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บทคัดยอ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคสาํ คัญเพือ่ ศึกษากลไกและกระบวนการในการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเมือง อันนําไปสูก ารจัดรูปแบบสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูส งู อายุและความตองการ
ที่แทจริงของผูสูงอายุภายในชุมชนทานํ้าสามเสน ชุมชนสวนออย ชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต
โดยใชวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการชุมชน ความตองการของผูสูงอายุ
เปนตน รวมถึงการสังเกต การสัมภาษณกลุม และการสัมภาษณเชิงลึกแกกลุม ผูน าํ ชุมชนทีเ่ ปน
ทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการชุมชน เครือขายความสัมพันธภายในชุมชนไดแก
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาปองกันพลเรือน ตลอดจนผูสูงอายุภายในชุมชน รวมทั้งสิ้น
45 คนและการสัมภาษณเชิงลึกแกเจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนของสํานักงานเขตดุสิตเปน
เครือ่ งมือสําคัญในการวิจยั ครัง้ นี้ แลวนํามาวิเคราะหในลักษณะการบรรยาย จากการวิจยั พบวา
กลไกสําคัญของทัง้ สามชุมชนมีลกั ษณะทีใ่ กลเคียงกันไดแก 1) กลไกกลุม ผูน าํ ชุมชนแตละชุมชน
1

2

บทความนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบในการพึง่ พาตนเองและความตองการทางดานสวัสดิการ
ชุมชนเมืองสําหรับผูสูงอายุ”
This article is part of a research project in titled “The Mechanisms for Strengthening and
The Need of Urban Community Welfare for the Elderly”
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ที่มีความเขมแข็งและวิสัยทัศนในการพัฒนา 2) กลไกเครือขายภายในชุมชนไดแก ระบบ
เครือญาติ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กลุมอาสาปองกันพลเรือน (อปพร.) หรือ
กลุมจิตอาสาตางๆ ภายในชุมชนเมืองทั้งสาม 3) กลไกเครือขายความสัมพันธภายนอกชุมชน
ไดแก เครือขายภาครัฐ เครือขายภาคการศึกษาและเครือขายภาคเอกชน 4) กลไกวันสําคัญ
ของชุมชนที่ทําใหสมาชิกชุมชนทั้งหลายไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
อยางพรอมเพรียง จนสงเสริมใหเกิดความสามัคคีแกผูสูงอายุและสมาชิกชุมชน
จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุทั้งสามชุมชนมีความตองการทางดานสาธารณสุขและ
สุขภาพ ดานจิตใจดานสิ่งแวดลอม ดานการเงินและรายไดเปนสําคัญ ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้
มีขอ เสนอแนะใหชมุ ชนเปนผูท มี่ บี ทบาทสําคัญในการดูแลผูส งู อายุ เนือ่ งจากมีความใกลชดิ กับ
ผูส งู อายุมากทีส่ ดุ โดยอาศัยกลไกตางๆ ทีไ่ ดจากการศึกษาขับเคลือ่ นชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการสนับสนุนใหจิตอาสาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางกิจกรรมหรือ
ประโยชนใหแกชุมชนแตละชุมชน จนเกิดความสามัคคีในชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญ
ในชุมชนเมืองมักเปนผูวางงาน รับจางหรือคาขายเล็กนอยอยูภายในชุมชนจึงมีเวลาวาง ดังนั้น
หากสรางกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชนและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกชมุ ชนหรือสังคมสวนรวม
จะทําใหผูสูงอายุทั้งหลายกลับมาตระหนักถึงคุณคาของตนเองและมีความสุขมากยิ่งขึ้นอีก
ทางหนึ่ง
คําสําคัญ: กลไกการสรางความเขมแข็ง, การพึง่ พาตนเองของผูส งู อายุ, ความตองการทางดาน
สวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูสูงอายุ
Abstract

The main objective of this research is to study the mechanisms and
process on strengthening urban community welfare for the elderly and the
actual needs of the elderly in Tha Nam Samsen Community, Suan Aoi Community
and Soi Soda community in Dusit District by studying documents related to the
needs of the elderly community welfare and by means of observation, group
interview and in-depth interview to formal and informal community leaders,
community committee, networking within the community such as public health
volunteers, Civil Protection Volunteer and 45 elderly people. In addition, with
in-depth interviews with the community development officer of Dusit District
are significant tools in this research. Then analyzed and described.
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From The research points out that essential mechanisms of the three
communities have similar characteristics which are; 1) Mechanism of the leader
of each community who has strength and vision in developing the community.
2) The inside mechanism of relationship in the community such as Kinship
system, Public Health Volunteers (P.H.V.), Civil Protection Volunteers (C.P.V.)
or volunteer groups within the three urban communities. 3) The outside
mechanism of relationship in the community is government sector, Educational
sector, and private sector. 4) An important day of the community allows members
of the community to participate in many activities that help promote unity
among the elderly and members.
The study found that the elderly in all three communities have important
needs in the aspect of health, psychological, environmental, and financial
aspects. From this research, it is suggested that community plays an important
role to support the elderly since it being very close to the elderly and by using
many mechanisms to make the community stronger.
Since most of the elderly in urban areas are unemployed or traded
a little within the community, they have much time in their hands, volunteers
should be encouraged to be an important tool in creating useful activities for
each community. Therefore, if useful activities are created for the community,
the elderly will self-worth and become happier.
Keywords: Mechanisms for strengthening, self-reliance of the elderly, the need
of urban community welfare for the elderly.
