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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ของผู้สูงอายุในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา
ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ ประการแรกเพื่อศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี ที่ส่งผลต่อบทบาทและความสำคัญที่ยังดำรงอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนนี้ และ
อีกประการคือ เพื่อศึกษาลักษณะ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน โดยมีพื้นที่
การศึกษาคือชุมชนวัดบางไกรใน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แนวคิดพฤฒพลัง
(Active Ageing) และแนวคิ ด แนวคิ ด สั ง คมกึ่ ง เมื อ งกึ ่ ง ชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) และมี
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้น
ไป) จำนวน 6 คน กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุระหว่าง 60 – 69 ปี) จำนวน 4 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตเป็นหลัก
ผลจากการศึกษาพบว่าในชุมชนวัดบางไกรในมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) ที่มีลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่โดดเด่น ที่สามารถกล่าวได้
ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) มาอธิบาย
บทบาท และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
อีกทั้งผู้ศึกษายังได้ใช้แนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) เพื่ออธิบายถึงลักษณะ
ก

พื้นที่ของชุมชนวัดบางไกรใน ที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะ หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผล
ต่อการให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ นอกจากนี้บทบาทของผู้ดูแล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนผู้ที่จะคอยช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้
ว่าชุมชนวัดบางไกรในแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีลักษณะของพื้นที่ที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มคนที่มีศักยภาพ
จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน ตำบล บางขุนกอง อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
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ข้าพเจ้าเปรียบรายงานฉบับนี้เหมือนเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สูงและชัน ที่ข้าพเจ้าต้องก้าวข้าม และผ่านไปให้ได้
โดยระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีที่ข้าพเจ้าทำรายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าพบเจอกับเรื่องราวมากมาย ข้าพเจ้าได้พบเจอทั้ง
ความสุข และความทุกข์ รายงานฉบับนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคอยย้ำเตือนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของข้าพเจ้า
จึงเป็นสิ่งที่รายงานฉบับนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดได้เช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากขอบคุณรายงานฉบับนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย
ขอขอบคุณภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงคณาจารย์ทุกท่าน ที่มอบ
ความรู้ และทำให้ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนมุมมองในการมองสังคม ได้มองสังคมในหลายรูปแบบมากขึ้น รู้จักเข้าใจความ
แตกต่างของสังคมมากขึ้น รวมถึงทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงชุมขนต่าง ๆ ที่มีรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมที่ข้าพเจ้ายังคงต้องเรียนรู้ต่อไปอีกมาก เปรียบเสมือน
การได้เรียนรู้แบบที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.กุลศิริ อรุณภาคย์ อาจารย์ที่ปรึกษาคนสำคัญที่คอยให้คำแนะนำแนวทางการทำงาน
ตั้งแต่เริ่มต้น คำแนะนำจากอาจารย์ทำให้สามารถตกผลึกความคิดทั้งหมดกลายมาเป็นรายงานฉบับนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์ และขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้กำลังใจมาตลอดหนึ่งปีการศึกษา
ขอขอบคุณ อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล คณะกรรมการสอบที่คอยให้คำแนะนำ โดยเฉพาะคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ขอบคุณพ่อและแม่ ที่สนับสนุ นเรื่องการศึกษาของลูกสาวคนนี้มาโดยตลอด ในการศึกษาครั้งนี้หากไม่ได้
ความเข้าใจจากพ่อและแม่ คงไม่สามารถประกอบเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ และขอบคุณพ่อกับแม่สำหรับ
กำลังใจดี ๆ ที่บอกว่า ลูกสาวพ่อกับแม่เก่งที่สุด ลูกสาวพ่อกับแม่ทำได้ สู้ ๆเป็นคำพูดที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถผลัก
ตัวเองขึ้นมาจากความท้อแท้ได้
ขอบคุณพี่สาว ที่คอยช่วยหาวิธีการติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุนเรื่องการเดินทาง ทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน และขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ได้เคยมอบให้มาตลอดการทำรายงานฉบับนี้
ขอบคุณเพื่อนทุกคน ที่คอยให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำกันมาตลอดระยะเวลาที่
ทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงในเวลาที่ยากลำบาก ต่างคนต่างทำรายงาน แต่ทุกคนก็ยังมีความปรารถนาดีให้แก่กัน
เสมอ
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สุดท้ายนี้ รายงานฉบับนี้จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้เลย หากขาดชาวบ้านในชุมชนวัดบางไกรใน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์ ที่คอยช่วยเหลือ และให้ความร่วมมืออย่างดีในการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักวิชาการในประเทศไทยปัจจุบันล้วนตระหนักดีว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มา
หลายปีแล้ว ข้อมูล ในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน ประชากรสูงอายุของ
ประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเร็วมาก กล่าวคือ เมื่อ 50 ปีก่อน ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจำนวนไม่ถึง
2 ล้านคน แต่ในปี 2563 ผู้สูงอายุได้เพิ่มจำนวนเป็น 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด
ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ภายในปี 2565 นี้ “ประชากรรุ่นเกิดล้าน”
ที่เกิดระหว่างปี 2506-2526 ซึ่งเป็น ภาวะที่กลุ่ม ประชากรของประเทศไทยที่กำลังจะกลายเป็นกลุ่ ม
ประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่มากอย่างรวดเร็ว ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรรวมของประเทศไทยจะเพิ่มช้า
มาก อัตราเพิ่มจะลดต่ำลงจนถึงขั้นติดลบ แต่ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น
ไป) จะเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2564, ออนไลน์)
ประเด็นที่ประชากรไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลาย
ประเทศในโลกองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกในสัดส่วนของผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.9 ในปี พ.ศ. 2523 มาเป็นร้อยละ 9.7 ในปี พ.ศ.
2568 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2523 คิดเป็นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.
2568 ดังนั้นประชากรผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ไม่เคยมี
ปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง 4.2 ล้านคนหรื อ
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของประชากรทั้งประเทศและคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าประชากรผู้สูงอายุใน
ประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9.7 ล้านคน (United Nation อ้างถึงใน จุฬาลักษณ์ จันทร์ทิพย์, 2548)
ประเทศไทยจึง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้ส ูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่ งจากรายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้สูงอายุไทยและสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รายงานว่าในปี 2558 สัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
จำนวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังจะ
กลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมาก
ถึงร้อยละ 20 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 สังคมไทยผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุด
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ยอด” (Super aged society) และในอีกไม่ถึง 15 ปีขา้ งหน้า คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ
มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในปี 2574 ในขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหา ทางสุขภาพเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งเนื่องจากภาวะความเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ปัญหา
ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากอายุเพียงลำพัง แต่เกิดจากสภาพแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ และการดำรงชีวิตที่
ผ่านมา ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกัน และหลีกเลี่ยงได้ หากมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
ประชากรผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นบุคคลที่สามารถจะถ่ายทอด
ความรู้ ประวัติความเป็นมาของสังคม ส่งต่อความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสังคมให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างมีศักยภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุมีองค์ความรู้สะสมของตนเองตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างมากมาย จึงเหมาะสมกับการที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เหล่านี้ให้แก่ลูกหลานเพื่อการสืบทอดต่อไปเพื่อที่จะให้สิ่งดีงามทั้งภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งบทบาทของผู้สูงอายุก็จะมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามบริบทต่าง ๆ ในแต่
ละสังคม อย่างไรก็ตามในสังคมไทย ส่วนมากผู้สูงอายุมักเป็นผู้ค้ำจุนศาสนา ผู้ทรงผู้ปัญญา ผู้ที่เป็นเสา
หลัก หรือศูน ย์ร วมจิตใจของคนในครอบครัว ผู้ส ูงอายุห ลายท่านเป็นที่ปรึ กษาในกรณีที่เกิดวิ ก ฤต
ในครอบครัว หรือในชีวิตลูกหลาน อันเนื่องมาจากการมีประสบการณ์ในชีวิตมาก่อน นับว่าเป็นบุคคล
สำคัญในฐานะเป็นญาติผู้ใหญ่ เป็นผู้มีพระคุณ หรือแม้แต่การเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน อาจกล่าว
ได้ว่าบทบาทของผู้สูงอายุมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งต่อคนครอบครัว และคนในสังคม ซึ่งคนไทย
ยึดถือให้ความเคารพผู้สูงอายุมาตั้งแต่ในอดีต สืบเนื่องมาจนเป็นวัฒนธรรมไทยที่ถ่ายทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (2545) กล่าวว่าผู้ที่มีอายุมากที่สุดจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนประมุขของ
บ้าน ดูแลทุกข์สุขของคนในครอบครัว กำหนดภาระหน้าที่ อบรมสั่งสอน ให้รางวัล และลงโทษแก่สมาชิก
ในครอบครัว ผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุที่สุดจึงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญทุกเรื่อง สมาชิกใน
ครอบครัวให้ความยำเกรง และเคารพเชื่อฟัง ผู้สูงอายุมักทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ของบุคคล
ต่าง ๆ ในครัวเรือน หรือแม้แต่กรณีพิพาทกันในครัวเรือน ผู้สูงอายุจะได้รับการยอมรับให้มีสถานภาพและ
บทบาทในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และตัดสินกรณีพิพาทต่าง ๆ เหล่านั้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังทำหน้าที่เป็น
เสมือนผู้ให้ความรู้ และอบรมสั่งสอนสมาชิกครอบครัวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี รวมทั้ง
เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในครอบครัวอีกด้วย (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2545)
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ในอีกด้านหนึ่งผู้สูงอายุในปัจจุบันอาจถูกมองด้วยทัศนะที่แตกต่างไป กล่าวคืออาจมีมุมมองว่า
บทบาทของผู้สูงอายุในอดีตเป็นเพียงบทบาทของความเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้
ประพฤติปฏิบัติแต่ความดี มีหน้าที่ช่วยดูแลบ้านเรือน ไม่ได้มีหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงคนในครอบครัว
เพราะถือว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่สุขภาพเริ่มถดถอย อาจปฏิบัติงานได้ไม่ดีเหมือนคนวัยหนุ่มสาว ทำให้
บทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันถูกลดถอยลง และอาจทำให้ในบางสังคมมองว่าผู้สูงอายุ
เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน และก่อให้เกิดการนำไปสู่การทอดทิ้ง หรือการนำผู้สูงอายุให้ไปอยู่ที่บ้านพัก
คนชรา อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และทำให้ประชากรผู้สูงอายุ
มีเพิ่มขึ้นเนื่อง จากอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลง ทำให้การเพิ่มขึ้นของประชากรลดลงด้วย และถึงแม้ว่า
อัตราการตายของทารกจะลดลงแล้วก็ตาม แต่ก็ส่งผลต่อการเพิ่ มขึ้นของประชากรไม่มากนัก อีกทั้ง
ประชากรในปัจจุบันมีการคาดหวังในอายุเฉลี่ยทีเ่ พิม่ สูงขึ้น
จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยการที่ครอบครัวมีบุตรจำนวนน้อยลง การครองโสดมากขึ้น ส่งผลให้
จำนวนเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่การพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้สูงอายุมีอายุ ยืนยาว
ขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรไทย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการย้ายถิ่น หรือแนวโน้มการ
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ทั้งผู้สูงอายุ และผู้เข้าสู่วัยสูงอายุที่จะกลายเป็นภาระแก่
สังคม หรือแม้แต่การผลักให้หน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลผู้สูงอายุที่ไร้บ้าน หรือไร้ที่พึ่งพิงไปในที่สุด
นอกจากนี้ในสังคมไทยยังพบว่ามีแหล่งพักพึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแล เช่น
บ้านพักคนชราบางแค ซึ่งในอดีตหากพูดถึงบ้านพักคนชรา ใครหลายคนคงมีภาพจำที่ไ ม่ดี ว่าเราต้องอยู่
อย่างลำบาก ไม่มีใครมาใส่ใจ แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องแหล่ง
พักพิง ว่าบ้านหรือที่พักสำหรับคนชราไม่ได้มีไว้เพื่อคนยากจนเสมอไป ดังที่มีคนชราบางกลุ่ม ตลอดจน
กลุ่มคนวัยกลางคน ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ ซึง่ คนกลุ่มนี้จะมีกำลังทรัพย์ค่อนข้างสูง พร้อมจ่ายในสิ่ง
ที่คิดว่าดีกับตัวเองที่สุด และพร้อมเข้าไปอยู่ในบ้านพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่ดี
อากาศปลอดโปร่ง พร้อมกับมีทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงวัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันมี
ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองคนทุกฐานะ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือที่พักสำหรับ
ผู้สูงอายุในรูปแบบข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนในครอบครัวมีต่อผู้สูงอายุ นั่นคืออาจ
กล่าวได้ว่าแนวโน้มที่คนในสังคมส่วนหนึ่ง ซึ่งมีเป็นจำนวนไม่น้อย ไม่พร้อมที่จะร่วมอยู่ดูแลผู้สูงอายุอีก
ต่อไป ซึ่งต่างจากสังคมไทยในอดีต ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้นับว่าน่าเศร้าใจ หากเราคิดถึงว่าวันหนึ่งเราก็ต้อง
กลายเป็นผู้สูงอายุ โดยที่กล่าวไปข้างต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสังคม
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เมือง ซึ่งก็จะแตกต่างจากผู้สูงอายุในสังคมชนบท ที่ส่วนมากจะได้อยู่กับครอบครัว และถูกรายล้อมไปด้วย
ผู้คน ทั้งลูก หลาน รวมไปถึงเพื่อนบ้าน ที่มักจะให้ความสำคัญ เคารพและดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้น
จึงจะเห็น ได้ว ่าลักษณะทางสังคมมีส่ว นสำคัญอย่างมากต่อรูปแบบการใช้ชีว ิตของผู้สู ง อายุ
กล่าวคือ ลักษณะของผู้สูงอายุในชนบท กับผู้สูงอายุในเมืองส่วนใหญ่มีความต่างกันทั้งในแง่ของทัศนคติ
และลักษณะการดำเนินชีวิต แต่เมื่อผู้ศึกษาได้มองไปรอบ ๆ ชุมชนที่ผู้ศึกษาอาศัยอยู่ คือที่ชุมชนบางไกร
ใน จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษากลับเห็นในสิ่งที่แตกต่าง นั่นคือการที่ชุมชนแห่งนี้ ยั งคงมีการให้ความสำคัญ
และผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทอยู่มาก รวมไปถึงรูปแบบ หรือวิธีการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปจากสังคมที่ถูกราย
ล้อมไปด้วยความเจริญ แต่ชุมชนแห่งนี้กลับยังคงใช้ชีวิตคล้ายหรือใกล้เคียงกับที่อยู่ในชนบท ทั้งที่ชุมชนนี้
ตั้งอยู่บนพื้นที่ ท่ามกลางความเป็นสัง คมเมือง และสามารถสังเกตเห็นได้ว่าในชุมชนแห่งนี้ยังมีการให้
ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในชุมชน หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนนี้ยังคงมีอยู่
และเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงการที่ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที ่มี
ลักษณะเฉพาะคือเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งเป็นลักษณะสังคมที่มีความเอื้ออำนวยและเป็นมิตร
ต่อภาวะสุขภาพกาย และใจของผู้สูงอายุ เช่น การที่สังคมยังมีพื้นที่ว่างอยู่บ้าง ไม่เบียดเสียดกันจนเกินไป
อากาศค่อนข้างดี มีความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน มีการยึดเหนี่ยวความเป็นพวกพ้องในชุมชน ความ
ไม่โดดเดี่ยว การมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย รายล้อมไปด้วยลูกหลาน ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่น และ
ปลอดภัย เช่น หากเกิดการเจ็บปวด หรืออาการผิดปกติอื่นใด ก็จะมีญาติพบได้โดยไว้ และพาไปรักษา
อย่างทันท่วงที และทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นนี้เป็นเหตุให้เกิดความสนใจและทำการศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี ที่ส่งผลต่อ
บทบาทและความสำคัญที่ยังดำรงอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนนี้
2. เพื่อศึกษาลักษณะ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน
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คำถามของการศึกษา
1. ปัจจัยในการดำรงอยู่ของบทบาท และความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน
คืออะไร
2. การดำรงอยู่ของบทบาท และความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน มีความสัมพันธ์
ต่อภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรด้วยหรือไม่ ในรูปแบบใด
3. เมื่อมีอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรในมีปัญหา หรือความกังวลใจในเรื่องใด
บ้างหรือไม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจถึงบทบาท และความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรในที่ยังเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการอยู่ร่วมกับเครือญาติ
2. เข้าใจถึงภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี
3. เข้าใจถึงลักษณะการดำเนินชีวิต หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน ที่
ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทไปแล้วในปัจจุบัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษากำหนดขอบเขตไว้ 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้ผ ู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงบทบาทของผู้ส ูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน ในกรอบ
ของพฤฒพลัง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การมีส ุขภาพที่ดี (Healthy) 2. มีส ่ว นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
(Participation) และ 3. มีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต (Security) ท่ามกลางสังคมที่มีลักษณะ
เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป
จำนวน 14 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จำนวน 6 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุระหว่าง 60 – 69 ปี) จำนวน 4 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน โดยทั้งหมดจะเป็นกลุ่มคนที่เกิด และเติบโตอยู่ในชุมชนวัดบางไกรใน อำเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
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ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมทั้งข้อมูล
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่มาจากการพูดคุยสัมภาษณ์ และจาก
การสังเกตการณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
เอกสาร บทความทางวิชาการ และสื่ออิเลกทรอนิกส์
1. ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษามุ่งสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ให้ข้อมูล
ถึงลักษณะการใช้ชีวิต ในแต่ละวัน รวมไปถึงทัศนคติทั้งต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และต่อตนเอง โดยจะเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุในชุมชน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย จำนวน 6 คน ที่ยังสามารถสื่อสารได้
และจะศึกษากลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น ที่ มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จำนวน 4 คน เนื่องจากผู้ศึกษาต้องการ
ทราบถึงบทบาททางเศรษฐกิจ รายได้ และภาวะการมีงานประจำทำ
นอกจากนี้ผู้ศึกษาก็จะสัมภาษณ์ มุมมองของกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชนว่ามี
ความคิดเห็นต่อผู้สูงอายุอย่างไร โดยจะศึกษาจำนวน 4 คน โดยเลือกอายุ 51 - 59 ปี เป็นจำนวน 1 คน
อายุ 40 -50 ปี จำนวน 1 คน อายุ 30 - 39 ปี จำนวน 1 คน และอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 1 คน โดย
ทั้งหมดจะเป็นผู้ที่เกิด และเติบโตในชุมชน เพื่อจะได้ทราบถึงมุมมองของคนต่างวัยที่มีต่อผู้สูงอายุ เพราะ
คิดว่าอายุที่ห่างไกลจากความสูงวัยเป็นลำดับนั้น น่าจะมีผลต่อมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุแตกต่างกันไปไม่มาก
ก็น้อย ทั้งนี้ข้อมูลจากภาคสนามที่นำเสนอในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์ยิ นดีให้
นำเสนอ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาจะละข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์บางประการเพื่อรักษาความ
เป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับเรื่องบทบาทของผู้สูงอายุ และภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
สถานที่ในการศึกษา
ชุมชนวัดบางไกรใน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
งานศึกษานี้คาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 11 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษาคน 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 โดยเริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ่านหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์
ตารางแสดงระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
มิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 - เมษายน 2565
เมษายน 2565

