
บทบาทผูสูงอายุตอสังคม ครอบครัว ชุมชน 

ที่ประชุมสมัชชาโลก วาดวยผูสูงอายุ โดยองคการสหประชาชาติ ในป 2525 กําหนดเปน

มาตรฐานเดียวกัน ทั่วโลกตกลงวา “ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เรียกวา “ผูสูงอายุ” สวนสถาบัน

แหงชาตเิกี่ยวกับผูสูงอายุ ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดวา ผูสูงอายุวัยตนคือ อายุระหวาง 60 – 74 ป 

เปนวัยที่ยังไมชรามาก ถาสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เม่ืออายุ 75 ปข้ึนไป จึงจะถือเปนวัยชราอยาง

แทจรงิ สวนสํานักงานสถติแิหงชาตขิองไทยแบงผูสูงอายุเปนผูสูงอายุตอนตน (อายุ 60 – 69 ป) และ

ผูสูงอายุตอนปลาย (อายุตัง้แต 70 ปข้ึนไป) 

 

จํานวนผูสูงอายุกําลังเพ่ิมสัดสวนข้ึนอยางรวดเร็ว ในป 2536 รอยละ 7.2 ของประชากรไทย

เปนผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป ในป 2538 ประชากรกลุมนี้เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 8.11 และคํานวณไววาในป 

2543, 2553 และ 2563 จํานวนประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9.19, 11.36 

และ 15.28 ของประชากรทัง้หมดในแตและชวงลําดับ 

 

 ขณะนี้ผูคนอายุยนืยาวมากข้ึน คนที่อายุ 60 ปมีโอกาสที่จะอยูถึงอายุ 80 ป จึงอาจจะตองมี

การมองเรื่องผูสูงอายุกันใหม จากภาพของคนแกทําอะไรไมได เจ็บออดแอด รอวันตาย ไปสูอายุวัฒนะ 

และคุณภาพชีวติเพราะชวงอายุจาก 60 ปถงึ 80 ป เปนเวลาอีกไมนอย จงึเปนชวยเวลาที่สามารถดํารง

รักษาสุขภาพ ทําการงานที่เปนประโยชน และมีความสุขไดมาก ผลการสํารวจของสถาบันวิจัย

ประชากร และสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 มีประชากรผูสูงอายุ รอยละ 8.4 

ของประชากรทัง้หมด 60.4 ลานคน อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของชายเปน 66.6 ป และเพศหญิง เปน 

71.7 ป สวนอายุขัยเฉลี่ยเม่ือ อายุ 60 ปเพศชายเปน 18.8 ป และเพศหญิงเปน 22.0 ป 

 

 งานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 

2540 – 2544) เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค สามารถดูแลตนเองได สมาชิกใน

ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมในการดูแล และสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ รวมทัง้สงเสรมิใหผูสูงอายุไดมี

โอกาส แสดงศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีการจัดตั้งหนวยบริการ 

สวัสดกิารเอนกประสงค สําหรับผูสูงอายุในชุมชน โดยใหครอบครัว และผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการ



ดําเนนิการ เรื่องสุขภาพอนามัยใหครอบคลุม อยางนอยรอยละ 50 ของประชากรผูสูงอายุทั้งประเทศ

ไทย สงผลใหอายุขัยเฉลี่ยของชาย เพ่ิมจาก 68 เปน 70 ป และหญิงเพ่ิมจาก 72 เปน 75 ป 

 

 นักจิตวิทยาสังคมระบุวา การปรับตัวเขาสูบทบาทผูสูงอายุเปนเรื่องยาก สิ่งเหลานี้เกิดข้ึน 

เพราะงานที่เปลี่ยนเขาสูกลุมผูสูงอายุนั้น ขาดกลุมสนับสนุน เด็กไดรับการสอนใหเรียนรูถึงบทบาท

วัยรุน และวัยรุนไดรับการฝกฝน วธิทีี่จะเปนผูใหญ แตมีผูใหญไมกี่คนเทานัน้ ที่ไดรับการฝกฝนที่จะเปน