บทนำ

ทางดานสังคมศาสตรแบงกลุม อายุของประชาชนในแตละประเทศออกเปน 3 ประเภท
ตามชวงอายุคือ วัยเด็ก วัยทํางานและวัยผูสูงอายุที่มีชวงอายุตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป (World
Health Organization, 2002) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2-3 ทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรอยางรวดเร็ว โดยตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา
ประเทศไทยมีประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปคิดเปนมากกวารอยละ 10 ของจํานวน
ประชาชนทั้งหมดและป พ.ศ. 2556 พบวาประเทศมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 12.5 หรือ
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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คิดเปนจํานวนผูสูงอายุ 8,734,101 คน ขณะที่ป พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ
14.78 จํานวน 10,351,200 คน นอกจากนี้มีจากการคาดการณของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาภายในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีจาํ นวนผูส งู อายุ
มากถึง 15,125,900 คน กระทัง่ ป พ.ศ. 2573 จะมีประชาชนในวัยผูส งู อายุมากถึง 17,581,000 คน
ขณะทีจ่ าํ นวนการเกิดของเด็กทารกกลับลดลงอยางรวดเร็วทําใหเกิดการเปลีย่ นโครงสรางทาง
ประชาชนอยางตอเนือ่ ง (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส งู อายุไทย, 2554) จนนํามาสูก ารเพิม่ ขึน้
ของอัตราสวนของประชาชนวัยสูงอายุมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง กระทัง่ ป พ.ศ. 2558-2573 ประเทศไทย
จะกาวเขาสูส ถานการณสงั คมสูงวัย (Aged Society) และในป 10 ปขา งหนาจะเริม่ กาวสูส งั คม
ผูสูงวัยอยางสมบูรณ (Completed Aged Society) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกชุมชน
ภายในชุมชนเขตดุสติ เปนตัวแทนชุมชนเมือง เนือ่ งจากชุมชนเขตดุสติ ถือเปนสวนหนึง่ ของพืน้ ที่
แรกเริ่มตั้งแตกรุงเทพมหานครถูกตั้งขึ้นมาเปนเมืองหลวงเมื่อป พ.ศ. 2325 โดยพื้นที่เขตดุสิต
นอกจากเปนพืน้ ทีด่ งั้ เดิมของกรุงเทพมหานครในเชิงประวัตศิ าสตรแลว (กรุงเทพฯ ชัน้ ใน) พืน้ ที่
ดุสิตยังถือเปนพื้นที่สําคัญที่สามารถแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาการความเปนเมือง
(Urbanization) ทีส่ ง ผลกระทบหรือมีอทิ ธิพลตอชุมชนภายในพืน้ ทีเ่ มืองเปนระยะเวลายาวนาน
ซึ่งอิทธิพลความเปนเมืองไดสงผลกระทบตอสังคมเมืองในมิติตางๆ ตั้งแตมิติทางดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงสงผลตอการสรางระบบสวัสดิการสังคมสําหรับภาครัฐ
หรือสวัสดิการชุมชนของชุมชนเมืองแตละพื้นที่ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งภายหลังการกําหนด
พื้นที่เขตดุสิตเปนศูนยกลางของการวิจัยในครั้งนี้ ทางทีมวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ชุมชน
ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรยาวนานและรูปแบบสวัสดิการชุมชนสําหรับผูส งู อายุทเี่ หมาะสมกับบริบทชุมชน
ของตนเอง อีกทัง้ ยังไดรบั การคัดเลือกและยกยองจากสํานักงานเขตดุสติ หรือกรุงเทพมหานคร
เปนชุมชนเขมแข็ง เนื่องจากชุมชนเหลานี้ถือเปนชุมชนตนแบบที่มีการพึ่งพากันเองระหวาง
สมาชิกชุมชนๆ สวนใหญตา งตระหนักในปญหาของชุมชนและพรอมทีจ่ ะแกไขปญหาของชุมชน
รวมกันดวยกลุมของตนเอง ตลอดจนการเรียนรูผานกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการ
รวมกลุมทําใหชุมชนแตละชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมเพียงเทานั้นยังมีการสราง
เครือขายความสัมพันธกับภายนอกเปนแหลงทุนมิติตางๆ ใหชุมชนแตละชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดมากยิ่งขึ้นในลักษณะของความสัมพันธที่เทาเทียม อีกทั้งชุมชนเหลานี้ยังเปนชุมชน
สีขาวที่ปลอดยาเสพติดจากการประกวดชุมชนของกรุงเทพมหานครมาแลวทั้งสิ้น 3 ชุมชน
ไดแก ชุมชนทานํา้ สามเสน ชุมชนสวนออย ชุมชนซอยโซดา อันแสดงถึงความเขมแข็งของชุมชน
ทั้งสามไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษากลไกและกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเมือง อันนําไปสูก าร
จัดระบบสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูสูงอายุ
2. เพื่อศึกษาและสํารวจความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุทางดานสวัสดิการสังคม
และสาธารณสุขตางๆ อันนําไปสูการสรางความเปนอยูที่ดี (Well-being) ของผูสูงอายุ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรือ่ ง รูปแบบในการพึง่ พาตนเองและความตองการทางดานสวัสดิการชุมชน
เมืองสําหรับผูส งู อายุ เปนโครงการวิจยั ทีม่ ขี อบเขตในการดําเนินการ 2 สวนคือ 1) ขอบเขตเชิง
พื้นที่ โดยพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ชุมชนเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดแก ชุมชน
ทานํ้าสามเสน ชุมชนสวนออย ชุมชนซอยโซดา 2) ขอบเขตดานประชากร มีกลุมผูใหขอมูล
4 กลุมหลักคือ (1) กลุมผูนําทางการและไมเปนทางการภายในชุมชนทั้งสามชุมชน จํานวน
8 คน (2) กลุม ขาราชการและเจาหนาทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนทัง้ สามอันไดแก หัวหนาฝาย
และเจาหนาทีฝ่ า ยพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตดุสติ ผูช ว ยเลขานุการผูว า กรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 3 คน (3) กลุม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อาสาปองกันพลเรือน (อปพร.)
กลุมจิตอาสาตางๆ ภายในชุมชนทั้งสามชุมชน จํานวน 6 คน (4) ผูสูงอายุภายในชุมชน
ทั้งสามชุมชน จํานวน 38 คน โดยใชวิธีการศึกษาดวยการวิจัยเอกสาร การคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน เอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานการวิจัย
ตลอดจนเอกสารขอมูลทางราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการชุมชนและ
ผูสูงอายุเปนสําคัญ รวมถึงการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุม การสังเกตกลุมผูสูงอายุ
การสัมภาษณเชิงลึกแกกลุม ผูน าํ ชุมชนทัง้ สามชุมชนหรือเจาหนาทีส่ าํ นักงานเขตดุสติ ตลอดจน
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญของชุมชนตางๆ เชน วันปใหม วันสงกรานต ฯลฯ
