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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึก ษารูปแบบการอยู่ อาศัย ของผู้ สู ง อายุไ ทย ศึกษาปัจจัยทางด้ าน
ประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองที่
เหมาะสม รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุน
การมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและ
วิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุน วิจัยเชิงปริมาณใช้ ข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
และการสารวจภาวะเศรษฐกิจ และสัง คมของครัว เรือ น ซึ่ง ได้รับ การอนุญ าตให้ใ ช้ข้อ มูล ชุด ดัง กล่า วจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth interview) แบบพบหน้า
กับผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัด เชียงใหม่ และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
จานวนรวม 40 ครัวเรือน
ผลการศึกษาพบว่า ครัว เรือ นผู้ สูง อายุมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ครัว เรือ นผู้สูง อายุ
อยู่ ลาพังคนเดีย ว และครั ว เรื อนเฉพาะผู้ สู ง อายุ ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มในการอาศัยอยู่ลาพัง
คนเดียวลดลง ท้ายที่สุดแล้วผู้สูงอายุจะยังคงมีผู้ดูแลแม้ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เพราะลั กษณะการ
ตั้ง บ้า นเรือ นของสัง คมไทยที่ส ่ว นใหญ่จ ะมีบ้า นอยู่ใ กล้กับ ผู ้ส ูง อายุ ผู ้ส ูง อายุใ นเขตเมือ งมีก ารวาง
แผนการอยู่ อ าศั ย ในอนาคต 2 แนวทางคื อ อยู่ในที่อ ยู่ อ าศัย เดิ ม และอยู่ใ นที่ อ ยู่ อ าศัย ใหม่ โดยมีข้ อ ค้ น
พบว่า “การมีผู้ ดูแล” เป็ น ประเด็น หลั กของการเลื อ กตัดสิ น ใจการอยู่ อาศัยของผู้ สู งอายุใ นเขตเมื อง
ผลการศึกษาได้นาไปสู่ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดาเนินการสนับสนุนให้มีระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง และนาไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการ
ดูแลที่เหมาะสม โดยการจัดให้มีการดูแลและบริการผู้สูงอายุในเขตเมือง ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย
ได้ ทั้งในด้านสาธารณสุข และระบบบริการแบบเคลื่อนที่สาหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง การสนับสนุนระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยนิติบุคคลเพื่อขจัดอุปสรรคในการได้รับการดูแลและ
บริ การจากหน่ วยงานภาครัฐ การสนั บ สนุ นให้ มีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่สาหรั บผู้ สูงอายุที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล หรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการมีโปรแกรมการดูแลเป็นพิเศษทางด้านจิตใจสาหรับให้ การดูแลกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว เพื่ อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีอิสระและอยู่ในสภาพที่
สามารถดูแลตนเองได้ให้นานที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุ เขตเมือง

ข

ABSTRACT
This research had the objective to study the patterns of living of older Thai persons, and to study
the demographic, health, housing, and socio-economic factors which facilitate care for older Thais
in urban areas. This research also studied attitudes toward older persons in urban areas. The author
provides policy recommendations for appropriate housing and care for older persons.
This research used mixed methods of data collection and analysis. Most of the data were collected
using quantitative methods, while qualitative methods were used to probe certain issues in greater
depth. Secondary data were extracted from the Survey of Older Persons in Thailand and the Survey
of the Socio-economic Situation of Households, both carried out by the National Statistical Office of
Thailand. To complement the quantitative data, the researcher conducted in-depth interviews with
a sample of older persons living in urban areas of Chiang Mai Province. In addition, telephone
interviews were conducted with older persons living in Bangkok.
This study found that the number of households in Thailand with one or more older persons is
increasing over time. However, what is noteworthy is the increase in the households where an older
person is living alone or households whose members are all elderly. In Thailand, the data show
that, as a person ages, there is a reduced likelihood that they are living alone. Most oldest persons
will have a care provider, even if that care provider does not live in the same household. That is
because, the way Thai settlements are structured, there are usually next-door neighbors who look
after each other.
For those older persons who live in urban areas, there are two housing options: Living in the original
household, and living in a new household. The key factor in the choice of lodging for an older
person is that presence or accessibility to a care provider.
Based on the findings from this study, the author offers the following recommendations for the
related agencies in order to improve the housing and care for older persons in urban areas. This
includes the need for access to essential services and amenities, either at static outlets or mobile
units. There should be an appropriate care system for the elderly under juristic-person supervision
(i.e., an advocate) to eliminate obstacles to receiving care and services from government agencies.
There should be more construction of new residences for the elderly operated by government
agencies, foundations, charitable organization, and/or the private sector agencies for persons from a
range of incomes. There should be special psychological care programs for the elderly who live
alone so that they can live independently and be as self-reliant as possible and for as long as
possible.
Keyword: living arrangement, older person, urban area
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่การเกิดและการตายลดลง ทาให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น นามาซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรสูงอายุ ขณะนี้ประชากรไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างเร็วมาก และปัจจุบันประเทศไทย
ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 12 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.1 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด
ในกรุงเทพมหานคร และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
คือมีสั ดส่ ว นประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไปสู งถึงร้อยละ 20 ในปี 2565 และจะเป็นสั งคมสู งวัยระดับสุ ดยอด
เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2575 (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2562) จากการเปลี่ ย นแปลงทางประชากรดั ง กล่ า ว เมื่ อ จ านวนผู้ สู ง อายุ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทาให้รูปแบบและความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขนาดและโครงสร้างของครัวเรือนที่มีขนาด
เล็กลง เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของครัวเรื อนไทยเมื่อ 40 ปีก่อนที่จานวนสมาชิกในครัวเรือนครัวเรือนมีอยู่
ประมาณ 5 คนต่อครัวเรือน แต่ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
มปป.)
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครัวเรือนในปัจจุบัน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการอยู่อาศัย ที่
มีความหลากหลายมากขึ้น แม้ว่าสังคมไทยยังคงยืดถือค่านิยมในเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที” และคาดหวังว่า
บุตรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ยามชรา แต่ในปัจจุบันเมื่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทาให้คนไทยมีความต้องการ
บุตรน้อยลง ผู้หญิงอยู่เป็นโสดมากขึ้น และมีปรากฏการณ์การย้ายถิ่นของลูกหลานในครัวเรือนเกิดขึ้นเพื่อการ
ทางานมากขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุไม่มีทางเลือกในการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มการอยู่อาศัยร่วมกับบุตรใน
สัดส่วนที่ลดลง และพบว่ามีสัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุ คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนมีอายุ
60 ปีหรือมากกว่าเพิ่มสูงขึ้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
นอกจากนี้ แล้ ว เมื่อประชากรเข้าสู่ วัยสูงอายุห รือวัยหลั งเกษียณ รูปแบบการอยู่อาศัยและความ
ต้องการที่อยู่อาศัยอาจเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุที่ยังคงสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะยังอาศัยอยู่ในรูปแบบการ
อยู่อาศัยเดิม เช่น อยู่คนเดียว อยู่กับคู่สมรส หรือย้ายไปอยู่ในชนบท บางคนอาจมีการเตรียมการสาหรับที่อยู่
อาศัยที่สะดวกและปลอดภัยเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเมื่อสภาพร่างกายอ่อนแอ มีการวางแผนอาศัยอยู่กับลูกหรือ
หลาน ในขณะที่ผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจเลือกที่ อยู่อาศัยเป็นที่พักพิงในบั้นปลายชีวิต
เป็นบ้านพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห์คนชรา ดังนั้นแม้ว่าสังคมไทยจะคาดหวังว่า บุตรของผู้สูงอายุจะเป็น
ผู้ดูแลหลัก แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนที่มีจานวนสมาชิก น้อยลง ได้ทาให้ครัวเรือนไทยปัจจุบันมี
ข้อจากัดในการดูแลผู้สู งอายุระยะยาวมากขึ้น รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิด
รูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายขึ้นทั้งการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้ อมเดิมที่ผู้สู งอายุ คุ้นชิน
ตามแนวคิดของการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม (Ageing in place) ซึ่งไม่เพียงจะหมายถึงบ้านเท่านั้น ยังหมายถึง
1

ชุมชนที่ประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัว ชุมชน เพื่อน เพื่อนบ้าน วัด และสิ่งแวดล้อมเดิมที่ตนคุ้นชิน
(มูล นิ ธิส ถาบั น วิจั ย และพัฒ นาผู้ สู งอายุ ไทย, 2561; Lecovich, 2014) เช่นเดียวกับในการศึกษาในหลาย
ประเทศที่มีแนวคิดในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของตนเองโดยไม่ต้องมีการย้ายไปรับการดูแล
ที่สถานบริการ (Collins, Butler, Gueldner, and Palmer, 1997; Wu, Carter, Goins, and Cheng, 2005;
Wang et al.,2012 และ Greenfield et al.,2012) รวมถึ ง การอยู่ อ าศั ย ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น การจั ด
สวัสดิการของรัฐในรูปแบบของบ้านพักคนชราหรือสถานสงเคราะห์คนชรา สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาว
ในโรงพยาบาล และการจัดที่อยู่ อาศัยเชิงพาณิช ย์ส าหรับผู้สู งอายุ เป็นต้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒ นา
ผู้สูงอายุไทย, 2559)
ประเด็นเรื่อง รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครัวเรือนในเรื่องการดูแลและพึ่งพากันของครัวเรือนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การแสดงภาพครัวเรือนผู้สูงอายุ
ไทยที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนักในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในเขตเมือง เมื่อวิถีการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองมีลักษณะที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ ทาให้ผู้คน
ส่วนใหญ่ละเลยหรือให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุลดน้อยลง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้อง รวมไปถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ การได้รับการดูแลและบริการจากภาครัฐ และ
ชุมชนอีกด้วย และระบบการสื่อสารหรือช่องทางการติดต่อกับแหล่งบริการต่าง ๆ หรือเครือข่ายทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในเมือง ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่จะช่วยสะท้อนภาพการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งยังมี
การศึกษาในเรื่องนี้อยู่น้อยมาก
ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนาเสนอสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มี
รูปแบบการอยู่อาศัย ที่หลากหลายว่าอยู่กันอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร มีความต้องการการดูแลอย่างไร และมี
ทัศนคติต่อการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่ เหมาะสมอย่างไร การศึกษานี้ จะนาไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อช่วยสะท้อนให้ภาครัฐหาทางออกในการดูแลผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองให้สามารถอยู่ได้
อย่างมีอิสระ (independent living) โดยไม่พึ่งพาใคร และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ ให้นาน
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยในประเภทใดก็ตาม

1.2 คำถำมกำรวิจัย
1. ผู้สูงอายุในเขตเมือง มีรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างไร
2. ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ต่อการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง
3. ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองที่เหมาะสม
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
4. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบถึงรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
2. ทราบถึงปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองที่เหมาะสม
3. ทราบถึงทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
4. ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการสนับสนุนให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุ

