรมต่ำงๆ ชมรม
ผู้สูงอำยุ บุคลำกรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บุคลำกรของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ฯลฯ เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นต่อปัญหำภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ และกลไกที่มีอยู่
ในชุมชน 

 ข. ผู้สูงอำยุ โดยกำรคัดเลือกแบบเจำะจงกับผู้สูงอำยุ  เพ่ือทรำบรำยละเอียด ประสบกำรณ์              
ควำมคิดเห็น และกำรจัดกำรกับปัญหำภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ เก็บข้อมูลจำก
ผู้สูงอำยุจังหวัดละ 2 คน รวม 10 คน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในระดับชุมชน รวม 2 คน และผู้ เชี่ยวชำญ                
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอำยุ รวม 5 คน รวมกำรเก็บข้อมลูเชิงลึกทั้งสิ้น 17 คน 

  

 กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพมุ่งเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่ใน 5 จังหวัด เพื่อหำแนวทำงหรือรูปแบบที่เหมำะสมในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ              
จำกภัยทำงสังคม โดยใช้ฐำนข้อมูลจำกกระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ   

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสอบถำมผู้สูงอำยุ และผู้มี                    
ส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงไร  
  2)  กำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับผู้อ่ืนเป็นอย่ำงไร บทบำทหน้ำที่ในครอบครัว ชุมชน แรงสนับสนุน

ทำงสังคมมีหรือไม่ อย่ำงไร  
  3)  ควำมรู้สึกในกำรด ำเนินชีวิตปัจจุบัน  
  4)  ประสบกำรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับกำรได้รับควำมรุนแรงทำงจิตใจ ทำงกำย กำรถูกทอดทิ้ง                     

เอำเปรียบ เอำประโยชน์ต่ำงๆ มีหรือไม่ อย่ำงไร 
  5)  ผู้สูงอำยุจัดกำรอย่ำงไร บอกใคร ขอควำมช่วยเหลือ หรือปรึกษำใคร  
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 แนวค ำถำมส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ 
  1)  ข้อมูลทั่วไป  
  2)  มุมมองสถำนกำรณ์ของผู้สูงอำยุในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ผู้สูงอำยุประสบปัญหำอะไร มีเงื่อนไข

มำจำกอะไร 
  3)  ระบบ กลไก แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงไร สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำว             

ได้หรือไม่ เพรำะอะไร 
  4)  อปท. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติอย่ำงไรเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดกำรขับเคลื่อนระดับ

นโยบำยในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 
  5)  รูปแบบภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ มีรูปแบบและสำเหตุอย่ำงไร 
  6)  ข้อเสนอต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
  7)  กำรขยำยผลกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ อปท . เกิดกำรรับรู้ เข้ำใจ                   

และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงไร 
 

กำรจัดเวทีในระดับชุมชน  
 เพ่ือด ำเนินกำรออกแบบแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุจำก                
ภัยทำงสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจั งหวัดร่วมกัน
ปรับปรุงแนวทำงให้มีควำมเหมำะสมก่อนน ำแนวทำงดังกล่ำวไปขยำยผล 
 
กำรจัดเวทีส ำหรับระดับนโยบำยและองค์กรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง 
 จัดประชุมเพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุต่อหน่วยงำน                
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทน
ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนส ำนักงำนประกันสังคม ผู้แทนส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ผู้แทน
คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคมและกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส วุฒิสภำ 
ผู้แทนศำลยุติธรรม ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนศูนย์นเรนทร ผู้แทนสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย ผู้แทน
หน่วยกู้ภัย ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์ฮอทไลน์ จส. 100 ผู้แทนส ำนักงำน
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมด้ำนผู้สูงอำยุจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมกำรส่งเสริมและจัด
สวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ ผู้แทนองค์กรพัฒนำเอกชน ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคม สถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ                 
ไม่น้อยกว่ำ 90 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรสร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน                        
ที่เหมำะสมให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยทุกระดับต่อไป 



 

48 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรศึกษำวิจัยโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม :  
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 

4 จังหวัด จำก 4 ภำค 
และ กทม. 

กำรเก็บข้อมูลเชิง
คุณภำพและเชิงปริมำณ 

ผู้สูงอำยุ 

 กำรส ำรวจ  

 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ 
และผู้ เช่ียวชาญ 

 
 กำรจัดเวทีระดับชุมชนเพ่ือด ำเนินกำรออกแบบแนวทำง 
ในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ 

 
กำรจัดเวทีเชิงนโยบำยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้ควำมเห็นต่อผลกำรศึกษำและข้อเสนอในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

รำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม 

ขั้นเตรียมกำร 
- กำรพัฒนำแบบสอบถำม 
- กำรพัฒนำแนวค ำถำมเชิงลึก 
- กำรเลือกพื้นที่และสุ่มตัวอย่ำง 
- ประสำนงำนพ้ืนท่ี 
- กำรเตรยีมพนักงำนสัมภำษณ ์
- กำรจัดพิมพ์แบบสอบถำม 

       

เก็บข้อมูลโดยกำรส ำรวจ 
- ภำคเหนือ 
- ภำคใต้ 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภำคกลำง และกรุงเทพฯ 

       

กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ 
- ผู้สูงอำย ุ
- ผู้เชี่ยวชำญ 

    

 

   

กำรจัดเวทีชุมชน                   
เพื่อพัฒนำรูปแบบ 

       

กำรจัดเวทีนโยบำย        

กำรจัดท ำรำยงำนและพิมพ ์        
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 

 ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ประกอบด้วยลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ 
ลักษณะทำงสุขภำพ ลักษณะทำงสังคมเศรษฐกิจ ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ได้แก่ ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคม 
รูปแบบภัยทำงสังคม ปัจจัยก ำหนดภัยทำงสังคม ผู้กระท ำภัยทำงสังคม และวิธีกำรจัดกำรภัยทำงสังคม                 
ของผู้สูงอำยุ นอกจำกนั้นยังน ำเสนอระบบสนับสนุนผู้สูงอำยุ บทบำทผู้สูงอำยุในครอบครัว ชุมชน  
 

1. ลักษณะทำงประชำกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีศึกษำ 
 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 1,725 67.6 
ชำย 828 32.4 
รวม 2,553 100.0 

อำยุ 60 - 69 ปี 1,192 46.7 
70 - 79 ปี 915 35.8 
>80 ปี 446 17.5 
รวม 2,553 100.0 

สถำนภำพ โสด 159 6.2 
สมรส 1,373 53.8 
หม้ำย 920 36.0 
หย่ำร้ำง/ แยกกันอยู่ 101 4.0 
รวม 2,553 100.0 

ศำสนำ พุทธ 2,345 91.9 
คริสต์ 10 0.4 
อิสลำม 198 7.8 
รวม 2,553 100.0 

  
 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำงที่ศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 2,553 คน  กลุ่มตัวอย่ำงผู้สูงอำยุที่ศึกษำมีอำยุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้น ไป  เป็นเพศหญิ งร้อยละ 67 .6  เพศชำยร้อยละ 32 .4  อำยุส่วนใหญ่ ระหว่ำง 60 - 69 ปี                 
สถำนภำพสมรสร้อยละ 46 .7  โสดร้อยละ 6 .2  สมรสร้อยละ 53 .8 และเป็นหม้ำยร้อยละ 36 .0                           
ร้อยละ 91.9 นับถือศำสนำพทุธ  นับถือศำสนำอิสลำมรอ้ยละ 7.8 
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         กล่ำวได้ว่ำ ลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงมีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะทำงประชำกร              
ของผู้สูงอำยุระดับประเทศ  
 
2. ลักษณะทำงสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ 
 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกตำรำงที่ 2 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีโรคประจ ำตัวร้อยละ 59.3 ซึ่งจำก
กำรสอบถำมพบว่ำโรคที่พบมำก ได้แก่ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน มะเร็ง และหัวใจ และพบอีกว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีภำวะควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำยร้อยละ 10.4  รองลงมำคือ ภำวะควำม
พิกำรทำงกำรมองเห็นพบร้อยละ6.5  ภำวะทำงกำรได้ยินและสื่อควำมหมำย ร้อยละ 4.1 มีเพียงร้อยละ 0.9 
และร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่มีภำวะควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ ภำวะควำมพิกำรทำงสติปัญญำ ตำมล ำดับ                                                
 
ตำรำงที่ 2  ข้อมูลสถำนะทำงสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
โรคประจ ำตัว ไม่มี 1,039 40.7 

มี 1,514 59.3 
รวม 2,553 100.0 

มีภำวะควำมพิกำร ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 266 10.4 
ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 103 4.1 
ทำงกำรมองเห็น 167 6.5 
ทำงจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 9 0.4 
ทำงสติปัญญำ 4 0.2 
ทำงกำรเรียนรู้ 22 0.9 

 

ตำรำงที่ 3 กำรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
กำรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ใช้ 1,044 41.0 

ไม่ใช้ 1,509 59.0 
รวม 2,553 100.0 

ประเภทอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ แว่นตำ 781 30.6 
ไม้เท้ำ 171 6.6 
คอกช่วยเดิน 57 2.2 
เครื่องช่วยฟัง 23 0.9 
รถเข็น 48 1.9 
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 จำกตำรำงที่ 3 แสดงกำรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือของผู้สูงอำยุพบว่ำ ผู้สูงอำยุเกือบครึ่งคือ ร้อยละ 41.0 
ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในกำรด ำรงชีวิต  ส่วนร้อยละ 59.0 ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ  โดยในจ ำนวนผู้ใช้นี้พบว่ำใช้
แว่นตำมำกทีสุ่ดคือ ร้อยละ 30.6 รองลงมำคือไม้เท้ำ พบร้อยละ 6.6 
 
ตำรำงที่ 4 ภำวะสุขภำพ จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

         ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

สุขภำพทำงร่ำงกำย ดีมำก 260 10.2 
ดี 1231 48.2 
ไม่ค่อยดี 935 36.6 
ไม่ดี 222 5.0 

สุขภำพทำงจิตใจ ดีมำก 388 15.2 
ดี 1779 69.7 
ไม่ค่อยดี 352 13.8 
ไม่ดี 34 1.3 

 

 จำกตำรำงที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีสุขภำพทำงร่ำงกำยและทำงจิตใจในระดับดี                    
โดยพบว่ำร้อยละ 48.2 ผู้สูงอำยุรำยงำนว่ำมีสุขภำพร่ำงกำยดี  ร้อยละ 36.6 มีสุขภำพร่ำงกำยไม่ค่อยดี                 
ร้อยละ 5 มีสุขภำพร่ำงกำยไม่ดี  ส ำหรับสุขภำพทำงจิตใจ ส่วนใหญ่ในจ ำนวนที่สู งกว่ำสุขภำพทำงร่ำงกำย 
รำยงำนว่ำมีสุขภำพทำงจิตใจในระดับดี คือ ร้อยละ69.7  ไม่ค่อยดีพบร้อยละ 13.8 และมีสุขภำพทำงใจดีมำก 
ร้อยละ 15.2 
 

3. ลักษณะทำงสังคมเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุที่ศึกษำ 
 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 5 พบว่ำผู้สูงอำยุในชุมชนที่ศึกษำ 1 ใน 4 ร้อยละ 26.0 ไม่ได้เรียน
หนังสือหรือไม่จบประถมศึกษำตอนต้น โดยจบประถมศึกษำ 4 หรือ 6 ร้อยละ 64.8  ร้อยละ 10 จบกำรศึกษำ
ชั้นสูงกว่ำประถมศึกษำ  ด้ำนสถำนภำพกำรมีงำนท ำพบว่ำส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำงำนร้อยละ 60.9 และมีถึงร้อยละ
38 .5 ที่ ยังท ำงำนในเชิงเศรษฐกิจคือ  มีรำยได้  โดยงำนส่วนใหญ่ของผู้สู งอำยุคือ  งำนรับจ้ำงทั่ วไป                          
ด้ำนควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในชีวิตประจ ำวันพบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 39 .0 ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเลย 
และร้อยละ 33.0 ต้องกำรควำมช่วยเหลือน้อย เท่ำที่จ ำเป็น  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยได้ร้อยละ 85.8                   
มีเพียงร้อยละ 11.3 เท่ำนั้นที่ไม่มีรำยได้  โดยแหล่งที่มำของรำยได้ส่วนมำกมำจำกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุร้อยละ 
88.0  รองลงมำคือ ได้มำจำกบุตรหลำนและจำกกำรท ำงำนด้วยตนเองตำมล ำดับ มีเพียงร้อยละ 3.8 เท่ำนั้น                
ที่มีรำยได้มำจำกเงินเกษียณ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำกมีรำยได้เฉลี่ยรวมของครอบครัว 1 ,000 - 10,000 บำท  
ร้อยละ 55.0  รองลงมำคือ 10,001 - 20,000 บำท และ 20,001 - 30,000 บำท ตำมล ำดับ  โดยส่วนใหญ่
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แล้วกลุ่มตัวอย่ำงไม่มีหนี้สินร้อยละ 76.7 และไม่มีเงินออมร้อยละ 43.1 โดยมีเพียงร้อยละ 15.0 เท่ำนั้น                   
ที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ 
 
ตำรำงที่ 5 ลักษณะทำงสังคมเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับกำรศึกษำ ไม่ได้เรียนหนังสือ  
หรือไม่จบประถมศึกษำตอนต้น 

664 26.0 

จบประถมศึกษำ 4 หรือ 6 1,654 64.8 
จบมัธยมศึกษำต้น/ปลำย 122 4.8 
จบประกำศนียบัตร/ เทียบเท่ำ 54 2.1 
ปริญำตรีหรือสูงกว่ำ 59 2.3 

สถำนภำพ 
กำรท ำงำนปัจจุบัน 

ไม่ได้ท ำงำน 1,553 60.9 
ท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ 983 38.5 
เกษียณอำยุ มีเงินเดือนประจ ำ 103 4.0 
ท ำงำนเชิงสังคมไม่มีค่ำตอบแทน 89 3.5 

ควำมต้องกำร 
กำรช่วยเหลือจำกคนอ่ืน 

มำกที่สุด (ช่วยตัวเองไม่ได้เลย) 64 2.5 
มำก 158 6.2 
น้อย 843 33.0 
น้อยมำก 492 19.3 
ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 996 39.0 

สภำวะทำงเศรษฐกิจ ไม่มีรำยได้ 290 11.3 
มีรำยได้ 2,194 85.8 
ไม่ระบุ 73 2.9 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

แหล่งที่มำของรำยได้ จำกกำรท ำงำนด้วยตนเอง 757 29.6 
จำกเงินเกษียน 97 3.8 
จำกบุตรหลำน 1,229 48.1 
จำกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 2,253 88.0 
จำกดอกผลจำกทรัพย์สินที่มีอยู่ 106 4.2 
อ่ืนๆ 194 7.6 

รำยได้ 1,000 - 10,000 บำท 1,382 55.0 
10,001 - 20,000 บำท 414 18.0 

20,001  ขึ้นไป 352 14.3 
หนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 1,961 76.7 

มีหนี้สิน 583 22.8 
ไม่ระบุ 13 0.5 

เงินออม ไม่มีเงินออม 1,116 45.8 
มีเงินออม 1,003 39.2 
มีทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ 384 15.0 

 
 
 

4. ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
 
 4.1 ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคม  
 

 ตำรำงที่ 6 แสดงประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุที่ได้รำยงำนด้วยตนเองว่ำตนเคยได้รับประสบกำรณ์                
ภัยทำงสังคมในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุประสบมำกที่สุดคือ 
เคยถูกดุ ตะโกนใส่  ด่ำว่ำ ก้ำวร้ำว พบร้อยละ 15.0 รองลงมำคือ เคยถูกหยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สินของ
ผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้ พบร้อยละ 5 .2 เคยถูกละเลยไม่พูดคุยด้วย รองลงมำพบร้อยละ 4.0 และเคย                    
ถูกลักขโมย เอำทรัพย์สิน เงินไป เคยถูกข่มขู่เพ่ือท ำให้กลัว เกรง เคยถูกดูถูกเหยียดหยำม รังเกียจแบ่งแยก    
จำกสังคม เคยถูกปฏิบัติอย่ำงไม่สนใจ ไม่แยแส เคยถูกละเลย ทอดทิ้งไม่ได้รับกำรดูแล อำหำร เสื้อผ้ำ                     
ยำรักษำโรค กำรดูแลควำมสะอำด เป็นประสบกำรณ์ที่ผู้สูงอำยุระบุว่ำเคยประสบร้อยละ 2  



 

55 
 

 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำรูปแบบกำรมีประสบกำรณ์ภัยทำงสังคม ผู้สูงอำยุที่ศึกษำมีประสบกำรณ์                      
ทุกรูปแบบ อัตรำกำรประสบปัญหำอำจจะต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง อันเนื่องมำจำกควำมอำย ควำมกลัว หรือ               
กำรไม่รับรู้ว่ำเป็นปัญหำ   

 
ตำรำงที่ 6 ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในระยะ 1 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

ล ำดับ ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคมของผู้สูงอำยุ 
เคย                   

(ร้อยละ) 
ไม่เคย                                              

(ร้อยละ) 
รวม                   

(ร้อยละ) 

1. เคยถูกดุ ตะโกนใส่  ด่ำวำ่ ก้ำวรำ้ว 15.0 85.0 100.0 

2. เคยถูกดูถูกเหยียดหยำม  รังเกียจแบ่งแยกจำกสงัคม 2.3 97.7 100.0 

3. เคยถูกห้ำม ไม่ให้ติดต่อเพื่อน หรือญำติ 1.8 98.2 100.0 

4. เคยถูกข่มขู่เพื่อท ำให้กลัว เกรง 2.5 97.5 100.0 

5. เคยถูกข่มขู่ ขู่เข็ญโดยใช้อำวุธ เช่นไม้  หรือ มีด 1.3 98.7 100.0 

6. เคยถูกละเลยไม่พูดคุยด้วย 4.0 96.0 100.0 

7. เคยถูกตบ ตี ชก  1.6 98.4 100.0 

8. เคยถูกผลัก หรือกระแทก 1.8 98.2 100.0 

9. เคยถูกขว้ำงสิ่งของเข้ำใส่ตัว 1.8 98.2 100.0 

10. เคยถูกซ้อม บีบคอ เตะ  1.2 98.8 100.0 

11. เคยถูกลวนลำม ล่วงเกิน หรือสัมผัสร่ำงกำย 
โดยที่คุณไม่ต้องกำร 

1.0 99.0 100.0 

12. เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 1.2 98.8 100.0 

13. เคยถูกรีดไถ 1.9 98.1 100.0 

14. เคยถูกขัง บังคับจ ำกัดพื้นที ่ 1.3 98.7 100.0 

15. เคยถูกปฏิบัติอย่ำงไม่สนใจ ไม่แยแส  2.1 97.9 100.0 
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ล ำดับ ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคมของผู้สูงอำยุ 
เคย                   

(ร้อยละ) 
ไม่เคย                                              

(ร้อยละ) 
รวม                   

(ร้อยละ) 

16. เคยถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับกำรดูแลอำหำร เสื้อผ้ำ                 
ยำรักษำโรค กำรดูแลควำมสะอำด 

2.0 98.0 100.0 

17. เคยถูกยักยอก  หลอกลวงเอำเงิน ทรัพย์สนิไป 2.1 97.8 100.0 

18. เคยถูกยักยอกเอำเบี้ยผู้สูงอำยุไป 1.6 98.4 100.0 

19. เคยถูกลักขโมย เอำทรัพย์สิน เงินไป 2.7 97.3 100.0 

20. เคยถูกขู่บังคับเอำประกันชีวิต 0.9 99.1 100.0 

21. เคยถูกขู่บังคับเอำเงิน ทรัพย์สินไป 1.6 98.4 100.0 

22. เคยถูกหยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไป
แล้วไม่คืนให้ 

5.2 94.8 100.0 

23. เปลี่ยนแปลงเอกสำรเงินทองของส่วนตัวของผูสู้งอำยุ
โดยไมไ่ด้รับอนุญำต 

1.2 98.8 100.0 

24. เคยถูกขัดขวำงหรือกลั่นแกล้งไม่ให้ใช้เคร่ืองช่วยควำม
พิกำร เช่น รถเข็น 

1.2 98.8 100.0 

25. เคยถูกปฏิเสธที่จะให้ควำมช่วยเหลือคุณในสิ่งที่จ ำเปน็
ในชีวิตประจ ำวนัหรือไปหำหมอ 

1.8 98.2 100.0 

 

4.2 รูปแบบภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ 
 กำรศีกษำรูปแบบภัยทำงสังคม ผู้ศึกษำได้ท ำกำรทบทวนองค์ควำมรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องและได้มี

กำรออกแบบแนวค ำถำมเพ่ือวัดประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ จ ำนวนทั้งหมด 25 ข้อดังตำรำงข้ำงต้น 
จำกนั้นผู้ศึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมทั้ง 25 ข้อ 
เพ่ือให้ได้รูปแบบภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ พบว่ำ  ตัวแปรทั้ง 25 ข้อ มีกำรจัดกลุ่มองค์ประกอบที่ใกล้เคียง ด้วย
ค่ำทำงสถิตใิน 5 รูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

 
ก. ภัยด้ำนจิตใจ  กำรถูกดุด่ำ ดูถูกเหยียดหยำม  โดยข้อค ำถำมที่มีองค์ประกอบที่ ใกล้ เคียงกัน 

ประกอบด้วย ประสบกำรณ์เคยถูกดุ ตะโกนใส่  ด่ำว่ำ ก้ำวร้ำว และ ประสบกำรณ์เคยถูกดูถูกเหยียดหยำม  
รังเกียจแบ่งแยกจำกสังคม 

ข. ภัยด้ำนร่ำงกำยและกำรถูกข่มขู่ สร้ำงควำมหวำดกลัว โดยข้อค ำถำมที่มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน 
ประกอบด้วยประสบกำรณ ์เคยถูกข่มขู่เพื่อท ำให้กลัว เกรง ประสบกำรณ ์เคยถูกข่มขู่ ขู่เข็ญโดยใช้อำวุธ 
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เช่นไม้  หรือ มีด ประสบกำรณ ์เคยถูกตบ ตี ชก ประสบกำรณ ์เคยถูกผลัก หรือกระแทก ประสบกำรณ ์เคย
ถูกขว้ำงสิ่งของเข้ำใส่ตัว  

ค. ภัยจำกกำรถูกบังคับ จ ำกัดพ้ืนที่  โดยข้อค ำถำมที่มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้ วย 
ประสบกำรณ์เคยถูกซ้อม บีบคอ เตะ ประสบกำรณ์เคยถูกห้ำม ไม่ให้ติดต่อเพื่อน หรือญำติ ประสบกำรณ์
เคยถูกลวนลำม ล่วงเกิน หรือสัมผัสร่ำงกำย  โดยที่คุณ ไม่ต้องกำร เคยถูกบั งคับให้มี เพศสัมพันธ์ 
ประสบกำรณเ์คยถูกขัดขวำงหรือกลั่นแกล้งไม่ให้ใช้เคร่ืองช่วยควำมพิกำร เช่น รถเข็น ประสบกำรณ์เคยถูก
ขัง บังคับจ ำกัดพื้นที่ ประสบกำรณ์เคยถูกขู่บังคับเอำประกันชีวิต เปลี่ยนแปลงเอกสำรเงินทองของส่วนตัว
ของผู้สูงอำยุโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ง. ภัยจำกกำรถูกรีดไถ หลอกลวง เอำทรัพย์สิน   โดยข้อค ำถำมที่มีองค์ประกอบที่ ใกล้เคียงกัน 
ประกอบด้วย ประสบกำรณ์เคยถูกรีดไถ ประสบกำรณ์เคยถูกยักยอกเอำเบี้ยผู้สูงอำยุไป ประสบกำรณ์
เคยถูกลักขโมย เอำทรัพย์สิน เงินไป ประสบกำรณ์เคยถูกขู่บังคับเอำเงิน ทรัพย์สินไป ประสบกำรณ์เคยถูก
หยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้ ประสบกำรณ์เคยถูกยักยอก  หลอกลวงเอำเงิน 
ทรัพย์สินไป 

จ. ภัยจำกกำรถูกละเลย ไม่ได้รับกำรดูแล โดยข้อค ำถำมที่มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย 
ประสบกำรณ์เคยถูกละเลยไม่พูดคุยด้วย ประสบกำรณ์เคยถูกปฏิบัติอย่ำงไม่สนใจ ไม่แยแส ประสบกำรณ์
เคยถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับกำรดูแลอำหำร เสื้อผ้ำ  ยำรักษำโรค กำรดูแลควำมสะอำด   

 

 
4.2.1 รูปแบบภัยทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุประสบในระยะ  1 ปีที่ผ่ำนมำ  
   

ตำรำงที่  7 รูปแบบภัยทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุประสบในระยะ 1 ปีที่ผ่ำน 

 ภัยด้ำนจิตใจ 

ร้อยละ(จ ำนวน) 

ภัยด้ำนร่ำงกำย ภัยจำกกำรถูก
บังคับ จ ำกัด
พื้นที่ 

ภัยจำกกำรถูก
เอำประโยชน์
ด้ำนทรัพย์สิน 

ภัยจำกกำรถูก
ละเลบ 

ไม่ประสบภัย 84.8 (2166) 97.0 (2477) 97.9 (2500) 93.2 (2379) 95.6 (2441) 

ประสบภัย 15.2 (387) 3.0 (76) 2.1 (53) 6.6 (174) 4.4 (112) 