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เนนการพรรณนาและวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป
ในเชิงอุปนัย เพื่อสรางความไววางใจและเขาถึงขอมูลเชิงลึกใหไดรับขอมูลที่มีความถูกตอง
และแมนยํามากทีส่ ดุ จะทําใหการเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางทีเ่ กีย่ วของกับกลไกการสรางความ
เขมแข็งสวัสดิการชุมชนสําหรับผูสูงอายุและความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุภายในชุมชน
ทั้ง 3 ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาสามารถนํามาใชในการบรรยายและอภิปรายผลบนฐานของ
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ อันเปนการสรางใหเกิดเปนขอคนพบและขอสรุปที่มี
ความถูกตองแมนยําในทางวิชาการ รวมถึงความสอดคลองกับบริบทของทัง้ สามชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
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ผลการวิจัย

ประเด็นที่ 1 การศึกษากลไกและกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเมือง
อันนําไปสูการจัดระบบสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูสูงอายุชุมชนเมืองหลวงภายในชุมชน
ทานํ้าสามเสน ชุมชนสวนออยและชุมชนซอยโซดา เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของกลุมผูสูงอายุ
ภายในชุมชนเมืองหลวง ดังนี้
1) กลไกกลุมผูนําชุมชน ที่มีวิสัยทัศนในการพัฒนา ถือเปนกลไกที่มีความสําคัญของ
ชุมชนทั้งสามมากที่สุดกลไกหนึ่ง โดยกลุมผูนําชุมชนของชุมชนทั้งสามถือเปนกลุมผูนําที่เกิด
และเติบโตขึน้ มาจากชุมชนทัง้ สามเชนเดียวกันจึงมีทงั้ ความรัก ความผูกพันแกชมุ ชนเปนอยางยิง่
กระทั่งเติบโตขึ้นมาจึงมีแนวคิดตองการดูแลรักษาชุมชนแตละแหงใหเกิดการพัฒนา เพื่อให
ชุมชนทีร่ กั และอาศัยมีความเปนอยูท ดี่ มี ากยิง่ ขึน้ ดวยความเสียสละ การอุทศิ ตนเปนแบบอยางทีด่ ี
แกสมาชิกชุมชน จนสมาชิกชุมชนคนอืน่ ใหความเคารพนับถือกลุม ผูน าํ ของตนเองเปนอยางยิง่
นอกจากนี้กลุมผูนํายังถือเปนกลไกสําคัญในการสรางกระบวนการสรางมีสวนรวมและ
กระบวนการรวมกลุมสมาชิกชุมชนดึงความสนใจจากสมาชิกชุมชนใหเขารวมกิจกรรมตางๆ
อยางหนาแนน เชน การรดนํ้าผูสูงอายุ การแหเทียนพรรษา การทําความสะอาดชุมชน ฯลฯ
ซึ่งแตละกิจกรรมยังสามารถแสดงถึงความเขมแข็งของแตละชุมชนในการพึ่งพาตนเองตั้งแต
การจัดกิจกรรมดวยการเรี่ยไรเงินของสมาชิกชุมชน การจัดกิจกรรมดวยสมาชิกชุมชน เชน
สมาชิกชุมชนตางเตรียมอาหารมารวมรับประทาน เปนตน
2) กลไกเครือขายความสัมพันธภายใน ไดแก กลไกระบบเครือญาติ กลไกกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กลไกอาสาสมัครปองกันพลเรือน (อปพร.) หรือกลไกกลุม
จิตสาธารณะตางๆ ที่ชุมชนทั้งสามตางมีเหมือนกัน จากการวิจัยพบวาชุมชนแตละแหง
ตางมีรากเหงาจากระบบเครือญาติหลายสกุลที่เปนญาติพี่นองแท ที่ทําใหเกิดกระบวนการ
เชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชนตางยุคใหอาศัยอยูร ว มกัน ดวยความเห็นอกเห็นใจ
การชวยเหลือเกื้อกูลระหวางสมาชิกภายในชุมชน อีกทั้งภายใตระบบเครือญาติของสังคมไทย
ถือเปนกลไกสําคัญทีส่ อนใหกลุม เครือญาติหรือลูกหลานมีความเคารพและใหเกียรติแกผอู าวุโส
จนเกิดความสงบสุขในชุมชนทั้งสามเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ภายในชุมชนทั้งสามตางยังมีกลไก
กลุม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กลุม อาสาปองกันพลเรือน (อปพร.) ในการสรางกระบวนการ
เชือ่ มโยงระหวางสมาชิกชุมชน โดยกลุม ตางๆ ภายในชุมชนตางเปนการรวมกลุม ผูส งู อายุภายใน
ชุมชนที่ตองการทําประโยชนทั้งในมิติสาธารณสุขหรือความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งหากเปน
ผูสูงอายุเพศหญิงจะทําหนาที่ดานสาธารณสุข แตหากเปนผูสูงอายุเพศชายจะทําหนาที่
ดานความปลอดภัยของชุมชนถือเปนการแบงแยกงานระหวางกันไดเปนอยางดี ยิ่งไปกวานี้
ยังถือเปนการสรางประโยชนเพื่อชุมชน ทําใหสมาชิกชุมชนสามารถดูแลและพึ่งพากันเองได
108

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

กลไกการสรางความเขมแข็งและความตองการทางดานสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูสูงอายุ

แสน กีรตินวนันท และเพชร รอดอารีย

ขณะเดียวกันหากชุมชนแตละแหงเกิดปญหาทางดานสาธารณสุขหรือความปลอดภัย สมาชิก
ชุมชนที่ไดรับการฝกฝนจนมีความรูหรือทักษะเบื้องตนจะสามารถบรรเทาเหตุฉุกเฉินไดกอน
ทําใหความรุนแรงของปญหาไมมากเทาใด อีกดานหนึ่งยังถือวาการรวมกลุมของผูสูงอายุ
ถือเปนการใชเวลาวางหลังเกษียณอายุการทํางานใหเกิดประโยชนแกตนเองและชุมชน กระทัง่
ผูส งู อายุแตละคนกลับมาตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมใิ จในตนเองอีกครัง้ ทําใหผสู งู อายุ
แตละคนกลับมามีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจมากยิ่งขึ้น
3) กลไกเครือขายความสัมพันธภายนอกชุมชน ไดแก เครือขายความสัมพันธ
ภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ถือเปนกลไกสําคัญที่สรางความเจริญและการพัฒนา
ใหเกิดขึ้นแกชุมชนทั้งสาม โดยชุมชนทั้งสามนอกจากอาศัยการพึ่งพากันเองระหวางสมาชิก
ชุมชน ยังสรางกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธกับกลไกเครือขายภาครัฐ เชน สํานักงาน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร การไฟฟาฯ สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ฯลฯ นําทุน
มิตติ างๆ หรือทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐ เชน การซอมแซมบานเรือน การติดตั้งกลอง
วงจรปด การปรับภูมทิ ศั น ฯลฯ สรางความเปนอยูท ดี่ แี กชมุ ชนมิตติ า งๆ โดยไมจาํ เปนตองใชเงิน
ของชุมชน อีกทัง้ เครือขายภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ทีถ่ อื เปนมหาวิทยาลัยทีม่ พี นื้ ทีใ่ กลชดิ กับชุมชน
ทั้งสามตางเขามาแนะนํา ใหความรูแกชุมชนในมิติตางๆ ตามความถนัดทางดานวิชาการของ
แตละมหาวิทยาลัย จึงทําใหชมุ ชนตางไดรบั ประโยชนทงั้ ทางดานสาธารณสุข โภชนาการอาหาร
หรือแมกระทั่งมิติทางดานสังคม เชน การอนุรักษหรือการสรางอัตลักษณของแตละชุมชน
ใหเกิดการสืบทอด เปนตน กระทัง่ ชุมชนนําความรูไ ปตอยอดในการดูแลรักษาสุขภาพ การเพิม่
รายได จนสามารถพึง่ พาตนเองไดมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันแตละมหาวิทยาลัยตางไดรบั ประโยชน
จากการลงชุมชนเชนเดียวกัน ทําใหนักศึกษาหรืออาจารยแตละสาขาตางไดรับการพัฒนา