แผนการดำเนินงาน
ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร หนั ง สื อ บทความ
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ภาคสนามช่วงที่ 1 สอบถามและเก็บข้อมูล
ที่ชุมชนวัดบางไกรใน ตำบล บางขุนกอง อำเภอ
บางกรวย จังหวัด นนทบุรี
สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล
นำข้อมูลภาคสนามมาเรียบเรียง และตีความ
ลงพื้นที่ภาคสนามช่วงที่ 2
วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
สอบฉบับเต็ม และปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทที่ 2 ของงานวิจัยเรื่อง ภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ของผู้สูงอายุในสังคมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี ชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ
เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหา 3 ส่วนดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing)
2. แนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society)
3. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นคำที่เป็นภาพรวม เนื่องจากความสนใจในการศึกษาเรื่องผู้สูงอายุมี
มาก หลากหลายแง่มุม ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่ผู้ศึกษานำมาอธิบายและทำความเข้าใจในเรื่อง
ที่ศึกษาขอเริ่มด้วย ความหมายของผู้สูงอายุ , การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสรีรวิทยาของ
ผู้สูงอายุ ทางจิตใจและอารมณ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, ความต้องการของผู้สูงอายุ ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, บทบาทของผู้สูงอายุในประเทศไทย และท้ายสุดคือแนวคิดพฤฒ
พลัง (Active Ageing) ดังจะได้กล่าวเป็นลำดับไป
ความหมายของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หรือที่บางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่ามีอายุมากโดยนิยม
นับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไปเรียกว่า คนแก่ หรือคนชรา โดยพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่าคนแก่ คือมีอายุมาก หรืออยู่ในวัยชรา และให้
ความหมายของคำว่าชรา คือ แก่ด้วยอายุ ชำรุด ทรุดโทรม นอกจากนั้นยังมีการเรียกผู้สูงอายุว่าราษฎร
อาวุโส (Senior citizen) ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations, UN) ใช้คำในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or elderly
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person แต่เท่าที่ผู้เขียนอ่านจากเอกสารต่าง ๆ ของจากทั้งองค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติ
มักใช้คำว่า Older person มากกว่า Elderly person (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557)
องค์การสหประชาชาติ (2527 อ้างถึงใน พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557) ได้ให้นิยามว่า ผู้สูงอายุคือ
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วน
องค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุ
ต่างกันทั้งนิยามตามอายุเกิดตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional
markers) เช่นในประเทศที่เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุนับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือในบางประเทศอาจนิยาม
ผู้สูงอายุตามอายุกำหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย
โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูงอายุอยู่ในช่วง 55-75 ปี (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557)
สำหรับประเทศไทย “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 ได้ กำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60
ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุ หรือที่เรียกกันว่า "ผู้สูงวัย” (สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ,
2552) โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ 3 กลุ่มดังนี้
1. ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงวัยที่ยังช่วยเหลือตนเองได้
2. ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยร่างกายเริ่มอ่อนแอมีโรค
ประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง
3. ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เป็นช่วงวัยที่เจ็บป่วยบ่อยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพอาจมี
ภาวะทุพพลภาพ
ส่วนคำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” องค์การสหประชาชาติแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging Society) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society)
และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged society) โดยทั้งประเทศไทย และรวมไปถึงประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ได้ใช้นิยามของระดับต่าง ๆ อย่างเป็นไปในความหมายเดียวกัน โดยนิยามของทุกระดับของสังคม
ผู้สูงอายุ มีดังนี้
1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง
มากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีเกิน 7% ของประชากรทั้ง
ประเทศ
2. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือเมื่อประชากรอายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือประชากรอายุ 65
ปีเพิ่มเป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ
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3. Super-aged society คือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้ง
ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศทั่วโลก ต่างก็มีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในแต่ละช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันออกไปตามความเจริญมั่งคั่ง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ และการมีอายุยืนของผู้สูงอายุ ซึ่งในส่วนของ
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2547-2548 โดยมีจำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 10.2-10.4 ของประชากรไทยทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ประมาณปี พ.ศ. 2567-2568 แต่ ในบางการศึกษาคาดว่าอาจจะภายในปี พ.ศ. 2570 (พวงทอง ไกร
พิบูลย์, 2557)
วัยสูงอายุหรือวัยชราหมายถึงมนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิตนิยามของผู้สูงอายุอาจ
แตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยาประชากรศาสตร์การจ้างงานและทางสังคม
วิทยาในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไปสำหรับประเทศไทยกำหนด
ไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาสำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น
ลำดับ
อภิชาต เจริญยุทธ (2552: 7) ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอ ายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไปโดยนับอายุตามอายุในปีปฏิทิน เป็นวัยที่เกษียณจากการทำงาน มีความเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเสื่อมของร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือโดยแบ่งผู้สูงอายุ
ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-74 ปี, อายุ 75-90 ปีและ 90 ปีขึ้นไป
จารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์ (2548: 18) ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึงวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจสังคมและย่างเข้าสู่วัยสุดท้ายแห่งการมีชีวิตรอดอยู่ในสังคม
คำว่า “ผู้สูงอายุ” มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Elderly หรือ Ageing ในประเทศไทยได้บัญญัติ
ขึ้นโดย พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร เมื่อปี พ.ศ. 2506 เนื่องจากที่ประชุมของผู้สูงอายุเห็นว่าความแก่
ชราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องขีดคั่น กับทั้งยังไม่สมควรใช้คำว่าผู้ชรา เพราะจะทำให้รู้สึกหดหู่ จึงให้ใช้
คำว่าผู้สูงอายุตั้งแต่นั้นมา โดยให้หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีความเสื่อมของร่างกายตามสภาพ
มีกำลังถดถอยเชื่องช้าหรือเป็นผู้ที่มีโรคสมควรได้รับการช่วยเหลืออุปการะ (สุพัตรา สุภาพ, 2543: 48)
กล่าวคือ ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต มีความเสื่อมของร่างกายตามสภาพ
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โดยมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมของร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง และด้วยความที่ช่องว่าง
ระหว่างวัยของผู้สูงอายุนั้นค่อนข้างมาก ทั้งนี้จึงได้จะมีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ส่วน หรือก็คือ
ผู้สูงอายุตอนต้น กลาง และปลาย ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาจะมุ้งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงวัยต้นและ
ปลาย เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาท หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแนวคิดการสูงอายุ ซึง่ เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้พยายามศึกษาถึงความชรา
ภาพในผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยมุมมองจากศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา จิตวิทยา และ
สังคมวิทยา ซึ่งไมเคิล โรส (Michael Rose) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “ความชรา” หรือ “Ageing”
ไว้ว่าคือความเสื่อมถอย (Decline) และการสูญเสีย (Loss) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของ
อายุ ในขณะเดียวกัน อุดมคติทางสังคมวัฒนธรรม ได้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในลักษณะอ่อนแอ
ไร้ประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภคที่มากเกินไป เชื่อมโยงไปถึงสภาวะการเป็น “ภาระ” เนื่องจาก
ต้องพึ่งพิงสังคมอยู่เสมอ มุมมองที่มีต่อความชราภาพในผู้สูงอายุดังกล่าวได้ผลักดันให้ผู้สูงอายุกลายเป็น
กลุ่มชายขอบ (Marginalized) และไร้ตัวตนในสังคม (Socially Invisible) ร่างกายที่เสื่อมถอยลงด้วยอายุ
เกิดเป็นความชราภาพที่สังคมมองว่าไร้คุณค่า เป็นความน่ารังเกียจ และไม่สมบูรณ์ของร่างกาย (Thomas
Flastt, 2012 อ้างถึงใน นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2560: 123)
ในขณะที่มุมมองทางการแพทย์ได้อธิบายถึงความชราภาพ (The Medical Model of Aging)
ผ่านการให้ความชราภาพเป็นเรื่องของพยาธิวิทยา (Pathological) ที่นำไปสู่กระบวนการต้องการทาง
การแพทย์ (Medication) และการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment) อัตลักษณ์ของความชรา
ภาพเป็นสิ่งที่ถูกทำให้แบ่งแยก (Separation) และมีลักษณะเฉพาะ (Specialization) รวมทั้งการทำให้
เป็นกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลที่เฉพาะ (เพิ่งอ้าง, 2560: 124)
โดยมนุษย์พยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับความชรานานมาแล้ว และศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 19 ในแถบยุโรป และอเมริกา ทั้งนี้ในแวดวงสังคมศาสตร์ช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 มีการศึกษา
ถึงปรากฏการณ์สูงวัยในระดับปัจเจก กลุ่มชุมชน ครอบครัว และกลุ่มประชากร และได้เสนอทฤษฎีสังคม
ด้านผู้ส ูงอายุ (Social Gerontology) ที่ส ามารถอธิบายถึงสาเหตุที ่ท ำให้ผ ู้ส ูง อายุจ ำเป็ นต้ องมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมไป อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ
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การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ความชราหรือขบวนการความแก่ (Aging process)
เป็นขบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็น
ทารกและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาเหล่านี้เซลล์จะเปลี่ยนแปลงในทางเสริมสร้างทำให้เจริญเติบโตเมื่อ
พ้นวัยผู้ใหญ่แล้วจะมีผลการสลายของเซลล์มากกว่าสร้าง ทำให้สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ
ลดลง ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
การเปลี่ย นแปลงในวัย ผู้ส ูงอายุนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาแล้ว ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วย
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีร วิทยาของผู้สูงอายุ อารีย์ เสนาชัย (2555) กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุว่ามี 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
1.1 ผิวหนังจะบางแห้งเหี่ยวย่น มักมีอาการคันขาดความมันและความยืดหยุ่นมีรอยเขียวช้ำ
เกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากเส้นเลือดเปราะ
1.2 ต่อมเหงื่อลดน้อยลงการขับเหงื่อน้อยลงทำให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอาการ
ไม่ดี เกิดความรู้สึกหนาวร้อนไม่คงที่
1.3 ผมและขนร่วงเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือหงอกทำให้ผมบางหัวล้านขนตามร่างกายร่วงหลุดง่าย
ที่เห็นชัดคือขนรักแร้ ทั้งนี้เนื่องจากต่อมรูขุมขนทำงานน้อย
1.4 ระบบประสาทสัมผัส
1.4.1 ตาสายตาจะเปลี่ยนเป็นสายตายาวเลนซ์ หรือกระจกตาอุ่นอาจเกิดต้อกระจก
กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อมทำให้เวียนศีรษะง่าย
1.4.2 หู ประสาทรับเสียงเสื่อม หูตึงต้องพูดดัง ๆ จึงจะได้ยิน
1.4.3 จมูก ประสาทรับกลิ่นบกพร่อง
1.4.4 ลิ้น รู้รสน้อยลง
1.5 ระบบทางเดินอาหาร ฟันหักมากขึ้นทำให้การเคี้ยวอาหารไม่ได้ละเอียด ต่อมน้ำลายขับ
น้ำลายออกมาน้อยทำให้มีความชื้นในปากและเมือกหล่อลื่นไม่พอที่จะช่วยคลุกเคล้าอาหาร รวมทั้ง
ประสาทกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลืนทำงานน้อยลงทำให้กลืนอาหารลำบาก นอกจากนี้ปริมาณน้ำย่อย
ต่าง ๆ จะลดลง เช่น ปริมาณกรดเกลือในกระเพาะอาหารลดลง ทำให้อาหารย่อยไม่ดีท้องอืดตับและตับ
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อ่อนเสื่อม ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่าย การขับถ่ายอุจจาระไม่ปกติท้องผูกง่ายเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลัง
กาย
1.6 ระบบทางเดินหายใจ ปอดเสื่อมลงการขยายตัวและยุบตัวไม่ดี เหนื่อยง่ายกล่องเสียงเสื่อม
เสียงแหบแห้ง กล้ามเนื้อทรวงอกเสื่อม
1.7 ระบบหัวใจและหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกำลัง หลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุ่น
ความดันโลหิตจะสูงขึ้นไขมันเกาะผนังหลอดเลือดหนาขึ้น
1.8 ระบบทางเดินปัสสาวะไตทำหน้าที่เสื่อมลงขับของเสียได้น้อย แต่ขับน้ำออกมามากทำให้
ปัสสาวะบ่อยส่วนกระเพาะปัสสาวะนั้นกล้ามเนื้อหูรูดของท่อปัสสาวะหย่อนจึงกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีใน
ผู้ชายบางคนต่อลูกหมากโตทำให้ถ่ายปัสสาวะลำบาก
1.9 ระบบประสาทและสมองสมองเสื่อม ความรู้สึกช้า การเคลื่อนไหวช้า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมองกล้ามเนื้อและข้อเสียไปการทรงตัวไม่ดี มีอาการสั่นตามร่างกาย บางคนหลงลืมง่าย
1.10 ฮอร์โมน เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนแอนโดรเจนลดลง และการเปลี่ยนแปลง
ของระบบพาราธั ย รอยด์ ฮ อร์ โ มน ทำให้ ก ารสร้ า งเซลล์ จ ากกระดู ก มากขึ ้ น ทำให้ เ กิ ด กระดู ก พรุ น
(Osetoporosis) เปราะหักง่าย โดยเฉพาะกระดูกสันหลังสะโพกกระดูกต้นขาและข้อมือ ทำให้เกิดอาการ
ปวดหลังและข้อได้ง่าย
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่นความเจ็บป่วยการเสื่อมของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกดดันทางอารมณ์และจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาท
สังคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัว การเสียชีวิตของคู่สมรส ญาติ
คนใกล้ชิดหรือเพื่อน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและ
อารมณ์ของผู้สูงอายุ ดังนี้
2.1 อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย กลัวถูกทอดทิ้ง ขาดความมั่นใจในตนเอง สูญเสียความคุ้นเคยไม่
สามารถปรับตัวได้เพราะมีปมด้อย
2.2 นิสัยเปลี่ยนไป เฉื่อยชาต่อเหตุการณ์ ไม่เข้าสังคม เก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่นึกสนุกสนานคิด
ระแวงสงสัย คิดว่าตนไม่มีประโยชน์เป็นภาระต่อผู้อื่น ซึมเศร้า หงุดหงิด โกรธง่าย ใจน้อย
2.3 ความทุกข์ใจคิดถึงอดีตด้วยความเสียดายอาลัยอาวรณ์ คิดถึงปัจจุบันด้วยความวิตก เศร้า
สลด หวาดระแวงคิดถึงอนาคตด้วยความหวาดกลัวว้าเหว่ในรายที่สูญเสียคู่ชีวิต
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3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานภาพและบทบาททางสังคม เช่นผู้ที่เคยทำงานเมื่ออายุครบ
60 ปีต้องออกจากงานการสูญเสียบทบาทในการเป็นผู้นำครอบครัว จากบทบาทที่เคยเป็นผู้หาเลี้ยง
ครอบครัวกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียอำนาจและ
บทบาททางสังคมที่เคยมี
3.2 การถูกทอดทิ้งสภาพปัจจุบันใน สังคมชนบทคนหนุ่มสาวมีการย้ายถิ่นเพื่อมาหางานทำ
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งอยู่ในถิ่นเดิม ส่วนในสังคมเมืองผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังเนื่องจากลูกหลานต้องไป
ทำงานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเอาใจใส่
3.3 การเสื่อมความเคารพ คนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพความสามารถน้อยลง และ
คิดว่าผู้ส ูงอายุไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ ทำให้ผ ู้ส ูงอายุจากการที่เคยได้รับความเคารพนับถือในฐานที่มี
ประสบการณ์เป็นการเสื่อมความเคารพแทน (อารีย์ เสนาชัย, 2555)
โดยในส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการจะ
ศึกษาให้มากขึ้น และยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่มีความหลากหลายของผู้สูงอายุ
บทบาทของผู้สูงอายุในประเทศไทย
บทบาทของผู้ส ูงอายุที่ร ู้จ ักและคุณเคยกันเป็น อย่างดีคือบทบาทของการเป็นญาติผ ู้ใหญ่ ใน
ครอบครัวที่ทุกคนต่างให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บุตร
หลาน แต่บทบาทของผู้สูงอายุบางคนบางพื้นที่อาจเป็นมากกว่าการเป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้านผู้สูงอายุบางคน
ยังมีบทบาทอื่น ๆ ซึ่งจะได้นำเสนอบทบาทที่หลากหลายของผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้สูงอายุต่อครอบครัว (ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์, 2554)
1.1 ในฐานะเป็นพ่อแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นผู้สูงอายุมีบทบาทรอง
จากพ่อแม่ แต่ก็ยังมีบทบาทคงไว้ซึ่งระบบครอบครัว ทั้งยังมีบทบาทด้านการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเป็น
แบบอย่างในการดำรงชีวิต เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ช่วยตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว เป็นที่ปรึกษาในการเลือกคู่ครองให้บุตรหลานเมื่ออยู่ในวัยสมควร ช่วยอุปการะด้านที่อยู่อาศัย
และช่วยสนับสนุนลูกหลานให้ได้เล่าเรียน
1.2 ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลืองานในครอบครัว ได้แก่ การช่วยดูแลเลี้ยงหลานเหลน ช่วย
ดูแลบ้านและทํางานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ
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1.3 ในด้านเศรษฐกิจต่อ ครอบครัว ในอดีตผู้ส ูงอายุมีบทบาทสำคัญ ในการจั ด การ
ทรัพย์สินและมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินที่มีราคาแพง เช่น ที่ดินที่นาและบ้าน แบ่งเบาภาระ
เศรษฐกิจทางครอบครัว ตลอดจนดูแลรักษาผลประโยชน์ในครอบครัว แต่ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยกำลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
บทบาทของผู้สูงอายุเพราะโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ไม่อาจเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมการ
ผลิตได้อย่างเช่นในอดีต
2. บทบาทต่อสังคมหรือชุมชน
บทบาทของผู้สูงอายุต่อชุมชนที่เคยทํามาในอดีต แต่พบน้อยมากในปัจจุบันก็คือ บทบาทของการ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือพิพากษา ในกรณีพิพาทหรือทะเลาะเบาะแว้งในชุมชน บทบาทนี้เป็นบทบาทที่มี
ความหมาย เพราะผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ชี้ขาดหรือไกล่เกลี่ยในกรณีที่คนในชุมชนเกิดปัญหากันนั้น
ต้องเป็นผู้ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือยกย่องและให้ความเชื่อถือ ปัจจุบันไม่ค่อยมีวิจัยที่นำเสนอบทบาท
ทางด้านนี้ของผู้สูงอายุอาจเป็นด้วยสภาพชุมชนเปลี่ยนแปลงไปภาระในการไกล่เกลี่ยตัดสินคดีความ
กลายเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นผู้นำชุมชนที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเป็น
บุคคลที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือซึ่งอาจไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ได้ (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2545)
นอกจากการมีบทบาทต่อสังคมโดยตรงแล้วผู้สูงอายุยังมีบทบาทในชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง คือการ
บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่าให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้เคยถ่ายทอด
ประสบการณ์ชีวิตหรือสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ
การแก้ไขปัญหาในอาชีพ หรือการใช้ชีวิตการจัดการด้านพิธีกรรม โดยวิธีการเล่าให้ฟังหรือฝึกอบรมให้คน
รุ่นปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติบทบาทของผู้สูงอายุในด้านนี้เป็นที่ยอมรับกันของคนในชุมชน อย่างไรก็ตามการ
ขอให้ผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้ต่าง ๆ ในวงกว้างยังมีอยู่น้อยทำให้ผู้สูงอายุเข้าไปมี
บทบาททางสังคมได้ไม่มากทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากท่าทีของบุคคลในวัยเด็กกว่าที่
เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยยอมรับความสามารถของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีบทบาทในชุมชนได้มากมักเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่น เป็นข้าราชการหรือผู้ทำงานในองค์กรธุรกิจ ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุยังสามารถรวมตัวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมี การส่งเสริมให้มีบทบาททางสังคมในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (เพิ่มอ้าง, 2545)
ผู้สูงอายุมีบทบาทสําคัญในการทำประโยชน์และมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาชุมชนดังนี้
(ณัฐจิรา ทองเจริญชูพงศ์, 2554: 22-23)
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2.1 ในด้านการเป็นผู้นำในชุมชนในการคิดและการตัดสินแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ และพูด
จูงใจเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
2.2 ในด้านการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพและวิถีการดำรงชีวิต
2.3 ในด้านการให้คำแนะนำและเป็นปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน
3. บทบาทการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์สั่งสมจนมีความรอบรู้มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมว่า
เป็นภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึง
ปัจจุบันมีอยู่หลากหลาย ทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นกองทุ น และธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ด้ า นศิ ล ปกรรมด้ า นภาษาและ
วรรณกรรม ด้านปรัชญาศาสนาประเพณี และด้านโภชนาการ (ธีรยุทธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2555)
ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นเกิดจากการสะสมความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน โดย
ผ่านกระบวนการเรีย นรู้ลักษณะต่าง ๆ แล้วเลือกสรรนำมาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒ นาให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุ บัน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ซึ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยทั่วไปที่นิยมใช้กันในทุกภูมิภาค ได้แก่ สาธิตวิธีการการสั่ง
สอนด้วยการบอกเล่าหรือการสอนด้วยวาจาในรูปของเพลงกล่อมเด็ก คำพังเพย สุภาษิต และการสร้าง
องค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ในรูปของตำรา เช่น ตำรายา ตำราปลูกบ้าน ตำราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรือผูก
เป็นวรรณกรรมคำสอน คำสุภาษิต คู่มือ แผนที่ และตำนานนิทาน ฯลฯ (เพิ่งอ้าง, 2555)
แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing)
แนวคิ ด พฤฒพลั ง (Active Ageing) เป็ น กรอบแนวคิ ด เชิ ง นโยบาย (Policy Framework) ที่
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เสนอขึ้นในปี ค.ศ. 1982 มีเป้าหมายเพื่อลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต โดยให้
ความหมายคำว่า “Active Ageing" ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เหมาะสมและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพาผู้สูงอายุไปสู่การเป็น “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” อยู่ 3
ประการด้วยกัน คือ 1) การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) 2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (Participation)
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และ 3) มีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต (Security) แนวคิดพฤฒพลังจึงเป็นแนวทางให้แก่ประเทศ
ต่าง ๆ ได้นำไปใช้วางแผนนโยบายตลอดจนโครงงานที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ประเทศต่อไป (สุภจักษ์ แสงประจักษ์กุล, 2557: 3)
นอกจากคำว่า “Active Ageing" แล้ว Robert Butler (1927-2010) จิตแพทย์ผู้ที่สนใจด้าน
ผู้สูงอายุก็ใช้ค ำว่า “Productive Ageing” ที่เน้นบทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ำ
ต่อเนื่องหลังจากเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแสวงหาความหมายของชีวิต เพราะการมีโอกาสใช้ชีวิตตาม
ความปรารถนาเป็นการทำให้ช่วงชีวิตบั้นปลายมีความหมายและมีคุณค่า แต่ค ำดังกล่าวก็เป็นที่โต้แย้งใน
แวดวงสังคมศาสตร์ว่าหากนิยามจากความสามารถของผู้สูงอายุในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมก็ไม่อาจ
บรรลุความเป็น Productive Ageing ในความหมายนี้ได้ (สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 2558: 24-25)
Alan Walker และ Phillip Taylor (1993) เสนอว่ า ควรขยายขอบข่ า ยความหมายของ
Productive Aging ว่าหมายถึงผู้สูงอายุที่มีบทบาทช่วยเหลือครอบครัว เช่น ช่วยดูแลเด็ก ดูแลบ้าน แทน
บุตรหลานที่ออกไปทำงาน เป็นต้น ผู้สูงอายุไม่จ ำเป็นต้องทำงานในระบบ บางคนอาจทำงานนอกระบบ
เพื่อหารายได้เสริม หรือทำงานอาสาสมัครเมื่อมีเวลาว่าง (เพิ่งอ้าง, 2558: 25)
ส่วนในภาษาไทย ปัจจุบันทางราชบัณฑิตยสถานยังไม่มีการบัญญัติค ำว่า “Active Ageing" ใน
ภาษาไทยไว้อย่างชัดเจนว่าควรจะเป็นคำไหนถึงจะเหมาะสม และตรงกับนิยามที่องค์การอนามัยโลก
อธิบายไว้ จึงทำให้มีผู้ใช้คำในภาษาไทยแตกต่างกันออก เช่น “พฤฒพลัง” “พฤฒิพลัง” “สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ” “ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” และ “วุฒิวัยของผู้สูงอายุ” (สุภจักษ์ แสงประจักษ์กุล, 2557: 3)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้คำว่า “พฤฒพลัง” เนื่องจากเห็นว่ามีความหมายที่ใกล้เคียง
กับนิยามขององค์การอนามัยโลกมากที่สุด เกิดจากการสมาสคำว่า “พฤฒ” ที่แปลว่าความเจริญ หรือเฒ่า
และคำว่า “พลัง” ที่แปลว่ากำลัง เอาไว้ด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์)
ความหมายของพฤฒพลัง
คำว่าพฤฒพลัง (Active Ageing) ได้รับการบัญญัติโดยองค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1990 และ
มีการกาหนดกรอบนโยบายพฤฒพลังขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดยกล่าวว่า พฤฒพลัง เป็นกระบวนการที่
เหมาะสม ที่นำไปสู่การมีสุขภาพดี (Healthy) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมีหลักประกันที่
มั ่ น คง (Security) ในการที ่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต เมื ่ อ สู ง วัย (WHO, 2002) ซึ ่ ง คำว่ า “Active”
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หมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และ
กิจกรรมในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่การคงไว้ซึ่งความกระฉับกระเฉงทางด้านร่างกายหรือการมีส่วนร่วมในภาค
แรงงานเท่านั้น โดยแม้ว่าผู้สูงอายุจะเกษียณจากงานแล้ว มีความเจ็บป่วย หรือมีความพิการก็ยังคง
สามารถมีส่วนร่วมกับครอบครัว เพื่อน ชุมชน และประเทศชาติได้ ส่วนองค์กรความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ ( Organization for Economic Cooperation and Development [OECD]) ได้ ใ ห้
ความหมายที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจไว้ว่า พฤฒพลัง คือความสามารถของบุคคลเมื่อสูงวัยที่สามารถทำ
ประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ และภาคเศรษฐกิจได้ (Hutchison, Morrison, & Mikhailovich,
2006) โดยความหมายขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนี้ มุ่งเน้นเฉพาะจุดเปลี่ยนผ่าน
ในช่วงของการเกษียณจากงาน รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และเงินบำนาญเท่านั้น
สำหรับนักวิชาการไทยระบุว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) คือ ผู้สูงอายุที่มี สุขภาพดี
มีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งสมาชิก
รุ่นอื่นในสังคม (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2551) ส่วน จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ
(2549) กล่าวว่า พฤฒพลัง หมายถึง การที่ผู้สูงอายุอยู่ในสถานะที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คือ ไม่มีภาวะทุพพลภาพ มีส่วนร่วมในชุมชน หรือสังคม โดยดำรงชีวิตให้เกิด
คุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนั้น กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ขำสุวรรณ (2553) ยังให้
ความหมายของพฤฒพลังไว้ว่า หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการทำกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำ กิจกรรมประจำวัน มีส่วนร่วมในการทำงาน และมี
ส่วนร่วมในครอบครัวและกลุ่มสังคม รวมทั้งมีความมั่นคงทั้งด้านการเงินและด้านกายภาพ ส่วนในมุมมอง
ของผู้สูงอายุไทย ผู้สูงอายุให้ความหมายของพฤฒพลังไว้ว่า หมายถึง “การยังเป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ
อย่างเป็นสุข” (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ , 2552) โดยผู้สูงอายุมีการกระทำที่สามารถเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัวและลูกหลาน และต่อ สังคม ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและความภาคภูมิใจ
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดพฤฒพลังตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก โดยพฤฒ
พลัง (Active Ageing) หมายถึง การกระทำตามกระบวนการที่นำไปสู่การมีสุขภาพดี (Healthy) การมี
ส่ว นร่ว มในสังคม (Participation) และการมีห ลักประกันที่มั่นคง (Security) ในการที่จะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย
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องค์ประกอบของพฤฒพลัง
องค์การอนามั ย โลกได้ ก ำหนดกรอบนโยบายพฤฒพลัง ขึ ้นเมื ่ อปี ค.ศ. 2002 ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ด้าน (WHO, 2002) คือ
1. ด้านสุขภาพ (Health) คือ การส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรื้อรังและ
การเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการส่งเสริมให้ ประชาชนมีปัจจัยที่ช่วย
ป้องกันการเกิดโรค เช่น การออกกาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน สามารถมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประชาชนจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถจัดการชีวิตของ
ตนเองได้ ลดการพึ่งพาผู้อื่น มีค่าใช้จ่ายในการรักษา และบริการสุขภาพลดลง รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่ง
บริการสุขภาพได้ตามสิทธิและความจำเป็นของตน
2. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรม
ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามความสามารถ ความ
ต้องการ และความชอบของบุคคล โดยการสร้างนโยบายและโปรแกรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในด้านตลาดแรงงาน การจ้างงาน การศึกษา สุขภาพ และ สังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถ
ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง
3. ด้านหลักประกัน (Security) คือ การสร้างหลักประกันให้กับประชาชน เพื่อเป็นหลักประกันว่า
เมื่อประชาชนเข้าสู่วัยสูงอายุ จะได้รับการปกป้อง การเคารพ และได้รับการดูแลเมื่อไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้ หรืออยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น โดยการสร้างนโยบายหรือโปรแกรมที่เน้นหลักประกันด้านสังคม
การเงิน และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัย ตามความต้องการและสิทธิของประชาชน รวมถึงการให้
การสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลได้
องค์ประกอบของพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย พบว่ามีความสอดคล้องกับองค์ประก อบ
ของพฤฒพลังตามกรอบนโยบายพฤฒพลั งขององค์ การอนามัยโลกเช่น กัน กล่าวคือ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้าน (จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ, 2549) ดังนี้
1. การมีสุขภาวะดี คือ การดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีเหมาะสมกับวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ทั้งผู้ที่ไม่มีโรคและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โดยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงตาม
วัย การดูแลให้มีสุขภาพใจดี การมีสุขภาพทางสังคมที่ดี คือมีการพบปะติดต่อกับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกคนอื่น สามารถปรับตัวเข้ากับ
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บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยได้อย่างเหมาะสม และการมีสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดี คือการมีความ
เชื่อในหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนำหลักคำสอน มาปฏิบัติได้
2. การไม่อยู่นิ่งโดยทำกิจกรรมตลอดเวลา คือ การทำกิจกรรมที่ตนชอบในยามว่าง และการทำ
กิจกรรมในองค์กรที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคม
และมูลนิธิต่าง ๆ
3. การมีความมั่นคงในชีวิต คือ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต
ได้แก่ ด้านรายได้ เช่น เงินบำนาญ รายได้จากบุตร และการทำงานเชิงเศรษฐกิจด้วยตนเอง เป็นต้น ด้านที่
อยู่อาศัย โดยการสร้างบ้านของตนเองให้เป็นหลักแหล่งและมีความปลอดภัย และด้านผู้ดูแล โดยการ
เตรียมการให้มีผู้ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัตถุสิ่งของ ค่ารักษาพยาบาล การดูแล
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพยามเจ็บป่วย และการสนับสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม
ปัจจัยกำหนดพฤฒพลัง
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2002) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั จ จั ยกำหนดพฤฒพลัง (Determinants of
Active Ageing) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน คือ
1. ปั จ จั ย กำหนดที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและระบบบริ ก ารด้ า นสั ง คม
(Determinants Related to Health and Social Service Systems) ประกอบด้วย
1.1 การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรค (health promotion and disease
prevention) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีพฤฒพลังด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้ น โดยการส่งเสริม
สุขภาพเป็น กระบวนการที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง และทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น
ในขณะที่การป้องกันโรคประกอบไปด้วยการป้องกั นและจัดการอาการซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่ วไปเมื่อ
สูงอายุขึ้น เช่น โรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ เป็นต้น
