








บทที่  1 
ประชากรศาสตร 

 
ขนาดและสัดสวนประชากรสูงอายุ 

  ขอมูลเกี่ยวกับขนาดและสัดสวนประชากรสูงอายุเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับ
การวางนโยบายและแผนดานผูสูงอายุ  นิยามที่ใชกันทั่วไปในการกําหนดความเปนผูสูงอายุ คือ ผูที่มี
อายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรสูงอายุของประเทศไทยที่ทันสมัยมีหลายแหลง 
ไดแกทะเบียนราษฎรและการคาดประมาณประชากร  โดยคณะบุคคลหรือหนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  องคการ
สหประชาชาติ  และมหาวิทยาลัย 

                        ขอมูลจากทะเบียนราษฎรแสดงวา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุเมื่อส้ินป  
พ.ศ.  2547 ประมาณ 6.2 ลานคนจากประชากรทั้งหมด  62  ลานคน  คิดเปนรอยละ 10  ของประชากร
ทั้งหมด  ขณะที่ขอมูลจากการคาดประมาณประชากร โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมาณวา ณ กลางป พ.ศ. 2547  ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุ  
6.5  ลานคน  คิดเปนรอยละ 10.1 ของประชากรทั้งหมด  (ตารางที่  1)    สัดสวนประชากรสูงอายุนี้  
อาจกลาวไดวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงอัตราการเปนสังคมผูสูงอายุของ
ประเทศไทยจะเร็วกวาของประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก    เนื่องจากความสําเร็จของการลดภาวะ
เจริญพันธุอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ส้ัน  ประเทศไทยจึงมีเวลาเตรียมรองรับการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วของประชากรสูงอายุนี้นอยกวาประเทศที่พัฒนาแลวมาก 

  ในอนาคต อีกประมาณ 20 ปขางหนา ทั้งจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุของ
ไทยจะเพิ่มขึ้นเทาตัว คือจากประมาณ 6.5 ลานในปจจุบัน เปน 14 ลานในอีก 21 ปขางหนา สัดสวน
ประชากรสูงอายุ ก็เพิ่มเทาตัวเชนกัน จาก ประมาณรอยละ 10 ในปจจุบัน เปน รอยละ 20 ขอมูลนี้
แสดงถึงอัตราความเร็วของการสูงอายุของประชากรไทยที่เร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  
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ตารางที่  1 
จํานวนประชากรกลางป อาย ุ60 ปขึ้นไป และรอยละของประชากรทั้งหมดที่อาย ุ60 ปขึ้นไป          

ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2568  
 

2547 (2004) 2568 (2025) 

แหลงขอมูล จํานวน 
 (ตอ พัน) 

รอยละของ
ประชากรทั้งหมด 

จํานวน 
(ตอ พัน) 

รอยละของ
ประชากรทั้งหมด 

ทะเบียนราษฎร 6,161 10.0 -- -- 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
       ชาย                              
       หญิง 

6,492 
 
 

2,905 
3,587 

10.1 
 
 

4.5 
5.6 

14,452 
 
 

8,179 
6,273 

20.0 
 
 

11.3 
8.7 

ที่มา  : 1.  ขอมูลทะเบียนราษฎร เปนขอมูลเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  . 
  2.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546.    การคาดประมาณประชากรของ 
       ประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568. 

   
 อัตราการเปนภาระ (Dependency Ratio) 

 
   อัตราการเปนภาระ หมายถึง อัตราสวนของประชากรที่อยูนอกวัยแรงงาน ซ่ึงไดแก 
กลุมประชากรวัยเด็ก  (อายุ 0-14 ป) และวัยสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) เทียบกับประชากรวัยแรงงาน  
(อายุ 15-59 ป) โดยมีขอสมมติวา ประชากรที่อยูนอกวัยแรงงานเปนภาระของประชากรวัยแรงงาน  
   ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2547) ซ่ึงคํานวณอัตราการเปนภาระจากขอมูล
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวาอัตราสวนการเปนภาระวัยเด็กมีแนวโนมลดลง 
จาก 34.5 ตอวัยแรงงาน 100 คนในปพ.ศ. 2543  เปน 32.9 ตอวัยแรงงาน 100 คนในปพ.ศ. 2546  อันเปนผล
จากอัตราเกิดของประชากรลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับอัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 13.6 เปน 14.7 ตอประชากรวัยแรงงาน 100 คนในปพ.ศ. 2543 และ 2546 ตามลําดับ 
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 อัตราสวนของศักยภาพในการสนับสนุนผูสูงอายุ (Potential Support Ratio) 
 
                ศักยภาพของวัยแรงงานที่ตองรับภาระผูสูงอายุมีอัตราสวนลดลง  ในชวง  
พ.ศ. 2543 – 2546  คือ  ลดลงจาก 709.8 ตอผูสูงอายุ 100 คน  เหลือ 679.1 ตอผูสูงอายุ 100 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547: 4-5) 
 

การกระจายเชิงพื้นที่ (จังหวัด) ของประชากรสูงอายุ 
 
   ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  (ตารางที่ 2 ) แสดงวา ถาไมนับกรุงเทพมหานคร จังหวัด
ที่มีจํานวนประชากรทั้งหมดมากที่สุด  สามอันดับแรกไดแก นครราชสีมา (2,539,344)  อุบลราชธานี 
(1,763,061)  และขอนแกน (1,741,749)  และจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรสูงอายุมากที่สุดสามอันดับ
แรกไดแก นครราชสีมา  (250,783   คน)  เชียงใหม  (181,520  คน)  และนครศรีธรรมราช (169,773 คน)  
สวนจังหวัดที่มีสัดสวนประชากรสูงอายุสูงที่สุด  สามอันดับแรก  กลับเปนจังหวัดในภาคกลาง คือ 
สิงหบุรี (14.8%)  ชัยนาท (14.3%) และ อางทอง (14.3%)  (ขอมูลจํานวนประชากรรวม จํานวน
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป และ รอยละของประชากรที่อายุ 60 ปขึ้นไป   รายจังหวัดจากทะเบียน
ราษฎร ปรากฏในภาคผนวก (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่  2 
จังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรรวม ประชากรอายุ 60 ปขึน้ไป 

และรอยละของประชากรอายุ 60 ปขึน้ไป สูงสุดเปนสามอันดับแรก ไมนับกรุงเทพมหานคร           
ตามขอมูลทะเบียนราษฎร ป 2547 

 

ลําดับที ่
จํานวนประชากร     

ท้ังหมด 
จํานวนประชากร        
อายุ 60 ปขึน้ไป 

รอยละของประชากร
อายุ 60 ปขึน้ไป 

1 นครราชสีมา 
(2,539,344 คน) 

นครราชสีมา 
(250,783 คน) 

สิงหบุรี (14.8%) 

2 อุบลราชธานี 
(1,763,061คน) 

เชียงใหม 
(181,520 คน) 

ชัยนาท (14.3%) 

3 ขอนแกน 
(1,741,749 คน) 

นครศรีธรรมราช 
(169,773 คน) 

อางทอง (14.3%) 

กรุงเทพ 5,634,132 539,711 9.9% 

ท้ังประเทศ 61,973,621 6,161,172 10.2% 
หมายเหตุ  :  รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ตอประชากรทั้งหมดที่มีสัญชาติไทย  และทราบอายุ 
 

   สวนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรสูงอายุนอยที่สุด 3 จังหวัด คือ ระนอง (13,604 คน) 
ภูเก็ต  (19,960 คน) และ แมฮองสอน (21,938 คน) แตรอยละประชากรสูงอายุนอยที่สุด3 จังหวัด คือ 
ภูเก็ต (7.1%) สกลนคร (7.7%)  และหนองบัวลําภู (7.8%)  (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 

จังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรรวม ประชากรอายุ 60 ปขึน้ไป 
และรอยละของประชากรที่อาย ุ60 ปขึ้นไป  ต่ําสุดสามอันดับแรก ไมนบักรุงเทพมหานคร 

ตามขอมูลทะเบียนราษฎรป 2547 
 

ลําดับที ่
จํานวนประชากร     

ท้ังหมด 
จํานวนประชากร        
อายุ 60 ปขึน้ไป 

รอยละของประชากร  
อายุ 60ปขึน้ไป 

1 ระนอง (176,372) ระนอง (13,604) ภูเก็ต (7.1%) 
2 สมุทรสงคราม (195,218) ภูเก็ต (19,960) สกลนคร (7.7%) 
3 ตราด (217,950) แมฮองสอน (21,938) หนองบัวลําภ ู(7.8%) 
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องคประกอบของประชากรสูงอายุ 
 

   เมื่อพิจารณาองคประกอบทางอายุ  เพศและเขตที่อาศัยของประชากรสูงอายุ  จําแนก
ตามภาค พบวา อายุ สวนใหญยังมีอายุไมมาก (อายุ 60-79ป) ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
การเปนสังคมสูงอายุ  และประชากรสูงอายุ 100 คน มีผูที่อายุมาก (80ป ขึ้นไป) เพียงประมาณ 12 คน 
ภาคใตมีสัดสวนประชากรสูงอายุที่อายุมากสูงที่สุด ตามดวยภาคกลาง สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่ําที่สุด (ตารางที่ 4) 
   สัดสวนเพศ ประชากรสูงอายุในทุกภาค มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยผูสูงอายุ  
100  คน เปนเพศหญิง 55 คน เพศชาย 45 คน และไมมีความแตกตางระหวางภาคมากนัก กรุงเทพฯมี
สัดสวนประชากรสูงอายุที่เปนเพศหญิงสูงที่สุด (58:100 คน)  และภาคเหนือต่ําที่สุด (54:100 คน) 
   เขตท่ีอาศัย ประชากรสูงอายุไทยสวนใหญอยูในชนบทหรือนอกเขตเทศบาล  (รอยละ 70)  
สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (83.8 %)  ต่ําที่สุดในภาคกลาง (68.1 %) ที่อาศัยอยูในเมือง
หรือเขตเทศบาล มีเพียง รอยละ 30 

ตารางที่ 4 
รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป จําแนกตามอายุ เพศ เขตท่ีอาศัย และภาค 

ตามขอมูลทะเบียนราษฎรป 2547 
ภาค 

องคประกอบ 
กรุงเทพ เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต 
รวม 

รวม 8.76 21.27 31.28 24.98 13.71 100.00 

อาย ุ       
60 - 79 89.49 88.68 89.54 87.90 86.11 88.47 

80+ 10.51 11.32 10.46 12.10 13.89 11.53 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เพศ       
ชาย 42.38 45.88 45.10 44.23 45.13 44.82 
หญิง 57.62 54.12 54.90 55.77 54.87 55.18 
รวม 100.00 100.00 100.00      100.00 100.00 100.00 

เขตที่อาศัย       
เมือง 100.00 22.27 16.16 31.90 21.94 29.53 
ชนบท  77.73 83.84 68.10 78.06 70.47 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 





บทที่ 2 
สุขภาพผูสูงอายุไทย 

 

 

   การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุในชวงทศวรรษที่ผานมาเปนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลก กลาวคือจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุที่มีอายุ  60 ปขึ้นไป
เพิ่มขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดคาดประมาณแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงประชากรไทย  ไววาสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ  7.2  ในป 2533   เปน 
รอยละ 15.3     ในป 2563 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 
การประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย 2533 - 2563 

 

จํานวน / พ.ศ. 2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 
จํานวน (ลานคน) 4.034 4.816 5.733 6.617 7.639 9.104 10.776 
% ประชากร 7.2 8.1 9.2 10.2 11.5 13.2 15.3 
 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
           ประชากรไทย  2533-2563. 
 

   จากการที่จํานวนผูสูงอายุทั้งของโลกและของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อัน
เปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งการกระจายบริการดานสาธารณสุข       
และจากนโยบายการวางแผนครอบครัวที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุของประชากรลดลง จึงทําให
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น (ตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 
อายุคาดเฉลีย่ของคนไทย 

 

ป พ.ศ. ชาย หญิง 
2538  -  2543 67.36 71.74 
2543  -  2548 68.15 72.39 
2548  -  2553 68.86 73.00 

 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
           ประชากรไทย  2533-2563. 
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  อายุคาดเฉลี่ย  (Life  Expectancy)  คือ  จํานวนปที่คาดวาคนจะมีชีวิตอยู  นับแตเกิด
จนตาย  เรียกวาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  แตถาเปนจํานวนปที่คาดวาผูสูงอายุที่อายุ  60  ป  จะมีชีวิต
อยูตอไปจนตายเรียกวา  อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ  60  ป  และจํานวนปที่ผูสูงอายุที่อายุ  80  ป  จะมีชีวิต
อยูตอไปจนตายเรียกกวา  อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ  80  ป 
 

ตารางที่  3 
อายุคาดเฉล่ียของคนไทย 

 

อายุคาดเฉลีย่  (Life  Expectancy) ชาย หญิง 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ  (Life  expectancy  at  birth) 66.1  ป 74.1  ป 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ  60  ป  (Life  expectancy  at  age  60  years) 18.0  ป 20.9  ป 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ  80  ป  (Life  expectancy  at  age  80  years) 10.0  ป 10.2  ป 
 

ที่มา  :  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.  สารประชากร  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 

 
   จากแนวโนมของกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้จะนํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปญหาดาน          
สุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เส่ือมลง
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นความจําเปนที่
จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะวัยสูงอายุ
อยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพที่ดี 
 
   ภาวะสุขภาพที่ดี  หมายถึง  รางกายสมบูรณแข็งแรง   มีเศรษฐกิจหรือปจจัยที่จําเปน       
พอเพียง  มีส่ิงแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ  มีจิตใจที่มีความสุข  มีการอยูรวมกันดวยดี  มีครอบครัว
อบอุน  และมีจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณคาอันสูงสง  เชนการเสียสละ  มีเมตตากรุณา 
 

สถานสุขภาพและปญหาสุขภาพผูสูงอายุไทย 
 
   ดัชนีวัดภาวะสุขภาพทางกายในภาพรวม  พบวามีแนวโนมดีขึ้นตลอด 3 ทศวรรษที่
ผานมา  โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในป พ.ศ. 2545 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเทากับ     
69.1 ป  ถึงแมวาอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงกวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรประเทศกําลังพัฒนาแต
พบวายังดอยกวากลุมประเทศเอเซียนหลายประเทศ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่  4 
อายุคาดเฉลีย่เม่ือแรกเกิดของประชากรไทย  เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ 

 
อายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิด อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพด(ีพ.ศ. 2545) 4)

กลุมประเทศ 
พ.ศ.2541(1) พ.ศ.2544(2) พ.ศ. 2545(3) รวม ชาย หญิง 

ASEAN       

       สิงคโปร 77.3 77.8 78.0 70.1 68.8 71.3 

       บรูไน 75.7 76.1 76.2 65.3 65.1 65.5 

       มาเลเซีย 72.2 72.8 73.0 63.2 61.6 64.8 

       ไทย 68.9 68.9 69.1 60.1 57.7 62.4 

       ฟลิปปนส 68.6 69.5 69.8 59.3 57.1 61.5 

       เวียดนาม 67.8 68.6 69.0 61.3 59.8 62.9 

       อินโดนีเซีย 65.6 66.2 66.6 58.1 57.4 58.9 

       สหภาพพมา 60.6 57.0 57.2 51.7 49.9 53.5 

       ลาว 53.7 53.9 54.3 47.0 45.6 49.5 

       กัมพูชา 53.5 57.4 57.4 47.5 45.6 49.5 

 

Source  :  (1) UNDP. Human Development 2000. 

     (2) UNDP. Human Development 2003. 
                            (3) UNDP. Human Development 2004. 

     (4) WHO. World Health  Report  2003. 

 

   การวัดปญหาสุขภาพของคนไทยโดยใชการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted 

Life Year : DALY ) เปนตัวบงชี้พบวาผูสูงอายุสวนใหญ  รอยละ 85.2  มีสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะ

เนื่องจากโรคไมติดตอ (ตารางที่ 5)  ดังนั้นจึงควรมีการควบคุม  ปองกัน  คัดกรองและฟนฟู  โรคไม
ติดตอในกลุมผูสูงอายุ  ซึ่งมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อลดความสูญเสีย  เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
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ตารางที่  5 
รอยละของสาเหตุของ Disability  Adjusted  Life Years (DALYs) Loss   

ของประชากรสูงอายุไทย พ.ศ. 2542 
 

กลุมผูสูงอาย ุ 100 
  โรคติดตอ 11.3 
  โรคไมติดตอ 85.2 
  อุบัติเหตุ  3.5 

 

   ที่มา  :  คณะทํางานพัฒนาดัชนีวัดภาระโรค  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวง 
               สาธารณสุข. 
 

   จากรายงานการสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย  พ.ศ. 2545  พบวาผูสูงอายุ
ประเมินสุขภาพตนเองในระหวาง  7 วัน  กอนสัมภาษณพบวาผูสูงอายุประเมินวาตนเองมีสุขภาพดี
มากรอยละ 5.8  มีสุขภาพดีรอยละ  39.9  มีสุขภาพปานกลางรอยละ  30.0  มีสุขภาพไมดี  รอยละ 22.1  
และมีสุขภาพไมดีมากๆ  รอยละ 2.2  (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่  6 
รอยละของผูสงูอายุ จําแนกตามภาวะสุขภาพ 

 

ภาค 
ภาวะสุขภาพ  

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 
รวม 

      

ภาวะสุขภาพ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

         ดีมาก 5.0 5.3 6.1 7.1 5.8 

         ดี 41.2 41.4 36.7 38.9 39.9 

         ปานกลาง 29.5 30.5 30.2 28.0 30.0 

         ไมดี 21.9 21.4 24.8 23.3 22.1 

        ไมดีมากๆ 2.4 1.4 2.2 2.7 2.2 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย.   
 

   จากรายงานการสํารวจผูสูงอายุสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ  พบวากลุมผูสูงอายุเปน
โรคฟนผุมากกวากลุมเด็ก  วัยรุนและวัยทํางาน  และมีแนวโนมฟนผุมากขึ้นจากรอยละ  95.2 ในป 2527  
เปนรอยละ 95.6 ในป  2544  แตการไดรับการรักษาฟนผุ  ถอน  อุด  มีแนวโนมลดลงจากรอยละ  16.3 
ในป 2527 เปนรอยละ  14.4 ในป  2544 ( ตารางที่ 7 และ 8 ) 
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ตารางที่  7 
รอยละของผูเปนโรคฟนผุเปรียบเทียบจากการสํารวจภาวะทันตสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ. 2527  พ.ศ. 2532,  พ.ศ. 2537 และ  พ.ศ. 2543 -  พ.ศ. 2544 
 

รอยละ 
กลุมอายุ  ( ป ) 

2527 2532 2537 2543 - 2544 
6 30.3 19.2 11.1 - 
12 45.8 49.2 53.9 57.3 
18 63.1 63.3 63.7 62.1 

35 - 44 80.2 76.8 85.7 85.6 
60 ปขึ้นไป 95.2 93.9 95.0 95.6 

 

ที่มา  :  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข.  รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ   ครั้งที่  2 , 3, 4,  5   
 

 

 

ตารางที่  8 
คาเฉล่ียฟนผุ  ถอน  อุด (DMFT)  เปรียบเทียบจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ   

พ.ศ.  2527  พ.ศ. 2532  พ.ศ.2537   และ พ.ศ. 2543 - 2544 
  

คาเฉลี่ย   DMFT ( ซี่ / คน ) 
กลุมอายุ  ( ป ) 

2527 2532 2537 2543 - 2544 
60 ป ขึ้นไป 16.3 16.2 15.8 14.4 

 

ที่มา  :  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข.  รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ   ครั้งที่ 2, 3, 5  

 

 

   โรคและอาการของโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ  พบวา  ผูสูงอายุสวนใหญปวดเมื่อย
ตามรางกาย  ปวดหลัง  รองลงมาปวดขอ ( ขอเสื่อม ) และนอนไมหลับ  เมื่อเปรียบเทียบโรคหรือ
อาการที่พบบอยในป  2537 และป 2545  พบวามีแนวโนมลดลง  นอกจากความจําเสื่อมเพิ่มจากรอยละ 
27.2 ในป 2537 เปนรอยละ 29.8 ในป 2545  และยังพบวาสัดสวนผูสูงอายุที่มีความจําเสื่อมเพิ่มขึ้น
ตามอายุที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นในกลุมที่มีอายุ 75 ปขึ้นไปมีสัดสวนของผูสูงอายุ  ปวยทุกโรค/อาการ
ของโรคมากกวากลุมอ่ืนๆ (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่  9 
สัดสวน (รอยละ)  ของผูสงูอายุไทยท่ีเปนโรคหรือมีอาการของโรคที่พบบอย 

จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 
 

 

 

พ.ศ. 2537 พ.ศ.2545  
โรค / อาการของโรค 

 
รวม 60-64ป 65-69 ป 70-74 ป 75 ป ขึ้นไป รวม 60-64ป 65-69 ป 70-74 ป 75 ปขึ้นไป 

-ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดหลัง - - - - - 75.1 72.7 74.7 77.8 77.3 

- ปวดขอ (ขอเสื่อม) 72.4 68.5 73.7 73.8 76.9 47.5 42.8 46.7 49.8 54.9 

- นอนไมหลับ 44.7 40.2 44.8 46.6 52.0 38.7 34.1 38.1 42.0 44.9 

- เวียนศีรษะ  49.2 46.8 45.7 51.6 56.9 36.8 34.4 35.6 38.7 41.2 

- โรคเกี่ยวกับตา 43.0 35.6 40.6 48.5 56.0 33.2 27.5 31.1 37.3 42.8 

- ความจําเสื่อม 27.2 21.7 22.9 32.1 40.2 29.8 22.3 26.5 33.2 45.2 

- ความดันโลหิตสูง/ ต่ํา 25.0 22.3 25.7 27.4 26.8 20.0 17.7 20.3 21.9 21.6 
 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2537  และ 2545.  รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย.   

 

   กลุมอาการสมองเสื่อม  เปนปญหาที่มีความสําคัญมากขึ้น  เนื่องจากสงผลกระทบตอ     
คุณภาพชีวิตแกทั้งผูปวย  ผูดูแล  และสังคมอยางมาก  ซ่ึงจากการศึกษาความชุกของกลุมอาการสมอง
เส่ือมในประชากรสูงอายุไทย  พบวา ปจจุบันมีความชุกประมาณ  รอยละ 3.04 และคาดวาในอนาคต  
พ.ศ.2573 จะมีผูสูงอายุที่มีปญหาจากกลุมอาการสมองเสื่อม  รอยละ 3.4 ในจํานวนนี้จะเปนผูสูงอายุ
เพศหญิงมากกวาชายประมาณ 2 เทา  นอกจากนี้  ยังพบวา  ความชุกของโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึน้ตาม
อายุที่สูงขึ้น  ( ภาพที่ 1  ตารางที่ 10) 
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ภาพที่  1 
การคาดประมาณผูสงูอายุท่ีมีปญหาจากกลุมอาการสมองเสื่อม  พ.ศ. 2543 - 2573 

 

4.34.234.224.244.264.083.87

3.363.323.333.333.353.23.04

2.222.22.212.182.22.12.01

0

1

2

3

4

5

2543 2548 2553 2558 2563 2568 2573
หญิง รวม ชาย

  รอยละ 

พ.ศ. 

 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย   มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ,  และสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข   
            กระทรวงสาธารณสุข,  2541.  รายงานการศึกษาปญหาสุขภาพของผูสูงอายุไทย . 
 

ตารางที่  10   
เปรียบเทียบความชุกของโรคสมองเสื่อมของประชากรสูงอายุไทย 

 

อายุ (ป) ไทย 
60  -  64 1 % 
65  -  69 2 % 
70  -  74 3 % 
75  -  79 5 % 
80  -  84 7.5 % 
85  -  89 12.5 % 

90+ 30 % 
 

 

 Source :  Sutthichai  Jitapunkul, Napaporn Chayovan and Jiraporn Kespichaywattana. “National Policies on  
 

               Ageing   and Long-term Care Provision for Older Persons in Thailand” in David R. Phillips  and Alfred     

                CM. Chan (eds), Ageing and Long –term Care: National Policies in the Asia-Pacific. Bestprint  
 

               Printing Co., Singapore.2002.  
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โรคและภาวะบกพรองของผูสูงอายุ 
 

   จากการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไทยที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป พ.ศ. 2544 พบวา
โรคที่เปนปญหาในผูสูงอายุที่สําคัญ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคขอตาง ๆ  
โรคหอบหืด  โรคอัมพฤกษ  ( ภาพที่ 2 ) 
 

ภาพที่  2 
ความชุกของโรคที่เปนปญหาสําคัญของผูสูงอายุไทย  พ.ศ. 2544 

 
 

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง 
14.0 % 

 ความชุกของโรคเบาหวาน 
7.9 % 

 

 

 

 

ไดรับการรักษา 
90.9 % 

 

 

ไดรับการรักษา 
93.1 % 

   

ความชุกของโรคขอ 
26.0 % 

 ความชุกของโรคหอบหืด 
5.3 % 

 

 

 

 

ไดรับการรักษา 
83.6 % 

 

 

ไดรับการรักษา 
86.9 % 

   

ความชุกของโรคอัมพฤกษ 
2.5 % 

  

 ไดรับการรักษา 
85.5 % 

 

 

  

 

 
ที่มา:  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ, 2544. การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไทย.  
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สาเหตุการตายที่สําคัญในผูสูงอายุ 
 

   สําหรับการตายในประชากรผูสูงอายุ  พบวา   โรคที่เปนสาเหตุการตายมากที่สุด 
เรียงลําดับคือ   โรคหัวใจ   มะเร็ง   เบาหวาน   ตับ   ไต   อัมพาต   ปอดอักเสบ   และอุบัติเหตุจาก
การขนสง  โดยทุกโรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคมะเร็ง  มีอัตราการตายเพิ่มจาก  
253.9 ตอประชากร 100,000  คนใน  พ.ศ. 2534  เปน  297.6  ตอประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2543 
และลดลงเปน 218.2   ตอประชากร 100,000 คน ในป 2544 เบาหวานมีอัตราการตายเพิ่มจาก 39.9   
ตอประชากร 100,000 คน   ใน พ.ศ. 2534  เปน 88.4    ตอประชากร  100,000 คน ใน พ.ศ. 2544    
และโรคไตมีอัตราการตายเพิ่มจาก  38.3  ตอประชากร 100,000 คน  ใน พ.ศ. 2534  เปน 89.6 ตอ
ประชากร  100,000 คนใน  พ.ศ. 2544   (ภาพที่ 3  ตารางที่ 11) 
 

ภาพที่  3 
อัตราการตายดวยโรคที่สําคญัในผูสูงอาย ุ
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 ที่มา :  สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข. 
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ตารางที่  11 
อัตราการตายดวยโรคที่สําคญัในผูสูงอายุ  พ.ศ. 2534 - 2544 

 

 อัตราตายตอประชากร  100,000 คนในกลุมผูสูงอาย ุ

พ.ศ. เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ตับ ไต อัมพาต ปอดอักเสบ 
อุบัติเหตุจาก
การขนสง 

2534 39.9 386.7 253.9 62.6 38.3 49.5 42.0 16.9 
2535 49.5 400.3 266.8 63.4 48.0 51.5 42.3 20.1 
2536 50.8 389.7 262.9 57.1 45.9 42.4 45.3 19.5 
2537 27.2 412.2 283.9 56.3 47.5 44.9 56.0 24.1 
2538 56.2 440.7 242.1 52.2 55.3 45.5 51.0 26.3 
2539 57.4 407.5 236.2 41.4 38.2 37.4 46.8 22.4 
2540 48.5 356.1 199.4 33.1 40.5 32.0 33.7 17.1 
2541 47.7 310.0 213.0 34.4 46.7 31.3 28.9 13.3 
2542 74.8 257.7 273.7 34.0 56.1 32.3 61.1 18.5 
2543 82.1 179.9 297.6 34.0 75.5 33.9 59.9 22.6 
2544 88.4 182.2 218.2 40.6 89.6 34.8 73.0 21.5 

 ที่มา :  สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข. 
 

 

    สาเหตุการตายของประชากรผูสูงอายุตอประชากร  100,000  คน  ในป  พ.ศ. 2543  
ถึง  2546  พบวามะเร็งทุกชนิดเปนสาเหตุการตายอันดับ  1  อุบัติเหตุและการเปนพิษเปนสาเหตุการ
ตายอันดับสอง   โรคหัวใจเปนสาเหตุการตายอันดับ 3 ( ตารางที่ 12 ) 
 

ตารางที่  12   
อัตราตายดวยสาเหตุสําคัญตอประชากร  100 ,000 คน  พ.ศ. 2543 – 2546 

 

สาเหตุการตาย 2543 2544 2545 2546 
มะเร็งทุกชนิด 63.9 68.4 73.3 78.9 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ 52.5 50.9 55.3 56.9 
โรคหัวใจ 31.9 30.3 24.6 27.7 
ความดันโลหิตสูง / หลอดเลือดในสมอง 18.9 24.5 26.6 34.5 
ปอดอักเสบ และโรคอื่นๆของปอด 15.0 18.0 21.1 23.9 
ไตอักเสบ   ไตพิการ 14.7 16.3 16.9 19.2 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย /  ถูกฆา 14.0 13.6 13.2 14.8 
โรคเกี่ยวกับตับ  และตับออน 10.9 12.5 12.8 13.0 
วัณโรคทุกชนิด 10.1 10.1 10.8 11.0 
ไขเลือดออก 0.2 0.5 4.0 0.2 
อื่นๆ 360.0 333.8 353.2 330.0 

รวม 507.8 595.1 608.1 610.3 

ที่มา  :  สถิติสาธารณสุข  พ.ศ. 2547. 
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   พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  พบสัดสวนการสูบบุหร่ีลดลง  จากรอยละ 23.3 ในป 2542 
เปนรอยละ 21.1 ในป  2544   ( ตารางที่  13 ) 
 

ตารางที่  13 
สัดสวนของผูสูงอายุท่ีสูบบหุรี่เปนประจํา  พ. ศ. 2542  

พ. ศ. 2544   และ  พ. ศ. 2546 
 

สัดสวนของการเปนผูสูบบุหรี่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผูสูบบุหรี่เปนประจํา กลุม 
อาย ุ พ.ศ. 2542 พ. ศ. 2544 พ . ศ.2546 พ.ศ.2542 - 2544 พ. ศ.2544 - 2546 

( ป  ) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
60ปขึ้นไป 23.3 45.1 4.8 21.1 40.9 4.3 21.5 43.3 4.6 -2.2 -4.2 -0.5 +0.4 +2.4 +0.3 

     
 

ที่มา  : 1.  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2542.  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร. 
 2.  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544.  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร. 
 3.  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546. รายงานการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ. 

 

   ผูสูงอายุมีการดื่มสุรามากขึ้นโดยเฉพาะเพศชาย  ดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.0  ใน
ป  2534  เปนรอยละ  41.9 ในป  2546   และผูสูงอายุหญิง  ดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.5  ในป  2534   
เปนรอยละ  8.6  ในป  2546   ( ตารางที่ 14 ) 
 

ตารางที่  14  
อัตราการดื่มสรุาหรือเคร่ืองมึนเมาของประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ 

 

2534 2539 2544 2546 กลุมอายุ (ป) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
60 ป ขึ้นไป 38.0 8.5 36.8 6.3 37.0 5.7 41.9 8.6 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, ฐานขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ. 

 

   การดําเนินการเพื่อรณรงคใหลด  ละ เลิก  สุรา  ยาสูบในกลุมผูสูงอายุ  จึงเปนความ
จําเปนเรงดวน  โดยการลดพฤติกรรมเพื่อปองกันและควบคุมโรคที่มีปจจัยเสี่ยงจากสุราและยาสูบ  
ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพที่ดี 
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การใชบริการทางการแพทย 
 

   จากการสํารวจพบวาผูสูงอายุสวนใหญในรอบ 6 เดือนที่ผานมา  ใชสถานบริการของ
รัฐ  รอยละ 87.0 ซ้ือยากินเอง  รอยละ 2.5  ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีโครงการใหการรักษาพยาบาลฟรีแก    
ผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชบริการของรัฐมากขึ้น (ตารางที่ 15) 
 

ตารางที่  15 
รอยละของผูสงูอายุจําแนกตามการเจ็บปวยในรอบป  สถานที่และ 

วิธีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย 
 

การใชบริการทางการแพทย รอยละ 
1. การเจ็บปวย  

 ไมปวย 72.0 
 ปวย 28.0 

2. สถานที่/วิธีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  
 ใชบริการโรงพยาบาลของรัฐ/ รพ.ประจํา
จังหวัด/ศูนยอนามัย 

87.0 
 

 โรงพยาบาล / คลินิกเอกชน 6.7 
 ซ้ือยากินเอง 2.5 

3. รับการรักษาพยาบาลฟรี 86.0 
4. ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 33.9 

 

ที่มา  : 1  -  2  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย. 
  3  -  4  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  กรมการแพทย, 2544.  การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไทย. 
 

การออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพ 
 

   จากการสํารวจพบวาในระหวาง 6 เดือนกอนวันสัมภาษณมีผูสูงอายุที่ออกกําลังกาย
เพียงรอยละ 17.7  ซ่ึงสวนใหญรอยละ 69.2  ออกกําลังกายโดยการเดิน  รอยละ 12.8  ใชวิธีบริหาร   
รางกาย  และรอยละ 8.2  ออกกําลังกายโดยการวิ่ง  ที่เหลือออกกําลังกายโดยวิธีอ่ืนๆ ไดแก      เลนกฬี
า  แอโรบิค  และไทเกก  ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 66.9  ออกกําลังกายทุกวัน  รองลงมารอยละ 15.0  
ออกกําลังกายสัปดาหละ 2-3 คร้ัง  และในแตละครั้งที่ออกกําลังกายรอยละ 42.9  จะใชเวลาในการ
ออกกําลังกายประมาณ 10-20 นาที  และพบวามีผูสูงอายุรอยละ 35.2  ที่ไดรับการตรวจสุขภาพในรอบ
ปที่ผานมา  คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของ ผูสูงอายุทั้งหมด (ภาพที่ 4   ตารางที่ 16) 
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ภาพที่ 4    

อัตรารอยละของผูสงูอายุ  จําแนกตามการออกกําลังกาย  
 
 

วิธีออกกําลังกาย  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

ตารางที่  16 
รอยละของผูสงูอาย ุ

จําแนกตามการตรวจสุขภาพในรอบปท่ีแลวและการออกกําลังกาย 
 

ภาค การตรวจสุขภาพในรอบป 
และการออกกําลังกาย กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

รวม 

         ยอดรวม      

การตรวจสุขภาพในรอบป 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
         ตรวจ 36.3 28.4 31.4 38.1 35.2 
         ไมไดตรวจ 63.7 71.6 68.6 61.9 64.8 
การออกกําลังกาย 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
         ไมไดออกกําลังกาย 81.4 85.6 86.3 78.9 82.3 
         ออกกําลังกาย 18.6 14.4 13.7 21.1 17.7 
            วิธีออกกําลังกาย 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
                  •  เดิน 72.7 67.8 63.5 76.3 69.2 
                  •  วิ่ง 7.3 7.1 10.7 8.6 8.2 
                  •  บริหารรางกาย 9.4 15.6 16.3 5.9 12.8 
                  •  อื่นๆ 10.6 9.5 9.5 9.2 9.8 

 

 

อื่นๆ 9.8 % 

   ออกกําลังกาย 17.7 % 

ไมไดออกกําลังกาย  82.3%  

บริหารรางกาย 12.8 % 
 

วิ่ง  8.2 % 

 

เดิน  69.2 % 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย . 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย . 
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   สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  กรมการแพทย   ไดสํารวจความสามารถในการประกอบ  
กิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุไทย  ป 2545 พบวาสวนใหญทําไดดี  มีเพียงรอยละ 6.0 ของ           
ผูสูงอายุที่ทํางานบานคอนขางหนักไมได  รอยละ 3.9  เดินไกล 400 เมตรไมได  และรอยละ 2.3 
ทํางานเบาๆ  ในบานไมได (ตารางที่ 17) 
 

 

ตารางที่  17  
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุไทย 2545 

 

กิจกรรม ทําไดดี ทําไดบาง ตองมีคนชวย ทําไมได 

Activity Daily Living  (ADL)     

ออกนอกบาน 84.9 12.4 2.0 0.7 
เดินไปมาภายในบาน 89.2 10.5 0.5 0.1 
ขึ้นบันได 1 ช้ัน 79.6 18 1.5 0.9 
เดินไกล 400 เมตร 73.5 19.3 3.3 3.9 
ตัดเล็บเทา 90.6 6.8 1.5 1.1 

Instrumental Daily Living (IDL)     

จัดยากินเอง 91.3 5.5 2.1 1.1 
เก็บ – ใชจายเงิน 92.6 5.1 1.1 0.7 
ทํางานเบาๆ ในบาน 87.1 9.4 1.1 2.3 
ทํางานบานคอนขางหนัก 76.6 13.7 3.7 6.0 
ทํากับขาว 68.8 - 29.9 1.2 

 

ทําไดดี           หมายถึง    ทําไดเองโดยสมบูรณ 
ทําไดบาง       หมายถึง    ตองควบคุมชวยเหลือเล็กนอย 

ตองมีคนชวย  หมายถึง    ตองชวยเหลือเต็มที่ 
ทําไมได         หมายถึง    ทําเองไมไดเลย 
 

ที่มา  :  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  กรมการแพทย, 2545.  การศึกษาแบบคัดกรองและภาวะโภชนาการผูสูงอายุไทย.  
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

    จากการสํารวจขนาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มผูสูงอายุไทย  
2545  พบวาผูสูงอายุ    กินผักทุกวัน  รอยละ 65.8  กินผลไมทุกวัน  รอยละ  40.4  ไมไดดื่มนม  
รอยละ 33.1  ยังเคี้ยวหมากทุกวัน  รอยละ 26.9 สูบบุหร่ี  รอยละ  13.4    ดื่มสุรา  รอยละ 4.0  (ตารางที่ 18) 
 

ตารางที่  18 
ชนิดและพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มผูสงูอายุไทย 

 

> 2 คร้ัง/
สัปดาห 

2คร้ัง/ 1 คร้ัง/
สปัดาห 

อาหารที่บริโภค ทุกวัน นานๆ คร้ัง ไมไดรับ 
สัปดาห 

กินผักใบเขียว 65.8 21.8 4.9 3.7 1.9 1.9 
ปลาน้ําจืด 34.1 36.1 12.0 9.5 5.3 3.2 
ไข 8.4 21.2 19.0 24.0 20.9 6.4 
ผลไม 40.4 27.4 12.6 10.7 6.9 2.1 
ดื่มนม 20.1 12.9 7.4 10.3 16.3 33.1 
ปลาเล็ก ปลานอย 7.3 18.1 12.0 20.4 25.6 16.6 
กาแฟ 12.6 2.6 1.9 3.2 8.3 71.4 
น้ําอัดลม 3.4 7.0 5.6 11.4 24.2 48.4 
เคี้ยวหมาก 26.9 0.9 0.5 0.8 2.5 68.5 
ดื่มสุรา 4.0 2.9 1.6 2.7 8.0 80.8 
สูบบุหรี ่ 13.4 0.8 0.4 0.7 1.4 83.0 
 

ที่มา  :  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  กรมการแพทย, 2545.  การศึกษาแบบคัดกรองและภาวะโภชนาการผูสูงอายุไทย. 
 

ความตองการ  การชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

   รัฐบาลและเอกชนไดจัดสวัสดิการและบริการตางๆ  เพื่อผูสูงอายุ  เชน  สถาน
สงเคราะหคนชรา  บัตรสุขภาพ  บัตรประจําตัวผูสูงอายุ  การใหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่ยากจน  และ
การลดหยอนคาโดยสารรถไฟ  เปนตน  เมื่อพิจารณาความตองการการชวยเหลือจากรัฐบาล  พบวา       
ผูสูงอายุสวนใหญ  รอยละ 82.9   ตองการมีบัตรประจําตัวผูสูงอายุ เพื่อใชในการรักษาพยาบาลฟรี  
รอยละ  74.1  ตองการเขารวมโครงการ  30 บาท  รักษาทุกโรค  รอยละ 70.4  ตองการมีบัตรสุขภาพ
เพื่อลดหยอนคารักษาพยาบาล  ยังมีผูสูงอายุอีกรอยละ 24.4  ที่ตองการพักอาศัยอยูในสถานสงเคราะห
คนชราของรัฐบาล  และรอยละ 18.4  ตองการพักอาศัยอยูในสถานสงเคราะห   คนชราของเอกชน  
(ตารางที่ 19) 
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ความตองการใหรัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่ม 
 

   ในเรื่องความตองการที่จะใหรัฐบาลจัดสวัสดิการตางๆ  เพิ่มจากที่มีอยู  พบวา
ผูสูงอายุสวนใหญมากกวารอยละ 92.0  ตองการใหรัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่ม  ในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ  
โดยจัดศูนยดูแลกลางวันสําหรับผูสูงอายุ จัดบานพักสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเรื้อรังและ
ตองการใหรัฐบาลจัดหางาน  หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อจะไดมีงานทํา  มีรายได  ผูสูงอายุ
รอยละ 89.1  ตองการใหมีการลดหยอนภาษีใหกับบุคคลที่เล้ียงดูผูสูงอายุ  เพื่อแบงเบาภาระของบุตร
หลานที่ดูแลผูสูงอายุ  (ตารางที่ 19) 
 

ตารางที่ 19 
รอยละของผูสงูอายุ   จําแนกตามความตองการชวยเหลือจากรัฐบาล 

การใชบริการสวัสดิการของรัฐบาลที่มีอยู  และความตองการใหรัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่ม 
 

ภาค ความตองการการชวยเหลือจากรัฐบาล 
การใชบริการสวัสดิการของรัฐบาลที่มีอยู รวม ตะวันออก 

กลาง เหนือ ใต 
ความตองการใหรัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่ม เฉียงเหนือ 

ความตองการการชวยเหลือจากรัฐบาล      
     การมีบัตรประจําตัวผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 79.3 88.7 92.0 85.6 82.9 
     การขอเขารวมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 73.9 73.2 81.0 75.2 74.1 
     การมีบัตรสุขภาพเพื่อลดหยอนคารักษาพยาบาล 65.7 73.6 80.8 72.0 70.4 
     สถานสงเคราะหคนชราของรัฐบาล 24.8 24.0 30.2 21.5 24.4 
     สถานสงเคราะหคนชราของเอกชน 19.5 17.9 23.4 16.2 18.4 
การใชบริการสวัสดิการของรัฐบาลที่มีอยู      
    การมีบัตรประจําตัวผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 45. 6 65.9 62.3 54.7 52.8 
    การขอเขารวมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 35 .4  35.9 34.9 35.1 33.4 
    การขอรับเบี้ยยังชีพทางราชการ 73.9 73.2 81.0 75.2 74.1 
ความตองการใหรัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่ม      
   ศูนยดูแลกลางวันสําหรับผูสูงอายุ 92.8 94.7 94.0 89.6 93.3 
   การจัดบริการตามบานเพื่อชวยผูสูงอายุในการดํารงชีพ 94.1 96.2 95.1 92.5 94.3 
   บานพักสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง 93.6 92.7 92.6 89.6 92.7 
   จัดหางานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 92.8 92.3 92.5 90.1 92.0 
   ลดหยอนภาษีใหกับบุคคลที่เลี้ยงดูผูสูงอายุ 90.7 85.9 88.1 88.7 89.1 

 ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย . 
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การบริการสุขภาพผูสูงอายุที่เปนปญหาในอนาคต 
 

ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของในการใหบริการสุขภาพผูสูงอายุไดแก 
1. โรคเร้ือรังเพิ่มขึ้นและเปนปญหาในอนาคตอันใกลเมื่อคนมีอายุยืนยาว  ไดแก   

ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคหลอดเลือดหัวใจ  หลอดเลือดสมอง (อัมพาต)  ไขมันในเลือดสูง    
สมองเสื่อม  เขาเสื่อม  การหกลม  การกลั้นปสสาวะไมได  และภาวะซึมเศรา 

2. ภาวะทุพพลภาพ  และภาวะพึ่งพา  พบวาผูสูงอายุ 1 ใน 4 คน  จะมีปญหาสุขภาพ 
ที่ทําใหไมสามารถทํากิจกรรมที่เคยทําได 

3. ระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุที่เปนปญหาเรงดวน  ที่ตองดําเนินการ  เพื่อให 
เพียงพอแกการใหบริการ  และสามารถรองรับปญหาผูสูงอายุ 

 มาตรฐานการใหบริการสุขภาพผูสูงอายุในแตละระดับของสถานบริการ  เชน  
การจัดการคลินิกผูสูงอายุ  หอผูปวยสูงอายุ  และสถานบริการสุขภาพเรื้อรัง 

 มาตรฐานการใหการรักษาโรคผูสูงอายุในแตละสหสาขาวิชาชีพ 
 สนับสนุนสงเสริม  การใหบริการและมาตรฐานการใหการรักษาโรคผูสูงอายุ
แบบสหสาขาวิชา (แพทย  พยาบาล  ทันตแพทย  นักสังคมสงเคราะห  และ      
นักกายภาพบําบัด) 

 สรางเครือขาย/สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล  บําบัดรักษา  
ฟนฟูผูสูงอายุ  การจัดตั้งและการพัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพผูสูงอายุ
ในชุมชนโดยเนนการบริการถึงบาน  การเชื่อมโยงหนวยบริการสุขภาพและ
ชุมชน / ครอบครัว     ใหครอบคลุมบริการดังตอไปนี้ 

    •  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 
    •  ศูนยดูแลกลางวัน 
    •  บริการเยี่ยมบาน 
    •  บริการสุขภาพที่บาน 
    •  จัดตั้งระบบเฝาระวัง  เกื้อกูล  และดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน 
    •  สงเสริมสนับสนุน  การเรียนรู  เพิ่มศักยภาพการดูแล / ผูสูงอายุ /  
        อาสาสมัครความสามารถใหกับผูดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครผูดูแล 

4. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยดานผูสูงอายุทุกระดับ 
5. สรางระบบขอมูลดานสุขภาพผูสูงอายุที่เปนระบบและทันสมัยเขาถึงไดงาย   

รวมทั้งการวิจัย  พัฒนาเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใหวิชาการทางการแพทยดานผูสูงอาย ุมี
ทิศทาง  มีความชัดเจนและยั่งยืนตอเนื่อง   และพัฒนาการใหบริการ 

 





บทที่  3 
ผูสูงอายุไทยกับการศึกษา  และการเรียนรู 

 

การศึกษา  และการเรียนรูของผูสูงอายุไทย 

   การศึกษาและการเรียนรูของผูสูงอายุไทย เปนเรื่องที่ละเอียดออน เนื่องจากการ
เรียนรูเปนกระบวนการที่มองไมเห็นไดโดยตรง แตควรสังเกตจากพฤติกรรมของผูสูงอายุที่มีผลตอ
สภาวะการเรียนรู ไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ ความเหนื่อยลา ความเชื่อถือ ฯลฯ ดังนั้น หนวยงานตาง ๆ 
ตองเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จากแหลงความรู
และสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งที่มีอยูเอง และที่มนุษยจงใจสรางขึ้น 
เพื่อกระตุนการเรียนรู หรือเปนบริการและใหโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุมีความรู
พื้นฐานในการดํารงชีวิต มีความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ทราบขาวสารขอมูลท่ีทันตอเหตุการณ 
มีเครื่องมือ และรูจักแสวงหาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุขตามควรแกอัตภาพ 

   จากการสํารวจพบวาผูสูงอายุสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมการศึกษาปที่ 4  
รอยละ 61.5  มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 10.2  ที่จบการศึกษาสูงกวาประถมศึกษาปที่ 4  และเกือบรอยละ 
20.0  ไมมีการศึกษาหรือไมเคยไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลย  เมื่อพิจารณาการศึกษาของ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  พบวาผูสูงอายุสวนใหญ  ไมวาจะอยูในเขตเทศบาลหรือ
นอกเขตเทศบาล  ก็จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4  โดยผูสูงอายุนอกเขตเทศบาลจะมีสัดสวน
การจบประถมศึกษาปที่ 4  สูงกวาผูสูงอายุในเขตเทศบาล  แตผูสูงอายุในเขตเทศบาลจบการศึกษาสูง
กวาระดับประถมศึกษาปที่ 4  สูงกวาผูสูงอายุนอกเขตเทศบาล  มากกวา  4  เทา 

  เมื่อเปรียบเทียบผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง  พบวาผูสูงอายุชายที่จบการศึกษาสูง
กวาระดับประถมศึกษาปที่ 4  ในสัดสวนที่มากกวาเพศหญิงสองเทา  แตผูสูงอายุหญิงที่ไมมีการศึกษา  
มีสัดสวนมากกวาเพศชายมากกวาสองเทา  (ตารางที่  1)  
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ตารางที่ 1 
จํานวนและรอยละของผูสงูอาย ุ

จําแนกตามระดับการศึกษา เขตการปกครองและเพศ 
 

เขตการปกครอง 
การศึกษาและเพศ รวม 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
รวม 6,401,405 

(100.0) 
1,993,077 

(100.0) 
4,408,328 

(100.0) 
ไมมีการศึกษา 1,237,874 

(19.3) 
337,098 
(16.9) 

900,775 
(20.4) 

ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4 524,544 
(8.5) 

134,217 
(6.7) 

408,329 
(9.3) 

ประถมศึกษาปที่ 4 3,935,010 
(61.5) 

1,052,463 
(52.8) 

2,882,517 
(65.4) 

สูงกวาประถมศึกษาปที่ 4 649,492 
(10.2) 

437,811 
(22.0) 

211,681 
(4.8) 

ไมทราบระดบัการศึกษา 34,659 
(0.5) 

30,892 
(1.6) 

3,768 
(0.1) 

ไมทราบ 1,823 
(a) 

566 
(a) 

1,258 
(a) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

เขตการปกครอง 
การศึกษาและเพศ รวม 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ชาย 2,922,666 

(100.0) 
890,116 
(100.0) 

2,032,552 
(100.0) 

ไมมีการศึกษา 345,255 
(11.8) 

94,775 
(10.6) 

250,479 
(12.3) 

ตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 4 240,916 
(8.2) 

53,929 
(6.1) 

186,988 
(9.2) 

ประถมศึกษาปที่ 4 1,878,167 
(68.3) 

441,179 
(49.6) 

1,436,988 
(70.7) 

สูงกวาประถมศึกษาปที่ 4 436,723 
(14.9) 

280,619 
(31.5) 

156,104 
(7.7) 

ไมทราบระดับการศึกษา 19,782 
(0.7) 

19,048 
(2.1) 

735 
(a) 

ไมทราบ 1,823 
(0.1) 

566 
(0.1) 

1,258 
(0.1) 

หญิง 3,478,736 
(100.0) 

1,102,961 
(100.0) 

2,375,776 
(100.0) 

ไมมีการศึกษา 892,619 
(25.7) 

242,323 
(22) 

650,296 
(27.4) 

ตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 4 301,628 
(8.7) 

80,288 
(7.3) 

221,341 
(9.3) 

ประถมศึกษาปที่ 4 2,056,843 
(59.1) 

611,314 
(55.4) 

1,445,529 
(60.9) 

สูงกวาประถมศึกษาปที่ 4 212,769 
(6.1) 

157,192 
(14.2) 

55,577 
(2.3) 

ไมทราบระดับการศึกษา 14,877 
(0.4) 

11,844 
(1.1) 

3,033 
(0.1) 

ไมทราบ - - (0.1) 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547.  การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ. 
หมายเหตุ  : 1. ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
                    2. (a) นอยกวา 0.1 
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การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหผูสูงอายุไทย 

   ถึงแมวาผูสูงอายุสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 แตก็ไมเปนอุปสรรค
ตอการดํารงชีวิต เนื่องจากผูสูงอายุมีการเรียนรูตามแนววิถีชีวิต สามารถปรับตัวใหกลมกลืนกับสภาพ        
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากวาการเรียนรูนั้น เปนไปดวยความสมัครใจตรงกับความ
ตองการและความสนใจของผูสูงอายุ เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดรับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะในการดําเนินชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหผูสูงอายุเกิดความมั่นใจ 
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เมื่อผูสูงอายุไดรับการศึกษาแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา 3 ดาน คือ ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ดังจะเห็นไดจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 1. การศึกษานอกโรงเรียน เปนการใหบริการและโอกาสทางการศึกษาแกผูสูงอายุ
เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีความรูทักษะในการประกอบอาชีพ 
ทราบขาวสารขอมูลที่ทันตอเหตุการณและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผูสูงอายุเห็นคุณคาและเกิดความตระหนักที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง จะเห็นไดจากการเขารวม
การศึกษา  และเรียนรู ดังนี้ 
  1.1  การศึกษาและการเรียนรูการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
   จากขอมูล (ตารางที่ 2) พบวา ผูสูงอายุไทยทั้งประเทศมีการใชคอมพิวเตอรและ  
อินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 0.6 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ  ที่นาสังเกตคือ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลที่ใช
คอมพิวเตอร  มีรอยละ 1.5  ในขณะที่ผูสูงอายุนอกเขตเทศบาลใชเพียง  รอยละ 0.1  และผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลมีการใชอินเตอรเน็ตในสัดสวนที่มากกวาผูสูงอายุนอกเขตเทศบาลเชนกันประมาณ  7  เทา  
เมื่อพิจารณา การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุตามภาคแลว พบวา กรุงเทพมหานคร  
มีการใชมากที่สุด คือ รอยละ 2.8 และรอยละ 1.2 ตามลําดับ 
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ตารางที่  2 
จํานวนและรอยละของผูสงูอาย ุ

จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง 
 

การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต ภาค 
และเขตการปกครอง รวม ใช ไมใช รวม ใช ไมใช 

ท่ัวราชอาณาจกัร 6,340,594 
(100.0) 

35,745 
(0.6) 

6,304,849 
(99.4) 

6,340,594 
(100.0) 

16,907 
(0.3) 

6,323,687 
(99.7) 

ในเขตเทศบาล 1,975,616 
(100.0) 

29,883 
(1.5) 

1,945,733 
(98.5) 

1,975,616 
(100.0) 

13,398 
(0.7) 

1,962,218 
(99.3) 

นอกเขตเทศบาล 4,364,978 
(100.0) 

5,862 
(0.1) 

4,359,116 
(99.9) 

4,364,978 
(100.0) 

3,509 
(0.1) 

4,316,469 
(99.9) 

กรุงเทพมหานคร 663,050 
(100.0) 

18,560 
(2.8) 

644,490 
(97.2) 

663,050 
(100.0) 

7,761 
(1.2) 

655,289 
(98.8) 

ภาคกลาง 1,629,385 
(100.0) 

5,902 
(0.4) 

1,623,482 
(99.6) 

1,629,385 
(100.0) 

2,913 
(0.2) 

1,626,472 
(99.8) 

ในเขตเทศบาล 532,063 
(100.0) 

4,047 
(0.8) 

528,016 
(99.2) 

532,063 
(100.0) 

1,855 
(0.3) 

530,207 
(99.7) 

นอกเขตเทศบาล 1,097,322 
(100.0) 

1,855 
(0.2) 

1,095,467 
(99.8) 

1,097,322 
(100.0) 

1,057 
(0.1) 

1,096,264 
(99.9) 

ภาคเหนือ 1,327,092 
(100.0) 

2,555 
(0.2) 

1,324,537 
(99.8) 

1,327,092 
(100.0) 

1,287 
(100.0) 

1,325,805 
(99.9) 

ในเขตเทศบาล 279,938 
(100.0) 

2,285 
(0.8) 

277,653 
(99.2) 

279,938 
(100.0) 

1,287 
(0.5) 

278,651 
(99.5) 

นอกเขตเทศบาล 1,047,154 
(100.0) 

270 
(0.0) 

1,046,884 
(100.0) 

1,047,154 
(100.0) 

- 
- 

1,047,154 
(100.0) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,947,550 
(100.0) 

5,274 
(0.3) 

1,942,275 
(99.7) 

1,947,550 
(100.0) 

3,539 
(0.2) 

1,944,011 
(99.8) 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต ภาค 
และเขตการปกครอง รวม ใช ไมใช รวม ใช ไมใช 

ในเขตเทศบาล 323,787 
(100.0) 

3,417 
(1.1) 

320,369 
(98.9) 

323,787 
(100.0) 

1,682 
(0.5) 

322,105 
(99.5) 

นอกเขตเทศบาล 1,623,763 
(100.0) 

1,857 
(0.1) 

1,621,906 
(99.9) 

1,623,763 
(100.0) 

1,857 
(0.1) 

1,621,906 
(99.9) 

ภาคใต 773,519 
(100.0) 

3,454 
(0.4) 

770,066 
(99.6) 

773,519 
(100.0) 

1,408 
(0.2) 

772,111 
(99.8) 

ในเขตเทศบาล 176,779 
(100.0) 

1,574 
(0.9) 

175,205 
(99.1) 

176,779 
(100.0) 

813 
(0.5) 

175,966 
(99.5) 

นอกเขตเทศบาล 596,740 
(100.0) 

1,880 
(0.3) 

594,860 
(99.7) 

596,740 
(100.0) 

595 
(0.1) 

596,145 
(99.9) 

ท่ีมา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ,  2547.  การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1. 
หมายเหตุ   : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
   จากตารางที่ 3 - 4  พบวา ผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรสวนใหญใชคอมพิวเตอร  ท่ีบาน 
คือ รอยละ 68.2  รองลงมาคือที่ทํางาน รานอินเทอรเน็ต สถานศึกษา บานญาติและเพื่อน  (รอยละ 
22.1 , 7.4 , 1.4 , 0.6) ตามลําดับ ที่นาสังเกต คือ  สัดสวนผูสูงอายุที่ใชคอมพิวเตอรที่บานสูงสุด  คือ  
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมี  รอยละ 81.5  แตอยางไรก็ตามสัดสวนผูสูงอายุในทุกภาคก็ยังคงใช
คอมพิวเตอรที่บานมากที่สุดเมื่อเทียบกับแหลงอ่ืน  
   การใชคอมพิวเตอรของผูสูงอายุจําแนกตามกิจกรรมที่ใช  พบวาผูสูงอายุ  สวนใหญ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อทํางาน รอยละ 48.8  รองลงมาคือ เพื่อเลนเกมส / ดูหนัง รอยละ 31.5  เพื่อการศึกษา 
รอยละ 16.9 และอ่ืน ๆ รอยละ 2.9 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการใชคอมพิวเตอรของผูสูงอายุจําแนกตาม
ภาคและกิจกรรม พบวา กรุงเทพมหานครและทุกภาค ผูสูงอายุสวนใหญใชคอมพิวเตอรเพื่อทํางาน  
รองลงมาคือ เพื่อเลนเกมส / ดูหนัง และเพื่อการศึกษา  แสดงใหเห็นวาการใชคอมพิวเตอรเร่ิมเขามามี
บทบาทสําคัญในการทํางานของผูสูงอายุ  
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ตารางที่  3 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีใชคอมพิวเตอร  

จําแนกตามแหลงท่ีใชคอมพวิเตอร ภาคและเขตการปกครอง 
 

แหลงท่ีใชคอมพิวเตอร 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม 

บาน ท่ีทํางาน สถานศึกษา 
ราน        

อินเทอรเน็ต 
บานญาติ
เพื่อน 

อ่ืน ๆ 

ท่ัวราชอาณาจกัร 35,745 
(100.0) 

24,367 
(68.2) 

7,892 
(22.1) 

487 
(1.4) 

2,662 
(7.4) 

228 
(0.6) 

109 
(0.3) 

ในเขตเทศบาล 29,883 
(100.0) 

22,332 
(74.7) 

6,550 
(21.9) 

273 
(0.9) 

392 
(1.3) 

228 
(0.8) 

109 
(0.4) 

นอกเขตเทศบาล 5,862 
(100.0) 

2,035 
(34.7) 

1,342 
(22.9) 

214 
(3.7) 

2,271 
(38.7) 

- 
- 

- 
- 

กรุงเทพมหานคร 18,560 
(100.0) 

1,513 
(81.5) 

3,430 
(18.5) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ภาคกลาง 5,902 
(100.0) 

3,574 
(60.6) 

1,068 
(18.1) 

330 
(5.6) 

762 
(12.9) 

59 
(1.0) 

109 
(1.8) 

ในเขตเทศบาล 4,047 
(100.0) 

2,571 
(63.5) 

844 
(20.9) 

116 
(2.9) 

346 
(8.6) 

59 
(1.5) 

109 
(2.7) 

นอกเขตเทศบาล 1,855 
(100.0) 

1,003 
(54.1) 

224 
(12.1) 

214 
(11.5) 

414 
(22.3) 

- 
- 

- 
- 

ภาคเหนือ 2,555 
(100.0) 

1,662 
(65.0) 

849 
(33.2) 

- 
- 

44 
(1.7) 

- 
- 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 2,285 
(100.0) 

1,392 
(60.9) 

849 
(37.2) 

- 
- 

44 
(1.9) 

- 
- 

- 
- 

นอกเขตเทศบาล 270 
(100.0) 

270 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

แหลงท่ีใชคอมพิวเตอร 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม 

บาน ท่ีทํางาน สถานศึกษา 
ราน        

อินเทอรเน็ต 
บานญาติ
เพื่อน 

อ่ืน ๆ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 5,274 
(100.0) 

2,523 
(47.8) 

568 
(10.8) 

157 
(3.0) 

1,857 
(35.2) 

169 
(3.2) 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 3,417 
(100.0) 

2,523 
(73.8) 

568 
(16.6) 

157 
(4.5) 

- 
- 

169 
(4.9) 

 

นอกเขตเทศบาล 1,857 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,857 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

ภาคใต 3,454 
(100.0) 

1.477 
(42.8) 

1,977 
(57.2) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 1,574 
(100.0) 

715 
(45.4) 

859 
(54.6) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นอกเขตเทศบาล 1,880 
(100.0) 

762 
(40.5) 

1,118 
(59.5) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

ท่ีมา   : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547. การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1. 
หมายเหตุ   : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 34 - 

ตารางที่  4 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีใชคอมพิวเตอร 

จําแนกตามกิจกรรมท่ีใชคอมพิวเตอร  ภาค และเขตการปกครอง 
 

กิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร ภาค 
และเขตการปกครอง 

รวม 
เพื่อเลนเกมส/ดูหนัง เพื่อทํางาน เพื่อการศึกษา อ่ืน ๆ 

ท่ัวราชอาณาจกัร 35,745 
(100.0) 

11,248 
(31.5) 

17,439 
(48.8) 

6,038 
(16.9) 

1,021 
(2.9) 

ในเขตเทศบาล 29,883 
(100.0) 

10,236 
(34.3) 

13,550 
(45.3) 

5,672 
(19.0) 

426 
(1.4) 

นอกเขตเทศบาล 5,862 
(100.0) 

1,012 
(17.3) 

3,889 
(66.3) 

366 
(6.2) 

595 
(10.2) 

กรุงเทพมหานคร 18,560 
(100.0) 

7,020 
(37.8 

7,396 
(39.8) 

4,145 
(22.3) 

- 
- 

ภาคกลาง 5,902 
(100.0) 

2,142 
(36.3) 

2,465 
(41.8) 

934 
(15.8) 

361 
(6.1) 

ในเขตเทศบาล 4,047 
(100.0) 

1,297 
(32.0) 

1,550 
(35.3) 

838 
(20.7) 

361 
(8.9) 

นอกเขตเทศบาล 1,855 
(100.0) 

845 
(45.6) 

914 
(49.3) 

96 
(5.2) 

- 
- 

ภาคเหนือ 2,555 
(100.0) 

617 
(24.1) 

1,348 
(52.8) 

524 
(20.5) 

65 
(2.5) 

ในเขตเทศบาล 2,285 
(100.0) 

617 
(27.0) 

1,348 
(59.0) 

254 
(11.1) 

65 
(2.8) 

นอกเขตเทศบาล 270 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

270 
(100.0) 

- 
- 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,274 
(100.0) 

624 
(11.8) 

4,293 
(81.4) 

358 
(6.8) 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 3,417 
(100.0) 

624 
(18.3) 

2,436 
(71.3) 

358 
(10.5) 

- 
- 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

กิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร ภาค 
และเขตการปกครอง 

รวม 
เพื่อเลนเกมส/ดูหนัง เพื่อทํางาน เพื่อการศึกษา อ่ืน ๆ 

นอกเขตเทศบาล 1,857 
(100.0) 

- 
- 

1,857 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

ภาคใต 3,454 
(100.0) 

845 
(24.5) 

1,938 
(56.1) 

77 
(2.2) 

595 
(17.2) 

ในเขตเทศบาล 1,574 
(100.0) 

678 
(43.1) 

819 
(52.0) 

77 
(4.9) 

- 
- 

นอกเขตเทศบาล 1,880 
(100.0) 

167 
(8.9) 

1,118 
(59.5) 

- 
- 

595 
(31.6) 

ท่ีมา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547.  การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1. 
หมายเหตุ   : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

   ผูสูงอายุที่ใชอินเทอรเน็ต  จําแนกตามแหลงที่ใช (ตารางที่ 5) พบวา  สวนใหญใชที่บาน 
รอยละ 61.5  รองลงมาคือที่ทํางาน รอยละ 20.3  รานอินเทอรเน็ต  รอยละ 14.1   โทรศัพทมือถือ 
รอยละ 2.1   สถานศึกษา รอยละ 1.6   และบานญาติ/เพื่อน ๆ รอยละ 0.3  เมื่อพิจารณาการใช
อินเทอรเน็ตตามภาคตาง ๆ พบวาผูสูงอายุที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร         ภาคกลาง และภาคใต 
สวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บาน รองลงมา คือใชที่ทํางาน สวนภาคเหนือผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตที่
ทํางานมากกวาที่บาน  นาสังเกต คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตที่ราน
อินเทอรเน็ตมากที่สุด  คือ  รอยละ 54.0  รองลงมา คือ ที่บาน รอยละ 36.2 
   การใชอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุตามกิจกรรมที่ใช (ตารางที่  6) พบวา สวนใหญใชเพื่อ
คนหาขอมูล รอยละ 60.4  รองลงมา คือ ติดตามขาวสาร รอยละ 27.6  รับ - สง อีเมล รอยละ 6.7   
เลนเกมส รอยละ 3.9  เพื่อชมหรือซื้อสินคา รอยละ 0.9   และดาวนโหลดทุกประเภท  รอยละ 0.5  
เมื่อพิจารณาการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุตามภาค พบวา ในกรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูสูงอายุสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล รองลงมาเพื่อติดตาม  ขาวสาร 
และรับ – สงอีเมล  สําหรับภาคเหนือและภาคใต ผูสูงอายุสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตามขาวสาร 
รองลงมาเพื่อคนหาขอมูล  
   จากขอมูลดังกลาว พบวา ผูสูงอายุไทยจํานวนหนึ่งมีความสนใจในการศึกษาและ
เรียนรูการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีการปรับวิถีชีวิตใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวและสังคมไดอยางเขาใจและทันโลก 
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ตารางที่  5 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีใชอินเตอรเน็ต  

จําแนกตามแหลงท่ีใชอินเตอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง 
 

แหลงท่ีใชอินเตอรเน็ต 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม 

บาน ท่ีทํางาน สถานศึกษา 
ราน

อินเตอรเน็ต 
โทรศัพท 
มือถือ 

บานญาติ
เพื่อน ๆ 

ท่ัวราชอาณาจกัร 16,907 
(100.0) 

10,406 
(61.5) 

3,436 
(20.3) 

274 
(1.6) 

2,384 
(14.1) 

348 
(2.1) 

59 
(0.3) 

ในเขตเทศบาล 13,398 
(100.0) 

9,285 
(69.3) 

3,436 
(25.6) 

156 
(1.2) 

113 
(0.8) 

348 
(2.6) 

59 
(0.4) 

นอกเขตเทศบาล 3,509 
(100.0) 

1,121 
(31.9) 

- 
- 

118 
(3.4) 

2,271 
(64.7) 

- 
- 

- 
- 

กรุงเทพมหานคร 7,761 
(100.0) 

5,762 
(74.2) 

1,999 
(25.8) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ภาคกลาง 2,913 
(100.0) 

1,734 
(59.5) 

175 
(6.0) 

183 
(6.3) 

414 
(14.2) 

348 
(11.9) 

59 
(2.0) 

ในเขตเทศบาล 1,855 
(100.0) 

1,208 
(65.1) 

175 
(9.4) 

65 
(3.5) 

- 
- 

348 
(18.8) 

59 
(3.2) 

นอกเขตเทศบาล 1,057 
(100.1) 

526 
(49.8) 

- 
- 

118 
(11.2) 

414 
(39.2) 

- 
- 

- 
- 

ภาคเหนือ 1,287 
(100.0) 

547 
(42.5) 

680 
(52.8) 

- 
- 

60 
(4.7) 

- 
- 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 1,287 
(100.0) 

547 
(42.5) 

680 
(52.8) 

- 
- 

60 
(4.7) 

- 
- 

- 
- 

นอกเขตเทศบาล - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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ตารางที่  5 (ตอ) 
 

แหลงท่ีใชอินเตอรเน็ต 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม 

บาน ท่ีทํางาน สถานศึกษา 
ราน

อินเตอรเน็ต 
โทรศัพท 
มือถือ 

บานญาติ
เพื่อน ๆ 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3,539 
(100.0) 

1,281 
(36.2) 

257 
(7.3) 

91 
(2.6) 

1,910 
(54.0) 

- 
- 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 1,682 
(100.0) 

1,281 
(76.2) 

257 
(15.3) 

91 
(5.4) 

53 
(3.2) 

  

นอกเขตเทศบาล 1,857 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,857 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

ภาคใต 1,408 
(99.9) 

1,082 
(76.8) 

325 
(23.1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 813 
(100.0) 

483 
(60.0) 

325 
(40.0) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นอกเขตเทศบาล 595 
(100.0) 

595 
(100.0) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

ท่ีมา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547.  การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1. 
หมายเหตุ   : ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
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ตารางที่  6 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีใชอินเทอรเน็ต 

จําแนกตามกิจกรรมท่ีใชอินเทอรเน็ต  ภาค และเขตการปกครอง 
 

กิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ต 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม รับ - สง 

อีเมล 
เลน 
เกมส 

คนหา 
ขอมูล 

ติดตาม 
ขาวสาร 

เพื่อชมหรือ 
ซ้ือสินคา 

ดาวนโหลด 
ทุกประเภท 

ทั่วราชอาณาจกัร 16,907 1,040 659 10,212 4,668 151 77 
 (100.0) (6.7) (3.9) (60.4) (27.6) (0.9) (0.5) 
ในเขตเทศบาล 13,398 1,140 246 7,824 3,961 151 77 
 (100.0) (8.5) (1.8) (58.4) (29.6) (1.1) (0.6) 
นอกเขตเทศบาล 3,509 - 414 2,388 708 - - 
 (100.0) - (11.8) (68.1) (20.2) - - 

กรุงเทพมหานคร 7,761 413 132 5,611 1,605 - - 
 (100.0) (5.3) (1.7) (72.3) (20.7) - - 

ภาคกลาง 2,913 178 414 1,144 1,142 35 - 

 (100.0) (6.1) (14.2) (39.3) (39.2) (1.2) - 
ในเขตเทศบาล 1,855 178 - 613 1,030 35 - 
 (100.0) (9.5) - (33.0) (55.5) (1.9) - 
นอเขตเทศบาล 1,057 - 414 531 113 - - 
 (100.0) - (39.1) (50.2) (10.7) - - 

ภาคเหนือ 1,287 15 60 574 603 - 35 

 (100.0) (1.2) (4.7) (44.6) (46.9) - (2.7) 
ในเขตเทศบาล 1,287 15 60 574 603 - 35 
 (100.0) (1.2) (4.7) (44.6) (46.9) - (2.7) 
นอกเขตเทศบาล - - - - - - - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,539 

(100.0) 
120 
(3.4) 

53 
(1.5) 

2,651 
(74.9) 

643 
(18.2) 

71 
(2.0) 

- 
- 

ในเขตเทศบาล 1,682 120 53 794 643 71 - 
 (99.9) (7.1) (3.2) (47.2) (38.2) (4.2) - 
นอกเขตเทศบาล 1,857 - - 1,857 - - - 
 (100.0) - - (100.0) - - - 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

กิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ต 
ภาค 

และเขตการปกครอง 
รวม รับ - สง 

อีเมล 
เลน 
เกมส 

คนหา
ขอมูล 

ติดตาม 
ขาวสาร 

เพื่อชมหรือ 
ซ้ือสินคา 

ดาวนโหลด 
ทุกประเภท 

ภาคใต 1,408 414 - 232 675 46 42 
 (100.0) (29.3) - (16.5) (47.9) (3.3) (3.0) 
ในเขตเทศบาล 813 414 - 232 80 46 (42) 
 (100.0) (50.9) - (28.5) (9.8) (5.5) (5.2) 
นอกเขตเทศบาล 595 - - - 595 - - 
 (100.0) - - - (100.0) - - 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547. การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1. 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ คารอยละ 

 
  1.2 การศึกษาและฝกอบรมอาชีพ 
   ผูสูงอายุไทยเขารับการศึกษาและฝกอบรมอาชีพ (ตารางที่ 7) จํานวน 
52,919 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา 48,900 คน หลักสูตรที่ผูสูงอายุใหความสนใจในการฝกอบรม 
สวนใหญ คือ หลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 19,998 คน มีผูสําเร็จการศึกษา 18,992  คน 
รองลงมา คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 17,141 คน มีผูสําเร็จการศึกษา  
16,758  คน  หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น จํานวน  10,276  คน มีผูสําเร็จการศึกษา  9,729  คน 
และหลักสูตรการฝกอบรมประชาชน - พัฒนาสังคม และชุมชน จํานวน 5,504 คน มีผูสําเร็จ
การศึกษา  3,421  คน  
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ตารางที่ 7 
จํานวนผูสงูอายุท่ีเขารับการศึกษา 

และฝกอบรมสายอาชพี  และสําเร็จการศึกษา 
 

ท่ี หลักสูตร 
จํานวนผูเขารับการศึกษา 
     และฝกอบรมอาชีพ 

จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
     

1. 
2. 
3. 
 