รวม 100 (2553) 100 (2553) 100 (2553) 100 (2553) 100 (2553) 
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จำกตำรำงที่ 7 กำรศึกษำนี้พบว่ำผู้สูงอำยุที่ศึกษำประสบ ภัยด้ำนจิตใจจำกกำรถูกดุด่ำ ก้ำวร้ำว ดูถูก

เหยียดหยำมสูงที่สุดคือ ร้อยละ 15.2 รองลงมำเป็นภัยจำกกำรถูกละเลย ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ พบร้อยละ 
4.0 รองลงมำเป็นภัยจำกกำรถูกรีดไถ หลอกลวง เอำทรัพย์สิน พบร้อยละ 6 .8  ภัยด้ำนร่ำงกำยและกำรถูก
ข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว พบร้อยละ 3.0 และภัยอันเนื่องมำจำกกำรถูกบังคับจ ำกัดพ้ืนที่พบ ร้อยละ 2.1 
 
4.2.1  รูปแบบภัยทำงสังคมเปรียบเทียบระหว่ำงภำค  
 
 จำกตำรำง 8 และแผนภูมิ แสดงรูปแบบประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจของผู้สูงอำยุ
เปรียบเทียบระหว่ำงภำค พบว่ำผู้สูงอำยุภำคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจ สูงที่สุด คือ 
ร้อยละ 25.5  รองลงมำคือ ผู้สูงอำยุในภำคเหนือประสบภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจสูง ร้อยละ 14 .1     และ
ผู้สูงอำยุภำคกลำง ประสบภัยด้ำนจิตใจร้อยละ 11.9       
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ตำรำงที่ 8 ภัยทำงจิตใจที่มีผลต่อผู้สูงอำยุเปรียบเทียบระหว่ำงภำค 
 

ภัยทำงจิตใจ ถูกดุด่ำ  

ภำค 
รวม 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ใต้ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

เหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กทม. 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

 

ไม่มี 409 491 438 431 397 2166 
(74.5%) (89.3%) (88.1%) (85.9%) (87.3%) (84.8%) 

มี 140 59 59 71 58 387 
(25.5%) (10.7%) (11.9%) (14.1%) (12.7%) (15.2%) 

รวม 549 550 497 502 455 2553 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

* P<0.00  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00) 
  

ภยัด้านจิตใจต่อผูสู้งอายุเปรียบเทียบระหว่างภาค
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ตำรำงที่ 9 ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ด้ำนร่ำงกำยและกำรถูกข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว  เปรียบเทียบ            
 ระหว่ำงภำค 
 
  

ภัยด้ำนร่ำงกำย 

ภำค 

รวม 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ใต้ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

เหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กทม. 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

 

ไม่มี 529 542 492 493 421 2,477 
(98.4%) (98.5%) (99.0%) (98.2%) (92.5%) (97.0%) 

มี 20 8 5 9 34 76 
(3.6%) (1.5%) (1.0%) (1.8%) (7.5%) (3.0%) 

รวม 549 550 497 502 455 2,553 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

* P<0.00  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00) 
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 ตำรำง 9 และแผนภูมิ แสดงภัยด้ำนร่ำงกำยและกำรถูกข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัวเปรียบเทียบระหว่ำง
ภำคพบว่ำ ผู้สูงอำยุในกรุงเทพมหำนครประสบภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำยและกำรถูกข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว
สูงที่สุดคือ ร้อยละ 7.5 รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำยและ                   
กำรถูกข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว ร้อยละ 3.6 
 
ตำรำงที่ 10  ภัยทำงสังคมจำกกำรถูกบังคับ จ ำกัดพ้ืนที่เปรียบเทียบระหว่ำงภำค 
 

ภัยจำกกำรถูกบังคับ จ ำกัดพื้นที่ 

ภำค 

รวม 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ใต้ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

เหนือ 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กทม. 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

 

ไม่มี 542 544 493 495 426 2,500 
(98.7%) (98.9%) (99.2%) (98.6%) (93.6%) (97.9%) 

มี 7 6 4 7 29 53 
(1.3%) (1.1%) (0.8%) (1.4%) (6.4%) (2.1%) 

รวม 549 550 497 502 455 2,553 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

* P<0.00  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00) 
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 ตำรำงที่ 10 และแผนภูมิ แสดงภัยทำงสังคมจำกกำรถูกบังคับ จ ำกัดพ้ืนที่ โดยพบว่ำผู้สูงอำยุในเขต
กรุงเทพมหำนครประสบมำกที่สุดคือ ร้อยละ 6.4  โดยภำคเหนือ อีสำน ใต้ มีร้อยละของผู้สูงอำยุที่ประสบภัย
ด้ำนกำรถูกบังคับจ ำกัดพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.1 ตำมล ำดับ โดยผู้สูงอำยุ
ภำคกลำงประสบภับด้ำนกำรถูกบังคับน้อยที่สุด คือร้อยละ 0.8 
  

ตำรำงที่ 11  ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรเอำประโยชน์ทำงทรัพย์สินเปรียบเทียบระหว่ำงภำค 
 

ภัยด้ำนกำรเอำประโยชน์ 
ทำงทรัพย์สิน 

ภำค รวม 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ กลำง เหนือ กทม. 

 

ไม่มี 516 497 474 495 397 2,379 
(94.0%) (90.4%) (95.4%) (98.6%) (87.3%) (93.2%) 

มี 33 53 23 7 58 174 
(6.0%) (9.6%) (4.6%) (1.4%) (12.7%) (6.8%) 

รวม 549 550 550 497 502 2,553 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

* P<0.00 (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00) 

ภยัทางสงัคมด้านจากการถกูบงัคบั จ ากดัพื้นท่ี
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 ตำรำงที่ 11 และแผนภูมิ แสดงภัยทำงสังคมจำกำรถูกเอำประโยชน์ทำงทรัพย์สินพบว่ำ ผู้สูงอำยุ                
ในเขตกรุงเทพมหำนครพบสูงสุด ร้อยละ 12.7 รองลงมำเป็นผู้สูงอำยุในเขตภำคใต้ พบร้อยละ 9.6 และภำค
อีสำนร้อยละ 6.0 ทั้งนี้ ผู้สูงอำยุภำคเหนือพบกำรถูกเอำประโยชน์ทำงทรัพย์สินน้อยที่สุด คือร้อยละ 1.4  
 
ตำรำงที่ 12  ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุจำกกำรถูกละเลยเปรียบเทียบระหว่ำงภำค  
  
 

ภัยจำกถูกละเลย  
ภำค 

รวม ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ กลำง เหนือ กทม. 

 

ไม่มี 528 526 481 489 417 2,441 
(96.2%) (95.6%) (96.8%) (97.4%) (91.6%) (95.6%) 

มี 21 24 16 13 38 112 
(3.8%) (4.4%) (3.2%) (2.6%) (8.4%) (4.4%) 

รวม 549 549 550 497 502 2,553 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

* P<0.00  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00) 
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 ตำรำงที่ 12 และแผนภูมิ แสดงภัยทำงสังคมจำกกำรถูกละเลย ไม่ดูแลในสิ่งจ ำเป็นพบว่ำ ผู้สูงอำยุใน
เขตกรุงเทพมหำนครประสบภัยสูงสุดคือ ร้อยละ 8.4 รองลงมำเป็นผู้สูงอำยุเขตภำคใต้ พบร้อยละ 4.4  
ผู้สูงอำยุภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบร้อยละ 3.8  ผู้สูงอำยุในภำคเหนือพบปัญหำภัยทำงสังคมด้ำนกำรถูก
ละเลย ไม่ดูแลน้อยท่ีสุด คิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.6  
 
4.3 ผู้กระท ำภัยทำงสังคม  
 
 กำรศึกษำผู้กระท ำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุจำกกำรรำยงำนของผู้สูงอำยุ จำกตำรำงที่ 13  พบว่ำผู้กระท ำ
ภัยทำงด้ำนจิตใจ โดยท ำกำรดุด่ำ ตะโกนใส่ ด่ำว่ำ พูดจำก้ำวร้ำว ส่วนใหญ่คือบุตรของผู้สูงอำยุ โดยพบร้อยละ 
38.1 รองลงมำเป็นคู่สมรส พบร้อยละ 27.1 และหลำนร้อยละ 16.5 เช่นเดียวกับ ผู้ที่ข่มขู่เพ่ือท ำให้กลัว เกรง 
ส่วนใหญ่เป็น บุตร รองลงมำเป็น คู่สมรส และหลำน ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 13 ผู้กระท ำภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจต่อผู้สูงอำยุ จำกกำรรำยงำนของผู้สูงอำยุ 
 
 

ภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจ ผู้กระท ำ จ ำนวนที่ระบุ ร้อยละ 
ดุด่ำ ตะโกนใส ด่ำว่ำ พูดจำ
ก้ำวร้ำว 

คู่สมรส 133 27.1 
บุตร 187 38.1 
หลำน 81 16.5 
ญำติ 42 8.6 
เพ่ือน 33 6.7 
ผู้น ำ/เจ้ำหน้ำที ่ 4 0.8 
คนแปลกหน้ำ 11 2.2 

รวม 491 100.0 
ข่มขู่เพ่ือท ำให้กลัว เกรง คู่สมรส 15 22.7 

บุตร 22 33.3 
หลำน 10 15.2 
ญำติ 6 9.1 
เพ่ือน 6 9.1 
ผู้น ำ/เจ้ำหน้ำที ่ 3 4.5 
คนแปลกหน้ำ 4 6.1 

รวม 66 100.0 
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จำกตำรำงที่ 14 เป็นกำรรำยงำนผู้กระท ำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุในด้ำนร่ำงกำย  โดยพบว่ำผู้กระท ำภัยด้ำน
ร่ำงกำยที่สูงที่สุด เป็นบุตรของผู้สูงอำยุ โดยพบ ร้อยละ 34.2 รองลงมำเป็น คู่สมรส พบร้อยละ 28.9 และ
หลำน พบร้อยละ 18.4  เช่นเดียวกัน ในกรณีของผู้ที่ซ้อม เตะ บีบคอผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุที่เป็นตัวอย่ำงรำยงำน
ว่ำผู้กระท ำเป็นบุตรร้อยละ 38.2 รองลงมำผู้กระท ำเป็นหลำนพบร้อยละ 23.8  
 
ตำรำงที่ 14   ผู้กระท ำที่ท ำให้เกิดภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำยต่อผู้สูงอำยุ จำกกำรรำยงำน                      
  ของผู้สูงอำยุ 
 

กำรถูกกระท ำ ผู้กระท ำ จ ำนวนที่ระบุ ร้อยละ 
ผู้ที่ตบ ตี ชก คู่สมรส 11 28.9 

บุตร 13 34.2 
หลำน 7 18.4 
ญำติ 5 13.3 
เพ่ือน 2 5.2 

รวม 38 100.0 
ผู้ที่ซ้อม บีบคอ เตะ คู่สมรส 6 28.5 

บุตร 8 38.2 
หลำน 5 23.8 
ญำติ 2 9.5 
รวม 21 100.0 

 
 ในตำรำงที่ 15 ระบุผู้กระท ำภัยทำงสังคมในด้ำนทรัพย์สิน พบว่ำ ผู้ที่ลักขโมยเอำทรัพย์สิน เงินไป เป็น
คนแปลกหน้ำ ร้อยละ 31.8 เป็นบุตร ร้อยละ 23.2 เป็นหลำน ร้อยละ 20.5   ในขณะที่ผู้ที่หยิบยืมหรือเอำ
สิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้ พบว่ำสูงสุดเป็นคนแปลกหน้ำพบว่ำ ร้อยละ 38.6 เป็นเพ่ือน ร้อย
ละ 19.4 เป็นบุตรร้อยละ 16.3 เป็นหลำน ร้อยละ 11.0 
 ส ำหรับตำรำงที่  16 เป็นกำรรำยงำนผู้กระท ำภัยทำงสังคมในด้ำนเพศ  ได้แก่ ผู้ที่ผู้ที่ลวนลำม ล่วงเกิน 
หรือสัมผัสร่ำงกำยโดยที่ผู้สูงอำยุไม่ต้องกำร พบว่ำผู้กระท ำเป็นหลำนมำกท่ีสุด คือร้อยละ 33.6  รองลงมำเป็น
คู่สมรสพบร้อยละ 27.7 ส ำหรับผู้บังคับมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุระบุว่ำเป็นบุตร พบร้อยละ 50.0 
รองลงมำเป็นคู่สมรส พบร้อยละ 31.2 
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ตำรำงที่ 15   ผู้กระท ำที่ท ำให้เกิดภัยทำงสังคมด้ำนทรัพย์สิน ต่อผู้สูงอำยุ จำกกำรรำยงำนของผู้สูงอำยุ 
 

ผู้ที่ลักขโมยเอำทรัพย์สิน เงินไป คู่สมรส 6 8.2 
บุตร 17 23.2 
หลำน 15 20.5 
ญำติ 4 5.4 
เพ่ือน 8 10.9 
คนแปลกหน้ำ 23 31.8 
รวม 73 100.0 

ผู้ที่หยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สิน
ของผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้ 

คู่สมรส 5 2.6 
บุตร 31 16.3 
หลำน 21 11.0 
ญำติ 23 12.1 
เพ่ือน 37 19.4 
คนแปลกหน้ำ 73 38.6 
รวม 190 100.0 

 

ตำรำงที่ 16  ข้อมูลผู้กระท ำภัยด้ำนเพศต่อผู้สูงอำยุ ในระยะ 1 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมจ ำนวน    

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
ผู้ที่ลวนลำม ล่วงเกิน หรือสัมผัส

ร่ำงกำยโดยที่คุณไม่ต้องกำร 
คู่สมรส 5 27.7 
บุตร 2 11.1 
หลำน 6 33.6 
ญำติ 3 16.6 
เพ่ือน 1 5.5 
คนแปลกหน้ำ 1 5.5 
รวม 18 100.0 

ผู้ที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ คู่สมรส 5 31.2 
บุตร 8 50.0 
หลำน 2 12.5 
ญำติ 1 6.2 
รวม 16 100.0 

 



 

68 
 

  
 

 4.4 กำรจัดกำรปัญหำภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
 

 
 จำกกำรวิเครำะห์ตำรำงที่ 17 เกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรภัยทำงสังคม พบว่ำ เมื่อผู้สูงอำยุประสบภัย
ทำงสังคมพบว่ำร้อยละ 99.3 ไม่เคยต่อสู้กลับ  ร้อยละ  ระบุว่ำ เคยบอกคนอ่ืน ร้อยละ 5.7 โดยรูปแบบที่
ป้องกันอันตรำยส่วนใหญ่คือ ไม่ได้ท ำอะไรเพรำะไม่รู้จะท ำอะไร ร้อยละ 58.4  และพบว่ำในจ ำนวนที่เท่ำกัน
คือ ร้อยละ 9.2 ไม่ได้ท ำเพรำะเป็นเวรกรรม และไม่ท ำอะไรเพรำะกลัวว่ำจะถูกท ำร้ำยมำกกว่ำเดิม  รองลงมำ
คือ กำรบ่นกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว พบร้อยละ 6.7 และกำรอยู่ห่ำงผู้กระท ำ พบร้อยละ 6.0 
 
ตำรำงที่ 17  ข้อมูลกำรจัดกำรภัยทำงสังคมของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ 
 

กำรจัดกำรกับปัญหำภัยทำงสังคม จ ำนวน ร้อยละ 

คุณต่อสู้กลับเมื่อคุณได้รับควำม
รุนแรง 

ไม่เคย 2,521 99.3 
เคย 19 0.7 

คุณบอกคนอ่ืนเมื่อคุณได้รับควำม
รุนแรง 

ไม่เคย 2,406 94.3 
เคย 146 5.7 

 

กำรจัดกำรปัญหำภัยทำงสังคม 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

 
รูปแบบกำรป้องกันกำรถูกท ำร้ำย ไม่ท ำอะไร เพรำะไม่รู้ว่ำจะท ำอะไร 252 58.4 

ไม่ท ำอะไร เพรำะกลัวจะถูกท ำร้ำย    
มำกกว่ำเดิม 

15 9.2 

ไม่ท ำอะไร มันคงเป็นเวรกรรม 40 9.2 
ต่อสู้กลับ 22 5.1 
เก็บเงียบตลอดมำ 19 4.4 
พยำยำมอยู่ห่ำงบุคคลนั้นให้มำกท่ีสุด 26 6.0 
บ่นกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว 29 6.7 
พยำยำมบอกให้คนอ่ืนช่วย 17 3.9 
อ่ืนๆ 11 2.5 

รวม 431 100.0  
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ตำรำงที่ 18  กำรขอควำมช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหำ  
 

กำรจัดกำรกับปัญหำภัยทำงสังคม จ ำนวน ร้อยละ 

คุณเคยขอควำมช่วยเหลือเมื่อคุณ
ได้รับควำมรุนแรง 

ไม่เคย 2,501 98.0 
เคย 51 2.0 

 

เหตุผลที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือ เฉพำะผู้ที่ตอบ จ ำนวน ร้อยละ 

เหตุผลที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือ
จำกคนอ่ืน 

ไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร 218 56.4 
กลัวจะถูกท ำร้ำย บังคับ  
ท ำรุนแรงมำกข้ึน 

9 
2.3 

เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 96 24.8 
อับอำย อดสูใจ กลัวถูกต ำหนิ 7 1.8 
กลัวคนอ่ืนไม่เชื่อ 6 1.5 
คิดว่ำคงช่วยอะไรไม่ได้ 34 8.8 
ท ำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง 5 1.2 
กลัวไม่มีคนเลี้ยงดู 4 1.0 
อ่ืนๆ  7 1.8 

รวม 386 100.0 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ในตำรำงที่ 18 พบว่ำ สำเหตุที่กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือจำกคน
อ่ืนคือ ไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร ร้อยละ 56.4 รองลงมำคือ คิดว่ำเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ร้อยละ 24.8 
และคิดว่ำคนอ่ืนคิดว่ำคงช่วยอะไรไม่ได้ ร้อยละ 8.8 และที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนเพรำะ อับอำย 
อดสูใจ กลัวถูกต ำหนิ ร้อยละ 1.8  กลัวคนอ่ืนไม่เชื่อ ร้อยละ 1.5 กลัวไม่มีคนเลี้ยงดู ร้อยละ 1.0 
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4.5 เงื่อนไขปัจจัยก ำหนดภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
 จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยก ำหนดภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ  โดยศึกษำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มต่อ
ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในเงื่อนไขทำงสังคม ได้แก่ เพศ อำยุ ถิ่นที่อยู่อำศัย ระดับกำรศึกษำ 
ส่งผลต่อประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 19 แสดงกำรวิเครำะห์คะแนนค่ำเฉลี่ยประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุเปรียบเทียบระหว่ำงเพศ 
 

ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคม                   
ของผู้สูงอำยุ 

        ม        

t Sig   ศ      ศ ญ   

  S.D.   S.D. 

ภัยด้ำนจิตใจ .136 .343 .158 .365 -1.47 .140 

ภัยด้ำนร่ำงกำย .036 .186 .026 .161 1.33 .183 

ภัยจำกกำรถูกบังคับ .029 .167 .016 .128 2.02 .043* 

ภัยจำกกำรถูกรีดไถ เอำทรัพย์สิน .079 .271 .062 .242 1.60 .109 

ภัยจำกกำรถูกละเลย .049 .217 .041 .198 .96 .335 

 

        * P<0.05  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05) 

จำกตำรำงที่ 19 กำรวิเครำะห์คะแนนค่ำเฉลี่ยประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ
ระหว่ำงเพศพบว่ำ เพศต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยจำกกำรถูกบังคับต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 
0.05 ส่วนภัยด้ำนจิตใจ ด้ำนร่ำงกำย กำรถูกรีดไถเอำทรัพย์สิน และกำรถูกละเลย พบว่ำเพศที่ต่ำงกัน ไม่มี                       
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05  ทั้งนี้พบว่ำเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยภัยด้ำนจิตใจสูงกว่ำเพศชำย
คือ พบค่ำเฉลี่ยภัยด้ำนจิตใจของเพศหญิง .158  ขณะที่เพศชำย .136   
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ตำรำง 20 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุระหว่ำงอำยุ 
 

ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคม                   
ของผู้สูงอำยุ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ภัยด้ำนจิตใจ ระหว่ำงกลุ่ม 0.016 2 0.008 0.064 0.938 

ภำยในกลุ่ม 326.924 2550 0.128   

ภัยด้ำนร่ำงกำย ระหว่ำงกลุ่ม 0.315 2 0.157 5.534 0.004* 

ภำยในกลุ่ม 72.482 2550 0.028   

ภัยจำกกำรถูกบังคับ ระหว่ำงกลุ่ม 0.130 2 0.065 3.267 0.038* 

ภำยในกลุ่ม 50.811 2550 0.020   

ภัยจำกกำรถูกรีดไถ 
เอำทรัพย์สิน 

ระหว่ำงกลุ่ม 0.650 2 0.325 5.135 0.006* 

ภำยในกลุ่ม 161.491 2550 0.063   

ภัยจำกกำรถูกละเลย ระหว่ำงกลุ่ม 0.200 2 0.100 1.367 0.255 

ภำยในกลุ่ม 186.658 2550 .073   

 * P<0.05  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05) 
The sum of square = ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก ำลังสอง , Mean Square= ค่ำเฉลี่ยของควำม
แปรปรวน , Df = ค่ำองศำอิสระ, F = ค่ำควำมแปรปรวน, Sig = ค่ำควำมเชื่อม่ัน  
 

จำกกำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำงอำยุพบว่ำ         
อำยุที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยด้ำนร่ำงกำยต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05  อำยุ                      
ที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยจำกกำรถูกบังคับอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05  อำยุที่แตกต่ำงกันท ำ
ให้ผู้สูงอำยุประสบภัยจำกกำรถูกรีดไถทรัพย์สินต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05  ส่วนภัยด้ำนจิตใจ 
และกำรถูกละเลย พบว่ำอำยุที่ต่ำงกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 0.05 
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ตำรำง 21 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุระหว่ำง                     
 ภำค (พ้ืนที่ที่อยู่อำศัย) 
 

ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคม 
ของผู้สูงอำยุ 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ภัยด้ำนจิตใจ ระหว่ำงกลุ่ม 7.917 4 1.979 15.808 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 319.024 2548 0.125   

ภัยด้ำนร่ำงกำย ระหว่ำงกลุ่ม 1.360 4 0.340 12.128 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 71.437 2548 0.028   

ภัยจำกกำรถูกบังคับ ระหว่ำงกลุ่ม 1.054 4 0.263 13.455 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 49.887 2548 0.020   

ภัยจำกกำรถูกรีดไถ 
เอำทรัพย์สิน 

ระหว่ำงกลุ่ม 3.787 4 0.947 15.235 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 158.354 2548 0.062   

ภัยจำกกำรถูกละเลย ระหว่ำงกลุ่ม 3.458 4 0.865 12.011 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 183.401 2548 0.072   

      * P<0.05  (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05) 
The sum of square = ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก ำลังสอง , Mean Square= ค่ำเฉลี่ยของควำม
แปรปรวน , Df = ค่ำองศำอิสระ, F = ค่ำควำมแปรปรวน, Sig = ค่ำควำมเชื่อม่ัน  
 

จำกกำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำงภำคหรือพ้ืนที่
ที่อยู่อำศัยพบว่ำ พ้ืนที่ที่อยู่อำศัยที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยด้ำนจิตใจ ภัยด้ำนร่ำงกำย ภัยจำก                
กำรถูกบังคับ ภัยจำกกำรถูกรีดไถเอำทรัพย์สิน และภัยจำกกำรถูกละเลย ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ                 
ที ่0.05    
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ตำรำง 22  แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุระหว่ำงระดับ 
     กำรศึกษำ 
 

ประสบกำรณ์ภัยทำงสงัคม 
ของผู้สูงอำยุ 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ภัยด้ำนจิตใจ ระหว่ำงกลุ่ม 0.318 4 0.080 0.621 0.648 

ภำยในกลุ่ม 326.622 2548 0.128   
ภัยด้ำนร่ำงกำย ระหว่ำงกลุ่ม 0.176 4 0.044 1.540 0.188 

ภำยในกลุ่ม 72.621 2548 0.029   
ภัยจำกกำรถูกบังคับ ระหว่ำงกลุ่ม 0.106 4 0.027 1.334 0.255 

ภำยในกลุ่ม 50.834 2548 0.020   
ภัยจำกกำรถูกรีดไถ 

เอำทรัพย์สิน 
ระหว่ำงกลุ่ม 0.854 4 0.213 3.372 0.009* 

ภำยในกลุ่ม 161.287 2548 0.063   
ภัยจำกกำรถูกละเลย ระหว่ำงกลุ่ม 1.161 4 0.290 3.984 0.003* 

ภำยในกลุ่ม 185.697 2548 0.073   
 * P<0.05 (มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05) 
The sum of square = ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก ำลังสอง , Mean Square= ค่ำเฉลี่ยของควำม
แปรปรวน , Df = ค่ำองศำอิสระ, F = ค่ำควำมแปรปรวน, Sig = ค่ำควำมเชื่อม่ัน  
 

จำกตำรำงที่ 22 กำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำง
ระดับกำรศึกษำพบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยจำกกำรถูกรีดไถ เอำทรัพย์สิน 
และภัยจำกกำรถูกละเลยต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05    
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ตำรำงที่ 23 ข้อมูลควำมสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ 
   