ผูสูงอายุ คนสมัยใหมยังเห็นวา คานิยมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี เปนเรื่องลาสมัย ความผูกพัน

ระหวางพ่ีนอง เครือญาติ การกตัญูกตเวที จะตองมีขอบเขตจํากัด จึงเกิดลักษณะวัฒนธรรม

สมัยใหม ที่ตางคนตางชวยตนเอง ตัวใครตัวมัน ผูที่จะอยูในสังคมสมัยใหมได จะตองมีความสามารถ

แบบพหูสูต รอบรูทุกเรื่อง และที่สําคัญตองพ่ึงตนเองได ดวยเหตุนี้ผูสูงอายุที่จะอยูในสังคมไทยอีก 10-

20 ปขางหนาจะตองเปนผูสูงอายุ ที่มีความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ กลาว

โดยรวมหมายถงึวา ผูสูงอายุ จะตองมีศักยภาพในชุมชนที่เขมแข็งนั่นเอง 

 

 ผูสูงอายุเปนบุคคลที่เพียบพรอมไปดวยความรู และประสบการณ เปนผูถึงพรอมทั้งคุณวุฒิ 

และวัยวุฒิ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา แมผูสูงอายุจะเขาสูวันที่รางกายออนแอเสื่อมถอยแลว แต

ทานก็ยังพรอม และสามารถที่จะชวยเหลอืครอบครัวได เชน ชวยดูแลบุตรหลาน ขณะที่พอแมออกไป

ทํางาน ชวยดูแลบานเรอืน ผูสูงอายุบางทาน ยังชวยหุงหาอาหารตาง ๆ ชวยทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ ตาม

กําลังของทานได นอกจากนัน้ ยังชวยใหคําแนะนําปรกึษาในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานอาชีพการงาน 

ดานการดําเนนิชีวติ ดานครอบครัว ดานสังคม และอ่ืน ๆ ผูสูงอายุบางทานมีทักษะในวิชาชีพบางดาน 

เชน ชางไม ชางแกะสลัก ทําอาหารไทย ขนมไทย เย็บปกถักรอย ดอกไม ดนตร ีฯลฯ ทานก็จะถายทอด

ใหแกบุตรหลาน และผูที่สนใจเพื่อดํารงวชิาชีพนัน้สบืไป  

 

 ในสังคมไทย ถงึแมบุตรหลานแตงงานมีเหยามีเรอืนไปแลว ก็ยังนิยมอยูในครอบครัวเดียวกัน

กับพอแม ปูยา ตายาย ทําใหครอบครัวมีความอบอุน บุตรธดิา นอกจากจะไดรับการอบรมสั่งสอนจาก

พอแมแลว ยังไดรับการดูแลจากปูยา ตายาย ทําใหเกดิความรักความอบอุน ภายในครอบครัว โอกาสที่

เด็กจะไปเกเร หรอืประพฤตผิิดนอกลูนอกทางจึงมีนอยมาก ประสบการณของผูสูงอายุ สามารถชวย

สงเสรมิ อบรมเลี้ยงดูกลอมเกลาบุตรหลาน ใหเปนพลเมืองด ีเด็ก ๆ จะไดเรยีนรูทัง้จากโรงเรยีน และที่



บาน ที่บานเด็ก ๆ จะไดรับการอบรม โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤต ิขนบธรรมเนยีมประเพณีตาง ๆ 

ผูสูงอายุจะคอยใหความชวยเหลอื ใหกําลังใจ ใหคําปรกึษาทุก ๆ เรื่อง ความสัมพันธของครอบครัวไทย 

แตดัง้เดมิไดหลอหลอมความรัก ความเคารพแกผูสูงอายุ 

 

ผูสูงอายุนัน้ มิตองการเพียงแตจะเปนฝายรับ จากบุตรหลานหรือจากสังคมเทานั้น อันที่จริง

ทานพยายามที่จะชวยตนเองมากที่สุด เทาที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนเรื่องอาชีพ รายได ความเปนอยู 

ทานจะอาศัยพ่ึงพาลูกหลาน ตอเม่ือทานทําไมไหวแลวเทานั้น แมกระนั้นก็ตาม ทานก็ยินดีที่จะ