4. 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิต 
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
การฝกอบรมประชาชน - พัฒนาสังคม 
และชุมชน 
การฝกอบรมและพัฒนาอาชพี 
     4.1 การฝกทักษะอาชพี 
     4.2 การพัฒนาอาชีพดวยเทคโนโลยี 
     4.3 การพัฒนาอาชีพ (กพอ.) 

17,141 
10,276 
5,504 

 
19,998 
12,244 
1,500 
6,254 

16,758 
9,729 
3,421 

 
18,992 
11,476 
1,493 
6,023 

รวม 52,919 48,900 
ท่ีมา  : สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547.  แบบรายงานสารสนเทศสายอาชีพ (สสจ.2).  
หมายเหตุ : ผูเรียน  1  คน  อาจเรียนมากกวา  1  หลักสูตร 
 

  1.3 การศึกษา  และการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 
   จํานวนผูสูงอายุที่เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 
(ตารางที่  8)  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ผูสูงอายุที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  มีจํานวน  
186  คน  รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีจํานวน   59 คน  และระดับปริญญาเอก จํานวน  11  คน  
เปนที่นาสังเกตวาสถาบันการศึกษาที่ผูสูงอายุสนใจและเขารับการศึกษามาก จะเปนมหาวิทยาลัยเปด
หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ เห็นไดจากจํานวนผูสูงอายุที่เขารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวน
ใหญจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 95 คน รองลงมาคือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวน 46 คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปดรับผูศึกษาตอโดยไมตองสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาโท
ส วน ใหญ จ ะ เ ข า ศึ ก ษ าที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   ร ามคํ า แห ง  จํ า น วน  4 0  คน   รอ งล งม าคื อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 4 คน  ระดับปริญญาเอกจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยราคําแหง 
จํานวน 9 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํานวน 2 คน  นาสังเกตวามหาวิทยาลัยราชภัฎเปน
สถาบันการศึกษาที่ใหบริการระดับชุมชน มีจํานวน 9 แหง ทําใหมีผูสูงอายุสวนหนึ่งเขาศึกษาตอที่
สถาบันการศึกษาแหงนี้ 
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   จะเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา ใหความสําคัญผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีคุณคา
และมีศักยภาพ จึงใหการสงเสริม สนับสนุน ในการศึกษา  และเรียนรูของผูสูงอายุ ดวยการแสดง
ความจํานงในการรับผูสูงอายุเขาศึกษาตอ จํานวน 10 สถาบันการศึกษา โดยเปดรับใหผูสูงอายุเรียน
ในระดับปริญญาตรี 6 สถาบันการศึกษา จํานวน 37 คน ระดับปริญญาโท 4 สถาบันการศึกษา จํานวน  
8  คน  และระดับปริญญาเอก 2 สถาบันการศึกษา  จํานวน 4 คน (ตารางที่ 9) 
 

ตารางที่  8 
จํานวนผูเรียน (อายุ 60 ปขึ้นไป) ท่ีเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําปการศกึษา 2547 
 

ท่ี สถาบันอุดมศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตเฉลิม 

พระเกียรติสกลนคร 
2   

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  1  
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  1  
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 3  
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4  
7. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1 2  
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1   
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2 1  
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 3   
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 8 1  
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  1  
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1   
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1   
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5  2 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 18   
17. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 46 40 9 
18. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 95 4  

 รวม 186 59 11 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547. การรายงานขอมูลรายบุคคล.  
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ตารางที่  9 
แนวโนมสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีผูเรียน (อายุ 60 ปขึ้นไป)  จะเขารับการศึกษา 
 

ท่ี สถาบันอุดมศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  1  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตเฉลิม 

พระเกยีรติสกลนคร 
1   

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1   
4. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  2  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  1  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6   
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   2 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 4   
9. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 11 4 2 
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14   

 รวม 37 8 4 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2547.  การรายงานขอมูลรายบุคคล. 

 
 2. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ เกิดการ
เรียนรูตามธรรมชาติและตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง ไมมีระบบแบบแผนโดยเฉพาะจะเห็น
ไดจากการเรียนรู ดังนี้ 
  2.1 การสงเสริมการอานหนังสือ 
   จากขอมูล (ตารางที่  10)  พบวา  ผูสูงอายุสวนใหญอานหนังสือพิมพ           
รอยละ 78.3   รองลงมา คือ ตํารา/หนังสือเกี่ยวกับความรู รอยละ 25.1   วารสาร/เอกสารอื่นที่อานประจํา      
รอยละ 24.4   นิตยสาร รอยละ 22.1   นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน  รอยละ 14.1   การอาน
หนังสืออ่ืน ๆ รอยละ 11.8   ตําราเรียนตามหลักสูตร รอยละ 2.7   และอินเทอรเน็ต รอยละ 0.3   โดย
เพศชายชอบอานตํารา/หนังสือเกี่ยวกับความรูมากกวาเพศหญิง (รอยละ 29.0 และรอยละ 18.0  
ตามลําดับ) 
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ตารางที่  10 
สัดสวนของผูอานหนังสือ 

อายุ 60 ปขึน้ไป  จําแนกตามประเภทหนังสือท่ีอานและเพศ 
 

เพศ ประเภทหนังสือท่ีอาน1/ 

และเพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

รวม (จํานวนผูอาน : หนวยพัน) 
รอยละ 

1,506 
100.0 

966.4 
100.0 

540.3 
100.0 

นิตยสาร 
นวนยิาย/การตูน/หนังสืออานเลน 
วารสาร/เอกสารอื่นที่อานประจํา 
ตํารา/หนังสือเกี่ยวกับความรู 
ตําราเรียนตามหลักสูตร 
หนังสือพิมพ 
อินเทอรเน็ต 
อ่ืน ๆ2/  

22.1 
14.1 
24.4 
25.1 
2.7 

78.3 
0.3 

11.8 

20.0 
11.9 
26.1 
29.0 
2.9 

83.9 
0.4 
8.0 

26.0 
17.9 
21.4 
18.0 
2.3 

68.3 
a 

18.4 
 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546.  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร. 

หมายเหตุ  : 1. 1/  หมายถึง อานไดมากกวา 1 ประเภท 
  2. 2/  หมายถึง หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต ขอความโฆษณา เปนตน 
  3. a นอยกวารอยละ 0.1 
  การสงเสริมใหผูสูงอายุรักการอานหนังสือ (ตารางท่ี  11) จําแนกตามความ
คิดเห็นของผูสูงอายุใน  3  อันดับแรก  พบวา  หนังสือควรมีราคาถูกลง  มีรอยละ 37.7   รองลงมา คือ 
ควรมีหองสมุดประจําหมูบาน / ชุมชน  มีรอยละ 37.6   และควรใชภาษางาย ทุกคนสามารถเขาใจได 
มีรอยละ 24.3 
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ตารางที่  11 
รอยละของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 

จําแนกตามความคิดเห็นในการสงเสริมใหประชาชนรักการอานหนังสือ 10 อันดับแรก 
 

 
ท่ี 

 
ความคิดเห็นในการสงเสริมใหประชาชนรกัการอานหนังสือ 

 

รอยละ 
(จํานวน = 6,163,200) 

1 หนังสือควรมรีาคาถูกลง 37.7 
2 ควรมีหองสมุดประจําหมูบาน/ชุมชน 37.6 
3 สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสือ 22.9 
4 โรงเรียนควรมมีาตรการใหนกัเรียนไดอานหนังสือนอกเวลาอยางจริงจงั 20.5 
5 มีการรณรงค/ประชาสัมพันธชักจูงใจใหคนอานหนังสือมากขึ้น 19.6 
6 ควรใชภาษางาย ทุกคนสามารถเขาใจได 24.3 
7 หนังสือควรมีเนื้อหาสาระนาสนใจ 17.5 
8 สามารถหาซื้อไดงาย 18.8 
9 รูปเลมกระทัดรัด/ปกสวยงามนาอาน/มีรูปภาพประกอบ 11.3 
10 จัดโครงการรณรงครวมกันอานหนังสือทัง้ครอบครัว 12.2 
 รวม 100.0 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546. การสํารวจการอานหนังสือของประชาชน. 
หมายเหตุ  :  ความคิดเห็นในการสงเสริมใหประชาชนรักการอานหนังสือ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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  สาเหตุที่ผูสูงอายุไมอานหนังสือนั้น  สวนใหญเกิดจากสาเหตุสายตาไมดี 
รอยละ 58.5  ชอบฟงวิทยุ ดูทีวีมากกวา มีรอยละ 44.4  ไมชอบอานหรือไมสนใจที่จะอาน รอยละ 34.9   
อานหนังสือไมออก รอยละ 29.2   ไมมีเวลาอาน รอยละ 23.6   หาหนังสืออานยาก  รอยละ 6.3   ไมมี
เงินซื้อหนังสือ รอยละ 5.6    และหนังสือราคาแพงไป รอยละ 3.5  นอกจากนี้ผูสูงอายุที่ไมอาน
หนังสือ  แตตองการอานขาวมีถึง รอยละ 75.8   อานสารคดี / ความรูทั่วไป รอยละ 10.6   อื่น ๆ 
รอยละ 8.9    บันเทิง  รอยละ 4.3   ความคิดเห็น / วิเคราะห รอยละ 0.2   (ตารางที่ 12 - 13) 
 

ตารางที่  12 
รอยละของผูไมอานหนังสือ 

อายุ 60 ปขึน้ไป  จําแนกตามสาเหตุท่ีไมอานหนังสือ 
 

ท่ี สาเหตุท่ีไมอานหนังสือ 1/ รอยละ 
(จํานวน = 4,656,500) 

1 อานหนังสือไมออก 29.2 
2 ไมมีเงินซื้อหนังสือ 5.6 
3 หนังสือราคาแพงเกินไป 3.5 
4 หาหนังสืออานยาก 6.3 
5 ไมชอบอานหรือไมสนใจ 34.9 
6 ไมมีเวลาอาน 23.6 
7 สายตาไมด ี 58.5 
8 ชอบฟงวิทยุ ดทูีวีมากกวา 44.4 
9 อ่ืน ๆ 2.0 
 รวม 100.0 

 

ท่ีมา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546.  การสํารวจการอานหนังสือของประชากร. 
หมายเหตุ  :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตารางที่  13 
จํานวนและรอยละของผูท่ีไมอานหนังสือ 

อายุ 60 ปขึน้ไป  จําแนกตามเนื้อหาสาระที่ตองการอาน 
 

ท่ี เนื้อหาสาระที่ตองการอาน 
รอยละ 

(จํานวน = 4,459,500) 

 รวม 100.0 
1. ขาว 75.8 
2. สารคดี/ความรูทั่วไป 10.6 
3. ความคิดเหน็/วิเคราะห 0.2 
4. บันเทิง 4.3 
5. ธุรกิจ/โฆษณา 0.2 
6. อ่ืน ๆ * 8.9 

  

ท่ีมา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546 . การสํารวจการอานหนังสือของประชากร. 
หมายเหตุ   : อื่น ๆ  *  ไดแก หนังสือสวดมนต หนังสือธรรมะ เรื่องที่มีประโยชน ตําราอาหาร เนื้อหาทางวิชาการ เปนตน 

 

แนวโนมการศึกษา  และการเรียนรูของผูสูงอายุไทย 
 

   เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศสงผลใหผูสูงอายุ
จําเปนตองศึกษาและเรียนรู เพื่อปรับตนเองใหอยูในสภาพแวดลอมไดอยางดีและมีความสุข ไมวาจะ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากตนเองและสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ จึงพบวาผูสูงอายุในชุมชนตาง ๆ 
โดยเฉพาะที่อยูอาศัยในเมือง ใหความสนใจในการศึกษาและเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ และนํามาประยุกตใชกับตนเองตามวิถีชีวิตของ
แตละบุคคล ตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏในสังคม สงผลใหผูสูงอายุจํานวนหนึ่งเกิดความตระหนัก
ในการศึกษาและเรียนรูเพื่อมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีคุณคา 
   ทุกคนอยากเห็นผูสูงอายุมีชีวิตแหงการเรียนรูดวยการศึกษาตลอดชีวิต เพราะ
กระบวนการเรียนรู ทําใหผูสูงอายุเกิดความกระตือรือรน ที่จะขวนขวายหาความรูใหม ๆ  เพื่อการดูแล
ตนเองได ดังนั้น การสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความใฝรู ทําใหเกิดการคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 
เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงศักยภาพผูสูงอายุ  และเมื่อผูสูงอายุมีความสามารถในการเรียนรู  จะชวยกระตุน   
ใหเกิดการแสวงหาความรูขึ้น มีการรวมตัวกันในชุมชน ชุมชนนั้นก็สามารถผนึกกําลัง  แกไขปญหา
ตาง ๆ ไดดี 





บทที่ 4 
การทํางานกับรายได 

 

   การมีรายไดที่เพียงพอ  เปนองคประกอบสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  ปจจุบันผูสูงอายุเปนจํานวนมากยังมีความจําเปนตองทํางานเพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวอยางตอเนื่อง  ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนไมนอยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  แตยังมี
ศักยภาพ ความพรอมและตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุ  การเปดโอกาสใหผูสูงอายุทํางาน   
จึงควรพิจารณาสภาพการทํางานใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุเปน
สําคัญ   ขณะเดียวกัน การออมถือเปนปจจัยหลักที่จะชวยใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดอยางมั่นคง มี
ความสุข ไมตองประสบกับภาวะความเสี่ยงตางๆ อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูสูงอายุที่ยากจนอยู
เปนจํานวนมากที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ดังนั้น ในการพิจารณาสถานะการทํางานและการมี
รายไดของผูสูงอายุไทยจะพิจารณาทั้งในเชิงปจเจกบุคคล  และภาพรวมในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
 

สถานภาพการทํางานและการมีรายได 
   สังคมไทยกําหนดอายุการทํางานของบุคคลทั่วไปไวที่อายุ 60 ป  แตจากการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติช้ีใหเห็นวา ยังมีผูสูงอายุที่ทํางานอยูเปน
จํานวนมาก โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 36.9 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดในป 2544  เปนรอยละ 40.7   
ในป 2547  (ตารางที่ 1) โดยเปนผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 44.9) มากกวา ผูสูงอายุที่อยูใน
เขตเทศบาล (รอยละ 31.5 )  

ตารางที่ 1 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุ  จําแนกตามสถานภาพการมีงานทาํ                   

หนวย : พันคน (รอยละ) 
ป 2547 ภาวะการมีงานทํา 

ป 2544 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 

รวม 5,859.7 2,035.1 4,439.8 6,474.9 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ทํางาน 2,165.5 641.2 1,994.1 2,635.3 
 (36.9) (31.5) (44.9) (40.7) 
ไมทํางาน 3,694.2 1,393.9 2,445.7 3,839.6 
 (63.1) (68.5) (55.1) (59.3) 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ 2547.   คํานวณจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร. 



 - 49 - 

   สําหรับประชากรสูงอายุที่ทํางาน สวนใหญทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม อยางไรก็
ตาม มีทิศทางที่ลดลง จากรอยละ 65.5 ในป 2544 เปนรอยละ 63.9 ในป 2547 ขณะที่การทํางานนอก
ภาคเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.4 ในป 2544 เปนรอยละ 36.1 ในป 2547 ทั้งนี้ ผูสูงอายุที่
เปนหญิงจะทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  (รอยละ 57.5  และ 
รอยละ 42.5  ตามลําดับ)  ขณะที่ผูสูงอายุที่เปนชายจะทํางานอยูในภาคเกษตรเปนหลัก (ตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2 

จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีทํางาน  จําแนกตามสาขาการผลิต 
หนวย : พันคน (รอยละ) 

ป 2547 สาขาการผลิต ป 2544 
ชาย หญิง รวม 

รวม 2,165.5 1,539.8 1,068.6 2,608.4 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

ภาคเกษตร 1,419.4 1,052.9 614.4 1,667.3 

 (65.5) (68.4) (57.5) (63.9) 

นอกภาคเกษตร 746.1 486.9 454.2 941.1 

 (34.4) (31.6) (42.5) (36.1) 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ 2547.  คํานวณจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร. 

 
   เมื่อพิจารณาสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัวโดย
ไมมีลูกจางและชวยธุรกิจของครัวเรือนโดยไมมีคาจางถึงรอยละ 80.4  รองลงมาเปนลูกจางในภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชนประมาณรอยละ 14.9  ขณะที่การรวมกลุมประกอบอาชีพของผูสูงอายุยังมี
สัดสวนนอยมากแตก็มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 0.03 ในป 2544 เปนรอยละ 0.1 ในป 2547 
(ตารางที่ 3)   ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล  พบวา 
ผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลมีการทํางานเปนลูกจางในสัดสวนที่สูงกวา (รอยละ 18.9) เมื่อเทียบกับ
นอกเขตเทศบาล  (รอยละ 13.8 ) 
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ตารางที่ 3 
จํานวนและรอยละของผูสงูอายุท่ีทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

หนวย : พันคน (รอยละ) 

ป 2547 สถานภาพการทํางาน ป 2544 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

รวม 

รวม 2,165.5 614.2 1,994.1 2,608.4 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

นายจาง 108.8 
(5.0) 

50.6 
(8.2) 

66.4 
(3.3) 

117.0 
(4.5) 

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมี
ลูกจาง และชวยธุรกิจของครัวเรือน
โดยไมมีคาจาง 

1,782.8 
(82.3) 

445.7 
(72.5) 

1,652.6 
(66.6) 

2,098.3 
(80.4) 

ลูกจางรัฐบาล 22.5  12.9 15.2 28.1 

 (1.0) (2.1) (0.8) (1.1) 

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 3.9 1.5 2.0 3.6 

 (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) 

ลูกจางเอกชน 246.7 102.1 256.6 358.6 

 (11.4)  (16.6) (12.9) (13.7)  

การรวมกลุมประกอบอาชีพ 0.6 1.4 1.3 2.7 

 (0.03) (0.2) (0.1) (0.1) 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ,  2544 และ 2547. รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร. 

 
  ทั้งนี้ พบวาผูสูงอายุที่ทํางานในภาครัฐวิสาหกิจจะมีรายไดสูงกวาภาคเอกชนและ
รัฐบาลตามลําดับ โดยผูสูงอายุหญิงมีรายไดในภาครัฐวิสาหกิจมากกวาผูชาย แตในภาครัฐบาลและ
เอกชน ผูสูงอายุหญิงมีรายไดเฉล่ียต่ํากวาผูสูงอายุชาย (ตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4 
รายไดเฉล่ียของผูสงูอายุท่ีมีงานทํา  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

              หนวย : บาทตอเดือน 

ป 2544 ป 2547 สถานภาพ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รวม 8,372 2,498 5,818 10,726 5,331 8,220 

ลูกจางเอกชน 7,668 1,804 5,048 8,205 4,099 6,197 

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 15,000 - 15,000 5,206 100,000 40,229 

ลูกจางรัฐบาล 14,016 10,054 12258 30,894 25,214 29,969 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ2547.  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร. 
หมายเหตุ : การคํานวณรายไดเฉลี่ยพิจารณาจากจํานวนประชากรผูสูงอายุที่ทํางานในแตละภาคดวย  

 
   ขอมูลการสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยป 2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
(ตารางที่ 5) สะทอนภาวะการทํางานของผูสูงอายุที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 
  ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย 
  ผูสูงอายุที่ยังคงทํางานอยู  มีชั่วโมงการทํางานโดยเฉลี่ย 43 ชั่วโมงตอสัปดาห   
โดยผูสูงอายุในเขตเทศบาล  มีช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ย  49 ช่ัวโมง/สัปดาห มากกวาผูสูงอายุนอกเขตเทศบาล
ที่มีช่ัวโมงการทํางาน 41 ช่ัวโมง/สัปดาห  โดยที่ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 56 ช่ัวโมง/สัปดาห  และผูสูงอายุในภาคใตมีช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 37 
ช่ัวโมง/สัปดาห 
  แหลงรายไดหรือทรัพยสนิและความเพียงพอของรายไดในการดํารงชีพ 
  ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 98.2  เปนผูมีรายได  ซ่ึงรวมถึงผูสูงอายุที่มีงานทําและ
ไมมีงานทํา  โดยมีรายไดเฉล่ียปละ 41,179 บาท  ผูสูงอายุชายมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวาหญิง  (ชาย 
50,207 บาท  หญิง 33,500 บาท) ผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวาผูสูงอายุที่อยูนอก
เขตเทศบาลประมาณ 2.5  เทา  (ในเขตเทศบาล 70,139 บาท  และนอกเขตเทศบาล 28,279 บาท) 
สําหรับแหลงรายไดที่ผูสูงอายุสวนใหญไดรับมาจากบุตรหญิงที่สมรสแลวมีมากที่สุดถึงรอยละ 53.5 
รองลงมาไดรับจากบุตรชายที่สมรสแลวรอยละ 44.8  จากบุตรชายและบุตรหญิงที่ยังเปนโสด
ประมาณรอยละ 15.0 และรอยละ 37.7 ไดจากการทํางาน   
   เมื่อพิจารณารายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุจําแนกเปนรายภาคพบวา ผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานครมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวาทุกภาคคือ 99,314  บาท  รองลงมาไดแก ภาคกลาง ภาคใต
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และภาคเหนือ  ขณะที่ผูสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเฉล่ียนอยที่สุดคือประมาณ    
26,583  บาท  โดยที่ความเพียงพอของรายไดนั้นสอดคลองกับรายไดเฉลี่ยตอป ผูสูงอายุรอยละ 63.4   
ตอบวามีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  รอยละ  35.8   คิดวารายไดไมเพียงพอ  ขณะที่รอยละ 0.7 
เทานั้นที่เห็นวามีรายไดมากเกินความจําเปน  
 

ตารางที่ 5 
สถานการณทํางาน การมีรายไดและความเพียงพอของรายได 

 กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวม 
ช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห
ตอคน 

56.4 47.7 
 

44.3 41.2 37.2 43.7 

รายไดเฉลี่ยตอปตอคน (บาท) 99,314 46,198 28,806 26,583 40,444 41,179 
ความเพียงพอของรายได (รอยละ) 
- ไมเพียงพอ 
- เพียงพอ 
- มากเกินความจําเปน 

100.0 
15.0 
83.3 
1.7 

100.0 
28.3 
71.0 
0.7 

100.0 
35.1 
64.1 
0.8 

100.0 
49.1 
50.5 
0.4 

100.0 
35.8 
63.4 
0.8 

100.0 
35.8 
63.5 
0.7 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. 
หมายเหตุ  :  รายได  หมายถึง  รายไดรวมที่ผูสูงอายุไดรับจากทุกแหลง  อาทิ  จากการทํางาน  จากบุตร  เปนตน 

 
  จากสถานภาพการทํางานและแนวโนมดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ผูสูงอายุสวนหนึ่ง
ยังคงมีความตองการทํางาน   โดยมีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจและการตระหนักวาตนเองยังคง
มีศักยภาพที่จะทํางานตอไปได  ดังนั้น   เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรไทยที่กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
จะเริ่มมีอัตราลดลงตั้งแตป 2553  เปนตนไป อาจนําไปสูการปรับการกําหนดอายุเกษียณจาก 60 ป
ออกไป รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการทํางานใหเหมาะสมกับผูสูงอายุมากขึ้น เชน การทํางานชั่วคราว 
ช่ัวโมงการทํางานนอย   สภาพการทํางานไมหนัก ฯลฯ อยางไรก็ตาม  จําเปนตองปรับใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง อาทิ การสงเสริมใหผูสูงอายุรวมตัวกันประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยาง
ตอเนื่อง  อาจตองมีมาตรการสนับสนุนท่ีดี หรือมีการกําหนดสิ่งจูงใจใหสถานประกอบรับผูสูงอายุเขา
ทํางาน เปนตน    
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สถานะการออมและการสรางหลักประกันดานรายได  

  เงินออมเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุไดอยางมั่นคง ขอมูล
การออมบุคคล (ตารางที่ 6) สะทอนใหเห็นวา คนไทยยังมีการออมในระดับต่ําและมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องจากรอยละ 13.4 ของรายไดบุคคลในป 2542 เหลือประมาณรอยละ 5.5 ในป 2545 แต
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.3 ในป 2546  ทั้งๆที่การออมบุคคลควรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและอยูในระดับสูง
พอที่จะเตรียมการเขาสูวัยสูงอายุไดอยางมั่นคง แตสถานการณเศรษฐกิจในชวงที่ผานมายังไมจูงใจให
ประชาชนเกิดการออมไดมากเทาที่ควร ทําใหการออมสุทธิทั้งในสวนของภาครัฐ นิติบุคคลและ
ครัวเรือนในป 2546 มีสัดสวนประมาณรอยละ 17.5 ของ GDP เทานั้น ซ่ึงจะสงผลกระทบในระยะยาว
ทั้งตอปจเจกบุคคลและประเทศ  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการออมเพื่อชราภาพแบบผูกพัน พบวา ยัง
ครอบคลุมเฉพาะผูที่มีงานทําไดประมาณ 9.63 ลานคนหรือรอยละ 27.7 ของผูที่มีงานทําทั้งหมด 34.7 
ลานคนเทานั้น (ตารางที่ 7)  ดังนั้น ถาไมสามารถสงเสริมใหคนมีการออมเพิ่มขึ้นตั้งแตอยูในวยัทาํงาน
จะสงผลกระทบและสรางความเสี่ยงที่จะเผชิญปญหาความแรนแคนทางเศรษฐกิจในบั้นปลายชีวิตได   
 

ตารางที่ 6 
รอยละของการออมบุคคลตอรายได 

หนวย : ลานบาท 

 2542 2543 2544 2545 2546 
รายไดบุคคล 

Disposable Personal Income 

3,056,486 3,159,391 3,243,632 3,347,327 3,645,457 

การออมบุคคล 
Personal Saving 

409,316 347,474 252,912 183,342 229,571 

รอยละ 13.4 11.0 7.8 5.5 6.3 
ออมสุทธิ 693,794 819,735 791,548 875,358 1,037,880 

GDP 4,637,079 4,922,731 5,133,502 5,446,043 5,930,362 
รอยละ 14.9 16.6 15.4 16.1 17.5 

ท่ีมา : สํานักบัญชีประชาชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2003.  National 
Income of Thailand. 
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ตารางที่ 7  
สถานะกองทุนเพื่อการออมแบบผูกพนั ป 2547 

 

กองทุน เงินกองทุน (ลานบาท) สมาชิก (ลานคน) 
ประกันสังคม (กรณีชราภาพ
และสงเคราะหบุตร)  

270,858 7.83 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) 

246,891 1.2 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(Provident Fund) 

305,462 1.52 

กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund) 

12,238 58 กองทุน 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 

 

ภาวะความยากจนของผูสูงอายุ 
 
  ขอมูลที่ไดจากการวัดความยากจนโดยใช เสนความยากจน 1  ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุท่ียากจนมีจํานวน 1.1 
ลานคน คิดเปนรอยละ 15.1 ของคนยากจนทั้งหมด  หรือมีผูสูงอายุที่ยากจนประมาณรอยละ 17.5 ของ
ผูสูงอายุทั้งหมด 
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ตารางที่ 8  
จํานวนคนจนจําแนกตามกลุมอายุ 

                   หนวย : คน 

อายุ จํานวนคนจนป 2547 สัดสวนคนจนจําแนกตามกลุม
อายุ 

0-4 ป  602,732 8.0 
5-11 ป 1,268,122 16.8 

12-14 ป 607,301 8.1 
15-17 ป 409,086 5.5 
18-24 ป 448,337 5.9 
25-59 ป 3,063,276 40.6 
60-69 ป 575,052 7.6 
70 ป + 564,836 7.5 

รวม 7,538,743 100.0 

ท่ีมา : สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

         แหงชาติ. 