1.2 การเข้าถึงบริการการรักษา (curative service) เป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชน ได้รับ
การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤฒพลังด้านสุขภาพ ซึ่งบริการ
การรักษาที่เหมาะสมควรเริ่มจากระดับปฐมภูมิ และมีการส่งต่อไประดับทุติยภูมิ และตติยภูมิเมื่อจำเป็น มี
การประสานงานและการทำงานแบบสหวิชาชีพ รวมถึงต้องมีการประเมิน และทบทวนเพื่อให้มีการใช้ยา
อย่างปลอดภัย และการประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนของยาที่ใช้
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1.3 การดูแลระยะยาว (long term care) เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกั บพฤฒพลัง
ด้านหลักประกัน โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการดูแลระยะยาวหมายรวมไปถึงระบบสนับสนุนที่เป็น ทางการและไม่
เป็นทางการ ครอบคลุมการดูแลทั้งในระดับชุมชน เช่น การสาธารณสุข การดูแลระดับปฐมภูมิ การดูแลที่
บ้าน บริการฟื้น ฟูสภาพ การดูแลระยะสุดท้าย การดูแลในสถานดูแล และ สถานดูแลระยะสุด ท้ าย
(hospices) เป็นต้น
1.4 การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต (mental health services) เป็ น ปั จ จั ย ที ่ มี
บทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพฤฒพลังด้านสุขภาพ โดยควรให้ความสนใจกั บโรคทางจิตเวชที่มัก ไม่ได้รับ
การวินิจฉัย เช่น ภาวะซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น
2. ปัจจัยกำหนดด้านพฤติกรรม (Behavioral Determinants) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤฒพลั ง
ด้านสุขภาพ โดยมีความเกี่ยวข้องกั บการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปสู่ วิถีชีวิตที่มีสุขภาวะและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเองของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทุกระยะของชีวิตในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่
2.1 การสูบบุหรี่ (tobacco use) การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ของโรคไม่ติดต่อทั้งในผู้ที่อายุน้อยและผู้ สูงอายุ และเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรที่สามารถ
ป้องกันได้ โดยการสูบบุหรี่ท ำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งปอด และ
โรคหัวใจ เป็นต้น การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพโดยการงดสูบบุหรี่จึงมีส่วนช่วย ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นอันจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
2.2 การมีกิจ กรรมทางกาย (physical activity) การมีส ่ว นร่ว มในกิจ กรรมทางกาย
ระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอสามารถชะลอการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ โดยสามารถ
ชะลอการเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุได้ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีความเจ็บป่วย รวมถึงสามารถลดโอกาส
การเกิดความพิการ ทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ทำให้เมื่อบุคคลเข้าสู่วัย
สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างอิสระ ลดความเสี่ยงต่อการ พลัดตกหกล้ม และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
2.3 การรั บ ประทานอาหารอย่ า งเหมาะสม (healthy eating) ช่ ว ยให้ ป ระชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น โรค
โลหิตจาง การติดเชื้อ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยปัญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาในผู้สูงอายุ มีสาเหตุมา
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จากข้อจำกั ดในการเข้าถึง อาหาร ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิ จ การขาดข้อมูล และความรู้เกี่ยวกั บ
โภชนาการ การมีอาหารให้เลือกน้อย โรคและการใช้ยา การสูญเสียฟัน การแยกตัวจากสังคม ความพิการ
ด้านสติปัญญาหรือร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถซื้อและจัดเตรียมอาหารได้ การอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
การขาดการทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเป็น สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีพฤฒพลังด้าน
สุขภาพอยางเหมาะสม
2.4 การมีปัญหาสุขภาพช่องปาก (oral health) เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาใน ระบบ
สุขภาพอื่น ๆ ได้ ทำให้บุคคลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้น มีความมั่ นใจลดลง และมี
คุณภาพชีวิตลดลง การส่งเสริมสุขภาพช่องปากควรทำตั้งแต่ช่วงวัยต้นไปจนตลอดชีวิต เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพ โดยการจัดทำรายการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถรักษาฟันแท้ไว้ให้นานที่สุด
2.5 การดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol) แม้ว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสูงวัยจะทำให้ผู้สูงอายุมีความไวต่อการเกิดโรคที่
เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่น ภาวะทุพโภชนาการ และโรคตับแข็ง เป็นต้น รวมถึง เพิ่มความเสี่ยง
ต่ออันตรายจากการใช้ยาและแอลกอฮอล์ร่วมกัน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากการพลัด
ตกหกล้มอีกด้วย การให้การดูแลรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ทั้งในผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุน้อยจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อลดผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
2.6 การใช้ยา (medications) ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังทำให้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาสูง
และมักพบปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมหรือการใช้ยาเกินคำแนะนำ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพศหญิง ทำให้
เกิดปัญหาฤทธิ์ข้างเคียงจากการใช้ยา โดยเฉพาะยาในกลุ่มยานอนหลับและยากนชัก ซึ่งการเกิดฤทธิ์
ข้างเคียงจากการใช้ยาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย การพลัดตกหกล้ม และการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
มากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องความเสี่ยงจากการใช้ยา และการใช้ยา
อย่างเหมาะสม
2.7 การให้ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรม (adherence) คือการปรับตัวและ การ
คงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพ อันได้แก่ การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม การมีกิจกรรมทางกาย การไม่
สูบบุหรี่ ร่วมกับการใช้ยาตามคำแนะนำของบุคลากรสุขภาพ ซึ่งการมีความร่ วมมือในการปรับพฤติกรรม
ต่ำมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการรักษา คุณภาพชีวิต และภาวะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
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3. ปั จ จั ย กำหนดที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (Determinants Related to Personal
Factors)
3.1 ปัจจัยด้านชีววิทยาและพันธุกรรม (biology and genetics) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเกิดกระบวนการสูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ที่มีอายุน้อย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุได้เผชิญปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
มาเป็นระยะเวลานานมากกว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งแม้ว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมจะมีผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ และโรคมะเร็ง เป็นต้น แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การงด
สูบบุหรี่ การพัฒนาทักษะการจัดการกับปัญหา และการมีเครือข่ายญาติพี่น้องและเพื่อนคอยช่วยเหลือ
เป็นต้น สามารถช่วยลดผลกระทบของพันธุกรรมต่อการเกิดการเสื่อมหน้าที่ของร่างกายและการเกิดโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
3.2 ปัจจัยด้านจิตใจ (psychological factors) ประกอบด้วย
3.2.1 ความฉลาดและความสามารถด้ า นสติ ป ั ญ ญา (intelligence and
cognitive capacity) เช่น ความสามารถในการจัดการกับปัญหา และความสามารถในการปรับตัวต่อการ
สูญเสีย เป็นต้น เป็นปัจจัยทำนายที่สำคัญของพฤฒพลังและการมีอายุยืนยาว การให้การส่งเสริมทักษะใน
การจัดการกับปัญหาและการปรับตัวต่ อการเปลี่ยนแปลงแก่ประชาชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย ให้
ประชาชนมีความพร้อมด้านจิตใจที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ
3.2.2 สมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองในการควบคุมชีวิต มีความเกี่ยวข้องกั บการเลือกพฤติกรรมหรือการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ
ของบุคคล ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถนะแห่งตน จะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะเลือก
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
4. ปั จ จั ย กำหนดที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (determinants related to the
physical environment)
4.1 สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (physical environments) ผู ้ ส ู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีข้อจำกัดทางกายภาพหลายด้านจะทำให้ผู้สูงอายุมีการแยกตัวจากสังคม
มากขึน้ มีภาวะซึมเศร้า มีความแข็งแรงของร่างกายลดลง และทำให้มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นได้
การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีบริการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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และมีความเพียงพอ จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็น
การส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
4.2 ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย (safe housing) ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึง
การมีเพื่อนบ้านที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความผาสุกและพฤฒพลังด้านความมั่ นคงของคนทุกวัย ใน
ผู้สูงอายุการจัดที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยควรให้ความสำคัญกับระยะห่างของบ้านของผู้สูงอายุ กับสมาชิกใน
ครอบครัว บริการขนส่ งสาธารณะ ความต้องการด้านสุขภาพ ความต้องการด้านความ ปลอดภัย และ
อันตรายในบ้านซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุได้
4.3 การพลัดตกหกล้ม (falls) การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุใหญ่ของการบาดเจ็บ ใน
ผู้สูงอายุ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ซึ่งอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเพิ่มมากขึ้น เช่น การมีแสงสว่ างในบ้านน้อย มีพื้น
ต่างระดับหรือทางเดินไม่เรียบ ไม่มีราวจับบันได จัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ มีสัตว์เลี้ยงเดินหรือวิ่งอยู่บน
พื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งการพลัดตกหกล้มสามารถเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ บ้านได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่
สามารถป้องกันได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้
5. ปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม (determinants related to the social
environment)
5.1 การสนับสนุนทางสังคม (social support) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ ไม่
เพียงพอมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอัตราการตาย อัตราการป่วย และปัญหาทางด้านจิตใจ รวมถึงมี
ความสัมพันธ์กับการเสื่อมลงของสุขภาพโดยรวมและความผาสุกของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีการติดต่อ
ทางสังคมน้อยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งมากกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง
ถึง 3 เท่า
5.2 การใช้ความรุนแรงและการทำร้ายผู้สู งอายุ (violence and abuse) ผู้สูงอายุที่
เปราะบางหรืออยู่คนเดียวมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม เช่น การลักขโมย และการทำร้ายร่างกาย
เป็นต้น ซึ่งมีผลทางลบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5.3 การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ (education and literacy) การศึกษาเป็ น
ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะที่จ ำเป็นสำหรับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต ทำให้บุคคลมีความเชื่อมั่น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างอิสระเมื่อสูงวัย ซึ่งผู้
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ที่มีระดับการศึกษาและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ต่ำ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดความพิการ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการว่างงานเมื่อสูงอายุมากขึน้
6. ปัจจัยกำหนดด้านเศรษฐกิจ (determinants related to economic)
6.1 รายได้ (income) ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศหญิง ที่อาศัยอยู่
เพียงลำพัง หรืออยู่ในชนบท มักจะมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และบริการสุขภาพ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความ
พิการเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางซึ่งภาครัฐควรให้ความสำคัญใน
การช่วยเหลือดูแล
6.2 การปกป้องทางสังคม (social protection) จากการที่ครอบครัว ขยายมีจ ำนวน
ลดลง ทำให้การสนับสนุนจากครอบครัวที่มีให้กั บผู้สูงอายุที่ต้องการการช่ วยเหลือมีน้อยลง จึ งมีความ
จำเป็นที่ต้องมีการสร้างระบบที่จะช่วยให้เกิดการปกป้องทางสังคมให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเลี้ยงดูตนเอง
ได้ ผู้สูงอายุที่เปราะบาง รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง
6.3 การทำงาน (work) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนให้มีความกระฉับกระเฉง และมี
การทำประโยชน์ในสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความสามารถทำได้ ทั้งในการทำงานอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ
งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และงานอาสาสมัคร
นอกจากปัจจัยกำหนดพฤฒพลังที่มีผลต่อพฤฒพลังแล้ว องค์การอนามัยโลกยังได้กล่าวถึงปัจจัย
กำหนดตัดขวาง ( cross-cutting determinants) อีก 2 ปัจจัย ซึ่งมีผลต่อปัจจัยกำหนดพฤฒพลังทุก
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวกำหนดทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ และกระบวนการ
สูงอายุ เช่น ถ้าสังคมมองว่าความเจ็บป่วยเกิดจากกระบวนการสูงอายุเพียงอยางเดียว ประชาชนก็จะไม่ให้
ความสนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านสุขภาพ ไม่มีการป้องกันและการรักษาโรคตั้งแต่เริ่มแรก
รวมถึงการให้การรักษาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น และปัจจัยด้านเพศ ซึ่งเป็นตัวกาหนดปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ โดยพบว่ าแต่ละเพศมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่แตกต่างกั น ซึ่งเพศชายมีแนวโน้มที่จะได้รับ
อันตรายหรือเสียชีวิตจากเหตุรุนแรง เช่น อันตรายจากการทำงาน การฆ่าตัวตาย รวมถึงการมีพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด และความเสี่ยงโดยไม่จ ำเป็นอื่น ๆ เป็นต้น ส่วนใน
เพศหญิง มีปัจจัยเสี่ย งด้านสุขภาพ เช่น การมีสถานะทางสังคมต่ ำ การขาดการเข้าถึงแหล่งอาหาร
การศึกษาต่ำ การทำงานที่ไม่ดี และการมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพน้อย เป็นต้น ดังนั้นในการ
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพฤฒพลังจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างเรื่องเพศด้วย
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2. แนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society)
ด้ว ยวัตถุป ระสงค์ที่ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของชุมชนแต่ล ะชนิด แนวคิดนี้จึง
ประกอบไปด้วยลักษณะของสังคมชนบท และลักษณะของสังคมชนบท จากนั้นจึงมีลักษณะสังคมแบ บ
ที่สามเกิดขึ้นคือ สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ดังจะได้กล่าวตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงลักษณะสังคม
ชนบท และสังคมเมืองโดยสังเขป
สังคมชนบท (Rural Society)
ชนบท หมายถึง อาณาบริเวณที่อยู่นอกเขตเมือง เป็นเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อหน่วยพื้นที่น้อย
ชีว ิตความเป็น อยู่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ
การเกษตรเป็นสำคัญ ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท สังคมชนบท คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในอาณา
บริเวณเดียวกัน มีการกระทำต่อกันภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน ผู้คนในชุมชนจะมีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน มีความสนใจร่วมกันมีความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการแข่งขัน หรือการ
ขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งจะมีกลุ่มสังคม เช่นละแวกบ้าน หมู่บ้าน ตำบล เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนองความ
ต้องการของผู้คนในสังคม สังคมชนบทเป็นสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ อาชีพ
ปลูกข้าวทำไร่เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ชุมชนชนบท (Rural Community) จึงมีลักษณะที่มีความหนาแน่ นของ
ประชากรน้ อ ย ผู้ อ ยู่ อ าศั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ต่ อ กั น มี ช ี ว ิ ต ความเป็ น อยู่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ยึ ด มั ่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเรื่องเชื้อชาติ วัฒนธรรมรักหมู่คณะ สมัคร
สมานสามัคคีกัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือทีเ่ กี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือก็คือ การเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว์แบบพึ่งพาธรรมชาติ มีเศรษฐกิจเป็นแบบพอเพียงเลี้ยงตนเอง (สนธยา พลศรี, 2547, 3132)
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งชุมชนตามลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน ซึง่ เป็นการแบ่งที่นัก
สังคมวิทยานิยมกันมาก โดยสนธยา พลศรี (2550) ได้แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ประเภท คือชุมชนชนบท
ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง ซึ่งจะได้กล่าวตามลำดับ
ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ลักษณะด้านประชากร มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่น้อย (Population Density)
อายุเฉลี่ย ของประชากรไม่ยืน ยาว (Life Expectancy) อัตราส่ว นทางเพศ (Sex Ratio) เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อัตราการเกิดของประชากรสูง (High Birth Rates) การเพิ่มของประชากรเป็นการเพิ่ม
โดยการเกิดมากกว่าสาเหตุอื่น ๆ ภาวะเจริญพันธุ์ยืนยาว อัตราส่วนพึ่งพิงสูง ส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติหรือ
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เผ่าพันธุ์เดียวกัน มีการย้ายถิ่นสูง (Migration) คุณภาพชีวิตของประชากร (Quality of Population) ไม่
เพียงพอ
2. ลักษณะด้านนิเวศวิทยา ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีความสมดุลของระบบ
นิเวศ มลพิษมีน้อย มีอาณาบริเวณหรือพื้นที่แบบกว้างขวาง ขาดการจัดระเบียบด้านกายภาพของชุมชนมี
ที่ดินสาธารณประโยชน์มาก การตั้งบ้านเรือนเป็นแบบกลุ่มเล็ก ๆ กระจายไปตามเรือนสวนไร่นาและ
ขนานไปกับเส้นทางคมนาคม รูปแบบของอาคาร บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นแบบเรียบง่ายใน
ลักษณะของแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ไม่มีอาคารขนาดใหญ่หรือสูงหลายชั้น
3. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติมาก การผลิตเน้นการผลิตเพื่อการยังชีพ ที่เหลือจึงเป็นสินค้า โดย
ครอบครัวเป็นหน่ว ยเศรษฐกิจที่ส ำคัญทั้งการผลิต (Production) และ การบริโภค (Consumption)
ช่วงเวลาในการผลิตจะเป็น ไปตามฤดูกาล แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ (Unskilled
Labor) สถาบันการเงินในชุมชนมีน้อย ขาดแหล่งเงินทุน ไม่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มากนัก การเพิ่ม
ผลผลิตมีน้อยจึงมีรายได้น้อย ขาดเงินออม มีภาวะหนี้สินมาก การลงทุนน้อย ประชากรมีความยากจนอยู่
ทั่วไป การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่เมืองสูง ถูกบุกรุกโดยชุมชนเมือง (Invasion) ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจสูง
กว่า
4. ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม มีโครงสร้างสังคมไม่ซับซ้อน ครอบครัวมีสมาชิกมากแบบ
ครอบครัวขยาย (Extended Family) มีความแตกต่างทางสังคม (Social Mobility) น้อย สมาชิกมีความ
คล้ายคลึงทางสังคมและวัฒนธรรมกันมาก (Homogeneous) ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบปฐมภูมิ
(Primary Relationship) คือเป็นแบบส่วนตัวไม่เป็นทางการ รักและผูกพันกับชุมชนของตนเองมาก มี
ความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservative) และท้องถิ่นนิยมสูง (Localization) ขาดโอกาสทางการศึกษา
ศรัทธาศาสนามาก ระบบความคิดความเชื่อไม่เป็นวิทยาศาสตร์ มักเชื่อในสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ
(Super Natural Power) เช่น เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ โชคลาง เป็นต้น วิสัยทัศน์ไม่กว้างไกล ผูกพัน
อยู่กับความจริงง่าย ๆ ภายในชุมชนของตน ขาดการวางแผนชีวิต และการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม
การบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมีน้อย วิถีชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย ไม่ค่อย
กระตือรือร้น ค่อนข้างเฉื่อยชา การเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ยากและต้องใช้เวลา
ยาวนาน
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สังคมเมือง (Urban Society)
เมือง คำนิยามทีใ่ ช้กำหนดอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่งเป็นเขตเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยบางประเทศใช้ขนาดจํานวนประชากรในอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณ
หนึ่งเป็นตัวชี้วัด และก็มีบางประเทศใช้ความหนาแน่น หรือจํานวนประชากรต่อตารางกิโลเมตรมากําหนด
นิยามคําว่าเมือง แต่สําหรับประเทศไทย “เขตเมือง” หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขต
เทศบาล ซึ่งได้แก่ท้องถิ่นที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แบ่งเป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัย
อยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบ
อาชีพหลากหลาย ความสัมพันธ์ ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน การทำงานในสังคม
จะมี ก ารแบ่ ง หน้ า ทที่ กั น ทำงานอย่ า งชั ด เจน ไม่ เ หมื อ นในสั ง คมชนบทที่ ค น ๆ หนึ่ ง มี ก ารทํ า งานที่
หลากหลาย โดยมากมักจะติดต่ อกันด้ วยตําแหน่ งหน้ าที่การงาน ความจริงใจที่มีต่ อกันอยู่ น้อยมาก
ความสัมพันธ์ของชาวเมืองมีการจัดตั้งเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ครอบครัวในสังคมเมืองมีลักษณะเป็ นครอบครัว
ขนาดเล็ก (ครอบครัวเดี่ยว) สมาชิกในครอบครัวมักจะประกอบอาชีพแตกต่ างกัน วัดเป็ นเพียงแหล่ง
ประกอบพิธ ีกรรมทางศาสนาเท่ านั้น ไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจเหมือนกับสังคมชนบท พฤติกรรมของ
ชาวเมืองจะยึดกฎหมายเป็นหลักเศรษฐกิจในสังคมเมืองจะมีความยุ่ งยากมาก (ณรงค์ เส็งประชา, 2544,
42-43)
ชุมชนเมือง (Urban Community) จึงเป็นชุมชนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับบชุมชนชนบท มี
ความหนาแน่ น ของประชากรต่ อพื้นที่มาก มีการเพิ่มของประชากรสูง ผู้ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ การผลิตเพื่อธุรกิจการค้ามากกว่าเพื่อบริโภคเอง มีโครงสร้างทางสังคมที่
สลับซับซ้อน การควบคุมทางสังคมใช้การควบคมโดยกฎหมายเป็นหลัก ความสมพันธ์ระหว่างผู้คนจะเป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการ ตามสถานภาพและบทบาทของแต่ ละคน มีความผูกพันกับชุมชน
น้อย และขาดเอกลักษณ์ของชุมชน (สนธยา พลศรี, 2547, 80-81)
สนธยา พลศรี (2550) ให้ภาพของชุมชนเมือง (Urban Community) ว่าเป็นชุมชนที่มีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับชุมชน ชนบทที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะด้านประชากร (Population) มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มาก อายุเฉลี่ย
ของประชากรยืนยาวกว่าชาวชนบท อัตราการเกิดของประชากรต่ ำ แต่อัตราการเพิ่มของประชากรสูง
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เนื่องจากมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองมาก ภาวะเจริญพันธุ์สั้น เพราะการแต่งงานช้าเนื่องจากความ
จำเป็นในการดำรงชีวิต อัตราส่วนพึ่งพิงของประชากรน้อย มีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
มาก มีคุณภาพส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตดีกว่าชาวชนบท
2. ลักษณะด้านนิเวศวิทยา (Ecology) มีสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ขาดความสมดุลในระบบนิเวศ มีมลพิษต่าง ๆ มาก แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมากกว่าแหล่งธรรมชาติ มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล และสาธารณประโยชน์น้อย มีการจัด
ระเบียบทางกายภาพของชุมชน เช่น ผังเมือง เป็นต้น การตั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยแออัดและเป็นแนวดิ่ง
อาคารมีขนาดใหญ่และสูงหลายชั้น การขยายตัวของชุมชนในด้านพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ (Economic) คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมการค้าและ
บริ ก าร การผลิ ต เพื่ อ ธุ ร กิ จ การค้ ามากกว่ าเพื ่อ บริ โ ภคเอง ระบบแรงงานและระบบธุร กิจ การค้ามี
ความสำคัญมากกว่าระบบครอบครัวในชนบท การประกอบอาชีพทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอฤดูกาล
แรงงานมีฝ ีมือ (Skilled Labor) มากกว่าชนบท มีส ถาบันการเงิ น แหล่งทุนและการลงทุนมาก นำ
เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิต มีการแบ่งงานกันทำมาก มีอาชีพให้เลือกมาก มีรายได้และฐานะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าชาวชนบท
4. ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) มีโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อน
มีองค์การและสถาบันทางสังคมมาก การควบคุมทางสังคมใช้การควบคุมโดยกฎหมายเป็นหลัก ครอบครัว
เป็นแบบครอบครัวหน่วยกลางหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) มากกว่าครอบครัวขยายหรื อ
ครอบครัวขนาดใหญ่ มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมมาก (Heterogeneous) รักและผูกพันกับ
ชุมชนน้อย ขาดเอกลักษณ์ของชุมชน มีระดับการศึกษาสูง ระบบความคิดความเชื่อเป็นแบบวิทยาศาสตร์
มีวิถีชีวิตที่ซับซ้อนวุ่นวายต้องมีการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่ดี การใช้ชีวิตต้องรีบเร่งแข่งขันกับผู้อื่น
ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมเป็ น แบบทุต ิ ย ภู มิ (Secondary Relationships) คื อ ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็น
ทางการตามสถานภาพและบทบาทของตน ไม่ใช่แบบส่วนตัว การดำรงชีวิตสะดวกสบายเพราะมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการสาธารณะมาก มีกลุ่มและองค์กรทั้งกลุ่มจัดตั้งและกลุ่มที่รวมตัวกันเองของสมาชิก
มาก กลุ่มและองค์กรดังกล่าวมีกิจกรรมสม่ ำเสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างมาก เช่น กิจกรรมทาง
การเมือง การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผลประโยชน์ของคนในชุมชน เป็นต้น
สมาชิกในชุมชนมีบุคลิกภาพทันสมัย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของ สังคมเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว
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ในปัจจุบันชุมชนชนบทมีลักษณะใกล้เคียงกันกับชุมชนเมืองมากและมีแนวโน้มจะมากยิ่งขึ้น
เพราะชนบทมีความเจริญก้าวหน้าในการคมนาคมสื่ อสารมากขึ้น มีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนเมือ งมาก
ยิ่งขึ้น จึงเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากเมืองไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตของชาวชนบทจึง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตแบบชาวเมืองโดยไม่รู้ตัว
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society)
ลักษณะความสัมพันธ์ในชุมชนแบบที่เป็นชนบทผสมกับหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก มักเป็นสภาพที่พบ
ในชุมชนชนบทที่อยู่ติดกับเมืองเป็นส่วนใหญ่โดยมีลักษณะเป็นชุมชนถึงเมืองถึงชนบท
1. พื้นที่ในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (ณรงค์ เส็งประชา, 2544: 42-55)
1.1 ชุมชนชนบทซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม คนในชุมชนทำอาชีพทำไร่ทำสวน เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เป็นชุมชนแบบครอบครัวขยายเป็นที่ตั้ง
1.2 ชุมชนเมืองเป็นชุมชนใหม่ที่ขยายมาและเปลี่ยนแปลงมาจากชุมชนดั้งเดิม เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ส่วนของราชการ คอนโด ห้างสรรพสินค้า ผู้คนในชุมชมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ
ลักษณะทางสังคมต่างคนต่างอยู่
2. ลักษณะและกิจกรรมทางสังคม (สนธยา พลศรี, 2550: 79-82)
ถ้าเป็นชุมชนใหม่ลักษณะทางสังคมจะเป็นต่างคนต่างอยู่ มีการรวมกลุ่มกันเฉพาะในส่วนของทาง
สังคมธุรกิจ เพื่อการค้าขายเท่านั้น ส่วนชุมชนดั้งเดิมจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอยู่สม่ำเสมอ
3. ลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชุมชนใหม่จะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี เพราะมีรายได้ที่มั่นคง ผิดกับชุมชนดั้งเดิมที่มี
รายได้น้อยกว่า เพราะมีวิถีชีวิตการดำรงอยู่แบบดั้งเดิ ม ไม่ได้ทำอาชีพเสริม ผลการเปลี่ยนเป็นสังคมถึง
เมืองถึงชนบทนี้ทำให้วิถีชีวิตของคนชนบทบางส่วนยังเปลี่ยนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันดังนี้ (ณรงค์ เส็ง
ประชา, 2544, 44-51)
3.1 คนชนบทบางส่วนละทิ้งการทำงานภาคเกษตร และเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ ๆ คนเหล่านี้
เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ร้านค้า ตลอดจนรับจ้างทำงานในบ้านที่อยู่อาศัยของคน
เมือง
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3.2 คนชนบทที่เปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการเป็นเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น
เป็นพ่อค้าช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน การรับจ้างขนส่ง ฯลฯ แต่คนเหล่านี้ยังอาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบท
ของตน
3.3 คนชนบทที่ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทำนาในช่วงฤดูฝนที่เรียกกันว่า "นาปี " พอ
ช่วงฤดูแล้งที่ว่างงานในไร่นา คนชนบทเหล่านี้ก็จะทำงานอื่น ๆ เช่น งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ การจัก
สานกระบุง ตะกร้า การทอผ้า ทอเสื่อ เพื่อไว้ใช้และขายเป็นราย ได้แก่ ครอบครัวหรือทำงานในสาขา
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว
3.4 คนชนบทที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกข้าวหรือพืชไร่ และในช่วงที่มีเวลาว่าง
จากการเกษตรก็จะรับจ้างทั่วไป เช่น ขุดดิน เลื่อยไม้ และซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่เพื่อนบ้านในท้องถิ่น
หรืออพยพไปหางานทำในสาขาการเกษตร และนอกการเกษตรในท้องที่อื่น ๆ และบางส่วนก็เข้ามาหางาน
ทำในเมืองใหญ่ ๆ (ณรงค์ เส็งประชา, 2544: 44-51 อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการกิจ, 2558: 10-13)
ในงานของ สนธยา พลศรี (2550) ไม่ได้กล่าวถึงชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ได้มีการกล่าวถึงชุมชน
อีกลักษณะหนึ่ง โดยเขาเรียกว่า ชุมชนชานเมือง (Suburban) ซึ่งได้อธิบายไว้ดังนี้ ชุมชนชานเมืองเป็น
ชุมชนที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง หรือกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง
แต่ยังไม่เติ บโตเป็นเมืองอย่างสมบูรณ์ ลักษณะด้านประชากร ลักษณะด้านนิเวศวิทยา ลักษณะด้าน
เศรษฐกิจและลักษณะด้านสังคม วัฒนธรรมบางอย่างยังคงเป็นแบบชุมชนชนบท แต่บางอย่างเปลี่ยนเป็น
ชุมชนเมืองไปแล้ว เช่น อาศัยอยู่ในชนบทมีความผูกพันกับครอบครัวและเครือญาติสูง แต่อพยพย้ายถิ่นไป
ประกอบอาชีพในเมือง ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตบางอย่างเป็นแบบชุมชนเมือง เป็น
ต้น ชุมชนชานเมือง ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่รอบนอกของเมืองและเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองกับ
ชนบท อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองนั่นเอง
จากลักษณะของชุ มชนชนบท ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันไม่มีชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทอย่างแท้จริงอีกแล้ว เพราะเป็นผลของการขับเคลื่อน ด้วย
กระบวนการหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การ ขยายตัวของ
เมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรม การเป็นประชาธิปไตย การจัดองค์การสมัยใหม่ กระบวนการโลกาภิ
วัตน์ ภาวะความทันสมัย การรับเอาวัฒนธรรมใหม่ การผสมผสานทางวัฒนธรรม การกลืนกลายทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น จึงทำให้ชุมชนชนบทเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน
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จึงจะกลายเป็นชุ มชนเมืองอย่างแท้จริง ดังนั้นในอนาคตชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองจะเพิ่มมากขึ้น
ส่วนชุมชนชนบทจะลดน้อยลง (สนธยา พลศรี, 2550)
3. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานศึ ก ษาเรื ่ อ ง ภาวะพฤฒพลั ง (Active Ageing) ของผู ้ ส ู ง อายุ ใ นสั ง คมกึ ่ ง เมื อ งกึ ่ ง ชนบท
กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี เป็นงานที่ศึกษาบทบาท และความสำคัญของ
ผู้สูงอายุในชุมชนวัดนางไกรใน ในด้านต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาจะแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 3
ประเภท คือ
1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing)
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
โครงการวิจัย “ไม้ใกล้ฝั่ง: สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย” ของ ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์
กาญจนวงศ์, วีณา ศริริสุข และ มัลลิกา มัติโก (2538) ได้ทำการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุในสังคมไทย ใน
ด้านสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งภาวะสุขภาพอนามัย และการ
ดูแลตนเอง สถานภาพและบทบาทในสังคม ตลอดจนการเกื้อหนุนที่สังคมมีแก่ผู้สูงอายุ โดยกลุ่ มผู้วิจัยใช้
วิธีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากการเดินทางไปสัมภาษณ์ ณ หมู่บ้านต่าง ๆ
ในจั ง หวั ด แถบภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ จากการ สอบถามถึ ง
ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ คนแก่ และคนชรา” ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อสะท้อนให้เห็นถึง
การรับรู้และความคิดเห็นว่าการมีอายุ 60 ปีนั้นเหมาะสมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุในสังคมไทยเพียงใด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ ไม่ยอมรับ แต่ที่
น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุจะไม่ยอมหยุดการทำงานที่ เคยทำมาก่อน
และยอมรับได้หากจะมีใครมองว่าตนเป็นผู้สูงอายุ แม้ว่าจะมีอายุ 60 ปี สภาพร่างกาย เปลี่ยนแปลง ไม่
กระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจด้วยการทำมา
หากินต่อไป เพราะยังสามารถในการทำหน้าที่การงานได้อย่างปกติ มีจิตใจที่ต้องการต่อสู้และทำงานได้
อย่างคนหนุ่มสาว แม้ว่าช่วงเวลาที่ทำวิจัยจะต่างกัน 22 ปี แต่บทความของ ทักษิกา ชัชวรัตน์ และสุภา