ชวยเหลือครอบครัว ชวยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนในดานแรงกาย แรง

สตปิญญา ทักษะฝมือ คําแนะนําตาง ๆ เทาที่ทานจะใหได 

 

 หลายคนที่เกษียณอายุแลว อาจจะยังมีไฟอยู มีความรู ความสามารถสูง มีประสบการณ 

หลายคนอาจเคยเปนครู อาจารย แพทย พยาบาล เปนผูนําทางกฎหมาย บัญชี การบริหาร หรือ การ

จัดการ ครัน้เกษยีณอายุแลว ยังอาจเปนที่ตองการทําประโยชนใหสังคมอยู มีความพอใจในงานที่จะทํา 

คนที่คิดวาตัวเองยังเปนประโยชนตอสังคมไดบาง และสุขภาพของตัวเองยังดี ยังตองการทําอะไร ๆ 

ตอไปอีกก็นาจะทําตอไปได เกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงอายุ นศิา ชูโต แหงสถาบันวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย ศึกษาไวในป 2525 พบวารอยละ 66.44 ผูสูงอายุไทยมีปญหาทางดานสุขภาพ รอยละ 

14.6 ถงึกับลมหมอนนอนเสื่อ สวนผูสูงอายุที่สุขภาพดี มีรอยละ 32.7 และรอยละ 50.4 แมสุขภาพไม

คอยด ีแตไมไดปวยเปนอะไรโดยเฉพาะ ซ่ึงนาจะหมายความวา มีผูสูงอายุกวารอยละ 80 ที่อาจแสดง

บทบาทตอสังคม ครอบครัว และชุมชนได 

 

ดานสวัสดิการสังคมกับผูสูงอายุในประเทศไทย ไดแบงผูสูงอายุออกเปน 5 ประเภทคอื 

1. ผูสูงอายุที่สามารถทํางานเลี้ยงตนเองได ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

2. ผูสูงอายุที่เกษยีณอายุแลว เลี้ยงตนเองดวยเงนิบําเหน็จที่เก็บได 

3. ผูสูงอายุที่เกษยีณอายุแลว เลี้ยงตนเองดวยเงินบํานาญ 

4. ผูสูงอายุที่อยูกับครอบครัวบุตรหรอืญาต ิตองพ่ึงพาเขาเพียงบางสวนหรอืโดยสิ้นเชิง 

5. ผูสูงอายุที่ตองพ่ึงบรกิารของรัฐหรอืเอกชน ถาปราศจากบริการนี้แลว จะทําใหมีชีวติที่ลําบาก 



 

ยอรจ เบอรนารด กลาววา “ความลับของการเกษียณที่ ทําใหคนชราเกิดความขุนเคืองคือ

ปลอยตัวเองใหวางมากเกนิไป ยาแกความขุนเคอืงหรอืตองทําอะไรสักอยาง ดังนัน้ วันหยุดพักผอนของ

ชีวติตลอดกาลก็คอื การไปทํางานที่ดโีดยไมมีสิ้นสุดนั่นเอง” รัฐบุรุษของโลกหลายคนหัดงานใหม ๆ  เม่ือ

อายุ 80 ป เซอรอเลกซานเดอร เฟลมิง ศาสตราจารยแพทยชาวอังกฤษ คนพบยาเพนิซิลลินเม่ืออายุ 

70 ป และ อับเบริต ชไวทเซอร ไดรับรางวัลโนเบล เม่ืออายุ 80 ป 

 

มีทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุที่กลาวถงึ บทบาททางสังคม และกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุไว

โดยสังเขป ดังนี้ 

 

ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Role Theory) อธิบายวา อายุเปนองคประกอบที่สําคัญอยาง

หนึ่ง ในการที่จะกําหนดบทบาทของแตละบุคคล บุคคลจะปรับตัวตอการเปนผูสูงอายุไดดเีพียงใด ยอม

นาจะข้ึนอยูกับการยอมรับบทบาทของตนเอง ในแตละชวงอายุ ซ่ึงบทบาทดังกลาว จะสงผลไปถึงการ

ยอมรับบทบาททางสังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตดวย นอกจากนี้ การสรางบทบาททางสังคม

ของตนข้ึนมาใหม เพื่อทดแทนบทบาทหนาที่ที่สูญเสียไป ข้ึนกับบทบาททางสังคม และการมองเห็น

คุณคาของตนเองเปนสําคัญ สถาบันครอบครัวควรจะสงเสริมผุสูงอายุ ในบทบาทอ่ืน ๆ เชน การเปน

บดิา มารดา ปูยา ตายาย เพื่อเปนรมโพธิ์รมไทรใหลูกหลาน และลูกหลานควรจะเห็นความสําคัญของ

ผูสูงอายุ สวนดานสังคม จะสามารถชวยเหลือผูสูงอายุไดมาก โดยการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุข้ึนในทุก

หมูบาน เพื่อใหผูสูงอายุวัยเดยีวกันไดพบปะสังสรรคกัน ปรกึษาหารอืในการที่จะชวยเหลอืสังคมไดดวย 

สิ่งเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และเหมาะสม กลาวคือ 

เปนทัง้ผูใหญ และผูรับประโยชนจากสังคมเสมอเหมือนสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม ผูสูงอายุแตละคน จะมี

ความสามารถแตกตางกันไป จึงสามารถเลือกทํางานอาสาสมัคร ไดตามความถนัด และความสนใจ

ของแตละคน ซ่ึงจะทําใหบทบาททางสังคมของผูสูงอายุมีตอเนื่อง 

 

ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) อธิบายวา ถาบุคคลใดมีกิจกรรมมากอยาง จะ

สามารถปรับตัวไดมากข้ึนเทานัน้ และมีความพึงพอใจในชีวติสูง ที่ทําใหเกิดคงวามสุขในการดําเนนิชีวติ

ตอไป แนวคิดนี้จะเห็นวากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ สําหรับผูสูงอายุมากกวาการลดบทบาท (Role Loss) 



ทางสังคมลง และจะพบวาผูสูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับตนเอง ในทางบวก และมองโลกในแงดี จะมีความ

กระตอืรอืรนในการรวมกจิกรรม และบทบาทใหม ๆ ใหกับผูสูงอายุพอสมควร กจิกรรมเหลานี้ จะชวย

ใหผูสูงอายุไดพัฒนาในสวนตาง ๆ ของรางกายใหสมวัย กิจกรรมที่นาจะจัดใหกับผูสูงอายุ ไดแก งาน

อดเิรกตาง ๆ งานอาสาสมัคร เปนที่ปรกึษาใหกับหนวยงานตาง ๆ และเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

 

เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ หรอืเกษยีณอายุงานแลว เวลาวางหาไดงาย และมีมาก กจิกรรมยามวางไม

วาเพื่อนันทนาการ หรอืการเรยีนรูสิ่งใหม หรอืใหบริการผูอ่ืน จึงเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงนําความพึงพอใจ

มาให ทําใหมีชีวติชีวา และมีความหมาย การที่เกษยีณอายุการงานอยางไมมีจุดหมาย จะนําไปสูความ

เซ็ง เบื่อหนาย และแยกตัวออกจากสังคม ความจริงนั้นกาย และจิตใจเจริญงอกงาม ข้ึนตามแรง

กระตุนของกจิกรรมตางๆ จงึเปนการด ีที่เราควรจะมีกิจกรรมมากระตุนชีวิตของเราใหเจริญงอกงาม 

 

 สวนใหญการทํากจิกรรมตาง ๆ ในยามวางมักมีปญหาวาจะเลือกกิจกรรมอะไรดีจะเปนการ

สะดวกถาจะพิจารณากจิกรรมในยามวางออกเปนหลักใหญ ๆ 3 ประการคือ นันทนาการ การเรียนรู 

และการบรกิารผูอ่ืน 

กจิกรรมนันทนาการ ผูสูงอายุสามารถทําไดทุกชวงอายุ ทําใหรางกายสดช่ืน ทาทาย กระตุน

เตอืนเปลี่ยนแนวคิด และไดสัมผัสกับคนอ่ืน รวมทั้งทําใหจิตใจของเราตื่นตัวอยูเสมอ และมีชีวิตชีวา 