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1) ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2) เขตเมือง หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาล
3) เขตชนบท หมายถึง พื้นที่นอกเขตเทศบาล
4) ครัวเรือนผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน
5) ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ด้วย
6) รูปแบบการอยู่อาศัย คือ รูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล ได้แก่
การอยู่คนเดียว (Living alone) และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Co-residence)
7) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว
เท่านั้น
8) ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันเอง โดยไม่มี
คนในวัยอื่นอาศัยอยู่ด้วย หรือเรียกได้ว่าเป็นครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
9) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
เท่านั้น
10) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคนวัยทางานที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
11) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน และเด็ก หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคนวัย
ทางานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีเท่านั้น
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บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในสังคมไทย ครัวเรือน คือ สถาบั นหลักในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การอยู่ร่วมกันของคนในครัว
เรือนเป็นประเด็นสาคัญที่สะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพากันของคนที่อยู่ร่วมกัน รวมถึงการมีผู้ดูแลให้
ความช่วยเหลือค้าจุนกันเมื่อยามชราหรือเมื่อไม่สามารถดูแลตนเองได้แล้ว การอยู่อาศัยร่วมกันในครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุนั้น รวมถึงการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว จึงเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่น่าจะมีแนวโน้มมาก
ขึ้น เมื่อปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยโดยเฉพาะในเขตเมือง จะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพ
ของการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นสั ง คมไทย แม้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ท างเลื อ กในการอยู่ อ าศั ย หลากหลายประเภท
ทั้งการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเดิมที่ผู้สูงอายุคุ้นชิน และการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ ในบทนี้
เป็นการศึกษาในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทครัวเรือน
2.1.1 นิยามและองค์ประกอบครัวเรือนไทย
2.1.2 การศึกษาครัวเรือนผู้สูงอายุ ลักษณะและองค์ประกอบ
2.2 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
2.2.1 ครัวเรือนผู้สูงอายุ
2.2.2 ปัจจัยที่นาไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมือง
2.2.3 ประเภทการดูแลผู้สูงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับบ้านของผู้สูงอายุ
2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
2.3.1 Active ageing - Healthy ageing
2.3.2 Age friendly city
2.3.3 นิยามและความสาคัญของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิม
2.4 นโยบายและการดาเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
2.4.1 ด้านที่อยู่อาศัย
2.4.2 ด้านการทางานและการมีรายได้
2.4.3 ด้านสุขภาพอนามัย
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2.1 กำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทครัวเรือน
2.1.1 นิยำมและองค์ประกอบครัวเรือนไทย
ครัวเรือนเป็นหน่วยการอยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย คือบ้าน เคหะสถานในลักษณะต่าง ๆ ทั้ง
แนวตั้งและแนวราบที่มีบุคคลผู้อาศัยอยู่รวมกัน โดยเป็นอิสระจากความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายโลหิตหรือ
จากการสมรส ทั้งนี้ถ้าใช้จานวนเพื่อจาแนกประเภทครัวเรือน อาจสามารถแบ่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันได้
เป็ น ครั ว เรื อ นคนเดี ย วและครั ว เรื อ นหลายคน (UNFPA , 2558) การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของ
ครั ว เรื อนถูกเชื่อมโยงไปกับ รู ป แบบของการอยู่อาศัย (Living arrangements) ซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง
(Household structure) ภายในครัวเรือน หรือ ครอบครัว ที่แตกต่างกันไปตามจานวนและความสัมพันธ์กัน
ของคนในครัวเรือน ในการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยย่อมต้องพิจารณาร่วมกับการศึกษาครัวเรือนในแต่ล ะ
ประเภทซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของครัวเรือนเพื่อให้เห็นความชัดเจนของครัวเรือนแต่ละรูปแบบไว้ใน
แนวทางที่ต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ นิ ย ามความหมายของครอบครั ว และครั ว เรื อ นว่ า “ครอบครั ว ”
ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสายเลือดอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
ส่วนคาว่า “ครัวเรือน”นั้นอาจมีสมาชิกครัวเรือนเพียงคนเดียวอาศัยอยู่ในบ้านหรืออาจอยู่ร่วมกันหลายคนโดย
จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่ก็ได้ เช่น เพื่อนกับเพื่อน หรือคนงานอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาการทา
สามะโนประชากรและการเคหะ ได้แบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ ครัวเรือนส่วนบุคคล กับครัวเรือน
กลุ่มบุคคลและในรูปแบบนี้ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น ครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทสถาบัน ครัวเรือนกลุ่ม
บุ คคลประเภทอื่น (ส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ,2533) โครงสร้างของครัว เรือนในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ครัวเรือนประเภทครอบครัวเดี่ยว แต่มีแนวโน้มลดลงจากร้อ ยละ 70.6 ในปี 2523 เหลือร้อยละ 60.3 ในปี
2543 และเหลือเพียงร้อยละ 52.3 อีกรูปแบบหนึ่งคือ ครัวเรือนประเภทครอบครัวขยาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 25.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.5 ในปี 2553 ส่วนรูปแบบที่
ต่างไปจากสองประเภทแรกคือ ครัวเรือนที่ไม่มีครอบครัวและญาติอาศัยอยู่ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดจากร้อยละ 4.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 10.1 ในปี 2543 และในปี 2553 เพิ่มสูงถึงร้อยละ 13.2
การศึ ก ษาครั ว เรื อ นในอี ก ด้ า นหนึ่ ง ได้ นิ ย าม ครั ว เรื อ น หมายถึ ง หน่ ว ยการอยู่ อ าศั ย ( Unit of
residence) ของคนที่อยู่ร่วมกันรวมทั้งมีการกินร่วมกัน สามารถแบ่งครัวเรือนตามประเภทของสมาชิกที่อยู่
ร่ ว มกัน ออกเป็ น 6 รู ป แบบคือ ครั ว เรื อนคนเดียว ครัว เรือนที่ส มาชิกไม่มีความเกี่ยวพันกันทางเครือญาติ
ครัวเรือนหนึ่งรุ่นอายุ ครัวเรือนสองรุ่นอายุ ครัวเรือนสามรุ่น อายุและมากกว่า และสุดท้ายคือครัวเรือนข้ามรุ่น
(Skipped-generation household) รูปแบบเหล่านี้ถือเป็น “ครัวเรือนกระแสหลัก” กล่าวคือเป็นรูปแบบการ
อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดและส่วนใหญ่สามารถเห็นได้ชัด นอกจากนี้แล้วการศึกษารูปแบบของครัวเรือนยังพบว่ามี
ครัวเรือนที่ต่างไปจากที่เคยปรากฎขึ้นเรียกว่า “ครัวเรือนพิเศษ” แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ ครัวเรือนที่มี
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ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ด้วยกัน (เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี) และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเฉพาะเท่านั้น (ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้น
ไป) (ชาย โพธิสิตา, 2555)
การแบ่งครัวเรือนโดยใช้ลักษณะของกลุ่มวัยของสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเป็นตัวกาหนด เป็นอีกวิธีใน
หนึ่งในการศึกษาครัวเรือนที่ต่างออกไปจากที่ได้เคยมีการศึกษา ซึ่งใช้หลักความสัมพันธ์กันของสมาชิกใน
ครั ว เรื อน การใช้กลุ่ ม วัย เป็ น วิธีในการศึกษาคือ แบ่งประชากรออกเป็น วัยเด็ก วัยทางาน และวัยสู งอายุ
การแบ่งกลุ่มอายุของผู้สูงอายุเป็นหลักเพื่อทาการแบ่งออกเป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ครัวเรือนนั้นมี
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) อาศัยอยู่อย่างน้อย 1 คน และไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ คือไม่มีสมาชิกที่มีอายุ 60 ปี
กล่าวคือสมาชิกในครัวเรือนรูปแบบนี้เป็นกลุ่ มวัยทางานและเด็กที่อาจอยู่ร่วมกันหรืออยู่โดยลาพังเท่านั้น
(ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2562)
การศึกษาครัวเรือนในเขตชนบท จัดประเภทครัวเรือนได้ใน 2 ลักษณะ คือ ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดีย ว หรื ออยู่ เฉพาะกั บ คู่ ส มรส ครั ว เรื อนเหล่ านี้ จัดเป็ นครัวเรือนโดดเดี่ยวขนาดเล็ ก (ที่ปราศจากผู้ดูแล)
อีกลักษณะคือ ครัวเรือนข้ามรุ่น ครัวเรือนที่มีสตรีเป็นหัวหน้าครัวเรือน และครัวเรือนที่มีสมาชิกหม้ าย หย่า
แยก ครัวเรือนลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนขยายขนาดย่อม (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ศุทธิดา ชวนวัน และ
วิชาญ ชูรัตน์, 2558)
การศึกษาครัว เรือนในลักษณะต่างๆของประเทศไทยอาจสามารถเชื่อมโยงและพิจารณาร่วมไปกับ
การศึกษาของหน่วยงานต่างประเทศ เช่น การศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and Development) หรื อ OECD ได้ จั ด ท ารายงานการ
คาดการณ์ แ ละความท้ า ทายและทางเลื อ กเชิ ง นโยบายเรื่ อ ง The future of Families to 2030 ได้ แ บ่ ง
ครั ว เรื อ นออกเป็ น one-person households, single parent households และ households with or
without children ซึ่งมีผลคาดการณ์ว่าจานวนครัวเรือนคนเดีย วจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในบรรดาประเทศต่า ง ๆ
ในปี 2573 เช่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และฝรั่งเศส สาหรับประเทศไทย พบว่าในปี 2556
มี
ครั ว เรื อนคนเดีย วอยู่ มากขึ้น 2.7 ล้ านครั ว เรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของครัว เรือนทั้งหมด โดยที่
ครัวเรือนคนเดียวในชนบทมีมากกว่าในเมือง (อ้างถึงใน ภูเบศร์ สมุทรจักร ธีรนุช ก้อนแก้ว และริฎวัน อุเด็น
,2560)
การศึ ก ษาขององค์ ก ารสหประชาชาติ ยัง ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า แนวโน้ม ของการอยู่อ าศั ย แบบอิส ระ
(Independent living) รวมถึ ง การแยกกั น อยู่ ร่ ว มกั น แบบครอบครั ว ของคนหลายกลุ่ ม วั ย (Away from
intergenerational co-residence) เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ในทุ ก ภู มิ ภ าคของโลกทั้ ง ยั ง เป็ น การเปลี่ ย นโฉมหน้ า ของ
โครงสร้ า งครอบครั ว (Family structures) ในรู ป แบบที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร สังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก (United Nations, 2017)
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Laslett (1997) จาแนกรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามสมาชิกในบ้านในลักษณะต่างๆ ในสาม
รู ป แบบคื อ ระหว่ า งการสมรส (Conjugal dimension) การร่ ว มสายโลหิ ตภายในรุ่น (Consanguineous
dimension) และการอยู่ ร่ ว มกัน ของครอบครัว (Co-residence dimension) แนวคิดดังกล่ าวนาไปสู่การ
จาแนกรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามสถานภาพสมรส ลักษณะครัวเรือน ลักษณะครอบครัว เป็นเหตุ
ให้งานวิจัยเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบครัวเรือน ขนาดครัวเรือน
รุ่นและการสมรสเป็นสาคัญ แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาสาเหตุที่ทาให้ผู้สูงอายุเลือก
อยู่แยกกันหรืออยู่รวมกัน
2.1.2 กำรศึกษำครัวเรือนผู้สูงอำยุ ลักษณะและองค์ประกอบ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ส่ งผลให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ ยนรูปแบบไปจากอดีต
จากผลของการที่ภาวะเจริญพันธุ์ได้ลดลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและแนวโน้มการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องทาให้
ประชากรวัยแรงงานลดลง (UNFPA, 2011) ขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั่วโลกจนกลายเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจและมีการศึกษาในมิติต่างๆเพื่อการเตรียมพร้อม ป้องกันปัญหา รวมถึงตั้งรับกับ
สถานการณ์ที่มีการคาดการณืว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรได้ทาให้
จานวนประชากร รวมถึงลักษณะในการอยู่อาศัยของครัวเรือนได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ทั้งการเกิดที่ลดลงทาให้จานวนสมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนลดจานวนลง การอยู่เป็นโสดมากขึ้น หรือการ
อยู่อาศัยในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีผลสาคัญต่อเครือข่ายการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal support networks) สาหรับ
ผู้สูงอายุ (Haberkern, 2011) จึงเกิดครัวเรือนที่มีลักษณะเป็นไปตามสมาชิกในครัวเรือนที่ต่างไปจากอดีต และ
มีความน่าสนใจในการนามาศึกษาในครั้งนี้คือ ครัวเรือนผู้สูงอายุ หรือ ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
ครัวเรือนผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่เป็นที่รับรู้กันในทั่วไป และสามารถแบ่งครั วเรือนลักษณะนี้โดยการใช้เกณฑ์การ
เป็นหัวหน้าครัวเรือนเพื่อให้ความชัดเจนในความแตกต่างกันมากขึ้น จาแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 2.1: ครัวเรือนผู้สูงอายุจาแนกตามลักษณะกลุ่มวัยในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุเป็นหัวหน้ำครัวเรือน