33

ภรณ์ อุดมลักษณ์ (2560) เรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ของ
ผู้สูงอายุ ก็ให้ภาพผู้สูงอายุที่คล้ายคลึงกัน คือ ดำเนินชีวิตอย่างมีงานทำและมีคุณค่า ทักษิกา ชัชวรัตน์
และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ (2560) ได้ทำการศึกษาลักษณะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ เพื่อ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมของการ
ดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ พบว่าด้านจิตใจและด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. แนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุ ในการสร้างคุณค่าการ
ดำรงชีวิตด้วยตนเองประกอบด้วย 1) การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ได้แก่ มีความเข้าใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเบิกบาน
และสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความสงบสุข และการยอมรับ เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป 2) การส่งเสริมสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร น้ำ อากาศ การขับถ่าย การออกกำลังกาย การนอนหลับ การป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ และการดูแลสุขภาพของตนเอง และ 3) การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การแสวงหา
เพื่อนต่างวัย การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองครอบครัวและสังคม การออกสังคม การร่วมงานของ
ชุมชน (ชมรมผู้สูงอายุ)
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาผู้สูงอายุในด้านกิจกรรมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ตามลำดับ
ที่ได้พบในงานศึกษา 3 เรื่อง ดังนี้ งานศึกษาเรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ของ ใจแก้ว วิสายอน
(2553) ได้ทำการศึกษาถึงบทบาทของผู้สูงอายุในด้านสังคม ผลการศึกษาว่า 1) บทบาทของผู้สูงอายุใน
กิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้านเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และด้านการพัฒนา
ชุมชน 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันพบว่า
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะบทบาทของผู้สูงอายุใน
กิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย มีดังนี้ ผู้สูงอายุควรได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาส่วนมากจะถูกลืม
ควรให้โอกาสผู้สูงอายุปฏิบัติงานด้านประเพณีกับคนทุกวัย ควรเชิญผู้สูงอายุสอนนักเรียน เช่น อาชีพต่าง
ๆ และการปฏิบัติตนในสังคมควรเชิญผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียน และด้านศาสนาองค์การบริหาร
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ส่วนตำบลควรสนับสนุนการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีรางวัลพิเศษหรือ
มีการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นหลาย ๆ ด้านเพราะผู้สูงอายุมีประสบการณ์ เช่นเดียวกับงานศึกษาเรื่อง บทบาททางการเมือง
ของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ ธรรศ ปัญญาสืบ (2554) ได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทบาททางการเมืองของผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าบทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ แบ่งออกได้ 3 ประการ คือประการที่หนึ่ง บทบาททางด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่าผู้สูงอายุ
ให้ความสำคัญต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยเฉพาะการ
ไปสิทธิเลือกตั้งการเมืองในระดับท้องถิ่นผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ จะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิด
ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยตรงประการที่สอง บทบาทการมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง พบว่าถ้าผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อสนับสนุนผู้สมัครท่านใด
แล้วจะสนับสนุนให้ถึงที่สุด มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครโดยการชักชวนและโน้มน้าวบุคคลอื่น
ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ส มัครรายนั้น อีกทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุเองก็จะมีการสนับสนุนผู้สมัครโดย
การขอมติเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งถ้ามติเสียงส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางใดก็จะดำเนินตาม
แนวทางนั้น ประการที่สาม บทบาทในการเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้ อ
พบว่าผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผ่านกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อ โดยการเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสือ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งในการยื่นข้อเสนอกระทำได้ 3 วิธี คือ วิธีที่
หนึ่งยื่นต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อโดยตรง วิธีที่สองเสนอในที่ประชุมในโอกาส
ต่าง เช่น ประชุมประจำหมู่บ้านประชุมอบต. สัญจรหรือการทำประชาพิจ ารณ์ และวิธีที่สามโดยการยื่น
เสนอผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าการที่จะทำให้ผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อเข้าไปมีบทบาททางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็งนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้อได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกตั้งการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลซึ่งหากกระทำได้ครบทุก
ขั้นตอนจะทำให้การเมืองภาคประชาชนของผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้นจนนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งซึ่ง
เป็นพลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง
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นั้นต้องมีปัจจัยที่เกื้อหนุนอย่างน้อย 3 ประการคือ 1) ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่ างเต็มที่
2) วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ 3) โครงสร้าง
ทางสังคมเศรษฐกิจซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
กล่าวคือ ถ้าความเป็นอยู่ดีจะทำให้ประชาชนสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีบทบาททางการเมืองมาก
ขึ้นนั่นเอง และบทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย” ของ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน (2560) ได้ทำการศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุต่อ ความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทบทวนเอกสาร บทความงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า หากรัฐมีนโยบายการจัดการสังคมผู้สูงอายุทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม
นโยบายแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รัฐสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในทุน
มนุษย์ ทั้งการศึกษา การอบรม การวิจัย อันนำไปสู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิตทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้มีทักษะ
ขยายอายุ เกษียณเพื่อให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องทำให้
ผู้สูงอายุ มีสุข ภาวะที่ดี ไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคม มอบโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในระดับ
ชุมชนและท้อง ถิ่น ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนเตรียมการออมเงินตั้งแต่ในวัยทำงาน
เพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณ การดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน
และเป็นการ สร้างบทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในทุนมนุษย์
งานศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะ
กรณีตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ของ พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม (2554) ได้
ทำการศึกษาผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และเจ้าอาวาสวัด โดยการสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูล พื้น ฐานของผู้ส ู งอายุ 130 คน อายุระหว่าง 60-70 ปี ที่ส ่ว นใหญ่ มีล ักษณะเป็นเพศหญิง จบ
การศึกษาระดับประถม และไม่ได้ทำงาน ผู้นำชุมชน 13 คน เป็นเพศชายล้วน อายุระหว่ าง 41-50 ปี จบ
การศึกษาระดับมัธยมและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ส่วนเจ้าอาวาส 9 รูป อายุระหว่าง 41-50 ปี มีวุฒิ
การศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรมสูงสุด 3 ประโยค และทางโลกสูงสุดปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่าด้านบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คื อ การอุปถัมภ์พระสงฆ์มาก
ที่สุด เช่น การถวายภัตตาหารเป็นประจำ สิ่งของอุปโภค อัฐบริวาร ยารักษาโรค และสร้างเสนาสนะสถาน
ด้านการชักชวนคนเข้าวัดอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันสำคัญ ๆ เช่นวันมาฆบูชา วิสาขะบูชา เป็นต้น และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง
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เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ การจัดบรรยายธรรมะมีวัดเป็นศูนย์กลางทโดยร่วมกับพระสงฆ์ เช่น จัดอบรม
ธรรมะวันอาทิตย์ และการประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญต่าง
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ของ จรัญญา วงษ์
พรหม (2558) มีวัตถุประสงค์หลักคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นงานวิจัยปฏิบัติการที่อยู่บนฐานข้อมูลและความคิด
ของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ในตำบล
สะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที ่ ส ามารถสนองตอบต่ อ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ใน 4 มิ ต ิ คื อ กาย ใจ สั ง คม และปั ญ ญา/การเรี ย นรู้ 2. เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรม
สานวัย ใส่ใจผู้ส ูงอายุ 3. เกิดการบูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรีย นจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 4. เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุในชุมชนโดยการ
ดำเนินการต่อเนื่องของชุมชน ที่ประกอบด้วย แกนนำผู้สูงอายุ คนวัยอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชน สืบเนื่องต่อไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ดังบทความวิจัยเรื่อง
“การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษามูลนิธิสงเคราะห์คนชราอนาถาแห่งหนึ่งในจังหวัด
สงขลา” ของ มาธุรี อุไรรัตน์ และมาลี สบายยิ่ง (2560) ได้ทำการศึกษาการเห็น คุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา มูลนิธิ สงเคราะห์คนชราอนาถาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองของ ผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัจจัยภายในตนเอง คือ ผู้สูงอายุ มองตนเองในปัจจุบันว่ามีความ
แข็งแรงของร่างกาย และความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง และปัจจัยภายนอก คือ
สัมพันธภาพกับเพื่อนผู้สูง อายุมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยและมักมีปฏิสัมพันธ์ เฉพาะกลุ่มเพื่อนที่ตนเองมี
ความสนิทสนมและไว้ใจเท่านั้น สัมพันธภาพกับญาติ สำหรับผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานมาเยี่ยมเยียนทำให้
ผู้สูงอายุรู้สึกดี และเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร หลานมาเยี่ยมเยียน สัมพันธภาพกับ
ชุมชน เมื่อผู้สูง อายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนบริเวณใกล้กับ มูลนิธิ โดยคนในชุมชนมีทัศนคติและมี
การปฏิบัติที่ ดีต่อผู้สูงอายุทำให้ผ ู้สูงอายุรับรู้และประเมินตนเอง ในด้านบวก สัมพันธภาพระหว่ าง
เจ้าหน้าที่นั้นผู้สูง อายุมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่น้อย
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ” ของ ชณภัช ลิ่ม
สืบเชื้อ (2556) ได้ทำการศึกษาเพื่อศึกษาการเห็นคุณค่ าในตนเองของผู้สูงอายุ โดยมีการจําแนกเพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ และเพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่ าในตนเอง
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ของ ผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่ใช้ศึกษาประชากรเป็นผู้สูงอายุชุมชนรามอินทรานิรมิต จํานวน
206 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นผู้สูงอายุชุมชน รามอินทรานิรมิต 10 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ จํานวน 206 คน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ค่าเฉลี่ยของ
การเห็นคุณค่าในตนเองของรายด้ าน ได้แก่ ด้านการกล้าเปิดเผย ด้านมีความเชื่อมั่นในตนเอง ด้ านการ
ยอมรับในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ และด้านมี
ความต้องการกระทำของตนให้ เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 2) การเห็นคุณค่ าในตนเองของ
ผู้สูงอายุ ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนา การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีการ
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทความเรื่อง “การเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผู้สูงอายุ ผ่านบทบาทอาสาสมัคร” ของ จุฑารัตน์ แสงทอง (2557) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
“คุณค่าในตนเอง” ของผู้สูงอายุที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเองผ่านการทำหน้าที่อาสาสมัคร เพื่อการสร้าง
ประโยชน์ให้ผู้อื่น ซึ่งบางครั้งอาจต้องพบปัญหาและอุปสรรคจาก การปฏิบัติงาน แต่ด้วยใจรักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถทำให้ปัญหา และอุปสรรคเหล่านั้นสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งปัจจัยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าสู่การเป็นอาสาสมัครมีหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การ
เกษียณอายุราชการ การไม่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร และรับผิดชอบภาระอื่น ๆ เพราะความเหงา เนื่อง
ด้วยคู่ชีวิตเสียชีวิต บุตรหลานทำงานต่างถิ่น และการต้องการพบปะ เพื่อนฝูง ด้วยเหตุผลการเข้ามาที่
แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกัน คือ การสร้างความสุข ให้ตนเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณค่า
ให้กับตนเอง และเกิดเป็นความภาคภูมิใจ ในตนเอง ตลอดจนความเสียสละที่ได้กระทำเพื่อการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ
เนื่องจากมีงานศึกษาเป็นจำนวนมาก ผู้ศึกษาได้เห็นถึงประเด็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในแง่ของความ
เสื่อมทางร่างกายของผู้สูงอายุ ความต้องการ และการตอบสนองบางส่วนจากภาครัฐ นอกจากนี้ผู้ศึกษายัง
ได้เห็นมุมมองในการศึกษาเรื่องผู้สูงอายุอย่างหลากหลายอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติให้งานของผู้ศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing)
บทความเรื่อง “ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี” ของ ยมนา ชนะ
นิล พรชัย จูลเมตต์ และนัยนา พิพัฒน์วณิชชา (2563) ได้ทำการศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุทมี่ ี
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ความสำคัญในสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน ภาวะพฤฒพลังเป็นกระบวนการทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพ การรวมกลุ่มทางสังคม และหลักประกัน ความมัน่ คง ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามิติ
ด้านการสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัวเพื่อมีผู้ดูแลยามชรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือด้าน การพึ่งพาตัวเองได้ และด้านการเจริญทางปั ญญา ตามลำดับ ทั้งนี้มิติ ด้านการสร้างความมั่นคง
ด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึง่ จากการศึกษาทำให้เห็น ลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน และ ส่งเสริมพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมิติด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และบทความวิชาการเรื่อง “พฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย การปัน
ผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมสูงวัย” ของ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
(2555) ได้ศึกษาการปันผลทางประชากรจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุและระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย
โดยใช้ข้อมูลจากสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยแบ่ง ลักษณะการมีพฤฒพลัง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (การประเมินสุขภาพโดย ตัวผู้สูงอายุการ
มองเห็น การได้ยิน ความรู้สึกไม่มีคุณค่า และความรู้สึกไม่มีความสุข) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4
ตัวชี้วัด (การมีส่วนร่วมในการทำงาน การให้ความเกื้อหนุนทางการเงินแก่บุตรในครัวเรือน การให้ความ
เกื้อหนุนทางการเงินแก่บุตรที่อยู่ที่อื่น การเข้า ร่วมทำกิจกรรมของชมรมหรือกลุ่ม) ด้านความมั่นคง
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด (ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย รายได้ความเพียงพอของ
รายได้ เงินออม หนี้สิน แหล่งรายได้ที่ส ำคัญ) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยยังมีระดับพฤฒพลังไม่สูง
พอที่จะสร้าง การเติบโตด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในสังคมสูงวัยได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหา ด้านสุขภาพกายและความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ต่ำ
งานศึกษาเรื่อง “แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ ” ของ ระวี
สัจจโสภณ (2556) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยใช้มโนทัศน์การศึกษาและ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุการศึกษาใช้วิธีการค้ นคว้า และ
สังเคราะห์เอกสาร พบว่า สามารถพัฒ นาภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุได้ 4 แนวทาง คือ (1) แนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต (2) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา (3) แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (4)
แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุสอดคล้องกับการศึกษาของจิราพร เกศพิชญวัฒนา (2549) และ
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550) ที่ชี้ชัดว่ากรอบแนวคิดที่จะนำผู้สูงอายุไปสู่ภาวะพฤฒพลังคือการส่งเสริม
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การศึกษาหรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนองความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุอันเป็นกลไกใน
การสร้างสังคม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing Society) ซึ่งหากผู้สูงอายุมีระดับการศึกษาที่
ต่ำและขาดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ การเสียชีวิต รวมถึงอัตรา
การจ้างงาน เช่นเดียวกันกับงานศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” ของ วิไลพร วงค์คีนี และคณะ (2556) ได้ศึกษาระดับพฤฒพลังและปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีพฤฒพลังของ ผู้สูงอายุเขตเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำถาม
เกี่ยวกับพฤฒพลัง ของผู้สูงอายุความรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ทัศนคติต่อการสูงอายุและการสนับสนุนทาง
สังคม และวิเคราะห์ด้วย เทคนิคการถดถอยพหุคูณ สำหรับการวัดภาวะพฤฒพลังได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ตามแนวคิดขององค์การ อนามัยโลก ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความมั่นคง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีพฤฒพลังในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง
บทความเรื่อง “วุฒิวัยของผู้สูงอายุไทย” ของ สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล (2558) ได้ศึกษา
ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย โดยนำแนวคิด ภาวะพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก 3 ด้าน คือ ด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม และด้านการมี หลักประกัน มาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย และทำการศึกษาถึงปัจจัยกำหนดที่มีอิทธิพลต่อ ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย โดยกำหนดชื่อ
ปัจจัยและจัดตัวแปรภายใต้ปัจจัยให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับพฤฒพลัง ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อควบคุมปัจ จัย อื่น ๆ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยด้ว ย แบบจำลองโพรบิตเรียงลำดั บ
(Ordered-probit Model) พบว่า ปัจจัยกำหนดระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติได้แก่ อายุ เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อปีการทำงาน การตรวจสุขภาพ
การดูแลปรนนิบัติและการออกกำลังกาย โดยตัวแปรที่นำมาใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลัง ประกอบด้วย
ดัชนีด้านสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด (สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมองเห็น การได้ยิน ข้อจํากัดในการทำกิจวัตร
ประจำวัน และข้อจํากัดด้านการทำหน้าที่ของร่างกาย) ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม 2 ตัวชี้วัด (การเป็นสมาชิก
กลุ่ม/ชมรม และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม) ดัชนีด้านความมั่นคง 3 ตัวชี้วัด (ความเพียงพอของ
รายได้ความเป็นเจ้าของบ้าน และลักษณะการอยู่อาศัย)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบ หรือแนวทางในการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จึงทำให้ผู้ศึกษา
สามารถทำความเข้าในกับแนวคิดนี้ได้มากยิ่งขึ้น
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ในส่วนของเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผู้ศึกษาได้ศึกษา
เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทีย บคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง เขตชุมชนกึ่งเมือง และเขต
ชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ” ของ เสน่ห์ แสงเงิน และถาวร มาตัน (2561) ได้ทำการศึกษาศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตชุมชนเมือง ชุมชนกิ่งเมือง และชุมชนชนบท ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุโขทัย 873 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงร้อยละ 56.6 อายุเฉลี่ย 69.3 ปี สถานภาพคู่ ร้อยละ
68.2 จบประถมศึกษา ร้อยละ 80.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 2,477.6 บาท มีโรคประจำตัวอย่างน้อย
1 โรค ร้อยละ 59.1 อาศัยอยู่ตามลำพังร้อยละ 7.8 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ
48.5 ระดับไม่ดีร้อยละ 39.2 ระดับดีร้อยละ 12.3 และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตชุมชนชนบทมีค่าสูงสุด
รองลงมาคือผู้สูงอายุเขตชุมชนถึงเมือง และผู้สูงอายุเขตชุมชนเมือง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่ามีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้สูงอายุเขตชุมชน
ชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าเขตชุมชนเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเขตชุมชนเมืองและชุมชนถึงเมืองเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมของ
ครอบครัวส่วนผู้สูงอายุเขตชุมชนชนบทควรเสริมสร้างทักษะทางสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และในงานศึกษาเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการพัฒนากระบวนการทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้
สูงวัย” ของ พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องทุนทางสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางสังคมให้รองรับกับสังคมของผู้สูงอายุ โดยงานศึกษาชิ้นนี้พบว่า ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทย ยังมีพลังและคุณค่าที่จะนำมาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการทางสังคม ทั้งเพี่ อ
สร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ แก้ไขปัญหาภาระทางสังคมทีจ่ ะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
ในการดูแลผู้สูงอายุ และท้ายที่สุดเป็นกระบวนการทางสั งคมที่สามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สั งคมส่ ว นรวมได้ อีกด้ ว ย รัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน จำเป็ นต้ อง
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่ านี้ ร่วมกันสนับสนุนและเปิดพื้นที่ทาง สังคม
ใหม่ ๆ ให้เกิดกระบวนการทางสังคมที่จะสร้างพัฒนา และนำเอาทุนเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า
ที่จะมุ่งไปกับการจัดหางบประมาณมาใช้ จ่ายในรูปสวัสดิ การตามแบบตะวันตก นอกจากนี้ภายในงาน
ศึกษาชิ้นนี้ยังได้มีการกล่าวถึงสังคมสูงอายุในลักษณะบริบททางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นใน
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สังคมเมือง สังคมชนบท หรือในสังคมที่มีการผสมผสานกันระหว่างสั งคมเมือง กับสังคมชนบท หรือก็คือ
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีลักษณะที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับบริบททางสังคมของชุมชนวัดบางไกร
ในที่ผู้ศึกษากำลังศึกษาอยุ่ โดยงานศึกษาชิ้นนี้มีการกล่าวว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมของพื้นที่กึ่งเมือง
กึ่งชนบทนั้น ไม่มีความเด่นชัดในเรื่องอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เป็ น
สังคมที่ผสมผสานกันระหว่างค่านิยมความเป็นเมืองกับค่านิยมความเป็นชนบท ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่ อ
การก่อตัวอัตลักษณ์ของสังคมสูงวัยที่รับเอาวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติจากเมือง และในขณะเดียวกันได้รับเอา
อิทธิพลจากวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติจากชนบทมาด้วย ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ระหว่างความเป็นเมือง
และความเป็นชนบททำให้ชมรมผู้สูงอายุ ได้เปรียบทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท กล่าวคือ ทุนทางสังคม
หรือบริบทแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ในงานศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท กรณีศึกษา
ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ” ของ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ได้ทำศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในสังคมชนบท โดยศึกษาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
สังคมชนบท รวมทั้งศึกษาบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ผู้สูงอายุในบ้านม่วงส่วนใหญ่เป็นคนมอญโดยกำเนิด ซึ่ง “ปัจจัย
ภายใน” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ สุขภาพร่างกาย สภาพเศรษฐกิจ
ครอบครัว และความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งในส่วนของ “ปัจจัยภายนอก” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีความผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมอญและจะส่งผล
ต่อไปในระยะยาว โดยหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านม่วงมากที่สุด
ได้แก่ วัดม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
จากวรรณกรรมที่ทบทวนมา จะเห็นถึงลักษณะของสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งสามารถอธิบาย
ลักษณะชุมชนวัดบางไกรใน อันเป็นพื้นที่ศึกษาได้ โดยลักษณะสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีผลต่อรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาท และความสำคัญของผู้สูงอายุอย่างปฏิเสธไม่ได้
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บทที่ 3
ชุมชนบางไกรใน
บทนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดบางไกรใน รวมไป
จนถึงประวัติของโบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชน ที่ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน
หรือสถานีอนามัย เป็นต้น ชุมชนนี้ตั้งอยู่ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยที่ มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่ง
ชนบทกึ่งเมือง หรือก็คือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณของเมือง ที่ถูกรายล้อมไปด้วยความเจริญ แต่วิถีชีวิต
หรือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับชุมชนในชนบท โดยผู้คนในชุมชนอยู่
กันอย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน เป็นต้น ข้อมูล ที่ได้จะมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และจาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน และนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงต่อกัน
ดังต่อไปนี้
ประวัติความเป็นมาของชุมชนบางไกรใน : บ้านเกิดของไกรทอง
จากการลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ์คนในชุมชนบางไกรใน ทำให้ได้ทราบว่า ชุมชนบางไกรใน
หรือที่คนในชุมชนส่วนใหญ่เรียกกันในนาม ชุมชนวัดบางไกรใน มีชื่อเดิมว่าชุมชนบ้านบางนายไกร เป็น
ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีคลองบางไกรในไหลผ่านระหว่างวัดและชุมชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้
เคยได้ร ับ เลือกให้เป็น “หมู่บ ้านชุมชนพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ” ในโครงการกรมการพัฒ นาชุมชนของ
กระทรวงมหาดไทยอีกด้วย โดยบ้านเรือนต่าง ๆ ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ ยกใต้ถุนสูง มีชานนั่งเล่น
หน้าบ้าน และมีอู่สำหรับจอดเรือ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนทำให้ได้รู้ว่าเมื่อก่อนคลองที่ไหลผ่าน
ระหว่างวัดและชุมชนจะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้ และในแต่ละบ้านก็จะมีเรือ เป็นของตัวเอง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปมีการลดบทบาทของการใช้แม่น้ำลำคลอง และยังมีการสร้างเขื่อนใหม่ขึ้น (เขื่อนฝั่งวัด) เพราะเขือ่ น
เก่านั้นเล็ก และโดนน้ำกัดเซาะไปมาก ทำให้มีการสร้างใหม่ และกินพื้นที่ของลำคลองหายไปบางส่วน จึง
เป็นสาเหตุที่ทำให้คลองมีขนาดเล็กลง และทำให้เรือที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้ นั่นจึงอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนใช้เรือกันน้อยลง
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ภาพที่ 1 และ 2 แสดงหลักฐานการเป็นหมู่บ้านชุมชนพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
ลำคลอง รวมถึงบ้านเรือนบางส่วนของคนในชุมชน

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดนนทบุรี และที่ตั้งของวัดบางไกรใน
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ทางบกของชุมชนวัดบางไกรใน

ในเนื้อหาที่เป็นข้อมูลของชุมชนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้เขียนไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของโบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญที่อยู่ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นประวัติของวัดบางไกรใน
ความเป็นมาของศาลนายไกรทอง หรือประวัติของหลวงพ่อพุทธไกรมงคล หรือหลวงพ่อแหน พระพุทธรูป
ที่ชาวบ้านในชุมชนให้ความเคารพกันเป็นอย่างมาก เป็นต้น
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โบราณสถาน

ภาพที่ 5 แสดงพระอุโบสถ และวิหารของวัดบางไกรใน
วัดบางไกรใน โบราณสถานเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบางไกรใน ตั้งอยู่บริเวณริม
คลองบางไกรนอก ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีชื่อเดิมว่า “วัดบางนายไกร” จาก
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564) ได้กล่าวว่า สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา บางนี้มี
ชื่อว่า บางนายไกร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ “นายไกรทอง” ผู้ซึ่งเป็นผู้ปราบจระเข้ที่เมืองพิจิตรหรือที่ใคร
หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกันในนานของ “ชาละวัน” เดิมนายไกรทองเป็นชาวสวนและได้เล่าเรียนวิชาอาคม
ที่ “วัดลิงขบ” (วัดบวรมงคล) โดยนายไกรทองจะนำผลไม้ลงเรือแล้วล่องไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งทาง
เหนือ และใต้ ครั้นนายไกรทองล่องเรือไปทางหัวเมืองทางเหนือ ณ เมืองพิจิตรก็ได้เจอกับประกาศปราบ
จระเข้ (ชาละวัน)
ชาละวันเป็นจระเข้ที่อาละวาดอยู่ในขณะนั้น ในประกาศมีรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่นาทำมา
หากินในเมืองพิจิตร ผู้หญิง และทรัพย์สมบัติ นายไกรทองจึงไปเรียนวิชาหอกเทียนเบิกน้ำที่จังหวัดพิจติ ร
เพื่อที่จะมาปราบจระเข้ร้าย และเมื่อปราบเสร็จสิ้นแล้ว นายไกรทองก็ได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองพิจิตรจน
สิ้นบุญ ต่อมาลูกหลานที่จังหวัดนนทบุรีได้สืบหาเรื่องราวของนายไกรทอง และประกาศตามหาลูกหลาน
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ที่เมืองพิจิตรด้วยแต่ก็ไม่พบ จึงได้สร้างวัดบางนายไกรขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทองที่ปราบจระเข้ได้
ที่เมืองพิจิตร
โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา วัดนี้เดิมเป็นโครงหลังคาสร้าง
ด้วยไม้สักทอง แกะสลักลายไม้สักทองเขียนด้วยจิตรกรรมสีลายต่าง ๆ โบราณสถานอายุกว่า 300 ปี ได้แก่
อุโบสถที่มีการก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีมุขพาไลโครงสร้างไม้ทั้งหน้า และหลังหน้าบันเป็นไม้สักฉลุลวดลาย
บานประตูด้านหน้ามีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้ามยาว ฉากหลังเขียนภาพช่อดอกพุดตานใบเทศ
และมีศาลนายไกรทองบริเวณข้าง ๆ โบสถ์เก่า ภายในมีพระพุทธไกรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) นอกจากนี้
ภายในบริเวณวัดก็ยังมีวิหารหลังเขียว ซึ่งมีพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง หรือหลวงพ่อแหน ตามประวัติเดิม
หลวงพ่ออู่ทองถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองครั้งที่มาตั้งทัพไปรบเมืองราชบุรีหลวงพ่ออู่ทองเดิมย้ายมาจาก

ภาพที่ 6 แสดงถึงวิหารหลังสีเขียว
วัดตะระเกซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้าง และที่เรียกหลวงพ่อแหนเพราะว่าในการเชิญหลวงพ่อมาประดิษฐาน
ณ วัดบางนายไกรหลวงพ่อแหนได้ตกลงไปในคลอง และเมื่อนำขึ้นมาแหนก็ติดตามตัว จึงเรียกหลวงพ่อ
แหน ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะวัด และยกให้เป็นโบราณสถานแห่งตำบลบางขุนกองและเปลี่ยน
ชื่อให้เป็น “วัดบางไกรใน” (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564, ออนไลน์)
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ภาพที่ 7 แสดงถึงศาลนายไกรทอง

ภาพที่ 8 แสดงถึงวิหารหลังเก่า ที่ทั้งภายใน และภายนอกมีจิตกรรมฝาผนัง
หลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าสถานที่แห่งนี้ อาจเป็นบ้านเกิดของนาย
ไกรทองจริ ง ๆ จากความเห็ น ของ สุ จ ิ ต ต์ วงษ์ เ ทศ (2560) นั ่ น ก็ ค ื อ บทประพั น ธ์ ข อง “สุ น ทรภู่ ”
และเสมียนมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสรที่ได้ประพันธ์นิราศไว้ โดยสุนทรภู่ได้เขียนเรื่องราวเล่าไว้ใน “นิราศ
พระประธม” ว่า
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“บางนายไกรไกรทองอยู่คลองนี้
ไปเข่นฆ่าชาละวันให้พลันตาย
ได้ครอบครองสองสาวชาวพิจิตร
เหมือนตัวพี่นี้ได้ครองแต่น้องยา

ชื่อจึงมีมาทุกวันเหมือนมั่นหมาย
เป็นยอดชายเชี่ยวชาญการวิชา
สมสนิทนางตะเข้เสน่หา
จะเกื้อหน้าพางามขึ้นครามครัน”

และพบใน “นิราศสุพรรณ” โดยเสมียนมี ผู้ที่เป็นกวีร่วมสมัยเดียวกับสุนทรภู่ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2560,
ออนไลน์)
“มาถึงบางนายไกรในใจจิต
นิ่งพินิจคุ้งแควกระแสสินธุ์
ท่านผู้เฒ่าเล่าไว้เราได้ยิน
ว่าที่ถิ่นเรือนเหย้าเจ้าไกรทอง
เพื่อนก็มีเมียงามถึงสามสอง
แต่โบราณบ้านช่องอยู่คลองนี้
ตะเภาแก้วโฉมเฉลาตะเภาทอง
เป็นพี่น้องร่วมผัวไม่กลัวอาย
จึงเรียกบางนายไกรเอาไว้ชื่อ
ให้เลื่องลือกว่าจะสิ้นแผ่นดินหาย”
นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสิ่งสำคัญที่จัดว่าเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวบ้านในชุมชนเลื่อมใสกันอย่างมาก
หรือก็คือ “หลวงพ่อพุทธไกรมงคล” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อแหน ซึ่งข้อมูลจาก nonthailand

ภาพที่ 9 แสดงถึงหลวงพ่อพุทธไกรมงคล หรือหลวงพ่อแหน

49

(2555) ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ชาวบ้านในชุมชนเรียก หลวงพ่อพุทธไกรมงคลว่าหลวงพ่อแหน เป็น ด้วย
เหตุผลที่ว่าในตอนที่ชาวบ้านไปอัญเชิญหลวงพ่อจากอุโบสถหลังเก่าทีว่ ัดตะระเก ซึ่งเป็นวัดร้าง โดยวัดแห่ง
นี้จะอยู่ในสวนลึก ชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสรวงอาราธนาใส่เรือชะล่าขนาดใหญ่ (เรือชะล่าเป็นเรือขุด ที่มี
ลักษณะเป็นเรือท้องเรือกลมเกือบแบน: ผู้ศึกษา) แต่เรือขุดที่ใช้ใส่องค์หลวงพ่อนั้นได้จมลง และมีดอก
แหนติดองค์หลวงพ่อใหญ่เต็มไปหมด เมื่อชาวบ้านอัญเชิญขึ้นมาแล้ว จึงเรียกชื่อหลวงพ่อแหนกันติด
ปากมากระทั่งทุกวันนี้
หลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน และบริเวณข้างเคียงโดยชาวบ้านนับถือเป็น
อย่างมากซึ่งหลวงพ่อแหนนี้ตามประวัติสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุประมาณ 400 ปีเศษ โดยทางวัด
ได้อัญเชิญมาประดิษฐานภายในวิหารหลังใหม่ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 องค์หลวงพ่อสร้างด้วยศิลาทราย
แดงทั้งองค์ ปางสมาธิ ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ 2 นิ้ว บูรณะลงรักปิดทองใหม่เมื่อ พ.ศ.
2547 (nonthailand, 2555, ออนไลน์)
นอกจากที่วัดบางไกรในจะเป็นจุด ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแล้วนั้น วัดบางไกรในยังเป็น
พื้นที่ที่เหล่าผู้สูงอายุมักจะมารวมตัวกันอยู่ในวันสำคัญทางศาสนา หรือเป็นวันที่มีงานจัดขึ้นที่วัดบางไกร
ใน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวัดบางไกรในแห่งนี้นั้นเป็นศูนย์รวม หรือที่รวมตัวกันของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้
พวกท่านได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุในชุมชนให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
จากคำบอกเล่าของคุณย่าชุบ ทำให้ได้ทราบว่า คนในชุมชนบางไกรใน ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะ
ประกอบอาชีพทำสวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสวนทุเรียน และสวนส้ม โดยในแต่ละวันก็จะพาย
เรือออกไปรดน้ำดูแลสวน และเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะนำไปขาย โดยอาจจะเอาผลไม้ลงเรือขายบ้าง
หรือไม่ก็ไปวางแผงขายตามตลาดบ้าง แต่ในปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสวนผลไม้อีกแล้ว เนื่องด้วยในปี พ.ศ.
2538 เกิดน้ำท่วมหนัก ทำให้พืชผลของชาวบ้านเสียหายเป็นอย่างมาก และในขณะนั้นก็อยู่ในช่วงที่
กำลังจะมีการพัฒนา ทำให้ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจขายพื้นที่ทำสวนไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
พื้นที่ตรงที่เคยเป็นสวนของชาวบ้านก็ได้มีการตัดทำเป็นถนน นอกจากนี้ในปัจจุบันก็ยังมีหมู่บ้านเกิดขึ้น
บริเวณโดยรอบของชุมชนอย่างมากมาย โดยคุณย่ายังเล่าให้ฟังอีกว่า
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ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่ก็ยังจะใช้ชีวิตในเรื่องของการคมนาคมโดยทางน้ำ
กันเป็นหลัก โดยทุก ๆ บ้านจะมีเรือพายหนึ่งลำไว้ใช้สัญจร โดยที่ในอดีตถ้าหากเวลา
มีงานแต่งงาน ในคลองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเรือมากมาย และยังใช้เรือ ในการเป็นประตู
เงินประตูทองอีกด้วย
(คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2564)