ผูสูงอายุควรทําในสิ่งที่ตนเองชอบ และตนเองมีทักษะ หรือความถนัดเปนพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ 

อาจนํามาใชในกิจกรรมนันทนาการได ควรเลือกหลาย ๆ กิจกรรม และตองมีเวลาพอดวย 

งานอดิเรก เชน วาดรูป ทําอาหาร การจัดสวน งานชางไม ทอผา ทําหุน เกม เชน บริดจ หมากรุก  

ปริศนาอักษรไขว กฬีา เชน เดนิ วานน้ํา ข่ีจักรยาน กอลฟ เทนนสิ ดนตรี เชน เลนดนตร ีแตงเพลง การ

ขับรองเพลง ชมรม เชน การเขาชมรมตาง ๆ เชน ชมรมกีฬา ศาสนา การเมือง ชมรมผูสูงอายุ 

การทองเที่ยว เชน การเขียนหนังสือคูมือทองเที่ยว ไกดบรรยายในการทองเที่ยว  กิจกรรมดาน

นันทนาการในสวนของบทบาทผูสูงอายุนัน้ มีไดหลายรูปแบบทัง้เปนผูกระทําเอง ทัง้เปนงานอดเิรก และ

งานอาชีพ เปนผูใหการปรกึษาแนะนํา หรอืเปนผูสอน หรือเปนผูบรรยายพิเศษได ซ่ึงเปนประโยชนตอ

ตนเอง ชุมชน ครอบครัวและสังคม 

 



กจิกรรมการเรยีนรู เม่ือผูอยูในวัยสูงอายุ การเรยีนรูยังมีอยางตอเนื่อง เพื่อสนองความอยากรู 

อยากเห็นความพึงพอใจ หรอืเพื่อการดําเนนิกิจกรรมบางอยาง ใหไดรับความสําเร็จ ในแงสุขภาพจิต 

การเรยีนรูจะเปนการกระตุนจติใจ และเปนการแลกเปลี่ยนความสนใจกับผูอ่ืน เชนการเรียนในระบบ

การศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกระบบ การเรียนในมหาวิทยาลัยเปด และการอบรมระยะสั้น ๆ 

ฯลฯ 

กจิกรรมบรกิารผูอ่ืน เนื้อแทของชีวติอยางหนึ่งคอื การเสยีสละ และทําสิ่งที่เปนประโยชนใหแก

สังคม นอกเหนือไปจากทําใหแกตนเอง ครอบครัว โดยผานงานอาสาสมัคร ผูสูงอายุอาจลองงาน

อาสาสมัครหลาย ๆ อยางแลวพิจารณาดูดวยตนเอง วากิจกรรมแบบไหนที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด 

บรกิารอาสาสมัครมีหลายแนวทางเชน บริการทางสุขภาพอนามัย หลายโรงพยาบาลมีองคกรตั้งข้ึน 

เพื่อชวยเหลอืกจิการของโรงพยาบาล หรอืสถานบรกิารอนามัย เชน หาทุนเยี่ยมผูปวย และชวยผูปวย

ในการทํากจิวัตรบางประการสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห ซ่ึงออกชวยเหลือสังคมหรือ

ประชาชนที่ทุกขรอนดวยเหตุตาง ๆ เชน น้ําทวม ไฟไหมองคกรการกุศล หรือองคกรทางศาสนา 

องคกรเหลานี้ ตองการอาสาสมัครทํางานหลายดาน เชน งานหาทุน งานประสานงาน คนติดตอ งาน

บรกิารที่ไมตองอาศัยวชิาการข้ันสูงชมรมและสมาคม ผูสูงอายุอาจเขารวมชมรมหรอืสมาคมไดในหลาย

ฐานะ เชนเปนผูจัดการหรอืประธาน ผูสอน ผูบริการหรือสมาชิก ในบรรดาสมาคม ชมรมหรือองคกร

ตาง ๆ ที่ดทีี่สุดคอื สมาคมหรอืองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุน เพราะจะทําใหผูสูงอายุไดสัมผัส

