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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในบทน ำนี้จะเป็นกำรน ำเสนอรำยละเอียดภำพรวมของโครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร กำร

บริหำรและกำรจัดกำรที่พักส ำหรับผู้สูงอำยุตั้งแต่หลักกำรและเหตุผลของโครงกำร วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน เป้ำประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำรศึกษำ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ และงวดงำน
ที่ต้องส่งมอบในแต่ละช่วงระยะเวลำกำรศึกษำของโครงกำร 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะมีจ ำนวนประชำกรวัยสูงอำยุ1มำกกว่ำประชำกรในวัยเด็กโดย

ประชำกรสูงอำยุจะมีสัดส่วนประมำณ 1 ใน 5 ของประชำกรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้ำ
สู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) คือ มีประชำกรวัยสูงอำยุถึงร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนประชำกรทั้งประเทศ และจะเข้ำสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (super aged society) ประมำณปี 
พ.ศ. 2574 คือ สังคมที่มีประชำกรผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 28 ของประชำกรทั้งหมด นอกจำก
กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงจ ำนวนของผู้สูงอำยุแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงในบริบทที่แวดล้อมโดยเฉพำะครอบครัว
ผู้สูงอำยุก็เปลี่ยนไปด้วย อำทิ 

1.1.1 ผู้สูงอำยุที่อยู่คนเดียวตำมล ำพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจำกร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2537      
เป็น ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำมล ำดับ และเป็นร้อยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 
2557  

1.1.2 แหล่งรำยได้ของผู้สูงอำยุ พบว่ำในปี พ.ศ.2557 ผู้สูงอำยุพ่ึงพำรำยได้จำกบุตรน้อยลงจำกเดิม
ร้อยละ 52.3 ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียง ร้อยละ 35.7 ในปี พ.ศ. 2557 และพ่ึงพำเงินจำกที่หำเองในทุก
แหล่งรำยได้ โดยภำพรวมชี้ให้เห็นว่ำ ผู้สูงอำยุต้องพ่ึงพำตัวเองมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขกำรออมของ
ผู้สูงอำยุ ซึ่งพบว่ำในปี พ.ศ. 2557 ผู้สูงอำยุมีกำรออมสูงขึ้น ถึงร้อยละ 73.8 ซึ่งสูงกว่ำในปี พ.ศ. 2550 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 68.7 

1.1.3 กำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำนเพ่ิมมำก
ขึ้น โดยกำรส ำรวจในปี 2557 พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ท ำงำนในระหว่ำง 7 วัน ก่อนวันสัมภำษณ์เพ่ิมขึ้น จำกร้อยละ 
31.9 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 32.2 35.7 และ 38.3 ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำมล ำดับ ส ำหรับปี พ.ศ. 
2557 พบว่ำผู้สูงอำยุที่อยู่ในก ำลังแรงงำนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 39.5 โดยเป็นผู้สูงอำยุชำยร้อยละ 50.2 และ
ผู้สูงอำยุหญิง ร้อยละ 30.7 ตำมล ำดับ  

1.1.4 กำรเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อกำรดูแลผู้สูงอำยุส่งผลให้ผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่เคยเป็น
บุคคลในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุตรหญิง ร้อยละ 40.5 มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นคนนอกครอบครัว

                                                           
1 ผู้มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไป 
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มำกขึ้น โดยเฉพำะในเขตเมืองและกรุงเทพมหำนคร ซึ่งท ำให้ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุเพ่ิมสูงขึ้น
โดยเฉพำะในส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงผู้ดูแลผู้สูงอำยุเฉลี่ย 110,652 บำท/คน/ปี  

ภำพของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนประชำกรผู้สูงอำยุที่มีจ ำนวนและสัดส่วนที่เพ่ิมมำกขึ้น มีชีวิตที่อยู่
ยืนนำนมำกขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของครอบครัว ชี้ให้เห็นถึงภำวะควำมไม่มั่นคงในกำรอยู่
อำศัยกับครอบครัวในรูปครอบครัวขยำยแบบเดิม ขณะเดียวกันในช่วงอำยุที่สูงขึ้นก็ต้องกำรกำรดูแลสุขภำพ
อย่ำงใกล้ชิด แต่ผู้ดูแลกลับไม่ใช่คนในครอบครัว จึงมีควำมต้องกำรระบบและกลไกที่จะเข้ำมำช่วยจัดกำรให้
เกิดมำตรฐำนและวำงใจได้ ในขณะที่บ้ำนพักอำศัยซึ่งส่วนใหญ่ออกแบบมำเพ่ือกำรอยู่อำศัยของสมำชิกในวัย
เด็กและวัยท ำงำนมำกกว่ำวัยสูงอำยุก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ 

กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ได้ตระหนักถึงกำร
เปลี่ยนแปลงที่รอบด้ำน โดยเฉพำะได้ตระหนักถึงปัญหำในด้ำนที่อยู่อำศัยของผู้สูงอำยุกับสภำพของครอบครัว
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีแนวนโยบำยที่จะพัฒนำต้นแบบของที่อยู่อำศัยที่มีคุณภำพส ำหรับผู้สูงอำยุใน
รูปแบบของกลุ่มชุมชนขนำดใหญ่ (ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559  เห็นชอบและ
อนุมัติตำมที่กระทรวงกำรคลัง (กค.) เสนอมำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 4 มำตรกำร  1 ใน 4 นั้น คือ 
มำตรกำรกำรสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ (Senior Complex) ที่ออกแบบให้มีควำมเหมำะสมทั้งในด้ำน
กำรใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับข้อจ ำกัดทำงด้ำนร่ำงกำย กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ด้ำนสังคมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ซึ่งมีทำงเลือกในกำรจัดกำรอยู่อย่ำงหลำกหลำย กำรได้ท ำควำมเข้ำใจจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ำกัดของรูปแบบที่
หลำกหลำย จะเอ้ือให้กรมกิจกำรผู้สูงอำยุสำมำรถออกแบบและเลือกรูปแบบที่เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงทำง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอำยุและครอบครัวได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกขึ้น และเนื่องจำกในประเทศไทยยังมี
ข้อจ ำกัดในประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริกำรด้ำนที่พักผู้สูงอำยุ กำรศึกษำนี้นอกจำกจะท ำกำรส ำรวจเชิงเอกสำร
และกำรสัมภำษณ์ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญแล้ว จะมีกำรศึกษำดูงำนกำรให้บริกำรที่พักส ำหรับผู้สูงอำยุในประเทศ
ญี่ปุ่นด้วยเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับกำรจัดบริกำร ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร กำรบริหำร และกำรจัดกำรที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน  

1.3.1 ศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  
1.3.2 ศึกษำกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุที่เหมำะสมกับประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ 
1.3.3 สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอยู่อำศัย ศึกษำดูงำน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำเสนอผล

กำรศึกษำ รับฟังควำมคิดเห็น และประมวลข้อเสนอแนะจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้อง
ครอบคลุมทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 50 คน ได้แก่ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง นักวิชำกำร องค์กรด้ำนผู้สูงอำยุ 
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1.4 เป้าประสงค์ของโครงการ 

1.4.1 ทรำบรูปแบบกำรให้บริกำร กำรบริหำร และกำรจัดกำรที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
1.4.2 มีข้อเสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมในกำรให้บริกำร กำรบริหำรและกำรจัดกำรที่พักอำศัยส ำหรับ

ผู้สูงอำยุ 
 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.6 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

ด ำเนินกำรศึกษำเป็นระยะเวลำไม่เกิน 75 วัน  นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ได้ทรำบรูปแบบกำรให้บริกำรที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุในกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย รำยได้ปำนกลำง 
และรำยได้สูง 

1.7.2 ได้ทรำบกำรบริหำรจัดกำรที่พักอำศัยโดยเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงก ำไร ทั้งในประเทศไทย
และต่ำงประเทศ 

1.7.3 หน่วยงำนต่ำง ๆ  สำมำรถน ำผลจำกกำรวิจัย ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนที่พัก
อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 

1.7.4 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์สำมำรถใช้ผลกำรศึกษำเป็นแนวทำง
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 
1.8 งวดงานที่ต้องส่งมอบ 

1.8.1 งวดที่ 1 ที่ปรึกษำจะต้องด ำเนินกำรส่งมอบรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น (Inception Report) เป็น
ภำษำไทย จ ำนวน 10 ชุด ส่งให้กับกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำโดยมี
รำยละเอียดตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

- แผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรโดยครบทุกกระบวนกำรท ำงำน 
- รำยงำนผลกำรศึกษำขั้นต้น 

1.8.2 งวดที่ 2 ที่ปรึกษำจะต้องส่งมอบรำยงำนกำรศึกษำขั้นกลำง (Interim Report) ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหำสำระของผลกำรศึกษำตำมที่ก ำหนดในขอบเขตของงำนตำมข้อ 1.3 จ ำนวน 10 ชุด ส่งให้กับ กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ ภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ โดยมีรำยละเอียดตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ศึกษำดูงำน 
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1.8.3 งวดที่ 3 ที่ปรึกษำจะต้องส่งมอบรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่มีกำรปรับปรุง
หลังจำกท่ีได้มีกำรประชุมน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมข้อ 1.3 และตำมที่คณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง
รำคำได้ให้ข้อคิดเห็นและให้ควำมเห็นชอบ จ ำนวน 100 เล่ม และซีดีรอม (CD - ROM) เอกสำรรำยงำน
กำรศึกษำ จ ำนวน 10 แผ่น บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวน 10 ชุด ส่งให้กับ
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ภำยใน 75 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

  