  แผนภูมิท่ี 1 สัดสวนคนยากจนจําแนกตามกลุมอายุ ป 2547 
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  ทั้งนี้ พบวา ครัวเรือนที่มีขนาดใหญมีความเสี่ยงตอความยากจนมากกวาครัวเรือน
ขนาดเล็ก โดยพบวา ในป 2547 ครัวเรือนขนาดใหญที่มีสมาชิก 6 คนมีสัดสวนคนจนอยูถึงรอยละ 
18.6 ของครัวเรือน ซ่ึงอาจเกิดจากในครัวเรือนขนาดใหญมีเด็กหรือผูสูงอายุที่ไมสามารถทํางานสราง
รายได และ/หรือมีคาใชจายโดยรวมสูงกวารายได  
1 เสนความยากจน (Poverty Line) เปนเกณฑชี้วดัความยากจน ซ่ึงเปนตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหารและ

สินคาจําเปนพื้นฐานขั้นต่ําสําหรับการดํารงชีวิต เสนความยากจนเพิ่มข้ึนจาก 953 บาทตอคนตอเดือนในป 2539 เปน 1135 บาทในป 2543 และ
1243 บาทตอคนตอเดือนในป 2547  
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ตารางที่  9 
รอยละของคนจนจําแนกตามขนาดครัวเรือน 

           หนวย : รอยละ 

ป 1 คน 2 คน 3 คน  4 คน 5 คน 6 คน 7 คน  ขึ้น
ไป 

2539 9.6 9.4 13.0 17.0 20.2 13.7 18.8 

2541 8.7 10.6 13.7 18.2 22.8 24.6 23.3 

2543 10.6 1.5 16.7 2.6 4.3 27.5 26.3 

2545 9.2 9.0 2.9 16.3 18.1 19.9 18.7 

2547 7.3 8.3 9.3 12.7 12.0 18.6 14.7 

ท่ีมา : ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
          ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
          เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : ป 2547 ขอมูลครึ่งป 

   นอกจากนี้ ยังพบวา ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุเปนหัวหนาครัวเรือนมีโอกาสยากจนสูง
กวาคนหนุมสาว อาจเนื่องจากโอกาสของการหารายไดที่ลดลงเมื่อเทียบกับคนวัยทํางาน ในกลางป 2547 
หัวหนาครัวเรือนอายุ 70 ปขึ้นไปมีสัดสวนความยากจนรอยละ 17.0 ขณะที่หัวหนาครัวเรือนในวัย
เร่ิมตนทํางานในชวง 20 -29 ป มีปญหาความยากจนนอยที่สุดเพียงรอยละ 5.4 เพราะครอบครัวกลุมนี้
ไมมีภาระมากและมีโอกาสหารายไดสูงกวากลุมผูสูงอายุ  

ตารางที่ 10 
สัดสวนของครัวเรือนยากจนจําแนกตามอายุของหัวหนาครัวเรือน  ป 2539-2547 

                       หนวย : รอยละ 

ป อายุของหัวหนาครัวเรือน 

 < =19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 ป ขึ้นไป 

2539 17.9 10.6 16.3 14.0 13.0 18.4 20.3 

2541 23.0 9.8 16.9 15.8 14.8 19.3 22.6 

2543 20.7 9.1 20.4 17.8 17.9 20.6 24.7 

2545 15.7 9.3 13.9 12.3 12.9 16.5 20.0 

2547 16.8 5.4 10.5 10.1 9.1 12.7 17.0 

 ท่ีมา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
            ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได  สํานักงานคณะกรรมการ 
             พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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  ทั้งนี้ ในอนาคตคาดวาผูสูงอายุที่ยากจนจะมีมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน 
  การที่ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่ประชากรวัยแรงงานมี
แนวโนมลดลง ทําใหอัตราสวนภารพึ่งพิงผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราสวนภาระพึ่งพิงรวม
เพิ่มขึ้นไปดวย  แนวโนมเชนนี้จะทําใหคนในวัยแรงงานตองมีภาระดูแลทั้งเด็กและผูสูงอายุ จึงอาจ
กระทบตอรายไดสุทธิของครัวเรือนในอนาคต 
  อายุคาดหมายเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหผูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น สวนหนึ่งจะตอง 
เผชิญกับปญหาสุขภาพเรื้อรัง/ทุพพลภาพและเงินออมที่ไมพอใชตลอดชวงชีวิต ขณะที่ภาครัฐมี
ขอจํากัดดานทรัพยากร การจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบของการใหเบี้ยยังชีพและสังคมสงเคราะห
ทําไดจํากัด สงผลใหผูสูงอายุมีแนวโนมตองตกอยูในภาวะยากลําบากมากขึ้น  
  การเคลื่อนยายเขามาประกอบอาชีพในเมืองตามทิศทางการเติบโตและขยายตัว
ของความเปนเมือง สงผลใหมีการทอดทิ้งผูสงอายุไวในชนบทหรือฝากลูกหลานไวกับผูสูงอายุ สราง
ความเสี่ยงที่จะเกิดความยากลําบากแกผูสูงอายุมากขึ้น  
 อยางไรก็ดี  ผูสูงอายุรุนใหมมีแนวโนมท่ีมีการศึกษาดีขึ้นและมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตไดดีกวาคนรุนเกา ดังนั้น ถาสามารถใหความรูทางดานเศรษฐกิจท้ังในเรื่องของการสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางรายได ความสามารถในการบริหารจัดการเงินออม และการดูแล
ตนเองไดอยางเหมาะสมแลว  โดยรัฐและภาคีท่ีเก่ียวของเขามาชวยเสริมสรางและพัฒนาระบบ/กลไก
ตางๆที่มีอยูใหเอ้ืออํานวย เชน การสงเสริมการรวมกลุมหรือการตั้งกองทุนผูสูงอายุในชุมชนเพื่อ
ชวยเหลือเร่ืองการประกอบอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคม การสงเสริมการออมเพื่อผูสูงอายุ เปน
ตน ก็จะมีสวนชวยทําใหผูสูงอายุไมตองเผชิญกับภาวะเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





บทที่  5 
ที่อยูอาศัย  ครอบครัว  และสังคม 

 

การอยูอาศัย (Living Arrangements) 
  สวัสดิภาพหรือภาวะที่ด ี(well-being) หลายๆ ดานของผูสูงอายุขึ้นอยูกบัวาผูสูงอายุมี
สภาพการอยูอาศัยแบบใด ไดมาตรฐานหรอืไม อยูอยางไรหรืออยูกับใคร   

 ลักษณะการอยูอาศัย  (Living  condition) 
   ลักษณะที่อยูอาศัยดานกายภาพและของบานที่อยูสะทอนคุณภาพชีวิตของประชากร 
การอยูในบานที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐานสากลนับเปนความตองการขั้นพื้นฐานที่ควรไดรับการ
สนอง  เปนที่ยอมรับกันวาผูสูงอายุตองการสภาพที่อยูอาศัยที่แตกตางจากประชากรทั่วไปเนื่องจาก
ความจํากัดการเคลื่อนไหวของรางกายเมื่อมีอายุมากขึ้น 
   ขอมูลในตาราง  1 – 4  ช้ีวา ผูสูงอายุไทยไมนอยมีสภาพการอยูอาศัยที่ยังไม
เหมาะสม  แมวาผูสูงอายุไทยสวนใหญ (86 %) อยูบานเดี่ยว ตามดวยเรือนแถว และทาวนเฮาส  แต
เกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุที่อยูบานเดี่ยวเปนบานเดี่ยวที่ยกพื้นสูง โดยในชนบทมีรอยละของผูสูงอายุ
ที่อยูบานเดี่ยวยกพื้นสูงสูงกวาในเมืองมาก  สวนการอยูเรือนทาวนเฮาสและเรือนแถว  พบในเมือง
มากกวาในชนบท  ที่นาสังเกต คือ สวนใหญ หรือรอยละ 76 ของผูสูงอายุที่อยูบานยกพื้นสูง นอนอยู
ช้ันบนซึ่งนาจะมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุ  (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่  1 
ลักษณะที่อยูอาศัยของผูสงูอายุไทย (อายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป)  พ.ศ. 2545 

 
ลักษณะของสถานที่อยู  รวม เมือง ชนบท % นอนชั้นลาง 
  บานเดี่ยวยกพื้นสูง 42.4 24.8 50.3 24.0 
   บานเดี่ยวยกพื้นธรรมดา 46.0 44.0 46.9 70.3 
  ทาวนเฮาส 4.0 9.8 1.3 46.5 
  เรือนแถว 7.0 20.0 1.1 45.3 
  อ่ืนๆ 0.7 1.4 0.4 41.6 
รวม 100 100 100 47.8 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545. การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. 
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 นอยกวาครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุมีหองนอนอยูช้ันลาง และนอนบนเตียง ผูสูงอายุใน
เมืองมีแนวโนมจะนอนอยูช้ันลางมากกวาผูสูงอายุในชนบทเล็กนอย  แตรอยละที่นอนบนเตียงของ
ผูสูงอายุในเมืองสูงกวาผูสูงอายุในชนบทมาก  ความแตกตางระหวางเขตเมืองและชนบทในเรื่องการ
นอนบนเตียงสวนหนึ่งนาจะเกี่ยวของกับฐานะทางเศรษฐกิจและความชอบหรือวิถีชีวิตความเปนอยูที่
แตกตางกัน 

ตารางที่  2 
ลักษณะที่อยูอาศัยของผูสูงอายุไทย (อายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป)  พ.ศ. 2545 

 
ลักษณะการอยูอาศัย รวม เมือง ชนบท 

% มีหองนอนอยูช้ันลาง 47.8 50.6 46.6 
% นอนบนเตยีง 43.3 63.7 34.2 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545. การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. 
 

 แมวาผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในบานที่มีสวมในบาน แตยังมีผูสูงอายุอีกเกือบ  
1 ใน 3 ที่อยูในบานที่ไมมีสวมหรือมีสวมอยูนอกบาน  โดยผูสูงอายุในชนบทมีรอยละที่ไมมีสวมหรือ
มีสวมอยูนอกบานสูงกวาในเมือง  สวมที่ผูสูงอายุใชสวนใหญเปนสวมแบบนั่งยองๆซึ่งไมสะดวกกับ
ผูสูงอายุที่มักมีปญหาเขาเสื่อมและการนั่งยองๆ  มีเพียงรอยละ 12 เทานั้นที่มีสวมนั่งหอยเทา  ผูสูงอายุ
ในชนบทมีแนวโนมใชสวมซึมแบบนั่งยองๆมากกวา แตใชสวมนั่งหอยเทานอยกวาผูสูงอายุในเมืองมาก 
 

ตารางที่  3 
ลักษณะที่อยูอาศัยของผูสงูอายุไทย (อายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป)  พ.ศ. 2545 

 
ลักษณะการอยูอาศัย รวม เมือง ชนบท 

% มีสวมในบาน 71.3 89.9 62.9 
แบบของสวม    

    ชักโครก 12.2 30.0 4.2 
    สวมซึมราดน้ํา 86.6 68.8 94.1 
    สวมหลุม คลอง ไมมีสวม 1.6 1.3 1.7 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545. การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. 
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 แหลงน้ําดื่มหลักของผูสูงอายุ คือน้ําฝน น้ําประปา น้ําบาดาลหรือน้ําบอ และน้ํา
ขวดตามลําดับ  และมีความแตกตางกันของแหลงน้ําดื่มระหวางผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบท  โดย
ผูสูงอายุในชนบทสวนใหญ (รอยละ 76)  จะดื่มน้ําฝนและน้ําบาดาลหรือน้ําบอ  สวนผูสูงอายุในเมือง
ดื่มน้ําประปาและน้ําขวด (รอยละ 73) 
 

ตารางที่  4 
ลักษณะที่อยูอาศัยของผูสงูอายุไทย (อายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป)  พ.ศ. 2545 

 
แหลงน้ําดื่ม รวม เมือง ชนบท 

  ประปา 23.5 41.4 15.5 
  บาดาล/บอ  15.1 5.7 19.3 
  น้ําฝน 45.1 20.1 56.2 
  น้ําขวด 15.1 31.6 7.7 
  อ่ืนๆ 1.2 1.2 1.3 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545. การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. 
 

 แนวโนมการอยูอาศัย : ผูสูงอายุอยูกับใคร 
   กลาวไดวาผูสูงอายุไทยเกือบทั้งหมดอยูในครัวเรือน  อาจอยูคนเดียวหรือมี
สมาชิกอื่นอยูดวย  ผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนสถาบัน เชน คุก หรือ บานพักคนชรา มีนอยมาก  ใน
ประเทศไทย  ครอบครัว  โดยเฉพาะผูที่เปนบุตรยังคงมีบทบาทสําคัญในการเกื้อหนุนและดูแล
ผูสูงอายุ  แตหลักฐานใหมซ่ึงเปนผลสรุปจากการวิเคราะหขอมูลการสํารวจประชากรสูงอายุไทย  พ.ศ. 
2545 ช้ีวาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้นในระยะหลัง  (ตารางที่  5) กลาวคือ การเปรียบเทียบ
กับผลการสํารวจป พ.ศ. 2545 กับการสํารวจป พ.ศ. 2537 ซ่ึงเปนการสํารวจประชากรสูงอายุไทยครั้ง
แรกของสํานักงานสถิติแหงชาติ ช้ีวาในชวง 8 ปของการสํารวจสองครั้ง มีการเพิ่มขึ้นของการอยูตาม
ลําพังในประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) จากรอยละ 4  เปนรอยละ 7  และการอยูลําพังกับ
คูสมรสก็เพิ่มขึ้นเชนกันจากรอยละ 12 เปนรอยละ 14   สวนการอยูกับบุตรอยางนอยหนึ่งคน  แมวาจะ
ยังเปนแบบการอยูอาศัยหลักของผูสูงอายุไทย  แตสัดสวนไดลดลงจากรอยละ  74  เปนรอยละ 66   ที่
นาสังเกต คือ ผูสูงอายุมีแนวโนมจะอยูกับบุตรโสดมากกวาบุตรที่สมรส  (รอยละ 45 เปรียบเทียบกับ
รอยละ 21) 
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ตารางที่  5 
การกระจายรอยละของผูสงูอายุ ตามการอยูอาศัย พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 

 
การอยูอาศัย 2537 2545 

คนเดียว 3.6 6.5 
คูสมรสเทานั้น 11.6 14.0 
บุตรเคยสมรส/บุตรเขยหรือสะใภ (อาจมีหรือไมมีคูสมรส บุตรโสด 
หรือคนอ่ืนๆอยูดวย) 

23.4 21.0 

บุตรโสด (อาจมีหรือไมมีคูสมรส หรือคนอ่ืนๆอยูดวย แตไมมีบุตร
เคยสมรส/บุตรเขยหรือสะใภ)  

50.2 44.6 

อยูอาศัยแบบอืน่ๆ 11.2 13.8 
รวมรอยละ 100 100 

รอยละที่อยูกบับุตร(รวมบุตรเขยหรือสะใภ)  73.6 65.7 
รอยละที่อยูกบัคูสมรส (ไมคํานึงวามีคนอืน่อยูดวยหรือไม) 62.1 60.8 
ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท,  ปทมา อมรสิริสมบรูณ และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  

 
  อยางไรก็ตามผูสูงอายุที่ไมไดอยูกับบุตรรวมทั้งผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรืออยูลําพังกับ
คูสมรสจํานวนไมนอยอาศัยอยูใกลๆกับบุตรหรือมีการพบปะติดตอกับบุตรบอยครั้ง (ตารางที่ 6) 
โดยรวมอาจกลาวไดวา กวารอยละ 80 ของผูสูงอายุไทยถาไมไดอยูกับบุตรก็มีการติดตอกับบุตรอยาง
นอยหนึ่งคนบอยครั้ง  ผูสูงอายุในเขตเมืองมีรอยละที่อยูกับบุตรสูงกวาแตมีการติดตอบอยครั้งกับบุตร
ต่ํากวาผูสูงอายุในชนบท  สงผลใหในภาพรวมการอยูกับบุตรหรืออยูใกลกับบุตรของผูสูงอายุในเขต
เมืองและชนบทไมแตกตางกัน  ขอมูลในตารางที่ 3 ช้ีแนะวาจํานวนบุตรที่มีสัมพันธในทางบวกกับ
การอยูกับบุตร  และการติดตอบอยครั้งกับบุตร  กลาวคือรอยละที่อยูกับบุตรและรอยละที่ติดตอ
บอยครั้งกับบุตรเพิ่มตามจํานวนบุตรที่เพิ่มขึ้น 
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ตารางที่  6 
ตัวชี้วัดตางๆ ของการอยูอาศัยของผูสูงอายุไทย จําแนกตามลักษณะภมิูหลังบางประการ พ.ศ. 2545 

 
รอยละท่ี  

ลักษณะภูมิหลัง อยูกับบุตรหรอื 
บุตรเขย/สะใภ 

มีการติดตอบอยครั้งกับ
บุตร (รวมบุตรเขย/

สะใภ) ท่ีไมไดอยูดวยกัน 

อยูหรือมีการติดตอ
บอยครั้งกับบตุร 

(รวมบุตรเขย/สะใภ) 

รวม 65.7 33.6 78.9 

เขตท่ีอาศัย    

   เมือง 69.0 27.5 79.1 
   ชนบท 64.3 36.3 78.9 
ผูสูงอายุท่ีมีบตุรมีชีวิต 68.6 35.2 82.3 

จํานวนบุตรทีม่ีชีวิต    
   1 61.5 12.5 73.4 
   2 65.8 27.6 77.9 
   3 67.5 32.1 82.7 
   4+ 70.1 39.6 84.0 
ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท, ปทมา อมรสิริสมบรูณ และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  
หมายเหตุ : การติดตอบอยครั้งรวมการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันทุกวันหรือ 2-3 ครั้งตอสัปดาห. 

 
 โครงสรางครัวเรือนของผูสงูอายุ  

   ประเด็นหนึ่งที่มักมีการกลาวกันอยางกวางขวาง คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของครอบครัวไทยจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  และเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเทาที่ควร การศึกษาการอยูอาศัยจากองคประกอบของครัวเรือน (ตารางที่ 6) 
พบวา ระหวางป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนรุนอายุเดียวเพิ่มขึ้น
ซ่ึงสอดคลองกับการเพิ่มในสัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรืออยูกับคูสมรสเทานั้น และสัดสวนที่
อยูในครัวเรือนรุนอายุกระโดดก็เพิ่มขึ้นเชนกัน ตรงกันขาม สัดสวนที่อยูในครัวเรือนสองรุนอายุลดลง
เล็กนอย ขณะที่สัดสวนที่อยูในครัวเรือนสามรุนอายุหรือมากกวาลดลงมาก  ผลดังกลาวชี้วามี
แนวโนมที่ผูสูงอายุจะอยูในครัวเรือนขยายในสัดสวนที่ลดลง 
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 การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางรุนอายุของครัวเรือนดังกลาวไมแตกตางระหวางเมือง
และชนบท ในทั้งสองปสัดสวนผูสูงอายุในโครงสรางครัวเรือนสามรุนอายุขึ้นไปและรุนอายุกระโดด
ในเขตชนบทสูงกวาในเขตเมือง สะทอนสถานการณที่บุตรผูใหญจะทิ้งบุตรของตนไวกับพอแม
สูงอายุในชนบทซึ่งเปนปูยาตายายใหดูแล 
 

ตารางที่  7 
การกระจายรอยละของผูสูงอายุ ตามโครงสรางรุนอายุของครัวเรือน พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 

 

2537 2545 
โครงสรางรุนอายุ 

รวม เมือง(ก) ชนบท รวม เมือง ชนบท 
รวม 100 100 100 100 100 100 
รุนอายุเดียว 17.4 16.1 18.0 23.7 23.1 24.0 
สองรุนอายุ (ข) 27.3 36.0 23.7 25.6 33.1 22.2 
สามรุนอายุหรือมากกวา 47.7 43.5 49.4 41.8 38.2 43.5 
รุนอายุกระโดด * 7.6 4.4 8.9 8.8 5.6 10.3 
หมายเหตุ: (ก) รวมเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
 (ข) ไมรวมผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนรุนอายุกระโดด 
                 *รุนอายุกระโดด (skip generation) หมายถึงครัวเรือนที่มีหลานกับปูยาตายายแตไมมีบุตรหรือบุตรเขย/
สะใภ (ซึ่งเปนบิดามารดาของหลาน) ของหัวหนาครัวเรือนอยูดวย 
ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท , ปทมา อมรสิริสมบรูณ  และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  

 

การดูแลและการเกื้อหนุนทางสังคม (Caregiving and Social Support) 
  การดูแลและการเกื้อหนุนผูสูงอายุอาจมีไดในหลายรูปแบบ ท้ังดานวัตถุหรือเงินกับ
สิ่งของ และการดูแลในการดํารงชีวิตประจําวัน 
  แหลงรายได 
  ขอมูลใน ตาราง 8 แสดงวา แหลงของรายไดในป พ.ศ. 2545 คอนขางเหมือน
หรือไมเปลี่ยนไปจาก ป พ.ศ. 2537 กลาวคือ ในทั้งสองป บุตร (รวมบุตรเขย/สะใภ) เปนแหลงที่มา
ของรายไดที่พบมากที่สุด แตรอยละที่รายงานวาบุตรเปนแหลงที่มาของรายไดลดลงเล็กนอยระหวาง
สองสํารวจ แหลงรายไดที่พบมากอันดับสอง คือ การทํางานของผูสูงอายุเองโดยรอยละที่รายงานวามี
รายไดมาจากการทํางานคอนขางคงที่ระหวางการสํารวจสองครั้ง ประมาณหนึ่งในหาของผูสูงอายุใน
ป พ.ศ. 2537 มีรายไดจากคูสมรส และลดลงเปนต่ํากวาหนึ่งในหาในป พ.ศ. 2545 เงินออมและ
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ดอกเบี้ยนับเปนที่มาของรายไดของผูสูงอายุประมาณหนึ่งในหาของทั้งสองสํารวจ รอยละที่มีรายได
และส่ิงของจากพี่นอง ญาติ และอื่นๆ ซ่ึงคอนขางต่ําอยูแลวในป พ.ศ. 2537 ยิ่งลดลงในป พ.ศ. 2545 
แหลงรายไดแหลงเดียวที่มีรอยละของการรายงานที่เพิ่มขึ้นระหวางการสํารวจสองป ไดแกเงินเบี้ยยัง
ชีพของทางราชการ สะทอนถึงการขยายความครอบคลุมของโครงการเบี้ยยังชีพที่มุงใหแกผูสูงอายุที่
ยากจนไมมีผูดูแล อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 3 เทานั้นของผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพในชวง   
หนึ่งปกอนการสํารวจในป พ.ศ. 2545 
 

ตารางที่   8 
รอยละของผูสงูอายุท่ีไดรับการเกื้อหนุนดานรายไดและวัตถุในรอบปท่ีแลวจากแหลงตางๆ 

พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 
 

2545 รวม 

เพศ อายุ เขตท่ีอาศัย 

 
แหลงท่ีมาของรายได 

2537 2545 ชาย หญิง 60-69 70+ เมือง ชนบท 
การทํางาน 38.0 37.7 48.9 28.2 50.2 16.7 27.9 42.1 
บํานาญ 4.1 4.3 6.9 2.1 4.7 3.7 9.7 1.9 
เบี้ยยังชีพทางราชการ 0.5 3.0 2.7 3.3 1.7 5.2 1.8 3.6 
ดอกเบี้ย/เงินออม 17.1 18.0 19.7 16.5 18.9 16.5 27.9 13.5 
บุตร 84.5 77.2 72.8 80.9 73.3 83.9 71.2 79.9 
คูสมรส 21.4 17.4 16.5 18.1 22.9 8.2 15.8 18.1 
พี่นอง 6.9 3.5 2.6 4.2 3.3 3.8 3.1 3.7 
ญาติ 8.0 5.3 3.9 6.5 4.0 7.5 5.2 5.4 
อ่ืนๆ 3.3 2.6 2.2 3.0 2.2 3.3 3.0 2.5 
ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท,  ปทมา  อมรสิริสมบรูณ  และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  
 

   การเกื้อหนุนดานตางๆ 
   ตารางที่ 9 แสดงบุคคลหลักที่ใหการเกื้อหนุนดานวัตถุ 4 แบบไดแก การเงิน 
อาหาร  เสื้อผา  และของใช  ผลในตารางดังกลาว ช้ีวา ผูสูงอายุสวนใหญระบุวาไดรับการเกื้อหนุนใน
แตละแบบ โดยรวมนอยกวาหนึ่งในหาตอบวาไมไดรับการเกื้อหนุนดานการเงินจากใคร และนอยกวา
หนึ่งในสี่ไมไดรับการเกื้อหนุนดานอาหารจากใครเลย การไดรับการเกื้อหนุนดานเสื้อผาและของใช
อ่ืนๆ แมจะมีไมมากแตก็ยังมีผูสูงอายุมากกวาครึ่งหนึ่งที่รายงานวาไดรับ 
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ตารางที่  9 
การกระจายรอยละของผูสงูอายุ  

ตามบุคคลหลักท่ีใหการเกื้อหนุนแตละดาน  พ.ศ. 2545 
 

บุคคลหลักท่ีใหการเกื้อหนุนแตละดาน แบบของการเกื้อหนุน 

ไมมีใคร คูสมรส บุตร(รวมเขย/
สะใภ) 

อ่ืนๆ รวม 

การเงิน 17.7 7.1 71.2 4.0 100 
อาหาร 23.2 19.3 52.2 5.3 100 
เสื้อผา 41.8 6.2 48.7 3.3 100 
ของใช 44.4 8.8 44.1 3.1 100 

ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท, ปทมา  อมรสิริสมบรูณ  และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  

 
   การดูแลในการดํารงชีวิตประจําวัน 
   ภาวะที่ดีหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุไมเพียงขึ้นอยูกับการเกื้อหนุน
ดานวัตถุเทานั้น การชวยเหลือทางสังคมและการใหการดูแลในการดํารงชีวิตประจําวันแกผูสูงอายุที่
ปวยหรือชวยตัวเองไมไดนับวามีความสําคัญเชนกัน 
   ขอมูลใน  ตารางที่ 10 แสดงวา โดยรวม ประมาณหนึ่งในสี่ของผูสูงอายุรายงาน
วาไมมีคนใหความชวยเหลือดูแลในการดํารงชีวิตประจําวันในชวง 12 เดือนกอนการสํารวจ แตผล
ดังกลาวไมไดหมายความวาผูที่ไมไดรับความชวยเหลือเหลานี้ถูกทอดทิ้ง เพราะผูสูงอายุเหลานี้สวน
ใหญหรือเกือบทั้งหมดสามารถดูแลตัวเองหรือไมไดตองการความชวยเหลือ รอยละที่ไมมีคนดูแล
แตกตางกันเล็กนอยตามเพศและสถานภาพสมรส แมวาโดยรวมแลวผูสูงอายุหญิงมีสัดสวนที่รายงาน
วาไมมีคนดูแลสูงกวาผูสูงอายุชาย ความแตกตางระหวางเพศนี้พบในกลุมที่กําลังสมรสเทานั้น 
สําหรับกลุมที่ไมมีคูสมรส ผูสูงอายุชายมีแนวโนมจะรายงานวาไมมีคนดูแลสูงกวาผูสูงอายุหญิง
เล็กนอย ความแตกตางในสัดสวนที่ไมมีคนดูแลพบมากที่สุดในผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน กลาวคือ 
ผูสูงอายุที่อายุนอยกวามักรายงานวาไมมีคนดูแลในสัดสวนที่สูงกวาผูสูงอายุที่อายุมากกวา ซ่ึงสะทอน
วาความตองการการดูแลในการดํารงชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นเมื่อผูสูงอายุมีอายุมากขึ้น 
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ตารางที่  10 
การกระจายรอยละของผูสงูอายุ ตามบคุคลหลักท่ีใหการดูแลในการดาํรงชีวติประจําวัน 

จําแนกตามลักษณะภูมิหลัง พ.ศ. 2545 
 

บุคคลหลักท่ีใหการดูแลในการดํารงชีวิตประจําวัน  
ลักษณะภูมิหลัง ไมมีใคร คูสมรส บุตร (รวมบุตร

เขย/สะใภ) 
อ่ืนๆ รวม 

รวม 23.0 29.0 43.0 5.0 100 

เพศ      
   ชาย 21.9 43.5 31.9 2.7 100 
   หญิง 23.9 16.7 52.4 7.0 100 
สถานภาพสมรส      

   กําลังสมรส 21.9 45.6 31.1 1.4 100 
   ไมไดกําลังสมรส 24.8 (ก) 63.4 11.8 100 
อายุ      
   60 - 69 26.0 35.5 34.9 3.6 100 
   70+ 17.8 18.1 56.6 7.4 100 
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาในการทํา
กิจวัตรประจําวันและระบุวา
ตองการความชวยเหลือ 

 
2.9 

 
22.3 

 
61.8 

 
13.1 

 
100 

   ชาย 4.2 42.5 46.3 7.0 100 
   หญิง 2.0 9.9 71.3 16.9 100 
ท่ีมา  :  จอหน โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ, ปรียา มิตรานนท, ปทมา  อมรสิริสมบรูณ  และสุพาพร อรุณรักษสมบัติ,  
            2548.  ประชากรสูงอายุไทย.  : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545.  การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม.  
 

ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง (Vulnerable elderly)  
 

   ประชากรสูงอายุมีลักษณะที่หลากหลายเชนเดียวกับประชากรกลุมอื่นๆ  กลุม
ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง  (Vulnerable elderly ) คือ ผูสูงอายุที่มีลักษณะเสี่ยงตอการจะตกอยูในสภาพที่
ไมดี  เปนกลุมหนึ่งซ่ึงตองการระบบคุมครองทางสังคมมาเสริมนอกเหนือจากครอบครัว  อาจแบง
ลักษณะภาวะเสี่ยง  เปน 3 หมวดใหญ ๆ คือ ดานประชากรและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสุขภาพ  
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(Hermalin and Ofstedal 2003)  แตละดานอาจวัดการมีภาวะเสี่ยงจากมิติเดียวหรือหลายมิติผสมกัน ถา
วัดจากมิติเดียว จะมีสัดสวนผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงมากหรือสูง  ถาวัดดวยสองมิติ สัดสวนผูสูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงจะลดลงอยางมาก และถาวัดดวยสามมิติหรือมากกวาสามมิติ จะยิ่งมีสัดสวนผูสูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงเหลือนอยมาก 
 
   กลุมผูสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคม 
  ภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคม วัดไดจากหลายมิติ เชน เพศ อายุ สถานภาพ 
สมรส    การไมไดรับการศึกษา การอยูอาศยั  (อยูคนเดยีว)   และการติดตอกับเครือญาติ   ตารางที ่ 11    
แสดงรอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในดานประชากรและสังคม (แตละมิติ) จําแนกตามเพศ และ
เขตที่อยูอาศัย   ระดับของการมีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคมที่วัดดวยมิติเดียว (ไมนับเพศ) มี
พิสัยตั้งแตไมถึงรอยละ 1 สําหรับดานการไมมีการติดตอกับบุตร  จนถึงรอยละ 27.3 สําหรับดานภาวะ
ความเปนหมาย   รองลงมาคือ การไมมีการศึกษา (รอยละ 20.7) โดยในทุกดัชนี  สัดสวนที่มีภาวะเสีย่ง
ของผูสูงอายุหญิงสูงกวาของผูสูงอายุชาย สะทอนวาความเปนเพศหญิงเปนองคประกอบหนึ่งของการ
มีภาวะเสี่ยง 
 สําหรับความแตกตางตามเขตที่อาศัยแปรผันกันในแตละดัชนี  บางดัชนีเขตเมือง
จะสูงกวาเขตชนบท  (ความเปนโสด การไมมีบุตร และการไมมีการติดตอกับเพื่อนบาน) และบางดัชนี
เขตเมืองต่ํากวาเขตชนบท (การไมมีการศึกษา และการอยูคนเดียว) และบางดัชนีไมมีความแตกตาง
หรือแตกตางกันนอยระหวางเขตเมืองและชนบท (การมีอายุสูงตั้งแต 80 ป ขึ้นไป การเปนหมาย การ
หยา/แยก   การไมติดตอกับบุตรหรือหลานหรือบิดามารดาหรือญาติอ่ืน)   
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ตารางที่  11 
กลุมสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคม  

(รอยละของผูสูงอายุท้ังหมดที่มีภาวะเสี่ยงแตละมิต)ิ พ.ศ. 2545 
 

เพศ เขตท่ีอาศัย 
มิติดานประชากรและสังคม 

ชาย หญิง เมือง ชนบท 

รวม 

% เพศหญิง - - 55.3 53.8 54.3 
% อายุ 80+ 7.6 10.2 9.3 9.0 9.1 
% โสด 1.3 3.4 3.4 2.0 2.4 

% หมาย 12.4 39.9 27.2 27.4 27.3 

% หยา/ แยก 4.0 9.5 7.0 7.3 6.8 

% ไมมีการศึกษา 13.5 26.8 18.2 21.8 20.7 

% ไมมีบุตร 3.6 5.2 6.6 3.5 4.5 

% อยูคนเดียว 4.5 7.8 5.7 6.5 6.3 

% ไมมีการติดตอกับบุตร* 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 

% ไมมีการติดตอกับหลาน(บุตรของบุตร)* 1.6 1.7 1.4 1.7 1.7 

% ไมมีการติดตอกับพี่นอง* 5.6 6.1 5.3 6.1 5.9 

% ไมมีการติดตอกับญาติอ่ืน* 5.5 5.7 5.8 5.5 5.6 

% ไมมีการติดตอกับเพื่อนบาน* 1.9 2.3 3.6 1.5 2.1 

* เฉพาะผูสูงอายุที่มีญาติแตละประเภทอยูที่อ่ืน และเปนการติดตอเยีย่มเยียนระหวางกันในชวง 12 
เดือนกอนการสํารวจ 
ท่ีมา : นภาพร ชโยวรรณ “กลุมผูสูงอายุท่ีเปราะบางในประเทศไทย” วารสารประชากรศาสตร   ปที่ 21 ฉบับ 1  
          มีนาคม, 2548. 

 
   เมื่อใชสองมิติของลักษณะทางประชากรและสังคมผสมกัน (ตารางที่  12)  พบวา
ปจจัยการไมมีบุตรนาจะมีความสําคัญตอภาวะเสี่ยงของผูสูงอายุนอยกวาการอยูคนเดียว  กลาวคือ 
รอยละ 3.8 ของผูสูงอายุไทยเปนหมายและอยูคนเดียว ขณะที่ไมถึงรอยละ 1 เปนหมายและไมมีบุตร  
รอยละ 1.2 ของผูสูงอายุมีสถานภาพสมรส หยา/แยก และอยูคนเดียวแตมีรอยละ 0.2 ที่หยา/แยกและ
ไมมีบุตร  เปนท่ีนาสนใจที่พบวาผูสูงอายุท่ีเปนโสดและอยูคนเดียวมีสัดสวนต่ํากวาผูสูงอายุท่ีเปน
หมาย หยา/แยก และอยูคนเดียว (รอยละ 0.5 เปรียบเทียบกับรอยละ 3.8  และรอยละ 1.2)  ดังนั้นความ
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เชื่อโดยทั่วไปวาผูสูงอายุ ท่ีเปนโสดนาจะตกอยูในภาวะที่ เสี่ยงตอการตกอยูในภาวะไมดี เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับผูสูงอายุกลุมอ่ืนอาจไมตรงกับขอเท็จจริงนัก  ผูสูงอายุท่ีเปนหมายควรไดรับความ
สนใจมากขึ้นเพราะกลุมนี้มักจะขาดคูหรือผูท่ีใหการเก้ือหนุนท้ังดานการเงิน สังคม และจิตใจ  
ในขณะที่ตนเองอยูในวัยสูงอายุ อาจทําใหมีปญหาในการปรับตัว  ถาใชภาวะความเปนหมาย หยา/แยก 
และการอยูคนเดียวเปนดัชนีวัดการมีภาวะเสี่ยง อาจกลาวไดวาโดยรวม ประมาณรอยละ 5 ของ
ผูสูงอายุไทยมีภาวะเสี่ยงทางประชากรและสังคม  
   นอกจากนี้การศึกษาขอมูลในรายละเอียดยังพบวา  ไมมีผูสูงอายุคนใดที่ไมมีการ
ติดตอกับญาติหรือเพื่อน  หรือเพื่อนบาน  ยกเวนผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือเพื่อนเหลานั้นเลย  ซ่ึงมี
จํานวนไมกี่ราย  ดังนั้นกลาวไดวาสัดสวนของผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเกือบไมมี ถาหากนิยามวา 
“ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง” คือ “ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและไมมีการติดตอกับใครเลย” 
 

ตารางที่  12 
กลุมสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคม  

(รอยละของผูสูงอายุท้ังหมดที่มีภาวะเสี่ยง 2 มิติ) พ.ศ. 2545 
 

เพศ เขตท่ีอาศัย 
มิติดานประชากรและสังคม 

ชาย หญิง เมือง ชนบท 

รวม 

% โสดอยูคนเดียว 0.2 0.8 0.6 0.5 0.5 

% หมาย อยูคนเดียว 2.2 5.2 3.3 4.1 3.8 

% หยา/แยก อยูคนเดียว 1.0 1.4 0.9 1.3 1.2 

% หมาย ไมมีบุตร 0.4 1.0 1.1 0.5 0.7 

% หยา/แยก ไมมีบุตร 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 

% ไมมีบุตรและอยูคนเดียว 0.4 1.1 0.9 0.7 0.7 
ท่ีมา  : นภาพร ชโยวรรณ “กลุมผูสูงอายุท่ีเปราะบางในประเทศไทย” วารสารประชากรศาสตร   ปที่ 21 ฉบับ 1  
           มีนาคม, 2548. 

 
   มิติดานเศรษฐกิจ 
  ปจจัยทางเศรษฐกิจนับวามีความสําคัญตอภาวะที่ดีของผูสูงอายุอยางมาก    ถาวัด
การมีภาวะเสี่ยงทางเศรษฐกิจดวยรายได ความเพียงพอของรายได และดัชนีรวมวัดสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมและความตองการทํางานที่ไมไดรับการสนอง ซ่ึงหมายถึงผูที่ตองการทํางาน 
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พรอมที่จะทํางานหรือมีสุขภาพดีพอที่จะทํางาน แตไมไดทํางานในชวงหนึ่งสัปดาหกอนการสํารวจ    
(ตารางที่  13)  พบวา ประมาณ 1 ใน 4 ของผูสูงอายุไทยเปนผูยากจน คือมีรายไดรวมตอปต่ํากวา   
10,000  บาท   ซ่ึงสอดคลองกับตัวช้ีวัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่พบวา เกือบ 1 ใน 4 ของ
ผูสูงอายุ อยูในกลุมที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ําสุด  แตเมื่อนําเอาตัวแปรความเพียงพอ
ของรายไดมาประกอบกับรายได พบวารอยละ 13.7 ของผูสูงอายุไทยอยูในภาวะยากจนมีรายไดไม
เพียงพอ และสวนใหญของผูสูงอายุกลุมนี้ ไมไดรับเบี้ยยังชีพของทางราชการ  รอยละ 3.1 ของ
ผูสูงอายุไทยตองการทํางาน และพรอมท่ีจะทํางานแตไมมีงานทํา  จากตัวช้ีวัดการมีภาวะเสี่ยงดาน
เศรษฐกิจทั้งหมดอาจกลาวไดวา ประมาณรอยละ 13 ของผูสูงอายุไทยมีภาวะเสี่ยงดานเศรษฐกิจ   
โดยผูสูงอายุหญิง และผูสูงอายุในชนบทมีสัดสวนที่อยูในขายภาวะเสี่ยงมากกวาผูสูงอายุชาย และ
ผูสูงอายุในเมือง 
 

ตารางที่ 13 
กลุมสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2545 

 

เพศ เขตท่ีอาศัย 
มิติดานเศรษฐกิจ 

ชาย หญิง เมือง ชนบท 

รวม 

%  ยากจน (มีรายไดต่ํากวา 10,000บาทตอป) 19.8 28.6 13.4 29.6 24.6 
%  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับต่ําสุด* 22.5 23.5 8.5 29.6 23.1 
%  ยากจนและรายไดไมพอเพียง 11.4 15.6 7.5 16.4 13.7 
%  ยากจนและรายไดไมพอเพียง ไมได 
รับเบี้ยยังชีพ 

10.8 14.7 7.2 15.4 12.9 

% ตองการทํางานและพรอมทํางานแตไมมีงานทํา 3.6 2.8 1.5 3.8 3.1 
* ดัชนีรวมสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สรางจากคําถามตางๆที่ถามเกี่ยวกับความเพียงพอของรายได ความ
ตองการการเกื้อหนุนดานการเงิน เสื้อผา อาหารและของใชตางๆและคุณภาพของที่อยูอาศัยซึ่งวัดจากลักษณะของตัว
บาน วัสดุที่ใชสรางบาน แบบและที่ต้ังของสวม (ดูคําอธิบายการสรางดัชนีนี้จาก Knodel et al 2005) 
ท่ีมา : นภาพร ชโยวรรณ “กลุมผูสูงอายุท่ีเปราะบางในประเทศไทย” วารสารประชากรศาสตร  ปที่ 21 ฉบับ 1  
           มีนาคม, 2548. 
 

 กลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ 
   เชนเดียวกับดานเศรษฐกิจ สุขภาพเปนปจจัยเส่ียงหรือปญหาหลักของผูสูงอายุ  
ภาวะเสี่ยงดานสุขภาพกายวัดดวย 2 ดัชนี คือ การประเมินสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ และ ความจํากัด
ทางดานรางกายหรืออยูในภาวะทุพลภาพ ซ่ึงนิยามวาเปนผูที่ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดเอง
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อยางนอยหนึ่งอยางในสามอยาง (ไดแก การกินอาหาร ใสเสื้อผา และอาบน้ํา/เขาหองสุขา)  และวัด
สุขภาพทางใจจากความเหงา ตารางที่ 14 แสดงรอยละของผูสูงอายุทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ
กายและใจจําแนกตามเพศและเขตที่อาศัย  พบวา เกือบ 1 ใน 4 ของผูสูงอายุไทยมีสุขภาพที่ไมดีถึงไม
ดีมาก ประมาณรอยละ 2.8 มีความจํากัดทางดานรางกายหรือทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองไมได แต
เมื่อนําปจจัยดานการไดรับความชวยเหลือดูแลในการทํากิจวัตรประจําวันมาประกอบการพิจารณากับ
การมีความจํากัดทางดานรางกาย พบวา เกือบทั้งหมดของผูสูงอายุที่ทุพลภาพไดรับการดูแลชวยเหลือ
ในเรื่องกิจวัตรประจําวัน  ในดานการมีภาวะเสี่ยงทางใจ พบวา รอยละ 12.1 ของผูสูงอายุมีความรูสึก
เหงาในระดับปานกลางถึงมาก  เชนเดียวกับมิติทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ความแตกตางของ
ความเปราะบางดานสุขภาพทั้งทางกายและใจระหวางเพศและเขตที่อาศัย พบวาผูสูงอายุหญิงและผูที่
อยูในชนบท มีสัดสวนที่มีภาวะเสี่ยงสูงกวาผูสูงอายุชายและผูที่อยูในเมือง  ยกเวนดัชนีที่วัดความ
จํากัดทางรางกายซึ่งพบวาผูสูงอายุในเมืองมีสัดสวนสูงกวาผูสูงอายุในชนบท   
 

ตารางที่  14 
กลุมสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ  พ.ศ. 2545 

 
เพศ เขตท่ีอาศัย ลักษณะดานสขุภาพ 

ชาย หญิง เมือง ชนบท 

รวม 

%ประเมินสุขภาพตนเองไมดีถึงไมดีมาก 20.9 27.2 21.7 25.5 24.3 
% ทํากิจวัตรประจําวนัดวยตนเองไมได 2.4 3.2 3.5 2.5 2.8 
% ทํากิจวัตรประจําวนัดวยตนเองไมได
และไมไดรับความชวยเหลือ 

0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

% รูสึกเหงา (ระดับปานกลางถึงมาก) 109 13.1 10.2 13.0 12.1 
ท่ีมา : นภาพร ชโยวรรณ “กลุมผูสูงอายุท่ีเปราะบางในประเทศไทย” วารสารประชากรศาสตร ปที่ 21 ฉบับ 1  
           มีนาคม, 2548. 

 
   กลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงดานประชากร สังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ 
   เมื ่อนํามิติดานประชากร  สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพมาพิจารณารวมกัน 
(ตารางที่ 15)  พบวาปจจัยความเปนหมาย การอยูคนเดียว ความยากจน และการมีสุขภาพไมดี
ประกอบกันสงผลใหมีผูสูงอายุประมาณรอยละ 1.3 ตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการอยูสภาพที่เสียเปรียบ
หรือเส่ียงตอการตกอยูในภาวะที่ไมดี 
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 โดยรวม จากภาวะเสี่ยงทั้งสามดาน สัดสวนของผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงดาน
สุขภาพและเศรษฐกิจจะสูงกวาดานประชากรและสังคมมาก กลาวคือ รอยละที่มีภาวะเส่ียงดาน
สุขภาพกายมีถึงเกือบหนึ่งในหา (รอยละ 24)  สัดสวนที่มีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพใจมีรอยละ 12   และ
รอยละ 14  ภาวะเสี่ยงดานเศรษฐกิจ คือมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนและไมเพียงพอ ขณะที่สัดสวน
ที่มีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคมมีไมสูง  คือ รอยละ 4  เปนหมายและอยูคนเดียว รอยละ 1 
หยาหรือแยกและอยูคนเดียว ไมถึงรอยละ 1 ไมมีบุตรอยูคนเดียว  ผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษา
ที่ผานมาที่พบวาปญหาสําคัญที่ผูสูงอายุประสบ คือ ดานสุขภาพและเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่  15 
กลุมสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงดานประชากรและสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ  

(รอยละของผูสูงอายุท้ังหมดที่มีลักษณะตางๆ) พ.ศ. 2545 
 

เพศ เขตท่ีอาศัย มิติดานประชากร สังคม  
เศรษฐกิจและสุขภาพ ชาย หญิง เมือง ชนบท 

รวม 

%โสด อยูคนเดียวและยากจน 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

%โสด อยูคนเดียวและสุขภาพไมดีถงึไมดี
มาก 

0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 

%โสด อยูคนเดียวและเหงา 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

% หมาย อยูคนเดียวและยากจน 0.7 1.7 0.6 1.6 1.3 

% หมาย อยูคนเดียวและสุขภาพไมดีถึง
ไมดีมาก 

0.6 1.6 0.8 1.3 1.2 

% หมาย อยูคนเดียวและเหงา 0.6 1.4 0.9 1.1 1.1 

%หยา/แยกอยูคนเดียวและยากจน 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 

%หยา/แยก อยูคนเดียวและสุขภาพไมดีถงึ
ไมดีมาก 

0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 

%หยา/แยก อยูคนเดียวและเหงา 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 
ท่ีมา : นภาพร ชโยวรรณ “กลุมผูสูงอายุท่ีเปราะบางในประเทศไทย” วารสารประชากรศาสตร ปที่ 21 ฉบับ 1  

           มีนาคม, 2548. 
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การเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุ 
 

   การเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุนับเปนกระบวนการสําคัญในการเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพหรือผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ (successful aging) เปน พฤฒพลัง (Active 
aging)  การเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุเปนเรื่องที่ควรทําตั้งแตกอนเขาสูวัยอยูอายุและทําตอเนื่องแม
เมื่ออยูในวัยสูงอายุแลว  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 ถามคําถามกวางๆวา 
“ทานไดเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุดานตางๆเหลานี้หรือไม”  โดยดานการเตรียมความ
พรอมที่ถามมี 3 ดาน ไดแก  การเงิน ที่อยูอาศัย และ สุขภาพ  ผลแสดงขอมูลในตารางที่ 16 ช้ีวา 
ผูสูงอายุไทยสวนใหญไมไดมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
และสุขภาพ  การที่พบวารอยละ 88 ของผูสูงอายุรายงานวาไดมีการเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย 
นาจะไมไดหมายถึงการเตรียมสภาพที่อยูอาศัยหรือเตรียมวาจะอยูอยางไรกับใคร แตเปนการเตรียมวา
มีที่อยูอาศัยของตนเองมากกวา เนื่องจาก ผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 82) เปนเจาของบานที่ตนอาศัยอยู  
โดยสัดสวนของการเปนเจาของบานของผูสูงอายุในชนบทสูงกวาในเมือง (รอยละ 86 เปรียบเทียบกับ
รอยละ 72)  สัดสวนการเปนเจาของบานและความแตกตางระหวางเขตเมืองและชนบทในสัดสวนการ
เปนเจาของบานดังกลาวสอดคลองกับรอยละที่รายงานวาไดมีการเตรียมพรอมดานที่อยูอาศัยในวัย
สูงอายุ และซึ่งพบวาในเขตชนบทมีรอยละที่เตรียมดานที่อยูอาศัยมากวาในเขตเมือง ขณะที่การ
เตรียมการดานการเงินและสุขภาพ ผูสูงอายุในเขตเมืองมีรอยละที่เตรียมสูงกวาในเขตชนบท 

ตารางที่  16 
การเตรียมความพรอมในการเขาสูวยัสูงอายดุานตางๆ พ.ศ. 2545 

50-59 60+  
รวม เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท 

% ไดเตรยีมความพรอมดานการเงิน 19.2 27.8 15.1 18.0 27.9 13.5 

% ไดเตรยีมความพรอมดานที่อยูอาศัย 91.2 84.1 94.5 88.4 82.4 91.1 

% ไดเตรยีมความพรอมดานสุขภาพ 20.6 27.5 17.4 18.6 27.2 14.7 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย, 2545. 

   เพียงประมาณ 1 ใน 5 ของทั้งผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุ (อายุ 50-59 ป) และผูสูงอายุ
รายงานวามีการเตรียมดานการเงินและดานสุขภาพ โดยผูที่อยูในเมืองมีสัดสวนการเตรียมทั้งสองดาน
สูงกวาในชนบท อยางไรก็ตาม การศึกษาขอมูลในรายละเอียดของการเตรียมการดานสุขภาพ 
พบวา มีเพียงรอยละ 5 ของผูสูงอายุที่รายงานวาไดเตรียมการดานสุขภาพ มีการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมออยางนอย 30 นาทีเปนเวลาติดตอกันมากกวา 6 เดือน ดังนั้นสัดสวนที่รายงานวาไดมีการ
เตรียมการดานสุขภาพจากคําถามงาย ๆ คําเดียวจึงอาจสูงกวาความเปนจริงเชนกัน  
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การมีสวนรวมของผูสูงอายุ 
 
  การสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคม  นั้น
เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีการติดตอ  ส่ือสาร  และปะทะสังสรรครวมกับบุคคลอื่นในสังคม 
ซ่ึงอาจเปนบุคคลที่อยูในวัยเดียวกัน  ใกลเคียงกัน หรือตางวัย  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับรูปแบบและลักษณะ
ของกิจกรรมสังคมที่ผูสูงอายุไดมีโอกาสเขารวม   

การมีสวนรวมของผูสูงอายุในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมนั้น  นอกจากจะเปนการ 
สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แลวยังเปนการทําใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดี โดยที่ไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน  เรียนรูทางสังคม  ดวยการรวมทํากิจกรรมกับ
บุคคลอื่น  ขณะเดียวกันการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมของผูสูงอายุ ยังจะเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีโอกาสในการถายทอดศักยภาพที่มีอยูของตนเอง  รวมทั้ง   
การไดแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความรู ภูมิปญญา  และทักษะรวมกับบุคคลอื่น  โดยจะเปนการ
กอใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรคตอท้ังตัวผูสูงอายุเอง  และครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ตามลําดับ 
  ปจจุบนัมีบุคคลที่อยูในวัยสูงอายุจํานวนมากที่เปนบุคคลมีความรู ความสามารถ และ
ยังคงมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ถายทอดความรูความสามารถ  ภูมิปญญา รวมทั้งประสบการณที่
มีอยู อีกทั้งยังไดทําหนาที่ใหความชวยเหลือและเกื้อกูล  และทําคุณประโยชนตอสังคมทั้งในระดับ
ทองถ่ิน  และระดับประเทศอยางตอเนื่อง  ตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุในการทําหนาที่และมีบทบาทตาง ๆ  ในสังคมนั้น ไดแก 
 
    การมีสวนรวมทางการเมืองของผูสงูอาย ุ
   ขอมูลที่มีอยูแสดงวา จากอดีตที่ผานมาผูสูงอายุที่เขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวม
ทางการเมืองนั้น  มีอยูจํานวนไมนอย จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตป พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538  
และ พ.ศ. 2539  มีสัดสวนที่เปนผูสูงอายุถึงรอยละ  13.1  14.9  และ 12.5  ตามลําดับ (ผูสูงอายุใน
ประเทศไทย, 2545.)  และในปจจุบัน  (พ.ศ. 2548)  ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา  ทั้ง  2  กลุมนี้  มีจํานวนสูงถึงรอยละ  23  (ฝายทะเบียน  และขอมูลรัฐสภา,  2548)  
ขอเท็จจริงดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูสูงอายุบางสวนยังคงเปนผูที่มีศักยภาพและยังสามารถแสดง
บทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองไดเปนอยางดี 
   อยางไรก็ตาม  การที่ผูสูงอายุไดมีการใชศักยภาพของตนเองอยางหลากหลายในดาน
ตาง ๆ  นั้นยอมจะกอใหเกิดประโยชนตอตัวผูสูงอายุเองและตอชุมชนควบคูกันไป  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ผูสูงอายุยังคงเปนผูที่มีศักยภาพที่จะทําคุณประโยชนตอชุมชนและสังคม  โดยจะเปนการกอใหเกิด
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ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวผูสูงอายุเอง  ซ่ึงอาจมีการรวมกลุมของสมาชิกที่เปน
ผูสูงอายุดวยกัน  และมีการทํากิจกรรมรวมกัน อาทิการชวยเหลือสมาชิก  ชวยเหลือชุมชน  ตลอดจน
การรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม 
 

ตารางที่  1 
จํานวนและรอยละของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ท่ีมีอายุตัง้แต  60  ปขึ้นไป 

 
เพศ 

ชาย หญิง รายการ รวม 
อายุตัง้แต  

60  ป 
ขึ้นไป 

รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

                          รวม 700 162 23.1 149 91.9 13 8.1 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 46 9.2 42 91.3 4 8.7 
สมาชิกวุฒิสภา 200 116 58.0 107 92.2 9 7.8 
ท่ีมา :  ฝายทะเบียนและขอมูลรัฐสภา,  2548. 

หมายเหตุ  :  สมาชิกวุฒิสภา  อยูในตําแหนงคราวละ  6  ป  (พ.ศ. 2543 – 2549) 
         สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  (พ.ศ. 2548 – 2551) 
 
  การมีสวนรวมในชมรมผูสูงอายุ 
   ชมรมผูสูงอายุ  เปนกลุมหรือองคกรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุมผูสูงอายุ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตนเองและรวมกันพัฒนาชุมชนโดยมีครอบครัวและชุมชนเปนสถาบัน
พื้นฐานในการรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  โดยจะสงผลตอการชวยสรางเสริมสุขภาพรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  และสังคมใหแกผูสูงอายุ  ในอดีตที่ผานมาผูสูงอายุที่พักอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกันใน
ชุมชนจะมีการรวมกลุมกันบริเวณรานกาแฟ  หรือศาลาวัดเพื่อพบปะพูดคุย  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน  ตอมาการรวมกลุมของผูสูงอายุไดมีการพัฒนาและปรับ
รูปแบบการดําเนินงานในรูปของชมรมผูสูงอายุที่มีลักษณะเปนกลุม  องคกรที่มีความเปนทางการมาก
ขึ้น  ขณะเดียวกัน  ก็ไดมีหนวยงานตาง ๆ ที่เห็นถึงความสําคัญของชมรมผูสูงอายุ  จึงไดใหความ
สนับสนุนในการจัดตั้ งชมรมผู สูงอายุขึ้น   อาทิ   สมาคมสภาผู สูงอายุแหงประเทศไทยฯ  
กรุงเทพมหานคร  กระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงอื่น ๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ตาง ๆ  เปนตน 
 



 - 77 - 

  ชมรมผูสูงอายุไดมีการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2505 และไดมี
พัฒนาการมาเปนลําดับ  โดยไดมีการขยายการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุที่เปนความรวมมือจากหลายองคกร
มากขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจัยสําคัญในการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุนั้นจะตองคํานึงถึงความพรอมของ
ผูสูงอายุ และเขาใจแนวคิดของการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุที่วา ชมรมผูสูงอายุเปนของผูสูงอายุ  โดย
ผูสูงอายุและเพื่อผูสูงอายุ  มีการจัดระบบการบริหารจัดการของชมรมดวยการกําหนดระเบียบ
ขอบังคับของชมรม  มีสถานที่และเงินทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรม  และกิจกรรมที่จะกําหนดใหมี
ขึ้นนั้นควรเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสนใจและความตองการของผูสูงอายุ  โดยผูสูงอายุจะเขา
รวมเปนสมาชิกของชมรมดวยความสมัครใจ  และมีความเสมอภาคกัน  ชุมชนจะมีบทบาทสําคัญใน
การทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เนื่องจากการมีชมรมผูสูงอายุขึ้นใน
ชุมชนนั้นจะเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีการปฏิสัมพันธกัน  และสามารถใชศักยภาพของแต
ละคนในการทําประโยชนตอชุมชนทั้งในเรื่องของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  การรวมกันบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอชุมชนและสังคม 
  กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  สวนใหญประกอบไปดวย 

1. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  ไดแก 
 การออกกําลังกาย  การรํามวยจีน  ไทเก็ก  และแอโรบิค  เปนตน 
 การตรวจสุขภาพ  สมาชิกที่มารวมกิจกรรมในชมรมจะไดรับการวัด 

ความดันโลหิตทุกครั้ง และจะไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
 การเลนกีฬาที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เชน  เปตอง  หมากรุก  เปนตน 

2. กิจกรรมทางศาสนา  ไดแก  การสวดมนต  การนั่งสมาธิ  การฟงเทศนา  การทําบุญ 
เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา  เชนการรวมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  เปนตน 

3. กิจกรรมสงเสริมอาชีพและรายได  ไดแก  จัดอบรมฝกอาชีพที่เหมาะสมแก 
ผูสูงอายุ  ตามความสนใจ   เชน  การประดิษฐดอกไม  การนวดเพื่อสุขภาพ  การทําอาหาร เปนตน 

4. กิจกรรมนันทนาการ  ไดแก  การรองเพลง  รําวง  ลีลาศ 
5. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน  ไดแก  การพัฒนาชุมชน  และสังคม 
6. กิจกรรมทัศนศึกษา  ไดแก  การทองเที่ยวในสถานที่สําคัญ  และแหลงเผยแพร 

วัฒนธรรม  และศาสนา 
7. การประชุมกรรมการหรือสมาชิก  ไดแก  การประชุมวิชาการ  การประชุม 

ประจําเดือน 
8. การเยี่ยมเยียนหรือใหความชวยเหลือสมาชิกท่ีเจ็บปวย หรือประสบปญหา  เปนตน 
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  ปจจุบันมีชมรมผูสูงอายุที่อยูในเครือขายของสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ  
จํานวน  5,089  ชมรม  (ขอมูล  ณ เดือนสิงหาคม  2547)  ชมรมที่อยูในเครือสหพันธชมรมผูสูงอายุ  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  182  ชมรม  มีจํานวนสมาชิก  23,579  คน  (ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 
2548)  และยังมีชมรมที่อยูในเครือขายการดําเนินงานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  
4,201   ชมรม  (ขอมูล  ณ เดือนเมษายน  2548)  นอกจากนี้ยังมีชมรมอีกเปนจํานวนมากที่ดําเนินการ
โดยอิสระ   และไดรับความสนับสนุนใหดําเนินการโดยหนวยงานอื่น  เชน  กระทรวงตาง  ๆ   
รัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย  ตลอดจนโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข   เปนตน 
 
    การมีสวนรวมของผูสูงอายุในกระบวนการยุติธรรม 
  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  อาทิ  ผูพิพากษา  และอัยการ  เปนวิชาชีพที่
จําเปนตองมีความรู  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  รวมทั้ง  มีความชํานาญการในการปฏิบัติหนาที่  
ขณะเดียวกันจําเปนจะตองมีการสั่งสมทักษะและประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณา และการตัดสินคดีความตาง ๆ  ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ ๆ ตองอาศัยเงื่อนเวลาในการศึกษา  
เรียนรูและสรางสมความชํานาญจากประสบการณในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ
ในการทําหนาที่ภายใตกระบวนการยุติธรรม  ดวยเหตุผลดังกลาวผูพิพากษาอาวุโส  และอัยการอาวุโส
จํานวนมากเมื่ออายุครบวัยเกษียณ  (60  ป)  จึงเปนบุคลากรที่ยังคงมีศักยภาพสูง  มีความรู  ความ
เชี่ยวชาญและยังอยูในวัยที่สามารถทําหนาที่ผูพิพากษาและอัยการตอไปไดอีกเปนอยางดี 
  ดวยเหตุผลและขอเท็จจริงดังกลาว ทั้งสํานักงานศาลตุลาการ และสํานักงานอัยการ  
จึงไดมีการดําเนินการออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้ง และดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 
เพื่อใหมีการขยายและตออายุบุคลากรที่อยูในวัยเกษียณ  ซ่ึงดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสและอัยการ
อาวุโสจากอายุเกษียณโดยทั่วไปที่   60  ป  เปน   65  ป  (ทั้งนี้ให เปนไปโดยความสมัครใจ)  
ขณะเดียวกันหากผูพิพากษาอาวุโส  และอัยการอาวุโสเหลานี้  ไดปฏิบัติหนาที่ตอในตําแหนง
ผูพิพากษาอาวุโสและอัยการอาวุโสตอไปจนครบอายุ  65 ปแลว  แตยังคงมีความสามารถที่จะทํา
หนาที่ผูพิพากษาและอัยการตอไปไดอีก  (อีกทั้งมีความสมัครใจที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโสและอัยการอาวุโสตอไป)  จะเขาสูกระบวนการประเมินตามหลักเกณฑที่แตละหนวยงานได
กําหนดขึ้น  และหากผานเกณฑการประเมินดังกลาวแลว  ก็ยังจะสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูพิพากษาอาวุโสและอัยการอาวุโสตอไปไดอีกจนกระทั่งครบอายุ  70  ป 
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  การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ผู สูงอายุที่ เกษียณอายุราชการในตําแหนงอาจารยจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ที่เปนมหาวิทยาลัยในสังกัดภาครัฐนั้น  พบวามีขาราชการในตําแหนงอาจารยจาํนวน
มากที่เปนบุคคลที่ยังมีความรูความสามารถ  และมีสุขภาพดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตอไปในตําแหนง
อาจารยได  โดยจะยังคงสามารถทําหนาที่ถายทอดความรูทางวิชาการและถายทอดประสบการณใหแก
นักศึกษาตอไปไดเปนอยางดี  ขณะเดียวกัน  สืบเนื่องมาจากความจํากัดและความขาดแคลนบุคลากร
ในตํ าแหน งอาจารยหลายสาขาวิชาชีพ   สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดออกระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  ขึ้น  
โดยมีการระบุใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอาจารย  โดยมีตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป  เมื่อครบอายุเกษียณที่  60  ป  สามารถดํารงตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยตอไปได  (โดยความสมัครใจ)  จนกระทั่งอายุครบ  65  ป  ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของแตละมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการในการพิจารณาการดํารง
ตําแหนงตอไปของอาจารยที่ครบเกษียณอายุ โดยจะใหความสําคัญในเรื่องของผลงานที่ผานมาของ
อาจารยแตละทานเปนสําคัญ   
  นอกจากนี้ยังพบวามีสวนราชการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปนสถาบันผลิต
แพทย  ไดมีการเชิญแพทยซ่ึงสวนใหญเปนอาจารยแพทยที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน  ใหทํางานตอไปใหแกสถาบัน  เชน  วิทยาลัยแพทยศาสตร  คณะ
แพทยศาสตร เปนตน  โดยอาจทํางานไมเต็มเวลา  (part - time) ในแตละรอบสัปดาหของการทํางาน  
ทั้งนี้ก็เพื่อใหอาจารยแพทยเหลานี้ยังคงไดใชความรูความสามารถในการมีสวนรวมทําคุณประโยชน
ใหแกสังคมตอไป  และเปนการคงรักษาไวซ่ึงความรู  ความสามารถ  และศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพของอาจารยแพทยเหลานี้ใหคงอยูตอไป อีกทั้งยังจะเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย  โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนในเวลาเดียวกันดวย 
 
  การมีสวนรวมของผูสูงอายุดานวัฒนธรรม 
   ผูสูงอายุเปนกลุมบุคคลมีบทบาทสําคัญและเปนที่ประจักษในการมีสวนรวมสืบสาน
อนุรักษ  สงเสริม  และดํารงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณทางดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย  อีกทั้ง
เปนบุคคลตัวอยางของชุมชนและสังคม  ในการสรางแรงบันดาลใจใหอนุชนรุนหลัง  และผูสนใจงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมไดเรียนรู  และนําไปสูการสืบสานวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป  สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ไดมีการดําเนินการสรรหา  
คัดเลือก  เพื่อประกาศยกยอง  เชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติสาขาตาง ๆ ในแตละป  ปจจุบันไดมีการ
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ประกาศยกยองศิลปนแหงชาติไปแลว  จํานวน  163  คน  โดยในจํานวนดังกลาวพบวามีศิลปนที่เปน
ผูสูงอายุ  จํานวน  105  คน 
  นอกจากนี้  ยังมีผูสูงอายุที่ไดรับการยกยองวาเปนปราชญชาวบาน  ผูมีภูมิปญญาและ
ผูอาวุโสที่เปนที่เคารพนับถือของคนในชุมชน  และทองถ่ินในแตละภูมิภาค  ที่ไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเครือขายวัฒนธรรม  และมีบทบาทสําคัญ  อาทิ  การรวมเปนกรรมการ  หรือคณะทํางานใน
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด  อําเภอ  และตําบล  ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนกวา  3,000  แหง  ศูนย
วัฒนธรรม  จํานวน  248  แหง  รวมทั้งศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนกวา  100  แหงทั่ว
ประเทศ  ขณะเดียวกันภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมผูสูงอายุ  ยังมีสวนสําคัญในการรวมสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกชุมชนและทองถ่ินดวย  ตัวอยางเชน  อาหาร  เครื่องดื่ม  สมุนไพร  ผา  
เครื่องแตงกาย  และศิลปะเครื่องประดับตกแตงตาง ๆ เปนตน 
  สําหรับกลุมผูสูงอายุที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีความชํานาญดานศิลปวัฒนธรรมสาขา
ตาง ๆ อาทิ  ประเพณี  มารยาท  ภาษา  วรรณกรรม  นาฏศิลป  ดนตรี  ดนตรีพื้นบาน  หัตถกรรม  การ
ปน  การแกะสลัก  การหลอ  การจัดสวน  สมุนไพร  การดูแลสุขภาพวิถีพื้นบาน  จะไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติดวยการถูกเชิญจากหนวยงานตาง ๆ ใหเปนผูทําหนาที่ถายทอดความรูและประสบการณ
ใหแกคนรุนหลัง  โดยเฉพาะหนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนตน 

   การมีสวนรวมของผูสูงอายุในภารกิจของสวนราชการตาง ๆ 
  ผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากการทํางานในภาคราชการ  โดยเฉพาะผูที่เคยดํารงตําแหนง
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ลวนเปนทรัพยากรบุคคลที่ยัง
มีคุณคา  และยังสามารถทําคุณประโยชนตอไปใหแกภาคราชการ  สถาบันและองคกรตาง ๆ ดังนั้น  
สวนราชการระดับกระทรวงตาง ๆ จึงไดมีการรวมกลุมอดีตขาราชการที่เปนนักวิชาการ  นักปฏิบัติ  
ผูทรงคุณวุฒิมีความรู  ความสามารถหลายสาขาวิชาชีพขึ้น โดยไดมีการจัดทําทะเบียนบุคคลเพื่อ
เผยแพร และใหเปนแหลงขอมูลสําหรับการใชประโยชนจากผูสูงอายุที่เปนแหลงความรูและภูมิ
ปญญาเหลานี้ 
  หนวยงานที่ ไดมีการรวมรวบทะเบียนบุคคลที่ เปนผู สูงอายุที่มีความรู  
ความสามารถพิเศษ ไดแก 

 กระทรวงศกึษาธิการ ไดจัดทําขอมลูผูทรงภูมิปญญา                 จํานวน  464  คน 
 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําขอมลูสมาชิกชมรมคลังสมอง     จํานวน  672  คน 
 สํานักงานศาลยุติธรรม ไดจัดทําขอมลูผูพิพากษาอาวุโส            จํานวน  153  คน 
 สํานักงานอัยการสูงสุด ไดจัดทําขอมลูอัยการอาวุโส            จํานวน  157  คน 
 กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทําขอมลูศิลปนแหงชาติ            จํานวน  105  คน 
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              กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, 2545.  ทําเนียบสมาชกิชมรมคลังปญญา. 
  

 บทบาทการมีสวนรวมของผูสูงอายุในวฒุอิาสาธนาคารสมอง 
   สืบเนื่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  11  
สิงหาคม  2543  ณ  ศาลาดุสิตาลัย ที่ทรงเห็นวา  ประเทศเรามีผูเกษียณอายุท่ีมีความรู ความสามารถ
จํานวนมาก  บุคคลเหลานี้เปรียบประดุจธนาคารสมอง อยูกระจัดกระจายตามที่ตาง ๆ ไมมีโอกาสเขา
มาชวยในการพัฒนาอันเปนประโยชนแกประเทศชาติเลย  ทําอยางไรเราจึงจะสามารถนําบุคคลเหลานี้
มาชวยงานสวนรวมของประเทศชาติไดบาง 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จึงไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีใหทําหนาที่เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง   มีหนาที่รวบรวมขอมูล จัดทํา
ทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ โดยจําแนกเปนรายสาขาตามความรูความสามารถ  และสงเสริมใหวุฒิอาสา
ธนาคารสมองเหลานี้ไดนําความรู ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญมารวมเปนพลังในการพัฒนา
ประเทศอยางกวางขวาง  ตลอดจนสนับสนุนใหวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถทําหนาที่เปนคลัง
ปญญาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  วุฒิอาสาธนาคารสมองคือ  บุคคลผูที่เกษียณอายุแลวทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนผูทรงภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  มีประสบการณการทํางานอันยาวนาน  มี
สุขภาพดี  มีความพรอมและสมัครใจที่จะอุทิศตนเพื่อนําปญญา  ความรู  ประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญมาชวยพัฒนาประเทศ  โดยไมหวังผลตอบแทนสวนตัว  แตมุงถึงประโยชนของประเทศชาติ   
  จะเห็นไดวา  วุฒิอาสาธนาคารสมองเปนทุนมนุษยที่มีศักยภาพและทรงคุณคา
สําหรับสังคมไทย  สามารถถายทอดภูมิความรูและประสบการณอันดีงามสูคนรุนใหม  เพื่อสรรค
สรางสิ่งที่ดีงามและกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติไดเปนอยางดี 
  บทบาทที่สําคัญของวุฒิอาสาธนาคารสมอง (จักรมณฑ  ผาสุกวนิช,  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  สรุปไดดังนี้  
  1.  บทบาทเชิงรับ (Reactive)  เปนการใหความชวยเหลือตามคําขอของหนวยงาน 
และองคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดแก 
       1.1  การเปนท่ีปรึกษา  โดยการใหคําแนะนํา  ตลอดจนการเสนอความคิดเห็น  ทั้ง
ดานวิชาการและดานการบริหารงานตอหนวยงานผูขอรับความชวยเหลือ  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
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หรือใหคําแนะนํา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เชน  การเปนที่ปรึกษาแก
องคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรับตอการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ิน  การเปนที่ปรึกษาแกโรงเรียนตาง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในเขต
กรุงเทพฯ  และชนบท  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน   และการวิจัยในชั้นเรียน  เปนตน 
       1.2  การเปนวิทยากรหรือบรรยาย  เพื่อถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรของ
หนวยงานผูขอรับความชวยเหลือ  เชน เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาตาง 
ๆ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรค  การบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด  เปนวิทยากรใหคําแนะนําและเผยแพรความรูดานสุขอนามัย  สาธารณสุข แกชมรม
หรือชุมชนตาง ๆ เปนวิทยากรเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ตลอดจนการเปนวิทยากรในการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผูประกอบการ เปนตน 
 2.  บทบาทเชิงรุก  (Proactive)  เนื่องจากขณะนี้มีวุฒิอาสาซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
หลากหลายสาขากระจายอยูตามพื้นที่ตาง ๆ  ทั่วประเทศ และจากการระดมสมองวุฒิอาสาในเขต
กรุงเทพฯ  ปริมณฑลและจากการระดมสมองวุฒิอาสาในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและในภูมิภาคตาง ๆ  
ไดมีการรวมกลุมของวุฒิอาสาที่มีความสนใจในการแกไขปญหาดานตาง ๆ อาทิ  กลุมเสริมสราง
สมรรถนะขององคกรสวนทองถ่ิน  กลุมแกไขปญหาสังคม  (ยาเสพติด  ครอบครัว  เด็กและเยาวชน  
ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม)  กลุมสุขภาพ  กลุมการศึกษา  กลุมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  ตลอดจนไดมีการสรางเครือขายประสานการทํางานของวุฒิอาสาทั่วทุกจังหวัด 
       ดังนั้น  วุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถเปนแกนนําในการริเร่ิมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน  โดยนําความรูและประสบการณมาชวยเชื่อมรอยตอของการ
เปล่ียนแปลงที่ประเทศตองเผชิญอยูในปจจุบัน  โดยกลุมวุฒิอาสาจะรวมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห
ปญหาและกําหนดแผนงาน/โครงการในลักษณะเชิงรุก เพื่อรวมแกไขปญหาดังกลาวในลักษณะรวม
คิด รวมทํากับหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีอยูในแตละพื้นที่  ไดแก 

2.1 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  อาทิ 
 การเปนที่ปรึกษาแกองคการบริหารสวนตาํบล  (อบต.)  เพื่อเสริมสราง 

ศักยภาพขององคกรใหพรอมรับตอการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โดยการเปนวิทยากรฝกอบรม
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู  ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ อาทิ  การจัดทําแผน
แบบมีสวนรวมของประชาชน  การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  และการ
บริหารการเงิน 
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 เปนวิทยากรอบรมใหความรู  ความเขาใจแกประชาคมตําบลโดยผาน 
ภาคีการพัฒนาตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพ
ชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 เปนที่ปรึกษาใหคาํแนะนําในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ   
และการตลอดตามโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ 

 เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการบริหารการเงินกองทุนหมูบาน  และ 
ติดตามการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  2.2  ดานการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  อาทิ 

 เปนที่ปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ เพื่อพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ 
และบุคลากรในพื้นที่ภูมิภาคใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได 

 เปนที่ปรึกษาแกเกษตรกร/ชุมชน  ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   
อันเปนการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ 