ผู้สูงอำยุไม่ได้เป็นหัวหน้ำครัวเรือน

ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว

ผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน

ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก

ผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก

ผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางานและเด็ก

ผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน
ผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางานและเด็ก
ที่มำ : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2562) การอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนไทย พ.ศ. 2539 - 2560
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ครัวเรือนผู้สูงอายุ จากตารางข้างต้นนี้ส ะท้อนความสั มพันธ์กับ รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สู ง อายุ
ว่าผู้สูงอายุอยู่อาศัยในครัวเรือนกับใครบ้าง ซึ่งเป็นการอธิบายถึงรูปแบบที่แตกต่างกันไปของการอยู่อาศัยใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งระหว่างผู้สูงอายุกั บคนในวัยอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
ในทางสายเลือดหรือเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติซึ่งมีการมาอาศัยอยู่ร่วมกันภายในครัวเรือน เห็นได้ว่ามีลักษณะพิเศษที่
ปรากฏอยู่คือ ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว และ ผู้สูงอายุอยู่ กับผู้สูงอายุ ทั้งสองรูปแบบนี้ถือเป็น “ครัวเรือน
เฉพาะผู้สูงอายุ” ครัวเรือนทั้งสองรูปแบบนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ทั้งจากการลดลงของ
ภาวะเจริญพันธุ์ สถานภาพและบทบาททางเพศที่เพิ่มขึ้นของสตรี พฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป การ
แต่งงานช้าและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการมีบุตรยาก เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ ต่ออัตรา
การเพิ่มของประชากร ขนาดครอบครัว รวมไปถึงต่อโครงสร้างอายุอีกด้วย ซึ่งก็เป็นคาถามต่อไปว่าครัวเรือนที่
มีลักษณะแบบนี้เป็นอย่างไร และอยู่อาศัยกันอย่างไร (UNFPA, 2015)
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2.2 รูปแบบกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ
รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ เมื่อประเทศ
ไทยได้เข้าสู่ยุคเกิดน้อย อายุยืน การเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าวได้ทาให้โครงสร้างครัวเรือนไทยมีขนาด
เล็กลง ขนาดครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อ 30 ปีก่อน ขนาดครัวเรือนไทยที่มีแนวโน้มลดลงนั้น ได้ส่งผล
ต่อรูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยที่มีความหลากหลายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประชากร
ด้านการเกิดและการตายได้ทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมากว่าสิบปีแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะการอยู่อาศัยในครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยู่ด้วย โดยเฉพาะการอยู่อาศัยร่วมกับบุตร ซึ่งเป็นแบบแผนที่
เด่นชัดของสังคมไทย แต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความทันสมัยมากขึ้น ย่อมทาให้
แบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรเปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบการอยู่อาศัย (Living arrangements) เป็นเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบของครัวเรือน
(Household structure , Household composition) หมายถึง สถานภาพของสมาชิกแต่ ละคนที่อาศัยอยู่
รวมกันในครัวเรือนหนึ่ง เช่น พ่อ แม่ ลูก ญาติ หรือผู้อาศัย คาว่าครัวเรือน (Household) หมายความถึง
สถานที่ที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ด้วยกัน และร่วมกันจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่จาเป็นแก่
การดารงชีวิตร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ (มาตรฐานคาจากัดความ สามะโน
ประชากรและเคหะ ปี 2533 สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2533) หรือหมายถึง หน่วยการอยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วย
บ้าน (ที่อยู่) และคนที่อยู่และกินร่วมกันในบ้านนั้น (ชาย โพธิสิตา, 2555)
การจัดจาแนกประเภทของรูปแบบการอยู่อาศัย ของนักวิชาการต่าง ๆ ได้ทาการศึกษาในหลากหลาย
รูปแบบ ประเด็นเรื่องรูปแบบการอยู่อาศัยดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครั ว เรื อ นในเรื่ อ งการดู แ ลและพึ่ ง พากั น ของครั ว เรื อ น ในการจ าแนกรู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ
ย่อมมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกัน ตามบริบทของสังคม และวัฒ นธรรม ซึ่งสามารถรูปแบบอาศัย
ของผู้สูง อายุไ ทยได้ว่า มีการจาแนกออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การอยู่อาศัยเพียงลาพัง การอยู่อาศัยกับคู่
สมรสเท่านั้น การอยู่อาศัยกับบุตรอย่างน้อย 1 คน และการอยู่กับอาศัยกับบุคคลอื่น ๆ (Knodel, Chayovan,
Graiurapong, & Suraratdecha, 1999) อย่างไรก็ตามการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุทั้ งทวีป
เอเชียและทวีปยุโรปมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน และ ญาติพี่น้อง
คู่สมรส รวมถึงสถานรับเลี้ยงดู แต่ในทวีปเอเชียจะมีจานวนรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครัว
เรือนที่มีคนหลายรุ่นอายุมากกว่าครัวเรือนทวีปยุโรปที่มีขนาดครัวเรือนเล็ก
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดย Population Division ได้ริเริ่มการนาข้อมูลมาศึกษา
และออกรายงานในหั ว ข้ อ “Living Arrangements of Older Persons Around the World” ในปี 2548
เพื่ อ ศึ ก ษาทั้ ง รู ป แบบ (Patterns) และแนวโน้ ม (Trends) ของครั ว เรื อ นผู้ สู ง อายุ ในปี 2560 องค์ ก าร
สหประชาชาติได้รวบรวมรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุจากทั่วโลก 143 ประเทศ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนั้น มีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะมีการอยู่
ตามลาพังคนเดียว และตามลาพังกับคู่สมรสสูงขึ้น ซึ่งได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. อยู่ ค นเดี ย ว (Alone) หมายถึ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ล าพั ง คนเดี ย วในครั ว เรื อ น ( A one-person
household)
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2. อยู่กันเป็นคู่ (With spouse only) หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่สองคนกับคู่สมรสหรือ (A spouse or
partner in a two-person household)
3. อยู่กับเด็ก (With children) หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็ก ลูกที่อยู่ในวัยเด็ก ลูกที่กฎหมายรับรอง
หรือลูกบุญธรรมและเด็กที่รับอุปถัมภ์ (Adopted / Foster children)
4. อยู่กับคนอื่นๆ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีรูปแบบการอยู่อาศัยตามรูปแบบที่กล่าวถึงตามรูปแบบทั้ง
3 ประเภท (United Nations, 2017)
จากข้ อ มู ล รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารสหประชาชาติ ( United Nations)
พบว่าในปี 2560 มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวอยู่ประมาณร้อยละ 13.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ในทวีปยุโรป ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคู่สมรสเท่านั้นพบสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 27 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ สาหรับผู้สูงอายุในทวีปเอเชียและแอฟริกา จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวและคู่สมรสเท่านั้นอยู่ในสัดส่วนน้อยกว่า แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน
ตำรำงที่ 2.2: ร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรโลกในแต่ละระดับการพัฒนาและทวีป
ทั่วโลก
ประเทศพัฒนาแล้ว
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศด้อยพัฒนา