เมื่อได้ฟังสิ่งที่ท่านเล่าออกมาพร้อมกับรอยยิ้มของท่านแล้วนั้น ทำให้คิดว่าให้สมัยก่อนท่านคงจะ
มีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว จากการได้ฟังเรื่องราวในอดีตของคนในชุมชนทำให้คิดว่าน้ำ อาจจะเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดชุมชนแห่งนี้ขึ้นมา เพราะเคยได้ยินคำบอกเล่าที่ว่าในสมัยก่อ นหากที่ใดมีน้ำที่นั่นก็จะมีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่
จากการสังเกตคนในชุมชน และได้สัมภาษณ์คุณรัชนี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ทำโครงการผู้สูงอายุ
ในชุมชนวัดบางไกรใน ทำให้ได้ทราบอีกว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถึง
226 คน และจากการสังเกตชุมชนแห่งนี้ถ้าหากไม่มีการจัดงานหรือมีกิจกรรม ในชุมชน ก็ค่อนข้างจะเงียบ
เหงาจนดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ และวัดบางไกรในแห่งนี้ก็ไม่มีคนเข้ามาทำบุญพลุกพล่านมากมายนัก จึงทำ
ให้สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่คนมาทำบุญที่ไม่ต้องการความวุ่นวายและแสวงหาความสงบ
ในเวลาเช้ามืดของทุกวันจะมีเสียงพระตีระฆังเพื่อบอกเวลา และยังมีพระที่ออกมาบิณฑบาตทั้ง
ทางน้ำ และทางบกอยู่เป็นประจำ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีทั้งพื้นที่บางส่วนที่สามารถเดินไปได้ และพื้นที่
บางส่วนที่ต้องพายเรือไป ซึ่งถ้าหากวันไหนเป็นวันพระชาวบ้านในชุมชนส่วนหนึ่ง ที่บ้านอยู่ใกล้วัดก็จะได้
ยินเสียงสวดมนต์จากที่วัดอยู่เสมอ ๆ และถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นจาก
คนในชุมชน หรือคนที่ต้องการจะเข้ามาเพื่อค้าขายก็ตาม เช่น เรือที่ใช้สำหรับค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นเรือขาย
ก๋ ว ยเตี ๋ ย ว เรื อ ขายปลาทู เรื อ ขายก๋ ว ยจั ๊ บ หรื อ เรื อ ขายขนม ซึ ่ ง ส่ ว นมากก็ จะเป็น ขนมไทยโบราณ
และสิ่งอื่นอีกมากมาย ซึ่งเรือเหล่านี้ไม่ใช่เรือที่จะเข้ามาเป็นประจำ หากแต่จะสลับกันมาตามความ
ต้องการของคนขาย นอกจากเรือที่ต้องการจะค้าขายเหล่านี้ ก็ยังมีเรือไปรษณีย์ และเรือเก็บขยะ
ที่สามารถเห็นได้อยู่เป็นประจำ โดยเรือเก็บขยะจะเข้ามาทุก ๆ วันพุธตอนสาย โดยรวม ๆ แล้วถึงแม้
ปัจจุบันจะมีถนนมากมายหลายสายตัดผ่าน แต่ชาวบ้านบางส่วนของที่นี่ก็ยังคงมีการสัญจรทางน้ำอยู่
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ภาพที่ 10 และ 11 การใช้เรือในการค้าขายสินค้า (เรือขายปลาทู และเรือขายขนม)
ในทุก ๆ วันพระ ชาวบ้านจะเตรียมนำอาหารคาวหวานมากมายไว้เพื่อใส่บาตร และแจกจ่ายให้
กันเอง ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านในชุมชน โดยชาวบ้านแต่ละคนจะเตรียมทั้งอาหารที่เอาไว้ถวายพระ
และจะเตรียมอาหาร น้ำหรือขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ แยกไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้แลกระหว่างกัน กับผู้ที่
มาร่วมทำบุญคนอื่น ๆ ซึ่งการกระเหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนสนิทกันมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมขนาดเล็กประจำชุมชนโดยมีชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
(ศรีพิบ ูล ย์วิทยา)” ที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุก ๆ วันเวลา
ที่โรงเรียนเปิดเทอมก็จะมีเด็ก ๆ ลูกหลานของคนในชุมชนมาโรงเรียน เวลาแปดโมงก็จะได้ยินเสียงร้อง
เพลงชาติของเด็ก ๆ ที่บรรเลงพร้อมกับวงดุริยางค์ประจำโรงเรียน ภายในโรงเรียนแห่งนี้จะมีอาคารกลาง
4 ชั้นเชื่อมด้วยอาคารหลังเก่า (2 ชั้น) มีโรงอาหารขนาดไม่ใหญ่มากนัก พร้อมสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่น
มากมาย และห้องสมุด UOB เพื่อให้เด็ก ๆ ได้หาความรู้ นอกจากนีส้ นามของโรงเรียนก็มีการระบายสีให้ดู
มีสีสัน และมีชีวิตชีวา
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ภาพที่ 12 และ 13 อาคาร และห้องสมุด UOB ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศรีพิบูลย์วิทยา)
ใกล้ ๆ กับโรงเรียนก็ยังมีหอสมุดประจำชุมชน เพื่อให้ผู้คนในชุมชน นักเรียน รวมถึงนักศึกษา
ที่ต้องการจะแสวงหาความรู้ได้เข้ามาใช้ และค้นคว้าหาความรู้ โดยในหอสมุดแห่งนี้จะแบ่งออกเป็นสอง
พื้นที่ คือส่วนหนึ่งเป็นพื้ นที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือ โดยจะมีชั้นหนังสือมากมาย และโต๊ะอ่านหนังสือ
และอีกพื้นที่หนึ่ง คือพื้นที่ใช้เรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ หรือกศน. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก
หรือคนที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระบบ โดยกศน. จะเปิดให้เรียนในทุก ๆ วันอาทิตย์ และที่หอสมุด
แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีไว้เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนภายในในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุที่จะเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน มีการร้องเพลง รำวง สันทนาการต่าง ๆ และยังมี
นักเรียนมาโชว์การแสดง และรับประทานอาหารกลางวันพร้ อมกันกับเหล่าผู้สูงอายุในชุมชน โดยยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นเพื่อให้ไม่ลืมหรือละทิ้งผู้สูงอายุในชุมชนให้นั่งเหงาอยู่แต่ที่บ้านให้ท่าน
ได้ออกมาขยับกล้ามเนื้อ และพบปะหรือพูดคุยกัน

ภาพที่ 14 และ 15 หอสมุดประจําชุมชน และศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบางนายไกร หมู่ที่ 4 (กศน.)
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ในชุมชนวัดบางไกรในแห่งนี้ยังมีสถานีอนามัยที่เปิดให้บริการทุกวันโดยจะมีคุณหมอเข้าเวรอยู่
ประจำ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน สถานีอนามัยแห่งนี้ได้มีการปรับปรุง
เป็นอาคารปูนสองชั้นมีทางขึ้น 2 ด้าน ภายในแบ่งออกเป็นพื้นที่สำหรับนั่งรอตรวจ มีโซฟา ทีวี และตู้กด
น้ำดื่ม มีห้องตรวจและห้องทำแผล มีห้องพักของหมอประจำสถานี นอกจากนี้สถานีอนามัยยังเป็นสถานที่
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงอีกด้วย

ภาพที่ 16 และ 17 สถานีอนามัยประจําชุมชน และ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
ในอดีตชุมชนวัดบางไกรในแห่งนี้มีลักษณะเป็นสวน ทำให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ชาวสวน โดยเฉพาะสวนผลไม้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ชีวิตของท่านว่า
“เมื่อก่อนย่าก็เป็นคนสวน ชาวสวนนี่แหละ มีปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าว และก็จะพายเรือ
ไปขายของที่ตลาดน้ำ และต่อมาพอย่าขายที่ขายทางได้ ย่าก็จะรับผลไม้จากคนแถวนี้นี่แหละไป
ขายที่ตลาด อย่างตลาดอ.ต.ก. และก็ปากคลองตลาด ก็คือคนในชุมชนนี่แหละ ก็จะเอาผลไม้มา
ขายให้ย่า แล้วย่าก็รับซื้อ และไปขายต่อที่ตลาดอีกที ย่าก็ทำจนถึงอายุ 66 ปี เพราะว่าพอปู่เสีย ก็
ไม่มีคนขับรถไปส่ง และลูก ๆ ก็ออกไปทำงานของตัวเองกันหมด ย่าก็เลยได้กลับมาทำงานบ้าน
ตั้งแต่นั้น”
คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2565
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อีกทั้งผู้ศึกษายังได้มีการสัมภาษณ์คุณย่าปริศนา อายุ 84 ปี ซึ่งคุณย่าปริศนานี้เองนั้น ท่านเคยได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของท่านว่าท่านนั้นเคยทำงานเป็นภารโรงอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดบาง
ไกรใน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณชุมชนแห่งนี้ อีกนั้นพี่สาวของท่าน หรือก็คือคุณเพียงใจ
อายุ 86 ปี ยังเคยเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อออกจากโรงเรียนคุณย่าเพียง
ใจท่านก็มีที่ดินอยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้ที่ดินบางส่วนที่เหลือนั้น คุณย่าเพียงใจ ซึ่งเป็นพี่สาว ของคุณย่า
ปริศนาก็ได้นำที่ดินตรงนั้นให้คุณย่าปริศนาได้ทำการจัดการที่ดินตรงนั้น อย่างการทำสวน และปลูกผัก
ผลไม้ ซึ่งเมื่อมีผลผลิตต่าง ๆ ท่านก็จะนำไปไว้ขายบ้าง อีกทั้งนั้นมีการนำไปแจกจ่ายให้กับญาติสนิทมิตร
สหาย ซึ่งคุณย่าชุบก็เป็นหนึ่งในนั้น
นอกจากนี้คุณย่าชุบยังได้กล่าวถึงการที่คนในชุมชนท่านอื่น ๆ ก็ได้มีการนำผลไม้ต่าง ๆ มามอบ
ให้กับคุณย่าชุบ ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง มะละกอ เป็นต้น ซึ่งคนในชุมชนเหล่านี้เองก็เป็นคนที่ให้ความ
เคารพ และนับถือคุณย่าชุบเหมือนคนในครอบครัว ทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นเพียงแค่คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดี ย วกั น เพี ย งเท่ านั้ น โดยแสดงให้เ ห็ นว่ า คนในชุ ม ชนแห่ง นี ้เ กิด และเติ บ โตขึ้ นมาในชุ มชนแห่งนี้
เช่นเดียวกัน ทำให้ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ที่มากกว่าคนที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือน
เคียงแค่เพียงเท่านั้น หากเปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่เห็นหน้าค่าตากั นมา และเติบโตด้วยกันมาอย่าง
ยาวนาน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้มีความก้าวหน้า และความเจริญมากยิ่งขึ้นไป
ระบบเครือญาติของคนในชุมชนวัดบางไกรใน
ระบบเครือญาติในชุมชนแห่งนี้โดยส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นแบบครอบครัวขยาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้
ศึกษาได้ข้อมูลผ่านจากการสังเกต และลงพื้นที่ โดยผู้ศึกษาเห็นว่าโดยส่วนมากของคนในชุมชนแห่งนี้จะ
อยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีคนในหลาย ๆ ช่วงอายุอยู่ในบ้าน หรือบริเวณเดีย วกัน อีกทั้งในวัน
สำคัญ หรือวันพิเศษต่าง ๆ เหล่าลูกหลานที่อยู่ห่างออกไป หรือออกไปใช้ชีวิตไกลบ้านก็จะกลับมาร่วมตัว
และพบปะกับญาติ โดยภายในครอบครัวของคุณย่าชุบ จะมีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านจำนวน 11 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคนทั้งในวัยสูงอายุ วัยผู้ใหญ่ และวัยเด็ก หรือแม้แต่ในบ้านของครอบครัวของคุณเพียงใจ
ที่ภายในบ้านของคุณเพียงใจนั้น ก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกอีกจำนวน 7 คน เช่นเดียวกันกับบ้านของคุณ
ดวงพร และคุณชุติกาญจน์ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่คนเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ใน
รั้วเดียวกัน
ถึงอย่างไรก็ตาม ครอบครัวของคนในชุมชนทุกคนก็ไม่ได้มีครอบครัวแบบขยายเช่นเดียวกันทุก
ครอบครัว ซึ่งสามารถเห็นได้จากครอบครัวของคุณปู่สำรวม และคุณย่าดวงเพ็ญ ที่อาศัยอยู่กับหลานสาว
อีกเพียง 1 คน รวมเป็น 3 คน หรือแม้แต่ครอบครัวของคุณประนอม ที่อาศัยอยู่กับสามีแค่ 2 คน แต่ลูก
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ของคุณประนอมที่ถึงแม้ว่าจะออกไปอาศัยอยู่ที่นอกบ้านก็ตาม แต่ก็ยังคงอาศัยอยู่ในซอยวัดบางไกรใน ที่
สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบาย
ประเพณีสำคัญและกิจกรรมของคนในชุมชน
ด้วยความที่ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับวัดและชาวบ้านในชุมชนส่วนมากนับถือศาสนา
พุทธทำให้ประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศาสนา โดยในแต่ละปีภายในชุมชนก็จะมีการ
จัดประเพณีและกิจกรรมที่ทำร่วมกันต่าง ๆ มากมายโดยจะมีหน่วยงานของทางอบต. เป็นผู้ประสานงาน
หรือผู้จัดงาน ทำให้กิจกรรมหรือประเพณีต่าง ๆ อีกมากมาย เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
วันขึ้นปีใหม่
ในวัน ที่ 31 ธัน วาคมของทุกปีทางวัดจะมีการจัดการสวดมนต์ข้ามปี โดยชาวบ้านสามารถ
มารวมตัวสวดมนต์ข้ามปีกันได้ในศาลา โดยจะมีหนังสือบทสวดมนต์ และของว่างแจกไว้ ให้ และทางวัด
ก็ยังมีการเปิดบทสวดมนต์เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ ที่บ้านสามารถได้ยินและสวดมนต์ตามได้ วันขึ้นปีใหม่ 1
มกราคมของทุก ๆ ปีทางวัดจะจัดโต๊ะเรียงแถวยาวประมาณ 8-10 แถวที่ลานวัดในตอนเช้า โดยชาวบ้าน
ก็จะมีการเตรียมของเพื่อใส่บาตร โดยพระจะเดินรับบิณฑบาตตามแถวของโต๊ะและมีลูกศิษย์เดินถือถุง
ตามเพื่อใส่ของ โดยจะเริ่มต้นขบวนที่จะเป็นพระพุทธ เมื่อบิณฑบาตรครบทุกแถวแล้วทางวัดก็จะมีการ
สวดมนต์ให้พรรดน้ำมนต์และมีการจับฉลากให้แก่คนที่มาร่วมงาน โดยหมายเลขของฉลากจะได้รับตอน
ที่มัคนายกแจกของขณะเดิน ขบวนนั่นเอง ของรางวัล ก็จะมี จำนวนมากแตกต่างกันไป ไม่ว ่าจะเป็น
พระพุทธรูปให้กลับไปเคารพบูชา ของใช้ เช่น พัดลม ผ้าห่ม กาต้มน้ำต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อให้
ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมสนุกและตอบแทนที่ชาวบ้านยังคงรัก รักษาและเคารพสถานที่นี้อยู่เสมอ และอีก
สิ่งหนึ่งยังทำให้พี่น้องลูกหลานของคนในชุมชนได้มารวมตัวกันพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนของขวัญ
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ในวันปีใหม่กันลูกหลานจะนำของไปมอบให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักแต่ละบ้านก็จะมีของมามอบให้กันเพื่อเป็ น
การสวัสดีปีใหม่

ภาพที่ 18 และ 19 แสดงถึงกิจกรรมการทําบุญ และจับฉลากที่เกิดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์
โดยปกติทุกปีในวันสงกรานต์ทางวัด จะร่วมกับทางอบต. และได้มีการจัดงานวันสงกรานต์ขึ้น
ในวันที่ 16-17 เมษายนของทุกปี โดยในวันที่ 16 จะมีการทำบุญตักบาตรให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
หรือที่เรียกว่าการทำบังสุกุล โดยทางวัดจะมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ ซึ่งก็จะมีการนำกระดูกของผู้
ที่ล่วงลับไปแล้วมาทำพิธีสวดมนต์ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จัดขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้คนระลึกถึงญาติผู้ที่ล่วงลับไป
แล้ว
และในวันที่ 17 ก็จะมีประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
และรับพรจากพระ และผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต โดยในวันนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้น
มากมาย และกิจกรรมที่เป็นที่สำคัญของงานในวันนี้คือการประมูล ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนและ
กระท้อน และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ การประมูลเป็ด เพราะกิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านในนาม
“เทศกาลกินเป็ด” นอกจากนี้ก็ยังมีการแข็งเตะตะกร้อรอดห่วงของผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกปี
นอกจากนี้ก็ยังมีการรำกลองยาวเพื่อเป็นการรำแก้บนของชาวบ้านหรือคนในชุมชน เป็นการรำ
ถวายแก่ “หลวงปู่สว่าง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนนับถือกันเป็นอย่างมาก โดยคนในชุมชนมีความเชื่อกัน
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ว่าถ้าหากมาขอพรหรือขอสิ่งที่ตนปรารถนาก็จะสัมฤทธิ์ผลสมดังปรารถนา จึงทำให้มีการรำแก้บนเป็น
ประจำในวันสงกรานต์ของทุกปี
ในช่วงเวลาหัวค่ำของทั้ง 2 วันก็ยังมีร้านค้า และร้านเกมส์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านปาโป่ง ร้าน
ยิงปืน และชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและคนในชุมชนได้มาเดินเที่ยวกันในงาน ซึ่งสามารถ
เรียกได้ว่าเป็นงานวัดของที่นี่เลยก็ว่าได้ โดยในบางปีก็จะมีวงดนตรีมาเล่นและฉายหนังกลางแปลงอีกด้วย
แต่เนื่องจากถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด –19 ทำให้ในวันที่ 16-17 ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อโควิด-19

ภาพที่ 20 และ 21 แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเทศกาลกินเป็ด วันสงกรานต์
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ภาพที่ 22 แสดงถึงพิธีการรําแก้บน หลวงปู่สว่างของชาวบ้านในชุมชน
ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด
ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด มีการเขียนไว้บนเว็บไซต์ บ้านจอมยุทธ (2543) ว่าเป็น
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นตามลำน้ำ
ในคลองบางกอกน้อย โดยจะหลายวัดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนี้ด้วย เช่น วัดไทยเจริญ วัดบางไกร
นอก วัดบางไกรใน วัดอุทยาน และวัดโบสถ์
โดยประเพณีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรม 7 ค่ำเดือน 12 แต่วันที่จะทำบุญกันอย่างแท้จริงคือวันแรม 8
ค่ำเดือน 12 ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดมาประมาณ 80 ปีกว่าแล้ว และในปัจจุบันก็ยัง
มีการจัดประเพณีนี้อยู่ ซึ่งพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการทำบุญตักบาตรทั่ว ๆ ไปมากนัก
แต่ที่พิเศษกว่าการทำบุญทั่ว ๆ ไปก็คือ แทนที่พระภิกษุจะออกบิณฑบาตไปตามท้องถนนก็ได้เปลี่ยนมา
เป็นพายเรือออกมาบิณฑบาตแทนและคำว่า "พระร้อยแปด" นั้นไม่ได้หมายถึงจำนวนของพระภิกษุสงฆ์
108 รูปเท่านั้น แต่คำว่าร้อยแปดยังเป็นคำที่คนไทยนิยมเรียกสิ่งของที่มีมากจนไม่สามารถคาดเดาถึง
จำนวนที่แท้จริงได้ เช่นเดียวกับคำว่า "ร้อยแปดพันเก้า" นั่นเอง
ประวัติความเป็นมาของประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด เดิมที่เป็นประเพณีของชาวบ้านวัด
หญ้าไทรที่ได้มีการริเริ่มจัดทำประเพณีนี้ขึ้นก่อน และต่อมาวัดหญ้าไทรก็เกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่ส ามารถ

59

จัดทำได้อีก จึงได้มอบให้วัดบ้านจีน (วัดไทยเจริญ) รับทำต่อ โดยในเวลานั้นวัดบ้านจีนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านยังไม่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการะและใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจ ท่านอธิการ
แฉ่งเจ้าอาวาสจึงมีโครงการจัดให้หล่อพระพุทธรูปขึ้น และได้ทำการป่าวประกาศบอกบุญให้กับชาวบ้านได้
เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อที่จะรับบริจาคทองเหลืองมาหล่อเป็นองค์พระและเมื่อได้ทองเหลืองเพียงพอ
แก่ความต้องการแล้ว ท่านจึงแผ่ทองเหลืองให้เป็นแผ่น ๆ และนำออกไปแจกจ่ายให้แก่สมภารทุกวัด
ในเขตท้องที่นนทบุรีตลอดจนเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมให้ช่วยลงอักขระในแผ่นทองเหลืองที่ได้รับแจกไป
แล้วนำกลับมาหล่อเป็นพระพุทธรูปต่อไปที่เรียกว่า "พระพุทธอาคม” และการทำบุญตักบาตรพระร้อย
แปดนั้นก็เริ่มทำมาตั้งแต่สร้างหลวงพ่อพุทธอาคมเสร็จ ซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์แรม 8 ค่ำเดือน 12 ปีกุนหรือ
ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2466 นั่นเอง
และสำหรับจุดประสงค์ของการแห่ขบวนพระนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดย
ทั่วกันว่าจะมีพิธีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว และให้สาธุชนมาทำบุญร่วมกันใน
วันรุ่งขึ้น การแห่ขบวนพระนี้ ทุกวัดจะแห่พร้อมกันหมด พิธีจะเริ่มขึ้นในวันแรม 7 ค่ำเดือน 12 โดยเริ่มพิธี
ตั้งแต่ตอนบ่ายและทุก ๆ วัดที่จัดงานนี้ก็จะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของวัดนั้น ๆ เช่น หลวงพ่อ
อาคมจากวัดไทยเจริญ หลวงพ่อโตวัดอุทยาน และหลวงปู่สว่างวัดบางไกรใน โดยจะแห่เรือไปตามลำน้ำ
และจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม มีการรำประกอบด้ว ยขบวนแห่ และจึงได้นำเรือล่องไปตาม
บ้านเรือนต่าง ๆ ตามลำคลองบางกอกน้อย โดยมุ่งไปทางทิศตะวันออกตลอดจนจดวัดชัยพฤกษ์ แล้วจึง
ค่อยย้อนกลั บ มาทางทิ ศตะวั น ตกจนถึ ง อำเภอบางใหญ่ ต่อจากนั้นก็จ ะนำเรื อย้ อ นกลับ มาตั้ งที ่ วั ด
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านได้มากราบไหว้ปิดทองบูชาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืนตลอดงาน และจะมี
มหรสพสมโภชอย่างมโหฬาร
โดยพิธีกรรมในวันแรม 8 ค่ำเดือน 12 จะเริ่มเวลา 5.00 น. (ตี 5) ซึ่งถือว่าเป็นวันทำบุญใหญ่
ที่แท้จริงและจะมีประชาชนเข้ามาร่ วมทำบุญตามลำน้ำกันอย่างหนาแน่นของทั้งสองฝั่งคลอง ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่มาทำบุญพระร้อยแปดนี้จะมีทั้งการมาโดยเรือพายและเรือเครื่อง และในปัจจุบันซึ่งมีถนน
ประชาชนจึงสามารถนำรถมาจอดที่วัดและร่วมทำบุญได้ ซึ่งจะมีการเตรียมอาหารคาวหวานมาอย่าง
พร้อมเพรียง และส่วนทางด้านของพระสงฆ์นั้นชาวบ้านจะมีการนิมนต์ลงเรือจ้างบ้างเรืออีแปะบ้างโดยที่
บางลำจะมีพระ 1 องค์หรือ 2 องค์ แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 องค์ และจะมีคนพายเรือ 3-4 คนเพื่อคอยรับ
อาหารคาวหวานจากประชาชน พระจะบิณฑบาตไปในทางเดียวกัน เช่นถ้าหากเริ่มต้นทางฝั่งขวาก็จะรับ
บิณฑบาตเรื่อยไปแล้วจึงวกกลับมาฝั่งซ้าย ในแต่ละวัดจะมีการแห่พระพุทธรูปองค์สำคัญซึ่งจะประดับ
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ประดาอย่างสวยงามไปรับบิณฑบาตด้วยพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำการปิดทองและบริจาค
ทรัพย์เพื่อนำไปทำนุบำรุงวัด ในช่วงเวลาที่ประชาชนจะมาทำบุญกันอย่างหนาตานั้นจะอยู่ระหว่าง
6.00-7.00 น. ประชาชนจะมีการปูเสื่อเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดวางสิ่งของที่นำมาทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด
นอกจากนี้ในประเพณีนี้ ก็ยังมีชาวบ้านที่มีการแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดี ไม่ว่าจะเป็น พระฤๅษี
เงาะป่าและอีกมากมายลงเรือแห่เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานประเพณีนี้อีกด้วย (บ้านจอมยุทธ, 2543:
ออนไลน์)

ภาพที่ 23, 24 และ 25 แสดงกิจกรรมในงานประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด
การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน
จากการสำรวจ และคำบอกเล่าของคนในชุมชน ทำให้ได้ทราบว่าสภาพบ้านเรือนของคนในชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก จากที่เมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเพียงบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูงเพื่อ
เอาไว้ใช้งาน บริเวณใต้ถุนของบ้านจะเป็นพื้นดิน แต่ในปัจจุบันพื้นที่ใต้บ้านของคนในชุมชนบางส่วนมี การ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นใต้ถุนบ้านที่เป็นน้ำหรือโคลนกันเกือบหมด เนื่องด้วยส่วนหนึ่งอาจจะมาสาเหตุของ
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เขื่อน หรือตลิ่งที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ซึ่งอาจจะทำให้โดนน้ำกัดเซาะได้โดยง่าย และอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมา
จากการที่ภายในชุมชนต้องพบเจอกับการเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในปี พ.ศ. 2538 และอีกครั้ง
คือน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในปัจจุบันสภาพบ้านเรือนบางส่วนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
บ้านที่สร้างด้วยปูนบ้าง และในบางบ้านก็ยังมีร่องรอยจากน้ำท่วมให้ได้เห็นอยู่
รูปแบบการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมไปถึงหน้าที่การงาน หรืออาชีพของคน
ในชุมชน ครั้งอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำสวนผลไม้ หรือค้าขายผลผลิตที่ได้มาจากการทำสวน
ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นไปในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรมอย่างในอดีต แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังคงมีคนในชุมชนบางส่วนที่ยังคงทำอาชีพเป็น
ชาวสวนอยู่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ กล่าวคือการดำรงอยู่ของอาชีพชาวสวน ที่ส่วนใหญ่จะเป็นบทบาท
หรือหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรในในปัจจุบัน ยังคงมีอยู่ โดยผู้สูงอายุเหล่านั้นได้มีการใช้ความรู้
หรือทักษะที่ติดตัวครั้นเมื่อตนอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว หรือก็คือการที่ภูมิปัญญา และความรู้ในการทำสวน
หรือการทำงาน ทำอาชีพเป็นชาวสวนเหล่านี้ยังคงอยู่ติดอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ลักษณะ
ทางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่บทบาท และการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้นั้นยังคง
อยู่
การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไปข้างต้น ภายใน
ชุมชนก็ยังมีสถานที่อื่น ๆ อีกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน อนามัย และอื่น ๆ อีก
มากมาย การเปลี่ยนแปลงที่มากมายเหล่านี้ ชาวบ้านบางคนอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “การพัฒนา”
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดความร่วมแรงร่วมใจกันของคน
ในชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนของตนเองนั้นเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังรวมไปถึง
การมีสำนึกรักในถิ่นที่เกิด
ในบทต่อไปจะเป็นบทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน ซึ่งเป็นกลุ่มที่คนในชุมชน
ให้ความสำคัญ และเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นการกล่าวถึ งกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรม
ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติ ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของผู้สูงอายุเอง และกิจกรรมที่ทางชุมชนร่วมกัน
จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ รวมไปถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีต่อตนเอง และมุมมองที่น่าสนใจศึกษาอื่น ๆ
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บทที่ 4
ผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรใน
ผู้ศึกษาเกิด และเติบโตขึ้นมาในชุมชนบางไกรใน มีความคุ้นเคยกับชุมชนนี้มาเป็นเวลาเท่ากับ
อายุของผู้ศึกษาเอง ครอบครัวของผู้ศึกษาเป็นครอบครัวใหญ่ และจะมีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน ทำให้
สามารถเดินไปมาหาสู่กันได้อย่างง่ายดาย โดยครอบครัวของผู้ศึกษามีคุณย่าเป็นผู้สูงอายุในครอบครัว
สังเกตได้ว่าในชุมชนแห่งนี้มีค รอบครัว ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับครอบครัว ของผู้ศึกษาค่อนข้างมาก
นั่น หมายถึงเมื่อมองไปในชุมชน ก็จะเห็นผู้ส ูงอายุในบ้านแต่ล ะหลัง ซึ่งเมื่อลองได้นับจำนวนแล้ ว
ก็น่าสนใจทีเดียว ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับผู้สูงจำนวน 10 คน โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย
ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มนี้ อันเนื่องมาจากผู้ศึกษา
เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุในช่วงตอนต้น และตอนปลายมีช่ องว่างระหว่างอายุแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งลักษณะทางกายภาพ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตบางประการ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าสำคัญทำให้ผู้ศึกษา
เลือกที่จะศึกษาผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มนี้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุหลายคนที่มีอายุมากแล้ว คำบอกเล่า
ของท่านอาจไม่ได้พูดติดต่อกันเป็นถ้อยคำยาว ๆ เพราะท่านก็อาจจะเหนื่อย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงคัดสรร
เฉพาะถ้อยคำในบางช่วงของการสนทนา นอกจากนี้ผู้ศึกษาก็จะสัมภาษณ์ มุมมองของกลุ่มคนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชนว่ามีความคิดเห็นต่ อผู้สูงอายุอย่างไร โดยจะศึกษาจำนวน 4 คน โดยเลือก
อายุ 51 - 59 ปี เป็นจำนวน 1 คน อายุ 40 -50 ปี จำนวน 1 คน อายุ 30 - 39 ปี จำนวน 1 คน และอายุ
20 – 29 ปี จำนวน 1 คน โดยทั้งหมดจะเป็นผู้ที่เกิด และเติบโตในชุมชน เพื่อจะได้ทราบถึงมุมมองของ
คนต่างวัยที่มีต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้นมีจำนวน 14 คน โดยจะได้นำเสนอเป็นประเด็น
ดังนี้
ผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรใน
ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ซึ่งปัจจุบันเรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถูกรายล้อมไปด้วย
ความเจริญ ทั้งถนนหนทาง และห้างสรรพสินค้ามากมาย แต่วิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสังคมเมืองอยู่บ้าง จากคำบอกเล่าของอาสาสมัครที่ดูแล
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โครงการของผู้สูงอายุภายในชุนชนแห่งนี้ยังมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ม ากถึง 226 คน ซึ่งสามารถเทียบได้ว่า
ในเกือบ ๆ ทุกหลังคาเรือนในชุมชนจะมีผู้สูงอายุ 1-2 คน ต่อ 1 หลังคาเรือนเลยก็ว่าได้ ตัวเลขนี้อาจดู
ปกติ แต่ เ มื ่ อ ดู ท ี ่ อ ายุ จ ะพบว่ า มี ผ ู ้ ส ู ง อายุ ต อนปลายอยู ่ ค ่ อ นข้ า งมาก (80 ปี ข ึ ้ น ไป) ที ่ ย ั ง ดู แ ข็ ง แรง
และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
4.1 ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนแห่งนี้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่ภายใน
ชุมชนได้มีการจัดตั้งชมรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุขึ้น ในชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางนาย
ไกร” ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกขานกันมาตั้ง แต่เริ่มตั้ง สังเกตว่าไม่เหมือนชื่อหมู่บ้านเสียทีเดียว ผู้ศึกษาเข้าใจว่า
น่าจะตั้งขึ้นเพื่อให้ฟังดูแล้วคล้องจองสละสลวย ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ วัตถุประสงค์เหล่านี้
พบว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกเขียนขึ้นมาในโครงการของทางการ พร้อมทั้งยังมีการนำเสนอความรู้เรื่อง
สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุขทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้
ยังมีการเขียนเป็นโครงการ โดยใช้ช ื่อว่า “ผู้ส ูงอายุบ้ านบางนายไกรใส่ใจสุขภาพ” เพื่อเป็นการนำ
งบประมาณมาพัฒนา และจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนมากจะเลือกวันที่ผู้สูงอายุ
สะดวก หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งส่วนมากกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ หรืออาทิตย์ เพราะ
เป็นวันที่ลูกหลานหยุดอยู่บ้าน ทำให้ผู้สูงอายุสามารถออกไปร่วมกิจกรรมกับทางชมรมได้ และยังรวมไปถึง
การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ภายในวันนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นล้วนแล้ วแต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความสุข รวมไปถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ โดยในแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนเรื่อง
หรือหัวข้อในการให้ความรู้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการให้ความรู้จากวิทยากรทางสาธารณสุข หรือคุณหมอจาก
โรงพยาบาลโดยให้ความรู้ทั้งในเรื่องของยา การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขสุขภาพตา, หู การให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคปวดข้อ, ปวดเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง และการออกกำลังกาย SKT หรือการทำ
สมาธิบำบัด ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำให้ได้ทราบอีกว่านอกจากกิจกรรมที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีการจับของขวั ญ
โดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียเงิน แต่จะเป็นการที่ผู้จัดทำโครงการจัดหาของขวัญมาให้แก่ผู้สูงอายุ และยังมี
กิจกรรมเดือนเกิด ก็คือมีการจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลง อวยพร และให้ของขวัญแก่ผู้สูงอายุที่เกิด
ในเดือนนั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ผู้ สูงอายุในชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เหล่านี้จะถูกจัดขึ้นที่สถานีอนามัยประจำชุมชน
การจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ เป็นเพียงแค่หนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวาระพิเศษที่จะ
ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนยังคงมีการเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับคนอื่น ๆ และยังคงมีการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
นั้น สามารถดูแลตนเองได้ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ท่านชมรมจัดขึ้นมีจุดประสงค์
หลักคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ โดยที่นอกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวาระพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้
ผู้สูงอายุยังคงมีการทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งการกิจวัตรประจำวัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้
เกิดขึ้นในชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป
4.2 วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจะเป็นการให้ภาพของผู้สูงอายุว่าท่านทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง ๆ และ
มีวันพิเศษอะไรบ้างที่ท่านมีกิจกรรมที่ต่างไป ผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ กิจวัตรประจำวัน และ
กิจกรรมที่ท่านได้ทำในวาระพิเศษ
4.2.1 กิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุตอนปลาย
จากการสัมภาษณ์คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในเรื่องของกิจวัตร
ประจำวัน ว่าในแต่ละวันท่านได้ทำอะไรบ้าง ท่านก็ได้บอกว่า
ก็ไม่ได้ทำอะไร วัน ๆ หนึ่งก็มีแค่นั่ง ๆ นอน ๆ เมื่อก่อนยังมีการไปพูดคุย หรือได้เจอกับ
เพื่อน ๆ อยู่ทุกวัน แต่ตอนนี้ ก็แค่โทรศัพท์คุยกัน แต่หูก็ไม่ค่อยดี คุยเล็ก ๆ น้อย ๆ . . . ทุก ๆ วัน
จะทำบุญ ตักบาตรเป็นประจำ โดยจะมีพระพายเรือมาบิณฑบาต ก็จะจัดเตรียมอาหาร เพื่อ
นำไปถวายพระในทุก ๆ วัน
(คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2564)
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แต่จากการสังเกตของผู้ศึกษานั้น คุณย่าชุบไม่ได้นั่งๆ นอนๆ แต่ยังทำงานอีกหลายอย่างทีเดียว
เช่น มีการช่วยทำอาหาร และยังช่วยเลี้ยงหลานอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงการทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ
อย่างเช่นการกรอกน้ำ หรือการรดน้ำต้นไม้ ซึ่งนอกจากนี้คุณย่าชุบยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อก่อนท่านจะยังมี
การไปพูดคุย หรือพบปะกับเพื่อน ๆ ของท่านอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน
ทำให้ท่านไม่สามารถไปนั่งคุยเล่นได้ จึงทำได้แค่เพียงโทรศัพท์คุยกันเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวัน
อย่ า งเมื ่ อ ก่ อ นแล้ ว เพราะหู ข องท่ านนั ้น ไม่ค ่ อ ยดี ท่ า นจึ ง จะคุย โทรศั พ ท์ แ ค่เ พีย งเล็ก น้อ ยเท่านั้น
นอกจากนี้ในทุก ๆ วันของท่าน ท่านยังได้กล่าวอีกว่า ท่านนั้นได้มีการทำบุญ ตักบาตรเป็นประจำ โดยจะ
มีพระพายเรือมาบิณฑบาต ท่านก็จะมีการจัดเตรียมอาหาร เพื่อนำไปถวายพระ