 เปนที่ปรึกษา  รวมทั้งเปนแกนกลางในการเผยแพรเทคนิคและความรู 
แกธุรกิจภูมิภาค 

2.3 ดานการเสริมสรางทุนทางสังคม 
 เปนแกนนําในการปลุกกระแสใหคนไทยปรับทัศนคติในการเรียนรู 

ตลอดชีวิต  การเสริมสรางแหลงเรียนรูและขอมูลสารสนเทศใหกระจายอยางทั่วถึง  ตลอดจนการ
เสริมสรางหลักประกันคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ 

 รวมกับชุมชนเพื่อผลักดันใหเกิดศูนยประสานระบบขอมูลขาวสาร 
ผูดอยโอกาสและคนยากจน  อันเปนการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม เพื่อสรางภูมิคุมกันใหคนไทย 

 เปนทีมงานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนและเผยแพรความรูสูชุมชน   
ตลอดจนการปองกันยาเสพติดโดยใชวัดและโรงเรียนเปนศูนยกลาง 

 เปนทีมงานใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการบริหารการศึกษาในระดับทองถ่ิน 
 เปนที่ปรึกษา  วิทยากร  อบรมเชิงปฏิบัติการในดานการพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนการสอน 
 จัดทําคูมือ เพื่อใหความรูดานตาง ๆ แกประชาชน 

  2.4  ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 เปนที่ปรึกษาเพื่อนําความรูและประสบการณในการพัฒนาพื้นที่   

ตลอดจนเครือขายการประสานงานกับทองถ่ินและภาคประชาชน  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน 
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 เปนวิทยากรอบรมในการรณรงคเพื่อปลูกฝงแนวคิดการสรางความสมดุล 
ระหวางภาคเศรษฐกิจ  สังคม และระบบนิเวศทางธรรมชาติแกเยาวชนผานทางระบบการศึกษาและ
องคกร  หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 เปนที่ปรึกษา  วิทยากรใหความรูแกชุมชนในการทําการเกษตรอยางยั่งยืน   
โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 

3. บทบาทในการเปนคลังปญญาของประเทศ 
เนื่องจากธนาคารสมองมีวุฒิอาสาที่มีความรู  ประสบการณที่หลากหลาย  และมี 

มุมมองที่กวางไกล  ดังนั้น  บทบาทที่สําคัญของวุฒิอาสาซึ่งเปนคลังปญญาของประเทศ  คือ  การรวม
ระดมสมองเพื่อวิเคราะหปญหาของชาติที่เร้ือรังมาเปนเวลานานและเกี่ยวของกับกลุมคนและองคกร
ตาง ๆ หลายหนวยงาน  โดยเสนอแนะความเห็นที่เปนกลาง  ไมมีประเด็นทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาล 

4. บทบาทในการเผยแพรองคความรู 
  โดยการรวมรายการบรรยายพิเศษ  ตลอดจนเขียนบทความตาง ๆ อันเปนการ
เผยแพรองคความรูและประสบการณของวุฒิอาสาธนาคารสมองสูคนรุนใหม 

โดยสรุป จะเหน็ไดวาบทบาทที่สําคัญของวุฒิอาสา  มิใชผูที่ลงไปปฏิบัติงาน 
แทนหนวยงานและองคกรตาง ๆ หรือปฏิบัติงานซ้ําซอนกับหนวยงานปกติ  แตเปนการนําปญญา
ความรู  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณการทํางาน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของชุมชน  
หนวยงาน  และองคกรตางๆ โดยการเปนที่ปรึกษาหรือเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา  ตลอดจนเปนตัว
เชื่อมโยงเครือขายการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ โดยรวมกัน
วิเคราะหปญหาและนําปญญามาเชื่อมโยงเพื่อรวมกันแกปญหาและเรียนรูดวยกันในลักษณะองครวม  
เพื่อใหชุมชนหรือหนวยงาน  องคกรตาง ๆ สามารถพึ่งตนเองตอไปไดอยางมั่นคง   
 ปจจุบันมีจํานวนวุฒิอาสาธนาคารสมอง  21  สาขาวิชา  และมีจํานวนสมาชิก  2,629  คน  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  มีนาคม  2548.) รายละเอียดของวุฒิ
อาสา  ปรากฏในภาคผนวก 
 





บทที่  6 
ผลการดําเนินงานผูสูงอายุในป พ.ศ.  2547 

 
  สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  ในสังกัด สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ  (กสผ.)  ได
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานผูสูงอายุในป พ.ศ. 2547  ซ่ึงเปนการติดตามผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมดานผูสูงอายุในประเทศไทย  โดยใช “แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี  2” (พ.ศ.  2545  -  2564)  
เปนกรอบในการติดตามผล  การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุภายใตยุทธศาสตรทั้ง  
5  ยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่  2 (พ.ศ.  2545  -  2564)  ซ่ึงประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ 
ท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอาย ุ
ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสงัคมสําหรับผูสงูอาย ุ
ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสงูอาย ุ

ระดับชาติ  และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ   
ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ   

และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสงูอายุแหงชาติ 
  ผลจากการติดตามกลาวไดวาการดําเนินงานดานผูสูงอายุภายใตแผนผูสูงอายุ
แหงชาติ  ฉบับที่  2  ในป พ.ศ. 2547  มีการดําเนินงานที่สามารถบรรลุผลไดตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนที่ไดกําหนดไว กลาวคือ  มีหนวยงานตาง ๆ (โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ)  จํานวนมาก   
โดยความรวมมือของหนวยงานภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในดําเนินการภายใตทุกยุทธศาสตรของ
แผน  สงผลใหกลุมผูสูงอายุและบุคคลในวัยอื่นเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากกิจกรรม  และ
การดําเนินโครงการตาง ๆ ในแตละยุทธศาสตรของแผน  โดยเฉพาะในเรื่องของการสงเสริมความรู
และการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีหนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินการมากที่สุด  
ทั้งนี้  เนื่องจากประเด็นเรื่องการดูแลดานสุขภาพเปนปจจัยที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ  และจําเปน
มากตอบุคคลที่อยูในวัยสูงอายุ  อีกทั้งปญหาดานสุขภาพเปนปญหาที่ผูสูงอายุสวนใหญประสบอยู จึง
เปนเงื่อนไขสําคัญที่เปนเหตุผลใหมีหนวยงานจํานวนมากทั้งภาคราชการและภาคเอกชน  ไดเขามามี
สวนรวม  รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการหรือจัดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
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สงเสริมความรูดานสุขภาพ  การออกกําลังกาย  โภชนาการ  รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของผูที่อยู
ในวัยสูงอายุ 
  สําหรับผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุที่เปนผลการดําเนินงานในภาพรวมในแตละ
ยุทธศาสตร  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  คือ 
 

เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนความสําคัญในการดําเนินงานกับบุคคลทุกวัย  เพื่อใหบุคคล 

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

เหลานั้นไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  โดยดําเนินการกับบุคคลทุกวัยใน
สังคม  เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ 
  การดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใตยุทธศาสตร
นี้  สรุปไดดังนี้คือ 

            หนวยงานภาครัฐ 
 การดําเนินโครงการสรางหลักประกันชราภาพ  โดยสํานักงานประกันสังคม   

กระทรวงแรงงาน  โดยใหความคุมครองและสิทธิประโยชนดานการประกันสังคมแกบุคคลวัยทํางาน  
ในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต  1  คนขึ้นไป  เพื่อใหไดรับการคุมครองดานบํานาญชราภาพ
หลังการเกษียณอายุ 55  ป  โดยจายบําเหน็จ บํานาญชราภาพใหแกลูกจางผูประกันตนที่มีอายุครบ  55 
ปบริบูรณ  และไมไดทํางานอีกตอไป 
         สํานักประกันสังคมไดดําเนินงานประกันสังคมกรณีชราภาพ  ตั้งแตวันที่  31  
ธันวาคม  2541  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2537  โดยไดกําหนดใหจัดเก็บเงินสมทบจากนายจาง  ลูกจาง  และ
รัฐบาล เพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ  ในอัตราฝายละ  3%  ของคาจาง 
         ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ  ตามกฎหมายประกันสังคมนี้ มี  2  ลักษณะ  
คือ  จายเปนบํานาญใหตลอดชีวิต  (Pension)  และการจายเปนเงินบําเหน็จหรือเงินกอน  (Lump  -  
sum)  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขไว  2  ประการ  คือ 

1. อายุที่มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ/บํานาญชราภาพ  55  ป  และไมไดทํางานอีก 
ตอไป 

2. มีระยะเวลาการจายเงินสมทบ  180  เดือน  ไมวาระยะเวลานั้นจะติดตอกัน 
หรือไมก็ตาม 
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   ทั้งนี้  หากผูประกันตนจายเงินสมทบมาไมนอยกวา  12  เดือน  แตไมถึง  180  เดือน  
จะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ  ซ่ึงคํานวณจายจากเงินสมทบของนายจางและลูกจาง  พรอม
ผลตอบแทน  แตหากผูประกันตนจายเงินสมทบไมถึง  12  เดือน  ก็จะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จที่มา
จากเงินสมทบในสวนของผูประกันตนเทานั้น 

นับตั้งแต  เร่ิมดําเนินการประกันสังคมกรณีชราภาพ  ในป  2542  เปนตนมา   
สํานักงานประกันสังคม  ไดจายประโยชนทดแทนเฉพาะกรณีบําเหน็จชราภาพเทานั้น  สวน
ประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ  นั้น  จะเริ่มจายในป  2557  ซ่ึงเปนปแรกที่ผูประกันตน
จายเงินสมทบครบ  15  ป  ตามเงื่อนไขการจายประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ 

ผูประกันตนที่รับประโยชนทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ  กรณีผูประกันตนอายุ 
เกษียณครบ  55  ป  ในป พ.ศ. 2547  มีอยูจํานวน  29,025  ราย  เงินประโยชนทดแทน จํานวน  
370,679,855  บาท 

สืบเนื่องจากการจายประโยชนทดแทนกรณีบาํเหน็จชราภาพ  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ทุกป ดังตาราง 
 

ป 
จํานวนผูรับประโยชนทดแทน 

(ราย) 
จํานวนเงินประโยชนทดแทน 

(บาท) 
2544 3,924 24,075,570 
2545 7,644 63,295,740 
2546 24,309 201,429,111 
2547 29,025 370,679,855 

   
                                    สํานักงานประกันสังคม  กําลังศึกษาแนวทางการปรับเพิ่มอัตราชราภาพ  
เพื่อใหผูประกันตนไดรับบํานาญในอัตราที่สูงขึ้น 
  นอกจากนี้ ขอมูลจากสํานักประกันชีวิต กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ใน
เรื่องของจํานวนผูทําประกันชีวิตกับบริษัทเอกชน โดยเฉพาะในกลุมอายุที่อยูในวัยแรงงาน (อายุ
ระหวาง 15 – 59 ป) พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะนับตั้งแตระยะหลังภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 กลาวคือ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา จํานวนประชากรที่
อยูในวัยแรงงานซึ่งไดทําประกันชีวิตกับบริษัทภาคเอกชนไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย โดยเฉลี่ยคิดเปนอัตราเพิ่มประมาณรอยละ 14 ตอป 
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            หนวยนับ : คน 
กลุมอายุ 
15 - 59 ป 

2544 2545 2546 
อัตราเพิ่มเฉล่ีย 

รอยละ 

รวม 3,439,840 3,923,464 4,476,827 14.00 

หญิง 1,783,598 2,088,825 2,436,437 16.8 

           ชาย 1,656,242 1,834,639 2,040,390 10.5 
ท่ีมา  :  สํานักประกันชีวิต กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. 

 
  การเพิ่มจํานวนของการทําประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนของประชากรที่อยูในวัย
แรงงานดังกลาวนี้ ยังคงมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตอไปอีก ทั้งนี้สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 ขณะเดียวกันรัฐบาล
ไดมีนโยบายสนับสนุนการออมผานทางระบบการประกันภัย โดยไดมีการกําหนดมาตรการที่เปนการ
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูทําประกันชีวิต ซ่ึงสงผลใหประชาชนเห็นถึงประโยชนของการทํา
ประกันชีวิตมากขึ้น ทําใหการแขงขันทางการตลาดของระบบประกันโดยภาคธุรกิจเอกชนมีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องของทางเลือกและรูปแบบของการทําประกันภัยมากยิ่งขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางแรงจูงใจใหแกผูทําประกันในเรื่องของผลประโยชนตอบแทนและความ
คุมครองที่จะไดรับ เมื่อไดเขาสูระบบประกันแลว       

 กิจกรรมการใหการศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เปนกิจกรรมการศึกษา 
นอกโรงเรียน  กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อสรางความรูความเขาใจพัฒนาการในแตละชวงวัยของชีวิต  
และเพื่อการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุอยางเหมาะสม  โดยจัดใหมีการเรียน  การสอน และการอบรมให
ความรูดานการฝกอบรมวิชาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุและกลุมอ่ืน ๆ 

 การดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมประชากรเพื่อเขาสูวัยสูงอายุอยางมี 
คุณภาพ  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประกอบดวย 

-  การจัดการสัมมนาเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ เปนโครงการที่จัดขึ้น 
สําหรับขาราชการทั่วไปที่มีอายุระหวาง  55  -  60  ป  โดยความรวมมือระหวาง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กับสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ   โดยมุงหวังให
ผูปฏิบัติงานในภาคราชการที่กําลังเขาสูวัยสูงอายุไดรับความรูทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  ความรูดานกฎหมาย และการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ  การเงิน  เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมสําหรับการใชชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
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 -  การจัดมหกรรมรณรงคสัปดาหผูสูงอายุแหงชาติและครอบครัว  เปนการจัด
กิจกรรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ที่มุงเนนการรณรงค  ประชาสัมพันธเผยแพรและการสราง
ความตระหนักแกสังคมใหเห็นคุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุและใหการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครอบครัวตัวอยาง  โดยจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความรูความเขาใจใหแกผูสูงอายุที่หลากหลาย  อาทิ  
กิจกรรมดานวิชาการ  นันทนาการ  การสาธิตภูมิปญญาผูสูงอายุ  การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ  บริการ
ตรวจสุขภาพ  การใหคําแนะนําปรึกษา  การใหความรูความเขาใจในเรื่องการออกกําลังกายและการ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  การรดน้ําขอพร  การทําบุญเลี้ยงพระ  และการมอบของขวัญใหกับ
ผูสูงอายุ  ฯลฯ 
 -  กิจกรรมสานสัมพันธปนใจ  โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูสูงอายุและเด็ก  มีการจัดกิจกรรมถายทอดประสบการณความรูระหวางวัย  รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีและความสัมพันธดานจิตใจระหวางผูสูงอายุและเด็ก 

-  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับผูสูงอายุ  เปนการสนับสนุนใหผูสูงอายุ 
ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่  โดยมีการจัดใหผูสูงอายุไดไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ   
เพื่อเปนเปดโลกทัศนและสรางเสริมประสบการณใหมควบคูไปกับการเสริมสรางความสัมพันธและ
การมีสวนรวมในสังคมระหวางผูสูงอายุดวยกัน 
              สําหรับการดําเนินงานโดยหนวยงานภาคเอกชน  มีหนวยงานภาคเอกชน  อาทิ  
โรงพยาบาลเอกชน  สถานประกอบการภาคธุรกิจ  สมาคมและชมรมผูสูงอายุตาง ๆ ไดมีสวนรวม
ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรนี้  โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 

 โครงการสงเสริมการศึกษาพิเศษสําหรับผูสูงอาย ุ โดยการเชิญผูที่มีความรูและ 
ประสบการณในดานตาง ๆ  มาเปนวิทยากรในการอบรม  บรรยาย  อภิปราย  การสาธิต  เพื่อสราง
ความรูและเพิม่ทักษะดานตาง ๆ  ใหกับผูสูงอายุ  

 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความตระหนักและรณรงคเนื่องในวันผูสูงอายุ 
แหงชาติ เปนกิจกรรมที่มีหนวยงานภาคเอกชนรวมดําเนินงานเปนจํานวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และในสวนภูมิภาค  อาทิ   “กิจกรรมวันบุพการี”  เนื่องในวันสงกรานต  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให
บุตรหลานไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน  และเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย  การจัด  “กิจกรรมวันกตัญู”  โดยสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมรวมกับกลุมและองคกรตาง ๆ ในชุมชน  อาทิ  การจัดใหมี  “พิธีรดน้ําขอพรจาก
ผูสูงอายุ”  การจัด  “กิจกรรมวันแม”  เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะลูกหลาน  และสมาชิกภายในครอบครัว  
และ  “การจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผูสูงอายุในสถานสงเคราะห”  “กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับผูสูงอายุ”  
รวมทั้ง  “กิจกรรมการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ”  เปนตน 
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ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอาย ุ  
 

เปนยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินการเพื่อสงเสริมผูสูงอายุ  ทั้งใน 
ดานสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  ที่อยูอาศัย  การเขาถึงขอมูลขาวสาร และการสงเสริมศักยภาพ  โดยเนน
ทั้งในระดับบุคคล และองคกรผูสูงอายุ 
  การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรนี้  มีผลการดําเนินงานที่
สําคัญสรุปไดดังนี้คือ 

            หนวยงานภาครัฐ 
การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมผูสูงอายุนี้  มีหนวยงานหลักจาก 

ภาครัฐรวมดําเนินการ อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  
สถาบันการศึกษา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ฯลฯ  โดยมีการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 

 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุ 
ไดรับการดูแลดานสุขภาพ  ไดรับความรูและขอมูลขาวสารในการดูแลรักษาสุขภาพ  มีโอกาสรวม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ขณะเดียวกันไดรับบริการตรวจสุขภาพ  บริการดานกายภาพบําบัด  
การนวดแผนไทย  และการบําบัดรักษาโรคดวยวิธีธรรมชาติ 

 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  มีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเร่ือง 
การดูแลสุขภาพ  การทัศนศึกษาดูงาน  และการอบรมธรรมปฏิบัติ/และการสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
องคกรเครือขายดานสุขภาพผูสูงอายุ 

 โครงการผลิตและเผยแพรคูมือสําหรับผูสูงอายุ  เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ 
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  โดยมุงเนนการเผยแพรใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 โครงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ 
บริการใหคาํปรึกษาปญหาสุขภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุ 

 การพัฒนาสุขภาพจิตผูสูงอายุ  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
และผลิต  “คูมือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ”  สําหรับเผยแพรใหแกชมรมผูสูงอายุทั่ว
ประเทศ 

 การพัฒนาศูนยดูแลผูสูงอายุ (Day  Care)  มีการสงเสริมการจัดตั้งศูนยดูแลและ 
ใหบริการผูสูงอายุในโรงพยาบาล  จัดการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ พรอมทั้งจัดทําคูมือดูแลผูสูงอายุ 
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 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการแกผูสูงอายุ  เปน 
โครงการที่สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกายรวมกัน  และมีความรูเรื่องการสงเสริมการ
ปองกันและการดูแลสุขภาพตนเอง 

 กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในสังคม  ดวยการสงเสริมและสนับสนุนให 
ผูสูงอายุเขามาเปนอาสาสมัครและรวมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม  และการ
เผยแพรความรู  ภูมิปญญา  และประสบการณของผูสูงอายุใหกับชุมชน 

 โครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขายองคกรชมรม ศนูยผูสูงอายุ  โดยการจัด 
สัมมนา  การใหความสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ  และการสงเสริมอาชีพ  เปนตน 

 การผลิตส่ือ CD – Rom  ดัชนีวัดสุขภาพผูสูงอายุไทย  การพัฒนาระบบขอมูล 
ผูสูงอายุผานทางระบบเว็บไซด  โดยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย   

 โครงการ “วัดสงเสริมสุขภาพ”   เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารทางวิชาการ  และมีการลงนามความรวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกันระหวางกรมอนามัยกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  และโครงการปฏิบัติการรักษาศีล
สัญจร  ที่มีการนําผูสูงอายุไปปฏิบัติธรรม และรักษาศีลในจังหวัดตาง ๆ  และการเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

 การฝกอาชีพ  มีการรวมกลุมจัดทํากิจกรรม  อาทิ  งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ   
เปนการสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีรายไดเสริม  ตัวอยางเชนมีการ
ถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุในการประดิษฐ   “โคมศรีลานนา”   ใหแกเยาวชน  ที่เปนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาของผูสูงอายุในจังหวัดทางภาคเหนือ  เปนตน 

 โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยผูสูงอายุกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน ที่ดําเนินการ 
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปนการใหความชวยเหลือในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ  เพื่อการ
ซอมแซม  ปรับปรุงที่พักอาศัยของผูสูงอายุกลุมดอยโอกาสในชุมชน  เพื่อชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
กาย และจิตที่ดี  อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

             การดําเนินงานโดยหนวยงานภาคเอกชน    มีการดําเนินงานที่สําคัญ  ไดแก 
 การจัดใหมีกิจกรรมการรวมกลุมผูสูงอายุ  เพื่อเสริมสรางสุขภาพ และคุณภาพ 

ชีวิตผูสูงอายุ อาทิ  การจัดเสวนา  บรรยาย การสาธิตการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ การปองกัน
โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ  การใหบริการสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และใหบริการปรึกษาปญหา
สุขภาพ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อการมี
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สุขภาพกายและจิตที่ดี  เชน  การออกกําลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ กายภาพบําบัด  การจัดใหมีทัศน
ศึกษานอกสถานที่  ที่มีหนวยงานตาง ๆ รวมดําเนินการ  อาทิ  กลุม  องคกร  ชมรม และเครือขายดาน 
ผูสูงอายุ  เปนตน 

 กิจกรรมดานการฝกอาชีพ   ที่เปนการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนา 
ทักษะดานอาชีพและมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ 

 การคัดเลือกผูสูงอายุตัวอยาง  โดยการประกาศเกียรติคุณยกยองและมอบโล 
ใหแกผูสูงอายุที่มีผลงานดีเดน และทําคุณประโยชนใหสังคมและประเทศชาติ 

 การเผยแพรขาวสาร ขอมูลความรู  โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพเพื่อเผยแพร 
ขาวสารและความรูใหผูสูงอายุ  และเพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีความรู  ความเขาใจ และรูเทาทัน
ตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปจจุบัน 

 

เปนยุทธศาสตรที่เนนในเรื่องของการใหบริการ การจัดสวัสดิการ และการให 

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรดานระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

ความคุมครองผูสูงอายุ  ทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
  การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใตยุทธศาสตรนี้  สรุป
ไดดังนี้คือ 
 
             หนวยงานภาครัฐ 

 การดําเนินงานดานนโยบายและการคุมครองดูแลผูสงูอายุ 
หนวยงานหลักที่มีภารกจิในเรื่องนี้  ไดแก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  ซ่ึงมีการดําเนนิงานที่สําคัญไดแก 
 - การดําเนินงานดานนโยบายและการผลักดันใหมีการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546   
       คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ  (กสผ.)  ที่มีสํานกั
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  ทําหนาที่เลขานุการ  ไดมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา  11  ของ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  ที่ประกอบดวยสิทธิตาง ๆ ดังนี้  คือ  สิทธิในการรักษาพยาบาล  
การไดรับขอมูลขาวสาร  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ  การไดรับการยกเวนคาเขาชมสถานที่ของ
รัฐ  การไดรับคําแนะนําปรึกษา  การไดรับการชวยเหลือการจัดการศพตามประเพณี  ตลอดจนการ
ไดรับความชวยเหลือดานที่พักอาศัย  อาหาร  เครื่องนุงหม  และสวัสดิการตาง ๆ แกผูสูงอายุ  ซ่ึงการ
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ดําเนินงานภายใตมาตรา  11  นี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ
กระทรวงตาง ๆ  ไดแก  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ,  กระทรวง
วัฒนธรรม,  กระทรวงยุติธรรม,  กระทรวงแรงงาน,  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  และกระทรวง
คมนาคม  จะดําเนินการในการออกประกาศกระทรวงเพื่อกําหนดเงื่อนไข  หลักเกณฑ  และวิธีการ 
เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องสิทธิของผูสูงอายุอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  นอกจากนี้สวนราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวของ  ยังไดใหความรวมมือในการรวมดําเนินการเพิ่มเติมดวยการใหสิทธิประโยชนแก
ผูสูงอายุในเรื่องของ  การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของทางราชการ  อาทิ  อุทยานแหงชาติ  สวนสัตว  
ฯลฯ 
                           ในสวนของกองทุนผูสูงอายุ  ภายใตพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการเตรียมการในเรื่องของการจัดทําระเบียบกองทุน  
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และการใหความสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่
เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ 
  -  การดําเนินโครงการนํารองอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (Home Care)  

    เปนโครงการนํารอง โดยสํานักสงเสริมและพิทกัษผูสูงอายุ ในพืน้ที่ 8 จังหวดั ไดแก   
จังหวดัเชยีงใหม  พิษณุโลก  ขอนแกน รอยเอ็ด  เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  สุราษฎรธานี  และสงขลา  เปน
โครงการที่ไดมีการดําเนนิการในระหวางป พ.ศ. 2546 – 2547  โดยมีเปาหมายของการดําเนนิงานเพื่อ
สรางอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)  ใหทําหนาที่เปนกลไกในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึง
ไดจัดใหมกีารฝกอบรมความรู  ทักษะ  และทัศนคติ รวมทัง้สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชน
ในชุมชนที่มีความประสงคจะเปนอาสาสมัครดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่ขาดการดูแล  การดําเนินงาน
โครงการนํารองอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานนี้  สามารถสรางและสงเสริมใหมีอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุในชมุชนแลว จํานวน  564  คน 

-  การบูรณาการความรวมมือเพื่อกําหนดแนวทางในการคุมครอง   การสงเสริม  
และการสนับสนุนในดานตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุตาม พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546   

  โดย สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ 
คิดเห็นจากผูแทนของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติ ภายใต พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  ในอันที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอการคุมครอง  สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
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 การจัดสวัสดิการและการใหบริการสําหรับผูสูงอายุ 
    ดําเนินการโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง 

ในการจัดสวัสดิการและใหบริการความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาและจําเปนจะตองไดรับ
ความดูแลชวยเหลือ  รูปแบบของบริการสวัสดิการและบริการสังคมสงเคราะหที่จัดใหแกผูสูงอายุ  
ประกอบดวย 
        -  การอุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะห   โดยมีสถานสงเคราะหคนชรา 
จํานวน   20  แหงทั่วประเทศ  (ไดมีการถายโอนไปใหอยูในความดูแลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและกรุงเทพมหานครแลว  จํานวน  13 แหง)  ทําหนาที่ใหการอุปการะดูแลผูสูงอายุที่ประสบ
ปญหาความทุกขยากเดือดรอน  เชน ถูกทอดทิ้ง  ไมมีที่อยูอาศัย  ไมมีผูอุปการะดูแล เปนตน  และมี
ความสมัครใจเขาอยูในสถานสงเคราะห  ซ่ึงบริการที่จัดใหประกอบดวย  บริการดานปจจัย  4  บริการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป  และการรักษาพยาบาล  บริการดานกายภาพบําบัด  บริการใหคําแนะนําปรึกษา   
บริการสังคมสงเคราะห   บริการนันทนาการ    และการจัดการฌาปนกิจศพเมื่อถึงแกกรรม  เปนตน 
 สถานสงเคราะหคนชรา  จํานวน  20  แหง  ไดแก 

1. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค  กรุงเทพมหานคร 
             *2. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวดัมวง    จังหวัดนครราชสีมา 
  3. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณเชียงใหม  จงัหวัดเชียงใหม 
             *4. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง  จังหวัดนครราชสีมา 
              5. สถานสงเคราะหคนชราบานบางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
              6. สถานสงเคราะหคนชราบานทักษณิ  จังหวัดยะลา 
             *7. สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  จังหวัดนครสวรรค 
             *8. สถานสงเคราะหคนชราบานจนัทบุรี  จังหวดัจันทบุรี 
             *9. สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง-พนังตัก จังหวดัชุมพร 
            *10. สถานสงเคราะหคนชราบานมหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม 
              11. สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศม ในพระสังฆราชูปถัมภ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
            *12. สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
            *13. สถานสงเคราะหคนชราวยัทองนิเวศน  จังหวัดเชียงใหม 
              14. สถานสงเคราะหคนชราบานภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
            *15. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2 กรุงเทพมหานคร 
            *16. สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง  จังหวดัตรัง 
            *17. สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี  (หลวงพอเปนอุปถัมภ)  จังหวัดนครปฐม 



 - 96 - 

              18. สถานสงเคราะหคนชราบานบุรีรัมย  จังหวดับุรีรัมย 
            *19. สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี  จังหวดัลพบุรี 
            *20. สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี  (หลวงพอลําใยอุปถัมภ)  จังหวดักาญจนบุรี 
หมายเหตุ : *  หมายถึง  ถายโอนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น/กรุงเทพมหานคร 
 
 การใหบริการสถานสงเคราะห  รูปแบบของการใหบริการแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 

1) ประเภทสามัญ   ใหการอุปการะผูสูงอายโุดยไมเสียคาใชจายใด ๆ   โดยให 
ผูสูงอายุอาศัยอยูรวมกนัหองละหลายคน  แยกอาคารชายและหญิง 

2) ประเภทเสียคาบริการ   มีใหบริการที่สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค   
บานบุศยานเิวศมทีส่ถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศม  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

3) ประเภทพิเศษ   โดยปลูกบานอยูเองตามแบบแปลนที่กรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการกําหนดในที่ดินของสถานสงเคราะห  โดยทําสัญญาปลูกสรางเสร็จแลว ยกกรรมสิทธิ์ใหกับ
ทางราชการ  และผูปลูกสรางสามารถอาศัยอยูไดจนตลอดชีวิต  มีบาน 3  แบบ  คือ  บานเดี่ยว  บานแฝด  
และบานปฏิบัติธรรม  ขณะนี้มีที่สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  จังหวัดเชียงใหม 
 -   การจัดบริการศูนยบริการผูสูงอายุ   
      แตเดิมมีศูนยบริการผูสูงอายุ  รวม  19 แหง  แตไดมีการถายโอนใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินไปดูแลแลว  จํานวน 11  แหง  ยังคงเหลืออยูจํานวน  8 แหง  ใหบริการใน
กิจกรรม  3  ลักษณะ ดังนี้ 
  1)  บริการภายในศูนย  ไดแก  ดานสุขภาพอนามัย  กายภาพบําบัด  สังคม
สงเคราะห  กิจกรรมเสริมรายได  กิจกรมนันทนาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเสริมความรู และ
กิจกรรมทางศาสนา  เปนตน 
  2)  บริการบานพักฉุกเฉิน  เปนบริการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
เดือดรอนเฉพาะหนา  โดยรับเขาพักในบานพักฉุกเฉิน  และใหบริการในดานปจจัย  4  สังคม
สงเคราะห  หรือสงไปรับการชวยเหลือจากหนวยงานอื่น 
  ขณะเดียวกันยังไดใหบริการชวยเหลือและสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุที่เปน
การใหความชวยเหลือเฉพาะหนาในรูปของการใหเงิน  ส่ิงของ  รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค  เพื่อให
ผูสูงอายุมีความสุขตามควรแกอัตภาพ  และยังคงสามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนเดิม
ของตนเองไดตอไป 
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  สําหรับการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแกผูสูงอายุ  ในป 
2547  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดใหบริการแกผูสูงอายุรวมจํานวน
ทั้งส้ิน  240,394  คน 
 -   จัดบริการหนวยเคล่ือนท่ี   
      เปนบริการเชิงรุกที่จัดขึ้นเพื่อออกเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ  ที่อยูบานในชุมชนตาง ๆ นํา
ขอมูลขาวสารบริการไปเผยแพร  ใหบริการในดานคําแนะนํา  และการรักษาพยาบาลเบื้องตน  
ตลอดจนใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาใหไดรับบริการที่เหมาะสมตอไป  ในป 2547  
สามารถใหบริการผูสูงอายุได  625,139  ราย   

 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  เปนการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจน  ประสบปญหาความเดือดรอน  ขาด
ผูอุปการะดูแล  โดยใหการสงเคราะหเงินยังชีพเปนรายเดือน ๆ ละ 300  บาท  เพื่อใหผูสูงอายุไดนํา
เงินไปใชจายเพื่อการยังชีพในชีวิตประจําวัน  และสามารถนําไปใชจายแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อให
มีความเปนอยูและมีชีวิตที่ดีขึ้น 
  การดําเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนั้น เปนภารกิจที่ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  (กรมประชาสงเคราะหเดิม)  ไดถายโอนใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  รับไปดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545  แตยังในทางปฏิบัติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงมหาดไทย ยังคงมีการประสาน
ความรวมมือในการใหความดูแล  และใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ยากจนและประสบปญหาความ
เดือดรอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนและการประสานเชื่อมโยงขอมูลผูสูงอายุที่ดอยโอกาส
และยากจน  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและเอื้อประโยชนใหแกผูสูงอายุที่ยากจนและประสบ
ปญหา  ใหสามารถเขาถึงบริการความชวยเหลือ  และมีโอกาสไดรับเบี้ยยังชีพอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น   
 ในป พ.ศ. 2547  กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
ดําเนินการใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่ยากจนทั่วประเทศ  จํานวน 440,000  คน สําหรับ
ในป พ.ศ.2548 ไดมีการจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุเพิ่มขึ้น มีจํานวนทั้งส้ิน 527,083 คน 

 การดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (30 บาทรักษาทุกโรค) โดย 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข  เปนโครงการที่เอื้อประโยชนให
ผูสูงอายุที่ไมไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล  และผูสูงอายุที่ไมไดรับ
สิทธิประโยชนภายใตโครงการประกันสังคมมีหลักประกันดานสุขภาพ  สามารถไดรบบริการดานั
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สุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 

 การดําเนินการเพื่อใหสิทธิประโยชนทางภาษี                                       
 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร  ไดมีนโยบายภาษีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนสังคมและชวยเหลือผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง
และกิจการขนาดยอม 
  กรณีการหักคาลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของผูมีเงินไดเปน
จํานวนคนละ  30,000  บาท  รวมทั้งสามารถหักคาลดหยอนบิดา  มารดาของคูสมรสที่ไมมีเงินได  ได
อีกจํานวนคนละ  30,000  บาทตอป  สําหรับเงินไดที่ไดรับในป  2547  เปนตนไป 
  ทั้งนี้  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดา  
ผูใหกําเนิดบุตร  ซ่ึงผูมีเงินไดที่อุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของตนหรือบิดา มารดา ของสามีหรือภริยา
ของตน  ซ่ึงเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  สามารถนําคาอุปการะเลี้ยงดูดังกลาวมา
หักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 2.   มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการออม 
  กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรไดมีการกําหนดมาตรการภาษีเพื่อ
สงเสริมการออม  โดยมุงเนนไปที่ผูมีเงินไดที่อยูในวัยหลังเกษียณอายุ  ตลอดจนเพื่อเปนการบรรเทา
ภาระภาษีดอกเบี้ยเงินฝากใหแกผูอยูในวัยดังกลาว  โดยกฎหมายจะมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับ  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2548 เปนตนไป ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ เปน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร  ประเภทเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต  1  ปขึ้นไป 
เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากประจําในจํานวนรวมกันทั้งส้ินไมเกิน  30,000  บาท
ตลอดปภาษี 
  2.2  ผูมีเงินไดที่ไดรับสิทธิดังกลาวตองมีอายุไมต่ํากวา  55  ปบริบูรณ 
เพื่อใหมีความตอเนื่องกับมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวที่ผานมา 