อยู่คนเดียว
13.3
26.8
7.9
5.3

อยู่กับคู่สมรส
27.0
47.2
18.8
8.5

อยู่กับลูก
50.1
20.1
62.2
69.3

ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกาเหนือ

9.7
6.9
27.8
25.0

10.5
19.8
47.4
46.7

59.6
64.2
20.6
19.2

แหล่ ง ข้ อ มู ล : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World
Population Prospects: The 2017 Revision.
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2.2.1 ครัวเรือนผู้สูงอำยุ
“ครัวเรือนผู้สูงอายุ ” คือ ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) อย่างน้อย 1 คน
ในการจาแนกประเภทของครัวเรือนผู้สูงอายุ ใช้เกณฑ์กลุ่มวัยต่าง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน เพื่อนาเสนอภาพ
ของการอยู่ อาศั ย ร่ ว มกัน การดูแลและพึ่งพากันในครัว เรือน โดยสามารถแบ่งประเภทการอยู่ อ าศั ย ของ
ครัวเรือนผู้สูงอายุออกเป็น 5 รูปแบบ (ตามตาราง 2.1) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรูปแบบครัวเรือนนั้นปรากฎ
ลักษณะที่ต่างกันไม่ต่ากว่า 40 รูปแบบ โดยต่างกันที่จานวนสมาชิกและบทบาทของการเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่
เกิดขึ้น การศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจละสังคมของครัวเรือน และข้อมูล การสารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พบข้อมูลที่ชัดเจนว่า ปัจจุบันครัวเรือนที่จาแนกออกเป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเมื่อสั ดส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 29.4 ในปี 2539
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 33.5 ในปี 2549 และสูงถึงร้อยละ 40.6 ในปี 2560 (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2562)
ผู้สูงอายุอาจเลือกอยู่อาศัยร่วมกัน (Living together) หรือแยกกันอยู่ (Living apart) จากคู่ครองหรือ
บุตรหลานได้ การเปลี่ยนแปลงขนาดครัวเรือนทาให้โอกาสในการอยู่อาศัยในที่เดียวกันลดลง การอยู่อาศัยใกล้
กั น สะท้ อ นให้ เ ห็ น สถานการณ์ ร ะหว่ า งการอยู่ ร่ ว มกั น และการแยกกั น อยู่ (Isengard & Szydlik, 2012)
ผู้สูงอายุบางส่วนเลือกที่จะอยู่ร่วมกับลูกหลาน (Co-residence) แทนที่จะอยู่ในสถาบัน (Fernández-Carro,
2014) การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นตัวชี้วัดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัวทั้งในทางการเงินและ
บทบาทในครอบครัว (Tomassini and Glaser, 2007) แต่อย่างไรก็ดี การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นไม่ได้
หมายความว่า บุตรที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult children) จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเสมอไป
นักวิชาการบางส่วนเริ่มให้ความสาคัญกับประเด็นว่าผู้สูงอายุควรอยู่กับใคร ในบริบทของประเทศไทย
ผู้สูงอายุบางส่วนเลือกที่จะแยกกันอยู่ (Living apart) จากบุตรหลานในที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก เช่น ห้องพักใน
อะพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาว่าเหตุใดผู้สู งอายุจึงเลื อกอยู่อาศัยในลั ก ษณะ
ดังกล่าว การอยู่อาศัยกับคู่ครองและบุตรของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุอาจเลือกที่จะร่วมกัน แยกกันอยู่หรือ
แยกกันอยู่ร่วมกันได้ (Keeratipongpaiboon, 2012)
นอกจากนี้ ในบริบทของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอาจจะมีความสัมพันธ์แบบการแยกกันอยู่
ร่วมกัน (Living Apart Together: LAT) หมายถึง ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ไม่มีการอยู่ร่วมกัน โดยอาจมีการ
กาหนดกฎและบทบาทของแต่ล ะคนเนื่ องจากไม่มีระเบียบทางวัฒ นธรรมที่กาหนดความสั มพันธ์ดังกล่ าว
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมักไม่นับเป็นการสมรสหรือการอยู่ร่วมกันก่อนสมรส แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุ
จานวนมากขึ้นเริ่มอยู่ในความสัมพันธ์แบบแยกกันอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการแยกกันอยู่ร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เป็นหม้ายจากการหย่าหรือคู่ครองเสียชีวิตสามารถมีความสัมพันธ์ต่อกันได้โดยยังสามารถรักษาระดับความเป็น
อิส ระ (Autonomy) ของตนเองได้ งานวิจั ยของ Karlsson & Borell (2002) ชี้ให้ เห็ นว่าการอยู่อาศัยของ
ผู้หญิงในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านแรงงานภายในบ้านและ
ความต้องการในการดูแลคู่ครองที่ผู้หญิงเคยประสบจากการแต่งงานเก่าได้ อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุในลักษณะ
ดังกล่าวอาจมีความต้องการการสนับสนุนทางจิตใจ
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ในการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบดังต่อไปนี้
1) ครัวเรือนผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว หรือตามการศึกษาขององค์การสหประชาชาติใช้คาว่า Alone
(the percentage of older persons residing alone in a one-person household) (United Nations,
2017) หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในครัวเรือนโดยไม่มีคนวัยอื่นร่วมอยู่อาศัยด้วย ครัวเรือนคนเดียว หรือ
ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ (Lei, Strauss, Tian, & Zhao, 2011) ข้อมูล
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากรไทยรายงานว่า สถิติครัวเรือนอยู่คนเดียวมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 6 เมื่อปี 2530 เป็นร้อยละ 14 ในปี 2556 โดยเพิ่มจาก 0.7 ล้านครัวเรือนเป็น 2.7 ล้าน (UNFPA,
2015) ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวเพิ่มมากขึ้น โดยเหตุผลที่ทาให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ คนเดียวเนื่องมาจากไม่มีบุตรอาศัยอยู่ด้วย การหย่า
ร้าง ไม่ได้แต่งงาน การมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่า รวมทั้งต้องการอยู่ อย่างอิสระ (Linton,
Gubhaju, & Chan, 2018) ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ค นเดี ย ว มี ป ระเด็ น ที่ ค วรให้ ค วามสนใจคื อ เรื่ อ งการดูแล
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ (Independent living) พร้อมกับมีความมั่นคง ปลอดภัย
และมั่นใจในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ ซึ่งความสาคัญของ Independent living นี้เป็นประเด็นสาคัญ ที่การ
ประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลกครั้งที่ 2 ได้ตั้งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ควรมีการศึกษาวิจัยถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายใต้
บริบทและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ (United Nations, 2002)
2) ครัวเรือนเฉพำะผู้สูงอำยุ
ครั ว เรื อนเฉพาะผู้ สู งอายุ หมายถึง ครัว เรือนที่มีแต่ผู้ สู งอายุอาศัยอยู่ด้ว ยกันเท่านั้น ผู้ สู งอายุใ น
ครัวเรือนประเภทนี้จะประกอบด้วยผู้สูงอายุที่อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น ผู้สูงอายุที่อยู่กับพ่อและหรือแม่เท่านั้น
และผู้สูงอายุที่อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันเท่านั้น รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทั่วโลก ประเทศในแถบยุโรป
อเมริ กาเหนื อ ออสเตรเลี ย และนิ ว ซีแลนด์ จะมีสั ดส่ ว นของผู้ สู งอายุที่อาศัยอยู่กับคู่ส มรสเท่านั้นสูงที่สุด
(United Nations, 2019) ครัวเรือนในรูปแบบนี้ทาให้เกิดภาพของการดูแลและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายเมื่อมีอายุมากขึ้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการอาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
เฉพาะผู้สูงอายุ ในครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุที่มีคู่สมรสอาศัยอยู่ด้วยกัน จะได้รับประโยชน์เอื้อต่อกันในเรื่องการ
มีคนอาศัยอยู่ด้วย ในเรื่องการมีผู้ดูแลปกป้องคุ้มครองกันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยพบว่าผู้สูงอายุหญิงมักมี
บทบาทเป็นผู้ดูแลมากกว่าผู้สูงอายุชาย (Fernández-Carro, 2014)
3) ครัวเรือนผู้สูงอำยุอยู่กับเด็ก
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก (With children) หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็กที่มีอายุ
ต่ ากว่ า 15 ปี เ ท่ า นั้ น เด็ ก ในที่ นี้ อ าจรวมไปถึ ง หลาน หรื อ เด็ ก ที่ รั บ อุ ป การะ (Adopted children and
foster children) รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ประเภทนี้ ไ ด้ ส ะท้ อ นในเรื่ อ งการที่ ผู้ สู ง อายุ รั บ บทบาทเป็ น ผู้ ดู แ ล
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์เป็นหลาน หรือบุตรของบุตร หรือที่เรียกว่า Skipped generation
จาก
สถานการณ์ทั่วโลกพบว่า รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับเด็ก โดยเฉพาะอยู่กับหลาน จะพบ
มากในทวีปแอฟริกาใต้ และลาตินอเมริกาและคาริบเปียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหญิงจะอยู่กับเด็กหรือ
หลานมากกว่าผู้สูงอายุชาย (Unitd Nations, 2019) สาหรับประเทศไทย สถานการณ์การอยู่อาศัยประเภทนี้
พบมากในครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพ่อแม่กลายเป็นผู้ย้ายถิ่นไปทางานที่อื่น และปู่ย่าตายาย
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ต้องรับบทบาทเป็นผู้ดูแลหลาน ซึ่งการดูแลเด็กในปัจจุบัน ถือว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงต่อเนื่อง มีงานวิจัย
หลายเรื่องที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปู่ย่าตายายที่ดูแลหลานนั้น แม้จะเต็มใจเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
แต่ก็ถือว่าเป็นภาระที่ต้องแบกรับทั้งในเรื่องการดูแลในบ้าน การเงินที่เงินส่งกลับจากลูกผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถ
ทดแทนได้ (อารี จาปากลาย, 2552) รวมถึงสุขภาพของตนเองที่ก็เสื่อมสภาพไปตามวัย ดังนั้นผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่กับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก มักประสบปัญหาสุขภาพในเรื่องความเครียดซึ่งอาจนาไปสู่ผลกระทบต่อเนื่องที่
เกิดขึ้นกับการอยู่ดีมีสุขของเด็กได้เช่นกัน ในทางตรงข้าม ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับเด็ก อาจได้รับการช่วย เหลือ
เกื้อกูลจากหลานโตในการทากิจวัตรประจาวัน และส่งผลกระทบที่ดีทางด้านจิตใจเช่นกัน การทาหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลเด็กก็มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งในทางบวกและทางลบด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องมารับบทบาทแทนพ่อ
แม่ให้แก่หลาน (พัชรี คมจักรพันธุ์ และวรรณี จันทร์สว่าง, 2558) พบว่ามีผลกระทบต่อผู้สูงอายุใน 4 ด้านหลัก
คือ 1) วิถีชีวิต เช่น มีความเหนื่อยล้าทางกายมากขึ้น มีเวลาสาหรับตัวเองและเวลาทาสิ่งอื่นๆ น้อยลง 2)
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 3) ความสัมพันธ์ต่อครอบครัว และ 4) ความสัมพันธ์ต่อคู่ สมรสด้วยกัน (Jendreck,
1993) อีกด้านหนึ่งการเลี้ยงหลานเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ การดูแลเด็กถือเป็นกิจวัตร
ประจาวันที่ทาให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสดชื่น ไม่รู้สึกว่างเปล่า และมีความสุขทางใจด้วย (จิราพร เกศพิชญวัฒนา,
จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย, ยุพิน อังสุโรจน์, และเบอร์ริท อินเกอร์ซอล เดย์ตัน, 2543)
4) ครัวเรือนผู้สูงอำยุอยู่กับวัยทำงำน
ครั ว เรื อ นผู้ สู ง อายุ อ ยู่ กั บ วั ย ท างาน (Working age) หมายถึ ง ครั ว เรื อ นที่ มี ผู้ สู ง อายุ อ าศั ย อยู่ กั บ
ประชากรที่ มี อ ายุ 15-59 ปี ซึ่ ง การอยู่ อ าศั ย ในครั ว เรื อ นประเภทนี้ อ าจเป็ น การอยู่ อ าศั ย กั บ บุ ต ร
อยู่กับเครือญาติ หรือคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มวัยทางาน รูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือนสูงอายุที่มีคนวัยทางาน
อยู่ด้วย จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นที่อาศัยอยู่กับบุตร ซึ่งเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของสังคมไทย
การอยู่ อาศัยกับ บุ ตรมีผ ลต่อสุ ขภาพทางใจของผู้ สูงอายุ (Teerawichitchainan, Pothisiri & Long, 2015)
และสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ (Li, Zhang, & Liang, 2009) เมื่อผู้ ที่พึ่งพาบุตรสาวมีแนวโน้มจะอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้
เพราะบุตรสาวมักมีบทบาทในการเป็นผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการทั้งในกรณีที่คู่ครองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแม่สูงอายุ (Fernández-Carro, 2014) ในขณะที่มีการศึกษาของ Teerawichitchainan,
Pothisiri, & Long (2015) พบว่า การอาศัยอยู่กับลูกสาว ทาให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์มากกว่าอยู่กับลูกชาย
แต่ในทางตรงข้ามกันกลับพบว่า ผู้สูงอายุในเวียดนามที่อาศั ยกับลูกชายจะมีสุขภาพใจ นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่อง
สุขภาพมีผลต่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยอยู่กับบุตรในวัยทางาน ที่พบว่า การอาศัยอยู่กับคู่สมรส และหรือ บุตรใน
ครัวเรือน มีส่วนช่วยในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (Li et al., 2009)
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีความยากลาบากในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน (Activity Daily Living) และ
กิ จ วั ต รประจ าวั น ที่ ซั บ ซ้ อ น (Instrumental Activities of Daily Living / IADL) จะอาศั ย อยู่ กั บ บุ ต ร ซึ่ ง มี
ความหมายว่า การอาศัยอยู่กับคนอื่นโดยเฉพาะอยู่กับบุตรเป็นฟังก์ ชันที่สาคัญต่อการมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุน
ของผู้สูงอายุ (Li et al., 2009) อย่างไรก็ตาม แม้จะพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรในวัยทางานส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้สูงอายุในประเทศแถบเอเชีย แต่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนผลการศึกษาในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยของคนวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี พบว่า จากที่เคยย้ายออกไปจาก
บ้านเดิมเพื่อไปอยู่ข้างนอกกับคู่สมรสหรือเพื่อน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่มีแนวโน้มในการอาศัยอยู่กับพ่อ
แม่เพิ่มขึ้น จากในปี 2503 มีเพียงร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ในปี 2550 (Pew Research Center,
2559)
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5) ครัวเรือนผู้สูงอำยุอยู่กับเด็ก และวัยทำงำน
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก และวัยทางาน หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคนสามช่วงวัย หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นครอบครัว 3 รุ่น หรือครอบครัวขยาย ที่ประกอบด้วยรุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก และรุ่นปู่ ย่า หรือ ตา
ยาย อาจรวมเครือญาติคนอื่นๆ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ในครัวเรือนด้วย ครัวเรือน
ประเภทนี้พบมากในประเทศแถบทวีปแอฟริกาใต้ เอเชีย และลาตินอเมริกาและแคริปเปียน (Unitd Nations,
2019) ครัวเรือนรูปแบบนี้ถือเป็นครอบครัวประเภทหลักของไทย และมีจานวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะใน
ชนบท สัดส่วนครอบครัวสามรุ่น อยู่ที่ร้อยละ 33.6 ในปี 2556 และเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในครอบครัวหรือ
ครั ว เรื อ นในรู ป แบบอื่ น ๆ (UNFPA, 2015) ความหมายของต่ า งประเทศใช้ ค าว่ า Multigenerational
Household ซึ่งอธิบายว่าเป็ นการอยู่อาศัยร่วมกันของคนมากกว่าสองหรือสามกลุ่มวัย (Daphne A., 2012)
ข้อดีของการอาศัยอยู่กับสมาชิกในครัวเรือนหลากหลายรุ่นคือเรื่องการแบ่งปันการเงินและทรัพยากร ความเชื่อ
ค่านิ ย ม รวมถึงการมีผู้ ดูแล (Oliveira, Salmazo-Silva, Gomes, Moraes, & Alves, 2020) การอยู่อ าศั ย
ร่วมกับเครือญาติหรือคนหลากหลายวัยไม่ได้มีผลโดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขทางด้านอัตวิสัย แต่การติดต่อกับ
บุ ตรที่อยู่ น อกครั ว เรื อน จะมีผ ลทาให้ ผู้ สู งอายุมีความอยู่ดีมีสุ ข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Xu, Wang, & Qi,
2019; Zhao, Li, Heath, & Shryane, 2017) นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในรูปแบบการอยู่อาศัยนี้ มักจะ
เป็นผู้สูงอายุหญิง เป็นหม้าย และมีบุตรเป็นจานวนหลายคน (Oliveira, Salmazo-Silva, Gomes, Moraes,
& Alves, 2020)