ภาพที่ 26 และ 27 แสดงภาพคุณย่าชุบ อายุ 89 ปี ขณะทำกิจวัตรประจำวัน
หรือแม้แต่ผู้สูงอายุตอนปลายท่านอื่น ๆ ที่ได้มีการกล่าวถึงการทำกิจวัตรประจำวันของท่าน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือท่านยังคงมีการทำงานบ้าน อย่างเช่นการทำอาหาร หรือแม้แต่การ
ดูแลสวน และรดน้ำต้นไม้ ซึ่งมองดูแล้วอาจเป็นงานที่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุตอนปลาย แต่ผู้สูงอายุใน
ชุมชนแห่งนี้ยังคงมีการทำสวนกันเป็นปกติ
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4.2.2 กิจกรรมในวันพิเศษของผู้สูงอายุตอนปลาย
กิ จ กรรมในวั น พิ เ ศษ หรื อ วาระพิ เ ศษ เป็ น กิ จ กรรมที ่ ผ ู ้ ส ู ง อายุ ไ ด้ ม ี ก ารทำกิ จ กรรมอื ่ น ๆ
นอกเหนือจากการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นวันวันเกิด วันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญทางสาสนา
เป็นต้น โดยในวันพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็นเป็น 2 ประเด็น คือ กิจกรรมที่ทำในวาระ
พิเศษต่าง ๆ และกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ทำในวาระพิเศษต่าง ๆ
วันพิเศษ หรือก็คือวันในวาระพิเศษ เป็นวันที่จะต่างไปจากทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ วันแม่ หรือ
วันเกิด และวันสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นวันสงกรานต์ หรือวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่วันพิเศษ
เหล่านี้ เป็นวันที่คนในชุมชน หรือคนในครอบครัวมีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่ง จากการสัมภาษณ์
คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี ท่านได้กล่าวว่า ในวันเกิดของท่านครอบครัวของท่านจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดงาน
เลี้ยงให้วันเกิดให้กับท่าน โดยที่จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมีการเป่าเค้ก และคุณย่าชุบยังได้
กล่าวว่า เมื่อก่อนก็จะไปกินเลี้ยงกันที่ร้านอาหาร มีการร้องเพลงกันอย่างมีสนุกสนาน โดยที่จะอยู่กันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งลูก และหลาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขอย่างมากโดยคุณย่าชุบได้กล่าวว่า
“. . . วันเกิดเป็นวันที่ย่ามีความสุขมาก ๆ เพราะลูก ๆ และหลานทุกคนมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อม
ตา. . .” (คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2564)

ภาพที่ 28 แสดงภาพงานวันเกิดคุณย่าชุบ ปี 2562
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หรือในวันขึ้นปีใหม่ ที่คุณย่าชุบได้กล่าวว่าในทุก ๆ วันขึ้นปีใหม่ ก็มีการจัดกิจกรรมการแลก
ของขวัญกันภายในครอบครัว อีกทั้งยังคนในชุมชนคนอื่น ๆ ที่ให้ความเคารพท่านยังมีการนำของขวัญมา
สวัสดีปีใหม่ท่านมากมาย ซึ่งนอกจากการให้ของขวัญแล้วนั้น ในเช้าวันที่ 1 ของทุกปี ทางวัดบางไกรใน
ก็จะมีการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งคุณย่าชุบก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมมตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่นี้ทุกปี หรือแม้แต่ผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ ที่ก็มีการได้รับการให้ของขวัญสวัสดีปีใหม่ในทุก ๆ ปี
เช่นเดียวกันกับคุณย่าชุบ คุณปู่สำรวมก็ได้ก ล่าวว่า ทุก ๆ ปีก็จะมีลูกหลานเอาของมาให้อย่างไม่ขาดสาย
เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 29 และ 30 แสดงภาพกิจกรรมการแลกของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ปี 2563 และ ปี 2565
ของครอบครัวคุณย่าชุบ

ภาพที่ 31 และ 32 แสดงการให้ของขวัญสวัดีปีใหม่ ปี 2565 ที่บ้านคุณปู่สำรวม และคุณย่าดวงเพ็ญ
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กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนวัดบางไกรในแห่งนี้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ถูกจัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นชมรมที่ถูกจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้คนใน
ชุมชน รวมทั้งผู้สูงอายุต่างก็ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุเหล่านี้
จากการลงพื้นที่ และพูดคุยกับผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง จากการลงภาคสนาม ทำให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปข้อมูล
ได้ว่า ผู้สูงอายุตอนปลายของชุมชนแห่งนี้ส่วนมาก จะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามากกว่ากิจกรรมที่ทาง
ชมรมจัดขึ้น
โดยกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลายต่างก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ตนนั้นไม่ได้ไปเข้าร่วมกับ
กิจกรรมที่ทางชมรมผู้สูงอายุเป็นคนจัดขึ้น หากแต่จะไปเข้าร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาเสียมากกว่า โดย
คุณย่าชุบ ซึ่งมีอายุ 89 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหน เพราะเราก็กลัวติดโควิดด้วย ที่บ้านไม่ค่อยอยากให้ไป เพราะ
ก็แก่มากแล้ว ไหนที่บ้านเรายังจะมีเด็กอ่อน และก็คนป่วยอีก แต่ถ้าวันไหนเขามารับให้ไปเล่นไพ่ที่
บ้านยายปลิดก็มีออกไปบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ ก็ไม่ได้ไปหรอก ส่วนมากที่ไปประจำก็อย่างวันพระ ก็จะมี
ออกไปทำบุญตักบาตรที่วัดบ้าง เมื่อก่อนก็ไปบ่อยหน่อย แต่เดี๋ยวนี้ก็นาน ๆ ไปที
(คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564)

และคุณย่าบุญล้อม อายุ 87 ปี ซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการเข้าร่ว ม
กิจกรรมกับที่ทางชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้จัดขึ้น โดยว่าท่านนั้นไม่ค่อยได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรม
ผู้สูงอายุเท่าไหร่ ซึ่งท่านกล่าวว่า
ไม่ค่อยได้ไปแล้ว แก่แล้ว ไปไม่ไหว เมื่อก่อนก็มีไปเต้นแอโรบิคที่ อนามัยบ้าง แต่มานี้ก็
ไม่ได้ไปไหนแล้ว มีไปวัดบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยหรอกนะ นาน ๆ ไปที อย่างทำบุญ
วันกงวันเกิดเนี่ยหลาน ๆ ก็จัดให้ แล้วก็พาไป อย่างว่าล่ะนะ เดี๋ยวนี้ย่าก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอก ไป
โรงพยาบาลซะบ่อย
(คุณย่าบุญล้อม อายุ 87 ปี, สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2565)

69

ส่วนคุณย่าดวงเพ็ญ อายุ 86 ปี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุว่า “. . .ไม่ไป
หรอก ฉันเจ็บขา เดินไม่ไหว มันปวดไปหมดแหละ ขาเขอ หลังเหลิง จะลุกจะนั่งยังลำบาก เลยไม่ค่อยได้
ออกไปไหน. . .” (คุณย่าดวงเพ็ญ อายุ 86 ปี, สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2565)

ภาพที่ 33 และ 34 แสดงภาพคุณย่าปริศนา และคุณปู่วิชัย (สามีคุณปริศนา)
นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ยังได้ไปสัมภาษณ์กับคุณย่าปลด หรือก็คือคุณย่าเพียงใจ อายุ 86 ปี และคุณ
ย่าปลิด หรือคุณย่าปริศนา อายุ 84 ปี ซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นพี่น้องกัน โดยทั้งสองให้ข้อมูลที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือในปัจจุบันทั้งสองนั้น ไม่เคยได้ไปเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เนื่องด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกันไป โดยคุณย่าปริศนา อายุ 84 ปี ได้กล่าวว่าท่านนั้นไม่ได้ไป เพราะท่านนั้นต้องทำสวน
โดยคุณย่าปริศนานั้นในปัจจุบันท่านก็ยังคงทำสวนอยู่ ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการปลูกกล้วย และปลูกมะนาว
ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของสวนก็คือคุณย่าเพียงใจ หรือก็คือพี่สาวของคุณย่าปริศนานั่นเอง เมื่อในอดีตคุณย่า
ปริศนาได้ทำงานเป็นภารโรงอยู่ที่โรงเรียนวัดบางไกรใน เช่นเดียวกับคุณย่าเพียงใจ หากแต่คุณย่าเพียงใจ
นั้นเคยเป็นคุณครู ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งเหตุผลที่คุณย่าเพียงใจนั้นไม่ค่อยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ท่าน
กล่าวว่า
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ไม่ได้ไปเข้าร่วมกับเขา เพราะเรามันเดินทางลำบาก กว่าจะไปกว่าจะมา ไม่อยาก
รบกวนลูกด้วย แต่ก็มีไปพูดคุยอยู่ที่บ้านนู้นบ้านนี้บ้างก็ทำให้เราไม่เหงาเท่าไหร่ และเมื่อก่อนก็มี
ไปวัดบ้าง แต่เดี๋ยวนี้เวลาจะไปทำบุญลูกก็จะพาไปทำบุญที่วัดอื่น
(คุณย่าเพียงใจ อายุ 86 ปี, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2565)

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้อายุตอนปลาย สามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นต่างก็ยังคงมีการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยส่วนมากกิจกรรมที่ทำกันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นกิจกรรมทางศาสนา
ที่ได้มีการไปทำบุญ ไหว้พระ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำตามความเชื่อของผู้สูงอายุนั้น ๆ นอกจากนี้ถึงแม้บาง
ท่านจะไม่ได้ออกไปไหน แต่ก็ยังคงมีการนัดพบปะ หรือการรวมกลุ่มพูดกันอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าในช่วงพักหลัง
มานี้จะไม่ค่อยได้พบกันกับกลุ่มผู้สูงอายุกันเอง เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังคงมี
การพบปะ และพุดคุยกันอยู่บ้าง กล่าวได้ว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุตอนปลายจะไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ของทางชมรมผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็ยังคงมีกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจวัตร
ประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างเช่น การทำอาหาร หรือการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการทำงาน
เอกสาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เองแสดงให้เห็นว่าเหล่าผู้สูงอายุตอนปลายต่างก็มีกิจกรรมทำกันอยู่
ตลอดไม่หยุดนิ่ง
4.2.3 กิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุตอนต้น
ในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ในช่วงอายุนี้ทำให้
กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นนี้มีทางเลือกในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย โดยส่วนมากกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นนั้น ยังคงมีงานประจำทำกัน อยู่
อย่างเช่น คุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำงานจิตอาสาในชุมชน หรือก็คือการเป็ น
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู ่ บ้ าน หรื อ อสม. (ซึ ่ ง ต่ อ จากนี ้ไ ปผู ้ศ ึ ก ษาจะกล่า วถึ งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ว่า อสม.) และมีงานหลักคือการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน โดยเธอนั้น
มีบทบาทมากมายภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ งานในชมรมผู้สูงอายุ นักพัฒนาบทบาทสิทธิ
สตรี อีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และอีกมากมาย ซึ่งคุณชุติกาญจน์เคยได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการทำงานเป็น อสม. ของเธอว่า
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งานในส่วนนี้เป็นงานที่ทำมานานหลายปีแล้ว ซึ่งในการทำงานนี้ เป็นงานจากการที่มี
แม่เป็นต้นแบบ เพราะแม่ก็เป็นอาสาสมัครเช่นกัน โดยงานอาสาสมัครที่ทำนั้นเป็นงานลงพื้นที่
เพื่อตรวจลูกน้ำยุงลาย และไปอบรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งการทำงานตรงนี้ ไม่เคยย่อท้อเลย สามารถ
ทำงานตรงนี้ได้ในทุก ๆ วัน
(คุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2564)

ภาพที่ 35 และ 36 แสดงภาพคุณชุติกาญจน์ และคุณแม่ (คุณย่าทองย้อย อายุ 97 ปี)

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้มีการไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกิจวัตรประจำวันของเธอ ว่าเธอนั้นทำ
กิจกรรมอะไรบ้าง โดยเธอกล่าวว่า
ในแต่ละวันก็มีทำกับข้าว ทำงานบ้าน และดูแลคุณแม่วัย 97 ปี ซึ่งท่านป่วยเป็นอัมพาต
ทำให้แม่ไม่สามารถเดินไปไหนได้ และทุก ๆ วันในเวลาว่างแดดร่มลมตก หรือช่วงเย็น ๆ ก็จะพา
แม่นั่งรถเข็น และพาท่านออกไปรับลมบริเวณหน้าบ้าน เพื่อเป็นการช่วยทำให้ท่านไม่รู้สึกอุดอู้
ที่ต้องอยู่แต่ในห้อง การได้พาท่านออกไปสูดอากาศนอกบ้านก็คงจะทำให้ท่านมีความสุข ซึ่งนั่นก็
ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
(คุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2565)
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เช่นเดียวกับคุณประนอม อายุ 62 ปี ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และอสม. โดยเธอนั้น
ได้ทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเกษียณอายุราชการ โดยก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียน
ชุมชนวัดบางไกรใน ซึ่งคุณประนอมนั้นได้กล่าวถึงการทำกิจกรรมของเธอว่า
งานตรงนี้ก็ทำมาประมาณ 20 กว่าปีจะ 30 ปีแล้ว ครูทำมาตั้งแต่ก่อนครูจะเกษียณอีก
ถ้าจำไม่ผิด น่าจะประมาณปี 38 (พ.ศ. 2538) ก็รู้สึกว่าการทำงานตรงนี้เป็นงานเราสามารถทำได้
โดยครูจะเป็นคนดูแลเรื่องเงิน เวลาสมาชิกจะกู้เงินกองทุน ก็จะมาบอกกับครู แล้วครูก็จะเป็นคน
จัดทำเอกสาร ยื่นเข้าที่ประชุม และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณา ลงมติกันว่าจะให้กู้
หรือไม่ให้ ทุกเดือน ๆ สมาชิกทุกคนก็จะมาต้องส่งเงินสัจจะให้กับครู (เงินสัจจะ หรือ ก็คือเงินฝาก
ของชาวบ้าน เปรียบเสมือนเป็นธนาคารหมู่บ้าน สามารถทำการกู้ ฝาก หรือถอนได้) . . . กิจวัตร
ประจำวันก็ทำงานบ้าน กวาดบ้าน ล้างจาน หุงข้าว ซักผ้าก็ทำเองหมด เพราะลูกก็ออกไปมี
ครอบครัวกันหมด แต่ถ้าวันไหนว่าง ๆ ก็จะไปเล่นกับหลาน ไปช่วยเลี้ยงหลานบ้าง
(คุณประนอม อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

ในกรณีของคุณดวงพร อายุ 63 ปี ซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และอสม.
เช่นเดียวกัน โดยเธอจะค่อยช่วยดูแลความเรียบร้อย และรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังปัญหาของชาวบ้าน
ในชุมชน ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่ในปัจจุบันเธอได้
ออกมาเป็นอาสาสมัคร และดูแลเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข เธอได้กล่าวว่า
งานที่อสม.ที่ป้าทำอยู่ตอนนี้ป้าก็จะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
เวลามีใครเขาแจ้งปัญหามา ป้าก็จะเป็นคนไปดู แล หรือตรวจสอบให้ อย่างที่ตอนนี้ก็มีการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ป้าก็จะมีการให้ข้อมูลการปฏิบัติ การดูแลตัวเองเบื้องต้นทั้งต่อคนที่ติด
เชื้อ และไม่ได้ติดเชื้อ หรือในส่วนของผู้สูงอายุ ป้าก็จะมีการดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงอายุ มีการวัด
ความดันให้ ประสานงานกับที่อนามัยให้ ถ้าหากมีคนเป็นอะไร ป้า (คุณดวงพร) หรือป้าติ้ว (คุณชุติ
กาญจน์) ก็จะเป็นคนที่หาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ อย่างพ่อหนูที่มีความต้องการ
จะเอาเครื่องช่วยหายใจ ป้าก็จะเป็นคนคุย หรือประสานกับทางอนามัยให้ … นอกจากการทำงาน
เป็นอสม. กิจวัตรที่ป้าทำเป็นประจำก็คือการทำกับข้าวให้คนในครอบครัวกิน ส่วนเรื่องงานทำงาน
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บ้าน หรืองานที่ต้องให้แรงเยอะ ๆ ป้าก็จะให้ลูก ให้หลานทำ
(คุณดวงพร อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

อาจกล่าวได้ว่าทั้งคุณชุติกาญจน์ คุณประนอม และคุณดวงพร ต่างก็เป็นหนึ่งในบุลคลที่อยู่ในกลุ่ม
อาสาสมัครของชุมชนวัดบางไกรใน ที่จะค่อยดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้ผู้คนเหล่านั้นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานของแต่ละท่าน ถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่ หรือการทำงานที่ต้องทำร่วมกัน แต่ถึง
อย่างไรก็ตามแต่ละคนก็จะมีการแบ่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของตน ซึ่งเหมือนเป็นการ
แบ่งส่วนในการรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การทำงานเหล่านี้ทำให้พวกท่านยังคงมีกิจกรรม
และรายได้เสริมจากรายได้หลักอยู่ ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือแม้แต่คุณลดารัตน์ อายุ 63 ปี ที่ถึงแม้ว่าเธอ
ไม่ได้ได้อยู่ในกลุ่มอสม. หรือการเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือข้าราชการเกษียณเช่นเดียวกันกับ
บุคคลที่ผู้ศึกษาเกี่ยวไปข้างต้น แต่ในปัจจุบันคุณลดารัตน์ก็ยังคงมีการทำงาน และยังคงมีการหารายได้อยู่
โดยในปัจจุบันเธอนั่นมีอาชีพค้าขาย โดยท่านได้กล่าวถึงการทำกิจกรรมของท่านว่า
ตอนนี้ก็มีไปขายของที่ตลาดแค่นั้นแหละ ไม่ค่อยได้ไป เพราะเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้จัด
กิจกรรมแล้ว เพราะว่ามันก็มีโควิดเข้ามา แต่แต่ก่อนก็เคยมีไปเข้าร่วมกันกิจกรรมผู้สูงอายุบ้างนะ
แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยหรอก วันไหนที่เราสะดวกเราก็จะไป คือมันก็จะมี กลุ่มไลน์ไว้คุยกันเป็นกลุ่ม
ในกลุ่มก็จะมีการแจ้งข่าว และก็ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ว่าวันไหนมีอะไร ๆ ภายในชุมชนมีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง มีใครที่ไหนติดโควิด ก็จะบอกกันภายในกลุ่ม และเราก็เอาไปบอกคนในครอบครัวต่อ
(คุณลดารัตน์ อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565)

นอกจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณลดารัตน์แล้วนั้น ผู้ศึกษายังได้สังเกตเห็นถึงลักษณะ
หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณลดารัตน์ และได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเดิมคุณลดารัตน์นั้น เป็นคนที่ไม่ค่อย
อยู่ติดบ้าน และจะมีการออกไปข้างนอกอยู่ตลอด โดยที่ที่คุณลดารัตน์ชอบไปมาที่สุดคือตลาดนัด ซึ่งคุณ
ลดารัตน์นั้นชื่นชอบที่จะไปเดินจับจ่ายซื้อของอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้คุณลดารัตน์ยังเป็นคนช่างพูดช่าง
คุยอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองสามารถทำให้ผู้ศึกษาอนุมานได้ว่าคุณลดารัตน์นั้นเป็นคนที่มีบุคลิกชอบเข้า
สังคม
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จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตอนต้นทั้ง 4 ท่าน สามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นยังคงสามารถหา
เงิน หรือหารายได้ให้กับตนเองได้อยู่ อีกทั้งยังคงมีการทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นยังคงมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง และดำเนินต่อไปเพื่อสร้างรากฐานให้กับคุณภาพชีวิต
ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว การทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงจะขึ้นอยู่กับการช่วยครอบครัวในการหารายได้
เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามเท่าที่กำลังตัวเองไหว ซึ่งจากการสังเหตุเพิ่มเติมของผู้ศึกษา ผู้สูงอายุตอนต้นที่ได้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังคงมีพละกำลัง หรือสุขภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง สามารถเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ว
อาจกล่าวได้ว่าทั้งผู้สูงอายุตอนปลาย และตอนต้นนั้นมีความสามารถ หรือพละกำลังทางกายกัน
อย่างชัดเจน กล่าวคือในผู้สูงอายุตอนปลาย ถึงแม้ว่าจะยังคงมีการทำกิจกรรมที่คล้ายกันกับผู้สูงอายุ
ตอนต้น หรือก็คือทั้งผู้สูงอายุตอนปลาย และตอนต้นต่างก็ยังคงมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นการ
ทำงานบ้าน เป็นต้น หากแต่ก็ยังคงมีความต่างกันที่ที่ความเร็ว หรือพละกำลังในการทำกิจกรรม ซึ่งก็จะลด
น้อยลงไปตามตัวเองที่เพิ่มขึ้น โดยทั้งผู้สูงอายุทั้งตอนปลาย และตอนต้นในชุมชนแห่งนี้ยัง คงมีการทำ
กิจกรรมของตนเองอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการ หรือการทำกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสุข และความสบายใจให้แก่ตนเอง
4.2.4 กิจกรรมในวันพิเศษของผู้สูงอายุตอนต้น
กิจกรรมที่ทำในวาระพิเศษต่าง ๆ
คุณดวงพร อายุ 63 ปี ได้ให้ข้อมูลในการทำกิจกรรมในวันพิเศษของเธอว่า “. . .อย่างวันขึ้นปี
ใหญ่นี้ ทุก ๆ ปี ป้าก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดในตอนเช้า และเสร็จจากนั้นก็จะอยู่บ้านเตรียมรับของขวัญ
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จากลูก ๆ หลาน ๆ ที่มาสวัสดีปีใหญ่ โดยป้าก็จะเตรียมของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้คนที่มาสวัสดีปีด้วย
เหมือนกัน. . .” (คุณดวงพร อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

ภาพที่ 37 แสดงภาพคุณดวงพร อายุ 63 ปี ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565
กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ
จากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุตอนต้นที่ให้ข้อมูล จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล และจัด
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยผู้ที่ดูแลกิจกรรมในชุมชนผู้สูงอายุคือเจ้าหน้าที่ อสม. หรือก็คือคุณชุติกาญจน์
คุณดวงพร และก็คุณประนอม ซึ่งทั้ง 3 ท่านก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าท่านนั้นก็จะเข้าร่วม
กิจกรรมกับทางชมรมผู้สูงอายุอยู่ตลอด ซึ่งคุณชุติกาญจน์ได้กล่าวว่า “. . .ก็เป็นทั้งคนจัด และก็คนร่วม
กิจกรรมด้วยหมดเลย เพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนจัด แต่เราก็ยังอยู่ในงาน ได้รับความรู้ ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุคนอื่น ๆ เหมือนกัน. . .” (คุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2565) หรือ
อย่างคุณลดารัตน์ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อมส. ซึ่งเธอก็ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรม
ผู้สูงอายุของเธอว่า เธอนั้นก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง ซึ่งวันไหนที่เธอว่าง หรือเธออยากจะไปเธอก็จะไปเข้าร่วมกับ
กิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเธอก็ได้กล่าวเพิ่มเติมมาอีกว่า เธอนั้นไม่ได้ไปเข้าร่วมกับกิจกรรมของ
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ชมรมผุ้สูงอายุมาสักพักแล้ว ซึ่งเหตุผลหนึ่งมาจากสภานการณ์การระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทาง
ชมรมก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้
4.3 ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
ความมั่นคงถือเป็นหลักประกันชั้นดี ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพในบั้นปลายชีวิต
ที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง การมีเสถียรภาพในด้านต่าง ๆ และการอยู่ในสถานะที่มีความรู้สึกที่ปลอดภัยอย่างไร้
กังวล หรือได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยตั้งใจ หรือโดยบังเอิญก็ตาม
ความมั่นคงนั้นจะถูกแบ่งออกไปในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงในด้านการเงิน ความมั่นคงใน
ด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงในด้านความสัมพันธ์ และความมั่นคงในด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละปัจจัย
ที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีเสถียรภาพ และความมั่นคงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ผู้สูงอายุทุกคนพึงมี โดยต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงข้อมูลความมั่นคงของผู้อ ายุในชุมชนวัดบางไกรใน
โดยผู้ศึกษาจะเลือกสัมภาษณ์เพียงบางประเด็นดังต่อไปนี้
4.3.1 ความมั่นคงของผู้สูงอายุตอนปลาย
ผู้ส ูงอายุตอนปลายมีความสามารถทางกายภาพที่ล ดน้อยลงอย่างมาก ทำให้การหารายได้
หรือการทำงานโดยใช้แรงงาน หรือใช้กำลังกายมาก ๆ ไม่ได้ รายได้ หลักของผู้สูงอายุตอนปลายจึงมีเพียง
แค่รายได้จากบำนาญ รายได้จากบุตร หลาน และการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้ใช้แรง หรือพละกำลัง
หรือแม้แต่การมีที่อยู่อาศัย ของตนเองอย่างเป็นหลักเป็นแหล่ง และมีความปลอดภัยเพียงพอ มีการ
วางแผนหรือการเตรียมตัวในการหาผู้ดูแลเมื่อเข้ าสู่วัยสูงอายุ เพราะในวัยสูงอายุตอนปลายนั้น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด การมีผู้ดูแลค่อยช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ อย่างค่า
รักษาพยาบาล การดูแลช่วยเรื่องทางด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในสังคม
4.3.1.1 ความมั่นคงด้านการเงิน
เงินถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบัน ซึ่งความมั่นคงนั้นไม่ได้
หมายถึงการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีฐานะที่ร่ำรวยเท่านั้น หากแต่เป็นการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีการวางแผน
หรือบริหารจัดการทรัพย์สินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออมเงินถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตอนปลาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการออมเงินกับ
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ทางกองทุนหมู่บ้าน ที่ถึงแม้ว่ากองทุนนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกจัดขึ้นตามนโนบายของรัฐ แต่สิ่งนี้ก็ได้ รับความ
ร่วมมือ และสนับสนุนจากชาวบ้านภายในชุมชนเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์คุณปู่สำรวม อายุ 88 ปี ซึ่ง
ท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ท่านได้กล่าวว่า
คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ก็ เป็ นสมาชิ กกองทุ นหมู่ บ้ านทั้ ง นั้ นแหละ แต่ ฉั น ก็ ไม่ ค่ อยรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการอะไรนักหรอก ส่วนมากฉันก็จะเป็นคนเซ็นเอกสาร และก็เป็นคนที่
ให้คำปรึกษาในที่ประชุม . . . รายได้ตอนนี้ก็มีที่ได้มาจากที่เป็นคณะกรรมการนั้นแหละ แต่มันก็
ไม่ได้มากมายหรอกนะ ตอนนี้ฉันก็อยู่กับยายเพ็ญ และก็มีหลานอีกคน ทุกเดือนเขาก็จะให้ฉัน
แต่ฉันก็ไม่ได้ต้องการหรอก เพราะว่าฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่เขาก็อยากจะช่วยเรื่องค่าน้ำ
ค่าไฟ ฉันก็ไม่ขัด ถ้าเขาอยากจะให้ ฉันก็รับไว้ ส่วนเงินที่เขาให้มาฉันก็เก็บไว้ให้เขานั้นแหละ
เผื่อเขามีเรื่องฉุกเฉินจะได้มีไว้ใช้จ่าย ส่ว นฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้เงิน มันก็เลยยังมีอยู่ เงินส่วนมากที่ฉัน
ได้ก็เป็นเงินที่ฉันได้มาจากที่ ที่ฉันปล่อยที่ให้เขาเช่าบ้าง และก็มีเงินที่เหลือจากที่ขายที่บ้าง
(คุณสำรวม อายุ 88 ปี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2565)