องคความรูหรือทักษะตางๆ ที่ใชในการศึกษาควบคูกันไป จนกลาวไดวาทั้งชุมชนและ
มหาวิทยาลัยตางไดรบั ประโยชนรว มกันทัง้ สองฝาย นอกจากนีเ้ ครือขายภาคเอกชน เชน บริษทั
เครือปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ยังกาวเขามามีบทบาทสําคัญดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
การจัดเก็บ การคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่เปนปญหาสําคัญของแตละ
ชุมชน โดยสมาชิกชุมชนทานํ้าสามเสนสามารถนําขยะเหลานั้นมาจําหนายแกบริษัทเอกชน
เพือ่ ใหบริษทั เครือปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) นําขยะเหลานัน้ ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตา งๆ
เชน หลังคาบาน เปนตน กอนที่จะนําผลิตภัณฑไปแจกจายแกชุมชนยากไรในลําดับถัดไป
ดานหนึ่งชุมชนจะสามารถสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกผูสูงอายุ รวมถึงการลดปริมาณขยะของ
ชุมชน อีกทั้งชุมชนอื่นยังสามารถไดรับผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอชุมชนอีกดวย ขณะที่บริษัท
เอกชนยังสามารถสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรดวยการสรางความรับผิดชอบตอสังคมหรือ
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ชุมชน (Corporate Social Responsibility) ควบคู ทําใหทงั้ ชุมชนและบริษทั เอกชนตางไดรบั
ประโยชนรวมกันนั่นเอง
4) กลไกวันสําคัญตางๆ ถือเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการรวมกลุม
รื้อฟนความสัมพันธจนสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นแกสมาชิกชุมชน โดยวันสําคัญตางๆ
ภายในชุมชนทั้งสามชุมชนตางประกอบดวยวันขึ้นปใหม วันเด็ก วันสงกรานต (วันผูสูงอายุ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแหเทียนพรรษา วันงานเทศกาลประจําปของแตละชุมชน ซึง่ ชุมชน
ทั้งสามจะมีการเรี่ยไรเงินของสมาชิกชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมของตนเอง หากมีเงินเหลือก็จะ
จัดเก็บไวใชจายงานของชุมชนถัดไป โดยผูสูงอายุภายในแตละชุมชนตางมีการพึ่งพากันเอง
ดวยการรวมกันจัดกิจกรรมทีต่ อบสนองความตองการของผูส งู อายุทกุ วันสําคัญ เชน การตักบาตร
การเลี้ยงเพล เปนตน ตลอดจนการปรุงอาหารมารวมรับประทานระหวางสมาชิกชุมชนทุกวัน
สําคัญ อันแสดงถึงความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ นํา้ ใจไมตรีระหวางสมาชิกชุมชน อีกทัง้ ยังทําใหสมาชิก
ชุมชนแตละรุนเกิดการบูรณาการระหวางกันตั้งแตวัยเด็กจนถึงผูสูงอายุ จนทําใหชุมชนแตละ
แหงเกิดความสามัคคี ความเขมแข็งภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น
แผนภาพแสดงกลไกการสรางความเขมแข็งสวัสดิการชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
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ประเด็นที่ 2 การศึกษาและสํารวจความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุทางดาน
สวัสดิการสังคม ประกอบดวยความตองการทั้งสิ้น 4 ดาน ไดแก
1) ความตองการทางดานสุขภาพและสาธารณสุข จากการวิจยั พบวาผูส งู อายุภายใน
ชุมชนเมืองทัง้ สามชุมชนตางประสบปญหาโรคประจําตัวทัง้ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจเปนหลัก โดยผูส งู อายุตา งไมไดมคี วามรูส งู และไมไดมเี งินในการเลีย้ งดูตนเองอยาง
เพียงพอ เปนเหตุสําคัญใหผูสูงอายุภายในสามชุมชนตางไมไดตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
จากโรคภัยไขเจ็บ ดวยการซือ้ ยารับประทานเอง การขาดการตรวจสุขภาพหรือการรักษาอาการ
โรคตางๆ อยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ ความตองการทีแ่ ทจริงทางดานสุขภาพและสาธารณสุขของผูส งู อายุ
ภายในชุมชนทั้งสามคือ การสงเสริมความรูและความเขาใจที่ถูกตองแกผูสูงอายุภายในชุมชน
เรื่องสาธารณสุขและสุขภาพแกผูสูงอายุหรือผานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ภายใน
ชุมชน รวมถึงเครือขายทางดานสาธารณสุขอยางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชเปนกลไกสําคัญในการสรางองคความรูทางดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหแกชุมชนทั้งสาม เชน การปฐมพยาบาล การใชยาสามัญประจําบาน CPR เปนตน เพื่อให
อสส. สามารถดูแลผูสูงอายุไดมีประสิทธิภาพและพึ่งพากันเองไดมากยิ่งขึ้น แตปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งคือ อสส. ภายในชุมชนสวนใหญตางมีจํานวนนอยเพียงชุมชนละ 1-2 คนเทานั้น
จึงไมเพียงพอตอการดูแลสมาชิกชุมชนแตละชุมชนทีม่ จี าํ นวนมาก ดังนัน้ จึงควรมีการเพิม่ จํานวน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ใหมจี าํ นวนมากขึน้ เพียงพอตอความตองการในการดูแลผูส งู อายุ
ไดทวั่ ถึง รวมถึงเพิม่ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในการดูแลสมาชิกชุมชน
อยางถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปจจุบันประเทศไทยมีโครงการจิตอาสา “เราทํา
ความดีดวยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) ที่มีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อพัฒนาชุมชนและสภาพแวดลอมชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนั้นผูสูงอายุ
จึงมีความตองการรวบรวมจิตอาสาภายในชุมชน เพือ่ ชวยเหลือในการดูแลผูส งู อายุและสมาชิก
ชุมชนที่เจ็บปวย รวมถึงความเปนอยูของสมาชิกชุมชนทุกคน รวมกับ อสส. ภายในชุมชน
จะยิ่งสรางความเปนอยูที่ดีและสงเสริมทางดานสาธารณสุขใหแกชุมชนเมืองทั้งสามไดมาก
ยิง่ ขึน้ สุดทายความตองการทางดานสาธารณสุขของผูส งู อายุภายในแตละชุมชนมีความแตกตาง
โดยชุมชนซอยโซดาและชุมชนทานํา้ สามเสนถือเปนชุมชนทีม่ ตี รอกซอยขนาดเล็กและคับแคบ
เปนจํานวนมาก ทําใหการเคลือ่ นยายผูส งู อายุหรือผูเ จ็บปวยออกจากพืน้ ทีจ่ งึ เปนเรือ่ งยากลําบาก
ฉะนัน้ ชุมชนทัง้ สองจึงมีความตองการอุปกรณในการเคลือ่ นยายผูส งู อายุออกจากพืน้ ทีค่ บั แคบ
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ชุมชนสวนออยถือเปนชุมชนหนึ่งที่อยูติดกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แตสทิ ธิการรักษาพยาบาลอยูท ศี่ นู ยบริการสาธารณสุข 6 ทําใหการเดินทางเพือ่ ไปรักษาพยาบาล
ของผูสูงอายุเปนไปดวยความยากลําบากและเสียคาเดินทาง ฉะนั้นทางชุมชนสวนออยจึงมี