2.2.2 ปัจจัยที่นำไปสู่กำรสนับสนุนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ลำพังคนเดียวในเขตเมือง
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบประชากร (Population
composition) เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
ถิ่นที่อยู่ และลักษณะทางวัฒนธรรมอื่น ๆ (ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม, 2557)
อีกส่วน
หนึ่งอาจมาจากมิติทางสุขภาพ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครัวเรือน หรือกระทั่งความเป็นเมืองและการขยาย
ขอบเขตของเมืองรวมถึงเหตุผลอื่นที่ประกอบกันสู่การตัดสินใจเลือกรูปแบบการอยู่อาศัยที่เป็นอยู่
1) ปัจจัยทำงประชำกร
ผู้สูงอายุหญิงทั่วโลก มีแนวโน้มในการอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนา
แล้ว (United Nations, 2017)) เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นและเมื่อมีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว จะมีการ
ปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยไปเป็นอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น การศึกษาของปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ (2559)
ศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีส่วนใหญ่มีคนอาศัย
อยู่ด้วย ทั้งนี้การดูแลอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มีอายุยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปี
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยอีกปัจจัยหนึ่งคือ สถานภาพสมรส ของผู้สูงอายุ การศึกษาใน
สิงคโปร์ ผู้สูงอายุสิงคโปร์ที่ไม่ได้แต่งงาน หรือไม่ได้อยู่กับคู่สมรสและหรือลูก หรือมีรายได้ต่า นั้นเป็นกลุ่มคนที่
ต้องการได้รับการสนับสนุนในเรื่องการดูแลมากกว่าผู้สูงอายุที่มีคนอาศัยอยู่ด้วย (Linton, Gubhaju, & Chan,
2018) ในขณะที่การศึกษาในประเทศอินเดียพบว่า ผู้สูงอายุผู้หญิงที่มีสถานภาพสมรสหย่า ประกอบกับไม่มี
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การศึกษา และไม่ได้ทางานดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่กับบุตร และหลาน นอกจากนี้ การย้ายถิ่นของบุตรผู้หญิง มี
ความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการอยู่ลาพังคนเดียวและอยู่กับคู่สมรสเท่านั้น ของผู้ สูงอายุในประเทศอินเดีย
การศึกษานี้ได้สะท้อนว่า ผู้สูงอายุหญิงที่เป็นหม้ายในประเทศอินเดียเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ทางภาครัฐควรต้องดูแล
เป็นพิเศษ (Jadhav, Sathyanarayana, Kumar, & James, 2013) อย่างไรก็ตาม มีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่
มีผู้ดูแลในครัว เรื อน จะมีความต้องการการได้รับการดูแลจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) ปัจจัยทำงด้ำนสุขภำพกำยและจิตใจ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่
อาศัยอื่น จากรายงานการสารวจสุ ขภาพจิ ตกับประชากรสู งอายุในประเทศไทยปี 2554 ที่ดาเนินการโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลาพังคนเดียว จะมีสุขภาพจิตที่ต่ากว่าผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ กับ คนอื่น หรื ออาศัย อยู่ กับ บุ ตร ทั้งนี้ เพราะการได้อยู่ ร่ว มบ้านกับ คู่ส มรส ลู ก/หลาน/ญาติ ก่อให้ เ กิ ด
ความรู้ สึ กอบอุ่น ปลอดภัย และความรู้ สึ กมั่นคงในจิตใจ นอกจากนี้ยังมีนักวิช าการหลายท่านที่ได้ศึกษา
ผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้สูงอายุที่อยู่
คนเดียวมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต มีปัญหาความซึมเศร้า สิ้นหวัง ไร้คุณค่า และไม่มีความพึง
พอใจในชีวิตมากกว่าผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยอื่น (Lim & Kua, 2001; Mao & Han, 2018; C.-Y. Yu,
Hou, & Miller, 2018) ซึ่งการอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยทานายที่ทาให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึก วิตกกังวล
และความเจ็บป่วยและซึมเศร้า (Sun, Lucas, Meng, & Zhang, 2554; C.-Y. Yu et al, 2018) ในทางตรงกัน
ข้ามผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับคู่สมรสเท่านั้น จะมีระดับความสุขสูงกว่าผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการได้อาศัยอยู่ร่วมกัน กับคู่สมรส ทาให้มีเพื่อนคู่คิด มีเพื่อนคอยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน จึงทาให้มี
ความสุขมากกว่า (ศุทธิดา ชวนวัน ภัทราพร ตาสิงห์ กัญญา อภิพรชัยสกุล และกาญจนา เทียนลาย, 2562)
3) ปัจจัยทำงด้ำนที่อยู่อำศัย และควำมเป็นเมือง
การอยู่อาศัยในเมืองสนับสนุนวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้สูงอายุ ความเป็นเมืองทาให้ผู้สูงอายุมีโอกาส
เข้าถึงบริการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้ง การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม (Smith, 2009; Power
& Mumford, 1999) การสร้างชุมชนที่เป็น มิตรกับผู้ สู งอายุในเขตเมืองมีความสาคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิ ต ของ
ผู้สูงอายุ ในทางกลับกัน การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ในเขตเมืองอาจเป็นอุปสรรคในการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ พื้นที่ในเมืองบางส่วนอาจเข้าถึงบริการและสาธารณูปโภคได้ยาก เช่น อาจมี
พื้นที่เดินไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ อาชญากรรม ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม พฤติกรรมต่อต้านสังคม เป็นเหตุ
ให้ผู้สูงอายุไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ (Smith, 2009)
ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 85 ในเดนมาร์ค และร้อยละ 96 ในอิตาลีเลือกที่จะอยู่ที่บ้านของตนเองเมื่อเกิด
ความชราภาพ และรับการดูแลทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้น (Fernández-Carro, 2014;
Ribbe et al. ,1997) นอกจากนี้ แล้ ว การอาศัยอยู่คนเดียวในที่อยู่อาศัยเดิม อาจส่ งผลต่อปัญหาสุ ขภาวะ
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ด้านต่าง ๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าผู้ที่อยู่คนเดียวอาจมีสุขภาวะทางสุขภาพดี แต่พบว่ามีปัญหาสุขภาวะ
เช่น ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive functional) การใช้เวลา (Time use) ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว
(Family interaction) และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (Friend interaction) (Lawton, Moss, & Kleban, 1984)
ทั้งนี้การศึกษาของประเทศจีน ใช้ปัจจัยเรื่องความใกล้ ไกลของที่อยู่อาศัยของบุตรในการจ าแนก
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ อาศัยอยู่กับคู่สมรสอย่างอิสระ อาศัยอยู่กับบุตร
อาศัยอยู่ใกล้บุตร และอาศัยอยู่ห่างจากบุตร (Fan, Fang, & Yang, 2018)
4) ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ
บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบัน จากการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560 พบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) (ร้อยละ
35) แหล่งรายได้หลักรองลงมาคือได้จากการทางาน (ร้อยละ 31) ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 มีเบี้ยยังชีพเป็น
รายได้หลัก มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6 ที่มีเงินบาเหน็จหรือบานาญ ร้อยละ 5 ตอบว่ามีรายได้จากคู่สมรส และ
ไม่ถึงร้อยละ 3 ของผู้สูงอายุมีรายได้หลักจากเงินออม/ดอกเบี้ยเงินออม/ทรัพย์สินอื่นๆ (สานักงานสถิติแห่งชาติ
, 2560)
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว ต้องพบกับความท้าทายในการใช้ชีวิตในหลายด้านทั้งความรู้สึกโดดเดี่ยว
หรือเดียวดาย ปัญหาทางสุขภาพหรือแม้กระทั่งการกินอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมภายในครัวเรือนหรือ
ครอบครัว (Social activity) ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีแนวโน้มที่จะเป็นคนจนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อต้องอยู่
อาศัยคนเดียว (Daniel B. Barbara J. ,2019) สถานการณ์ทางการเงินของคนในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเติบโตไปได้
น้อยอีกด้วย (Renee S ,2016) อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว แต่มีบุตรอาศัยอยู่ไกล มักจะได้รับ
การดูแลเป็นตัวเงินในลักษณะของเงินส่งกลับจากบุตรมากกว่าผู้สูงอายุที่มีลูกบ้านอยู่ใกล้ที่มักจะได้รั บการดูแล
ในแบบไม่ใช่ตัวเงิน (Lei, Strauss, Tian, & Zhao, 2011, 2015)
5) ปัจจัยทำงด้ำนสังคม
การที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการสูงวัยอย่างมีพลัง ที่จะนาไปสู่การมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น การศึกษาของ ภัทรรดา อุ่นกมล (2562) พบว่า การรับรู้คุณค่าของตนเองของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลในชุมชนเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกัน นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยขัดขวางผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม
ลาพังไปได้ (Sun et al., 2011) เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว
มักจะรายงานว่ามีการติดต่อทางสั งคมมากกว่าปัจจัยในเรื่องอื่น (Lim & Kua, 2011) ในขณะที่การศึกษาของ
ศุทธิดา ภัทรพร กัญญา และกาญจนา (2561) พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
คือ ความสมัครใจ ความชอบ และความสะดวกในการเข้าร่วม ผู้สูงอายุที่คู่สมรสมีภาวะเจ็บป่วย ทาให้ โอกาส
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนน้อยลง อันเนื่องมาจากไม่มีเวลาและไม่สามารถทิ้งให้คู่สมรสดูแลตัวเองได้
16