ควำมสุชที่สุดในชีวิต จ ำนวน ร้อยละ 

 
ควำมสุขที่สุดในชีวิตของท่ำน 

 
 

ครอบครัวมีควำมสุข/ อบอุ่น/ พร้อมหน้ำ 260 21.1 
เข้ำวัดศึกษำธรรมะ/ นั่งสมำธิ/ ท ำบุญ 250 20.9 
มีบุตรหลำนดูแล/ ไปมำหำสู่ 200 16.7 
สุขภำพแข็งแรง/ ไม่มีโรคภัย 130 10.8 
มีทรัพย์สินเงินทอง 70 5.8 
กินอ่ิมนอนหลับ/ ไม่ล ำบำก 58 4.8 
ใช้หนี้สินหมด/ ไม่มีหนี้สิน 55 4.6 
มีควำมสุขในทุกวัน/ เข้ำใจชีวิต/ พอเพียง 50 4.1 
ท ำงำน/ ท ำสวน  40 3.3 
บุตรหลำนประสบควำมส ำเร็จ 35 2.9 
ได้ออกไปพบปะเพ่ือนวัยเดียวกัน 30 2.5 
ได้ท ำประโยชน์ให้ชุมชน/ สังคม 15 1.0 
ท่องเที่ยว 10 0.8 
รวม 1,193 100.0 

 

ตำรำงที่ 23 แสดงกำรที่ครอบครัวมีควำมสุข อบอุ่น และอยู่กันพร้อมหน้ำพร้อมตำเป็นควำมสุขที่สุด
ในชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง พบร้อยละ 21.1  รองลงมำคือ กำรเข้ำวัดศึกษำธรรมะ นั่งสมำธิ ท ำบุญ ร้อยละ 20.9 
และกำรมีบุตรหลำนดูแลหรือไปมำหำสู่ ร้อยละ 16.7  กำรมสีุขภำพแข็งแรง/ ไม่มีโรคภัย ร้อยละ 10.8  
 

ตำรำงที่ 24 ข้อมูลควำมทุกข์ในชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวน 
 

ควำมทุกข์ในชีวิตของผู้สูงอำยุ  จ ำนวน ร้อยละ  

ควำมทุกข์ในชีวิตของท่ำน เจ็บป่วย/ โรคภัย/ พิกำร 395 42.0 
เงินไม่พอใช้/ มีหนี้สิน 185 19.6 
กังวล/ เป็นห่วงบุตรหลำน 90 9.5 
กำรทะเลำะกันในครอบครัว 80 8.5 
ไม่มีคนดูแล/ อยู่ล ำพัง 75 7.9 
บุตรหลำนไม่ดี 65 6.9 
สูญเสียคนที่รัก 50 5.3 

รวม 940 100.0 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่  24 พบว่ำกำรเจ็บป่วย  มีโรคภัยไข้เจ็บหรือควำมพิกำร                         
เป็นควำมทุกข์ที่สุดในชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง พบร้อยละ 42.0  รองลงมำคือ กำรที่มีเงินไม่พอใช้หรือมีหนี้สิน 
ร้อยละ 19.6 และควำมกังวลหรือเป็นห่วงบุตรหลำน ร้อยละ 9.5 ตำมล ำดับ 
 

4.6 ควำมรู้สึกม่ันคงปลอดภัยของผู้สูงอำยุในพื้นที่ทำงสังคมต่ำงๆ 
 

ตำรำงที่ 25 ควำมรู้สึกม่ันคงปลอดภัยของผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ทำงสังคมต่ำงๆ 
 

ควำมรู้สึกปลอดภัย
เมื่ออยู่ในสถำนที่

ต่อไปนี้ 

รู้สึก
ปลอดภัย
มำกที่สุด 

รู้สึก
ปลอดภัย

มำก 

กึ่งรู้สึก
ปลอดภัยและ
ไม่ปลอดภัย 

ไม่รู้สึก
ปลอดภัย 

ไม่รู้สึก
ปลอดภัย

เลย 

ค่ำเฉลี่ย 

SD. 

อยู่ในบ้ำนเวลำกลำงวัน 44.3 
1,113 

 
1,113 

 
 

47.8 6.6 1.0 0.2 4.3498 
 
 

     0.66819 
อยู่ในบ้ำนเวลำกลำงคืน 39.0 45.8 10.8 1.8 0.4 4.2389 

     0.74634 
เดินแถวหมู่บ้ำน 
เวลำกลำงวัน 

30.2 53.1 13.7 2.7 0.3 4.1183 

     1.16117 
เดินแถวหมู่บ้ำน 
เวลำกลำงคืน 

25.6 37.7 26.8 8.0 8.0 3.7702 

     0.98139 
เดินบนถนนในเมือง

เวลำกลำงวัน 
18.2 31.8 29.3 13.0 7.6 3.3989 

     1.15065 
เดินบนถนนในเมือง

เวลำกลำงคืน 
10.7 16.1 10.2 8.9 39.4 1.8966 

     1.83452 
  

 จำกตำรำงที่ 25 กำรวัดระดับควำมมั่นคงปลอดภัยของผู้สูงอำยุพบว่ำ กำรอยู่ในบ้ำนเวลำกลำงวัน                   
มีควำมรู้สึกปลอดภัยสูงสุด โดยพบว่ำรู้สึกปลอดภัยที่สุด ร้อยละ  44.3  รองลงมำรู้สึกปลอดภัย 47.8  ส ำหรับ
ควำมปลอดภัยที่บ้ำนเวลำกลำงคืนพบว่ำรู้สึกปลอดภัยมำกที่สุด 39.0 ปลอดภัยมำก 45.8  กำรอยู่ในชุมชน
เวลำกลำงวันรู้สึกปลอดภัยมำกที่สุด ร้อยละ 30.0 เดินแถวหมู่บ้ำนเวลำกลำงคืนรู้สึกปลอดภัยมำกที่สุด               
ร้อยละ 25.6 
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5. กำรสนับสนุนจำกเครือข่ำยทำงสังคม 
 

ตำรำงที่ 26 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกสมำชิกในครอบครัว จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

เครือข่ำยทำงสังคม 
จ ำนวนที่

ได้รับ  
ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก                   
คู่สมรส (สำมี/ ภรรยำ) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,079 42.2 
สิ่งของ/ เงิน 781 27.8 
ข้อมูลข่ำวสำร 490 19.2 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 141 5.5 
ไม่ได้รับ 2 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 26 แสดงเครือข่ำยกำรสนับสนุนจำกครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส 
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ  และก ำลังใจจำกคู่สมรส ร้อยละ 42.2  รองลงมำเป็น
กำรได้รับสิ่งของหรือเงิน ร้อยละ 27.8 และข้อมูลข่ำวสำร19.2  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกคู่สมรส 
 

ตำรำงที่ 27 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกสมำชิกในครอบครัว จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ 
   

เครือข่ำยทำงสังคม จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกบุตร                      
(คู่สมรสของบุตร) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,753 68.7 
สิ่งของ/ เงิน 1,882 69.8 
ข้อมูลข่ำวสำร 985 38.5 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 348 13.6 
ไม่ได้รับ 4 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 27 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับสิ่งของหรือเงินจำกบุตร       
ร้อยละ 69.8  รองลงมำเป็นกำรได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและก ำลังใจ ร้อยละ  68.7 รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำร 
ร้อยละ 38.5 ตำมล ำดับ โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกบุตร 
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ตำรำงที่ 28 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกสมำชิกในครอบครัว จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

เครือข่ำยทำงสังคม จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกหลำน                   
(คู่สมรสของหลำน) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,140 44.7 
สิ่งของ/ เงิน 842 32.9 
ข้อมูลข่ำวสำร 545 21.3 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 175 6.8 
ไม่ได้รับ 5 0.2 

  
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 28 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ              
และก ำลังใจจำกหลำน ร้อยละ 44.2  รองลงมำเป็นกำรได้รับสิ่งของหรือเงินและข้อมูลข่ำวสำรตำมล ำดับ      
โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำน 

 
ตำรำงที่ 29 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกเครือญำติ จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

เครือข่ำยทำงสังคม จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกเครือญำติ ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,753 68.7 
สิ่งของ/ เงิน 1779 69.2 
ข้อมูลข่ำวสำร 985 38.5 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 345 13.5 
ไม่ได้รับ 1 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 29 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับสิ่งของหรือเงิน ร้อยละ  
69.2  ในจ ำนวนใกล้เคียงกันได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ร้อยละ 68.7 และได้รับก ำลังใจจำกเครือญำติ ร้อยละ 
38.5  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก                
เครือญำติ     
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ตำรำงที่ 30 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกเพ่ือน จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกเพ่ือน ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,085 42.5 
สิ่งของ/ เงิน 410 16.1 
ข้อมูลข่ำวสำร 575 22.5 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 122 4.8 
ไม่ได้รับ 2 0.1 

  

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 30 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ              
และก ำลังใจจำกเพ่ือน ร้อยละ 42.5  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 22.5 และได้รับสิ่งของหรือ
เงิน ร้อยละ 16.1 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกเพ่ือน   
 
ตำรำงที่ 31 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกเพ่ือนบ้ำน จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกเพ่ือนบ้ำน ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,668 65.3 
สิ่งของ/ เงิน 743 29.1 
ข้อมูลข่ำวสำร 1,014 39.7 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 233 9.1 
ไม่ได้รับ 12 0.4 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 31 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ             
และก ำลังใจจำกเพ่ือนบ้ำน ร้อยละ 65.3  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 39.7 และได้รับสิ่งของ
หรือเงิน ร้อยละ 29.1 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.4 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกเพ่ือนบ้ำน   
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกแพทย ์จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกหมอ ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 945 37.0 
สิ่งของ/ เงิน     100 3.8 
ข้อมูลข่ำวสำร 584 22.8 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 305 11.9 
ไม่ได้รับ 3 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 32 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ                
และก ำลังใจจำกหมอ ร้อยละ 37.0  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 22.8 และกำรประสำน
หน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ ร้อยละ 11.9 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกหมอ  
 

ตำรำงที่ 33 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกพยำบำล จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกพยำบำล ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,035 40.5 
สิ่งของ/ เงิน 113 4.3 
ข้อมูลข่ำวสำร 584 22.8 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 305 11.9 
ไม่ได้รับ 3 0.1 

 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 33 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ              
และก ำลังใจจำกพยำบำล ร้อยละ 40.5  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 22 .8 และ                        
กำรประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ ร้อยละ 11.9 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้
รับกำรสนับสนุนจำกพยำบำล 
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ตำรำงที ่34 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก                
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,496 58.6 
สิ่งของ/ เงิน 242 9.4 
ข้อมูลข่ำวสำร 1,057 41.3 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 395 15.5 
ไม่ได้รับ 2 0.1 

  

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 34 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ               
และก ำลังใจจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 58.6  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 41.3 และ
กำรประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ ร้อยละ 15.5 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้
รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
 

ตำรำงที่ 35 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกนักพัฒนำชุมชน จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก              
นักพัฒนำชุมชน 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 277 10.9 
สิ่งของ/ เงิน 91 3.5 
ข้อมูลข่ำวสำร 239 9.3 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 126 4.9 
ไม่ได้รับ 4 0.2 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 35 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ                    
และก ำลังใจจำกนักพัฒนำชุมชน ร้อยละ 10.9  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 9.3 และ                 
กำรประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับ   
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ตำรำงที่ 36 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกนักสังคมสงเครำะห ์จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก                       
นักสังคมสงเครำะห์ 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 266 10.5 
สิ่งของ/ เงิน 71 2.7 
ข้อมูลข่ำวสำร 265 10.4 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 113 4.4 
ไม่ได้รับ 5 0.2 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 36 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ               
และก ำลังใจจำกนักสังคมสงเครำะห์ ร้อยละ 10.5  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรประสำนงำน
หน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกนักสังคม
สงเครำะห์  
 

ตำรำงที่ 37 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก 
อำสำสมัครสำธำรณสุข 

(อสม.) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,609 63.0 
สิ่งของ/ เงิน 573 22.7 
ข้อมูลข่ำวสำร 1,599 62.3 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 559 21.9 
ไม่ได้รับ 2 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 37 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ              
และก ำลังใจจำก อสม. คิดเป็นร้อยละ 63.0  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรร้อยละ 62.3 และสิ่งของ
หรือเงิน ร้อยละ 22.7 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก อสม.  
 
 
 
 



 

82 
 

ตำรำงที่ 38 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก  
อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ 

(อผส.) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 373 14.5 
สิ่งของ/ เงิน 180 7.0 
ข้อมูลข่ำวสำร 308 12.0 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 145 5.7 
ไม่ได้รับ 4 0.2 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 38 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ             
และก ำลังใจจำก อผส. คิดเป็นร้อยละ 14.5  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและสิ่งของหรือเงิน
ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก อผส.  
 

ตำรำงที่ 39 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกนักวิชำชีพอ่ืนๆ  จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก 
นักวิชำชีพอ่ืนๆ 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 12 0.5 
สิ่งของ/ เงิน 14 0.6 
ข้อมูลข่ำวสำร 15 0.7 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ  3 0.1 
ไม่ได้รับ  3 0.1 

 

 ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่  39 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ได้ รับข้อมูลข่ำวสำร                         
จำกนักวิชำชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 0.7  รองลงมำเป็นกำรได้รับสิ่งของหรือเงิน และค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและก ำลังใจ 
ตำมล ำดับ   
 
ตำรำงที่ 40 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/ องค์กร จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุน 
จำก อปท. 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 830 32.5 
สิ่งของ/ เงิน 1,260 49.3 
ข้อมูลข่ำวสำร 968 37.9 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 467 18.3 
ไม่ได้รับ 1 0.1 
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 40 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับสิ่งของหรือเงินจำก อปท. 
ร้อยละ 49.3  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 37.9 และค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและก ำลังใจ               
ร้อยละ 32.5 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก อปท.  
 

ตำรำงที่ 41 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/ องค์กร จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบล (รพ.สต.) 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 1,539 60.1 
สิ่งของ/ เงิน 381 14.9 
ข้อมูลข่ำวสำร 1,463 57.2 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 502 19.6 
ไม่ได้รับ 3 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 41 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ                
และก ำลังใจจำก รพ.สต. ร้อยละ 60.1  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 57 .2 และ                       
กำรประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ ร้อยละ 19.6 ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่                
ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก รพ.สต.  
 
ตำรำงที่ 42 ข้อมลูกำรสนับสนุนจำกโรงพยำบำล จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำก
โรงพยำบำล 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 684 26.7 
สิ่งของ/ เงิน 89 3.5 
ข้อมูลข่ำวสำร 493 19.3 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 256 8.8 
ไม่ได้รับ 9 0.4 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 42 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ               
และก ำลังใจจำกโรงพยำบำล ร้อยละ 26.7  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 19.3 และ                    
กำรประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.4 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกโรงพยำบำล 
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ตำรำงที่ 43 ข้อมลูกำรสนับสนุนจำกโรงเรียน จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกโรงเรียน ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 122 4.8 
สิ่งของ/ เงิน 37 1.4 
ข้อมูลข่ำวสำร 228 8.9 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 49 1.9 
ไม่ได้รับ 4 0.2 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 43 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกโรงเรียน 
ร้อยละ 8.9  รองลงมำเป็นกำรได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและก ำลังใจ และกำรประสำนงำนหน่วยงำนให้      
ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโรงเรียน  
 
ตำรำงที่ 44 ข้อมลูกำรสนับสนุนจำกมูลนิธิ/ สมำคม จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกมูลนิธิ/ 
สมำคม 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 83 3.2 
สิ่งของ/ เงิน 45 1.7 
ข้อมูลข่ำวสำร 71 2.7 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 32 1.3 
ไม่ได้รับ 5 0.2 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 44 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ              
และก ำลังใจจำกมูลนิธิหรือสมำคม ร้อยละ 3.2  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและสิ่งของหรือเงิน 
ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมูลนิธิหรือสมำคม  
 

ตำรำงที่ 45 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกวัด/ โบสถ์/ มัสยิด จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกวัด/                
โบสถ์/ มัสยิด 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 977 38.2 
สิ่งของ/ เงิน 138 5.4 
ข้อมูลข่ำวสำร 534 20.8 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 113 4.4 
ไม่ได้รับ 5 0.2 
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 45 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ                
และก ำลังใจจำกวัด โบสถ์ หรือมัสยิด ร้อยละ 38.2  รองลงมำเป็นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและสิ่งของหรือเงิน 
ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกวัด โบสถ์ หรือมัสยิด  
 
ตำรำงที่ 46 ข้อมูลกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/ องค์กรอ่ืนๆ จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/ 
องค์กรอ่ืนๆ 

ปรึกษำ/ แนะน ำ/ ก ำลังใจ 17 0.7 
สิ่งของ/ เงิน 12 0.5 
ข้อมูลข่ำวสำร 19 0.8 
ประสำนงำนหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ 8 0.3 
ไม่ได้รับ 1 0.1 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 46 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกหน่วยงำน
หรือองค์กรอ่ืนๆ ร้อยละ 0.8  รองลงมำเป็นกำรได้รับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและก ำลังใจ รวมทั้งสิ่งของหรือเงิน 
ตำมล ำดับ  โดยมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้นที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนๆ 
 

6. บทบำททำงสังคมของผู้สูงอำยุในครอบครัว 
 

ตำรำงที่ 47 บทบำทของผู้สูงอำยุในครอบครัว  
 

บทบำททำงสังคมของผู้สูงอำยุในครอบครัว 
ไม่ได้ท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ) 
ท ำน้อย 

จ ำนวน (ร้อยละ) 
ท ำเป็นบำงคร้ัง 

จ ำนวน (ร้อยละ) 
ท ำเป็นหลัก 

จ ำนวน (ร้อยละ) 
หำรำยได้ส ำหรับครอบครัว 633 (25.5) 

 
1 

456 (18.2) 312 (12.5) 1,094 (43.8) 

ดูแลบุตรหรือหลำนอำยุไม่เกิน 15 ปี 286 (11.4) 
 
1 

331 (13.3) 203 (8.1) 1,674 (67.1) 

ดูแลผู้สูงอำยุ หรือผู้เจ็บป่วย 203 (9.3) 
 
1 

183 (7.4) 102 (4.1) 1,969 (79.3) 

ท ำงำนบ้ำน 725 (28.8) 
 
1 

470 (22.6) 382 (15.2) 844 (33.4) 

จัดหำ หรือท ำอำหำรให้กับสมำชิกครอบครัว 932 (37.0) 
 
1 

591 (23.5) 315 (12.5) 681 (27.0) 

ตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ในครอบครัว 1,043 (41.5) 
 
1 

713 (28.4) 266 (10.6) 491 (19.5) 
 

 จำกตำรำงที่ 47 แสดงบทบำทของผู้สูงอำยุในครอบครัวด้ำนต่ำงๆ พบว่ำในด้ำนบทบำทที่ผู้สูงอำยุ            
ท ำเป็นหลักมำกที่สุด คือกำรมีบทบำทด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้ เจ็บป่วยพบร้อยละ 79.3 รองลงมำ               
ในบทบำทที่ผู้สูงอำยุท ำเป็นหลักคือ กำรดูแลบุตรหลำน ร้อยละ 67.1 และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำมีถึงร้อยละ 43.8            
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ที่ผู้สูงอำยุยังคงมีบทบำทหลักในกำรหำรำยได้ส ำหรับครอบครัว ผู้สูงอำยุที่มีบทบำทหลักในกำรท ำงำนบ้ำน          
พบร้อยละ 33.4  ผู้สูงอำยุที่ท ำหน้ำที่ในกำรจัดหำหรือท ำอำหำรให้กับสมำชิกครอบครัวเป็นหลัก พบร้อยละ 
27.0 และบทบำทหลักในกำรตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ในครอบครัว มีเพียงร้อยละ 19.5 
 
ตำรำงที ่48 บทบำททำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน 
 

บทบำททำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
ในชุมชน 

ไม่ได้ท ำ 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ท ำน้อย 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ท ำเป็นบำงคร้ัง 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ท ำเป็นหลัก 
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ร่วมประชุมหมู่บ้ำน 835 (32.9) 
 
1 

780 (30.7) 343 (13.7) 576 (22.7) 

ร่วมในกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ 695 (27.2) 
 
1 

698 (27.3) 365 (14.4) 781 (30.8) 

ร่วมกิจกรรมด้ำนศำสนำและพิธีกรรม  
(เช่น ไปวัด เข้ำร่วมงำนประเพณี) 

633 (25.5) 
 
1 

456 (18.2) 312 (12.5) 1,094 (43.8) 

ร่วมเวทีประชำคมโดยองค์กำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

776 (30.9) 
 
1 

453 (18.0) 618 (24.6) 667 (26.5) 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่น 169 (6.6) 
 
1 

91 (3.6) 211 (8.3) 2,071 (81.5) 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.  160 (6.3) 
 

84 (3.3) 227 (8.9) 2,569 (81.5) 

 

    จำกตำรำงที่ 48 แสดงบทบำทของผู้สูงอำยุในด้ำนต่ำงๆ พบว่ำบทบำทด้ำนพลเมืองในกำรเลือกตั้ง                
ทัง้ระดับชำติและระดับท้องถิ่นพบว่ำ ผู้สูงอำยุท ำเป็นหลักสูงสุดคือ ร้อยละ 81.5  รองลงมำเป็นกำรร่วมกิจกรรม
ด้ำนศำสนำและพิธีกรรมพบท ำเป็นหลักคือ ร้อยละ 43.8  ร้อยละ 25.5 ไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้ำนศำสนำเลย                  
มีร้อยละ 30.8 ที่ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุเป็นหลัก และในอีกร้อยละ 27.2 ไม่ได้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ
เลย เข้ำร่วมประชุมเวทีประชำคมโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก ร้อยละ 26.5 และร้อยละ 22.7                       
ที่ร่วมประชุมหมู่บ้ำนเป็นหลัก  
 
 

7. สิทธิและกำรเข้ำถึงสิทธิ 
 

ตำรำงที่ 49 ข้อมูลควำมรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ  
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ  

พ.ศ. 2546 

ไม่รู้/ ไม่เคยได้ยิน 1,766 69.2 
รู้/ เคยได้ยิน 782 30.6 
ไมร่ะบุ 5 0.2 
รวม 2,553 100.0 
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่  49 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่รู้หรือไม่เคยได้ยินเกี่ ยวกับ
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 คิดเป็นร้อยละ 68.7  โดยมีเพียงร้อยละ 30.0 เท่ำนั้นที่รู้หรือเคยได้ยิน 
 
ตำรำงที่ 50 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ 
   

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในสถำนที่ของรัฐ  

เช่น ทำงลำด รำวจับ 

เคย 1,206 47.4 
ไม่เคย 765 30.0 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 575 22.6 
ไมต่อบ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 50 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เคยใช้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในสถำนที่ของรัฐ เช่น ทำงลำด รำวจับ คิดเป็นร้อยละ 47.2  รองลงมำคือ ไม่เคยใช้บริกำรและไม่รู้ว่ำมีบริกำร 
ตำมล ำดับ  
 
 

ตำรำงที่ 51 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

รถประจ ำทำงของรัฐ 
ลดค่ำโดยสำรให้ 

เคย 346 13.6 
ไม่เคย 1,429 56.1 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 773 30.3 
ไมร่ะบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 51 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริกำรรถประจ ำทำง               
ของรัฐที่มีกำรลดค่ำโดยสำรให้ คิดเป็นร้อยละ 55.8  รองลงมำคือ ไม่รู้ว่ำมีบริกำรและเคยใช้บริกำรตำมล ำดับ  
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ตำรำงที่ 52 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ 
   

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ไม่เสียค่ำเข้ำชมอุทยำนแห่งชำติ 
อุทยำนประวัติศำสตร์  

และสวนสัตว์ 

เคย 498 19.5 
ไม่เคย 1,263 49.6 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 787 30.9 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 52 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สิทธิไม่เสียค่ำเข้ำชม
อุทยำนแห่งชำติ อุทยำนประวัติศำสตร์ และสวนสัตว์ ร้อยละ 49.3  รองลงมำคือ ไม่รู้ว่ำมีสิทธินี้และเคยใช้สิทธิ
ดังกล่ำวตำมล ำดับ  
 

ตำรำงที่ 53 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
บริกำรทำงด่วนส ำหรับ
ผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล 

เคย 731 28.7 
ไม่เคย 1,192 46.8 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 625 24.5 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

  

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 53 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริกำรทำงด่วนส ำหรับ
ผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 46.6  รองลงมำคือ เคยใช้บริกำร และไม่รู้ว่ำมีบริกำรนี้ตำมล ำดับ  
 

ตำรำงที่ 54 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้สูงอำยุที่ขัดสนสำมำรถขอรับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำย (เช่น ค่ำรถ ค่ำอำหำร เครื่องนุ่งห่ม 

หรือค่ำรักษำพยำบำลเบื้องต้น) 

เคย 388 15.2 
ไม่เคย 1,348 52.9 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 812 31.9 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 54 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
(เช่น ค่ำรถ ค่ำอำหำร เครื่องนุ่งห่ม หรือค่ำรักษำพยำบำลเบื้องต้น) คิดเป็นร้อยละ 52.6  รองลงมำคือ ไม่รู้ว่ำ                
มีสิทธินี้และเคยใช้สิทธิตำมล ำดับ  
 
 

ตำรำงที่ 55 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

บริกำรฝึกอำชีพ เคย 285 11.2 
ไม่เคย 1,538 60.4 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 725 28.5 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่  55 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริกำรฝึกอำชีพ                   
ร้อยละ 59.8 และเคยใช้สิทธนี้ ร้อยละ 11.2 และไม่รูว้่ำมีบริกำรนี้ ร้อยละ 60.4  
 