กับคนหนุมสาว ทําใหชองวางระหวางวัยหายไป กลุมการเมือง เหมาะสําหรับผูสูงอายุที่สนใจในทาง

การเมืองกลุมเฉพาะทาง เชน  กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม กลุมผูบริ โภค กลุมสิทธิมนุษยชน 

บทบาทตามวิชาชีพ เชน เคยเปนตํารวจ อาจเปนหนวยรักษาความปลอดภัยของหมูบาน เคยเปนครู 

อาจสอน หรืบรรยายพิเศษ และเคยเปนชาง อาจเปดอบรมความรูดานแกเครื่องยนต 

 

ประโยชนที่ไดจากกจิกรรมบรกิารผูอ่ืน  

1. การไดเสยีสละ เชน ทําประโยชนใหแกผูอ่ืนเปนการแสดงวาผูอ่ืนยังตองการทาน อาศัยทาน 

2. การชวยเหลอืผูอ่ืนในการแกปญหาของเขาจะทําใหปญหาที่เกดิกับทานนอยลงโดยอัตโนมัต ิ

3. ตดิตอสัมพันธกับผูอ่ืนซ่ึงมีสภาพเลวรายกวาทานในบางเรื่อง เชน สุขภาพอนามัยจะชวยใหทานพึง

พอใจในตนเอง 



4. การเสียสละตอสังคม จะทําใหภาพพจนของตนเองนาพึงพอใจ 

5. การเสยีสละหรอืบริการผูอ่ืน จะทําใหมีสุขภาพจติดข้ึีน และพลอยทําใหสุขภาพกายดดีวย 

 

ในป 2539 – 2540 กรมประชาสงเคราะหไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ใหริเริ่มโครงการ

ทดลองในลักษณะของชุมชนชวยชุมชน ซ่ึงเรียกวา โครงการนํารองเพื่อสงเสริม และสนับสนุนการมี

สวนรวมของชุมชน ในการดูแล และจัดบริการตลอดจนกิจกรรม สําหรับผูสูงอายุในศูนยบริการ

ผูสูงอายุในชุมชน โดยการดําเนินงานระยะเริ่มตน ภาครัฐบาลจะเปนผูกระตุนใหชุมชน ตระหนักถึง

ศักยภาพทีมี่อยูในการชวยเหลอื แกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน พรอมทัง้ใหความรูดานวชิาการผูสูงอายุ 

ความรูดานการบริหารโครงการใหความชวยเหลือ ติดตอประสานงานตาง ๆ แกชุมชน เม่ือชุมชนได

ตระหนักถงึความสามารถดําเนนิการแกไขปญหาของคนในชุมชนไดแลว จะมีคณะกรรมการ ซ่ึงเปนคน

ในชุมชน รับผิดชอบการดําเนินงานดวยตนเอง ทั้งในดานการบริหารงาน การใหบริการตาง ๆ แก

ผูสูงอายุในชุมชน การดงึทรัพยากรในชุมชนมารวมดําเนินงาน ทั้งนี้จะขีดหลักการดําเนินงาน “ชุมชน

ชวยชุมชน” ซ่ึงจากหลักการนี้ ผูสูงอายุที่ มีศักยภาพสามารถเขามามีบทบาท โดยรวมเปน

คณะกรรมการ ไดสอดคลองกับงานของกรมอนามัย ที่มีโครงการพัฒนาผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ในชมรม

ผูสูงอายุใหมีบทบาท ใหแกนนําผูสูงอายุ และมีหนาที่เปนอาสาสมัคร ในงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

ดังนี้ 

เผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อทุกชนดิ ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 

ใหความรูแกกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอาย ุ

ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข 

รวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุในชุมชน ผูสูงอายุที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาใด 

ความคงอยูของสถานภาพ ก็จะมีมากข้ึนทําใหมโนทัศนเปนไปในทางบวกมากข้ึน และเม่ือมโนทัศน 

เปนไปในทางบวกมากข้ึนเทาใด ความพึงพอใจในชีวติก็จะมีมากข้ึนดวย 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพึงพอใจในชีวติของผูสูงอาย ุประกอบดวย 