ดังนั้นการมีเครือข่ายทางสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมือง
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
2.2.3 ประเภทกำรดูแลผู้สูงอำยุ และแนวคิดเกี่ยวกับบ้ำนของผู้สูงอำยุ
ร่างกายที่ผ่านการใช้ชีวิตมาเป็นระยะเวลานาน อาจมีส่วนที่สึกหรอทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
อย่างสะดวกเช่นเดิม พร้อมกับการมีโรคประจาตัวทั้งโรคเรื้อรังที่เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิ ตช่วงวัยทางานและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทาให้ผู้สูงอายุมีความจาเป็นที่ต้องได้รั บการดูแล รวมถึงได้รับการคุ้มครองตามหลักแห่งสิทธิมนุษย์ช นบน
พื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันกับบุคคลในวัยอื่ นเช่นกัน แนวคิดและรูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่แตกต่างกันตามบริบทของผู้ที่ทาหน้าที่ดูแล สถานที่ในการดูแล รวมไปถึงวิธีใ นการดูแลผู้สูงอายุที่
อาจมีลักษณะพิเศษต่างกันไป จึงเหมาะสมที่จะนามาทบทวนว่า ประเภทของการดูแลผู้สูงอายุ และที่ อยู่อาศัย
ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ หรือบ้านในความหมายที่ใช้เรียกกันนั้นจะเชื่อมโยงไปกับการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยอย่างไร
1) ประเภทกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ภาวะของผู้สูงอายุที่ยังคงมีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จาเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ สังคมสูงวัย โดยต้องสามารถดารงชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างมี
ความสุข ได้รับการเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
องค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ แ บ่ ง รู ป แบบการดู แ ลออกตามมิ ติข องสถานที่ แ ละหน่ว ยงานหลั ก ในการ
จัดบริการ โดยแบ่งรูปแบบของการดูแลระยะยาวออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ภำพที่ 2.1: รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก
ที่มำ: ปรับจากศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552
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1. กำรดูแลระยะยำวในสถำบัน (Institute long-term care) หมายถึง การเตรียมการดูแลของ
บุคคลตั้งแต่ 3 คนหรือมากกว่า ในสถานที่เดียวกัน
2. กำรดูแ ลที่บ้ำ น (Home care) เป็นการเตรียมการดูแลในบ้าน หรือการให้ชุมชนมีส่ว นร่วม
ในการดูแลบุคคลที่ครอบครัวออกไปทางานที่อื่น หรือเป็นชุมชนแออัด
3. กำรดูแลที่เป็นทำงกำร (Formal care) เป็นการจัดบริการ โดยองค์การภาครัฐ องค์การเอกชน
และภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ โดยมีนักวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์)
ผู้ช่วยงานและอาสาสมัคร เป็นผู้ให้บริการ
4. กำรดูแลที่ไม่เป็นทำงกำร (Informal care) เป็นการดูแล โดย ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อน และ
อาสาสมัคร
กำรดูแลทีไ่ ม่เป็นทำงกำร
การดูแลที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง การดูแลโดยครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อน และกลุ่ม
อาสาสมัคร (Peek, Coward, & Peek, 2000) การดูแลที่บ้านเป็นปัจจัยที่สาคัญตอบสนองความต้องการใน
การอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาความพิการและความเสื่อม (Fernández-Carro,
2014) บ้านจึงเป็นกลไกสาคัญในการชะลอเวลาการเข้ารับการดูแลแบบเป็นทางการในเชิงสถาบัน
การพึ่งพาญาติของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเมื่ออายุมากขึ้น การอยู่
อาศั ย กั บ ญาติ เ ป็ น กลไกในการรั บ การดูแ ลส าหรั บผู้ สู ง อายุที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ชีวิ ตอย่ า งอิ ส ระด้ว ยตนเองได้
นอกจากนี้การมีบุตรหรือญาติส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่มั่นคงในช่วงบั้นปลายของชีวิต (Later life)
การอยู่ ร่ ว มกับ คู่ครองหรื อญาติเพิ่มโอกาสต่อการอยู่อาศัยที่มั่น คง (ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามล าดับ )
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว สมาชิกครัวเรือนแบบสองคนอาจมีการดูแลซึ่งกันและกันเมื่อบุตรสาว
หรือพี่สาวน้องสาวป่วยหรือแยกทางกับสามีเมื่อเป็นผู้สูงอายุ (Pellissery & Rajan, 2010) กล่าวคือ การมี
สมาชิกครัวเรือนยังคงมีผลทางบวกต่อแนวโน้มการได้รับการดูแลจากสมาชิกครอบครัว (Peek et al., 2000)
นอกจากนี้เพื่อน (friends) และเพื่อนบ้าน (neighbor) สามารถเป็นผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (Fernández-Carro, 2014)
แต่อย่างไรก็ดี การดูแลแบบไม่ทางการถูกวิจารณ์ว่าเป็นการผลักภาระของรัฐให้แก่ครอบครัว การอยู่
ร่วมกันแทนการเข้าสถาบันเป็นผลจากโครงสร้างระดับมหภาค การอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพียงเรื่องของปักเจกหรือ
ครอบครัว แต่ยังหมายถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษาที่พบว่า รัฐบาลมีบทบาทในการให้
การดู แ ลน้ อ ยลงหรื อ เป็ น รั ฐ สวั ส ดิ ก ารน้ อ ยลง ครอบครั ว จึ ง ต้ อ งรั บ บทบาทในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น
(Isengard & Szydlik, 2012) ในประเทศสเปนรัฐบาลให้การคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้พึ่งพิงที่อาศัยอยู่ที่บ้านของ
ตนเองน้อยกว่าแต่ให้ความสาคัญกับระบบบานาญและบริการสุขภาพ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพียงบางส่วน
เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถหาแหล่งพึ่งพาจากญาติได้ (Comas-Herrera, Wittenberg, & Pickard, 2018)
สาหรับประเทศไทย การดูแลโดยครอบครัวเป็นทางเลือกหลักของผู้สูงอายุไทย เนื่องจากผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มักจะชอบอาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเอง ไม่ชอบย้ายไปอยู่ที่อื่น การดูแลโดยครอบครัวอาจส่งผลกระทบทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก คือ การดูแลโดยครอบครัวทาให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนไม่ถูกทอดทิ้ง
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ผลกระทบในด้านลบจะส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตใจของผู้ดูแล ทั้งในเรื่องความเครียด การไม่ได้เข้าสังคม การไม่
มีเวลาส่วนตัว การขาดความสมดุลในการทางานและชีวิต (Tao & McRoy, 2015)
ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถแบ่งระดับการดูแลออกเป็นลักษณะขั้นบันไดตามความต้องการการดูแล
ของผู้ สู ง อายุ โดยการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นขั้ น แรก จะเป็ น การดู แ ลโดยสมาชิ ก ครอบครั ว หรื อ การดู แ ลโดย
อาสาสมัครอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่เป็นการดูแลแบบอาสาสมัคร (Volunteer) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในขั้นที่สอง
จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home care (Professional)) โดยผู้ดูแลจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือผ่านการฝึกอบรมความรู้เฉพาะสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นที่สามจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบรายวันหรือ
อาจะเป็นเฉพาะช่วงเวลากลางวัน (Day care) ซึ่งจะเป็นแบบลักษณะการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบ
ไปเช้าเย็นกลับสาหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรง โดยที่ผู้สูงอายุยังคงสามารถช่วยเหลือตนเอง ขั้นที่สี่จะเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะสั้น (Short stay) สาหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุเพียงระยะสั้น หรือระยะพัก
ฟื้นจากการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่างๆ หรือมีผู้ดูแลมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบระยะสั้น และขั้นสุดท้ายจะเป็น
การดูแลที่มากกว่ารูป แบบอื่นๆคือต้องดูแล ช่วยเหลือมากกว่ารู ปแบบอื่น (Nursing home) คือ การดูแล
ผู้ สู งอายุ ที่มีภ าวะป่ ว ย อาจะเป็ น ผู้ ที่มีอาการติดเตียง ผู้ ดูแลจะเป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย ตามภาพแนวคิดของการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไปนี้

ภำพที่ 2.2: แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ที่มำ: แปลจาก Linton, E., Gubhaju, B., & Chan, A., 2018
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กำรดูแลแบบเป็นทำงกำร
การดูแลแบบทางการ หมายถึง เป็ นการจัดบริการ โดยองค์การภาครัฐ องค์การเอกชน และภาค
ประชาชนในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ โดยมีนักวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์) ผู้ช่วย
งานและอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552) อาจเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุหรือไม่ก็ได้ แต่มาจากความต้องการการช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวันช่วยเติมเต็มสิ่งที่ผู้สูงอายุ
สูญเสียไปตามกระบวนการสูงวัย (Fernández-Carro, 2014)
การดู แลแบบทางการมีข้ อจ ากั ดเนื่ องจากการดู แลผู้ สู ง อายุใ นสถานบริ การของรัฐ จาเป็นต้ อ งใช้
งบประมาณ ต้นทุนในการดูแลแบบเป็ นทางการมีทั้งต้นทุนทางการเงิน (Financial cost) และต้นทุนส่ ว น
บุคคล (Personal cost)) นอกจากนี้ ความผูกพันกับที่อยู่อาศัยเดิม ของผู้สูงอายุและบุตรอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
การรับการดูแลแบบเป็นทางการ เพราะผู้สูงอายุที่มีเพื่อนในเครือข่ายทางสังคมมีแนวโน้มจะรับการดูแลแบบ
ไม่เป็นทางการและอาจส่งผลทางลบต่อการเข้ารับการดูแลแบบเป็นทางการ(Fernández-Carro, 2014
การที่ผู้สูงอายุมีผู้ดูแลหรือมีบทบาทของการเป็นผู้ดูแลบุคคลอื่น ทั้งแบบทางการ หรือไม่เป็นทางการ
นาไปสู่การมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นการบ่งบอกว่ารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุนั้นเป็นแบบ
ใดและใครเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย มีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับตัวผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และสถานที่ในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อแสวงหาระบบหรือการ
สนับสนุนเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันต่อไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคหรือมีอุปสรรคน้อยที่สุด
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2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุที่เหมำะสม
2.3.1 Active ageing - Healthy ageing
สถานการณ์การสูงวัยของประชากรโลก ทาให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุถูกให้ความสาคัญกันใน
วงกว้างมากขึ้น องค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรศูนย์กลางที่รวมบรรดาสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลก
จึงได้ริเริ่มดาเนินการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขึ้นเพื่อร่วมกันแลกปลี่ยนและหาแนวทางเพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ของทุกประเทศในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุครั้งที่ 2 (Second World Assembly on Ageing) ที่จัดขึ้นโดย
องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2545 (United Nations , 2002) เป็นจุดเริ่มต้นของแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริ ด ว่ า ด้ ว ยผู้ สู ง อายุ ( The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
เป็นกรอบพันธสัญญาเพื่อใช้ในการจัดทานโยบาย วางแผนและกาหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของ
ประเทศทั่วโลกที่ได้รับรองโดยสมั ชชาที่เข้าร่วมประชุมและพิจารณาร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความชัดเจนเพื่อให้
บรรดาประเทศสมาชิกได้น าไปวางกรอบในการกาหนดนโยบายพร้อมกับประยุกต์ให้ เข้ากับสถานการณ์
ผู้สูงอายุและบริบทของประเทศ
ในประเด็นหลักด้านผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development) ได้ระบุข้อแนะนา
เพื่ อ น าแผนที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ตั้ ง ไว้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Recommendations for action) ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความจาเป็นต้องมีการปรับระบบบานาญ (Pension) ประกันสังคม
( Social security) สุ ข ภ า พ แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล ร ะ ย ะ ย า ว ( Health and long-term care systems)
เพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและเพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้และการ
ให้บริการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในข้อแนะนาสาคัญคือการมีงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของผู้ สู ง อายุ ใ นรู ป แบบต่ า งๆของประชากร ประกอบด้ ว ยการอยู่ ร่ ว มกั บ ครอบครั ว
(Familial co-residence) และการใช้ชีวิตอิสระ (Independent living) ในวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันและสามารถพึ่งพาอาศัยกั นได้ของคนแต่
ละกลุ่มวัยในสังคม จึงเป็นจุดตั้งต้นให้
ผลจากการระดมความคิดจึงเกิดประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญคือ ความมั่นคงในชีวิต การมีสุขภาพที่ดี
และการมีส่วนร่วมในสังคมที่อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเต็มขั้นของสิทธิอันพึงมี เป็นการให้สาคัญที่ แผนปฏิบัติ
การระหว่างประเทศมาดริดปรารถนาให้เกิดขึ้นกับประชากรสูงอายุของทุกที่และทุกคนอีกทั้งให้ผู้สูงอายุเป็น
บุคคลที่ได้รับการยอมรับและให้ความสาคัญในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสังคมโดยไม่แบ่งแยกเพศและอายุ
จึงเกิดการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและสร้างแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมเพื่ อผู้สูงอายุให้เป็นไปใน
ทิศทางหลัก 3 ด้านหลักสาคัญ (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ,2560) ประกอบด้วย
1) ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development)
2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into old age)
3) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling and supportive
environments)
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การสูงอายุเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมเพื่อการมีชีวิตในวัยสูงอายุได้
อย่ า งยื น ยาว หนึ่ ง แนว คิ ด ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และถู ก แนะน าโดยทั่ ว ไปคื อ แนวคิ ด Active ageing
ซึ่งเป็นกระบวนการ (Process) เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสเพื่อสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความปลอดภัย
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น โดยมีความหมายภาษาไทยว่า การสูงวัยอย่างมีพลัง
หมายถึง การที่ประชากรเจริญวัยขึ้นอย่างมีพลังคือมีสุขภาพดี มีความมั่นคงทางรายได้และการอยู่อาศัยและมี
ส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมของสั งคม (มูล นิ ธิส ถาบันวิจัยและพัฒ นาผู้ สู งอายุไทย, 2560) ทั้งนี้มีผู้ ศึกษาใช้คาว่ า
“พฤฒิพลัง” ซึ่งรวบรวมไว้ในรายงานดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index: AAI) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ทั้งนี้เป้าหมายหลักคือเพื่อให้ผู้สูงวัยยังคงความมีความเป็นอิสระในตนเองได้ยาวนานที่สุด (Autonomy and
independence)
สถานการณ์ของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมกับเกิดคาถามจากความยืนยาวของชีวิตที่
ประชากรคนหนึ่ งสามารถจะดารงอยู่ ได้ อาจจะทาให้ ความสมดุล ที่เคยมีอยู่อาจจะเกิดเป็นผลกระทบกับ
ประชากรทุกเพศ ทุกวัย จึงเกิดคาถามมากมายจากปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะสามารถเผชิญและก้าวผ่านความ
ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปได้อย่างไร จึงเกิดเป็นแนวทางให้กับรัฐ และทุกภาคส่วนของแต่ละประเทศได้
ร่วมกันคิดพิจารณาและกาหนดนโยบาย เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชากรทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของนโยบาย ดังนี้