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ความตองการยายสิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกชุมชนมายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนสวนออย
2) ความตองการที่แทจริงทางดานจิตใจ ถือเปนปญหาสําคัญทีส่ ง ผลกระทบตอการ
ดํารงชีพของผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุในแตละชุมชนตางประสบปญหาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1) ตนเอง จากการวิจัยพบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูเพียงลําพังคือ
ปญหาเรื่องภาวะอารมณรุนแรงของตัวผูสูงอายุเสียเอง (2) ครอบครัว เปนสถาบันสําคัญ
ที่แวดลอมผูสูงอายุ จึงถือเปนสถาบันหลักที่มีอิทธิพลตอตัวผูสูงอายุมากที่สุด กลาวคือปญหา
ทางดานจิตใจที่สงผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุมากที่สุดคือ การอยูเพียงลําพังปราศจาก
ครอบครัว ซึ่งแทจริงแลวผูสูงอายุจํานวนมากตางโหยหาความรัก ความเขาใจจากครอบครัว
ของตนเองทั้งสิ้น สิ่งที่ผูสูงอายุตางตองการอยางแทจริงอาจไมใชเงินทองเปนสําคัญ แตเปน
การใชเวลารวมกันกับครอบครัวตนเองเชน การเยีย่ มเยียน การสนทนา การรับประทานอาหาร
การทองเทีย่ วในวันหยุด เปนตน (3) ชุมชน ผูส งู อายุสว นใหญในแตละชุมชนตางวางงานหลังเกษียณ
ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองเสื่อมคุณคาและไมไดภาคภูมิใจในตนเองเฉกเชนอดีต อีกทั้ง
เมือ่ หันกลับวิเคราะหถงึ สถาบันครอบครัวของผูส งู อายุแตละชุมชนภายในชุมชนทัง้ สามกลับพบวา
ผูส งู อายุสว นใหญตา งพักอาศัยอยูภ ายในบานแตเพียงลําพังตลอดทัง้ วัน ยิง่ สรางความรูส กึ เหงา
ความอางวางและความโดดเดีย่ วมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผูส งู อายุภายในชุมชนทัง้ สามจึงมีความตองการ
ใหชุมชนเปนศูนยกลางสรางการรวมกลุมระหวางผูสูงอายุ โดยสรางรูปแบบกิจกรรมที่สนอง
ความตองการและอัตลักษณของผูสูงอายุภายในชุมชน รวมถึงสรางประโยชนใหแกชุมชน
ของตนเองได เชน กลุมจิตอาสาผูสูงอายุสรางประโยชนเพื่อชุมชน กลุมกิจกรรมตอบสนอง
ความตองการทางดานศาสนาพุทธ การสรางกลุม การออกกําลังกายเพือ่ เสริมสรางความแข็งแรง
สมบูรณของรางกาย เปนตน
3) ความตองการทีแ่ ทจริงทางดานสิง่ แวดลอม ปญหาทางดานสิง่ แวดลอมของชุมชน
ทานํ้าสามเสนและชุมชนซอยโซดามีความใกลเคียงระหวางกัน ดังนั้นความตองการของชุมชน
ทานํ้าสามเสนและชุมชนซอยโซดาจึงมีความตองการที่ใกลเคียงกันเปนอยางยิ่ง (1) ปญหา
ขยะมูลฝอย สมาชิกชุมชนสวนใหญของทั้งสองชุมชนนิยมทิ้งขยะไวยังหนาบานตนเอง เมื่อมี
ขยะหรือแมลงมากขึ้นจึงเดินออกไปภายนอกพื้นที่เพื่อทิ้งขยะเนื่องจากภูมิทัศนบริเวณนั้น
เปนตรอกซอยคับแคบจํานวนมาก ดังนัน้ สมาชิกชุมชนสวนใหญตา งมีความตองการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยใหสมาชิกชุมชนตางตระหนักถึงอันตราย ขอเสียของปญหาขยะมูลฝอยทีท่ าํ ใหเกิด
โรคตางๆ แกสมาชิกชุมชนทัง้ สอง รวมถึงการสรางจิตสํานึกแกสมาชิกชุมชนใหรจู กั การทิง้ ขยะ
การคัดแยกขยะประเภทตางๆ ขณะเดียวกันภาครัฐ (กทม.) ควรสนับสนุนชุมชนดวยการ
มอบถังขยะของกรุงเทพมหานครแกชมุ ชนทัง้ สองใหมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถนําถังขยะ
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เหลานีไ้ ปประจํายังจุดตางๆ เพิม่ มากขึน้ จนครอบคลุมความตองการและจํานวนสมาชิกชุมชน
(2) ปญหาสุนขั และแมวจรจัด สวนหนึง่ ไดรบั ผลกระทบมาจากปญหาเรือ่ งขยะมูลฝอย สวนหนึง่
เกิดขึ้นจากสมาชิกชุมชนที่ใหอาหารสัตวเหลานั้น จนสัตวตางๆ ไมยอมยายออกจากชุมชน
อีกทัง้ สัตวทงั้ หลายยังทําใหเกิดปญหามูลสัตวจาํ นวนมากภายในชุมชน จนสงผลกระทบตอปญหา
ดานสาธารณสุขและสรางความรําคาญใจใหเกิดขึน้ แกสมาชิกชุมชนโดยรวม ฉะนัน้ สมาชิกชุมชน
ทั้งสองชุมชนจึงตองการใหปญหาดังกลาวหมดสิ้นไปดวยการฉีดวัคซีน การทําหมันสัตวและ
การทําทะเบียนสัตวตางๆ ภายในชุมชน (3) ปญหานํ้าเนาเสีย ถือเปนปญหาสําคัญของชุมชน
ซอยโซดา ความตองการของผูสูงอายุคือ การสรางความตระหนักและจิตสาธารณะใหเกิดขึ้น
แกชุมชนซอยโซดาและชุมชนรอบขางที่มีพื้นที่ติดริมคลอง เพื่อใหเขาใจถึงอันตรายที่ไดรับ
จากการทิ้งขยะหรือนํ้าเสียลงแมนํ้าลําคลอง จนสงผลเสียตอชุมชนบริเวณใกลเคียงทั้งหมด
รวมถึงการรณรงคไมใหประชาชนทิ้งขยะลงแมนํ้าลําคลองทั้งหมดถึงจะสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไดอยางแทจริง
4) ความตองการที่แทจริงทางดานการเงินและรายได ชุมชนทานํ้าสามเสนหรือ
ชุมชนสวนออยอาจไมไดประสบปญหาทางดานการเงินหรือรายไดเฉกเชนชุมชนซอยโซดา
แตหากมีการเพิม่ รายไดหรือการสรางงานใหผสู งู อายุไดอยางเหมาะสมจะยิง่ เปนการสรางคุณคา
และความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นแกผูสูงอายุอีกครั้ง โดยผูสูงอายุมีความตองการสรางกลไก
เพื่อสรางรายไดดังตอไปนี้ (1) ผูสูงอายุ มีทั้งกลุมที่มีความตองการจะทํางานตอไป ควรมีการ
สนับสนุนใหเกิดการทํางานตามความเหมาะสมของสภาพรางกายหรือความจําเปนทางการเงิน
ขณะที่กลุมที่ไมตองการจะทํางานตอไป โดยกลุมที่มีรายไดจํากัด เชน กลุมอาชีพรับจางหรือ
งานบริการที่มีรายไดนอยควรมีการสนับสนุนการวางแผนทางดานการเงิน เพื่ออดออมหรือ
เพิ่มรายไดใหแกผูสูงอายุอยางเหมาะสม (2) ชุมชน ถือเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มทักษะ
สมรรถภาพแกผูสูงอายุภายในชุมชน เนื่องจากชุมชนเปนบริบทที่มีความใกลชิดกับผูสูงอายุ
ในชุมชนสามารถเปนศูนยกลางในการจัดหางานที่ผูสูงอายุสามารถทําตามความจําเปนหรือ
พิจารณาถึงสมรรถนะ ความแข็งแรงของรางกายผูสูงอายุแตละคนได (3) หนวยงานภาครัฐ
ถือเปนกลไกสําคัญในการสรางความเปนอยูท ดี่ ใี หเกิดขึน้ แกผสู งู อายุแตละชุมชน โดยหนวยงาน
ภาครัฐควรขยายอายุการทํางานของผูส งู อายุใหมากกวา 60 ป ตามความสมัครใจหรือสมรรถภาพ
ของรางกาย รวมถึงการเพิม่ เบีย้ ยังชีพตางๆ แกผสู งู อายุใหสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจในสังคม
ปจจุบัน
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อภิปรายผลการวิจัย

กลไกสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารสรางความเขมแข็งและสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูส งู อายุ
จากการศึกษาพบวา ชุมชนเมืองที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 3 ชุมชนมีกลไกสําคัญ ประกอบดวย
(1) กลไกกลุมผูนําชุมชนเมือง (2) กลไกเครือขายความสัมพันธภายในชุมชน ไดแก อสส.