ตำรำงที ่56 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
กู้ยืมเงินจำกกองทุนผู้สูงอำยุ เคย 98 3.8 

ไม่เคย 1,665 65.3 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 785 30.8 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 56 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนผู้สูงอำยุ 
ร้อยละ 64.8  โดยพบว่ำเคยใช้สิทธนี้ ร้อยละ 3.8 และ ไม่รู้ว่ำมีบริกำรนี้ร้อยละ 30.8  
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ตำรำงที่ 57 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เคย 2,351 92.3 
ไม่เคย 152 6.0 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 45 1.8 
ไม่ระบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่ 57 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ                
ร้อยละ 91.4  รองลงมำคอื ไม่เคยพบร้อยละ 6.0 และไม่รู้ว่ำมีบริกำรนี้ตำมล ำดับ  
 

ตำรำงที่ 58 ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมจ ำนวนและค่ำร้อยละ   
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

รักษำฟรี เคย 2,351 92.3 
ไม่เคย 125 4.9 
ไม่รู้ว่ำมีบริกำร 72 2.8 
ไมร่ะบุ 5 - 
รวม 2,553 100.0 

 

 ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงที่  58 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เคยได้รับกำรรักษำฟรี                  
ร้อยละ 91.3  รองลงมำคอื ไม่เคย พบร้อยละ 4.9 และไม่รู้ว่ำมีบริกำรนี้ตำมล ำดับ 
 
 

8. มุมมอง ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภัยทำงสังคม 
 ผู้เชี่ยวชำญที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้แทนจำกสถำบันเวชศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล นำยกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ และนักพัฒนำสังคม            
ของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งได้สะท้อนปัญหำภัยทำงสังคม ดังนี้ 
 8.1 สถำนกำรณ์ปัญหำทำงสังคมที่ส่งกระทบท ำให้เกิดภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ 
   ก. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงของครอบครัว 
    1) เนื่องจำกครอบครัวเดี่ยวมีมำกขึ้น บทบำทของผู้สูงอำยุในกำรที่จะช่วยเหลือกิจกำรของ
ครอบครัวต้องลดลงไป ท ำให้สังคมคลำยควำมส ำคัญของผู้สู งอำยุและท ำให้ผู้สูงอำยุเห็นว่ำตัวเองหมด
ควำมส ำคัญ และถูกทอดทิ้ง 
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    2) ผู้สูงอำยุถูกปล่อยให้อยู่ตำมล ำพังต้องอยู่คนเดียวเป็นจ ำนวนมำกขึ้น เพรำะครอบครัว             
ไม่สำมำรถเลี้ยงดูได้หรือไม่เลี้ยงดู ท ำให้ผู้สูงอำยุอยู่ในสภำวะยำกล ำบำก โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่ยำกจนและ            
อำจเจ็บป่วยหรือพิกำรอีกด้วย 
    3) ผู้สูงอำยุในชนบทเป็นจ ำนวนมำกถูกทอดทิ้งให้รับภำระเลี้ยงดูหลำน เนื่องด้วยบิดำมำรดำ
ไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งทวีควำมทุกข์ยำกเมื่อได้รับเงินเพียงพอที่จะใช้ในกำรด ำรงชีวิตและเลี้ยงดู
หลำน หรือบำงทีตนเองกไ็ม่สำมำรถท ำมำหำเลี้ยงชีพได้ 
    4) สมำชิกในครอบครัวขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ และผู้สูงอำยุอำจ
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับตัวของตนเอง 
    5) จ ำนวนผู้สูงอำยุส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง และผู้สูงอำยุทั้งเพศชำยและเพศหญิงขำดกำร
เตรียมตัวเป็นผู้สูงอำยุ 
 

   ข. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลยี 
    1) สังคม ชุมชนเปลี่ยนแปลง กำรเดินทำงสะดวก ท ำให้มีมิจฉำชีพเข้ำถึงผู้สูงอำยุที่อยู่              
ตำมล ำพังได้ง่ำย ปัญหำกำรหลอกลวงผู้สูงอำยุจึงมีหลำกหลำยรูปแบบ 
    2) สื่อเทคโนโลยี โดยเฉพำะโทรศัพท์ ไปรษณีย์ เป็นช่องทำงกำรหลอกลวงผู้สูงอำยุที่ส ำคัญ               
ที่เข้ำถึงตัวผู้สูงอำยุได้ง่ำย 
    3) สื่อทีวี วิทยุ ที่ ไม่แสดงควำมเคำรพต่อผู้สูงอำยุ ตอกย้ ำ และกระตุ้นให้ เกิดปัญหำ                   
กำรละเลยต่อผู้สูงอำย ุ
    4) ปัญหำทำงสังคมได้แก่ กำรดื่มเหล้ำ ติดยำเสพติด ที่ยังมีอยู่ในชุมชน โดยเฉพำะเด็ก             
และเยำวชน เป็นปัญหำทำงสังคมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ 
 
 

 8.2 ปัญหำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้เชี่ยวชำญมีทัศนะต่อภัยทำงสังคม                  
ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) กำรท ำร้ำยร่ำงกำยผู้สูงอำยุ 
    ในทำงบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้น ค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรเคำรพยกย่องผู้สูงอำยุเป็น
กำรสืบทอดยึดมั่นและปฏิบัติมำช้ำนำน บุตรหรือคนหนุ่มสำวมีหน้ำที่ต้องดูแลอุปกำระผู้สูงอำยุทั้งยำมปกติ
และยำมเจ็บไข้เพ่ือตอบแทนผู้สูงอำยุที่เคยเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่ำงกำรด ำเนินชีวิต แต่อย่ำงไร
ก็ตำม กำรกระท ำรุนแรงหรือท ำร้ำยผู้สูงอำยุก็ยังมีปรำกฏมำกมำยให้เห็นในสังคมไทย 
    จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อมูลว่ำกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อร่ำงกำย หรือตั้งใจที่
จะท ำร้ำยร่ำงกำยมีน้อย  ถ้ำมีก็อำจเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดจำกอุบัติเหตุมำกกว่ำ และอำกำรบำดแผลที่เกิดก็               
ไม่น่ำจะเกิดจำกบุตร เพรำะเกิดจำกตนเองที่ไม่ระมัดระวังเอง ในเรื่องของงำนบ้ำนหรือกิจกรรมในบ้ำนนั้น 
ผู้สูงอำยุยืนยันและยินดีที่จะท ำเพ่ือเป็นกำรแบ่งเบำภำระให้แก่บุตร ท ำให้ตนเองไม่เป็นภำระและมีคุณค่ำต่อ
ครอบครัว แต่ในบำงครั้งภำระเหล่ำนั้นก็ท ำให้ผู้สูงอำยุเหนื่อยล้ำจนเกิดผลเสียต่อสุขภำพได้  
 

  2) กำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ 
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    จำกกำรแยกตัวออกไปของบุตรไปมีอำชีพหรือครอบครัวส่งผลท ำให้กำรติดต่อ กำรเยี่ยมเยียน 
ช่วยเหลือถูกกระทบไปด้วย จำกกำรศึกษำพบว่ำ สตรีสูงอำยุทั้งหลำยไม่ได้แสดงควำมน้อยใจมำกนักเพรำะ
พอที่จะหำเหตุผลให้ตนเองท ำใจได้บ้ำง แต่ที่มีบ้ำงก็ตรงที่น้อยใจที่บุตรชำยแต่งงำนไปอยู่กับภรรยำแล้วไม่                
สนใจมำรดำ ซึ่ งพอจะท ำให้มองดูว่ำสั งคมไทยยังเห็นว่ำบุตรชำยควรจะเป็นที่ พ่ึ งของบิ ดำมำรดำ                             
ในขณะเดียวกันผู้สูงอำยุเองก็ไม่ได้คำดหวังให้บุตรสำวที่แยกครอบครัวไปแล้วกลับมำดูแลบิดำมำรดำ 
    นอกจำกนี้ผู้เชี่ยวชำญบำงท่ำนได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ตัวผู้สูงอำยุมีควำมเชื่อต่อกำรกระท ำของ
บุตรว่ำจะต้องดูแลตนเอง เหมือนดั่งที่ตนได้เลี้ยงดูบุตรมำ แม้บุตรจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งอำจเป็นเพรำะกำรงำน
ที่ต้องท ำ จึงท ำให้ไม่ได้มำดูแลตนเอง อำจเป็นผลจำกกำรแบ่งงำนกันท ำ บุตรต้องไปท ำงำนนอกบ้ำน ส่วน
ผู้สูงอำยุนั้นต้องดูแลหลำนที่ยังเล็ก หรือท ำงำนเล็กๆ น้อยๆ ในบ้ำน และหำกบุตรต้องไปท ำงำนไกลๆ หำกอยู่
ไม่ไกลมำกก็จะกลับบ้ำนทุกอำทิตย์หรือทุกเดือน หรือถ้ำไม่ได้มำก็มักจะกลับมำในช่วงเทศกำลต่ำงๆ  แทน              
บ้ำงก็ใช้กำรโทรศัพท์โทรมำถำมทุกข์สุขบ่อยๆ เมื่อได้รับเงินเดือนบุตรก็ส่งมำให้บ้ำงเดือนละ 1,000 - 2,000 
บำท มีมำกก็ให้มำกมีน้อยก็ให้น้อย ซึ่งผู้สูงอำยุเองไม่ได้คำดหวังที่จะให้บุตรส่งเงินมำอะไรมำก กำรติดต่อก็
สะดวกสบำย โทรหำกันได้ตลอด ไม่ล ำบำกเหมือนในอดีตท่ีผ่ำนมำ  
    ในชุมชนไม่มีกำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ หำกแต่กำรที่ไม่ได้อำศัยร่วมกันนั้น ไม่ได้แสดงถึงกำร
ทอดทิ้ง แม้ว่ำไม่ได้อำศัยอยู่ร่วมกันทุกคน แต่ยังมีบุตรบำงคนที่อำศัยอยู่กับบิดำมำรดำเพ่ือดูแล กรณีเช่น 
ผู้สูงอำยุบำงคนได้ให้เหตุผลว่ำบุตรคนโตหรือบุตรคนสุดท้องก็ควรอยู่ดูแลบิดำมำรดำ ซึ่งก็จะเป็นผู้รับมรดก                
ในส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งให้ใคร ส ำหรับผู้สูงอำยุที่บุตรออกไปท ำงำนที่อ่ืนหมดนั้น ให้เหตุผลว่ำ แม้บุตรไม่อยู่ก็ยังคง
มีหลำนไว้เป็นเพ่ือน คอยดูแลก็เหมือนบุตร เป็นควำมสัมพันธ์กันในครอบครัว และประกอบกับยังมีญำติพ่ีน้อง
ที่ปลูกบ้ำนอยู่ใกล้กัน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอควำมช่วยเหลือกันได้  ทั้งนี้อำจกล่ำวได้ว่ำ แม้หำกไม่ได้อำศัย              
อยู่ด้วยกัน คนในชุมชนนี้ก็มีควำมผูกพัน เป็นเพ่ือนบ้ำน เป็นญำติกันทั้งหมด และกำรประกอบอำชีพส่วนใหญ่
จะเป็นกำรปลูกผัก และท ำนำ ซึ่งที่นำนั้นอยู่ภำยในหมู่บ้ำนท ำให้กำรท ำงำนก็ต้องท ำงำนอยู่ในหมู่บ้ำนนั้นเอง 
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่จึงมีคนอยู่ด้วย ประกอบกับคนส่วนใหญ่ยังอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนกำรด ำเนินชีวิตและ                  
ควำมเป็นอยู่จึงไม่ต่ำงไปจำกเดิมมำกนัก 
 

  3) กำรกระท ำรุนแรงต่อจิตใจ 
    กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยและสังคม ท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมรู้สึกสูญเสียในหลำยประกำร 
เช่น บทบำทที่เคยมีในบ้ำน ในสังคม ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเชิงธุรกิจ ซึ่งสิ่ งเหล่ำนี้ล้วนแต่ท ำให้ผู้สูงอำยุ
เกิดควำมรู้สึกไม่มั่นใจในควำมสำมำรถและคุณค่ำของตนเอง ยิ่งถ้ำผู้สูงอำยุเหล่ำนี้สูญเสียคู่สมรสหรือบุคคล
ใกล้ชิดที่เป็นคู่คิดหรือเป็นเพ่ือนก็ยิ่งจะได้รับควำมกระทบกระเทือนทำงจิตใจมำกขึ้น เมื่อประกอบกับกำร                 
ขำดคนเอำใจใส่ดูแลในด้ำนสุขภำพทำงกำยด้วยแล้ว ยิ่งท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมหมดหวัง ท้อแท้ในกำรที่จะมี
ชีวิตอยู่เพ่ิมขึ้นไปด้วย ดังนั้นครอบครัวและคนใกล้ชิดจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพที่ดีได้ 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมนับถือและเชื่อฟังจำกบุตร มีแนวโน้มที่จะมีควำมพอใจกับชีวิต
ปัจจุบัน มีควำมสุขในชีวิต ไม่รู้สึกเหงำหรือว้ำเหว่มำกกว่ำผู้สูงอำยุกลุ่มที่บุตรไม่ได้ให้กำรนับถือเชื่อฟัง 
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    ผลต่อควำมรู้สึกทำงจิตใจของผู้สู งอำยุ  เช่น ควำมเหงำ ควำมไม่พอใจในชีวิต  และ                    
ควำมไม่ต้องกำรมีชีวิตอยู่ รวมทั้งภำพพจน์ที่ดีต่อตนเอง คือ ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สูงอำยุกับบุตรและ
บุคคลในครอบครัว ผู้สูงอำยุที่ ได้รับกำรปฏิบัติตอบจำกบุตรเป็นอย่ำงดี  เช่น  ให้ควำมเอำใจใส่ดูแล                          
ให้ควำมส ำคัญ โดยกำรขอค ำปรึกษำ แนะน ำ รวมทั้งกำรให้ควำมนับถือเชื่อฟังจะมีควำมรู้สึกมีควำมสุข                     
ไม่เหงำ มีควำมพอใจในกำรด ำรงชีวิตในปัจจุบันมำกกว่ำผู้สูงอำยุที่ไม่ได้รับกำรปฏิบัติจำกบุตรในเรื่องเหล่ำนี้ 
รวมทั้งมีควำมวิตกกังวลในชีวิตน้อยกว่ำด้วย 
  

  4) กำรเอำประโยชน์ หลอกลวง เพ่ือเอำทรัพย์สินจำกผู้สูงอำย ุ
    จำกภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่ำครองชีพสูง คนว่ำงงำนก็มีจ ำนวนมำก และไม่มีรำยได้
จ ำนวนมำก จ ำนวนหนึ่งต้องกลับมำบ้ำนเพ่ือมำท ำนำ เพ่ือหำรำยได้จุนเจือครอบครัว ประกอบกับข้ำวรำคำสูง 
จึงกลับบ้ำนมำเพ่ือท ำนำ เพรำะคิดว่ำน่ำจะมีรำยได้มำกกว่ำกำรรับจ้ำงในเมืองใหญ่ หำกแต่เมื่อกลับมำแล้ว      
ทุนรอนในกำรปลูกนั้น อำจต้องแลกมำด้วยสมบัติของบิดำมำรดำ เพ่ือใช้ในกำรกู้เงินมำซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำว                   
ซื้อปุ๋ย รวมถึงค่ำรถในกำรไถนำ เป็นต้น ท ำให้บิดำมำรดำซึ่งเป็นผู้สูงอำยุอำจถูกผลักดันให้ช่วยค่ำใช้จ่ำย                      
ในครอบครัว ประกอบกับวัฒนธรรมไทยเมื่อบุตรมีปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ก็มักจะกลับมำพ่ึงพำบุพกำรี                
เป็นอันดับแรก ท ำให้ผู้สูงอำยุอำจถูกบังคับเอำทรัพย์สินหรือจ ำยอม เนื่องจำกต้องกำรช่วยบุตร โดยกำรไป                 
กู้หนี้มำเพ่ือให้บุตรเอำไปประกอบอำชีพ 
     นอกจำกนั้น ปัจจุบันก็มีธุรกิจขำยตรงเข้ำถึงผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน ท ำให้ผู้สูงอำยุถูกหลอกลวง 
ในหลำกหลำยรูปแบบ 
 
 

 8.3 ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมจำกมุมมองผู้เชี่ยวชำญ 
  1) หน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ในชุมชน อผส. หรือ อสม. ควรมีบทบำทส ำคัญเกี่ยวกับ
กำรช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนของตนเอง โดยจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือผู้สูงอำยุในชุมชน                     
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอำยุให้ได้มีกำรพบปะสังสรรค์ และซักถำมถึงปัญหำต่ำงๆ 
  2) หน่วยงำนของรัฐควรเพ่ิมรูปแบบกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุในกลุ่มนี้ เป็นพิเศษ กำรเพ่ิม                 
ควำมปลอดภัย และบริกำรสุขภำพให้สำมำรถรักษำตนเองได้มำกท่ีสุด กำรมีกิจกรรมนันทนำกำร ที่จะช่วยให้มี
จิตใจ มีควำมหมำยทำงคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
  3) เสริมสร้ำงให้มีกิจกรรมในชุมชนที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ ดีระหว่ำงบุคคลในชุมชน                 
กับผู้สูงอำยุในชุมชน หรือกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอำยุ  
  4) กำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ดูแลคอยสอดส่องและช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำร่ำงกำย 
และกำรมีโรคประจ ำตัว กำรเกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหำสุขภำพเฉียบพลัน โดยกลุ่มครู ผู้ปกครองในโรงเรียน วัด 
กลุ่มอำชีพ กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณกุศลต่ำงๆ 
  5) องค์ ก ร ในชุ มชนควรต ระห นั กต่ อ สม ำชิ ก ใน ชุ ม ชน ใน เรื่ อ งกำรป ลู ก ฝั งค่ ำนิ ย ม                         
ในกำรเห็นควำมส ำคัญ ให้ดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลเอำใจใส่ผู้สูงอำยุ โดยอำจจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็น                  
กำรสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนกับผู้สูงอำยุ 
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  6) จัดกลุ่มเฉพำะในกำรหำอำชีพที่จะเป็นกำรสร้ำงงำนที่ผู้สูงอำยุท ำได้โดยไม่เป็นกำรเสี่ยง                
ต่อสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
  7) ควรมีกำรบัญญัติกฎหมำยก ำหนดให้บุคคลผู้ประกอบวิชำชี พบำงกลุ่ม  เช่น  แพทย์                    
ทันตแพทย์ จิตแพทย์ พยำบำล นักสังคมสงเครำะห์ หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือบุคคลที่ต้องเข้ำไปใกล้ชิด
กับผู้สูงอำยุ มีหน้ำที่แจ้งหรือรำยงำนกำรกระท ำควำมรุนแรง กำรเอำรัดเอำเปรียบต่อผู้สูงอำยุ โดยก ำหนดโทษ
ของกำรไม่แจ้งหรือรำยงำนไว้ และบัญญัติให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้แจ้งหรือรำยงำนจำกควำมรับผิด ทั้งทำงแพ่ง 
ทำงอำญำ และทำงปกครอง เมื่อได้กระท ำไปโดยสุจริตด้วย 
  8) ควรจัดอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสังคม
สงเครำะห์ ด้ำนกำรแพทย์ หรือด้ำนกฎหมำย ตลอดจนประชำชนทั่วไปให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงสำเหตุ และ
ลักษณะของปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ 
  9) ควรมีกำรจัดกิจกรรมอันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้สังคมได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงำมของไทยในเรื่องกำรให้ควำมเคำรพ เห็นคุณค่ำ และควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ 
 

9. สถำนกำรณ์ภัยทำงสังคมในพื้นที่ : กำรศึกษำเจำะลึกกับ 5 พื้นที่ 
 จำกข้อมูลเชิงปริมำณที่ศึกษำ ผู้ศึกษำได้คัดเลือกต ำบลที่พบปัญหำภัยทำงสังคมที่สูงสุดในจังหวัด                  
ที่ศึกษำจังหวัดละ 1 ต ำบล เพ่ือจัดเวทีประชำคมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ และค้นหำรูปแบบกำรจัดกำรปัญหำ
ภัยทำงสังคม โดยพื้นที่ท่ีจัดเวทีประชำคมมีดังนี้ 
         ต ำบลตำจั่น  อ ำเภอคง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
       ต ำบลยำงนอน  อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  
      ต ำบลนำเคียน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
       ต ำบลออนใต้  อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  
      เขตตลิ่งชัน  จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 

 กำรจัดเวทีประชำคมโดยมีตัวแทนในชุมชน ทั้งนำยกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. อผส. ผู้แทนจำกส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง                  
ของมนุษย์จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ อำสำสมัครพัฒนำสังคม ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยแต่ละประชำคมมีกำรวิเครำะห์ปัญหำใน 3 ประเด็นคือ สถำนกำรณ์                       
ภัยทำงสังคมในชุมชน มุมมองของพ้ืนที่มีอะไรบ้ำง สำเหตุเงื่อนไขปัจจัยของปัญหำเหล่ำนั้นมำจำกอะไร และ
แนวทำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคม   
 

 9.1 วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ  ได้สะท้อนปัญหำและภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน ดังนี้ 

  1) ญำติไม่มีเวลำพำไปพบแพทย ์
  2) ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพัง 
  3) บุตรหรือผู้ดูแล พูดจำก้ำวร้ำวกับผู้สูงอำยุ ท ำให้ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถตักเตือนได้ 
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  4) เกิดอุบัติเหตุ เช่น ลื่น หกล้ม มีดบำด  
  5) ปัญหำสุขภำพ ทั้งทำงกำยและทำงจิตใจ 
  6) ถูกหลอกลวง ยักยอกทรัพย์สิน 
  7) ถูกผู้ดูแลท ำร้ำย 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
ญำติไม่พำไปพบแพทย ์ - บุตรหรือญำติท ำงำนต่ำงจังหวัด 

- โรงพยำบำลอยู่ห่ำงไกล กำรเข้ำถึงระบบบริกำร
 สุขภำพไม่สะดวก 

ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพัง - บุตรท ำงำนไกล ค่ำครองชีพในชุมชนไม่เพียงพอ 
- กำรบ่นท ำให้ผู้สูงอำยุอยู่กับญำติ บุตรได้ยำก 
- อยู่เป็นโสด 

บุตรพูดจำก้ำวร้ำว ไม่เคำรพผู้สูงอำยุ - ผู้ใกล้ชิดขำดจิตส ำนึก ขำดควำมกตัญญู 
เกิดอุบัติเหตุจำกกำรอยู่ล ำพัง - ขำดควำมระมัดระวัง 

- ไม่มีคนดูแล 
- บ้ำนไม่ปลอดภัย 

ถูกหลอกลวง ยักยอกทรัพย์สิน - ผู้สูงอำยุไม่รู้หนังสือ ไม่รู้เท่ำทัน ไว้ใจ 
ถูกผู้ดูแลท ำร้ำย - ควำมไม่เข้ำใจกันระหว่ำงผู้สูงอำยุกับผู้ดูแล 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ไม่มีอำชีพที่มั่นคง - ไม่มีอำชีพที่เหมำะสมกับวัยผู้สูงอำยุ 
ผู้สูงอำยุต้องรับผิดชอบครอบครัว เลี้ยงหลำน - บุตรต้องหำเงิน จ ำเป็นต้องทิ้งครอบครัวไปท ำงำน 
ขำดก ำลังใจจำกบุตร - บุตรมัวแต่ท ำงำน ไม่มีเวลำให้ผู้สูงอำยุ 

- ไม่ได้รับสิ่งของที่ผู้สูงอำยุอยำกได้ 
- ไม่ค่อยได้พูดคุย สื่อสำรกัน 

ขำดเพ่ือนคู่ปรึกษำ - ผู้สูงอำยุต่ำงคนต่ำงอยู่บ้ำน 
- เลี้ยงหลำนอยู่ท่ีบ้ำน ไม่มีเวลำให้ตัวเอง 

 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
ขำดสังคม ไม่มีกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำร่วมได้ - ร่ำงกำยไม่เอื้ออ ำนวยให้ร่วมกิจกรรมได้ เช่น เดิน

 ล ำบำก 
- กิจกรรมที่จัดในชุมชนไม่เหมำะส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 เช่น ไปวัดต้องนั่งพับเพียบ 
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 พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้สะท้อนปัญหำและภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน ดังนี้ 

  1) ถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแล 
  2) ปัญหำสุขภำพ 
  3) รำยได้ไม่เพียงพอ 
  4) ปัญหำด้วยจิตใจผู้สูงอำยุ เช่น บุตรหลำนไม่มำเยี่ยม 
  5) สมำชิกในสังคมไม่มีควำมช่วยเหลือแบ่งปัน ต่ำงคนต่ำงอยู่  
  6) ถูกหลอกให้ซื้อยำบ ำรุงร่ำงกำย 
  7) ถูกหลอกลวงให้ท ำบุญ 
  8) ถูกหลอกให้เอำเงินผ่ำนโทรศัพท์ 
  9) ถูกหลอกลวงให้ซื้อข้ำวรำคำถูก 
  10) บุตรหลำนมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวกับบิดำมำรดำ ปู่ย่ำตำยำย 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
กลุ่มปัญหำด้ำนร่ำงกำยและครอบครัว 
ถูกทอดทิ้ง ไม่มีคนมำดูแล 
มีโรคประจ ำตัว โรคเรื้อรัง  
มีรำยได้ไม่เพียงพอ 
ควำมเหงำ เนื่องจำกบุตรไม่มำเยี่ยม 