ภำพที่ 2.3: กรอบแนวคิดนโยบายสามเสาหลักเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active Ageing)
ที่มำ: World Health Organization (Active Ageing A Policy Framework)

The tree pillas of policy framework หรือเสาหลั กสามด้านที่จะเป็นการหนุนเสริม และนาไป
กาหนดนโยบาย กลยุทธิ์ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีพลัง โดยที่
กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วยหลักการสาคัญคือ Participation, Health และ Security ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ
หลักการผู้สูงอายุที่สหประชาชาติได้ประกาศไว้เป็นพื้นฐานหลักการ 18 ประการสาหรับผู้สูงอายุ (United
Nations Principles for Older People 1 9 9 1 ) อั น ไ ด้ แ ก่ ห ลั ก ก า ร มี อิ ส ร ภ า พ ใ น ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง
(Independence) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการอุปการะเลี้ยงดู (Care) หลักการบรรลุความ
ต้ อ งการ (Self-fulfilment) และหลั ก ความมี ศั ก ดิ์ ศ รี (Dignity) (United Nations, 1991) ซึ่ ง เป็ น ความ
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สอดคล้องกันที่จะช่วยกาหนดทิศทางของการนากรอบแนวคิดนี้ไปพัฒนาและปรับเข้ากับพื้นที่และลั กษณะ
เฉพาะที่แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันด้วย
การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของมนุษย์เป็นประสบการณ์และโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตซึ่งต้องอาศัย
ปัจจัยสาคัญ (Key factor) คือการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งแนวคิด Healthy Ageing เป็นการเน้นย้าว่าการเป็นผู้สูงวัย
ยังคงสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีพลัง แนวคิดนี้ยังถูกกล่าวถึงและเน้นย้าไว้ใน Global strategy and action
plan on ageing and health (2016 - 2020) ที่ อ ธิ บ ายว่ า เป็ น กระบวนการของการพั ฒ นาและรั ก ษา
(Developing and maintaining) สมรรถภาพที่ยังคงทางานอยู่ได้ (Functional ability) เพื่อให้มีความเป็นอยู่
ที่ดขี องผู้สูงอายุ (Well-being) ประกอบด้วยกลยุทธิ์หลัก 5 ด้านคือ
1. การร่วมกันดาเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มสี ุขภาพที่ดี (Healthy Ageing)
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับช่วงวัย (Age-friendly environments)
3. การจัดระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ (Needs of older)
4. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ให้มีความยั่งยืนและเท่าเทียม (ทั้งที่บ้าน
ชุมชนและการดูแลในสถาบัน)
5. พัฒนาตัวชี้วัดพร้อมทั้งมีการกากับ ติดตาม และการค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทีด่ ี
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคลจึงต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมที่
เพื่อเข้ามาสนับสนุนให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุขและยืดระยะเวลาของการพึ่งพิงหรือพึ่งพา
บุคคลอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถลดระดับให้เหลือน้อยที่สุดได้ ย่อมต้องอาศัยมีกรอบ
แนวคิดในการดาเนินงานตามกรอบที่ดีจากหน่วยงานของรัฐตั้งแต่การวางแผนนโยบายที่ดี ไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีกระบวนการของการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
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2.3.2 Age friendly City

ภำพที่ 2.4: ปัจจัยกาหนดการสูงวัยอย่างมีพลัง
ที่มำ: ปรับจาก Determinants of Active Ageing องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก ยังได้เสนอแนะโมเดลสภาพแวดล้อมหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมต่อ
การสูงวัยอย่างมีพลัง ที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนวัยอื่นได้อย่างกลมกลืน เท่า
เทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการนาเสนอ Determinants ที่เป็นองค์ประกอบของการสูงวัยอย่างมีพลัง
ที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบคือ การมีเศรษฐกิจที่ดี สังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพที่
สะดวกและเอื้ออานวยต่อการใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างไม่มีอุปสรรค ประการสาคัญอีกด้านหนึ่งคือ ระบบ
บริการทางสังคมที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ รวมไปถึงความ
ต้องการได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือที่จาเป็น สภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้มีสาคัญ และมีความจาเป็นกับ
ผู้สูงอายุทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ และทุกรูปแบบของการอยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ที่มีบริบทต่างกันไปตามขนาดของเมือง ขนาดเล็ก กลาง
และเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งประเทศไทยได้วัดจากขอบเขตของพื้นที่ จานวนประชากร เศรษฐกิจ ความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ โดยมีจัดตั้งขึ้นเป็นเขตเทศบาล ตั้งแต่ระดับเทศบาลเมือง ไปจนถึงเทศบาลนคร
ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองในเขตพื้นที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองย่อมมีวิถี
การดาเนินชีวิตต่างไปจากผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชานเมือง เขตต่อเมือง รวมไปถึงผู้สูงอายุในเขตชนบท ความเป็น
เมือง และลักษณะเฉพาะของพื้นที่เมืองที่มีความหลากหลายต่างกัน แม้ว่ามีการจะมีการศึกษาที่พบว่า ใน
ปัจจุบันสังคมชนบทไทยได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมชนบทยุคใหม่ที่รับเอาความทันสมั ยของระบบ
การผลิ ต การตลาดการค้ า การบริ โ ภค เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ปรั บ เข้ า เป็ น ในการด าเนิ น ชี วิ ต และได้
เปลี่ยนแปลงให้การใช้ชีวิตในสังคมชนบทไทยสมัยใหม่ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสังคมเมืองมากขึ้น (กนกวรา
พวงประยงค์ สานิตย์ หนูนิล, 2561)
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2.3.3 นิยำมและควำมสำคัญของผู้สูงอำยุในที่อยู่อำศัยเดิม
ความเชื่อมโยงของการมีสุขภาพที่ดีมาพร้อมกับ การมีสถานที่ในการดารงอยู่ของผู้สูงอายุว่าเป็นเช่นไร
ที่จะเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล จึงเกิดแนวคิดหนึ่งที่เข้ามามีส่วนใน
การสนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดีคือ การสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม (Ageing in place) เป็นประเด็นที่ถูกตั้งไว้เป็น
หนึ่งวัตถุประสงค์ของประเด็นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัย ภายใต้ Madrid International Plan
ที่ระบุให้มีการส่งเสริมการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิมและชุมชนที่ตรงตามความพึงพอใจพร้อมกับมีตวั เลือกที่อยู่
อาศัย ราคาไม่แพงส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ส ามารถรับได้ (affordable) และไม่ใช่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยหรือ บ้ า นที่
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและออกแบบชุมชนโดยรอบที่อยุ่อาศัยนั้นให้เอื้ออานวย
ตลอดจนถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่ จาเป็น การขนส่ง ระบบสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
มั่นใจและปลอดภัยไปพร้อมกันด้วย (United Nations, 2002)
Ageing in place เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์การสูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) ซึ่งเชื่อในการ
สูงวัยเชิงบวก (Fernández-Carro, 2014) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ศึกษาได้ให้อธิบายความหมายเรื่องสูงวัยในที่อยู่
อาศัยเดิม ดังนี้
ตำรำงที่ 2.3: นิยามการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม
ผู้แต่ง
Houben