  ทั้งนี้ มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการออมขางตน  นอกจากจะชวยบรรเทา
ภาระภาษีใหกับผูมีอายุไมต่ํากวา  55  ปบริบูรณ  ใหมีรายไดจากการออมเงินเพิ่มขึ้นแลว  ยังเปนการ
สงเสริมใหมีการนําเงินไปฝากไวกับธนาคารในบัญชีประเภทเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝาก
ตั้งแต  1  ปขึ้นไปมากขึ้น  อันจะสงผลใหมีการออมในระยะยาวเพิ่มขึ้น  และเปนผลดีตอการลงทุน
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ของประเทศ   นอกจากนี้จะมีสวนชวยใหผูที่อยูในวัยทํางานมีการออมตอเนื่องไปสูชวงหลัง
เกษียณอายุ  เพื่อใหเปนทางเลือกแกผูอยูในวัยหลังเกษียณที่พึ่งพารายไดจากดอกเบี้ยเปนหลัก 

3. มาตรการภาษีเพื่อพัฒนาตลาดทุน 
กรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (Retirement  Mutual  Fund :   

RMF)  เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินระยะยาวใหแกลูกจาง  ขาราชการ  และผูมีเงินได
โดยทั่วไป  นอกเหนือจากการออมเงินผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ  (กบข.)  ไวแลวนั้น  โดยมีการผอนปรนหลักเกณฑเงื่อนไขบางประการในการลงทุนผาน  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  จากเดิมที่กําหนดไว  ดังนี้ 
  (1)  ผอนปรนใหผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา  สามารถนําเงินไดทุกประเภท
มาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  โดยใหไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเทากับเงินที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน  ในอัตราไมเกินรอยละ  15 ของเงินไดพึงประเมิน  
และจะตองมีจํานวนไมเกิน  300,000  บาทของปภาษีนั้น  เมื่อรวมกับเงินที่ลงทุนในกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพหรือ กบข. จากเดิมที่กําหนดใหไดรับสิทธิประโยชนภาษี  สําหรับการนําเงินไดบางประเภท
มาซื้อหนวยลงทุนเทานั้น 
  (2)  ผอนปรนใหผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา ไดรับยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดหรือผลประโยชนใด ๆ  ที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนที่ถือมาแลวไมนอยกวา  5 ป 
ใหแก  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  จากเดิมที่กําหนดใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะกรณีการขายคืน
หนวยลงทุนเมื่อมีอายุ  55 ปขึ้นไป  หรือมีเหตุทุพพลภาพหรือตายเทานั้น 
  ทั้งนี้  การผอนปรนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติขางตน  จะมีสวนสงเสริมให
มีการลงทุนในกองทุนมากขึ้น  อันจะเปนการสรางความมั่นคงในดานรายไดใหแกผูลงทุนภาย
หลังจากการเกษียณอายุ  รวมทั้งทําใหกองทุนสามารถนําเงินไปลงทุนในตลาดทุนระยะยาวไดมากขึ้น
ดวย 

 การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการในที่สาธารณะ   
เชน ในบริเวณสนามบินและสถานีขนสงผูโดยสาร  ดวยการจัดใหมีรถเข็นสําหรับผูสูงอายุ  จัดใหมี
อุปกรณที่เหมาะสมในหองสุขาสําหรับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกและปลอดภัย 
ภายในสนามบินและสถานีขนสงผูโดยสาร  ที่เปนการดําเนินการโดยกระทรวงคมนาคม 

นอกจากนี้ยังไดมีความรวมมือจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ อาทิ   
การเคหะแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร  ฯลฯ  ในการจัดหาสถานที่ในการออกกําลังกายที่เหมาะสม
ใหกับผูสูงอายุ การออกหนวยเคล่ือนที่เยี่ยมเยียนผูสูงอายุตามบาน  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ
ในเบื้องตน  การจัดกิจกรรมดูแลผูสูงอายุในเวลากลางวัน  (Day  Center)  การสงเสริมใหชุมชน  และ
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องคกรทางศาสนาเขามามีสวนรวมในการดูแลและรวมจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ตลอดจนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ 

             หนวยงานภาคเอกชน 
 กิจกรรมสําคัญที่หนวยงานภาคเอกชน  องคกรสาธารณประโยชน และรัฐวิสาหกิจ
รวมดําเนินการภายใตยุทธศาสตรนี้  ประกอบไดวย 

 โครงการสวัสดิการผูสูงอายุ โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
ที่ไดสนับสนุนการดําเนินงาน “จัดระบบสวัสดิการผูสูงอายุระดับจังหวัด” โดยใหการสนับสนุน
งบประมาณทั้ง 76 จังหวัด ๆ ละไมเกิน 1 ลานบาท ในป พ.ศ. 2545 เพื่อดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการ
กอใหเกิดความรวมมือระหวางผูสูงอายุดวยกัน และระหวางผูสูงอายุกับองคกรชุมชน ขณะเดียวกัน
เพื่อใหผูสูงอายุที่ยากไรในชุมชนไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินงานโครงการได
กอใหเกิด “คณะกรรมการจัดระบบสวัสดิการผูสูงอายุระดับจังหวัด” ขึ้นในแตละจังหวัดที่มีการ
ประสานความรวมมือของสวนราชการและภาคเอกชนตาง ๆ รวมทั้งแกนนําผูสูงอายุทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับชุมชน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ชุมชนมากที่สุด วิธีการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนของงบประมาณ จํานวน  1  ลานบาท ใน
แตละจังหวัดนั้น จะยึดหลักของการหมุนเวียนงบประมาณ โดยรอยละ 80 จะใชเปนเงินกองทุน
หมุนเวียนตอเนื่อง รอยละ 10 เปนเงินสงเคราะหชวยเหลือในลักษณะของการใหเปลาแกผูสูงอายุที่
ยากไร รอยละ 10 เปนเงินที่ใชในการบริหารและการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  ผลที่ได
จากการดําเนินงานก็คือการมีกองทุนสําหรับผูสูงอายุและลูกหลานในชุมชน ที่มีสวนสําคัญในการชวย
ยกระดับรายไดของการประกอบอาชีพ เพื่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตัวอยางที่นาสนใจก็คือ 
เครือขายผูสูงอายุระดับจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส, ยะลา, สตูล, กระบี่ และ
นครศรีธรรมราช) ไดมีการแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยการนําเงินจากกองทุนไปซื้อสวนยางและ  
สวนปาลม เพื่อการใชประโยชนตอเนื่องจากผลผลิตของยางพาราและปาลมน้ํามัน ในการสรางรายได
อยางยั่งยืนขณะเดียวกันผูสูงอายุที่ยากไรในชุมชน (ที่ไมไดรับเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวน
ตําบล) ยังมีโอกาสไดรับความชวยเหลือเปนเงินสวัสดิการรายเดือน ๆ ละ 300 บาท จากกองทุน
ดังกลาวนี้ ปละจํานวนไมนอยกวา 2,000 คน 

 กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการใหบริการตรวจรักษาโรค  ที่ดําเนินการโดย 
บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงเปนกิจกรรมขององคกรที่สงผลใหพนักงานที่ยังอยูใน
วัยทํางานและพนักงานที่เกษียณอายุไปแลว  ไดรับโอกาสในการตรวจสุขภาพ เพื่อเปนการปองกัน
และดูแลรักษาสุขภาพ  และเมื่อพบวามีความผิดปกติเกิดขึ้น  จะไดมีการปองกันและรักษา  บริการที่
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จัดใหไดแก  การตรวจสุขภาพทั่วไป  การตรวจวัดสายตา  การตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก  
ฯลฯ 
 
 

 โครงการดูแลชุมชนแออัด  โดยสภากาชาดไทย  เพื่อใหผูสูงอายุที่มีปญหา 
เร่ืองการเคลื่อนไหวและชวยเหลือตนเองไมคอยได  ไดรับการตรวจสุขภาพเบื้องตนและมีโอกาสทํา
กายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูภาวะสุขภาพ  รวมทั้งไดรับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  โดยวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย   
ครอบครัว  และชุมชน  เปนการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใหมีความรู และความเขาใจในการมี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหา  รวมทั้ง  เปนการสรางเครือขายในการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม 

 โครงการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ  โดยวิทยาลัยมิชช่ัน  เปนการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรที่ทาํหนาที่ดูแลผูสูงอายุ  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลในครอบครัว ผูสูงอายุ  และผูสนใจทั่วไป  
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการปฏิบัติและดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธี 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปนการดําเนินการโดยกลุม  ชมรม  องคกรผูสูงอายุ  อาทิ   
สหพันธชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  ที่เปนกิจกรรมสาธารณประโยชนในการใหความชวยเหลือผู
ประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ทางสังคม  เปนตน 
 

ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ 
                           และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรนี้  หนวยงานภาครัฐ  โดย กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  จะทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ  ซ่ึงมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก 

 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ  (กสผ.)  ที่ 
มีรองนายกรัฐมนตรี  (ศาสตราจารย ดร. ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)  เปนประธาน  และมีสํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ  ทําหนาที่เปนเลขานุการ  คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยนักวิชาการ  
ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทนจากสวนราชการ สถาบันการศึกษา  และองคกรภาคเอกชนที่
ดําเนินงานเกี่ยวของดานผูสูงอายุ  โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ในการพิจารณาและให
ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานดานนโยบาย  แผนหลัก และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการ
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คุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ  ตลอดจนการผลักดัน  และประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.  2546 
 
 

 การประชุมคณะอนุกรรมการแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545  -   
2564)  สูการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ
แหงชาติ    (กสผ.)  องคประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบดวย  ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ  ผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะอนุกรรมการชุดนี้  
ไดแก  การดําเนินการปรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545 – 2564) ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และการติดตามผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุในภาพรวมระยะ  3  
ป  (พ.ศ. 2545 – 2547)  นอกจากนี้ยังไดมีการเตรียมการในเรื่องของบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่  2  (พ.ศ. 
2545 – 2564)  ตอไปดวย 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติดานผูสูงอายุ  ที่เปนความรวมมือระหวาง  
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย  เปนการ
ประชุมทางวิชาการ  โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย  และองคความรูที่เกี่ยวของ
ดานผูสูงอายุ  จากหนวยงานตาง ๆ เชน  สถาบันการศึกษาและองคกรดานผูสูงอายุจากภาครัฐและเอกชน  
ขณะเดียวกันมีการเผยแพรขอมูล  ความรู  และประสบการณที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุใหแกหนวยงาน  
องคกรเครือขาย  และผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ  เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป 
   นอกจากนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุจากหนวยงานตาง ๆ  
และสมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับความรู และขอมูลขาวสาร ในเรื่องการสงเสริมและการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ  รวมทั้งไดมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล  ผานทางสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ อาทิ  เอกสาร  
แผนพับ  และโปสเตอรตาง ๆ เปนตน 

 การจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการแพทย 
แผนไทยในสถานบริการของภาครัฐ  และภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะในการดูแลผูสูงอายุ
ดวยการแพทยแผนไทย  ดําเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 

 การกําหนดใหมหีลักสูตรดานการพยาบาลผูสูงอายุ  ภายใตการเรียนการสอน 
นักศึกษาพยาบาลในระดับวิทยาลัยพยาบาล  ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และกรุงเทพมหานคร เปนตน 
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   ในสวนของหนวยงานภาคเอกชน  ที่มีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรนี้  
ไดแก 
 
 

 โครงการอบรมพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาวิชาการผูสูงอายุ  
โดยวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  เปนการจัดอบรมใหแกพยาบาลและบุคลากรในหลักสูตรการ
พยาบาล  เฉพาะทางสาขาวิชาการผูสูงอายุ  โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนความรูดานเทคนิคการดูแล
ผูปวยสูงอายุ  และใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานได 

 การจัดประชุมวิชาการสามัญประจําปดานผูสูงอายุโดยสมาคมพฤฒาวิทยาและ 
เวชศาสตรผูสูงอายุไทย  โดยไดรับความรวมมือจากเครือขายที่ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ  ซ่ึงทําให
องคกรเครือขาย  และผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุไดรับขอมูลความรู ทางวิชาการที่เปนปจจุบัน และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

 การสงเสริมใหนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับผูสูงอายุ  เพื่อใหไดความรูและ 
ประสบการณในการทํางานกับผู สูงอายุ   เปนการดํ า เนินการโดยสถาบันการศึกษา  อาทิ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปนตน 
 

 

ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ  และการ 
                           ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

หนวยงานที่มีสวนรวมดําเนินการตามยุทธศาสตร  สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ 
ที่มีภารกิจในการรับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับงานดานผูสูงอายุ  รวมทั้ง  สถาบันดาน
วิชาการ  อาทิ  สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษาตาง ๆ การดําเนินงานที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรนี้
ประกอบไปดวย 

 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 
มีสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ที่ไดดําเนินกิจกรรม และโครงการ 

เพื่อการศึกษา  วิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ  อาทิ 
-  การศึกษาวิจัย  เร่ือง  “ปจจัยท่ีมีสัมพันธกับความตองการสวัสดิการสังคม 

ของผูสูงอายุ”  โดยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผลของการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุมีความ
ตองการบริการดานสวัสดิการสังคมที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อ
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ตอบสนองความตองการแกผูสูงอายุ  จึงไมควรเปนบริการในรูปแบบเดียว  ควรมีการจําแนกความ
แตกตางของกลุมผูสูงอายุใหชัดเจน เชน  การจําแนกผูสูงอายุที่ยากจน  กลุมผูสูงอายุที่มีภาวะปญหา
ดานจิตใจ  กลุมที่มีความเสี่ยง  โดยดําเนินการจัดบริการใหอยางหลากหลาย  โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการในแตละกลุมเปาหมายมากที่สุด 
 -  การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การประเมินผลการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ”   โดยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรและสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  
ซ่ึงผลโดยสรุปของงานวิจัยมีขอคนพบที่นาสนใจคือ  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังเปนความตองการ และมี
ความจําเปนอยางมากตอผูสูงอายุที่ยากไร  ไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้ง  นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีความ
ตองการที่จะมีสวนรวมในการคัดเลือกผูไดรับเบี้ยยังชีพรายใหมดวย 
 -  การศึกษาวิจัยภายใต  “โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ผูสูงอายุแหงชาติ  ฉบับท่ี  2  และการสังเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน”  โดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  โดยผลการศึกษาวิจัยจะนําไปสูการสรางระบบ  กลไกในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  ฉบับที่  2  และมีการปรับปรุงดัชนีช้ีวัดตาง ๆ ใน
แผน  รวมทั้งจัดทําคูมือและเกณฑในการประเมิน 
  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยดานการพยาบาลผูสูงอายุ  โดยคณะพยาบาล
ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การศึกษาวิจัยที่นําเสนอรูปแบบอาคารและเฟอรนิเจอรที่เหมาะสม
สําหรับใชในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ และเฟอรนิเจอรเพื่อการขนยายผูสูงอายุในภาวะฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  การศึกษาวิจัยเร่ืองผูสูงอายุกับความยากจนในประเทศไทย  โดยมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และการสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิชาการคณาจารยและ
นักศึกษาในสถาบันการศึกษา เชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  ทําการศึกษาวิจัยกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่รวมถึงผูสูงอายุดวย 

 การประมวลองคความรูและขอมูลเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานและบริการ 
   กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย   ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ  การจัดทําฐานขอมูลชมรมผูสูงอายุผานทาง เว็บไซด
ของกรมอนามัย  การจัดทํา CD – Rom  ดัชนีช้ีวัดสุขภาพผูสูงอายุไทย  การจัดทําโครงการพัฒนาศูนย
ดูแลผูสูงอายุ  (Day Care) ในพื้นที่  5  จังหวัด ไดแก  นครราชสีมา  ขอนแกน  สงขลา  พิษณุโลก  และ
เชียงใหม  และการจัดทําโครงการพัฒนารูปแบบในการดําเนินงานสงเสริมโภชนาการในกลุมบุคคล
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วัยตาง ๆ เพื่อสงเสริมความรูเร่ืองอาหารและโภชนาการ  รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการดูแล
รักษาสุขภาพ 
 
 
 
   ขณะเดียวกัน  กรมการแพทยไดมีการดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับรูปแบบคลินิกและการดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ  ใหแกแพทยและผูเช่ียวชาญสหวิชาทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  การจัดทําแผนแมบทดานสุขภาพผูสูงอายุที่ไดมีการนําเสนอยุทธศาสตรระยะ
ปานกลาง  (3  ป)  ดานผูสูงอายุและไดมีการศึกษารูปแบบ  มาตรฐานการดูแลผูปวยภาวะสมองเสื่อม
ในชุมชน 

 การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสงูอายุแหงชาติ 
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการ 

ประสานการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่  2  ที่เปนผลการดําเนินงานระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547  โดยแยก
เปนรายยุทธศาสตร  ผลของการติดตามทําใหไดทราบถึงความกาวหนาในเรื่องของรูปแบบของ
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ  พื้นที่ดําเนินงาน  รวมท้ังผลกระทบและขอจํากัดในการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการพิจารณา  ทบทวน  เพื่อการปรับแนวทางและรูปแบบการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุที่มีความสอดคลองและครอบคลุมในแตละยุทธศาสตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอไป 
 ขณะเดียวกันในสวนของกระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานปลัดกระทรวง  ได
กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง  ที่มี
องคประกอบจากผูแทนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหนวยงานรวมเปน
อนุกรรมการ  เพื่อใหทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลภารกิจและการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที่ 1 
จํานวนประชากรรวม จํานวนประชากรอายุ 60+ รายจังหวัด 

ตามขอมูลทะเบียนราษฎรป 2547 
 

จังหวัด 
ประชากร 
รวม1 

ประชากร 
รวม2 

ประชากร 
อายุ 60ป +3 

ไมทราบ 
อายุ 

% 
60ป+4 

% 
60ป+5 

 ท้ังประเทศ  61,973,621 60,830,037 6,161,172 280,274 9.99 10.18 
 กรุงเทพมหานคร               5,634,132 5,466,780 539,711 7,424 9.59 9.89 
 กลาง  14,797,068 14,541,681 1,538,839 113,878 10.48 10.67 
 สมุทรปราการ                    1,049,416 1,034,884 88,849 4,958 8.51 8.63 
 นนทบุรี                         942,292 929,262 97,915 4,078 10.44 10.58 
 ปทุมธานี                        769,998 763,395 64,078 2,755 8.35 8.42 
 พระนครศรีอยุธยา              740,397 733,314 92,920 5,035 12.64 12.76 
 อางทอง                         282,967 280,894 39,963 951 14.17 14.28 
 ลพบุรี                          749,484 742,250 86,038 6,324 11.58 11.69 
 สิงหบุรี                       220,121 216,463 31,837 1,536 14.57 14.81 
 ชัยนาท                          341,493 339,454 48,371 1,308 14.22 14.30 
 สระบุรี                         595,870 572,791 61,470 1,143 10.34 10.75 
 ชลบุรี                          1,142,985 1,120,699 100,420 7,961 8.85 9.02 
 ระยอง                           543,887 537,597 44,573 10,703 8.36 8.46 
 จันทบุรี                        494,001 489,155 51,290 5,758 10.51 10.61 
 ตราด                            217,950 207,121 22,292 1,215 10.29 10.83 
 ฉะเชิงเทรา                      643,432 637,730 72,441 4,448 11.34 11.44 
 ปราจีนบุรี                      445,944 442,609 48,016 4,554 10.88 10.96 
 นครนายก                         248,592 247,201 30,261 3,698 12.36 12.43 
 สระแกว                         536,204 530,231 45,945 4,101 8.63 8.73 
 ราชบุรี                         815,077 799,996 89,072 11,330 11.08 11.29 
 กาญจนบุรี                       810,265 741,596 68,898 10,412 8.61 9.42 
 สุพรรณบุรี                      840,055 834,193 104,816 5,743 12.56 12.65 
 นครปฐม                          798,016 790,745 81,529 2,827 10.25 10.35 
 สมุทรสาคร                       442,687 436,536 41,173 1,623 9.33 9.47 
 สมุทรสงคราม                    195,218 193,956 26,111 2,567 13.55 13.64 
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จังหวัด 
ประชากร 
รวม1 

ประชากร 
รวม2 

ประชากร 
อายุ 60ป +3 

ไมทราบ 
อายุ 

% 
60ป+4 

% 
60ป+5 

 เพชรบุรี                        451,029 447,844 52,674 6,151 11.84 11.93 
 ประจวบคีรีขันธ                 479,688 471,765 47,887 2,699 10.04 10.21 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  21,267,426 21,075,772 1,927,082 64,655 9.09 9.17 
 นครราชสีมา                      2,539,344 2,514,366 250,783 18,502 9.95 10.05 
 บุรีรัมย                       1,524,261 1,514,857 136,235 13,865 9.02 9.08 
 สุรินทร                        1,371,429 1,358,021 135,455 6,737 9.93 10.02 
 ศรีสะเกษ                        1,440,404 1,429,657 136,168 2,600 9.47 9.54 
 อุบลราชธานี                     1,763,061 1,744,881 154,229 4,872 8.77 8.86 
 ยโสธร                           541,320 538,539 51,212 1,624 9.49 9.54 
 ชัยภูมิ                         1,117,118 1,107,114 115,156 3,028 10.34 10.43 
 อํานาจเจริญ                      367,514 364,706 32,847 404 8.95 9.02 
 หนองบัวลําภู                     494,594 491,706 38,323 215 7.75 7.80 
 ขอนแกน                         1,741,749 1,727,472 164,524 1,984 9.46 9.53 
 อุดรธานี                        1,518,502 1,503,494 120,481 764 7.94 8.02 
 เลย                             610,472 603,549 61,361 1,083 10.07 10.18 
 หนองคาย                         895,722 883,266 75,459 2,712 8.45 8.57 
 มหาสารคาม                       935,051 928,637 83,714 2,436 8.98 9.04 
 รอยเอ็ด                        1,310,250 1,300,169 118,778 1,208 9.07 9.14 
 กาฬสินธุ                       971,293 964,253 82,758 678 8.53 8.59 
 สกลนคร                          1,101,619 1,088,933 83,639 598 7.60 7.69 
 นครพนม                          691,160 684,540 57,925 700 8.39 8.47 
 มุกดาหาร                        332,563 327,612 28,035 645 8.45 8.57 
 เหนือ  11,842,299 11,411,715 1,310,710 49,839 11.11 11.54 
 เชียงใหม                       1,630,769 1,493,662 181,520 3,186 11.15 12.18 
 ลําพูน                           404,780 401,742 53,635 556 13.27 13.37 
 ลําปาง                           778,926 772,699 101,797 685 13.08 13.19 
 อุตรดิตถ                       469,944 467,056 57,953 988 12.36 12.43 
 แพร                            473,361 470,502 59,212 993 12.54 12.61 
 นาน                            477,754 472,495 52,048 103 10.90 11.02 
 พะเยา                           488,343 483,964 54,219 225 11.11 11.21 

ตารางที่  1 (ตอ) 
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จังหวัด 
ประชากร 
รวม1 

ประชากร 
รวม2 

ประชากร 
อายุ 60ป +3 

ไมทราบ 
อายุ 

% 
60ป+4 

% 
60ป+5 

 เชียงราย                        1,214,405 1,097,470 120,557 1,670 9.94 11.00 
 แมฮองสอน                      243,735 211,870 21,938 1,205 9.05 10.41 
 นครสวรรค                       1,077,458 1,064,706 128,026 8,002 11.97 12.12 
 อุทัยธานี                       326,001 324,192 39,560 754 12.16 12.23 
 กําแพงเพชร                       726,436 720,308 72,163 5,222 10.01 10.09 
 ตาก                             515,877 450,931 41,501 1,026 8.06 9.22 
 สุโขทัย                         611,379 606,172 70,125 4,094 11.55 11.65 
 พิษณุโลก                        841,524 832,478 89,305 7,235 10.70 10.82 
 พิจิตร                          560,427 555,335 65,953 4,592 11.87 11.98 
 เพชรบูรณ                       1,001,180 986,133 101,198 9,303 10.20 10.36 
 ใต  8,432,696 8,334,089 844,830 44,478 10.07 10.19 
 นครศรีธรรมราช                1,500,343 1,489,940 169,773 12,716 11.41 11.49 
 กระบี่                          387,752 385,921 30,708 822 7.94 7.97 
 พังงา                           239,064 237,824 25,611 427 10.73 10.79 
 ภูเก็ต                          285,901 282,630 19,960 1,482 7.02 7.10 
 สุราษฎรธานี                    938,253 920,946 90,538 6,281 9.71 9.90 
 ระนอง                           176,372 156,785 13,604 505 7.74 8.70 
 ชุมพร                           472,068 467,046 52,628 2,211 11.20 11.32 
 สงขลา                           1,281,509 1,263,711 128,764 8,500 10.11 10.26 
 สตูล                            273,546 272,420 24,199 666 8.87 8.90 
 ตรัง                            596,087 591,545 56,361 4,096 9.52 9.59 
 พัทลุง                          498,297 495,981 55,821 5,033 11.32 11.37 
 ปตตานี                         629,861 627,324 69,114 925 10.99 11.03 
 ยะลา                            459,868 452,719 42,892 342 9.33 9.48 
 นราธิวาส                        693,775 689,297 64,857 472 9.35 9.42 

 

 

ตารางที่  1  (ตอ) 
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**หมายเหตุ  : เปนที่สังเกตวา จํานวนประชากรทั้งหมดเมื่อส้ินสุดป พ.ศ. 2547 ต่ํากวาของป พ.ศ. 
2542-2546 ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะการคัดชื่อผูที่ตายแตไมได
แจงออกจากทะเบียนบานจํานวนมาก 

1. จํานวนประชากรในจังหวัด นับทุกสัญชาติที่อยูในบานปกติ และบานกลาง รวม 
ผูอยูระหวางยาย 

2.  จํานวนประชากรในจังหวัด นับเฉพาะผูที่มีสัญชาติไทย และอยูในบานปกติ  
(ไมรวมผูที่อยูในบานกลาง และอยูระหวางยาย) 

3.  นับผูที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป  ที่มี วัน เดือน ปเกิดทางจันทรคติเฉพาะสัญชาติ
ไทย และอยูในบานปกติ (ไมรวมผูที่อยูในบานกลาง และอยูระหวางยาย) 

4.  สัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป  คิดตอประชากรทุกสัญชาติทั้งหมด ที่ทราบ 
อายุ (=3/1) 

5. สัดสวนประชากรอายุ 60ปขึ้นไป   คิดตอประชากรสัญชาติไทยทั้งหมด ที่ 
ทราบอายุ(=3/2) 
 

ตารางที่  2 
จํานวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป  จําแนกตามอายุ เพศ เขตท่ีอาศัย และภาค 

ตามขอมูลทะเบียนราษฎรป 2547 
 

ภาค 
องคประกอบ 

กรุงเทพ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต 
รวม 

รวม 539,711 1,310,710 1,927,082 1,538,839 844,830 6,161,172 

อายุ       

60 - 79 483,005 1,162,328 1,725,511 1,352,574 727,450 5,450,868 
80+ 56,706 148,382 201,571 186,265 117,380 710,304 
เพศ       

ชาย 228,706 601,417 869,092 680,680 381,237 2,761,133 
หญิง 311,005 709,292 1,057,990 858,159 463,593 3,400,039 

เขตท่ีอาศัย       

ในเขต 539,711 291,954 311,472 490,941 185,339 1,819,417 
นอกเขต - 1,018,756 1,615,610 1,047,898 659,491 4,341,755 
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ตารางที่  3 
ประมาณการประชากร จําแนกตามกลุมอายุท่ัวราชอาณาจักร 
ขอสมมติภาวะเจริญพันธุระดับปานกลาง  ป 2513 - 2563 

 ป 0-14 ป 15-59 ป 60+ 

  0-2  3-5  6-14 15-17  18-24 25-34 35-49 50-59 60-64 65-69 70+ รวม 

2513 3,427 3,375 8,705 2,380 4,021 4,366 4,648 1,752 625 452 604 36,867 

 (9.29) (9.15) (23.61) (6.46) (10.91) (11.84) (12.61) (4.75) (1.70) (1.23) (1.64) (100.00) 

2533 2,593 2,913 10,441 3,403 5,544 9,773 9,396 4,183 1,474 978 1,566 54,796 

 (4.73) (5.32) (19.05) 6.21) (10.12) (17.83) (17.15) (7.63) (2.69) (1.78) (2.86) (100.00) 

2543 2,581 3,057 9,206 3,153 7,396 10,934 13,664 5,132 1,971 1,530 2,292 63,459 

 (4.07) (4.82) (14.51) (4.97) (11.65) (17.23) (21.53) (8.09) (3.11) (2.41) (3.61) (100.00) 

2547 2,894 2,801 9,231 3,138 7,462 10,926 15,133 6,120 2,119 1,743 2,628 64,195 

 (4.51) (4.36) (14.38) (4.89) (11.62) (17.02) (23.57) (9.53) (3.30) (2.72) (4.09) (100.00) 

2548 2,954 2,808 9,106 3,141 7,431 10,861 15,358 6,413 2,170 1,793 2,729 64,764 

 (4.56) (4.34) (14.06) (4.85) (11.47) (16.77) (23.71) (9.90) (3.35) (2.77) (4.21) (100.00) 

2549 2,975 2,838 8,979 3,153 7,397 10,798 15,538 6,708 2,224 1,817 2,805 65,232 

 (4.56) (4.35) (13.76) (4.83) (11.34) (16.55) (23.82) (10.28) (3.41) (2.79) (4.30) (100.00) 

2550 2,944 2,880 8,854 3,166 7,366 10,745 15,673 7,027 2,293 1,841 2,903 65,692 

 (4.48) (4.38) (13.48) (4.82) (11.21) (16.36) (23.86) (10.70) (3.49) (2.80) (4.42) (100.00) 

2551 2,873 2,915 8,749 3,172 7,345 10,696 15,773 7,358 2,377 1,872 3,017 66,147 

 (4.34) (4.41) (13.23) (4.80) (11.10) (16.17) (23.85) (11.12) (3.59) (2.83) (4.56) (100.00) 

2552 2,807 2,906 8,674 3,157 7,332 10,654 15,845 7,689 2,477 1,911 3,143 66,595 

 (4.22) (4.36) (13.03) (4.74) (11.01) (16.00) (23.79) (11.55) (3.72) (2.87) (4.72) (100.00) 

2553 2,740 2,871 8,636 3,109 7,332 10,613 15,899 8,004 2,591 1,968 3,283 67,046 

 (4.09) (4.28) (12.88) (4.64) (10.94) (15.83) (23.71) (11.94) (3.86) (2.94) (4.90) (100.00) 

2554 2,700 2,837 8,604 3,039 7,333 10,573 15,921 8,294 2,709 2,018 3,374 67,402 

 (4.01) (4.21) (12.77) (4.51) (10.88) (15.69) (23.62) (12.31) (4.02) (2.99) (5.01) (100.00) 

2563 2,591 2,641 8,223 2,870 6,673 10,336 15,651 9,949 4,121 3,064 4,701 70,820 

 (3.66) (3.73) (11.62) (4.05 (9.42) (14.59) (22.10) (14.05) (5.82) (4.33) (6.63) (100.00) 

ที่มา :  1) ป 2513 - 2543 สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
           2) ป 2548 - 2568 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568.  สํานักพัฒนาสังคมและ 
               คุณภาพชีวิต  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตารางที่  4 
จํานวนและรอยละของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จําแนกตามภาคและจังหวัด 

 

ภาค/จังหวดั จํานวน (คน) รอยละ 
รวม 2,629 100.00 

กรุงเทพและปริมณฑล 1,368 52.03 
 กรุงเทพมหานคร 1,081 41.12 
 นครปฐม 21 0.80 
 นนทบุรี 181 6.88 
 ปทุมธานี 56 2.13 
 สมุทรปราการ 23 0.87 
 สมุทรสาคร 6 0.23 
ภาคกลาง 239 9.09 
 กาญจนบุรี 17 0.65 
 จันทบุรี 14 0.53 
 ฉะเชิงเทรา 11 0.42 
 ชลบุรี 44 1.67 
 ชัยนาท 21 0.80 
 ตราด 4 0.15 
 นครนายก 3 0.11 
 ประจวบคีรีขนัธ 4 0.15 
 ปราจีนบุรี 1 0.04 
 เพชรบุรี 14 0.53 
 ระยอง 4 0.15 
 ราชบุรี 19 0.72 
 ลพบุรี 17 0.65 
 สมุทรสงคราม 3 0.11 
 สระแกว 3 0.11 
 สระบุรี 13 0.49 
 สิงหบุรี 2 0.08 
 สุพรรณบุรี 11 0.42 
 อยุธยา 30 1.14 
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ภาค/จังหวดั จํานวน (คน) รอยละ 
 อางทอง 4 0.15 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 459 17.46 
 กาฬสินธุ 25 0.95 
 ขอนแกน 66 2.51 
 ชัยภูม ิ 16 0.61 
 นครพนม 11 0.42 
 นครราชสีมา 39 1.48 
 บุรีรัมย 37 1.41 
 มหาสารคาม 43 1.64 
 มุกดาหาร 6 0.23 
 ยโสธร 7 0.27 
 รอยเอ็ด 6 0.23 
 เลย 18 0.68 
 ศรีสะเกษ 14 0.53 
 สกลนคร 20 0.76 
 สุรินทร 31 1.18 
 หนองคาย 8 0.30 
 หนองบัวลําภ ู 5 0.19 
 อํานาจเจริญ 24 0.91 
 อุดรธานี 19 0.72 
 อุบลราชธานี 64 2.43 
ภาคใต 232 8.82 
 กระบี ่ 7 0.27 
 ชุมพร 7 0.27 
 ตรัง 6 0.23 
 นครศรีธรรมราช 37 1.41 
 นราธิวาส 13 0.49 
 ปตตาน ี 14 0.53 
 พังงา 11 0.42 
 พัทลุง 8 0.30 
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ภาค/จังหวดั จํานวน (คน) รอยละ 
 ภูเก็ต 26 0.99 
 ยะลา 16 0.61 
 ระนอง 6 0.23 
 สงขลา 53 2.02 
 สตูล 9 0.34 
 สุราษฎรธานี 19 0.72 
ภาคเหนือ 331 12.59 
 กําแพงเพชร 6 0.23 
 เชียงราย 25 0.95 
 เชียงใหม 104 3.96 
 ตาก 2 0.08 
 นครสวรรค 26 0.99 
 นาน 2 0.08 
 พะเยา 3 0.11 
 พิจิตร 3 0.11 
 พิษณุโลก 15 0.57 
 เพชรบูรณ 11 0.42 
 แพร 42 1.60 
 แมฮองสอน 7 0.27 
 ลําปาง 15 0.57 
 ลําพูน 15 0.57 
 สุโขทัย 11 0.42 
 อุตรดิตถ 25 0.95 
 อุทัยธาน ี 19 0.72 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มีนาคม  2548. 
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ตารางที่  5 
จํานวนและรอยละของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จําแนกตามอายุและเพศ 

 

กลุมอายุ  (ป) ชาย รอยละ หญิง รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

            รวม 1,936 73.64 693 26.36 2,629 100.0 
นอยกวา  60 166 6.31 102 3.88 268 10.19 
60  -  65 669 25.45 276 10.50 945 35.95 
66  -  70 758 28.83 245 9.32 1,003 38.15 
71  -  75 228 8.67 44 1.67 272 10.35 
มากกวา  75 115 4.37 26 0.99 141 5.36 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  มีนาคม  2548. 