 
- บุตรไปท ำงำนที่ต่ำงจังหวัด 
- ขำดกำรออกก ำลังกำยที่เหมำะสม 
- ไม่มีอำชีพ ไม่มีรำยได้เสริม 
- อยู่เพียงล ำพัง ไม่มีบุตรอยู่ด้วย 

 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
กลุ่มปญัหำทำงด้ำนสังคม 
สมำชิกในสังคมขำดควำมช่วยเหลือแบ่งปัน 
ถูกหลอกลวง ตุ้มตุ๋น  
บุตรมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวต่อผู้สูงอำยุ 

 
- สังคมเปลี่ยนแปลงไป น้ ำใจของคนมีน้อยลง 
- ขำดควำมรู้ ขำดประสบกำรณ์ จึงถูกหลอกได้ง่ำย 
- ไม่ได้ติดตำมข่ำวกำรถูกหลอกลวง 
- ผู้สูงอำยุมักมีควำมไว้วำงใจคนแปลกหน้ำได้ง่ำย 
- บุตรถูกตำมใจเพรำะกำรเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง 
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 พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ได้สะท้อนปัญหำและภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน ดังนี้  
  1) ไม่มีรำยได้ในครอบครัว 
  2) ไม่มีงำนท ำ ท ำให้รู้สึกไม่มีค่ำ 
  3) ผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้ง เนื่องจำกบุตรต้องไปท ำงำนที่ต่ำงจังหวัด 
  4) บุตรทิ้งหลำนไว้ให้ผู้สูงอำยุเลี้ยงดู 
  5) ผู้สูงอำยุมีงำนท ำ แต่ไม่มีตลำดรองรับ 
  6) เมื่อเจ็บป่วย เวลำไปพบแพทย์เดินทำงล ำบำก 
  7) ผู้ดูแลรู้สึกว่ำผู้สูงอำยุเอำควำมคิดตัวเองเป็นใหญ่ 
  8) ผู้ดูแลมีเวลำให้ผู้สูงอำยุไม่เพียงพอ เนื่องจำกต้องท ำงำนนอกบ้ำน 
  9) ผู้สูงอำยุอำรมณ์แปรปรวนได้ง่ำย 
  10) ค่ำครองชีพสูง ท ำให้ขำดคนดูแล เพรำะต้องไปประกอบอำชีพ 
  11) ผู้สูงอำยุอยู่บ้ำนคนเดียว มีผู้แอบอ้ำงขำยสิ่งของ (โฆษณำชวนเชื่อ) 
  12) ชอบซื้อยำที่มำเร่ขำยในหมู่บ้ำน 
  13) ถูกปลอมแปลงเอกสำร  
  14) ถูกบุตรรีดไถ เช่น เงินหรือทรัพย์สินมีค่ำของผู้สูงอำยุ 
  15) ถูกหลอกให้จับฉลำกเพ่ือรับสิ่งของ 
  16) ดูสื่อ ข่ำวสำรทำงโทรทัศน์แล้วเครียด ท ำให้นอนไม่หลับ 
  17) มีกำรหลอกใส่ฟันปลอม (รำคำแพง) 
 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
ไม่มีรำยได้ในครอบครัว - ขำดกำรศึกษำ  

- ไม่มีงำนท ำ  
- ร่ำงกำยไม่เอื้ออ ำนวย  
- ขำดตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ 

ผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้ง - บุตรท ำงำนต่ำงจังหวัด ท ำให้ไม่มีเวลำดูแล 
บุตรทิ้งหลำนไว้ให้ผู้สูงอำยุเลี้ยงดู - ต้องท ำงำนต่ำงจังหวัดเพ่ือหำเงิน 
ผู้ สู งอำยุมี งำนท ำ (งำนฝี มื อ ) แต่ ไม่ มี ตลำด                    
ในกำรวำงขำยผลิตภัณฑ์ 

- ขำดช่องทำงและควำมรู้เรื่องตลำดรองรับ 

เมื่อเจ็บป่วย เดินทำงไปพบแพทย์ล ำบำก - ไม่มีบุตรอยู่ใกล้ 
- ไม่มีรถน ำส่ง 
- เสียค่ำรถแพง 

ผู้ดูแลรู้สึกว่ำผู้สูงอำยุเอำควำมคิดตัวเองเป็นใหญ่ - เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ดูแลกับผู้สูงอำยุ 
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ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
ผู้ดูแลมีเวลำให้ผู้สูงอำยุไม่เพียงพอเนื่องจำกต้อง
ท ำงำนนอกบ้ำน 

- ขำดกำรช่วยเหลือผู้ดูแล 

ผู้สูงอำยุอำรมณ์แปรปรวนได้ง่ำย - ผู้สูงอำยุสุขภำพจิตไม่ดี 
 
 

 พ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพ  ได้สะท้อนปัญหำและภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน ดังนี้  
  1) ปัญหำกำรสื่อสำรกับผู้สูงอำยุ เช่น ผู้สูงอำยุหูตึง เวลำจะพูดคุยด้วยต้องตะโกนเสียงดัง  
    ผู้สูงอำยุจะรู้สึกไม่ดีกับสมำชิกในครอบครัว 
  2) ดูแลรับผิดชอบครอบครัว เช่น เลี้ยงหลำน ออกไปรับจ้ำงหำเงิน 
  3) ขำดก ำลังใจจำกบุตร 
  4) ใช้ชีวิตไม่สะดวก เช่น รับประทำนอำหำรไม่อร่อย รับประทำนล ำบำก  
  5) ไม่มีอำชีพที่มั่นคง ท ำให้ขำดรำยได้ 
  6) ไม่มีกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุและสมำชิกในครอบครัว ในชุมชนร่วมกันท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
  7) ขำดคนให้ค ำแนะน ำและขำดกำรมีเครือข่ำยในสังคม 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
ถูกหลอกลวง (ตุ้มตุ๋น รีดไถ) - ควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 

- ขำดกำรแนะน ำ ขำดภูมิคุ้มกันทำงปัญญำ 
- ถูกบุคคลภำยนอกมำเอำเปรียบ 

 
 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้สะท้อนปัญหำและภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชน ดังนี้ 

  1) กำรเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอำยุ 
  2) รำยได้ไม่เพียงพอ 
  3) ขำดผู้ดูแล ทั้งจำกกำรที่ตัวเองเป็นโสดท ำให้ไม่มีบุตรมำดูแล รวมทั้งบุตรมีครอบครัว แต่บุตร
    ไปอยู่ท่ีอ่ืนหมด 
  4) เลี้ยงหลำนหรือดูแลบุตรที่ป่วย 
  5) ถูกหลอกลวง และคนแปลกหน้ำมำเรี่ยไรเงิน 
  6) ปัญหำทะเลำะภำยในครอบครัว 
  7) ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องกำรผู้ดูแล 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 
 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
กำรเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอำยุ - พฤติกรรมกำรใช้ชีวิต กำรกิน กำรออกก ำลังกำย             

- กรรมพันธุ์ 
- อุบัติเหตุ และกำรติดเชื้อจำกผู้อื่น 

รำยได้ไม่เพียงพอ - ค่ำครองชีพแพง 
- เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ 
- ผลตอบแทนทำงกำรเกษตรไม่คุ้มค่ำ                         
 เพรำะภัยธรรมชำติ และคุณภำพของดิน (ดินเค็ม) 

ขำดผู้ดูแล - บุตรไปท ำงำนต่ำงจังหวัด ในตัวเมือง 
- เงินไม่ส่ง ส่งแต่หลำนมำให้เลี้ยง 
- บุตรยังเป็นภำระของบิดำมำรดำ 

ปัญหำของผู้สูงอำยุ สำเหตุของปัญหำ 
เลี้ยงหลำน หรือดูแลบุตรหลำนที่ป่วย - บุตรไม่มีรำยรับที่พอต่อกำรเลี้ยงบุตรของเขำ 

- ไม่มีเวลำเลี้ยงบุตร เพรำะต้องไปท ำงำนบริษัท 
ถูกหลอกลวง และคนแปลกหน้ำมำเรี่ยไรเงิน - ผู้สูงอำยุเชื่อง่ำย มีนิสัยใจบุญ จึงถูกต้มตุ๋นได้ง่ำย 
ปัญหำทะเลำะภำยในครอบครัว - บุตรไม่มีศีล 5 ไม่มีคุณธรรม ไม่มีควำมกตัญญู            

 ต่อบุพกำรี 
- แรงกดดันจำกรำยได้ที่น้อยนิด ท ำให้มักจะมีปำก
 เสียงกับผู้สูงอำยุในครอบครัว 

ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องกำรผู้ดูแล - ควำมเสื่อมของร่ำงกำย ท ำให้ต้องเป็นวัยที่เป็น
 ภำระของครอบครัว 

 

  
 9.2 แนวทำงกำรแก้ไข รูปแบบที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ มุมมองจำกชุมชน 
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมเริ่มจำกกำรวิเครำะห์โครงกำรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ พบว่ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงกำรต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ อำทิ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพด้วยกำร              
ออกก ำลังกำย โดยมีเป้ำหมำยให้ประชำชนทุกเพศทุกวัยได้มีสุขภำพอนำมัยที่แข็งแรง โครงกำรนวดแผนไทย 
โครงกำรเรื่องเล่ำควำมภูมิใจของผู้สูงอำยุ ปัจจุบัน รพ.สต. ร่วมกับ อปท. มีโครงกำรเยี่ยมผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุตอนกลำงวัน โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ และโครงกำรมิตรใกล้บ้ำน ซึ่งเป็นโครงกำรที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีผู้ดูแลและมีผู้ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำผู้สูงอำยุ                   
ถูกทอดทิ้ง 
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 ตัวแทน รพ.สต. เสนอควำมคิดเห็นว่ำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยกำรให้
แพทย์และพยำบำลออกไปเยี่ยมบ้ำน ปัจจุบันทำง รพ.สต. มีกำรเยี่ยมบ้ำนอยู่ เป็นประจ ำทุกสัปดำห์                      
บำงสัปดำห์ก็ออกเยี่ยมหลำยวัน และมีกำรไปเยี่ยมผู้สูงอำยุด้วย ในกำรไปเยี่ยมแต่ละครั้งจะมีกำรตรวจสอบว่ำ
ผู้สูงอำยุได้รับประทำนยำได้ครบหรือไม่ หำกทำนไม่ครบก็จะแนะน ำหรือมีวิธีกำรพูดจูงใจให้ทำนครบ หำก              
คนไหนยำหมดก็จะเอำยำมำเพ่ิมให้ ซึ่งคิดว่ำแนวปฏิบัติของ รพ.สต. ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงมำก 
ในอนำคตอำจมีกำรเพิ่มควำมถี่ลงไปเยี่ยมบ้ำนให้มำกกว่ำนี้ 

 ทำงด้ำนประธำนชมรมผู้สูงอำยุ ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรอบรมอำชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ พบว่ำปัจจุบัน
มีหลำยหน่วยงำนในพ้ืนที่ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ในครอบครัว เช่น อปท. และ รพ.สต. ที่เคยมีกำรอบรม             
กำรถักกระเป๋ำ กำรท ำดอกไม้ให้แก่สมำชิกในชุมชน รวมไปถึงผู้สูงอำยุด้วย แต่จะมีผู้สูงอำยุเพียงบำงส่วนที่มี
เรี่ยวแรงท ำงำนที่สำมำรถมำร่วมได้ คนอ่ืนๆ ที่ไม่มีเรี่ยวแรงก็ไม่สำมำรถมำท ำได้ จึงอยำกฝำกไปยัง อปท. ให้
หำอำชีพท่ีผู้สูงอำยุท ำได้ง่ำย เหมำะสมกับวัย รวมทั้งมองหำตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไว้ได้ด้วย 

 ในด้ำนบทบำท อผส. พบว่ำ บทบำทหน้ำที่ของ อผส. แม้จะพอเห็นควำมชัดเจนอยู่บ้ำงคือ              
กำรให้ควำมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุ เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงผู้สูงอำยุและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ แต่ปัญหำ
คือว่ำไม่มีควำมต่อเนื่องของกำรจ้ำง ที่นี่จะมีกำรจ้ำงครั้งละ 3 เดือน พอผ่ำน 3 เดือน ก็ต้องคอยติดตำมว่ำ               
เค้ำจะให้เรำท ำอย่ำงไรต่อไป จะมีค่ำตอบแทนหรือสิ่งของตอบแทนบ้ำงหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่ว่ำทำงหน่วยงำน
เค้ำจะพิจำรณำอีกที  

 ปัญหำที่เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับบุตร ปัจจุบัน อปท. มีกำรสนับสนุนโครงกำรรดน้ ำ
ด ำหัวเนื่องในเทศกำลสงกรำนต์เป็นประจ ำทุกปี อำจจะใช้โครงกำรนี้เชื่อมควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในครอบครัว
ได้ สมำชิกท่ำนหนึ่งเสนอว่ำ น่ำจะมีโครงกำรบิดำมำรดำสุขภำพดี ซึ่งเป็นโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้แก่
ผู้สูงอำยุ อันเป็นผลมำจำกกำรมีควำมสัมพันธ์และสุขภำวะที่ดีในครอบครัว 

 

 แนวทำงกำรออกแบบกำรแก้ไขปัญหำ  
 ในส่วนของปัญหำผู้สูงอำยุถูกสมำชิกในครอบครัวท ำร้ำยหรือพูดจำก้ำวร้ำว ควรมีกำรปลูกฝังให้

ควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรมกับเยำวชน เพรำะต้องแก้ปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวให้มี        
ควำมรักควำมผูกพันกันเสียก่อน จึงค่อยๆ ขยำยไปที่ชุมชน และสังคมต่อไป โดยอำจมีกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เยำวชน ควบคู่กับทักษะเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุในครอบครัว 

 ส่วนปัญหำผู้สูงอำยุไม่มีอำชีพท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยนั้น เกิดจำกทั้งผู้สูงอำยุไม่มี
อำชีพเลย รวมทั้งเกิดจำกกำรประกอบอำชีพที่ไม่เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ ที่ประชุม
เสนอว่ำน่ำจะมีกำรอบรมฝึกอำชีพให้กับผู้สูงอำยุหรือผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ทั้งนี้กำรฝึกอบรมอำชีพบำงประเภท
จ ำเป็นต้องมองถึงควำมยั่ งยืนของอำชีพด้วย เช่น กำรมีตลำดรองรับสินค้ำที่ ผลิตได้ในชุมชน รำคำ                       
และมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์  

 ปัญหำผู้สูงอำยุต้องเลี้ยงหลำน เป็นปัญหำต่อเนื่องจำกปัญหำผู้สูงอำยุถูกปล่อยให้อยู่ตำมล ำพัง
เพรำะบุตรหลำนออกไปท ำงำนที่อ่ืน ที่ประชุมมองว่ำไม่สำมำรถแก้ไขได้ เพรำะบุตรหลำนมีภำระต้องหำเงิน
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เพ่ือมำเลี้ยงดูสมำชิกในครอบครัว บำงครอบครัวดีบ้ำงเพรำะบุตรหลำนส่งเงินกลับมำให้ใช้จ่ำย แต่บำง
ครอบครัวก็นำนๆ ทีจึงจะส่งเงินกลับมำให้ผู้สูงอำยุ 

 ปัญหำผู้สูงอำยุไม่มีกิจกรรมท ำร่วมกัน เวทีชุมชนเสนอว่ำอำจจะให้มีกำรแข่งกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ของผู้สูงอำยุ หรือมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ โดยในปัจจุบันมีกำรเรียนศำสนำสัปดำห์ละ        
1 วัน ซึ่งพบว่ำผู้สูงอำยุให้ควำมสนใจไปร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก อำจจะใช้ช่องทำงนี้เป็นพ้ืนที่ท ำกิจกรรม
ของผู้สูงอำยุก็ได้ นอกจำกนี้จะต้องมีกิจกรรมที่เป็นกำรหำสังคมให้กับผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีผู้ให้ค ำปรึกษำ
หรือให้ค ำแนะน ำ 

 นอกจำกนั้นเสนอว่ำอยำกให้มีโครงกำรค่ำยครอบครัว เพ่ือให้สมำชิกในครอบครัวได้ตระหนัก
และเห็นควำมส ำคัญของสถำบันครอบครัว เป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักครอบครัวของตน เพ่ือเพ่ิมทักษะกำร
สื่อสำรกับผู้สูงอำยุให้ดียิ่งขึ้น 
 

 9.3 กำรออกแบบแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้สูงอำยุ 
 จำกกำรประมวลผลกำรศึกษำ กำรจัดเวทีชุมชน พบว่ำกำรแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมให้ เกิด                          

สัมฤทธิผลในระดับชุมชน ต้องมีปัจจัยประกอบหลำยประกำร เพ่ือจะท ำให้แนวทำงกำรป้องกัน คุ้มครอง                 
ชว่ยเหลือจำกภัยทำงสังคมให้เกิดสัมฤทธิผล ดังนี้ 
   1) กำรสร้ำงควำมตระหนักของชุมชนในเรื่องภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ และมีควำมต้องกำรในกำร
แก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ โดยผ่ำนชมรมผู้สูงอำยุ กลไกชุมชนต่ำงๆที่มีอยู่ และสถำนศึกษำ  
   2) กำรมีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับด ำเนินงำน หรือพร้อมจะเป็นแกนหลัก  
ในกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกัน กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ซึ่งควรเป็นองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ผู้น ำ
ชุมชน อผส. อสม. ที่ท ำหน้ำที่ต่ำงๆในชุมชน 
   3) กำรมีทุนทำงสังคม ทุนทรัพยำกร ทุนทำงวัฒนธรรมและทุนอ่ืนๆ ที่จะเป็นส่วนช่วยคุ้มครอง
ปัองกันภัยให้กับผู้สูงอำยุ เช่นควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติ ควำมเข้มแข็งของชุมชน และระบบวัฒนธรรมที่มี
ค่ำนิยมของกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
   4) กำรมีส่วนร่วมของภำคีต่ำงๆ และกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ระบบกำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยกำรด ำเนินกำรผ่ำนแผนกิจกรรมชององค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน 
   5) กำรมียุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยร่วมในกำรท ำงำนที่ชัดเจน ซึ่งควรเป็นกำรริเริ่มขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
   6) กำรมีกลไก หรือคณะบุคคลรับผิดชอบกำรปฏิบัติในภำรกิจต่ำงๆ และพร้อมจะปฏิบัติงำน
อย่ำงเต็มศักยภำพ  
   7) กำรให้ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้สูงอำยุร่วมรับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำแบบบูรณำกำร 
   8) กำรได้รับควำมร่วมมือ และกำรหนุนเสริมจำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคีภำยนอกอย่ำง
เหมำะสม 
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   9) กำรมีองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรป้องกัน กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอำยุ             
ที่มำกพอ 
   10) กำรมีข้อมูลเพียงพอ ที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ กลวิธี กิจกรรมใหม่ๆ ที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และบริบทภำยในชุมชน โดยต้องมีกำรติดตำม วิเครำะห์ หำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำภัยทำงสังคม
อย่ำงเป็นระบบ 
ปัจจัยประกอบดังกล่ำวต้องจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดพลังตำมแผนภูมิด้ำนล่ำง 

ผลลัพธ์ 

 

ผลผลิต 

 

เป้ำประสงค ์

 

 

กลยุทธ์กระบวนกำร 

วิธีกำร 

 

 

กลไกกำรจัดกำร 

 

 

ปัจจัยพื้นฐำน 

 
 

แผนภำพ รูปแบบ ระบบกำรจัดกำรทำงสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ 

ชุมชนมีควำมปลอดภัย ปรำศจำกภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ มคีวำม
สันติสุข 

ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยลุดลง 

เป้ำหมำยร่วมที่ชัดเจน 

กำรมีข้อมูลเพียงพอ ในกำรก ำหนด 

กลยุทธ์ กิจกรรมที่เหมำะสม 

“ปัญญำ” กลยุทธ์ กิจกรรมที่เหมำะสม 

ครอบครัว และตัวผู้สูงอำยุมีบทบำท               
และมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

กำรมีส่วนร่วมของภำคตี่ำง ๆ ในชุมชน 

กลไก คณะบุคคลรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 

ควำมรู้                   
ในกำรท ำงำน 

ทุนทำงสังคม
และทุนอื่น ๆ 

ควำมรู้ตระหนักของชุมชน
ในเรื่องภัยทำงสังคม 

กลุ่มแกนน ำรับผิดชอบซึ่ง
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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10. กำรจัดเวทีส ำหรับนโยบำยและองค์กรปฎิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง 
 จำกกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำต่อที่ประชุมพบว่ำ มีปัญหำภัยทำงสังคมปรำกฏขึ้นในชุมชนจริง                   
โดยข้อมูลกำรมีประสบกำรณ์อำจมีควำมแตกต่ำงกันในพ้ืนที่ และลักษณะทำงประชำกร ด้วยเหตุผลของกำรที่                
ขนำดของผู้สูงอำยุมำกขึ้น ระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไป ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคมที่มำรุมเร้ำ ท ำให้
ผู้สูงอำยุอยู่ในภำวะที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยทำงสังคม เช่น กำรถูกหลอกลวง กำรถูกท ำร้ำย อย่ำงไรก็ตำม                    
ที่ประชุมเสนอว่ำกำรแก้ไขปัญหำต้องเริ่มที่กำรเตรียมตัวเองของผู้สูงอำยุก่อน บทบำทของชมรมผู้สูงอำยุ 
เครือข่ำยทำงสังคม ยังมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งบทบำทของ อผส. ในกำรท ำหน้ำที่รู้ปัญหำและ                 
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำ นอกจำกนั้น บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จ ำเป็นต้อง
หันมำใส่ใจกับปัญหำภัยทำงสังคมที่มีต่อผู้สูงอำยุให้มำกข้ึน 
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บทที่ 5  
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 

 โครงกำรโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สู งอำยุ                          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงมำตรกำรต่ำงๆ ของประเทศไทยและของต่ำงประเทศ ในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม
ให้แก่ผู้สูงอำยุ และให้มีมำตรกำรแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสมใน     
กำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ และเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอ ำยุ 
บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำองค์ควำมรู้ด้ำน
ภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุไปใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ
ที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่น ำไปสู่
ทิศทำง กำรก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม 
 ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุในที่นี้ หมำยถึง สิ่งที่ก่อให้ควำมเสียหำย สูญเสีย เป็นอันตรำยต่อชีวิต
ทรัพย์สินของผู้สูงอำยุ อันเนื่องจำกมำจำกโครงสร้ำง สถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม ซึ่งเกิดจำก
ภำยในบ้ำน ที่อยู่อำศัย หรือนอกบ้ำน ภัยทำงสังคมอำจเป็นอันตรำยทั้งด้ำนร่ำงกำย กำรท ำร้ำยจิตใจ  เกิดกำร
เจ็บปวด ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรเอำเปรียบ หรือหำประโยชน์ทำงทรัพย์สิน                       
รวมทั้งกำรละเลยทอดทิ้ง ทัง้ที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งกำรละเว้นในสิ่งพึงกระท ำต่อผู้สูงอำยุ  
 กำรศึกษำนี้ใช้วิธีกำรแบบผสมผสำน ทั้งกำรวิจัยเอกสำร กำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
และกำรวิจัยเชิงปฎิบัติกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน นอกจำกนั้นยังมี                
กำรจัดเวทีรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงโครงข่ำยกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุกับ                  
ผู้ก ำหนดนโยบำยปฏิบัติงำน และนักวิชำกำรอีกด้วย 
 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำเชิงปริมำณ เป็นกำรสุ่มอย่ำงเป็นระบบชั้นภูมิ เพ่ือให้ได้ ภำพตัวแทน
ระดับประเทศ  โดยเป็น 5 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหำนคร จำกนั้นสุ่มจังหวัดในแต่ละภำค ได้ภำคละ 1 จังหวัด ในแต่ละจังหวัด สุ่ม ได้ 2 อ ำเภอ และ
ในแต่ละอ ำเภอสุ่มได้ 1 ต ำบล จำกนั้นสุ่มจ ำนวนผู้สงอำยุได้ต ำบลละประมำณ 250 รำย ตำมสูตรกำรคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่ำง ได้จ ำนวนรวมตัวอย่ำงท้ังสิ้น 2,553 รำย 
 ส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เป็นกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญและผู้สูงอำยุ โดยมีจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 5 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภัยทำงสังคมและข้อเสนอแนะ กำรวิจัยเชิงปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรเลือกพ้ืนที่ที่ได้
ส ำรวจและพบว่ำมีระดับภัยทำงสังคมสูงในจังหวัด โดยจัดให้มีกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ
ของปัญหำและหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสม จำกนั้นผู้ศึกษำได้น ำข้อสรุปทั้งหมดมำด ำเนินกำรสร้ำง
รูปแบบกำรจัดกำรปัญหำภัยทำงสังคมที่มีต่อผู้สูงอำยุ และน ำเสนอผลกำรศึกษำกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้
หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ
ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง และกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภั ยทำง
สังคมให้แก่ผู้สูงอำยตุ่อไป   
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1. มำตรกำรต่ำงๆ ของประเทศไทย และของต่ำงประเทศในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ  
จำกกำรทบทวนเอกสำร พบว่ำ ประเทศไทย ให้ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมเป็นหลักซึ่ง