(อาสาสมัครสาธารณสุข) อปพร. (อาสาปองกันพลเรือน) ระบบเครือญาติ เปนตน (3) ขณะที่
เครือขายความสัมพันธภายนอก ไดแก เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
(4) กลไกวันสําคัญตางๆ ซึง่ สอดคลองกับสุนทราภรณ เจริญสุข (2562) ทีเ่ สนอวากลไกการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ไดแก ผูน าํ ชุมชน สมาชิกชุมชน กลไกหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมตางๆ
เปนตน โดยอาศัยกระบวนการรวมกลุม กระบวนการมีสว นรวม กระบวนการทํางานอยางตอเนือ่ ง
เชนเดียวกับวรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2558) ไดเสนอวากลไกการสรางความเขมแข็งของสวัสดิการ
ชุมชนตองอาศัยทุนทางสังคมอัน ไดแก กลไกคนทัง้ ผูน าํ ชาวบาน ระบบเครือญาติ รวมถึงบทบาท
ในการสนับสนุนของกลุม ภาคี (เครือขาย) ตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการจัดกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนความเขมแข็งและยกระดับการชวยเหลือตนเองไดมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยอาศัยกระบวนการมีสว นรวม กระบวนการสนับสนุนภาคี (กระบวนการสรางเครือขาย)
เปนสําคัญ รวมถึงแสน กีรตินวนันท และสิริยา รัตนชวย (2562) ไดเสนอกลไกการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเมืองทีม่ ฐี านอัตลักษณดา นศาสนาแตกตางกัน 4 ชุมชน โดยผลการวิจยั
พบวามีผูนําชุมชน ประเพณีและวันสําคัญตางๆ ของชุมชน ระบบเครือญาติ ศูนยกลางหรือ
ศูนยรวมจิตใจชุมชน หลักความเชื่อของศาสนา และระบบเครือขายความสัมพันธทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งนี้ กลไกผูนําถือเปนกลไกที่มีความสําคัญมากที่สุดกลไกหนึ่ง
โดยทั้งสามชุมชนมีกลุมผูนําและคณะกรรมการชุมชนที่เปนกลุมทํางานภายในชุมชนที่มีความ
เขมแข็งและมีบทบาทสําคัญเนื่องจากเปนคนเกาแกที่เกิดและเติบโตภายในชุมชน ทําใหเขาใจ
ถึงบริบทความเปนมาและการเปลีย่ นแปลงของชุมชนตนเองเปนอยางดี ซึง่ สอดคลองกับทีแ่ สน
กีรตินวนันท (2558) ไดเสนอวากลไกสวัสดิการชุมชนเมืองที่สําคัญคือ กลุมผูนําชุมชน ซึ่งเปน
ผูที่แสวงหาปญหาหรือความตองการของสมาชิกชุมชน เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีใหแกสมาชิก
ชุมชนทั้งระบบพรอมทั้งตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและการบูรณาการทุนชุมชน จนสามารถ
สรางรูปแบบสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ หรือปญหาของ
ชุมชนตนเองไดเปนอยางดี อีกทั้งเครือขายความสัมพันธทั้งภายนอกและภายในชุมชน ถือเปน
กลไกทีเ่ ชือ่ มโยงสมาชิกภายในชุมชนใหเกิดความสัมพันธอนั ดีระหวางกัน สอดคลองกับที่ แสน
กีรตินวนันท (2558) ไดเสนอวาเครือขายความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกชุมชนเปนกลไก
ทีน่ าํ ไปสูก ารดึงทรัพยากรและความรวมมือสําหรับใชในการจัดสวัสดิการชุมชนได ซึง่ สอดคลอง
กับที่ ทิพาภรณ โพธิถ์ วิลและนุชนาฎ ยูฮนั เงาะ (2544) และดรุณี ทิพยปลูก (2555) ไดเสนอวา
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กลไกระดับปฏิบัติที่อยูในลักษณะของเครือขายการทํางานรวมกับชุมชนทั้งหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน อสส. อสม. เปนกลไกขับเคลือ่ น
งานสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนที่สําคัญ ประกอบกับวันสําคัญตางๆ ที่เปนกลไกสําคัญ
ในการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนถือเปนการสรางความผูกพันรอยรัด
ชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับที่ แสน กีรตินวนันท (2558) ไดเสนอวากิจกรรมที่สราง
การมีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชนใหเกิดปฏิสัมพันธกันไดอยางตอเนื่องถือเปนกลไก
ที่นําไปสูการสรางสวัสดิการชุมชนใหมีแนวโนมยั่งยืนได ตลอดจนความตองการที่แทจริงของ
ผูสูงอายุทางดานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขตางๆ นําไปสูการสรางความเปนอยูที่ดี
(Well-being) ของผูสูงอายุ ทั้งนี้ ปญหาและความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุภายในชุมชน
ทีเ่ ปนกรณีศกึ ษาทัง้ 3 ชุมชน เปนไปในทิศทางเดียวกันประกอบดวย (1) ปญหาทางดานสุขภาพ
เปนปญหาทางกายภาพของผูสูงอายุที่สงผลตอผูสูงอายุมากที่สุด โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ควบคูกับปญหาเรื่องแนวคิดและทัศนคติ
ในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ การขาดความรูในการดูแลสุขภาพ ปญหาความยากจน
ความไมสะดวกในการเดินทางไปพบแพทยที่โรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิไล
ตาปะสี, ประไพวรรณ ดานประดิษฐ และสีนวล รัตนวิจิตร (2560) ผูสูงอายุในชุมชนชนบท
ขาดความรูในการรับประทานยาหรือมีความเชื่อในการรับประทานยาที่ไมถูกตอง เนื่องจาก
ผูสูงอายุประสบปญหาเรื่องความจํา และการเขาไมถึงสิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลใกลชุมชน
ตลอดจนการเคลื่อนยายผูเจ็บปวยในกรณีฉุกเฉิน แตผลการศึกษาครั้งนี้มีสวนที่แตกตางคือ
ความตองการที่แทจริงทางดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนเมืองคือ การสงเสริมเรื่องความรู
และความเขาใจทีถ่ กู ตองแกผสู งู อายุภายในชุมชนเรือ่ งสาธารณสุขและสุขภาพ โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) ภายในชุมชน รวมถึงเครือขายทางดานสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
วชิรพยาบาลที่อยูใกลชุมชนมากที่สุด การสรางศักยภาพหรือทบทวนบทบาทและความรูแก
อาสาสมัครสาธารณสุขอยางตอเนือ่ ง การรวบรวมจิตอาสาภายในชุมชนมาเพือ่ ชวยเหลือในการ