 
 
 
 

ตารางที่  6 
จํานวนและรอยละของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน  (คน) รอยละ 

                             รวม 2,629 100.00 
รับราชการ 2,335 88.82 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 142 5.40 
เอกชน 124 4.72 
ไมทราบ 28 1.07 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  มีนาคม  2548. 
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ตารางที่  7 
จํานวนและรอยละของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน  (คน) รอยละ 

                                    รวม 2,629 100.00 
ต่ํากวาปริญญาตรี 349 13.28 
ปริญญาตรี 1,152 43.82 
ปริญญาโท 831 31.61 
ปริญญาเอก 297 11.30 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  มีนาคม  2548. 

 
 

ตารางที่  8 
จํานวนและรอยละของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จําแนกตามสาขาอาชีพ 

 

สาขาอาชีพ จํานวน  (คน) รอยละ 

                                      รวม 2,629 100.00 
กฎหมาย 72 2.74 
การเกษตร 175 6.66 
การเงิน การคลัง งบประมาณ 12 4.26 
การปกครอง  การเมือง 81 3.08 
การประชาสัมพันธ 34 1.29 
การแพทยและสาธารณสุข 356 13.54 
การวางแผนพฒันา 58 2.21 
การศึกษา 704 26.78 
คมนาคมและการสื่อสาร 43 1.64 
ความมั่นคง 56 2.13 
ตางประเทศ 7 0.27 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 120 4.56 
บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ 146 5.55 
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สาขาอาชีพ จํานวน  (คน) รอยละ 
พลังงาน 12 0.46 
พาณิชยและบริการ 19 0.72 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 83 3.16 
วิศวกรรม 166 6.31 
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 145 5.52 
สถาปตยกรรม 29 1.10 
สังคม 176 6.69 
อุตสาหกรรม 35 1.33 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  มีนาคม  2548. 

 
ตารางที่  9 

จํานวนผูทรงภูมิปญญา  คลังสมอง   จําแนกตามหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวน  (คน) 

                                           รวม 1,551 

กระทรวงศึกษาธิการ 464 
          ผูทรงภูมิปญญา 464 
กระทรวงสาธารณสุข  (กรมสุขภาพจติ) 672 
          สมาชิกชมรมคลังสมอง 672 
สํานักงานศาลยุติธรรม 153 
          ผูพิพากษาอาวุโส 153 
สํานักงานอัยการสูงสุด 157 
         อัยการอาวุโส 157 
กระทรวงวัฒนธรรม 105 
          ศิลปนแหงชาต ิ 105 
ท่ีมา :    htpp://www.judiciary.go.th. online 9 May 2005. 

htpp://www.lowsociety.go.th. online 9 May 2005. 
htpp://www.m-culture.go.th. online 9 May 2005. 
htpp://www.moe.go.th. online 9 May 2005. 

              กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, 2545. ทําเนียบสมาชิกชมรมคลังปญญา. 
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ตารางที่  10 
จํานวนชมรมผูสูงอายุในเครอืสหพันธชมรมผูสูงอายุ  กรุงเทพมหานคร 

 

สหพันธชมรมผูสูงอายุ กรุงเทพมหานคร จํานวน  (ชมรม) สมาชิก 

                                                   รวม 182 23,579 

สํานักอนามัย 170 16,031 

• ศูนยประสานงาน  1 23 1,478 

• ศูนยประสานงาน  2 21 1,768 

• ศูนยประสานงาน  3 22 1,882 

• ศูนยประสานงาน  4 54 5,952 

• ศูนยประสานงาน  5 21 1,540 

• ศูนยประสานงาน  6 28 2,997 

• ชมรมผูสูงอายุขาราชการกรุงเทพมหานคร 1 420 

สํานักสวัสดิการสังคม 3 716 

• ชมรมผูสูงอายุ  ลูกจางประจาํกรุงเทพมหานคร 1 117 

• ชมรมทางสังคม ผูสูงอายุดินแดง 1 400 

• ชมรมทางสังคมผูสูงอายุหวยขวาง 1 199 

สํานักการแพทย 9 6,832 

• ชมรมผูสูงอายุวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 
       วชิรพยาบาล 

1 2,486 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลกลาง 1 995 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตากสิน 1 840 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 1 1,009 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิ์  ชุตินธโรอุทิศ 1 152 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหนองจอก 1 350 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 548 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน 1 452 

• ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร* 1 - 

หมายเหตุ  : * หมายถึง โรงพยาบาลใหม  เร่ิมดําเนินการเดือนพฤษภาคม  2548 
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ตารางที่  11 
จํานวนองคการและชมรมผูสูงอายุในเครือขายของกรมอนามัย   

กระทรวงสาธารณสุข 
 

เครือขายผูสงูอายุ จํานวนองคการและชมรมผูสูงอาย ุ

                                       รวม 4,577 
องคการผูสูงอาย ุ 108 
องคการวิชาการดานผูสูงอาย ุ 7 
องคการภาครัฐดานสุขภาพผูสูงอายุ 32 
องคการภาครัฐดานสวัสดกิารสังคมและสงเคราะหผูสูงอาย ุ 34 
องคการเอกชนดานงานผูสูงอายุ 127 
องคการดานสงเสริมอาชีพอดิเรกและรายไดผูสูงอายุ 27 
องคการแหลงเงินทุนดานสนับสนุนงานผูสูงอายุ 11 
องคการตางประเทศดานผูสูงอายุทั้งในและตางประเทศ 30 
ชมรมผูสูงอายุ 4,201 
 

ท่ีมา  :   สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (ขอมูลเดือนเมษายน  2548) 
            http://www.anamai.moph.go.th/soongwai 
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ตารางที่  12 
จํานวนชมรมผูสูงอายุในเครอืขายของสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

ภาค/จังหวดั จํานวนชมรมผูสูงอาย ุ

รวม 5,089 

กรุงเทพมหานคร 117 
1 เขตคลองสาน 4 
2 เขตคลองเตย 3 
3 เขตจตุจักร 9 
4 เขตจอมทอง 3 
5 เขตดุสิต 2 
6 เขตทุงครุ 4 
7 เขตธนบุรี 5 
8 เขตบางกอกนอย 8 
9 เขตบางกอกใหญ 2 
10 เขตบางขุนเทียน 10 
11 เขตบางเขน 5 
12 เขตบางซื่อ 11 
13 เขตบางพลัด 2 
14 เขตบางรัก 1 
15 เขตบางนา 2 
16 เขตบึงกุม 1 
17 เขตปทุมวัน 4 
18 เขตประเวศ 1 
19 เขตพระนคร 4 
20 เขตภาษีเจริญ 1 
21 เขตมีนบุรี 2 
22 เขตยานนาวา 1 
23 เขตราชเทว ี 4 
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ภาค/จังหวดั จํานวนชมรมผูสูงอาย ุ

24 เขตราษฎรบูรณะ 2 
25 เขตลาดกระบงั 4 
26 เขตวังทองหลาง 2 
27 เขตวัฒนา 2 
28 เขตสวนหลวง 1 
29 เขตสัมพันธวงศ 1 
30 เขตหลักสี่ 1 
31 เขตหวยขวาง 2 
32 เขตบางแค 1 
33 เขตพระโขนง 1 
34 เขตสายไหม 1 
35 เขตดินแดง 1 
36 เขตบางกะป 1 
37 เขตดอนเมือง 4 
38 เขตปอมปราบฯ 

 
4 

ภาคกลาง 699 
1 กาญจนบุรี 23 
2 จันทนบุรี 39 
3 ฉะเชิงเทรา 8 
4 ชลบุรี 44 
5 ชัยนาท 45 
6 ตราด 29 
7 นนทบุรี 33 
8 นครปฐม 14 
9 นครนายก 12 
10 ปทุมธานี 24 
11 ปราจีนบุรี 12 
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ภาค/จังหวดั จํานวนชมรมผูสูงอาย ุ

12 ประจวบคีรีขนัธ 24 
13 พระนครศรีอยธุยา 20 
14 เพชรบุรี 53 
15 ระยอง 33 
16 ราชบุรี 80 
17 ลพบุรี 17 
18 สมุทรสงคราม 9 
19 สมุทรปราการ 19 
20 สมุทรสาคร 7 
21 สระแกว 9 
22 สระบุรี 22 
23 สิงหบุรี 39 
24 สุพรรณบุรี 78 
25 อางทอง 6 
   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 856 
1 กาฬสินธุ 58 
2 ขอนแกน 31 
3 ชัยภูม ิ 64 
4 บุรีรัมย 11 
5 นครราชสีมา 52 
6 นครพนม 53 
7 มหาสารคาม 14 
8 มุกดาหาร 9 
9 ยโสธร 11 
10 รอยเอ็ด 15 
11 เลย 53 
12 ศรีสะเกษ 32 
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ภาค/จังหวดั จํานวนชมรมผูสูงอาย ุ

13 สกลนคร 104 
14 สุรินทร 105 
15 หนองคาย 14 
16 หนองบัวลําภ ู 7 
17 อุบลราชธานี 65 
18 อุดรธานี 149 
19 อํานาจเจริญ 9 
   

ภาคเหนือ 2,869 
1 กําแพงเพชร 65 
2 เชียงใหม 537 
3 เชียงราย 61 
4 ตาก 24 
5 นาน 880 
6 นครสวรรค 14 
7 พะเยา 785 
8 แพร 32 
9 เพชรบูรณ 3 
10 พิจิตร 16 
11 พิษณุโลก 43 
12 แมฮองสอน 13 
13 ลําพูน 102 
14 ลําปาง 142 
15 สุโขทัย 68 
16 อุตรดิตถ 37 
17 อุทัยธาน ี 47 
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ภาค/จังหวดั จํานวนชมรมผูสูงอาย ุ

ภาคใต 548 
1 กระบี ่ 23 
2 ชุมพร 75 
3 ตรัง 9 
4 นราธิวาส 16 
5 นครศรีธรรมราช 44 
6 ปตตาน ี 6 
7 พังงา 29 
8 พัทลุง 50 
9 ภูเก็ต 21 
10 ยะลา   17 
11 ระนอง 15 
12 สตูล 69 
13 สงขลา 60 
14 สุราษฎรธานี 114 

ท่ีมา  :  สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สิงหาคม  2547. 
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ตารางที่  13 
ขอมูลการจัดสรรเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ  2547 

 

ลําดับ จังหวัด 
ผูรับการสงเคราะห 

ป 2546 
(คน) 

ผูข้ึนบัญชีรอรับ
การสงเคราะห  

(คน) 

รวมตองการ
สงเคราะห  

(คน) 

จัดสรร 
2547 

อัตราสวน
ตอประชากร 

รวมเงิน 

                 รวม 399,362 127,723 527,083 440,000 130 1,584,000,000 
1 กระบี่ 3,058 1,724 4,782 3,257 116 11,725,200 
2 กาญจนบุรี 4,500 1,936 6,436 6,200 129 22,320,000 
3 กาฬสินธุ 9,068 0 9,068 9,068 109 32,644,800 
4 กําแพงเพชร 4,364 0 4,364 4,364 176 15,710,400 
5 ขอนแกน 11,230 4,388 15,618 13,831 128 49,791,600 
6 จันทบุรี 3,473 2,001 5,474 4,075 124 14,670,000 
7 ฉะเชิงเทรา 5,165 2,024 7,189 5,399 120 19,436,400 
8 ชลบุรี 2,491 257 2,748 2,748 411 9,892,800 
9 ชัยนาท 3,236 1,374 4,610 3,395 103 12,222,000 

10 ชัยภูมิ 10,054 3,836 13,890 10,498 108 37,792,800 
11 ชุมพร 3,561 1,418 4,979 3,799 125 13,676,400 
12 เชียงราย 8,230 2,757 10,987 9,939 128 35,780,400 
13 เชียงใหม 10,935 0 10,935 10,935 146 39,366,000 
14 ตรัง 4,500 817 5,317 4,717 128 16,981,200 
15 ตราด 1,387 0 1,387 1,387 162 4,993,200 
16 ตาก 3,985 1,218 5,203 4,126 123 14,853,600 
17 นครนายก 3,248 2,797 6,045 3,572 70 12,859,200 
18 นครปฐม 3,454 939 4,393 4,393 183 15,814,800 
19 นครพนม 11,037 2,917 13,954 11,375 63 40,950,000 
20 นครราชสีมา 20,110 3,349 23,459 20,498 126 73,792,800 
21 นครศรีธรรมราช 6,228 5,317 11,545 11,545 133 41,562,000 
22 นครสวรรค 6,653 0 6,653 6,653 70 23,950,800 
23 นนทบุรี 3,240 1,169 4,409 4,409 205 15,872,400 
24 นราธิวาส 5,140 2,741 7,881 5,673 123 20,422,800 
25 นาน 4,282 0 4,282 4,282 114 15,415,200 
26 บุรีรัมย 11,856 11,870 23,726 13,261 117 47,739,600 
27 ปทุมธานี 2,650 2,057 4,707 4,707 151 16,945,200 
28 ประจวบคีรีขันธ 2,698 1,681 4,379 3,830 128 13,788,000 
29 ปราจีนบุรี 3,311 167 3,478 3,478 130 2,520,800 
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ลําดับ จังหวัด 
ผูรับการสงเคราะห 

ป 2546 
(คน) 

ผูข้ึนบัญชีรอรับ
การสงเคราะห  

(คน) 

รวมตองการ
สงเคราะห  

(คน) 

จัดสรร 
2547 

อัตราสวน
ตอประชากร 

รวมเงิน 

30 ปตตานี 3,729 1,053 4,782 4,782 131 17,215,200 
31 พระนครศรีอยุธยา 6,429 70 6,499 6,437 116 23,173,200 
32 พะเยา 5,559 3,176 8,735 5,927 86 21,337,200 
33 พังงา 2,063 682 2,745 2,142 112 7,711,200 
34 พัทลุง 3,318 0 3,318 3,318 152 11,944,800 
35 พิจิตร 4,660 2,440 7,100 4,942 120 17,791,200 
36 พิษณุโลก 5,352 1,683 7,035 6,717 129 24,181,200 
37 เพชรบุรี 3,136 831 3,967 3,597 128 12,949,200 
38 เพชรบูรณ 7,840 0 7,840 7,840 133 28,224,000 
39 แพร 3,550 1,090 4,640 3,837 126 13,813,200 
40 ภูเก็ต 335 208 543 543 498 1,954,800 
41 มหาสารคาม 8,969 155 9,124 8,987 105 32,353,200 
42 มุกดาหาร 3,022 1,317 4,339 3,174 107 11,426,400 
43 แมฮองสอน 2,379 319 2,698 2,416 99 8,697,600 
44 ยโสธร 4,997 7,338 12,335 5,846 95 21,045,600 
45 ยะลา 2,035 0 2,035 2,035 226 7,326,000 
46 รอยเอ็ด 10,239 3,244 13,483 10,614 125 38,210,400 
47 ระนอง 885 117 1,002 1,002 163 3,607,200 
48 ระยอง 2,521 543 3,064 3,064 178 11,030,400 
49 ราชบุรี 4,635 0 4,635 4,635 179 16,686,000 
50 ลพบุรี 7,012 4,035 11,047 7,479 103 26,924,400 
51 ลําปาง 4,919 3,801 8,720 6,458 124 23,241,600 
52 ลําพูน 3,822 1,080 4,902 3,947 103 14,209,200 
53 เลย 3,780 2,217 5,997 5,017 127 18,061,200 
54 ศรีสะเกษ 13,456 4,538 17,994 13,981 104 50,331,600 
55 สกลนคร 7,920 4,104 12,024 8,926 124 32,133,600 
56 สงขลา 5,275 0 5,275 5,275 241 18,990,000 
57 สตูล 1,890 0 1,890 1,890 143 6,804,000 
58 สมุทรปราการ 808 648 1,456 1,456 708 5,241,600 
59 สมุทรสงคราม 1,695 183 1,878 1,716 120 6,177,600 
60 สมุทรสาคร 1,744 422 2,166 2,166 204 7,797,600 
61 สระแกว 2,194 248 2,442 2,442 221 8,791,200 
62 สระบุรี 4,910 1,300 6,210 5,060 123 18,216,000 
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ลําดับ จังหวัด 
ผูรับการสงเคราะห 

ป 2546 
(คน) 

ผูข้ึนบัญชีรอรับ
การสงเคราะห  

(คน) 

รวมตองการ
สงเคราะห  

(คน) 

จัดสรร 
2547 

อัตราสวน
ตอประชากร 

รวมเงิน 

63 สิงหบุรี 2,710 1,657 4,367 2,902 77 10,447,200 
64 สุโขทัย 4,069 809 4,878 4,816 130 17,337,600 
65 สุพรรณบุรี 6,586 5,765 12,351 7,302 118 26,287,200 
66 สุราษฎรธานี 5,561 661 6,222 6,222 148 22,399,200 
67 สุรินทร 12,223 3,823 16,046 12,665 110 45,594,000 
68 หนองคาย 6,279 1,562 7,841 7,094 128 25,538,400 
69 หนองบัวลําภู 4,457 946 5,103 4,266 117 15,357,600 
70 อางทอง 3,735 0 3,735 3,735 78 13,446,000 
71 อํานาจเจริญ 4,542 555 5,097 4,608 80 16,581,600 
72 อุดรธานี 10,343 2,598 12,941 11,943 129 42,994,800 
73 อุตรดิตถ 4,389 2,878 7,267 4,722 103 16,999,200 
74 อุทัยธานี 2,905 873 3,778 3,006 112 10,821,600 
75 อุบลราชธานี 13,641 0 13,641 13,641 131 49,107,600 
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ตารางที่  14 
ขอมูลการจัดสรรเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2548 

 

สนับสนุนการสงเคราะหเบ้ียยังชพีคนชรา จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการจัดสรร ลําดับ
ท่ี 

จังหวัด 
จํานวน (คน) เงิน  (บาท อบจ. เทศบาล อบต. รวม 

 รวม 527,083 1,897,500,000 0 1,136 6,740 7,876 
1 กระบี่ 4,816 17,337,600 0 10 51 61 

2 กาญจนบุรี 6,506 23,421,600 0 27 95 122 
3 กาฬสินธุ 9,155 32,958,000 0 24 129 153 
4 กําแพงเพชร 4,432 15,955,200 0 12 77 89 
5 ขอนแกน 15,774 56,786,400 0 31 194 225 
6 จันทบุรี 5,519 19,868,400 0 16 68 84 
7 ฉะเชิงเทรา 7,246 26,085,600 0 22 91 113 
8 ชลบุรี 2,850 10,260,000 0 26 75 101 
9 ชัยนาท 4,641 16,707,600 0 9 51 60 
10 ชัยภูมิ 13,990 50,364,000 0 20 122 142 
11 ชุมพร 5,021 18,075,600 0 15 65 80 
12 เชียงราย 11,094 39,938,400 0 25 120 145 
13 เชียงใหม 11,076 39,873,600 0 29 183 212 
14 ตรัง 5,370 19,332,000 0 14 85 99 
15 ตราด 1,407 5,065,200 0 9 36 45 
16 ตาก 5,247 18,889,200 0 13 57 70 
17 นครนายก 6,067 21,841,200 0 5 40 45 
18 นครปฐม 4,464 16,070,400 0 15 102 117 
19 นครพนม 14,016 50,457,600 0 10 95 105 
20 นครราชสีมา 18,480 66,528,000 0 46 287 333 
21 นครศรีธรรมราช 20,338 73,216,800 0 24 165 189 
22 นครสวรรค 11,679 42,044,400 0 18 126 144 
23 นนทบุรี 6,752 24,307,200 0 10 36 46 
24 นราธิวาส 4,490 16,164,000 0 14 75 89 
25 นาน 4,324 15,566,400 0 8 92 100 
26 บุรีรัมย 23,862 85,903,200 0 24 184 208 
27 ปทุมธานี 4,772 17,179,200 0 14 51 65 
28 ประจวบคีรีขันธ 2,741 9,867,600 0 15 45 60 
29 ปราจีนบุรี 3,518 12,664,800 0 12 61 73 
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สนับสนุนการสงเคราะหเบ้ียยังชพีคนชรา จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการจัดสรร ลําดับ
ท่ี 

จังหวัด 
จํานวน (คน) เงิน  (บาท อบจ. เทศบาล อบต. รวม 

30 ปตตานี 4,838 17,416,800 0 12 99 111 
31 พระนครศรีอยุธยา 6,565 23,634,000 0 27 133 160 
32 พะเยา 8,779 31,604,400 0 12 59 71 
33 พังงา 2,766 9,957,600 0 9 46 55 
34 พัทลุง 3,362 12,103,200 0 9 64 73 
35 พิจิตร 7,153 25,750,800 0 18 86 104 
36 พิษณุโลก 7,111 25,599,600 0 13 90 103 
37 เพชรบุรี 4,008 14,428,800 0 11 69 80 
38 เพชรบูรณ 7,932 28,555,200 0 16 111 127 
39 แพร 4,682 16,855,200 0 13 73 86 
40 ภูเก็ต 567 2,042,400 0 6 13 19 
41 มหาสารคาม 9,207 33,145,200 0 11 131 142 
42 มุกดาหาร 4,369 15,728,400 0 4 50 54 
43 แมฮองสอน 2,719 9,788,400 0 5 42 47 
44 ยโสธร 12,384 44,582,400 0 9 78 87 
45 ยะลา 2,076 7,473,600 0 8 55 63 
46 รอยเอ็ด 13,599 48,956,400 0 17 186 203 
47 ระนอง 1,016 3,657,600 0 6 27 33 
48 ระยอง 3,113 11,206,800 0 16 54 70 
49 ราชบุรี 4,708 16,948,800 0 23 93 116 
50 ลพบุรี 11,114 40,010,400 0 12 114 126 
51 ลําปาง 8,790 31,644,000 0 16 89 105 
52 ลําพูน 4,938 17,776,800 0 14 44 58 
53 เลย 6,052 21,787,200 0 14 84 98 
54 ศรีสะเกษ 18,123 65,242,800 0 14 203 217 
55 สกลนคร 12,122 43,639,200 0 16 123 139 
56 สงขลา 5,389 19,400,400 0 22 118 140 
57 สตูล 1,914 6,890,400 0 6 35 41 
58 สมุทรปราการ 1,548 5,572,800 0 16 33 49 
59 สมุทรสงคราม 1,896 6,825,600 0 5 33 38 
60 สมุทรสาคร 2,205 7,938,000 0 7 31 38 
61 สระแกว 2,490 8,964,000 0 8 58 66 
62 สระบุรี 6,265 22,554,000 0 21 103 124 
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สนับสนุนการสงเคราะหเบ้ียยังชพีคนชรา จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการจัดสรร ลําดับ
ท่ี 

จังหวัด 
จํานวน (คน) เงิน  (บาท อบจ. เทศบาล อบต. รวม 

63 สิงหบุรี 4,387 15,793,200 0 7 38 45 
64 สุโขทัย 4,933 17,758,800 0 13 77 90 
65 สุพรรณบุรี 12,427 44,737,200 0 21 106 127 
66 สุราษฎรธานี 6,304 22,694,400 0 21 119 140 
67 สุรินทร 16,170 58,212,000 0 14 158 172 
68 หนองคาย 7,921 28,515,600 0 17 112 129 
69 หนองบัวลําภู 5,147 18,529,200 0 13 56 69 
70 อางทอง 3,761 13,539,600 0 10 55 65 
71 อํานาจเจริญ 5,130 18,468,000 0 8 55 63 
72 อุดรธานี 13,076 47,073,600 0 30 151 181 
73 อุตรดิตถ 7,309 26,312,400 0 16 63 79 
74 อุทัยธานี 3,808 13,708,800 0 10 50 60 
75 อุบลราชธานี 13,800 49,680,000 0 23 215 238 

ท่ีมา  :  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย. 
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คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถานการณผูสูงอาย ุ ปงบประมาณ พ.ศ.  2547 
ซ่ึงมีรายนามดงัตอไปน้ี 
 
  1. นายบรรลุ   ศิริพานิช          ประธานอนกุรรมการ 
 2. ศาสตราจารย สุทธิชัย  จิตะพันธกุล             รองประธานอนุกรรมการ 
  3. ผูแทนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ        อนุกรรมการ 
   กระทรวงยุติธรรม 
 4. ผูแทนกรมสรรพากร          อนุกรรมการ 
  กระทรวงการคลัง 
 5. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      อนุกรรมการ 
  และสังคมแหงชาติ   
 6. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ      อนุกรรมการ 
   กระทรวงวัฒนธรรม 
  7. ผูแทนสํานักงานประกนัสังคม        อนุกรรมการ 
   กระทรวงแรงงาน 
 8. ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ       อนุกรรมการ 
  กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข 
  9. ผูแทนสํานักบริหารการทะเบียน        อนุกรรมการ 
   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
 10. ผูแทนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน      อนุกรรมการ 
  กระทรวงศกึษาธิการ 
 11. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร         อนุกรรมการ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 12. รองศาสตราจารย  กุศล   สุนทรธาดา        อนุกรรมการ 
  สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 13. รองศาสตราจารย นภาพร   ชโยวรรณ        อนุกรรมการ 
  วิทยาลัยประชากรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 14. นางปทมา   อมรสิริสมบูรณ         อนุกรรมการ 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  15. รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ                อนุกรรมการ 
  เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
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 16. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ         อนุกรรมการและเลขานุการ 
  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก  
   เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  
 17. หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการ  กลไก          อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  
  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  
  คนพิการ  และผูสูงอายุ 
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คณะทํางานดําเนินการจัดพิมพหนังสือ “รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย  พ.ศ. 2547” 
 
 1. นางอุบล  หลิมสกุล           ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ 
   และพิทักษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอาย ุ
 2. นางสุนีย  สายสุพัฒนผล         ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
 3. นางมธุรส  ชีชาง           ประธานคณะทํางาน 
  หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการ  กลไก 
  สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอาย ุ
 4. นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย         คณะทํางาน 
 5. นางสาวจิราพร  อรุณพูลทรัพย         คณะทํางาน 
 6. นางสาวอรรณชุลี  คันศร          คณะทํางาน 
 7. นางวันทนี  อุบลแยม            คณะทํางานและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 เจาหนาท่ีจัดพิมพ 
 1. นางนาถยา  พศินาคะ 
 2. นายชนัญู  เกงคุมพล 
 
 เจาหนาท่ีออกแบบปกและภาพประกอบ 
 นางสาวสกุลกาญจน  แกวเจริญ 
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	การดูแลและการเกื้อหนุนทางสังคม (Caregiving and Social Support)

	  การดูแลและการเกื้อหนุนผู้สูงอายุอาจมีได้ในหลายรูปแบบ ทั้งด้านวัตถุหรือเงินกับสิ่งของ และการดูแลในการดำรงชีวิตประจำวัน
	 ( แหล่งรายได้
	  ข้อมูลใน ตาราง 8 แสดงว่า แหล่งของรายได้ในปี พ.ศ. 2545 ค่อนข้างเหมือนหรือไม่เปลี่ยนไปจาก ปี พ.ศ. 2537 กล่าวคือ ในทั้งสองปี บุตร (รวมบุตรเขย/สะใภ้) เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่พบมากที่สุด แต่ร้อยละที่รายงานว่าบุตรเป็นแหล่งที่มาของรายได้ลดลงเล็กน้อยระหว่างสองสำรวจ แหล่งรายได้ที่พบมากอันดับสอง คือ การทำงานของผู้สูงอายุเองโดยร้อยละที่รายงานว่ามีรายได้มาจากการทำงานค่อนข้างคงที่ระหว่างการสำรวจสองครั้ง ประมาณหนึ่งในห้าของผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2537 มีรายได้จากคู่สมรส และลดลงเป็นต่ำกว่าหนึ่งในห้าในปี พ.ศ. 2545 เงินออมและดอกเบี้ยนับเป็นที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุประมาณหนึ่งในห้าของทั้งสองสำรวจ ร้อยละที่มีรายได้และสิ่งของจากพี่น้อง ญาติ และอื่นๆ ซึ่งค่อนข้างต่ำอยู่แล้วในปี พ.ศ. 2537 ยิ่งลดลงในปี พ.ศ. 2545 แหล่งรายได้แหล่งเดียวที่มีร้อยละของการรายงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างการสำรวจสองปี ได้แก่เงินเบี้ยยังชีพของทางราชการ สะท้อนถึงการขยายความครอบคลุมของโครงการเบี้ยยังชีพที่มุ่งให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในช่วง   หนึ่งปีก่อนการสำรวจในปี พ.ศ. 2545
	ตารางที่   8
	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านรายได้และวัตถุในรอบปีที่แล้วจากแหล่งต่างๆ
	แหล่งที่มาของรายได้


	 ตารางที่  10
	การกระจายร้อยละของผู้สูงอายุ ตามบุคคลหลักที่ให้การดูแลในการดำรงชีวิตประจำวัน
	จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง พ.ศ. 2545
	ลักษณะภูมิหลัง

	สถานภาพสมรส
	   กำลังสมรส

	 (  กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงด้านประชากรและสังคม

	 ตารางที่  11
	กลุ่มสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงด้านประชากรและสังคม 
	(ร้อยละของผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยงแต่ละมิติ) พ.ศ. 2545
	มิติด้านประชากรและสังคม
	% เพศหญิง
	% อายุ 80+

	% โสด
	% หม้าย
	% หย่า/ แยก
	% ไม่มีการศึกษา
	% ไม่มีบุตร
	% อยู่คนเดียว
	% ไม่มีการติดต่อกับบุตร*
	% ไม่มีการติดต่อกับหลาน(บุตรของบุตร)*
	% ไม่มีการติดต่อกับพี่น้อง*
	% ไม่มีการติดต่อกับญาติอื่น*
	% ไม่มีการติดต่อกับเพื่อนบ้าน*
	ตารางที่  12
	กลุ่มสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงด้านประชากรและสังคม 
	(ร้อยละของผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยง 2 มิติ) พ.ศ. 2545
	มิติด้านประชากรและสังคม

	% หม้าย อยู่คนเดียว
	% หย่า/แยก อยู่คนเดียว
	% หม้าย ไม่มีบุตร
	% หย่า/แยก ไม่มีบุตร
	% ไม่มีบุตรและอยู่คนเดียว
	  ( มิติด้านเศรษฐกิจ
	  ปัจจัยทางเศรษฐกิจนับว่ามีความสำคัญต่อภาวะที่ดีของผู้สูงอายุอย่างมาก    ถ้าวัดการมีภาวะเสี่ยงทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ ความเพียงพอของรายได้ และดัชนีรวมวัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการทำงานที่ไม่ได้รับการสนอง ซึ่งหมายถึงผู้ที่ต้องการทำงาน พร้อมที่จะทำงานหรือมีสุขภาพดีพอที่จะทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสำรวจ    (ตารางที่  13)  พบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุไทยเป็นผู้ยากจน คือมีรายได้รวมต่อปีต่ำกว่า   10,000  บาท   ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่พบว่า เกือบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่มที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำสุด  แต่เมื่อนำเอาตัวแปรความเพียงพอของรายได้มาประกอบกับรายได้ พบว่าร้อยละ 13.7 ของผู้สูงอายุไทยอยู่ในภาวะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพของทางราชการ  ร้อยละ 3.1 ของผู้สูงอายุไทยต้องการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานแต่ไม่มีงานทำ  จากตัวชี้วัดการมีภาวะเสี่ยงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่า ประมาณร้อยละ 13 ของผู้สูงอายุไทยมีภาวะเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ   โดยผู้สูงอายุหญิง และผู้สูงอายุในชนบทมีสัดส่วนที่อยู่ในข่ายภาวะเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุชาย และผู้สูงอายุในเมือง
	มิติด้านเศรษฐกิจ

	%  ยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 10,000บาทต่อปี)
	%  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับต่ำสุด*
	%  ยากจนและรายได้ไม่พอเพียง
	%  ยากจนและรายได้ไม่พอเพียง ไม่ได้
	รับเบี้ยยังชีพ
	% ต้องการทำงานและพร้อมทำงานแต่ไม่มีงานทำ
	* ดัชนีรวมสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างจากคำถามต่างๆที่ถามเกี่ยวกับความเพียงพอของรายได้ ความต้องการการเกื้อหนุนด้านการเงิน เสื้อผ้า อาหารและของใช้ต่างๆและคุณภาพของที่อยู่อาศัยซึ่งวัดจากลักษณะของตัวบ้าน วัสดุที่ใช้สร้างบ้าน แบบและที่ตั้งของส้วม (ดูคำอธิบายการสร้างดัชนีนี้จาก Knodel et al 2005)
	 กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
	   เช่นเดียวกับด้านเศรษฐกิจ สุขภาพเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัญหาหลักของผู้สูงอายุ  ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพกายวัดด้วย 2 ดัชนี คือ การประเมินสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และ ความจำกัดทางด้านร่างกายหรืออยู่ในภาวะทุพลภาพ ซึ่งนิยามว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองอย่างน้อยหนึ่งอย่างในสามอย่าง (ได้แก่ การกินอาหาร ใส่เสื้อผ้า และอาบน้ำ/เข้าห้องสุขา)  และวัดสุขภาพทางใจจากความเหงา ตารางที่ 14 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพกายและใจจำแนกตามเพศและเขตที่อาศัย  พบว่า เกือบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพที่ไม่ดีถึงไม่ดีมาก ประมาณร้อยละ 2.8 มีความจำกัดทางด้านร่างกายหรือทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองไม่ได้ แต่เมื่อนำปัจจัยด้านการได้รับความช่วยเหลือดูแลในการทำกิจวัตรประจำวันมาประกอบการพิจารณากับการมีความจำกัดทางด้านร่างกาย พบว่า เกือบทั้งหมดของผู้สูงอายุที่ทุพลภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องกิจวัตรประจำวัน  ในด้านการมีภาวะเสี่ยงทางใจ พบว่า ร้อยละ 12.1 ของผู้สูงอายุมีความรู้สึกเหงาในระดับปานกลางถึงมาก  เช่นเดียวกับมิติทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ความแตกต่างของความเปราะบางด้านสุขภาพทั้งทางกายและใจระหว่างเพศและเขตที่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุหญิงและผู้ที่อยู่ในชนบท มีสัดส่วนที่มีภาวะเสี่ยงสูงกว่าผู้สูงอายุชายและผู้ที่อยู่ในเมือง  ยกเว้นดัชนีที่วัดความจำกัดทางร่างกายซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในเมืองมีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุในชนบท  
	ลักษณะด้านสุขภาพ

	%ประเมินสุขภาพตนเองไม่ดีถึงไม่ดีมาก
	% ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองไม่ได้

	ตารางที่  15
	กลุ่มสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงด้านประชากรและสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ 
	(ร้อยละของผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีลักษณะต่างๆ) พ.ศ. 2545
	มิติด้านประชากร สังคม 
	เศรษฐกิจและสุขภาพ

	%โสด อยู่คนเดียวและยากจน
	%โสด อยู่คนเดียวและสุขภาพไม่ดีถึงไม่ดีมาก
	%โสด อยู่คนเดียวและเหงา
	% หม้าย อยู่คนเดียวและยากจน
	% หม้าย อยู่คนเดียวและสุขภาพไม่ดีถึงไม่ดีมาก
	% หม้าย อยู่คนเดียวและเหงา
	%หย่า/แยกอยู่คนเดียวและยากจน
	%หย่า/แยก อยู่คนเดียวและสุขภาพไม่ดีถึงไม่ดีมาก
	%หย่า/แยก อยู่คนเดียวและเหงา
	การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ
	ตารางที่  16
	การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านต่างๆ พ.ศ. 2545
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