เป็นกำรให้บริกำรในลักษณะของกำรสงเครำะห์เมื่อมีผู้ประสบควำมทุกข์ยำก หรือได้รับภัยพิบัติต่ำงๆ หน่วยงำนรัฐที่
ท ำหน้ำที่หลักคือกรมประชำสงเครำะห์กระทรวงมหำดไทย  เมื่อพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุได้มีผลบังคับใช้ จึงพบว่ำได้
มีหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเข้ำมำร่วมด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนสังคมและสวัสดิกำรสังคม ในรูปแบบต่ำงๆแก่
ผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น ส่วนงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้สูงอำยุ เป็นหน้ำที่หลักของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม แต่เน้นกำรด ำเนินงำนเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอำยุ ในกระบวนกำรยุติธรรมเท่ำนั้น  

ในประเทศไทย ยังไม่มีองค์กรทั้งในภำครัฐและเอกชนสนใจงำน ด้ำนผู้สูงอำยุในมิติเชิงกำรคุ้มครอง
สิทธิ และกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม อย่ำงจริงจังเมื่อเปรียบเทียบกับประชำกร กลุ่มอ่ืน จึงขำดข้อมูลในแนวลึก
ที่จะวิเครำะห์กำรละเมิดสิทธิที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกมิติ อย่ำงกว้ำงขวำง ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงำนคุ้มครอง
สิทธิ กำรคุ้มครองภัยทำงสังคม หรือเน้นกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุโดยตรง งำนด้ำนผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำร
ภำยใต้ ส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุหรือ สทส. ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุให้ได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิ
ภำพ พิทักษ์สิทธิและใช้ศักยภำพอย่ำงมีคุณภำพ  มีคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ (กผส.) เป็นองค์กรหลัก
ระดับชำติท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรคุ้มครองกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนสถำนภำพบทบำทและ
กิจกรรมของผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นกำรท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมในทุกมิติ นอกจำกนั้น มีกำร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมสิทธิผู้สูงอำยุ ตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำร
ด ำเนินงำนรองรับสิทธิผู้สูงอำยุตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุพ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

 ในขณะที่ประเทศที่เป็นต้นแบบด้ำนกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม สิทธิ และขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุ 
เช่น สหรัฐอเมริกำ และบำงประเทศในยุโรปคือประเทศเหล่ำนี้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำเฉพำะภำยใต้กฎหมำยกำร
ต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติทำงอำยุ (Anti-Age Discrimination Law) และควำมเสมอภำคทำงอำยุในกำรท ำงำน (Age 
Equity in Employment) โดยแยกต่ำงหำกจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่ท ำงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่
ผู้สูงอำยุในสหรัฐอเมริกำ ในประเทศ แคนำดำมีกฎหมำยในลักษณะเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกำเช่นกันเรียกว่ำ 
Adult Protection Act เพ่ือก ำหนดวิธีกำรในกำรให้กำรคุ้มครองผู้สูงอำยุให้สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรที่รัฐบำลจัดให้
และก ำหนดให้ผู้ที่มีหน้ำที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ ต้องแจ้งปัญหำกำรได้รับควำมรุนแรงของผู้สูงอำยุต่อ
หน่วยงำนที่รัฐจัดขึ้น เพ่ือคุ้มครองผู้สูงอำยุและด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือต่อไปนอกจำกนี้ยังก ำหนดโทษผู้ที่ไม่แจ้ง
และผู้ที่แจ้งกำรพบเห็นผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงภำครัฐ มีกำรบัญญัติกฎหมำยให้ควำมคุ้มครองขึ้นเพ่ือป้องกัน
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งได้ นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำนและองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมด้วยเช่น CCAC 
(Community Care Access Centers) เพ่ือรับแจ้งปัญหำและประสำนงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้สูงอำยุที่ถูก
กระท ำรุนแรง ประเทศสหรำชอำณำจักรและออสเตรเลียมีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรเลือก
ปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ  
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2. ผลกำรศึกษำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

ตัวอย่ำงกำรศึกษำนี้มีรวม 2,553 คน อำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย พบ ร้อยละ 
67.6 เพศชำย ร้อยละ 32.4  อำยุส่วนใหญ่ระหว่ำง 60 - 69 ปี พบร้อยละ 46.7  สถำนภำพเป็นโสดร้อยละ 6.2  
สมรส ร้อยละ 53.8 และเป็นหม้ำย ร้อยละ 36.0  ในด้ำนปัญหำสุขภำพ กำรศึกษำนี้พบว่ำผู้สูงอำยุร้อยละ 59.0  มี
โรคประจ ำตัว  ร้อยละ 10.0  มีควำมพิกำรด้ำนควำมเคลื่อนไหว  ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.0 รำยงำนว่ำมีภำวะสุขภำพ    
ทำงกำยไม่ค่อยดี  ส่วนภำวะสุขภำพทำงใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 รำยงำนว่ำมีสุขภำพทำงใจดี 

 2.1 ผู้สูงอำยุไทยในชุมชนยังอยู่ในสถำนะทำงสังคม เศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงยำกล ำบำก กล่ำวคือ ร้อยละ 
90.0 มีระดับกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำและต่ ำกว่ำประถมศึกษำ ร้อยละ 60.0 ไม่ได้ท ำงำน โดยพบว่ำร้อยละ 11.0 
ของผู้สูงอำยุไม่มีรำยได้ใดๆ  ที่เหลือมีรำยได้จำกคนในครอบครัว หำรำยได้เอง จำกดอกผลและเบี้ยยังชีพ  โดยพบว่ำ
ร้อยละ 88.0 มีรำยได้จำกเบี้ยยังชีพ และร้อยละ 48.0 มีรำยได้จำกลูกหลำน และร้อยละ 29.0 หำรำยได้เอง 

 2.2  ผู้สูงอำยุยังคงมีบทบำทในครอบครัวและชุมชน  กำรศึกษำนี้พบว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ร้อยละ 39.0                          
ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินชีวิตจำกผู้อ่ืน  ร้อยละ 33.0 ระบุว่ำต้องกำรควำมช่วยเหลือน้อย  โดยพบว่ำ 
บทบำทผู้สูงอำยุในครอบครัวที่ท ำเป็นหลักคือ บทบำทด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้เจ็บป่วยพบร้อยละ 79 .3  
รองลงมำในบทบำทที่ผู้สูงอำยุท ำเป็นหลักคือ กำรดูแลบุตรหลำน ร้อยละ 67.1 และมีถึงร้อยละ 43.0 ทีผู่้สูงอำยุยังคง
มีบทบำทในกำรหำรำยได้ส ำหรับครอบครัว ส ำหรับบทบำทในชุมชนพบว่ำ ในกำรเลือกตั้งทั้งระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่น ผู้สูงอำยุท ำเป็นหลักสูงสุด คือ ร้อยละ 81.5  รองลงมำเป็นกำรร่วมกิจกรรมด้ำนศำสนำและพิธีกรรม พบท ำ
เป็นหลัก คือ ร้อยละ 43.8  และมีร้อยละ 30.8 ที่เข้ำร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุเป็นหลัก 

2.3  ควำมรู้และกำรเข้ำถึงสิทธิ พบว่ำ ผู้สูงอำยุเพียง ร้อยละ 30 .6 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546  ร้อยละ 69.2 ไม่เคยรู้ หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 
2546  และ สิทธิที่ผู้สูงอำยุเคยใช้ มำกที่สุด คือ เบี้ยยังชีพ และ กำรรักษำฟรี โดยพบในอัตรำร้อยละ 92.3  
รองลงมำ เป็นกำรได้รับบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ของรัฐ เช่น ทำงลำด รำวจับ พบร้อยละ 47.4  
กำรเคยได้รับบริกำรทำงด่วนส ำหรับผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล ร้อยละ  28.7 สิทธิที่ผู้สูงอำยุใช้น้อยที่สุด คือกำร
ไดกู้้ยืมเงินจำกกองทุนผู้สูงอำยุ พบร้อยละ 3.8 

2.4 `กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกเครือข่ำยทำงสังคม พบว่ำ เครือข่ำยทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุได้รับกำรสนับสนุน
มีทั้งในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้ำน แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ 
อำสำสมัครสำธำรณสุข และ อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.) โดยพบอีกว่ำ รูปแบบกำรได้รับกำรสนับสนุนได้แก่ 
กำรได้รับค ำปรึกษำแนะน ำ ได้รับจำกบุตร และจำกเครือญำติสูงสุดในอัตรำร้อยละเท่ำกันคือ ร้อยละ 68.7 `
รองลงมำ เป็นกำรสนับสนุนจำกเพ่ือนบ้ำน ร้อยละ 65.3 และ เป็นกำรสนับสนุนจำก อำสำสมัครสำธำรณสุข 
(อสม.) คือร้อยละ 63.0   ในด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนสิ่งของและเงิน ผู้สูงอำยุได้รับกำรสนับสนุนจำกบุตรสูงที่สุดที่ร้อย
ละ 69.8  จำกเครือญำติร้อยละ 69.2  ส ำหรับกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ผู้สูงอำยุได้รับกำรสนับสนุน



 

107 
 

จำก อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) มำกที่สุด คือร้อยละ 62.3   รองลงมำเป็นกำรได้รับจำกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล พบร้อยละ 57.2 

 2.5  รูปแบบภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  มีรูปแบบหลักๆ ที่พบ ดังนี้  ภัยด้ำนจิตใจ กำรถูกดุด่ำ ดูถูก      
เหยียดหยำม  ภัยด้ำนร่ำงกำยและกำรถูกข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว ภัยจำกกำรถูกบังคับ จ ำกัดพ้ืนที่  ภัยจำกกำรถูก
รีดไถ หลอกลวง เอำทรัพย์สิน ภัยจำกกำรถูกละเลย ไม่ได้รับกำรดูแล  โดยพบว่ำภัยด้ำนจิตใจจำกกำรถูกดุด่ำ 
ก้ำวร้ำว ดูถูกเหยียดหยำมพบมำกที่สุด คือ ร้อยละ 15.2  รองลงมำเป็นภัยจำกกำรถูกรีดไถ หลอกลวง เอำทรัพย์สิน 
พบร้อยละ 6.8  ภัยจำกกำรถูกละเลย ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ พบร้อยละ 4.0  ภัยด้ำนร่ำงกำยพบร้อยละ 3.0                   
ภัยจำกกำรถูกบังคับจ ำกัดพ้ืนที่ พบร้อยละ 2.1   

ส ำหรับ ประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุที่ได้รำยงำนด้วยตนเองว่ำตนเคยได้รับประสบกำรณ์ภัยทำงสังคม                    
ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุประสบมำกที่สุดคือ เคยถูกดุ ตะโกนใส่  
ด่ำว่ำ ก้ำวร้ำว พบร้อยละ 15.0  รองลงมำคือ เคยถูกหยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้                
พบร้อยละ 5.1  เคยถูกละเลยไม่พูดคุยด้วย  รองลงมำพบร้อยละ 4.0 และเคยถูกลักขโมย เอำทรัพย์สิน เงินไป                 
เคยถูกข่มขู่เพ่ือท ำให้กลัว เกรง เคยถูกดูถูกเหยียดหยำม รังเกียจแบ่งแยกจำกสังคม เคยถูกปฏิบัติอย่ำงไม่สนใจ                 
ไม่แยแส เคยถูกละเลย ทอดทิ้งไม่ได้รับกำรดูแล อำหำร เสื้อผ้ำ ยำรักษำโรคกำรดูแลควำมสะอำด เป็นประสบกำรณ ์         
ที่ผู้สูงอำยุระบุว่ำเคยประสบ ร้อยละ 2.0  

 2.6  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพ้ืนที่ในเรื่องภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงภำคพบว่ำ               
ในทุกพ้ืนที่ภำค รูปแบบประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจพบสูงที่สุด รองลงมำเป็นกำรถูกละเลย และถูกขูดรีด 
หลอกลวง เอำทรัพย์  โดยพบว่ำผู้สูงอำยุภำคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจสูงที่สุด คือ ร้อยละ 
25.5  รองลงมำคือ ผู้สูงอำยุในภำคเหนือประสบภัยทำงสังคมด้ำนจิตใจสูง ร้อยละ 14.1 ส ำหรับภัยด้ำนร่ำงกำย             
และกำรข่มขู่สร้ำงควำมหวำดกลัว ผู้สูงอำยุในกรุงเทพมหำนครประสบภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำยสูงที่สุด คือ ร้อยละ 
7.5 รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยด้ำนร่ำงกำย ร้อยละ 3.6  ในด้ำนภัยด้ำนกำรถูกบังคับ จ ำกัด
พ้ืนที่พบว่ำ ผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนครประสบมำกที่สุด คือ ร้อยละ 6.4  รวมทั้งภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
พบว่ำผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนครพบสูงสุดร้อยละ 12.7 

 2.7  บุคคลในครอบครัวคือผู้กระท ำภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ  จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้กระท ำภัยทำงสังคม 
ส่วนใหญ่เป็นบุตร รองลงมำเป็นคู่สมรส หลำน รวมทั้งคนแปลกหน้ำ  โดยผู้ที่ถูกระบุว่ำเป็นผู้ตบตี ผู้ที่ซ้อม บีบคอ 
เตะ มำกที่สุดคือบุตร พบร้อยละ 34.2  รองลงมำเป็นคู่สมรส ร้อยละ 28.9  เป็นหลำน ร้อยละ 23.8  ในขณะทีพ่บว่ำ 
ผู้ที่ลักขโมยเอำทรัพย์สิน เงินไป เป็นคนแปลกหน้ำ ร้อยละ 31.8  เป็นบุตร ร้อยละ 23.2  เป็นหลำน ร้อยละ 20.5                  
ผู้ที่หยิบยืมหรือเอำสิ่งของทรัพย์สินของผู้สูงอำยุไปแล้วไม่คืนให้ พบว่ำเป็นคนแปลกหน้ำ ร้อยละ 38.6  เป็นเพ่ือน 
ร้อยละ 19.4  เป็นบุตรร้อยละ 16.3  เป็นหลำน ร้อยละ 11.0  ส่วนผู้กระท ำกำรลวนลำม ล่วงเกิน หรือสัมผัสร่ำงกำย
โดยที่ไม่ต้องกำร  ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ระบุว่ำ คือ หลำน พบร้อยละ 33.6  รองลงมำคือ คู่สมรส พบร้อยละ 27.7 และ
ญำติ ร้อยละ 16.6 ตำมล ำดับ  ส่วนผู้กระท ำกำรบังคับให้มีเพศสัมพันธ์พบว่ำถูกระบุเป็นบุตรในจ ำนวนสูงที่สุด คือ 
ร้อยละ 50.0  เป็นคู่สมรส ร้อยละ 31.2 และเป็นหลำน ร้อยละ 12.5 
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2.8  กำรจัดกำรภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุพบว่ำ ร้อยละ 91.4 ไม่ท ำอะไร  ซึ่งสำเหตุที่กลุ่มตัวอย่ำง               
ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนคือ ไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร ร้อยละ 56.4  รองลงมำคือ คิดว่ำเป็นเรื่อง
ปกต ิไม่ใช่เรื่องใหญ่ ร้อยละ 24.8 และคิดว่ำคนอ่ืนคิดว่ำคงช่วยอะไรไม่ได้ ร้อยละ 8.8 และที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือ
จำกคนอ่ืนเพรำะกลัวไม่มีคนเลี้ยงดู   ร้อยละ 1.0 

 2.9  ปัจจัยก ำหนดภัยทำงสังคมของผู้สูงอำยุพบว่ำ ปัจจัยด้ำนเพศ อำยุ และถิ่นที่อยู่อำศัย มีผลต่อ                
กำรประสบภัยทำงสังคม  จำกกำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำงเพศ
พบว่ำ เพศที่ต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยจำกกำรถูกบังคับต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05  ส่วนภัย              
ด้ำนจิตใจ ด้ำนร่ำงกำย กำรถูกรีดไถเอำทรัพย์สิน และกำรถูกละเลย  เพศท่ีต่ำงกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 0.05 

จำกกำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำงอำยุพบว่ำ                    
อำยุที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยด้ำนร่ำงกำย ภัยจำกกำรถูกบังคับ ภัยจำกกำรถูกรีดไถทรัพย์สิน แตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05  ส่วนภัยด้ำนจิตใจและกำรถูกละเลยพบว่ำ อำยุที่ต่ำงกันไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 0.05 
 จำกกำรวิเครำะห์คะแนนประสบกำรณ์ภัยทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุระหว่ำงภำค หรือพ้ืนที่ที่อยู่
อำศัยพบว่ำ พ้ืนที่ที่อยู่อำศัยที่แตกต่ำงกันท ำให้ผู้สูงอำยุประสบภัยด้ำนจิตใจ ภัยด้ำนร่ำงกำย ภัยจำกกำร                   
ถูกบังคับ ภัยจำกกำรถูกรีดไถเอำทรัพย์สิน และภัยจำกกำรถูกละเลย ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 0.05    
 

ผลกำรศึกษำนี้ย้ ำเน้นได้ว่ำ ภัยทำงสังคมเป็นปัญหำที่มีอยู่จริง และเกิดในทุกพ้ืนที่  โดยปัญหำเรื่องภัยด้ำน
จิตใจเป็นปัญหำที่มีอยู่สูงกว่ำภัยอ่ืนๆ และภัยด้ำนทรัพย์สิน เป็นอันดับรองลงมำ  โดยภัยด้ำนร่ำงกำย       ยังพบไม่
สูงนัก และผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนครประสบภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำย ด้ำนกำรถูกบังคับ ด้ำน                 กำร
หลอกลวงทรัพย์สิน กำรถูกละเลย สูงกว่ำภำคอ่ืนๆ ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นรูปแบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคม                       
ที่เปลี่ยนแปลง โครงสร้ำงสังคมโดยเฉพำะในเขตเมือง ที่โครงสร้ำงครอบครัวและควำมสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
อย่ำงส ำคัญที่ท ำให้ผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนครประสบภัยทำงสังคมมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน 

ข้อค้นพบอีกประกำร คือ ปัญหำภัยทำงสังคมเป็นปัญหำที่ยังซ่อนอยู่ โดยพบว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ท ำอะไร
เมื่อประสบภัยทำงสังคม เพรำะไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร  รองลงมำคือ คิดว่ำเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และคิดว่ำ
คนอ่ืนคิดว่ำคงช่วยอะไรไม่ได้ และที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนเพรำะกลัวไม่มีคนเลี้ยงดู เพรำะกำรอยู่ในภำวะ
พ่ึงพิง กำรไม่มีควำมรู้ถึงแหล่งให้ควำมช่วยเหลือ และที่ส ำคัญกำรมองว่ำเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท ำให้ปัญหำ
เรื่องนี้ไม่ถูกรับรู้ทำงสังคม 

ประเด็นภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุจ ำเป็นต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนเพรำะมีเงื่อนไขทำงสังคม
วัฒนธรรมของผู้สูงอำยุในแต่ละพ้ืนที่เป็นตัวก ำหนด ในขณะที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุก็ยังไม่มีบทบัญญัติ               
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกมองผู้สูงอำยุเป็นภำพเดียวกันทั้งหมด อำจท ำให้ผู้สูงอำยุบำงกลุ่ม                 
ถูกละเลย ไม่ได้รับโอกำส หรือประสบปัญหำภัยทำงสังคมสูงกว่ำ หรือไม่ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้สูงอำยุ
กลุ่มอ่ืนๆ จึงควรพิจำรณำในรำยละเอียดว่ำผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่มย่อมมีควำมต้องกำรกำรคุ้มครองสิทธิแตกต่ำงกัน
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ออกไป โดยกลุ่มผู้สูงอำยุระยะต้น (Young Old) เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภำพในกำรท ำงำนได้ ดังนั้นกำรปกป้องสิทธิจำก
กำรถูกเลือกปฏิบัติงำนจึงเป็นประเด็นส ำคัญ  ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอำยุระยะกลำง (Old) เริ่มมีปัญหำด้ำนสุขภำพมำก
ขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง  สิทธิด้ำนสุขภำพและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันจึงเป็นสิ่ง
ส ำคัญส ำหรับกลุ่มนี้  นอกจำกนั้นพ้ืนที่ทำงสังคม เช่น ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่ งกำรศึกษำนี้พบว่ำมี                     
ภัยทำงสังคมด้ำนร่ำงกำย กำรถูกบังคับ จ ำกัดพ้ืนที่ และภัยด้ำนทรัพย์สิน พบสูงกว่ำพ้ืนที่อ่ืน ด้วยเหตุที่ว่ำเป็นพ้ืนที่                  
ที่สังคมต่ำงคนต่ำงอยู่ และครอบครัวต้องเร่งรีบและให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำมำหำกิน  จึงเป็นพ้ืนที่ที่ควรพิจำรณำ
เรื่องภัยทำงสังคมเป็นพิเศษ  

 

3.  ข้อเสนอแนะมำตรกำร กำรออกแบบแนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ                   
ที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ    

มำตรกำร แนวทำงในกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองภัย
ทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุจึงควรด ำเนินกำรในหลำยมิติควบคู่กันทั้งมำตรกำรระดับนโยบำยและระดับหน่วย
ปฎิบัติกำร  

3.1 มำตรกำรระดับนโยบำย 
1) ให้มีองค์กร หรือมำรตกำรที่เฉพำะในเชิงกำรคุ้มครองสิทธิ และกำรคุ้มครองภัยทำงสังคม อย่ำง

จริงจัง เพ่ือให้มีกำรพัฒนำเชิงระบบอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและภัยทำงสังคม และดูแลงำนด้ำน
ผู้สูงอำยุแบบครบทุกมิติมีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2) ให้มีพระรำชบัญญัติเพ่ิมเติมควำมหมำยของควำมรุนแรงในครอบครัว ให้หมำยรวมถึงควำม
รุนแรงที่เกี่ยวกับทำงกำรเงิน  เนื่องจำกในพรบ. คุ้มครองผู้ถูกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พบว่ำไม่ได้คุ้มครองถึงกรณีกำรกระท ำควำมรุนแรงเกี่ยวกับกำรเงิน (financial abuse) เนื่องจำกภัยทำง
ทรัพย์สินเป็นภัยที่พบและอำจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

3) เร่งรัดให้มีกฎหมำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอำยุในพระรำชบัญญัติ
ผู้สูงอำยุ ได้ก ำหนดให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ โดยไม่คิดมูลค่ำ เพ่ือรองรับ
กฎหมำยซึ่งก ำหนดรำยละเอียดต่ำง เช่น กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุซึ่งได้รับอันตรำยจำกกำรถูก เอำรัดเอำเปรียบ 
กำรถูกท ำร้ำย  และกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำหรือด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทำงคดี 

4)  ให้มี กำรบัญญัติกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบุคคลที่โดยวิชำชีพของตนมีหน้ำที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์พยำบำล นักสังคมสงเครำะห์ หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ให้มีหน้ำที่แจ้งกำรพบหรือเชื่อว่ำจะมีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ ต่อหน่วยงำนที่ให้ดูแลจัดกำรเรื่องผู้สูงอำยุ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจรวมทั้งบัญญัติกฎหมำยให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้ง  
หรือรำยงำนกำรพบกำรท ำร้ำยผู้สูงอำยุให้พ้นจำกควำมรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำด้วย   ด้วยเหตุที่ว่ำภัย
ทำงสังคมของผู้สูงอำยุ เกิดในบริบทครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหำที่มีควำมละเอียดอ่อนซับซ้อน
เกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิดมีลักษณะพิเศษ แตกต่ำงจำกกำรท ำร้ำยบุคคลระหว่ำงบุคคลโดยทั่วไปกำรใช้กำร
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ตัดสินใจของผู้สูงอำยุที่จะด ำเนินคดีกับผู้ท ำร้ำยยำกขึ้นอีกเนื่องจำกผู้สูงอำยุเกรงว่ำหำกด ำ เนินคดีแล้วตนต้อง
ขำดผู้ดูแลรวมทั้งยังอำจเกิดควำมอับอำยที่ถูกคนในครอบครัวท ำร้ำยด้วย  

5) จัดสรรงบประมำณ เพ่ือสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ หลักประกันเพ่ือควำมมั่นคงใน
ชีวิตของผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงตนเองได้ เนื่องจำกรำยได้เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้สูงอำยุของครอบครัว ดังนั้น กำรเสริมสร้ำงรำยได้หรือกำรสร้ำงหลักประกันทำงรำยได้  
เช่น กำรประกันชรำภำพ หรือกำรสร้ำงโอกำสกำรท ำงำนในวัยสูงอำยุ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แพร่ขยำยไป
ให้มำกขึ้นและสำมำรถครอบคลุม ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุได้ เพ่ือแบ่งเบำไม่ให้เป็นภำระแก่
ครอบครัวในกำรอุปกำระดูแลผู้สูงอำยุ 

 

3.2 มำตรกำรระดับหน่วยปฎิบัติกำร 
1) จัดให้มีโครงกำรเพ่ือส่งเสริมค่ำนิยมในกำรอยู่ร่วมกันในครอบครัวกับผู้สูงอำยุ ตลอดจนกำร