ภาพที่ 38 แสดงภาพคุณปู่สำรวม อายุ 88 ปี และคุณย่าดวงเพ็ญ อายุ 86 ปี
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กรณีของคุณย่าเพียงใจ อายุ 86 ปี ซึ่งท่านเคยมีอาชีพเป็นข้าราชการครู ทำให้ท่านได้รับบำนาญ
เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนอกจากตัวท่านที่เคยรับราชการครูแล้วนั้น สามีของท่านยังเคยเป็นข้าราชการ
ตำรวจ ทำให้ในปัจจุบันคุณย่าเพียงใจจึงไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องทางการเงินสักเท่าไหร่ โดยท่าน
กล่าวว่า
รายได้ที่ได้เป็นประจำทุกเดือนก็มีเงินที่ได้จากเงินบำนาญ และก็มีที่ลูก ๆ ให้บ้าง
ส่วนมากย่าก็จะเก็บเงินจากการเล่นแชร์ เพราะว่ามันได้ดอกสูง และอะไรที่ฝากเงินได้ย่าก็ฝาก
หมด เพราะว่าย่าชอบเก็บเงิน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ย่าก็จะให้คนในบ้านลงเงินกองกลาง
เป็นเหมือนกับส่งเงินเข้าบัญชีครอบครัว และก็ใช้เงินตรงนั้นใช้จ่ายพวกค่าไฟ ค่าน้ำ หรือว่า
ค่าใช้จ่ายที่ใช้รวมกัน ดีหน่อยที่บ้านย่าก็โตกันหมดแล้ว หาเงินได้เองกันหมด ใครอยากได้อะไรก็
ซื้อกันเอา
(คุณย่าเพียงใจ อายุ 86 ปี, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)

ส่วนคุณย่าชุบ อายุ 89 ปี ที่ในปัจจุบันไม่ได้ทำงาน ไม่เคยรับราชการมาก่อน ทำให้รายได้ที่ได้รับ
ต่างจากคุณปู่สำรวม และคุณย่าเพียงใจ โดยท่านได้กล่าวถึงรายได้ หรือรายรับส่วนใหญ่ของท่านว่า
เงินที่ได้แต่ละเดือนส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากลูก และก็หลาน ให้เป็นประจำทุก ๆ เดือน
ก็มี หรือบางเดือนให้บ้าง ไม่ให้บ้างก็มี แล้วแต่คน ส่วนมากเขาก็จะให้เราเอาไว้ไปทำบุญ เพราะ
อย่างพวกค่าใช้จ่ายในบ้านพวกหลาน ๆ ก็จะออก ส่วนเงินที่ได้ย่าก็จะเอาไว้ใช้ในการทำบุญ และ
ก็ซื้อพวกกับข้าวกับปลา จริง ๆ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย เพราะส่วนใหญ่ไม่ลูกก็
หลานจะเป็นคนออกให้หมดแล้ว และก็มีที่ได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ . . .กองทุนหมู่บ้าน หอม (ลูกสะใภ้)
เขาก็จะเป็นคนส่งเงินให้ทุกเดือน เดือนละ 100
(คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2565)

นอกจากที่ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นผู้สูงอายุตอนปลายต่างก็มีวิธีการเก็บออม หรือการได้
รายได้ ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าปริศนา อายุ 84 ปี ที่มีรายได้จากการทำสวน หรือการ
ขายผลไม้ หรือคุณย่าบุญล้อมที่มีรายได้จากการปล่อยที่ให้เช่า เป็นต้น ซึ่ง ผู้สูงอายุตอนปลายส่วนใหญ่
หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกคนที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้ศึกษาทุกท่านต่างมีรายรับที่มาจากหลากหลายทางแตกต่างกัน

79

ออกไป หากแต่มีการรับรายได้ที่ได้จากบุตรหลานเช่นเดียวกันหมดทุกคน นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า
ผู้สูงอายุบางท่านจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ทำให้ผู้สูงอายุยังคงมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
หรือคนในสังคมอยู่ ไม่ได้ถูกผลักออกจากสังคม และอาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงได้รับ
การดูแล และเอาใจใส่จากคนในครอบครัวอยู่ ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง อีกทั้งผู้ดูแลเหล่านั้นให้ยังการสนับสนุนใน
การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ อย่างเช่นการทำบุญ เป็นต้น หรือมีการพาผู้สูงอายุเหล่านั้นไปเข้าร่วมทำการ
กิจกรรมต่าง ๆ
4.3.1.2 ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการมี
ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่ง และมั่นคง รวมไปการมีความปลอดภัยที่รัดกุมจะสามารถสร้างความรู้สึกที่
มั่นคง และปลอยภัยแก่ผู้อยู่อาศัย เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน
ได้ นอกจากการที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่งของผู้สูงอาศัยจะสำคัญแล้ว บริเวณโดยรอบที่ อยู่อาศัย
รวมถึงการเดินทางก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งจากการเดินสำรวจไปรอบบริเวณภายในชุมชนวัดบางไกรใน พบว่า
ภายในชุมชนมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจ
ของคนในชุมชน โรงเรียน ห้องสมุดประจำชุมชน หรือแม้แต่ศูนย์การเรีย นรู้ (กศน.) ที่เป็นสถานที่ให้
ความรู้แก่ผู้คน และสถานีอนามัย หรือสนามกีฬา ที่เป็นสถานที่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในส่วนของที่อยู่
อาศัยคุณย่าชุบกล่าวถึงที่อยู่อาศัยของท่านว่า
ที่ตรงนี้เป็นที่ที่อยู่มานานแล้ว เมื่อก่อนบ้านก็ไม่ใช่แบบนี้หรอก จะเป็นบ้านไม้ และก็มี
ใต้ถุนสูง … ก็รู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ คนที่นี่จะอยู่กันอย่างครอบครัว แขกไปใครมาก็จะ
ช่วยกันดู เพราะก็รู้จักกันหมด เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ โตมาด้วยกัน … แถวนี้ก็เดินทาง
สะดวก จะไปไหนก็บอกลูก ๆ หลาน ๆ ให้ไปส่ง ออกไปแป๊บเดียวก็เจอตลาด เจออะไรแล้ว แต่ย่า
ก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอก จะซื้อของเดี๋ยวก็มีรถกับข้าวมาขายตอนเช้าที่หัวถนน กลางวันก็มีเรือมา
ขายของ หรือไม่วันพุธก็มีตลาดมาขาย … ไม่อยากย้ายออกไปไหน อยู่ที่นี่ก็สบายอยู่แล้ว จะให้ย้าย
ออกไปไหน
(คุณย่าชุบ อายุ 89 ปี, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2565)
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และคุณปู่สำรวม อายุ 88 ปี ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของท่าน โดย
ท่านได้กล่าวว่า
ฉันเป็นคนที่นี่มาตั้งแต่ฉันเกิด เรียนก็เรียนที่วัด เรียนมาพร้อม ๆ กับพี่ชุบนั้นแหละ แต่
ก่อนตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เรียนแบบในโรงเรียนนะ พวกฉันก็เรียนกันในศาลาวัด … ส่วนบ้านนี้
ก็เป็นบ้านของฉันเอง ก็อยู่อย่างเนี่ยมา 40 – 50 ปีแล้ว มันมีผุผังไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ยังอยู่
ได้สบาย … ก็ปลอดภัยนะ ไม่เคยมีขโมยขโจรมาขึ้ นบ้าน แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็จะใส่กลอนไว้ อยู่
ตลอด
(คุณปู่สำรวม อายุ 88 ปี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2565)

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตอนปลายได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือผู้สูงอายุทุกท่าน
อยู่อาศัยที่นี่มาเป็นเวลายาวนาน หรืออาจกล่าวได้ว่าพวกท่านอยู่อาศัย อยู่ ณ ที่แห่งนี้มาตลอดชีวิตของ
พวกท่าน ซึ่งพวกท่านรู้สึกปลอดภัย และมีความสุขที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งนอกจากที่ผู้สูงอายุจะมีที่อยู่อาศัย
ที่เป็นของตนเอง และมั่นคงแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทำให้ได้ทราบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มี
ความสะดวกสบาย และสามารถไปไหนมาไหนสะดวก โดยคุณย่าบุญล้อม อายุ 87 ปี ซึ่งท่านมีโรค
ประจำตัว ทำให้ต้องมีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัยเป็นส่วนที่สำคัญมาก
ต่อการเดินทางเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยคุณย่าบุญล้อมได้กล่าวว่า
เคยมีครั้งหนึ่งย่าเผลอไปกินอาหารรสจัด ท้องเนี่ยร้อนไปหมด รู้สึกไม่ดีเลยรีบไป
โรงพยาบาล ลูกก็เลือกโรงพยาบาลใกล้ ๆ ไว้ก่อนเพราะก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไร ตอนนั้นก็ไปที่
โรงพยาบาลบางกรวย เพราะว่าขับไปนิดเดียวก็ถึง และดีที่เรามีประวัติอยู่ที่นั้นพอดี เลยเร็ว ตอน
นั้นก็นอนโรงพยาบาลไป 2-3 วันเลย … บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของย่านี่แหละ อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่น
แม่ย่าแล้ว ไม่ต้องไปเช่าใครเขาอยู่หรอก
(คุณย่าบุญล้อม อายุ 87 ปี, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2565)

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้มีการสังเกตบริเวณโดยรอบภายในชุมชนวัดบางไกรใน ซึ่งเห็นได้ว่าชุมชน
แห่งนี้เป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ เนื่องด้วยอาจจะเป็นบริเวณวัด ที่ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนจากภายนอกเข้า
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มาทำบุญที่วัด แต่ก็เป็นการสลับหมุนเวียนกันมา และมีจำนวนที่ไม่ได้มากมาย และประจวบกับช่วงเวลา
กลางวันผู้คนวัยทำงานได้ออกไปทำงานข้างนอกกันหมด ทำให้ภายในชุมชนเหลือผู้คนเพี ยงเล็กน้อย
ซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เงียบ สงบ ร่มเย็น แต่ไม่ได้ให้
ความรู้สึกที่เงียบเหงา
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่
เป็นคนในพื้นที่ และอาศัยอยู่ที่นี่กันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งยังเป็นที่ดิน หรือพื้นที่ของตนเองที่เป็นที่
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีความผูกพันทั้ งต่อสถานที่ และผู้คนในชุมชนที่เติบโต
ร่วมกัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงสบายใจ และรู้สึกปลอดภัยที่จะอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และนอกจากนี้ที่นี่ยังมี
สิ่งที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้สูงอายุ รวมไปถึงชาวบ้านทุกคนในชุมชน
4.3.2 ความมั่นคงของผู้สูงอายุตอนต้น
ถึงแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุลักษณะทางกายภาพก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเท่าใดนัก แต่นั่นก็
ขึ้นอยู่กับการรักษาสุขภาพ หรือการดูแลร่างกายของตนเองด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อได้เข้าสูงวัยผู้สูงอายุแล้ว
รูปแบบ หรือวิถีชีวิตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อย การสร้างรากฐานก่อนหน้าก็สำคัญ
ไม่แพ้ผู้สูงอายุตอนปลาย โดยการสร้างความมั่นคงเป็นเรื่องที่คิด วางแผนและเตรียมการเร็วเท่าไหร่ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับความมั่นคง
ในผู้สูงอายุตอนปลาย โดยผู้สูงอายุ ตอนต้นนั้นได้ให้สัมภาษณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของตนเอง
เอาไว้ดังต่อไปนี้
4.3.2.1 ความมั่นคงด้านการเงิน
ในเรื่องความมั่นคงด้านการเงินนั้นผู้สูงอายุตอนต้นทุกท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ศึกษา ต่าง
ก็ยังคงมีรายได้จากการทำงานเป็นของตัวเองอยู่ ทั้ง การทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการทำงานค้าขาย
อีกทั้งยังมีร ายได้ที่ร ับ จากลูกหลานเช่นเดียวกันผู้ส ูงอายุตอนปลาย โดยคุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี
ได้กล่าวถึงความมั่นคงด้านการเงินของเธอว่า
ก็มีเงินเดือนที่ได้จากการที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และก็เงินจากที่เราเป็นอาสาสมัคร
แต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไร เพราะที่เรามาทำงานตรงนี้ เพราะว่าเราทำด้วยใจที่เรารัก และอยากที่จะ
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ทำ เราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงิน … ลูกก็มีให้บ้างนิดหน่อย แต่ที่เราได้หลัก ๆ ก็เป็นเงินที่ได้จากการ
ที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นแหละ … เบี้ยผู้สูงอายุก็ได้ ผู้สูงอายุก็จะได้ทุกคนเดือนละ 800
(คุณชุติกาญจน์ อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2565)

ในส่วนคุณดวงพร อายุ 63 ปี และคุณประนอม อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นอาสาสมัครเช่นเดียวกับคุณชุติ
กาญจน์ ทั้งสองท่านก็ยังคงได้รับเงินจากบุตรเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ โดยที่คุณประนอมจะมี
ความแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เธอนั้นในอดีตเคยทำงานเป็นข้าราชการ ทำให้มีรายได้จากเงินบำนาญ ซึ่ง
เธอได้กล่าวว่า
รายได้ที่ได้อยู่ตอนนี้ก็จะมีเงินบำนาญที่เราจะได้ตลอดทุกเดื อน ส่วนลูกก็จะให้บ้าง
แต่เราก็เข้าใจ เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวที่เขาต้องดูแลกัน ส่วนมากก็จะเป็นเราที่ไปช่วยเขา
มากกว่า คนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมีเรื่องเดือดร้อน อะไรที่เราช่วยได้เราก็พร้อมช่วยลูกอยู่เสมอ
แต่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นเลย
(คุณประนอม อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

คุณดวงพร อายุ 63 ปี ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านการเงินของเธอว่า
รายได้ที่ได้อยู่ตลอดก็คงจะเป็นเงินที่ป้าช่วยลูกขายของ คือลูกป้าเนี่ยก็จะไปซื้อขนมปัง
ที่เป็นถัง ๆ มา แล้วป้าก็จะช่วยเอามาแบ่งเป็นถุง ๆ และก็ มีที่คนเขาจะทำบุญเขาก็จะมาสั่งขนม
ถาด ก็มีอะไรบ้างล่ะ ขนมชั้น มันสำปะหลังหน้ากะทิ สังขยา หม้อแกง ก็แล้วแต่คนจะสั่ง ป้าก็จะ
ไปรับมา ส่วนมากเขาก็จะสั่งกันไปเลี้ยงพระ เลี้ยงแขกในงานบุญ … เงินจากที่เป็นอาสาสมัครก็ได้
นิดหน่อย และก็มีเบี้ยผู้สูงอายุ … ลูกก็ให้อยู่ตลอด
(คุณดวงพร อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

โดยการทำงานของคุณดวงพรนั้น ไม่ได้เป็นงานประจำซึ่งจะแตกต่างจากคุณลดารัตน์ ที่ทำงาน
รับจ้างขายของที่ตลาด โดยคุณลดารัตน์ อายุ 63 ปี ได้กล่าวถึงรายได้ของเธอว่า
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ตอนนี้รายได้หลักก็มาจากเงินที่ไปรับจ้างขายห่อหมกอยู่ที่ตลาดพระราม 5 จะได้ก็ได้
อยู่วันละ 500 วันไหนขายได้เยอะ เขา (นายจ้าง) ก็มีให้เพิ่มบ้างแล้ว แต่อารมณ์เขา … ก็ ให้
(กล่าวถึงการได้รับเงินจากบุตร) แต่เหมือนเป็นการฝากเงินไว้กับเรานั้นแหละ เพราะว่าเขาจะมา
ให้เราไปจัดการเงินให้ และทุกอย่างในบ้านเราก็เป็นคนดูแลเองหมด แต่ถ้าเขาอยากได้อะไรก็จะ
มาขอ และทุกวันเราก็จะให้เงินลูกไปทำงานวันละ 100 แต่จากเงิน ให้เขาก็คงเหลือของเขาไว้บ้าง
แหละ ไม่ได้ให้หมดหรอก … ตอนนี้มีเงินฝากในบัญชีเป็นแสนเลย ไม่ได้เอาออกมาใช้ เก็บเอาไว้ใช้
ยามฉุกเฉิน
(คุณลดารัตน์ อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565)

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตอนต้นผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุตอนต้นนั้นยังคงมีการหารายได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งยังมีการได้รับเงินจากบุตรเช่นเดียวกับผู้สูงอายุตอนปลาย แต่จะต่างกันที่ความถี่ของผู้ให้
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสะดวกของบุตรแต่ละคน โดยผู้สูงอายุตอนต้นยังคงมีการได้รับรายได้
จากช่องทางอื่น ๆ อยู่ ทำให้รายได้หลักไม่ใช่การที่ได้รับเงินจากบุตร แต่เป็นรายได้ที่มาจากการทำงาน
หรือบำนาญของตัวเอง
4.3.2.2 ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุตอนต้นทุกคนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ศึกษา ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกท่านเติบโต
และอาศัยที่นี่มาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับผู้สูงอายุตอนปลาย ซึ่งแต่ละท่านอยู่จะอาศัยอยู่ในบ้านของ
ตนเอง โดยผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของคุณชุติกาญจน์ และคุณประนอม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลาย โดยคุณชุติกาญจน์ได้การถึงที่อยู่อาศัยของเธอว่า
อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้ว ไม่เคยย้ายออกไปไหน ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของเรา อยู่มาตั้งแต่รุ่นตา
รุ่นยายของป้าน่ะ อยู่กันอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว ก่อนนี้บ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของแม่ป้า แต่ตอนนี้
ท่านก็อายุมากแล้ว ก็เลยเปลี่ยนเจ้าบ้าน ให้ตอนนี้บ้านก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อป้า … ก็รู้สึกปลอดภัยนะ
และก็อบอุ่นมาก เพราะว่าที่นี่ก็อยู่กันหลายครอบครัว เวลาทำอะไรก็เอามาแบ่งกันกิน มีเรื่อง
เดือดร้อนอะไรก็คอยช่วยเหลือกัน
(คุณชุติกาญจน์ อายุ 63 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)
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และคุณประนอม ซึ่งเธอได้กล่าวถึงที่อยู่อาศัยของเธอว่า
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของครูเอง อยู่มาทั้งชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีขยับขยายไปบ้าง แต่ก็อยู่
แถวนี้มาตั้งแต่เกิด … ตอนนี้ที่อยู่กันก็มีแค่ครูกับสามี เพราะว่าลูกก็ออกไปสร้างครอบครั วก็
หมดแล้ว ครูกับสามีเก็บเงินซื้อที่ และก็ไปปลูกบ้านไว้ให้เขาคนละหลัง
(คุณประนอม อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2565)

ซึ่งนอกจากคุณชุติกาญจน์ และคุณประนอม อีกทั้ง 2 ท่านก็อาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทั้งหมด
โดยที่อยู่อาศัยเหล่านั้น ต่างมีการขยับขยาย หรือมีการถูกสร้างขึ้นมาใหม่บ้าง แต่พวกท่านก็ยังคงอาศัยอยู่
บริเวณเดิม ซึ่งต่างก็เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยแก่ผู้อาศัย
4.4 ความผูกพันของผู้สูงอายุต่อชุมชน
หัวข้อนี้ผู้ศึกษาเขียนขึ้นมาโดยตีความจากคำบอกเล่า และสอบถามผู้สูงอายุใ นชุมชนนี้ ซึ่งโดย
ส่วนมากหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุทุกคนที่ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งตอนปลาย และตอนต้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็น
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนนี้มาตั้งแต่เกิด ทำให้ผู้สูงอายุทุก ๆ ท่านมีความรู้สึกรัก และผูกพันกับสถานที่
แห่งนี้ หรือชุมชนนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสัมภาษณ์อดีตผู้ใหญ่บ้าน คุณสำรวม อายุ 87 ปี ทำให้ได้รู้ว่า
ในอดีตชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนและแรงกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้ดี และมี
ความเจริญดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านในอดีตเหล่านั้น ก็กลายมาเป็นเหล่าผู้สูงอายุตอนปลายในปัจจุบัน
นั่นเอง
4.5 ความภาคภูมิใจในตนเอง
คุณปู่สำรวม อายุ 87 ปี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองครั้งที่เคยได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ว่าท่านนั้นรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่ โดยท่าน
ยังกล่าวไว้อีกว่าท่านทำสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจ อยากให้ชุมชนที่ตนเองอยู่นั้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น
ไป ซึ่งการเป็นผู้ใหญ่บ้านของท่านนั้น ท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านเคยได้เป็นตัวแทนในการรับต้นไม้จาก
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ซึ่งเป็นการรับจากผู้แทนพระองค์เท่านั้น ) แต่ถึงอย่างนั้นในขณะที่ท่านเล่าเรื่องราว
เหล่านี้ให้ผู้ศึกษาฟัง ผู้ศึกษาสั งเกตเห็นได้เลยว่า ท่านนั้นมีความสุข และรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง
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เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของการสนทนาผู้ศึกษายังได้มีการถามถึงความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่
กับคุณปู่สำรวม โดยท่านได้บอกว่า ท่านไม่ได้คิดในเรื่องนี้เลย แค่ได้ใช้ชีวิตมาในชาตินี้ก็ทำให้ท่ านรู้สึกมี
ความสุข ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน ท่านก็คิดว่าเพียงเท่านี้ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้ว
ใจรักในการได้ช่วยเหลือชาวบ้าน และพัฒนาชุมชน ครั้งหนึ่งเคยนึกอยู่ว่าอยากเป็น
ผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ใหญ่ปลด (บุคคลที่คุณปู่สำรวมให้ความเคารพนับถือ) ได้เป็นแล้วจึงภูมิใจอย่าง
มาก เป็นสิ่งที่ได้สมหวังดังความตั้งใจ และการที่มาทำงานตรงนี้ทำให้ได้โอกาสในชีวิตหลาย ๆ
อย่าง ทำให้รู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้ว
(คุณปู่สำรวม อายุ 87 ปี, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2564)

นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์คุณย่าชุบ อายุ 88 ปีถึงประเด็นนี้ โดยท่านได้กล่าวถึงความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองเอาไว้ว่า ท่านนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมาก ท่านสามารถดูแลและ
ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้ไปเป็นภาระ หรือทำให้ใครเดือดร้อน เพียงเท่านี้ก็ทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจใน
ตนเองแล้ว หรือแม้แต่คุณรัชนี ที่ทำงานเป็นอาสาสมัคร ท่านก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ที่ตนนั้นได้
ช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ซึ่งท่านกล่าวว่าที่ท่านมาทำงานตรงนี้ เป็นเพราะว่าท่านมีใจรักในการทำงานเป็น
จิตอาสา โดยที่ท่านทำงานตรงนี้มาเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ทำให้ท่านรู้สึกว่าตนเอง
เป็นที่ยอมรับ และเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนในชุมชน
หรือแม้แต่คุณประนอมที่ได้กล่าวถึงการที่ตนเองยังคงประโยชน์ต่อลูกหลาน ที่ถามสามารถ
ช่วยเหลือลูกในเรื่องเงินได้ โดยที่ถึงแม้ว่าท่าจะไม่ได้กล่าวว่าเรื่องนี้เ ป็นเรื่องที่ท่านภูมิใจ แต่ลักษณะ หรือ
ท่าทางที่เธอแสดงออกขณะที่มีการกล่าวถึงว่าถึงนั้นยังคงมีการให้เงินลูก หรือมีการสร้างบ้านให้ลูกของเธอ
ได้นั้น
4.6 ความกังวลใจและปัญหาของผู้สูงอายุ
จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุทั้งตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย ทำให้ได้ทราบถึงเรื่องความ
กังวลใจโดยผู้สูงอายุหลายท่านได้กล่าวในทิศทางเดียวกันว่าพวกท่านไม่ได้มีความกังวลใจต่อตนเอง
มากมายนัก แต่พวกท่านจะเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลานมากกว่า เช่น คุณย่าชุ บ ได้กล่าวว่า
ท่านเป็นห่วงหลานของท่าน แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก็บมาเป็นเรื่องราวใหญ่โต ท่านคิดว่าทุกคนโตแล้ว สามารถ
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ดูแลตัวเองได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ว่าหลานของตนนั้นจะมีความเป็นอยู่ดีมากน้อยเพียงใด
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านก็ยังกล่าวว่า ไม่ค่อยมีเรื่ องทุกข์ใจในเรื่องใด ชีวิตทุกวันนี้ก็อยู่อย่างใช้ชีวิตไป
เรื่อย ๆ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอะไร เพียงแค่ได้อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา กับลูก ๆ หลาน ๆ แบบนี้
ไปเรื่อย ๆ ก็มีความสุขมากแล้ว เพราะตลอดชีวิตที่ได้อยู่มาก็ได้ใช้ชีวิตมานานพอสมควรแล้ว ความหวัง
เพียงอย่างเดียวตอนนี้คงเป็นการถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลสักงวดหนึ่ง ท่านกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะ โดยใน
จุดนี้เองทำให้ผู้ศึกษาถามเกี่ยวกับเรื่องเงิน ท่านก็กล่าวว่า ก็อยากมีเงิน ลูกหลานรวมทั้งตนเองจะได้อยู่
อย่างสุขสบายมากขึ้น ถึงแม้ในปัจจุบันครอบครัวก็ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงิ นทองอะไรมากมายนัก หรือแม้แค่
ความกังวลใจเรื่องความตาย ซึ่งในผู้สูงอายุตอนปลาย หรือก็คือคุณปู่สำรวมก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องความ
ตายว่าท่านนั้นก็ไม่ได้กลัวความตายเท่าไหร่แล้ว เพราะว่าท่านได้ใช้ชีวิตเพื่อทำประโยชน์มามากมายแล้ว
และก็ไม่กังวล หรือเสียใจที่จะตาย แต่จะห่วงก็มีหลาน และก็ภรรยา (คุณดวงเพ็ญ) ที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปโดย
ไม่มีท่าน
ซึ่งนอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้มีการถามเกี่ยวกับเรื่องความกังวลใจในปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยที่
ผู้สูงอายุตอนปลาย หรือคุณย่าดวงเพ็ญ ก็ได้กล่าวว่า “. . .ฉันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้ว (ท่านมี อาการ
ปวดขา และหลัง ทำให้มีปัญหาในการเคลื่อนที่ แต่ยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ถึงแม้ว่าจะต้อง
ใช้เวลานานกว่าผู้สูงอายุตอนปลายคนอื่น ๆ ในชุมชน) ฉันคิดมากไปก็จะเจ็บหัวไปด้วยเปล่า ๆ. . .” (คุณ
ดวงเพ็ญ อายุ 86 ปี, สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2565) หรือแม้แต่คุณบุญ ล้อม ที่เธอมีโรคประจำตัวอย่าง
เบาหวาน ที่ถึงแม้ว่าท่านจะมีโรคประจำตัว แต่ท่านก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังมี
พละกำลัง หรือการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามประสาผู้สูงอายุตอนปลาย เพียงแต่ท่านก็จะมีการ
คุมการรับประทานอาหารของท่านเพียงเท่านั้น โดยท่านได้มีการกล่าวถึงความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพของท่านว่า ท่านนั้นก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มากมายนัก เพราะหากท่านมีอาการไม่ดี ท่านก็สามารถ
ไปหาหมอที่อนามัย หรือโรงพยาบาลได้
4.7 มุมมองของผู้ที่ใกล้ชิดและดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์ มุมมองของผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในชุมชนถึงความคิดเห็นต่อ
ผู้สูงอายุ โดยผู้ศึกษาได้เลือกอายุ 51 - 59 ปี จำนวน 1 คน, อายุ 40 -50 ปี จำนวน 1 คน, อายุ 30 - 39
ปี จำนวน 1 คน และอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 1 คน รวม 4 คน เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองของคนต่างวัย
ที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยทุกคนจะเป็นผู้ที่เกิด และเติบโตในชุมชน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่กับผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
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หรือเป็นผู้ดูแลของผู้สูงอายุ โดยคนที่ผู้ศึกษาเลือกจำนวน 4 คน คือ คุณอำนวย อายุ 59 ปี, คุณจอย อายุ
48 ปี, คุณส้มโอ อายุ 31 ปี และคุณพิม อายุ 25 ปี ซึ่งคุณอำนวย อายุ 59 ปี ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้สูงอายุว่า “. . .ผู้สูงอายุเหมือนเป็นพระที่อยู่ในบ้าน เป็นผู้ที่เราทุกคนควรให้ความเคารพนับถือ. . .”
(คุณอำนวย อายุ 59 ปี, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) และคุณจี๋ อายุ 48 ปี โดยที่เธอนั้นเป็นผู้ดูแลของ
คุณย่าปริศนา ซึ่งก็คือแม่ของเธอ โดยเธอได้กล่าวว่า “ผู้สูงอายุก็น่ารักดี” นอกจากนี้ผู้ศึกษาก็ได้ถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลของเธอ ซึ่งเธอได้กล่าวว่า “. . .ก็ดูแลทุกเรื่องนั้นแหละ เขาอยากได้อะไร
อยากทำอะไร เราก็พร้อมทำให้ทุ กอย่าง ขอแค่บอกมา. . .” (คุณจี๋ อายุ 48 ปี, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์
2565) และคุณส้มโอ ซึ่งเธอเป็นหลานของคุณปู่สำรวม และคุณย่าดวงเพ็ญ โดยเธอถูกเลี้ยงโดยปู่ และย่า
มาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก เนื่องด้วยสาเหตุที่พ่อแม่ของเธอนั้นจากโลกไปเร็ว ทำให้คนที่คนดูแล และเลี้ ยงดู
เธอในวัยเยาว์คือคุณปู่สำรวม และคุณย่าดวงเพ็ญ ซึ่งทั้งสองท่านเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของเธอ โดยเธอ
ได้กล่าวถึงผู้สูงอายุว่า “. . .ผู้สูงอายุก็เป็นคนที่เราให้ความเคารพนับถือ และก็เป็นคนที่สามารถช่วยเรา
แก้ปัญหาได้ในทุก ๆ เรื่อง อย่างเวลาที่พี่มีปัญหา เพียงแค่ได้มาคุยกับพ่อ และแม่ (โดยคุณส้มโอ เรียกคุณ
ปู่และคุณย่าของเธอว่าพ่อและแม่) ก็จะทำให้อะไร ๆ ง่ายขึ้น พวกท่านเหมือนเป็นแสงสว่างที่ค่อยชี้นำทาง
ให้. . .” (คุณส้มโอ อายุ 31 ปี, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งในขณะที่เธอกล่าวถึงคุณปู่ และคุณย่า
ของเธอนั้น เธอมีน้ำเสียงที่สั่นเครือ และใบหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย ซึ่งในส่วนของการ
เป็นผู้ดูแล เธอได้กล่าวว่า
พี่ไม่ได้มีเวลาดูแลเขามากนักหรอก ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกผิด และขอโทษเขาอยู่เสมอ
เพราะพี่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้า และกลับบ้านมืดทุกวั น เมื่อก่อนพ่อก็จะออกไปรอรับพี่ตรง
ลานจอดรถทุกวัน เพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่พี่ก็บอกว่าไม่ต้องไปรอ เพราะมันจะ
ลำบาก กว่าจะเดินจากที่จอดรถมาที่บ้าน มันก็ไม่ใช่ใกล้ ๆ เมื่อก่อนเขาก็ไม่ฟังหรอก แต่มันก็ไม่ได้
มีอะไร ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปรอแล้ว. . . ส่วนเรื่องช่วยเหลือดูแล พี่ก็พร้อมที่จะดูแลเขาทุก ๆ เรื่อง
อย่างวันไหนที่พวกเขามีต้องไปตรวจสุขภาพ พี่ก็จะลางานแล้วก็ไปกับเขาเสมอ ๆ
(คุณส้มโอ อายุ 31 ปี, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565)