ดูแลผูสูงอายุและสมาชิกชุมชนที่เจ็บปวย ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณใหมีเตียง เกาอี้
หรืออุปกรณเคลื่อนยายผูสูงอายุที่มีขนาดเหมาะสมตอบริบทของชุมชนออกจากพื้นที่ไดอยาง
รวดเร็ว (2) ปญหาทางดานจิตใจ ผูส งู อายุในชุมชนเมืองสวนใหญอยูเ พียงลําพังในชวงกลางวัน
จึงสรางความรูส กึ เหงาจนผูส งู อายุรสู กึ ถึงความไมมนั่ คงปลอดภัยภายในจิตใจ การขาดซึง่ รายได
ทําใหเกิดภาวะวิตกกังวล สงผลตอความตองการที่แทจริงทางดานจิตใจคือ มิติตัวบุคคล
ที่ตองการปรับสภาพอารมณและจิตใจของตนเอง มิติครอบครัวที่ตองการการเอาใจใสและ
ใหเวลาจากครอบครัว มิตชิ มุ ชนทีต่ อ งการรูปแบบกิจกรรมทีส่ นองความตองการและอัตลักษณ
ของผูส งู อายุภายในชุมชน เชน กลุม จิตอาสาและกลุม กิจกรรมทางสังคมตางๆ ซึง่ สอดคลองกับ
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การศึกษาของนรินทร หมื่นแสน และสุชาดา ไกรพิบูลย (2557) ที่พบวาผูสูงอายุภายใน
จังหวัดเชียงใหมประสบปญหาความเหงาและความเครียด แตไมสอดคลองกับ กิตติวรรณ
จันทรฤทธิ์, เผด็จการ กันแจม และธนากร ธนวัฒน (2562) ที่พบวาผูสูงอายุที่จังหวัดอุตรดิตถ
ไมไดประสบปญหาทางดานจิตใจ เนื่องจากผูสูงอายุมีครอบครัวหรือบุตรหลานเปนผูดูแล
(3) ปญหาทางดานสิง่ แวดลอม เปนปญหาทีพ่ บในชุมชนเมืองทัง้ สาม ไดแก ปญหาขยะมูลฝอย
ความสะอาดและความแออัดของพื้นที่ สัตวเลี้ยงและนํ้าเนาเสีย นําไปสูความตองการที่แทจริง
ทางดานสิง่ แวดลอมคือ การจัดการขยะภายในชุมชน การจัดการฉีดวัคซีนปองกันโรค การจัดทํา
ทะเบียนสัตวเลี้ยง และการขุดลอกเก็บขยะในคูคลอง ซึ่งสอดคลองกับบังอร ธรรมศิริ (2549)
ที่พบวา ผูสูงอายุมีความตองการทางดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่ดี (4) ปญหาดาน
การเงินและรายได ผูสูงอายุทั้งสามชุมชนสวนใหญตางอยูในสภาวะวางงานและขาดรายได
นํามาสูความตองการที่แทจริงทางดานการเงินและรายได ซึ่งสอดคลองกับกฤตเมธ อัตภูมิ,
มนชยา พรมศรี และพล ทองสถิต (2556) พบวาผูสูงอายุมีรายรับไมเพียงพอตอคาใชจาย
โดยผูส งู อายุมรี ายรับมาจากเบีย้ ยังชีพและการประกอบอาชีพเล็กนอยเทานัน้ จึงควรเพิม่ เบีย้ ยังชีพ
แกผูสูงอายุ นอกจากนี้ผูสูงอายุในชุมชนทั้งสามยังเสนอใหผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอม
กอนเขาสูวัยชราดวยการวางแผนทางดานการเงิน ขณะที่ชุมชนเปนศูนยกลางในการรับจาง
กอนกระจายงานตามความเหมาะสมแกความรู ความสามารถหรือสภาพรางกายของผูสูงอายุ
แตละคน ขณะที่ผูสูงอายุตองการใหหนวยงานภาครัฐพิจารณาเลื่อนอายุผูเกษียณการทํางาน
หรือตอสัญญาทํางานแบบปตอ ปกบั หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเพิม่ เบีย้ ยังชีพ
แกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ Lawton (1995) เสนอวา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจะดีไดประกอบดวยปจจัย 4 ประการคือ ความเปนอยูที่ดีทางดานจิตใจ
ความรูและความสามารถในการแสดงพฤติกรรมตางๆ สิ่งแวดลอมของบุคคล และการรับรูถึง
คุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเปนไปในทิศทางเดียวกับขอเสนอของ สมศักดิ์ ศรีสันติกุล (2550)
และการศึกษาของ บังอร ธรรมศิริ (2549) ไดระบุถึงความตองการของผูสูงอายุใน 4 สวนหลัก
คือ ความตองการทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการของผูสูงอายุ
เหลานี้ สามารถนํามาสูก ารกําหนดสรางเปนรูปแบบสวัสดิการชุมชนทีต่ อบโจทยความตองการ
ของผูส งู อายุในชุมชนไดอยางครบถวนและมีการปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของการเปน
ชุมชนเมืองได
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

จากการวิจัยสรุปไดวาชุมชนทั้งสามไดแก ชุมชนทานํ้าสามเสน ชุมชนสวนออย
ชุมชนซอยโซดา ตางเปนชุมชนเมืองตนแบบในกรุงเทพมหานครที่มีความเขมแข็ง โดยมีกลไก
สําคัญ 3 กลไกหลักในการสรางรูปแบบสวัสดิการชุมชนเมืองสําหรับผูส งู อายุควบคูก บั การสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย กลไกกลุมผูนําชุมชนเมือง กลไกเครือขายความสัมพันธ
ทัง้ ภายนอกและภายในชุมชน และกลไกวันสําคัญตางๆ ทีส่ รางใหสมาชิกชุมชนเกิดการรวมกลุม
อยางไมเปนทางการและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนอยางตอเนื่อง จนเกิดการ
ชวยเหลือเกือ้ กูล การพึง่ พากันเองระหวางสมาชิกชุมชน ตลอดจนการตระหนักถึงปญหาชุมชน
และการตองการแกไขปญหาของแตละชุมชนดวยตนเองนั่นเอง ขณะที่ความตองการแทจริง
ของผูส งู อายุตอ สวัสดิการชุมชนเมืองของทัง้ 3 ชุมชนตางมีความใกลเคียงกันคือ ความตองการ
ดานสุขภาพและสาธารณสุข ทีเ่ นนเขาถึงการบริการตรวจและรักษาสุขภาพภายในชุมชนเปนหลัก
ตลอดจนการเพิม่ จํานวนและประสิทธิภาพการทํางานของ อสส. ขณะทีค่ วามตองการดานจิตใจ
ที่ตองการสวัสดิการดานนันทนาการภายในชุมชน ทําใหเกิดการรวมกลุมและการเขาสังคม
ของผูสูงอายุในชุมชน ความตองการดานสิ่งแวดลอม ที่เนนการสรางสุขภาวะและสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนใหสะอาดและปลอดภัยสําหรับผูส งู อายุ ความตองการดานการเงินและรายได ทีเ่ นน
กิจกรรมเพือ่ สรางรายไดเสริมควบคูก บั การวางแผนทางการเงินสําหรับผูส งู อายุ ซึง่ การดําเนินงาน
ของกลไกสําคัญทั้งสามควบคูกับการพิจารณาถึงความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุที่มีตอ
รูปแบบสวัสดิการชุมชนในมิติตางๆ เหลานี้ สามารถสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกชุมชน
เมืองทั้งสามไดนั่นเอง
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากผลการวิจัย
ผลจากการศึกษา ทําใหคณะผูวิจัยมีมุมมองที่ตองการสะทอนผานขอเสนอแนะ 2 มิติ