รณรงค์ให้เห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในครอบครัว คือกำรส่งเสริมให้สมำชิกใน
ครอบครัวที่รวมทั้งผู้สูงอำยุด้วย มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคมในวัยสูงอำยุ 
เพ่ือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในควำมรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอำยุมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีปรับตัวและเกิด
สัมพันธภำพที่ดีมำกยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้สูงอำยุนั้น ควรส่งเสริมให้เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในครอบครัว
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลำ ตำมกระบวนกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรปรับตัวที่เหมำะสม ตลอดจนส่งเสริมสมำชิกในครอบครัวให้มีศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ มี
ทักษะ โดยเฉพำะผู้ดูแลผู้สูงอำยุต้องได้รับควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2) จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของชนต่ำงวัย ซึ่งมิใช่เฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุเท่ำนั้น แต่ทั้ง
เด็ก คนวัยท ำงำน ผู้ที่จะก้ำวเข้ำสู่วัยสูงอำยุ และผู้สูงอำยุเอง ควรร่วมมือกันเรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือ
เป็นแหล่งในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สร้ำงสรรกิจกรรม และสังสรรค์ ระหว่ำงกัน ดังนั้นกำรปรับปรุง
บริกำรและ สวัสดิกำรพ้ืนฐำนต่ำงๆและกำรสร้ำงเงื่อนไขหรือโอกำสเพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำร่วมกลุ่มและ
กิจกรรมได้โดยสะดวกจึงมีควำมจ ำเป็น 

3) ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ด ำเนินกำรจัดบริกำรและสวัสดิกำร
และกำรคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งปกป้องคุ้มครองภัยทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุ และให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้สูงอำยุกับคนทุกวัย มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐที่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ                 
ที่ประสบปัญหำภัยทำงสังคมและควำมรุนแรง ให้กระจำยทุกอ ำเภอทั่วประเทศ มีคนพร้อมที่จะช่วยได้เต็มที่       
ทุกเวลำ และมีเครือข่ำยกับหน่วยงำนของรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยำบำล หน่วยงำนสุขภำพจิต                   
นักกฎหมำย สังคมสงเครำะห์ ต ำรวจซึ่งเชื่อมโยงประสำนกับองค์กร วิทยำกรต่ำงๆ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และองค์กรกุศลและสำธำรณประโยชน์ เพื่อที่รับแจ้งและมีหน้ำที่ดูแลเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ
ที่ถูกกระท ำรุนแรงโดยตรง เก็บรวบรวมสถิติ ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูก
กระท ำรุนแรง 
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4) ส่งเสริมกำรมีบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่รัฐและเอกชนสำมำรถด ำเนินกำรได้ และมีควำมเหมำะสม   
กับผู้สูงอำยุในอนำคต เช่น โครงกำรครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอำยุ โครงกำรบริกำรช่วยงำนบ้ำนผู้สูงอำยุ โครงกำร
ดูแลผู้สูงอำยุตำมบ้ำน โครงกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุตอนกลำงคืน โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ฯลฯ 

5) มีกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและลดควำมเสี่ยงในเรื่องภัยทำงสังคม กำรใช้ควำมรุนแรง                
ต่อผู้สูงอำยุ สิทธิของผู้สูงอำยุ รวมทั้งรูปแบบควำมเสี่ยงทำงสังคมต่ำงๆที่อำจเป็นภัยต่อผู้สูงอำยุ 

6)  กำรส่งเสริมให้ เยำวชนและบุคคลในครอบครัวมี เจตคติที่ ดีต่อผู้สู งอำยุและวัยสู งอำยุ                       
โดยตระหนักว่ำผู้สูงอำยุเป็นผู้มีพระคุณซึ่งบุตรหลำนต้องส ำนึกในพระคุณและหำโอกำสตอบแทนพระคุณ
ผู้สูงอำยุให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ เจตคติที่ดีที่ เห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุและวัยสูงอำยุย่อมจะน ำไปสู่
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกและ พฤติกรรมที่เหมำะสมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว 

7)  ส่งเสริมให้ทุกภำคไม่ว่ำจะเป็นสถำบันศำสนำ กำรศึกษำ สมำคมวิชำชีพ องค์กรพัฒนำเอกชน 
และสถำบันสื่อสำรมวลชน ต้องมีส่วนร่วมในกำรยกระดับควำมเข้ำใจและสร้ำงจิตส ำนึกต่อสังคมว่ำควำม
รุนแรงต่อผู้สูงอำยุเป็นเรื่องของสังคม เป็นประเด็นทำงกำรเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และหลีกเลี่ยงกำรน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำรที่จะกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงต่ำงๆ โดยน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

8) จัดให้มีระบบกำรจัดกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับภัยทำงสังคม โดยควรเริ่มต้นที่กำรสร้ำงกำรตระหนัก
รู้ให้กับตัวผู้สูงอำยุ และครอบครัว เพ่ือให้ทรำบปัญหำ และผลกระทบ จำกนั้น ต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน และยุทธศำสตร์ เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มที่กำรค้นหำปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ กำรรำยงำนกำรแจ้งเหตุไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง กำรวำงแผนและ
ด ำเนินกำรที่เหมำะสมในกรณีพบผู้สูงอำยุที่ถูกภัยทำงสังคมและกระท ำรุนแรง กำรประสำนงำนกำรร่วมมือกันของ
ทีมสหสำขำวิชำ กำรจัดระบบสำยด่วนเบอร์โทรศัพท์หน่วยงำนติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับภัยทำงสังคม
และควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุกฎหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มผู้สูงอำยุโดยตรงประชำชนทั่วไป  จัดอุปกรณ ์ สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุเพ่ือช่วยในกำรติดต่อสื่อสำรกำรด ำรงชีวิตในกิจวัตรประจ ำวัน  จัดระบบให้ค ำปรึกษำ 
ในกรณีที่ผู้สูงอำยุอำจต้องกำรค ำแนะน ำ ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรทรัพย์สินอ ำนำจคุ้มครองทำงกฎหมำย กำรจัดระบบ
ติดตำมเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งระบบกำรเฝ้ำระวัง   

9) สร้ำงกำรตระหนักรู้ให้กับ อำสำสมัครผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน (อผส.) เกี่ยวกับปัญหำภัยทำงสังคมต่อ
ผู้สูงอำยุ โดยก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเพ่ือคัดกรองปัญหำ และระบบสนับสนุนกำรท ำงำนเพ่ือให้ อำสำสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุที่บ้ำน (อผส.) แก้ปัญหำเบื้องต้นได้ทันที 
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ภำคผนวก 
 

แบบสอบถำมประกอบด้วยเจ็ดส่วน มีวัตถุประสงค์และประโยชน์ ดังนี้ 
 

ข้อค ำถำม วัตถุประสงค์ ประโยชน์ 

1. ข้อมูลทั่วไป ทรำบข้อมูลทั่วไปทำงประชำกร 
สังคม เศรษฐกิจ สถำนะสุขภำพ 
รำยได้ ระดับกำรศึกษำ  

คุณลักษณะทั่วไปของผู้สูงอำยุและครอบครัว
ที่ผู้สูงอำยุอยู่อำศัย  สำมำรถน ำมำอธิบำย
ควำมเสี่ยงต่อภัยทำงสังคม 

2. สุขภำวะของผู้สูงอำยุ 

 

ทรำบสุขภำวะทำงจิตใจ สังคม และ
จติวิญญำณ (กำรเห็นคุณค่ำในตน) 

ข้อมูลระดับสุขภำวะ จะท ำให้ให้เห็นสถำนะ
ของคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นปัญหำภัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อปัญหำ
ดังกล่ำวเช่นกำรไม่ได้รับกำรดูแล เอำใจใส่ 
ถูกทอดทิ้ง กังวล กลัว 

3. ประสบกำรณ ์                 
ภัยทำงสังคม 

ศึกษำรูปแบบ ประสบกำรณ์                 
ของปัญหำภัยทำงสังคมต่ำงๆ 

ทรำบขนำดของปัญหำภัยทำงสังคม               
และรูปแบบที่ผู้สูงอำยุเผชิญ 

4. กำรสนับสนุนทำงสังคม ศึกษำเครือข่ำยกำรสนับสนุนทำง
สังคม ทัง้ในครอบครัว เพ่ือน ชุมชน 

ข้อมูลนี้สะท้อนปัญหำภัยทำงสังคมในเรื่อง
กำรได้รับกำรสนับสนุน ช่วยเหลือจำกสังคม
หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด หรือผู้สูงอำยุอยู่
ล ำพัง ไร้ที่พ่ึง 

5. สภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินชีวิต 

ทรำบสภำพที่อยู่อำศัย
สภำพแวดล้อม 

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรืออันตรำย เป็น
ปัจจัยที่ชี้บอกถึงภัยอันตรำยที่ส่งผลต่อ
ผู้สูงอำยุด้วย 

6. สิทธิและกำรเข้ำถึงสิทธิ ทรำบควำมรู้ และกำรเข้ำถึง                  
สิทธิต่ำงๆ 

เรื่องกำรเข้ำถึงสิทธิ เป็นกำรสะท้อนให้เห็น
ภัยทำงสังคมอันเนื่องจำกกำรไม่ได้รับสิทธิ 
หรือถูกละเมิดสิทธิ 

7. บทบำททำงสังคม                
ของผู้สูงอำยุ 

ทรำบบทบำทต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ    
ในครอบครัว ชุมชน 

เป็นประโยชน์ในกำรเป็นข้อมูลทั่วไปที่
อธิบำยถึง ควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุในกำร
ดูแลตนเอง  หรือกำรอยู่ในภำวะพ่ึงพิงมำก
น้อยเพียงใด ซึ่งส่งผลต่อโอกำสที่              
ภัยทำงสังคมจะมำกระท ำ 
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หมำยเลขแบบสอบถำม................................. 
  ต ำบล.......................................อ ำเภอ...................................... 

จังหวัด  1. นครรำชสีมำ 
     2. นครศรีธรรมรำช 

        3. สุพรรณบุร ี
      4. เชียงใหม ่

               5. กรุงเทพมหำนคร 

 

แบบสอบถำม 

กำรศึกษำวิจัยโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม  

: กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 

 

ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยมหิดล 

คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

สนับสนุนโดย 

ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์
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แบบแสดงควำมยินยอมให้สัมภำษณ์ 

 

สวัสดีคะ ดิฉัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์  จำกคณะสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ขณะนี้ก ำลังด ำเนินโครงกำรวิจัยเรื่อง โครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม : 
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบสถำนกำรณ์ชีวิตของผู้สูงอำยุและภัย
ทำงสังคมที่ประสบ ข้อค ำถำมทั้งหมดจะมี  7 ส่วน จ ำนวน 124 ข้อ  ดิฉันขอยืนยันว่ำ ค ำตอบทั้งหมดที่คุณให้
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด โดยจะไม่มีกำรบันทึกชื่อและที่อยู่ของคุณ จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณ
แตอ่ย่ำงใด ข้อค ำถำมอำจมีจ ำนวนมำกจนคุณอำจรู้สึกเหนื่อย เบื่อ คุณอำจหยุดพักสักครู่แล้วตอบค ำถำมต่อได้ 
คุณมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไม่ตอบค ำถำมที่คุณไม่ต้องกำรให้ค ำตอบ  หรือจะหยุดกำรให้สัมภำษณ์ได้
ตลอดเวลำ  ข้อค ำถำมไม่มีค ำตอบที่ถูกหรือผิด ค ำถำมบำงค ำถำม คุณอำจรู้สึกล ำบำกใจในกำรตอบ แต่ผู้ให้
ค ำตอบส่วนใหญ่พบว่ำ เป็นประโยชน์อย่ำงมำกท่ีมีโอกำสได้บอกกล่ำวเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้  

ทั้งนี้ กำรให้ควำมร่วมมือของคุณครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะได้รับควำมร่วมมือจำกคุณ ค ำตอบจำกทัศนะและประสบกำรณ์ของคุณ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำนโยบำย มำตรกำรกำรส่งเสริมบทบำทผู้สูงอำยุในสังคมต่อคนอ่ืนๆต่อไป 

คุณมีข้อสงสัยที่จะซักถำมหรือไม่ ดิฉันยินดีตอบค ำถำมเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนส ำหรับคุณ 

โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรพิจำรณำรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนสำขำสังคมศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สำย 4 ต ำบลศำลำยำอ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-4419180 โทรสำร 02-4419181 

หำกท่ำนได้รับกำรปฏิบัติไม่ตรงตำมที่ระบุไว้ ท่ำนสำมำรถติดต่อกับคณะกรรมกำรฯ ได้ตำมสถำนที่
และหมำยเลขโทรศัพท์ข้ำงต้น 

(      )  ยินดีให้สัมภำษณ์ 

(      )  ไม่ยินดีให้สัมภำษณ์ 
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โปรดท ำเครื่องหมำย    ลงในช่อง  หน้ำข้อควำม หรือเขียนตอบตำมควำมเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 1) ชำย   2) หญิง  

2. อำยุ…………………………………ปี 

3. สถำนภำพ   

1) โสด   2) สมรส      3) หม้ำย   4) หย่ำร้ำง/ แยก 

4. จ ำนวนบุตร……………..คน (นับเฉพำะบุตรที่ยังมชีีวิตอยู่) 

5. จ ำนวนสมำชิกที่อำศัยอยู่กับท่ำน (ไมน่ับรวมทำ่น)…………….คน (หมำยเหตุ : อยู่เป็นประจ ำในแต่ละวัน)  

6. ท่ำนอำศัยอยู่กับใครบ้ำง  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

1) ล ำพังคนเดียว  5) บุตรสะใภ้ .....................คน 

2) คู่สมรส   6) บุตรเขย .....................คน 

3) บุตรสำว.....................คน 7) หลำน .....................คน 

4) บุตรชำย.....................คน 8) พี่น้อง.....................คน 

     9) บุคคลอื่น ระบุ.................................................. 

7. ศำสนำ  

1) พุทธ 2) คริสต์ 3) อิสลำม    4) อ่ืนๆ ระบ…ุ……................….. 

 

8. ระดบักำรศึกษำ 

 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ    4) จบมัธยมศึกษำปทีี่ 3 7) จบปริญญำตร ี

 2) เรียนแต่ไม่จบประถมตน้ 5) จบมัธยมศึกษำปทีี่ 6 8) จบปริญญำโท    

3) จบประถมศึกษำ 4 หรือ 6 6) จบประกำศนียบัตร/  9) จบปริญญำเอก 

               เทียบเท่ำ   10) อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

9. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียน   

1) อ่ำนออก/เขียนได้อย่ำงดี 2) อ่ำน/เขียนได้พอสมควร 3) อ่ำนไม่ออก/เขียนไม่ได้  

แบบส ำรวจข้อมูลผูสู้งอำยุ 
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10. สถำนภำพกำรท ำงำนปัจจบุัน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 0) ไม่ได้ท ำงำน  

1) เกษียณอำยุ มีเงินเดือนประจ ำ 

2) ท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ (มีรำยได)้   

  2.1) เก่ียวกับรำชกำร                          2.4) งำนบริกำร ระบ…ุ………….. 

  2.2) ท ำงำนดำ้นกำรเกษตร   2.5) ธุรกิจส่วนตัว ระบ…ุ………….. 

  2.3) รับจ้ำงทั่วไป ระบุ…………………………  2.6) เลี้ยงหลำน 

 2.7) ท ำงำนเชิงสังคมและได้รับคำ่ตอบแทน  (เชน่ อำสำสมัคร กรรมกำร) ระบุ

...................................... 

3) ท ำงำนเชิงสงัคม แต่ไมได้รับค่ำตอบแทน ระบุ……………………………. 

 (4) ท ำงำนไมไ่ด้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได้/พิกำร 

11. ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน คุณต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกคนอื่นมำกน้อยเพียงใด 

1) มำกที่สุด (ช่วยตัวเองไม่ได้เลย)……….ใครเป็นผู้ช่วยเหลือท่ำน………………………………….. 

2) มำก…………………………………………… ใครเป็นผู้ช่วยเหลอืท่ำน…………………………………. 

 (3) น้อย (เป็นบำงครั้งที่จ ำเป็น) 

4) น้อยมำก 

5) ไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลอื  

12. ผู้สูงอำยุใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือใดบ้ำง  

 0) ไม่ได้ใช ้

1) ใช้ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  1.1) แว่นตำ  1.5) เครื่องช่วยฟัง 

  1.2) ไม้เท้ำขำว 1.6) รถเข็น 

  1.3) ไม้เท้ำสำมขำ 1.7) ไม้เท้ำพยงุตัว 

  1.4) คอกช่วยเดิน      1.7) อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
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13. สภำวะทำงเศรษฐกิจ วัดจำกกำรประเมินควำมเพียงพอทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

1. รำยได้เฉลี่ยของท่ำน  

  (1) ไม่มีรำยได้     (2) มีรำยได้..................................บำท/เดือน 

2. รำยได้มำจำกแหล่งใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 

  (1) จำกกำรท ำงำนด้วยตนเอง…………….บำท/เดือน   (2) จำกเงินเกษียน …………….บำท/

เดือน 

  (3) จำกลูกหลำน …………….บำท/เดือน               (4) เบี้ยยังชพีผู้สงูอำย…ุ………….บำท/

เดือน 

            (5) ดอกผลจำกทรัพย์สินที่มีอยู่ …………….บำท/เดือน  (6) อ่ืนๆ 

ระบ…ุ……………………………….. 

3. รำยได้รวมของครอบครัวเฉลี่ย  

            มีรำยได้ ....................................................บำท /เดือน 

4. ท่ำนมีหนี้สนิหรือไม่ (หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินให้แก่ครอบครัว ก็จัดว่ามีหนี้สิน) 

  (0) ไม่มี    (1) มี   จ ำนวน ………………………………….......………………บำท 

5. ท่ำนมีเงินออมหรือไม่ 

  (1) ไม่ม ี

  (2) มีเงินออม จ ำนวน…………………………….บำท   

                      (2.1) ท่ำนมีอ ำนำจเบิกถอนได้เองหรือไม่  (1) ใช่        (2) ไมใช่ 

            (3) มีทรัพย์สินที่เปน็หลักทรัพย์ ได้แก…่……………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 สุขภำวะของผู้สูงอำยุ 

14. สถำนะทำงสุขภำพและกำรเข้ำถึงระบบกำรดูแลสุขภำพ  

 1. ท่ำนมีโรคประจ ำตัวอะไรบ้ำง 

  1) ไม่มี  2) มี (ระบ)ุ……………………………………….…………. 
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          2. ท่ำนมีภำวะควำมพิกำรหรือไม่   (1) ไม่มี  (2) มีควำมพิกำร ดังต่อไปนี้  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

             2.1) ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 2.4) ทำงจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 

2.2) ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 2.5) ทำงสติปัญญำ (มีความพิการตั้งแต่ก าเนิด)  

  2.3) ทำงกำรมองเห็น                         2.6) ทำงกำรเรียนรู้  

 3. โรคประจ ำตัว/ควำมเจ็บปว่ยของท่ำน ได้รบักำรรักษำอย่ำงตอ่เนื่องหรือไม่ 

  (1) ได้รบักำรรักษำต่อเนื่อง (ข้ามไปตอบข้อ 5.) 

   (2) ไมไ่ด้รับกำรรักษำอยำ่งตอ่เนื่อง/ ขำดยำ 

 4. กรณีที่ไม่ได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นเพรำะสำเหตุอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   (1) ติดธุระ / ไม่มีเวลำไปพบแพทย ์

 (2) สมำชิกในครอบครัวไม่พำไปพบแพทย ์

   (3) ไม่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปพบแพทย์  

(4) กังวล/ กลัวว่ำจะตรวจพบโรคแทรกซ้อน 

   (5) คิดว่ำไม่จ ำเป็น  

   (6) ซื้อยำกินเอง 

   (7) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………….. 

 5. สิทธิด้ำนสุขภำพเมื่อคุณไปรกัษำพยำบำล 

   (1) สิทธิขำ้รำชกำร     (2) บัตรประกันสงัคม 

   (3) บัตรทอง / ระบบประกนัสุขภำพถ้วนหน้ำ  (4) อื่นๆ ระบุ......................... 

 5. ท่ำนคิดว่ำ สุขภำพทำงกำย ของท่ำนเป็นอยำ่งไร 

  1) ดีมำก         2) ดี          (3) ไม่ค่อยดี      4) ไม่ดี          5)   ไม่ดีเลย 

6. ท่ำนคิดว่ำ สุขภำพทำงจิตใจ ของท่ำนเป็นอยำ่งไร 

  1) ดีมำก         2) ดี          (3) ไม่ค่อยดี      4) ไม่ดี          5)   ไม่ดีเลย 

7. ในปีทีผ่่ำนมำท่ำนเคยเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยำบำล จ ำนวนกี่ครั้ง  

0) ไม่เคย         1) เคย จ ำนวน………………………..คร้ัง     
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  8. ท่ำนสบูบุหรี่ หรือยำมวน หรือยำเส้น หรือไม่    

0) ไม่ใช่              1)   ใช่ จ ำนวน ………………………มวนต่อวัน  

9. ท่ำนดื่มเหล้ำ/เบียร์ หรือไม่อย่ำงไร (ตอบได้ข้อเดียว) 

1) ไม่เคยดื่ม  

2) ปีละ 1-2 คร้ัง  

 (3) น้อยกว่ำเดือนละคร้ัง  

4) เดือนละ 1-3 คร้ัง  

5) อำทิตย์ละ 3-4 คร้ัง  

6) ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน  

15. ค ำถำมต่อไปนี่เปน็ค ำถำมทีเ่ก่ียวข้องกับควำมรู้สึกด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของท่ำนเมื่อท่ำนอยู่ในสถำนที่
ต่ำงๆ  

 
15.ท่ำนรูส้ึกปลอดภัยมำกน้อย

เพียงใดเมื่อท่ำนอยู่ในสถำนที่ตอ่ไปนี้ 

รู้สึก
ปลอดภัย
มำกที่สุด 

รู้สึก
ปลอดภัย

มำก 

กึ่งรู้สึก
ปลอดภัย
และไม่

ปลอดภัย 

ไม่รู้สึก
ปลอดภัย 

ไม่รู้สึก
ปลอดภัย

เลย 
ไม่เคย 

1 อยู่ในบ้ำนเวลำกลำงวนั  5 4 3 2 1 0 
2 อยู่ในบ้ำนเวลำกลำงคืน 5 4 3 2 1 0 
3 เดินแถวหมู่บ้ำนเวลำกลำงวัน 5 4 3 2 1 0 
4 เดินแถวหมู่บ้ำนเวลำกลำงคืน 5 4 3 2 1 0 
5 เดินบนถนนในเมืองเวลำกลำงวนั 5 4 3 2 1 0 
6 เดินบนถนนในเมืองเวลำกลำงคนื 5 4 3 2 1 0 

 

ส่วนที่ 3 ประสบกำรณ์ภัยทำงสังคม 
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16. คุณเคยมีประสบกำรณ์ต่อไปนี้หรือไม่ กี่ครั้ง และใครเป็นคนกระท ำ 

คุณเคยมีประสบกำรณ์ต่อไปนีห้รือไม่ 

ในระยะ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ 
 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้
เกิดขึ้นกี่คร้ัง  
ระบุจ ำนวน 
0 = ไม่เคย 
1 = 1-2 คร้ัง 
2 = 3-5 คร้ัง 
3 = มำกกว่ำ 5
คร้ัง 

ผู้กระท ำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

คู่สมรส ลูก หลำน ญำติ เพ่ือน 
ผู้น ำ/
เจ้ำ 
หน้ำท่ี 

คน
แปลก
หน้ำ 

1. เคยถูกดุ ตะโกนใส่  ด่ำว่ำ ก้ำวร้ำว         

2. เคยถูกดูถูกเหยียดหยำม  
รังเกียจแบ่งแยกจำกสังคม 

        

3. เคยถูกห้ำม ไม่ให้ติดต่อเพื่อน หรือญำต ิ         

4. เคยถูกข่มขู่เพื่อท ำให้กลัว เกรง         

5. เคยถูกข่มขู่ ขู่เข็ญโดยใช้อำวุธ เช่นไม้  
หรือ มีด 

        

6. เคยถูกละเลยไม่พูดคยุด้วย         

7. เคยถูกตบ ตี ชก          

8. เคยถูกผลัก หรือกระแทก         

9. เคยถูกขว้ำงสิ่งของเข้ำใส่ตัว         

10. เคยถูกซ้อม บีบคอ เตะ          

11. เคยถูกลวนลำม ล่วงเกิน หรือสัมผสั
ร่ำยกำยโดยที่คณุไม่ต้องกำร 

        

12. เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ ์         

13. เคยถูกรีดไถ         



 

127 
 

คุณเคยมีประสบกำรณ์ต่อไปนีห้รือไม่ 

ในระยะ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ 
 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้
เกิดขึ้นกี่คร้ัง  
ระบุจ ำนวน 
0 = ไม่เคย 
1 = 1-2 คร้ัง 
2 = 3-5 คร้ัง 
3 = มำกกว่ำ 5
คร้ัง 

ผู้กระท ำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

คู่สมรส ลูก หลำน ญำติ เพ่ือน 
ผู้น ำ/
เจ้ำ 
หน้ำท่ี 

คน
แปลก
หน้ำ 

14. เคยถูกขัง บังคับจ ำกัดพื้นท่ี         

15. เคยถูกปฏิบัติอย่ำงไม่สนใจ ไม่แยแส          

16. เคยถูกละเลย ทอดทิ้งไมไ่ดร้ับกำร
ดูแล อำหำรเสื้อผ้ำยำรักษำโรคกำร ดูแล
ควำมสะอำด 

        

17. เคยถูกยักยอก  หลอกลวงเอำเงิน 
ทรัพย์สินไป 

        