คนสุดท้าย คือคุณพิม อายุ 25 ปี ซึ่งเธอเป็นลูกของคุณลดารัตน โดยเธอได้กล่าวถึงผู้สูงอายุว่า
“. . . ผู้สูงอายุเป็นคนดื้อ และตลก ชอบเล่าเรื่องในอดีตในฟัง. . .” (คุณพิม อายุ 25 ปี, สัมภาษณ์, 13
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กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งนอกจากแม่ของเธอที่เป็นผู้สูงอายุแล้วนั้น เธอยังได้อาศัยอยู่ร่วมกับยายของเธอด้วย
ซึ่งเธอได้กล่าวถึงแม่ของเธอว่า “ไม่เคยรู้สึกว่าแม่เป็นผู้สูงอายุเลย” ทำให้เธอยังปฏิบัติต่อแม่ของเธอ
เหมือนคนในวัยผู้ใหญ่ทั่วไป และเนี่องด้วยจากการที่เธอนั้นมีอายุที่ห่างกับแม่ของเธอค่อนข้างมากทำให้
เธอ และแม่ของเธอมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้ง แต่สุดท้ายก็จะจบลงตรงที่เธอยอมแม่ของเธอ แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามเธอก็ยังรัก และดูแลแม่ของเธออยู่เสมอ ตลอดจนช่วยแม่ของเธอออกค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ใกล้ชิด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้น ก็มีความคิดเห็นต่อผู้สูงอายุที่
แตกต่างกันไปตามทัศนคติของแต่ละคน แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือการที่คนเหล่านี้นั้นยังคงเคารพ
นับถือ และดูแลเหล่าผู้สูงอายุตามกำลังที่ตนเองจะสามารถทำได้
เนื้อหาในบทนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมรายละเอียดรูปแบบ และลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนวัดบางไกรใน อีกทั้งยังศึกษามุมมองของผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ จากการศึกษาในบทนี้พบว่า ผู้สูงอายุ
ในชุมชนแห่งนี้มีบทบาทที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ซึ่งผู้ศึกษาจะนำข้อมูลในบทที่ 4 นี้ไปวิเคราะห์
ในบทต่อไป
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์
จากงานศึกษาเรื่อง “ภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ของผู้สูงอายุในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี” ผ่านการรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ ทำให้
ผู้ศึกษาได้ทราบถึงลักษณะ หรือรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน และปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อบทบาท และความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปข้างต้น ล้วน
เป็นข้อมูลพื้นฐานในวิเคราะห์ และทำความเข้าใจในงานการศึกษานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
บทบาทภายใต้ ก รอบของภาวะพฤฒพลั ง และสภาพสั ง คมที ่ ม ี รู ป แบบเป็น สั ง คมกึ ่ง เมื อ งกึ่ งชนบท
การศึกษาข้างต้นดำเนินไปเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ในการศึกษา สำหรับการนำเสนอในบทนี้ ผู้ศึกษาจะ
นำแนวคิดเกี่ยวกับผู้ส ูงอายุ แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) และแนวคิด สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
(Semi-Urban, Semi-Rural Society) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลในการศึกษาดังต่อไปนี้
ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดพฤฒพลัง หรือ Active Ageing และแนวคิด สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
(Semi-Urban, Semi-Rural Society) มาเพื่อใช้อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้บทบาท และความสำคัญของ
ผู้สูงอายุยังคงดำรงอยู่ภายในชุมชนวัดบางไกรใน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรในแห่งนี้ยังคงมีบทบาท
และความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก โดยที่สามารถสังเกตเห็นเลยได้ว่าภายในชุมชนแห่งนี้มีจำนวน
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุตอนปลาย หรือก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ขึ้นไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และ
ผู้สูงอายุเหล่านั้นยังเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งในด้านของร่างกาย และจิตใจ มีความสามารถใน
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงในชีวิต อีกทั้งคนในชุมชนยังคงให้ความเคารพนับถือ
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้แนวคิดพฤฒพลังซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเชิงนโยบายขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2002) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต โดยได้มีการให้ความหมายคำว่า “Active Ageing" ไว้ว่าเป็น
กระบวนการที่เหมาะสม และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่จะ
นำพาผู้สูงอายุไปสู่การเป็น “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 1) การมีสุขภาพที่ดี
(Healthy) 2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (Participation) และ 3) มีความมั่นคงหรือมีหลักประกันใน
ชีวิต (Security) ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ ยังได้นำแนวคิดขององค์การอนามัยโลกไปปรับใช้ ตามบริบทของแต่
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ละประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้นำแนวคิดองค์ประกอบสำคัญของพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย มาเพื่อ
อธิบายในลำดับถัดไป
“Productive Ageing” ของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน
ผู้ศึกษาขอเริ่มด้วย “Productive Ageing” ซึ่งเป็นคำที่ใช้กับผู้สูงอายุในการศึกษาด้านจิตวิทยา
ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าน่าสนใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่พบในชุมชนบางไกรในได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มมุมมอง
เรื่อง “Active Ageing" ด้วย กล่าวคือ Robert Butler (1927-2010) จิตแพทย์ผู้ที่สนใจด้านผู้สูงอายุยังมี
การใช้คำว่า “Productive Ageing” เพื่อที่จะเน้นบทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ทำต่อเนื่องหลังจากเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร ซึ่งเมื่อได้สัมภาษณ์
ผู้สูงอายุภายในชุมชน ก็จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรในแห่งนี้ยังคงมี การทำงานกันอยู่ โดยที่เป็น
ทั้งงานที่ได้รับค่าตอบแทน อย่างการทำงานรับจ้างขายของ หรือการเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่เป็นทั้งงานจิตอาสา และมีการได้รับค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งในการทำงานตรง
นี้ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุตอนต้น หรือผู้สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดของ
Butler นั้น ไม่สามารถอธิบายลักษณะของผู้สูงอายุได้ทั้งหมด แต่เป็นแค่การอธิบายถึงลักษณะของ
ผู้สูงอายุเพียงแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในจุดนี้ Alan Walker และ Phillip Taylor (1993) จึงได้เสนอว่าควร
ขยายขอบข่ายความหมายของ Productive Ageing ว่าหมายถึงผู้สูงอายุที่มีบทบาทช่วยเหลือครอบครัว
เช่น ช่วยดูแลเด็ก ดูแลบ้าน แทนบุตรหลานที่ออกไปทำงาน เป็นต้น กล่าวคือผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องทำงาน
ในระบบ บางคนอาจทำงานนอกระบบเพื่อหารายได้เสริม หรือทำงานอาสาสมัครเมื่อมีเวลาว่าง ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย และมีมิติมากขึ้น แนวคิดนี้จึงสามารถ
อธิบ ายได้ทั้งผู้ส ูงอายุตอนต้น และปลายของในชุมชนบางไกรใน ที่ผ ู้ส ูงอายุในชุมชนแห่งนี้ยังคงมี
ความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัว หรือคนในสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเลี้ยงหลาน
การช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือแม้แต่การช่วยเหลือคนในครอบครัวด้านการเงิน ซึ่งทำให้บทบาท
และความสำคัญของผู้สูงอายุมีความหลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ของผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน
ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) เป็นแนวทางให้แก่ประเทศ
ต่าง ๆ ได้นำไปใช้วางแผนนโยบายตลอดจนโครงงานที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
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ประเทศต่อไป และเมื่อได้ศึกษาองค์ประกอบของพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย ก็พบว่ามีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของพฤฒพลังตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลกเช่นกัน
กล่าวคือ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน (จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ, 2549) คือ 1) การมีสุข
ภาวะที่ดี 2) การไม่อยู่นิ่งโดยทำกิจกรรมตลอดเวลา และ 3) การมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจากการศึกษา
ลักษณะวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรใน ผู้ศึกษาสามารถแบ่งประเด็นที่เป็นองค์ประกอบตาม
แนวคิดได้ดังนี้
1) ด้านสุขภาพ (Health) หรือการมีสุขภาวะดี
การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง และเหมาะสมกับวัย ทั้งร่างกาย และจิตใจ ถือเป็น
ซึ่งสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น แนวคิดพฤฒพลังจึงมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยการ
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค และการส่งเสริมให้ประชาชนมีปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิดโรค เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประชาชนจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้ ลดการ
พึ่งพาผู้อื่น มีค่าใช้จ่ายในการรักษา และบริการสุขภาพลดลง รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพได้
ตามสิทธิ และความจำเป็นของตน
ชุมชนบางไกรในเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งเป็นลักษณะสังคมที่มีความ
ผสมผสานกั น ระหว่า งสั งคมเมือ งและสัง คมชนบท โดยในสั ง คมเมือ งนั้ น จะเป็ น ในเรื ่อ งของความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการศึกษา ที่ทำให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว หรือการที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มี
การศึกษาที่ค่อนข้างสูง กล่าวคือ ภายในชุมชนแห่งนี้มีสถานีอนามัยประจำชุมชน ซึ่งจะมีพยาบาลวิชาชีพ
และแพทย์ผู้เชียวชาญสลับกันมาดูแล และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ ซึ่งในจุดนี้แสดง
ให้เห็นถึงปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการด้านสุขภาพ และระบบบริการด้านสังคมของแนวคิด
พฤฒพลัง ที่ได้มีการกล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ทำให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโรค และรู้จัก
กับวิธีการรับมือ หรือป้องกันโรค นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของชุมชนก็ยังมีโรงพยาบาลขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบครัน ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
หรือมีการไปตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำ เพื่อจะได้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงจุด
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ซึ่งตรงนี้เองเป็นหนึ่งในปัจจัยของกำหนดพฤฒพลังที่ได้มีการกล่าวถึงการเข้าถึงการรักษา ทำให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก
โดยที่การเข้าถึงการรักษาตรงนี้เองนั้นส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ทั้งตอนต้น
และตอนปลายไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง แต่จะไปให้ความกังวล หรื อเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง
ของคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งผู้สูงอายุตอนปลายส่วนใหญ่ยังไม่มีรู้สึกหวาดกลัวต่อความตาย
เพียงแต่บอกว่าตนนั้นมีความภาคภูมิในที่ได้เกิดมาชาติหนึ่ง และเป็นทำประโยชน์เพื่อสังคม หรือแม้แต่
การที่ตนเองนั้นไม่ได้ไปเป็นภาระให้คนในครอบครั ว นั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้ว ซึ่งในจุดนี้เอง
แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเองในระดับหนึ่ง ที่มี ความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา และความสามารถในการปรับตัวต่อการสูญเสีย ของผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ปัจจัยกำหนดที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ที่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยด้านจิตใจ ความฉลาดและความสามารถ
ด้านสติปัญญา และสมรรถนะแห่งตน ที่กล่าวถึงความสามารถในการจัดการกับปัญหา หรือตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น นอกจากนี้การที่คนในชุมชน หรือคนในครอบครัวมีการศึกษาที่ค่อนข้างสูง
ทำให้คนเหล่านั้นมีความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา
การช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) หรือการไม่อยู่นิ่งโดยทำกิจกรรมตลอดเวลา
การทำกิจกรรมตามความสามารถ ความต้องการ และความชอบของแต่ละบุคคลถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
ทำให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมภายในสังคม และไม่ถูกผลักออกให้เป็นบุคคลชายขอบที่ไม่เป็นที่ต้องการ
หรือยังคงมีความสำคัญในสังคม ซึ่งชมรมผู้สู งอายุที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบางไกรในถือเป็นส่วนสำคัญใน
การปกป้องทางสังคม ที่คนในสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกัน และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนของการมอบ
ความสุข หรือการให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ ซึ่งการปกป้องทางสังคมตรงนี้เองเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจของแนวคิดพฤฒพลัง ที่ได้มีการกล่าวถึง ครอบครัวขยายว่าในปัจจุบัน มี
จำนวนที่ลดลง ทำให้การสนับสนุนจากครอบครัวที่มีให้กั บผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือมีน้อยลง จึงมี
ความจำเป็นที่ต้องมีการสร้างระบบที่จะช่วยให้เกิดการปกป้องทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ ผู้สูงอายุที่เปราะบาง รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ เพียงลำพัง ซึ่งการทำกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้คือ
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การทำกิจกรรมที่ตนชอบในยามว่าง และการทำกิจกรรมในองค์กรที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม
เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ
จากการลงภาคสนามทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะ
เป็นการทำกิจวัตรประจำวัน หรือการไปทำกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งในส่วนของกิจวัตรประจำวันจะเห็นได้
อย่างชัดเจนเลยว่าผู้สูงอายุทุกคนยังคงมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และที่สำคัญ ผู้สูงอายุคนมี
ความสามารถในการช่วยเหลือคนในครอบครัว ซึ่งตรงนี้เองเป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากในสังคมไทยหลายแห่งความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุจะค่อย ๆ ลดลงไป
หากแต่ภายในชุมชนแห่งนี้นอกจากการที่ผู้สูงอายุทั้งตอนต้น และตอนปลายสามารถช่วยเหลือตนเองได้
แล้วนั้น ผู้สูงอายุเหล่านั้นยังมีความสามารถในการช่วยเหลือคนในครอบครัวอีก ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น
การช่วยเหลือในด้านของการเงิน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้มียังคงมีความสามารถอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมในวาระพิเศษ อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวัน
เกิด หรือแม้แต่กิจกรรมวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ที่จะมีการจัดกิจกรรมเคารพผู้ใหญ่ หรือผู้ที่คนใน
ครอบครัวให้ความเคารพนับถือ ก็จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนแห่งนี้ยังคงมีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นในบางครอบครัว ที่ยังคงมีการจัดงานวันเกิดให้ผู้สูงอายุ หรือการที่คนในชุมชนนำของขวัญไปไหว้ผู้
หลักผู้ใหญ่ของชุมชน ในวันขึ้น ปีใหม่ ต่างก็เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการที่คนในชุมชนยังคงให้
ความสำคัญ และบทบาทที่สำคัญต่อผู้สูงอายุ โดยที่ในชุมชนแห่งนี้ได้ทำเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุก
ๆ วันสำคัญต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น หรือแม้แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูก
จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อย่างการออกกำลัง
กาย SKT หรือสมาธิบำบัด หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมวันเกิด ที่จะมีการให้ของขวัญวันเกิดแก่ผู้สูงอายุใน
แต่ละเดือน ซึ่งในบางบ้าน หรือบางครอบครัวอาจจะไม่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมวันเกิดให้แก่
ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ ทางชมรมผู้สูงอายุก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ให้สิ่งเหล่านั้นยังคงมีอยู่ โดยจาก
ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการลงภาคสนาม ส่วนมากผู้สูงอายุที่ไปร่วมกิจกรรมกับทางชมรมผู้สูงอายุจะเป็น
ผู้สูงอายุตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีการจัดงานวันเกิดให้ ซึ่งต่างจากผู้สูงอายุตอน
ปลาย ที่บางท่านได้รับการจัดงานวันเกิด ให้จากครอบครัว แต่ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม
ผู้สูงอายุ เนื่องด้วยสาเหตุทางกายภาพ หรือก็คือแก่แล้ว ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมของทางชมรม
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ผู้สูงอายุ ถ้าเป็นกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบเป็นส่วนตัว เช่น การไปเล่นไพ่กับเพื่อน ๆ ท่านก็จะดูมีเรี่ยวแรงที่
จะไป ซึ่งดูเหมือนท่านไม่แก่เลย
จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนในสังคม และคนในครอบครัวยังคงในการให้การสนับสนุน
ผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือก็คือ
การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจากการที่ผู้สูงอายุได้รับ การสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากคนในครอบครัว
และสังคมเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุยังคงมีความสัมพันธ์กับคนในสังคม และคนในครอบครัวอยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง ยังทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่รู้สึกว่าตนเองนั้น
ไร้ประโยชน์ และมีความรู้สึกถึงการที่ตัวเองมีคุณค่าทั้งค่าตนเอง ครอบครัว และสังคม
3) ด้านหลักประกัน (Security) หรือการมีความมั่นคงในชีวิต
การมีหลักประกัน หรือการมีความมั่นคงในชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการ
ดำรงชีวิตในระยะยาว ซึ่งการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
รายได้ เช่น เงินบำนาญ รายได้จากบุตร และการทำงานเชิงเศรษฐกิจด้วยตนเอง เป็นต้น ด้านที่อยู่อาศัย
โดยการสร้างบ้านของตนเองให้เป็นหลักแหล่ง และมีความปลอดภัย และด้านผู้ดูแล โดยการเตรียมการให้
มีผู้ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัตถุสิ่งของ ค่ารักษาพยาบาล การดูแลช่วยเหลือทางด้าน
สุขภาพยามเจ็บป่วย และการสนับสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม โดยการที่ผู้สูงอายุมีความมั่นค งใน
ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต เพราะความมั่นคงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดสิ่งอื่น ๆ ตามมาอีก
มากมาย
จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งตอนต้น และตอนปลายต่างก็มีความ
มั่นคงในชีวิตกันทุกคน ทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศั ย ที่ทุกคนต่างมีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่ง และ
ปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยมากเท่าไหร่
อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังมีลักษณะ ที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของผู้สูงอายุ กล่าวคือการที่ชุมชนแห่งนี้มีลั กษณะ
ที่เป็นแบบสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่สามารถเข้าถึงการรักษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
แล้วนั้น ในลักษณะสังคมที่เป็นแบบสังคมชนบทยังทำให้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเหมาะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ กล่าวคือ การที่ภายในชุมชนแห่งนี้มีความ
เงียบสงบ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ หรือไม่มีเสียงดังรบกวน อันเนื่องมาจากชุมชนแห่งนี้ถูก
รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรร ทำให้ชุมชนไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ เสียงจากการจราจรจึงไม่ได้เป็นปัญหา
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หรื อ มี เ สี ย งดั ง เข้ า มารบกวนคนในชุ ม ชน แต่ ถ ึ ง อย่ า งนั ้ น ภายในชุ ม ชนแห่ ง นี ้ ก ็ ย ัง มี ก ารคมนาคมที่
สะดวกสบายทั้งทางบก และทางน้ำ นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังมีวัดประจำชุมชน ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้เติบโตมากับสถานที่แห่งนี้ และยังมีลำ
คลองไหลผ่านระหว่างวัด และที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน สร้างความร่มรื่น และร่มเย็นให้แก่คนที่อาศัยอยู่
บริเวณโดยรอบ
สิ่งเหล่านี้เองเป็นปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือการที่ผู้สูงอายุได้อาศัย
อยู่ในสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัย หรือไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพหลายด้าน จะทำให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม
มากขึ้น
มีความสุขในการใช้ชีวิต มีความแข็งแรงของร่างกายที่เพิ่มขึ้น และทำให้สามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างคล่องแคล่วแม้มีอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีบริการ
ขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพียงพอ จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมกั บครอบครัว
และชุมชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม และในด้านของรายได้ ก็จะ
เห็นได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรในยังคงมีการได้รับเงินบำนาญ รายได้จากบุตร และการทำงานเชิง
เศรษฐกิจด้วยตนเองอยู่
จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทราบจากกลุ่มผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สูงอายุตอนปลาย ที่ไม่ได้มีการ
ทำงานที่ได้รับรายได้ จะได้จากบุตร หรือเงินบำนาญเป็นหลัก และผู้สูงอายุตอนต้นจะได้รับทั้งจากเงินที่
ตนยังคงมีการทำงานอยู่ และเงินบำนาญ และจะสังเกตได้ว่าส่วนมากผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับรายได้จาก
บุตร ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการที่อาศัยอยู่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้บุตรหลานมีการศึกษาที่สูง และ
หน้าที่การงานที่ดี ทำให้บุตรหลานมีกำลังในการเป็นผู้ดูแล หรื อมีความสามารถในการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในจุดนี้เองแสดงให้เห็นถึงปัจจัยกำหนดในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ผู้สูงอายุยังคงมีการรับ
รายได้ หรือการที่ผู้สูงอายุมีผู้ดูแลอยู่นั้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมีการเข้ารับบริการสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
และความพิการลดลง
ในส่วนความคิดเห็นของผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแล และ
สนับสนุนผู้สูงอายุ ที่เกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนบางไกรในที่ ผู้ศึกษาได้ไปสัมภาษณ์ ต่างก็ให้ความคิดเห็น
ต่อผู้สูงอายุอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็คือผู้สูงอายุเหล่านั้นเป็นบุคคลที่เขาให้ความสำคัญ อีกทั้งยังให้
ความเคารพ และนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งอาจจะเนื่องด้วยการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นล้วน
เป็นบุพการี หรือคนในครอบครัวจึงทำให้คนเหล่านั้นให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ต่างกับ
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ผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ ที่คนเหล่านี้ก็ยังให้ความเคารพและนับถืออยู่ ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการที่คนใน
ชุมชนแห่งนี้อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และช่วยเหลือ ซึ่งกันละกัน มีค วามผูกพันต่อกัน ส่งผลให้คนใน
ชุมชนให้การเคารพนับถือ ช่วยเหลือดูแล และสนับสนุนผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในจุดนี้เอง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในบั่นปลายของผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุมีผู้ที่สามารถให้การ
ช่วยเหลือดูแล และสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะสามารถสังเกตได้ว่าในองค์ประกอบแต่ละด้านนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของชุมชน ที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทก็
เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลในเชิงบวกให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society)
แนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) เป็นแนวคิดที่ผู้ศึกษาใช้
อธิบายลักษณะสังคมของชุมชนบางไกรใน ที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท
โดยแนวคิดสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทนี้ได้กล่าวถึงลักษณะทางสังคม หรือลักษณะของความสัมพันธ์ในชุมชน
แบบที่เป็นชนบทผสมกับหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก ซึ่งมักจะเป็ นสภาพที่พบในชุมชนชนบทที่อยู่ติดกับเมือง
เป็นส่วนใหญ่โดยมีลักษณะเป็นชุมชนถึงเมืองถึงชนบท (สนธยา พลศรี, 2550: 79-82)
แนวคิดนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่ในชุมชน ที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ชุมชน
ชนบท ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม คนในชุมชนทำอาชีพทำไร่ทำสวน เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็น
ชุมชนแบบครอบครัวขยายเป็นส่วนใหญ่ และชุมชนเมืองซึ่งเป็นชุมชนใหม่ที่ขยายมา เปลี่ยนแปลงมาจาก
ชุมชนดั้งเดิม เป็นที่ตั้งของสถานที่ส่วนของราชการ คอนโด ห้างสรรพสินค้า ผู้คนในชุมชมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ ลักษณะทางสังคมต่างคนต่างอยู่ ซึ่งจากที่กล่าวมาลักษณะของชุมชนบางไกร
ในนั้น มีลักษณะที่เป็นทั้งชนบท กล่าวคือคนในชุมชนยังคงมีการทำสวน ซึ่งผลจากการที่ในชุมชนมีพื้นที่ที่
เป็นสวนทำให้มีต้นไม้เยอะ อากาศจึงดีไปด้วย นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนคนแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นแบบชุมชนเมือง ก็คือบริเวณชุมชนมีสถานที่อำนวยความสะดวก อย่าง
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบของชุมชน
ลักษณะของสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทนี้เอง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ความพร้อมในการ
เข้าถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงการรักษา หรือในเรื่องของการศึกษาที่คนในชุมชนมีการศึกษาที่ค่อนข้างสูง
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ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนมีความพร้อมในด้านการเงิน ความรู้ในเรื่องโรคภัย และการรักษาพยาบาลที่เป็นสิ่ง
สำคัญต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนมีความสามารถในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ
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สรุปผลการศึกษา
“ผู้สูงอายุ” ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มากไปด้วยประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิต อีกทั้งผู้สูงอายุยัง
สามารถเป็นบุคคลที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว หรือวิทยาการในอดีตที่มีความสำคัญต่อคนในสังคม ซึ่งการ
ที่คนในสังคมยังคงมีการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ล้วนเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับในทุก ๆ สังคม เพราะ
ผู้สูงอายุแต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ เกิดขึ้นเป็นของตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ดี
สำหรับมนุษย์ทุกคน
ชุมชนบางไกรใน หรือที่หลายคนเรียกว่า ชุมชนวัดบางไกรใน เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางสังคมที่
เป็นแบบสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเด่นคือภายในชุมชนแห่งนี้มีจำนวนผู้สูงอา ยุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุตอนปลาย หรือก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคนใน
ชุมชนยังคงมีการให้ความสำคัญ และเคารพนับถือผู้สูงอายุเหล่านี้อยู่ ซึ่งผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ในชุมชนมี
ลักษณะทั้ ง ทางกายภาพ และจิตใจที ่ด ี มาก ๆ หรือก็ค ื อผู ้ส ูง อายุ ในชุ มชนแห่ งนี้ส ่ว นใหญ่ ยัง คงมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกาย ที่โดยส่วนมากผู้สูงอายุในชุมชนไม่ได้มีโรคร้ายแรง หรือผู้ป่วยติดเตียง
และยังคงมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้แบบที่เป็นไปตามวัย และสุขภาพใจที่ดี กล่าวคือผู้สูงอายุ
ส่วนมากไม่มีเรื่องกังวล และมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา หรือมีความสามารถในการตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในสังคม ก็จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงมีการเข้า ร่วมทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างการทำงาน
เป็นอสม. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือแม้แต่กับรับจ้างขายของ และการทำงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
รายได้อย่างงานจิตอาสา อีกทั้งยังมีความสามารถในช่ว ยเหลือครอบครัว ใน การทำงานบ้านต่าง ๆ
อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเลี้ยงหลาน การรดน้ำต้นไม้ หรือแม้แต่การทำ
กิจกรรมที่เป็นไปตามความชอบของผู้สูงอายุแต่ละคน อย่างการที่ผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ยังคงมีการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่นไพ่ หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เองเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ ยังคงมีการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
หรือแม้แต่ในเรื่องของการมีหลักประกันหรือความมั่นคงในชีว ิต ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่า
ผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้ก็มีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่
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อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ของตนเองที่ถูกทอดถ่ายมาจากบรรพบุรุษ และด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้สูงอายุยังคงมีการ
ได้รับรายได้อยู่ ทั้งจากรายได้จากการที่ตนยังคงการการทำงานอยู่ หรือการที่ได้รับจากบุตร และเงิน
บำนาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต อีกทั้งผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีผู้ดูแลที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยส่วนมากในชุมชนแห่งนี้มีลักษณะครอบครัวที่เป็นแบบ
ครอบครัวขยาย ทำให้ผู้สูงอายุมีผู้ที่สามารถเป็นเหมือนผู้ปกครอง ที่จะคอยดูแล และสนับสนุนผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังมีลักษณะทางสังคมที่เป็นแบบสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งเป็นลักษณะ
ทางสังคมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ หรือก็คือการที่ชุมชนแห่งนี้มีลักษณะที่เป็นแบบผสมผสานกัน
ทั้งสังคมเมือง ที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรักษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และสังคมชนบทที่เต็ม
ไปได้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ บรรยากาศที่ร่มรื่น ไม่มีเสียงดังรบกวน หรือแม้แต่ลักษณะการเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งการที่มีลักษณะทาง
ชุมชนเช่นนี้ เป็นอีกส่วนที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบางไกรในดีมากยิ่งขึ้น
อาจกล่าวได้ว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มี องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้รูปแบบ หรือ
ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเป็นลักษณะทางสังคมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่า
จะเป็น ระบบบริการชุมชนและสุขภาพ การจัดกิจกรรมทางสังคม ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต การมีที่อยู่
อาศัย/พักพิง อย่างเป็นหลักแหล่ง หรือแม้แต่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การมีผู้ดูแลที่มีความสามารถ
เพียงพอในการช่วยเหลือดูแล และสนับสนุนความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจากที่กล่าวไปนั้น เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางไกรใน ที่ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดลักษณะของคุณภาพชีวิตที่
ผู้สูงอายุทุกคนพึ่งมี เพราะการที่ผู้สูงอายุจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัย และ
องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
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