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ผูส งู อายุภายในชุมชนเมืองสวนใหญมกั ประสบปญหาเรือ่ งจิตใจ ขาดครอบครัว
หรือผูดูแลเอาใจใสเพิ่มมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นควรมีการสรางแนวคิดหรือคานิยมใหมใหแกผูสูงอายุ
วาผูสูงอายุสามารถอยูคนเดียวได ไมไดจําเปนตองพึ่งพาอาศัยหรืออยูรวมแตเพียงลูกหลาน
เทานั้น ขณะเดียวกันชุมชนควรเขามามีบทบาทสําคัญในการดูแลผูสูงอายุควบคู โดยชุมชน
เปนตัวกลางในการสรางกิจกรรมที่ตรงกับความตองการของผูสูงอายุมากที่สุด เพื่อใหผูสูงอายุ
เหลานั้นไดมาพบปะ รวมกิจกรรมระหวางกัน เพื่อสรางประโยชนและคุณคาใหแกผูสูงอายุ
เหลานั้น อีกทั้งเมื่อผูสูงอายุตางสนิทกันมากยิ่งขึ้น จะยิ่งสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกชุมชน
มากยิ่งขึ้นควบคู
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(2) ผูส งู อายุภายในชุมชนเมืองจํานวนมากตางไมไดมเี งินมากพอ เมือ่ เขาสูบ นั้ ปลาย
ของชีวิตดวยเหตุผลตางๆ เชน คาเงินที่เปลี่ยนไป ความฟุมเฟอย การขาดความรูในการ
ประกอบอาชีพ ฯลฯ ทําใหผูสูงอายุไมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ฉะนั้นภาครัฐจึงควร
สงเสริมการวางแผนการออมแกประชาชนทุกคนตัง้ แตวยั ทํางานอยางจริงจัง เพือ่ ใหประชาชน
กลายเปนผูสูงอายุที่มีเงินเลี้ยงชีพตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด
(3) ภาครัฐไมสามารถดูแลความเปนอยูที่ดีแกประชาชนทุกคนไดทั่วถึงเปนแน
ฉะนัน้ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนภาคประชาชนใหมบี ทบาทสําคัญในการดูแลความเปนอยูท ดี่ ขี อง
ผูสูงอายุได โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางการดูแลสมาชิกชุมชนที่มีความใกลชิดมากที่สุด ซึ่งกลไก
สําคัญทีจ่ ะสรางใหชมุ ชนแตละชุมชนมีความเขมแข็งไดมากทีส่ ดุ คือ ผูน าํ เครือขายความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกชุมชนทั้งภายนอกและภายในชุมชนเชน ระบบเครือญาติ หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานเอกชน หนวยงานการศึกษาตางๆ เปนตน การสรางวันสําคัญรวมถึงการสรางรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ ภายใตกระบวนการรวมกลุม กระบวนการมีสว นรวม กระบวนการสรางเครือขาย
ความสัมพันธที่เชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชนใหสมาชิกชุมชนเกิดการพึ่งพากันเอง
จนเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งแกชุมชนแตละชุมชนในที่สุด
(4) ปญหาสําคัญทีส่ ดุ ของผูส งู อายุทกุ คนคือ ปญหาเรือ่ งสุขภาพ ซึง่ ผูส งู อายุจาํ นวนมาก
อาจเดินทางไปโรงพยาบาลหรือศูนยสาธารณสุขไมสะดวก ฉะนัน้ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
ถือเปนตัวแทนของประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ บี ทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขของ
สมาชิกชุมชนในแตละชุมชน แตปญหาสําคัญคือ อสส.ของแตละชุมชนยังมีจํานวนไมมากหรือ
ไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอการดูแลผูส งู อายุ ฉะนัน้ หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
จึงควรเขามาดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพและจํานวนของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
ใหสอดคลองกับจํานวนผูสูงอายุในแตละชุมชนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จิตอาสาถือเปนกลไกการสรางประโยชนที่มีความสําคัญในสังคมยุคปจจุบัน
โดยชุมชนแตละชุมชนควรสรางกลุมจิตอาสาของชุมชนขึ้นมา โดยมีกลุมผูสูงอายุที่มีความ
สมัครใจเปนแกนสําคัญที่อยูภายในกลุมจิตอาสาแหงนี้ เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนเกิดกิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกชุมชนผูสูงอายุเหลานี้ ทางหนึ่งจะทําใหผูสูงอายุ
ลดความเครียด ความเหงาในตัวผูสูงอายุลง ขณะเดียวกันกิจกรรมจิตอาสาตางๆ ยังทําให
ผูสูงอายุกลับมาตระหนักถึงคุณคาของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่
2.1 ขอเสนอตอชุมชนทานํ้าสามเสน
(1) ชุมชนทานํ้าสามเสนถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งที่ดีอยูแลว ดังนั้น
ชุมชนควรจัดการความรูมิติกลไกการสรางความเขมแข็งของชุมชนผานการถอดบทเรียนของ
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ชุมชนทานํ้าสามเสน เพื่อสงตอความรูและแนวทางการสรางความเขมแข็งบนอัตลักษณของ
ชุมชนทานํ้าสามเสนใหสมาชิกรุนถัดไป
2.2 ขอเสนอตอชุมชนสวนออย
(1) ชุมชนสวนออยควรดําเนินการยืน่ เรือ่ งการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล
ใหกับผูสูงอายุภายในชุมชนอยางเรงดวน เนื่องจากชุมชนสวนออยเปนชุมชนที่เปนเครือขาย
และมีพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล แตผูสูงอายุภายในชุมชนยังไมไดรับสิทธิการรักษา
พยาบาล
(2) ชุมชนสวนออยควรเพิ่มจิตอาสาทําหนาที่ตรวจตราเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและความมั่นใจใหแกสมาชิกชุมชน
2.3 ขอเสนอตอชุมชนซอยโซดา
(1) ชุมชนซอยโซดาควรสรางจิตอาสาวัยหนุมสาวที่มีความสามารถและ
ความเสียสละเขามาเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการชุมชนซอยโซดา เนื่องจากกลุมผูนําชุมชน
ทั้งหมดเปนกลุมผูสูงอายุเทานั้น
(2) ชุมชนซอยโซดาควรสรางกลุม อาชีพสําหรับผูส งู อายุ ผานการสรางผลิตภัณฑ
ของชุมชนซอยโซดาขึน้ มา เนือ่ งจากผูส งู อายุสว นใหญประสบปญหาและมีความตองการทางดาน
การเงิน
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