18. เคยถูกยักยอกเอำเบี้ยผู้สูงอำยุไป         

19. เคยถูกลักขโมย เอำทรัพย์สิน เงินไป         

20. เคยถูกขู่บังคับเอำประกันชีวิต         

21. เคยถูกขู่บังคับเอำเงิน ทรัพย์สนิไป         

22. เคยถูกหยิบยืมหรือเอำสิ่งของ
ทรัพย์สินของผู้สูงอำยไุปแล้วไม่คนืให้ 

        

23. เปลี่ยนแปลงเอกสำรเงินทองของ
ส่วนตัวของผู้สูงอำยโุดยไมไ่ด้รับอนุญำต 

        

24. เคยถูกขัดขวำงหรือกลั่นแกล้งไม่ให้ใช้
เครื่องช่วยควำมพิกำรเช่น รถเข็น 

        

25. เคยถูกปฏิเสธท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือ
คุณในสิ่งที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันหรือไป
หำหมอ 

        

26. เคยได้รบับำดเจ็บเล็กน้อย จำกกำร
ถูกท ำร้ำย 
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คุณเคยมีประสบกำรณ์ต่อไปนีห้รือไม่ 

ในระยะ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ 
 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้
เกิดขึ้นกี่คร้ัง  
ระบุจ ำนวน 
0 = ไม่เคย 
1 = 1-2 คร้ัง 
2 = 3-5 คร้ัง 
3 = มำกกว่ำ 5
คร้ัง 

ผู้กระท ำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

คู่สมรส ลูก หลำน ญำติ เพ่ือน 
ผู้น ำ/
เจ้ำ 
หน้ำท่ี 

คน
แปลก
หน้ำ 

27. เคยได้รบับำดเจ็บจนต้องไปหำหมอ 
จำกกำรถูกท ำร้ำย 

        

 

** ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ ตำมข้อ 1 ถึง 27 ใช่หรือไม่     (1) ใช่ เคยมีประสบกำรณ์ควำมรุนแรง    
        (2) ไม่เคยมีประสบกำรณ์ดังกล่ำวเลย 
(เฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตามข้อ 1 ถึง 27 ให้ตอบข้อ 28 ถึง 35 ดังต่อไปนี้)   

28. ควำมรุนแรงจำกข้อหนึ่งข้อใดในตำรำงข้ำงต้น 
ท ำให้คุณรู้สึกอย่ำงไร 

 (1) เฉยๆ 
 (2) มีควำมกังวลใจเล็กน้อย 
 (3) มีควำมวิตกกังวล / กลัว 
 (4) มีควำมเครียด / ไม่สบำยใจเป็นอย่ำงมำก 

29. ในขณะที่คุณถูกกระท ำควำมรุนแรง หรือถูกท ำ
ร้ำย   
มีคนเห็นเหตุกำรณ์หรือไม่ ถ้ำเคยเกิดกี่ครั้ง 

 (0) ไม่เคย       
 (1) เคย............... ครั้ง 

30. เมื่อคุณถูกทุบตี หรือได้รับควำมรุนแรง  
คุณเคยต่อสู้กลับเพื่อป้องกันตัวหรือไม่ 

 (0) ไม่เคย    
 (1)  เคย................ ครั้ง 

31. เมือ่คุณได้รับควำมรุนแรงจำกข้อใดข้อหนึ่ง
ข้ำงต้น คุณบอกใครหรือไม่  

 (0) ไม่บอกใคร 
(1) บอก ระบุผู้ที่คุณบอก………………………………. 
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32. คุณท ำอย่ำงไรในกำรป้องกันกำรถูกท ำร้ำย  (1)  ไม่ท ำอะไร เพรำะไม่รู้ว่ำจะท ำอะไร 
 (2) ไม่ท ำอะไร เพรำะฉันกลัวจะถูกท ำร้ำย

 มำกกว่ำเดิม 
 (3) ไม่ท ำอะไร มันคงเป็นเวรกรรมของฉัน 
 (4) ฉันต่อสู้กลับ 
 (5) ฉันเก็บเงียบตลอดมำ 
 (6) ฉันพยำยำมที่จะอยู่ห่ำงเขำให้มำกท่ีสุด 
 (7) ฉันบ่นกับคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว 
 (8) ฉันพยำยำมบอกให้คนอ่ืนช่วย เช่น ญำติ,

 เพ่ือน,ครู หรือคนที่ไว้ใจ 
 (9) อ่ืน ๆระบุ................................................ 

33. คุณเคยไปขอควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนเพ่ือ
ช่วยเหลือคุณในปัญหำต่ำงๆข้ำงต้นหรือไม่ 

 (1) ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือ 
 (2) ไปขอควำมช่วยเหลือ  ระบุใครที่คุณไปขอให้

ช่วยเหลือ……………………………… 
34. มีใครเคยพยำยำมช่วยเหลือคุณบ้ำงในปัญหำ
ต่ำงข้ำงต้น 

 (1) ไม่มี 
 (2) มี ระบุ…………………. 

35. ส ำหรับคนที่ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืน   
เพรำะเหตุใด  

 (1) ไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร 
 (2) กลัวจะถูกท ำร้ำย ถูกบังคับ ท ำรุนแรงมำก

 ยิ่งขึ้น 
 (3) เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
 (4) อับอำย อดสูใจ กลัวถูกต ำหนิ 
 (5) กลัวคนอ่ืนไม่เชื่อ  
 (6) คิดว่ำคงช่วยอะไรไม่ได้ 
 (7) ท ำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง 
 (8) กลับไม่มีคนเลี้ยงดู 
 (9) อ่ืนๆ……………………. 
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ส่วนที่ 4 กำรสนับสนุนทำงสังคม 

17. ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บุตรหลำนของท่ำนมำเยี่ยมทำ่นบ่อยครั้งเพียงใด 

 (1) ไม่เคยเลย  (2) 1 - 2 ครั้ง    (3) 3 – 5 ครั้ง   (4) 6 – 10 ครั้ง   (5) มำกกว่ำ 10 ครั้ง 

 (6) อยู่กับบุตรหลำนเปน็ประจ ำอยู่แล้ว 

18. กำรสนับสนุนจำกเครือข่ำย ท่ำนเคยได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลใดบำ้ง 

ประเภทของเครือข่ำย 

ชนิดของควำมช่วยเหลือ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
ไม่ได้รับ 

(0) ปรึกษำ/
แนะน ำ/

ก ำลังใจ (1) 

สิ่งของ 
/เงิน (2) 

ข้อมูล 
ข่ำวสำร 

(3) 

ประสำนงำน
หน่วยงำนให้

ควำม
ช่วยเหลือ (4) 

(1) สมำชิกในครอบครัว      

1.1 คู่สมรส (สำมี/ภรรยำ)      

1.2 บุตร (คู่สมรสของบุตร)      

1.3 หลำน (คู่สมรสของหลำน)      

(2) เครือญำติ      

(3) เพื่อน/เพื่อนบ้ำน      

2.1 เพื่อน      

2.2 เพื่อนบ้ำน      

(4) นักวิชำชีพ      

4.1 หมอ      

4.2 พยำบำล      

4.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข      

4.4 นักพัฒนำชุมชน      

4.5 นักสังคมสงเครำะห์      

4.6 อสม.(อำสำสมัครสำธำรณสุข)       

4.7 อผส. (อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ)      

4.8 อ่ืนๆ ระบุ.......................      
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ประเภทของเครือข่ำย 

ชนิดของควำมช่วยเหลือ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
ไม่ได้รับ 

(0) ปรึกษำ/
แนะน ำ/

ก ำลังใจ (1) 

สิ่งของ 
/เงิน (2) 

ข้อมูล 
ข่ำวสำร 

(3) 

ประสำนงำน
หน่วยงำนให้

ควำม
ช่วยเหลือ (4) 

(5)  หน่วยงำน/องค์กร       

5.1 อบต./เทศบำล      

5.2 รพ.สต./ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข      

5.3 โรงพยำบำล      

5.4 โรงเรียน      

5.5 มูลนิธ/ิสมำคม      

5.6วัด/โบสถ/์มัสยิด      

5.7 อ่ืนๆ ระบุ..............................      

ส่วนที่ 5 สภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิต 

19. บ้ำนของท่ำนมีลักษณะต่อไปนี้ หรือไม่  

ค ำถำม ใช่ (1) ไม่ใช่ (0) 

(1) บันไดบำ้น มีรำวให้ยึดเกำะ   

(2) ห้องน้ ำ/ห้องส้วมมีรำวให้ยึดเกำะ   

(3) ห้องน้ ำ/ห้องส้วมอยู่ภำยในบ้ำน   

(4) ห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเทำ้    

(5) ห้องส้วมต้องไปใช้ร่วมกบับำ้นคนอ่ืน/ญำต ิ   

(6) ห้องนอนของผู้สูงอำยุอยู่ชัน้ล่ำง/บ้ำนชัน้เดียวมีห้องส ำหรับผู้สูงอำยุ   

(7) พื้นบำ้นผุพัง   

(8) หลังคำรัว่   

(9) บริเวณบ้ำนสกปรก   
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ส่วนที่ 6 สิทธิและกำรเข้ำถึงสิทธิ 

20. ควำมรู้เร่ืองสิทธิผู้สูงอำยุ 

(1) รู้จักหรือเคยได้ยินเก่ียวกับพระรำชบัญญัติผู้สงูอำยุ (พ.ร.บ. ผู้สูงอำยุ) หรือไม่  

   (0) ไม่รู้ / ไม่เคยได้ยิน    (1) รู้ /เคยได้ยิน   

21. กำรเข้ำถึงบริกำร  ผู้สูงอำยุเคยได้ใช้บริกำรตำมสิทธิเหล่ำนี้ หรือไม่  

สิทธิที่ได้รับ เคย ไม่เคย 
ไม่รู้ว่ำมี
บริกำร 

(1) บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ของรัฐ เช่น ทำงลำด รำวจับ     

(2) รถประจ ำทำงของรัฐลดค่ำโดยสำรให้     

(3) ไม่เสียค่ำเข้ำชมอุทยำนแห่งชำติ อุทยำนประวัติศำสตร์ และสวนสัตว์    

(4) บรกิำรทำงด่วนส ำหรับผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล    

(5) ผู้สูงอำยุท่ีขัดสนสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (เช่น  ค่ำรถ ค่ำอำหำร 
เครื่องนุ่งห่ม หรือค่ำรักษำพยำบำลเบื้องต้น)   

   

(6) บรกิำรฝึกอำชีพ    

(7) กู้ยืมเงินจำกกองทุนผู้สูงอำยุ    

(8) เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ    

(9) รักษำฟร ี    

(10) อื่นๆ………………………………………………….    

 

ส่วนที่  7 บทบำททำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
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21. บทบำทของผู้สงูอำยุ 

บทบำทในครอบครัว 

คุณมีบทบำทในสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ในครอบครัว
หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด 

ท ำเป็นหลัก 
/ท ำมำก 

(4) 

ท ำเป็น
บำงครั้ง 

(3) 

ท ำน้อย 
(2) 

ไม่ได้ท ำ 
(1) 

(1) หำรำยได้ส ำหรับครอบครัว     

(2) ดูแลบุตรหรือหลำนอำยุไม่เกิน 15 ปี     

(3) ดูแลผู้สูงอำยุ หรือผู้เจ็บป่วย     

(4) ท ำงำนบ้ำน     

(5) จัดหำ หรือ ท ำอำหำรให้กับสมำชิกครอบครัว     

(6) ตัดสินใจเรื่องต่ำงๆในครอบครัว     
บทบำทในชุมชน/สังคม 

คุณได้ท ำสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ในชุมชน 
บ่อยมำก 
หรือทุก
คร้ัง(4) 

เป็นบำงคร้ัง 
(3) 

น้อย  
(2) 

ไม่เคย  
(1) 

(1) ร่วมประชุมหมู่บำ้น     

(2) ร่วมในกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ     

(3) ร่วมกิจกรรมด้ำนศำสนำและพิธีกรรม (เช่น ไปวัด เข้ำ
ร่วมงำนประเพณ)ี 

    

(4) ร่วมเวทีประชำคมโดยองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(5) ไปใชส้ิทธิเลือกตั้งผู้แทนระดบัท้องถิ่น     

(6) ไปใชส้ิทธิเลือกตั้ง สส.      
22. อะไรคือควำมสุขที่สุดในชีวิตของท่ำน  โปรดระบุออกมำ 

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

23. อะไรคือควำมทุกข์ที่สุดในชีวิตของท่ำน โปรดระบุออกมำ 

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

ขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ค ำถำมกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

โครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 

.แนวค ำถำมข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทำงประชำกรส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อำยุ  ระดับกำรศึกษำ  อำชีพ  ฐำนะทำงกำรเงิน  

สถำนกำรณ์สมรสและควำมเป็นอยู่โดยทั่วไป 
 ครอบครัว  สมำชิกในครอบครัว 
 สุขภำพ/ อำกำรควำมเจ็บป่วย  เช่น  โรคประจ ำตัว 
 ลักษณะบ้ำนพักอำศัย กำรปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 
 บทบำทหน้ำที่ในชีวิตประจ ำวัน 

 
๑. แนวค ำถำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์เกี่ยวกับภัยทำงสังคม 

ประเด็นที่จะศึกษำ ค ำถำม 
- กำรให้ควำมหมำยเรื่อง 
 ภัยทำงสังคม และควำมรุนแรง 

- ถ้ำพูดถึงภัยอันตรำย คุณตำคุณยำยจะนึกถึงอะไร             
 ท ำไมถึงคิดอย่ำงนั้น  
-  คุณตำคุณยำยเคยเห็นหรือมีประสบกำรณ์ที่ เป็น
 อันตรำย หรือกำรท ำร้ำยหรือไม่ 
-  ถ้ำพูดถึงควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุ คุณตำคุณยำยจะ 
 นึกถึงอะไร 
-  ในชุมชนเรำมีปัญหำเหล่ำนี้หรือไม่ 

- ภัยทำงสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภัยทำงสังคม 
 
 
 

- คุณตำคุณยำยเคยรู้สึกน้อยใจ เสียใจ เรื่องอะไรบ้ำง                
 เล่ำให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ 
- เรื่องอะไรที่รู้สึกเสียใจ และน้อยใจที่สุด 
- เวลำเสียใจ หรือน้อยใจ คุณตำคุณยำยท ำอย่ำงไร 
 ปรึกษำใคร หรือระบำยให้ใครฟังบ้ำง 
- คุณตำคุณยำยเคยถูกทุบตี หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย 
ล่วงเกิน หรือไม ่อย่ำงไร ใครท ำ เล่ำเรื่อง 
- คุณตำคุณยำยเคยถูกคนอ่ืนเอำเปรียบ เอำประโยชน์ 
มำหลอกลวง หรือไม่ เล่ำเหตุกำรณ์  
- เมื่อเกิดปัญหำแล้ว คุณตำคุณยำยท ำอย่ำงไร 
- เวลำท ำงำนบ้ำนท ำอะไรบ้ำง แล้วบุตรหลำนช่วยเหลือ
 อย่ำงไร  
-  เรื่องข้ำวปลำอำหำรล่ะคะ คุณตำคุณยำยท ำเองหรือ 
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- ภัยทำงสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 มีคนจัดหำให้ 
-  ได้รับกำรดูแลจำกบุตรหลำนอย่ำงไรบ้ำง  
เคยรู้สึกเหงำ ว้ำเหว่หรือไม่คะ เพรำะอะไร 
 

กำรเอำประโยชน์ด้ำนทรัพย์สิน 
- ประกอบอำชีพอะไร  มีรำยได้เท่ำไหร่ 
- ทุกวันนี้ใครเป็นคนให้เงินคุณตำคุณยำยและได้เดือน
 ละเท่ำไร รำยได้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยหรือไม่ และถ้ำ             
 ไม่พอใช้คุณตำคุณยำยท ำอย่ำงไร 
- ตอนนี้คุณตำคุณยำยอำศัยอยู่กับใคร 
- ทรัพย์สินของคุณตำคุณยำยมีอะไรบ้ำง ตอนนี้ใครเป็น           
 คนดูแล 
 
- เมื่อจ ำเป็นต้องกำรใช้ทรัพย์สินของตัวเองคุณตำ           
 คุณยำยท ำอย่ำงไร 
- คุณตำคุณยำยคิดเช่นไรหำกบุตรหลำนน ำทรัพย์สินไป
 ใช้โดยไม่ได้รับกำรยินยอม 
- เคยมีใครหลอกลวงคุณตำคุณยำยเพ่ือเอำทรัพย์สินไป
 หรือไม่คะ เล่ำให้ฟังหน่อย  
 

กำรทอดทิ้งผู้สูงอำยุ  
-  ตอนนี้คุณตำคุณยำยอำศัยอยู่กับใคร 
-  ตอนนี้ใครเป็นคนดูแล/ คุณตำคุณยำยอำศัยอยู่กับ  
 ใครบ้ำง 
- อยู่ที่บ้ำนคุณตำคุณยำยท ำอะไรบ้ำงคะ  
- เมื่อไม่สบำยคุณตำคุณยำยท ำอย่ำงไรคะ และหำกต้อง
 ไปโรงพยำบำลท ำอย่ำงไรคะ 
- ต้องเสียเงินหรือไม่ ใครเป็นคนดูแลเรื่องนี้ 
- หำกต้องอยู่บ้ำนตำมล ำพังคุณตำคุณยำยท ำอย่ำงไร 
- คุณตำคุณยำยคิดอย่ำงไรกับสิ่ งที่บุตรหลำนหรือ               
 คนใกล้ชิดปฏิบัติต่อคุณตำคุณยำยคะ 
- เมื่อต้องกำรอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อสุขภำพ เช่น แว่นตำ 
 เสื้อกันหนำว ฟันปลอม และไม้เท้ำ เป็นต้น ใครเป็น             
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 ผู้จัดหำให้คุณตำคุณยำยเพียงพอและใช้งำนได้หรือไม่ 
 อย่ำงไร 
- เมื่อต้องกำรจะไปท ำกิจกรรมนอกบ้ำน เช่น ไปวัด
 ท ำบุญ ไปเยี่ยมญำติ หรือไปร่วมงำนบุญ คุณตำ             
 คุณยำยได้ไปไหมคะ ใครเป็นคนพำไป ไปอย่ำงไร             
 ไปบ่อยไหม 

กำรละเมิดสิทธิของผู้สูงอำยุ 
- ใครมีอ ำนำจกำรตัดสินใจภำยในบ้ำน 
- คุณตำยำยสำมำรถตัดสินใจเรื่องใดบ้ำงในครอบครัว 
- คุณตำยำยสำมำรถปฏิเสธได้หรือไม่ อย่ำงไร หำก             
 ไม่ต้องกำรท ำในสิ่งที่ไม่ต้องกำรท ำ 
- เมื่อคนในบ้ำนมีปัญหำคุณตำยำยท ำอย่ำงไร ได้ร่วม
 แก้ไขปัญหำอย่ำงไร 
- เคยไปใช้สิทธิที่รัฐจัดให้แก่ผู้สูงอำยุอะไรบ้ำง มีปัญหำ
 อุปสรรค์อย่ำงไร 

- กำรจัดกำรปัญหำ - เมื่อมีปัญหำดังกล่ำว ท ำอย่ำงไรบ้ำงคะ ผลเป็นอย่ำงไร 
- ปัญหำอปุสรรคมีหรือไม่ อย่ำงไร 
- มีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรแก้ไข หรือคุ้มครอง
 ผู้สูงอำยุจำกภัยทำงสังคม  
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แนวค ำถำมส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

1. จำกประสบกำรณ์ของท่ำนท่ำนเคยพบเห็นผู้สูงอำยุถูกกระท ำรุนแรง หรือได้รับภัยอันตรำยทำงสังคมบ้ำง
 ไหมมุมมองสถำนกำรณ์ของผู้สูงอำยุในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ผู้สูงอำยุประสบปัญหำอะไร มีเงื่อนไขมำจำก
 อะไร 

2. ท่ำนเคยพบเห็นผู้สูงอำยุไม่ได้รับกำรดูแลอย่ำงที่ควรจะเป็นจำกญำติพ่ีน้อง/ คนดูแล/ สมำชิกในครอบครัว
 บ้ำงไหมอย่ำงไร 

3. ท่ำนเคยพบผู้สูงอำยุได้รับควำมยำกล ำบำกหรือเดือดร้อนจำกกำรกระท ำของคนอ่ืน  / สมำชิกในครอบครัว
 บ้ำงไหมอย่ำงไร 

4. ท่ำนเคยพบเห็นผู้สูงอำยุได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรกระท ำของคนอ่ืน  / สมำชิกในครอบครัว              
 บ้ำงไหม อย่ำงไร 

5. ท่ำนเคยพบเห็นผู้สูงอำยุมีอำกำรหวำดกลัวจำกกำรกระท ำหรือแสดงออกของคนอ่ืน  / สมำชิกในครอบครัว
 บ้ำงไหมอย่ำงไร 

6. ท่ำนเคยพบเห็นผู้สูงอำยุถูกเอำเปรียบเรื่องเงินทองกำรยักยอกหรือโกงบ้ำงไหม อย่ำงไร 

7. เมื่อท่ำนพบผู้สูงอำยุได้รับควำมรุนแรงแล้วท่ำนท ำอย่ำงไรตำมบทบำทหน้ำที่หน่วยงำนที่ท่ำนปฏิบัติงำนอยู่
 พอจะเล่ำได้ไหม 

8. หน่วยงำนของท่ำนมีบทบำทหน้ำที่อะไรบ้ำงในกำรด ำเนินกำรกับปัญหำควำมรุนแรงต่อผู้สูงอำยุที่เกิดขึ้น 

9. ถ้ำกล่ำวถึงกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุหรือกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมต่อผู้สูงอำยุท่ำนคิดอย่ำงไร 

10. ตำมประสบกำรณ์ของท่ำนท่ำนคิดว่ำกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุคืออะไร 

11. จำกเรื่องรำวที่ท่ำนได้เล่ำมำท่ำนคิดว่ำเพรำะเหตุใดผู้สูงอำยุจึงถูกกระท ำอย่ำงนั้น 

12. จำกสำเหตุตำมที่ท่ำนเล่ำมำสำเหตุกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้สูงอำยุแบบไหนที่ท่ำนมักจะพบอยู่เสมอ 

13. นอกจำกสำเหตุที่ท่ำนได้เล่ำมำมีสำเหตุอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกไหมพอจะเล่ำให้ฟังได้ไหม 

14. ท่ำนคิดอย่ำงไรต่อแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ได้รับควำมรุนแรงของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะ
 เป็นด้ำนกฎหมำยหรือกำรให้กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือทั้งจำกภำครัฐและเอกชน 

15. ท่ำนพอจะเล่ำวิธีกำรที่ท่ำนเคยใช้ช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ถูกกระท ำรุนแรงให้ฟังได้ไหม 
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16. จำกที่ท่ำนเล่ำวิธีกำรที่ใช้เป็นอย่ำงไรบ้ำงมีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำงไหม 

17. นอกจำกกำรช่วยเหลือตำมที่ท่ำนได้เล่ำมำท่ำนได้น ำวิธีกำรของท่ำนไปแนะน ำเพ่ือนร่วมงำนญำติหรือ
 ผู้ดูแลผู้สูงอำยุบ้ำง 

18. ระบบ กลไก แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ เป็นอย่ำงไร สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้หรือไม่ 
 เพรำะอะไร 

19. องค์กร อปท. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีแนวปฎิบัติอย่ำงไรเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดกำรขับเคลื่อนระดับนโยบำย
 ในกำรคุ้มครองภัยทำงสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ 

20. รูปแบบภัยทำงสังคมต่อผู้สูงอำยุ มีรูปแบบอะไร  เกิดจำกอะไร 

21. ข้อเสนอต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
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ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนบำงแค)   
  เลขที่ 81 ม.15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กทม.  โทร 0 - 2413 -1141 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนทักษิณ)   
  เลขที ่62 ถ.สุขยำงค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ โทร 0-7322 3219, 0-7327 4487 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนธรรมปกรณ์เชียงใหม่)  
  ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  โทร 0 -5327 – 8573 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนบำงละมุง)   
  เลขที ่40 ม.4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุร ี20150 โทร 0 - 3824 – 1121 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนบุรีรัมย์)   
  เลขที ่229 ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนภูเก็ต)   
  เลขที ่132 ม.2 ถ.ป่ำคลอก อ.ถลำง ภูเก็ต โทร 0 - 7626 - 9699-700 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (บ้ำนวำสนะเวศม์)   
  เลขที ่200/11 ม.2 กม. ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ โทร 0 - 3536 – 0377 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ จ.นครพนม 
  เลขที ่101 หมู่ 13 ถนนสำยนครพนม-ท่ำอุเทน กม.ที ่20 ต.โนนตำล อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 
  โทร 0 - 4253 - 5411 – 2 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ จ.ล ำปำง 
  เลขที่ 120 ม.1 ถ.ล ำปำง - แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนำ อ.เมือง จ.ล ำปำง โทร 0 - 5482 - 5577,0 - 5482 – 5576 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุสงขลำ บริเวณนิคมเทพำ  
  เลขที ่183 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.เมือง จ.สงขลำ โทร 0 - 7453 – 1642 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ จ. ปทุมธำนี 
  เลขที ่9/1 ม. 2 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 โทร 0 - 2577 - 1267,1958 
• ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ จ. ขอนแก่น 
  เลขที ่2/1 ถ. หลังเมือง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร 0 - 4333 – 2922 
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