ปจจัย 3 ดาน ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 



1.1 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีโอกาส

เลอืกทํากจิกรรมไดดี และมากกวากลุมที่มีการศกึษาต่ํา 

1.2 งานอดเิรก หมายถงึ วถิทีางในการใขเวลาทํากิจกรรมดานตาง ๆ นอกเหนอืไปจากหนาที่การงาน

ประจํา หรอืเปนกจิกรรมที่ทําในเวลาวางดวยความสมัครใจ เพื่อกอใหเกดิความเพลดิเพลนิ แกผูกระทํา

โดยตรง บทบาท และกจิกรรมใดก็ตาม ที่บุคคลถูกผลักดันใหเลกิกระทํา จะตองมีกจิกรรมใหมข้ึนมา

ทดแทน และกจิกรรมหนึ่งที่ถูกเลอืกเขามาคอื งานอดเิรก 

1.3 สุขภาพ ผูสูงอายุมักประสบปญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมลง ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตกิิจวัตร

ประจําวัน และการตองพ่ึงพิงผูอ่ืน สิ่งนี้ ทําใหผูสูงอายุมีความรูสกึดอย ในสายตาของบุคคลทั่วไป และ

มีผลตอความพึงพอใจของผูสูงอายุดวย 

ปจจัยดานเศรษฐกจิ ปญหาเศรษฐกจิเปนปญหาหลักของผูสูงอายุ ทําใหรายไดลอนอยลง 

สงผลตอความสามารถในการดูแลตนเอง ทางดานสุขภาพ และสงผลตอความพึงพอใจในชีวติของ

ผูสูงอาย ุ

ปจจัยดานความสัมพันธทางสังคม เม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ ทําใหตองเสยีบทบาทในการทํางาน 

ผูสูงอายุจงึเปลี่ยนจุดสนใจไปยังครอบครัว หาบทบาทใหมใหกับตนเอง ดวยการเปนผูใหคําปรึกษา 

แนะนําชวยดแูลลูกหลานภายในบาน หากความสัมพันธในครอบครัวด ีจะสงผลตอความพึงพอใจใน

ชีวติของผูสูงอายุ สวนดานความสัมพันธของผูสูงอายุกับบุคคลภายนอก หรอืสังคมนั้น ในป 1986 

เบอรกแมน ไดทําการศกึษาผูสูงอายุจํานวน 7,200 คน เปนเวลา 10 ป พบวาผูสูงอายุที่แยกตัวออก

จากสังคม มีอัตราการตายสูงกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม ถงึ 2.5 เทา 

จากปจจัย 3 ดานที่มีอิทธพิลตอความพึงพอใจในชีวติของผูสูงอายุ ในสวนของงานอดิเรก และ

การมีสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว รวมทัง้สังคมไดพองกับทฤษฎีกจิกรรม (Activity Theory) ดังที่

ไดกลาวไวแตตน ในเรื่องของกจิกรรม ในการดําเนินชีวติประจําวันของผูสูงอายุ ซ่ึงอาจกลายเปน

บทบาทหนาที่ของผูสูงอายุ ที่ควรมีตอสังคม ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณคาในชีวติ และเพ่ิม

ความพึงพอใจตนเองของผูสูงอายุ อาจแบงไดเปน 3 ประเภท คอื 

กจิกรรมที่ไมมีรูปแบบ (Informal activity) เชน การชวยเหลอืงานของสมาชิกในครอบครัว และการ

พบปะสังสรรคคกับเพื่อน ญาต ิเปนตน 



กจิกรรมที่มีรูปแบบ (Formal activity) เชน เขารวมในสมาคมตาง ๆ การเขากลุมทางศาสนา การเปน

อาสาสมัครเพื่อสังคม ซ่ึงเปนกจิกรรมภายนอกครอบครัว เปนตน 

กจิกรรมที่ทําคนเดยีว (Solitary activity) เชน การทํางานในยามวาง กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ

สวนตัว และกจิกรรมภายในบาน เปนตน 

 

 แหลงที่มา http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/topic006.php 