ปี
นิยำมกำรสูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม
2001 การสร้างสถานการณ์ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในภาพแวดล้อมเดิมยาวนานขึ้นเพื่อ
ชะลอการย้ายเข้าสู่การดูแลในบ้านพักคนชรา (residential care) เชิงสถาบัน
(Houben, 2001)
Davey et al.
2004 การอยู่อาศัยในชุมชนอย่างเป็นอิสระในระดับหนึ่งแทนการดูแลในบ้านพักคนชรา
(Davey, de Joux, Nana, & Arcus, 2004)
Schofield et al. 2006 ความสามารถของบุคคลที่จะอยู่อาศัยในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าสู่การดูแล
ในบ้านพักคนชรา ในลักษณะบ้านพักคนชรา (rest homes) หรือโรงพยาบาล
(Schofield, Davey, Keeling, & Parsons, 2006)
Sixsmith and 2008 การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ที่บ้านได้โดยมีอิสรภาพ สุขภาพ การมีส่วนร่วม
Sixsmith
ทางสังคม และการสูงวัยแบบสุขภาพดี (Sixsmith & Sixsmith, 2008)
Fernandez2014 ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยส่วนตัวในบั้นปลาย
Carro
ของชีวิตแทนที่จะอยู่ในสถาบัน การอยู่ที่บ้านจึงเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้
ชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระ (Fernández-Carro, 2014)
ภาวะของผู้สูงอายุที่ยังคงมีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จาเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย โดยต้องสามารถดารงชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างมี
ความสุข ได้รับการเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การดูแลโดยครอบครัวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้สูงอายุไทย
ส่วนใหญ่ต้องการอาศัยอยู่ด้วย เมื่อผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยที่มักจะชอบอาศัยอยู่ที่บ้ านของตัวเอง
จะไม่ชอบย้ายไปอยู่ที่อื่น ดังนั้นเราจึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม คือ คงอยู่ที่บ้าน ครอบครัว
และชุมชนและสิ่งแวดล้ อมเดิมที่ตนคุ้น เคย โดยการปรับที่อยู่อาศัยเดิมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สู งอายุ
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(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) ดังเช่นแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสาคัญและนามา
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเดิม และมีผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว ทั้งนี้การส่งเสริมให้ชุมชนมี
บทบาทในการช่วยดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นส่วนที่สาคัญในการช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีความสุข
แนวคิด Aging in place ต้องคานึงถึงคา 3 คาหลัก ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในประเด็นนี้ได้แก่ สถานที่
(in place) สุขภาพผู้สูงอายุ (Healthy Aging) และความเป็นอิสระ (Autonomy) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน
ทาให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า การอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมของผู้สูงอายุ ซึ่งในความหมายโดยนัยนักวิชาการหลายท่าน
มองเรื่องบ้านเป็นองค์ประกอบหลักของประเด็นนี้ แต่มีนักวิชาการอีกจานวนหนึ่งมองว่าที่อยู่อาศัยโดยรวม ซึ่ง
หมายถึง บ้าน เพื่อนบ้าน สังคม และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ Aging in Place มี
องค์ประกอบด้วย 4 ระดับ คือ การปฏิบัติการระดับนโยบาย การปฏิบัติการกับจัดสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการ
ระดับตัวบุคคล และการปฏิบัติการของการกระทาของบุคคล (International Technical Meeting on Aging
in Place ที่จัดโดย Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ในปี 2555
สาหรับในประเทศไทย ประเด็นการอยู่อาศัยในที่ อยู่อาศัยเดิมถูกพูดถึงในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว และชุมชนเดิมให้นานที่สุด โดยถูกถ่ายทอดหลักการ และแนวคิด รวมทั้ง การ
ปฏิบัติผ่านระบบการดูแลผู้สูงอายุอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ซึ่งดาเนินการภายใต้ความร่วมมือของ
หน่วยงานหลักคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยดาเนิ น การจัดที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ สูงอายุ ทั้งผู้ สู งอายุที่ช่วยเหลื อตนเองได้
และผู้ สู งอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง เป็ น แนวคิดที่เอื้อต่อการดูแลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ เพื่อให้ ผู้ สู งอายุมีสุ ขภาพที่ ดี
สามารถคงศักยภาพในการทากิจกรรมต่างๆไว้ให้นานที่สุดและลดการพึ่งพิงผู้ดูแล เพราะผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะจากัด สูญเสียความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
ความสามารถด้านระดับสติปัญญาลดลงทาให้ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองทั้งหมด หรือทาได้
เพียงบางส่วน นโยบายการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และส่งเสริมให้
ผู้ สู งอายุ อยู่ ในพื้น ที่เดิมในสภาพแวดล้ อมเดิมให้ นานที่สุ ด เพื่อให้ ผู้ สู งอายุมีความรู้สึ กปลอดภัย อบอุ่น มี
ความสุข ในระยะท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นแนวคิดการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมให้นานที่สุด
หลักคิดในการออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Aging in place design) ที่สาคัญ ได้แก่ความ
สะดวกสบายในการใช้สอย ความเข้าใจง่ายในการใช้งาน การลงทุน และที่สาคัญที่สุดได้แก่ ความปลอดภัย
(สุชน ยิ้มรัตนบวร, 2560) ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมให้นานที่สุด จึงควรยึดหลักความ
ปลอดภัย ความพึงพอใจ และถูกสุขลักษณะ ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่บ้าน แต่รวมถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
เพื่อนบ้าน ผู้นาชุมชน ญาติ และสมาชิกในชุมชนที่คุ้นเคย ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมต้อง
คานึงถึงความเสื่อมทางร่างกายที่สาคัญของผู้สูงอายุประกอบด้วย เช่น การเสื่อ มทางตา การเสื่อมของข้อเข่า
การป้องกันการหกล้ม เป็นต้น ควรยึดหลักประยุกต์พื้นที่เดิมให้ได้มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้สูงอายุแต่ละคน ดังนั้นแนวคิดการอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมของผู้สูงอายุจึงไม่ใช่แนวคิดใหม่สาหรับประเทศไทย
เพียงแต่รูปแบบการนาเสนอและการสื่ อความหมายถูกถ่ายถอดและนาไปปฏิบัติในรูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อม
ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ยู่ กั บ ครอบครั ว ซึ่ ง แทรกอยู่ ใ นระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว ( Long term care)
เน้นให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว ในชุมชนเดิม มีผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมไปช่วยดูแลที่บ้านในกรณี ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
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บ้านในมิติกายภาพ หมู่บ้านผู้สูงอายุ เมืองผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในเมือง
นักวิชาการเริ่มให้ความสาคัญกับประเด็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมกับการสูงวัยอย่างเหมาะสม (Optimal
ageing) อยู่ที่ไหน ผู้สูงอายุมีรูปแบบการเคลื่อนย้าย (Movement) ที่หลากหลายในช่วงบั้นปลายของชีวิต
น าไปสู่ ก ารสร้ า งพื้ น ที่ ชุ ม ชนและรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ ห ลากหลายภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และโอกาสการใช้ชีวิต (Baars, 2017) ผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วมีจึงมี
โอกาสที่จะท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายในลักษณะต่างๆ
ผู้สูงอายุในโอกาสเคลื่ อนย้ ายเข้าสู่ที่อยู่อาศัยเฉพาะกลุ่มอายุ (Age-segregated complex) ทั้งใน
ลักษณะหมู่บ้านสาหรับผู้เกษียณอายุ (Retirement village) และชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ เมืองบางเมืองมีความ
เป็ น เมื อ งในลั ก ษณะใหม่ (New urbanism) จากการจั ด ที่ อ ยู่ อ าศั ย เฉพาะกลุ่ ม อายุ (Age-segregated
complex) เมืองเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน
หนึ่ ง ในรู ป แบบการจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ คื อ การจั ด ถนนและพื้ น ที่ ส่ ว นรวมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการเดินได้ ช่วยให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้มากกว่าการเดินทาง
ด้วยรถ ตัวอย่างเมืองในลักษณะดังกล่ าวได้แก่เมือง Celebration ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาที่สร้างโดย
บริ ษัทวอลท์ดิส นี ย์ (Frantz & Collins, 2000) และ เมือง Poundbury ที่เมืองดอร์เซท สหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีกาลังทรัพย์อาจย้ายเข้าสู่หมู่บ้านสาหรับวัยเกษียณ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังคงอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ภายใต้
อย่างอิสระภายใต้ภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย (Croucher, Hicks, & Jackson, 2006) แต่อย่างไรก็
ดี แนวคิดดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแบ่งแยกผู้สูงอายุระหว่างผู้ที่ ยังมีกาลัง (Fit) และอ่อนกาลัง (Frail)
(Bernard, Bartlam, Sim, & Biggs, 2007) (Smith, 2009) ผู้สูงอายุที่สามารถเคลื่อนย้ายสู่ที่อยู่อาศัยเฉพาะ
กลุ่ มอายุ (age-segregated complex) จึ งมีจากัดเนื่องจากปัจจัยทางการเงินและสุ ขภาพ (Baars, 2017)
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดชุมชนผู้เกษียณอายุงานตามปกติ (Naturally Occurring Retirement Communities:
NORCs) หมายถึง สถานที่ที่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นประชากรร้อยละ 50 ภายในพื้นที่นั้นโดยไม่มีการวางผัง
เมือง (urban planning) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในจากความเป็นเมือง สถานที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการย้ายถิ่นของผู้สูงอายุ
ในการนี้ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ร่ ว มกั บ ประชากรวั ย อื่ น ๆ (Intergenerational
community) ในบริบทของผู้สูงอายุในเมือง องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาแนวทางการดาเนินงานเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly city) เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ หมายถึง เมืองที่ส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีพลัง
โดยการจัดโอกาสเกี่ย วกับสุขภาพ การมีส่วนร่วมและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์เมื่อมีอายุมากขึ้น ในการนี้ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจึงมีการปรับโครงสร้างและบริการให้ผู้สูงอายุ
ที่มีความต้ องการและศั กยภาพที่ห ลากหลายสามารถเข้ า ถึ ง ได้ (WHO, 2007) โดยมีองค์ประกอบต่ าง ๆ
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมทางสังคม การเป็นที่เคารพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการทางาน การสื่อสารและสารสนเทศ การสนับสนุนจากครอบครัวและสถานบริการทาง
สุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมและอาคารและการขนส่งมวลชน (Smith, 2009)
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2.4 กำรดำเนินงำนของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่เหมำะสม
การสร้างระบบการการแลและการจัดให้มีบริการในด้านต่างๆที่จะมาสนับสนุนการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการ เป็นหน้าที่หลักของรัฐตั้งแต่รัฐบาล
ส่วนกลางในฐานะผู้บริหารและกาหนดนโยบายลงมาสู่รัฐส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่ สุ ด ส าหรั บ การดาเนิ น งานด้ า นผู้ สู งอายุ ข องประเทศไทยมี ห น่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบหลั ก อย่ างชัด เจนคือ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ งทาหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา
การจั ดหา และการคุ้มครอง เพื่อให้ ผู้ สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึง มีความมั่น คงในการดารงชีวิต โดย
กระบวนการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในด้านต่าง ๆ ที่จะมาครอบคลุมการดาเนินงานของ
ผู้สูงอายุรวมถึงผลักดันให้กิจการของผู้สูงอายุถูก ผนวกเข้าไปในการดาเนินงานของกระทรวง กรม กองอื่น ๆ
ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในด้านนั้นๆที่แต่ละกระทรวงดาเนินการอยู่ด้วย
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ ไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทาให้สังคมไทยต้องรับมือกับ
คลื่นประชากรกลุ่มนี้ รัฐบาลในฐานะผู้กาหนดนโยบายได้กาหนดนโยบายในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ซึ่งแผนการดาเนิ น งานผู้ สู งอายุ ของประเทศ ถูกกาหนดไว้ตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และแผนปฏิบัติงานหรือมาตรการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สาหรับ นโยบายการดาเนินงานรวมถึงมาตรการของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและมารองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุแบ่งออกเป็นการดาเนินงาน
โดยจะทบทวนในด้านที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการอยู่อาศัยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทางานและ
การมีรายได้ และด้านการดูแลและสุขภาพอนามัย ดังต่อไปนี้
2.4.1 ด้ำนที่อยู่อำศัย
หากจะมองไปที่การอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมนั้น พบว่ามีการดาเนินการภายใต้ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีนโยบายในกำรปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุใ ห้
เหมำะสมปลอดภัย โดยเป็นการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย โดยหลักเกณ์คือจะต้อง
เป็นผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูหรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานครอบครัวที่ยากจน โดยจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลังละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นการปรับปรุงส่วนประกอบของบ้านพัก
อาศัยที่ชารุด ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ โดยพิจารณารายการที่ควรให้ความสาคัญเบื้องต้น
ตามลาดับและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ
ห้องน้า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ
ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือบ้านชั้นเดียว
ห้องน้า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน
ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า
ฝาบ้าน/หลังคา/บันได
ห้องนอน/ประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า
ระเบียง/ชานบ้าน
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ทั้งนี้ในปี 2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย ปะมาณ 3,600 ครัวเรือน 1 ซึ่งก็ไม่ครอบคลุ ม
ผู้สูงอายุได้ทั้งหมด
จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มขึ้นและประสบกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับ
การดูแลในสถานบริการดูแลระยะยาว แต่กลับพบว่ามีอัตราตายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการดูแลที่บ้าน ในหลาย
ประเทศจึงมีแนวคิดในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของตนเองโดยไม่ต้องมีการย้ายไปรับการ
ดูแลที่ส ถานบริ การ ทั้งนี้ ต้องมีการปรั บ ปรุงสภาพแวดล้ อม/ ที่พักอาศัยให้ เหมาะสมกับผู้ สู งอายุ เพื่อให้
สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งมีระบบให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งในด้านบริการสุขภาพและ
บริการสังคม ซึ่งประเทศไทยมีการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู สูงอายุในการใหบริการที่บ้าน ในลักษณะทีมสห
วิช าชีพ (Multidisciplinary) จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลประจาจังหวัด ประกอบด้ว ยแพทย
พยาบาลนักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และนักสุขศึกษา ที่ใหการเยี่ยมเยียนและดูแลผู
สูงอายุอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีทีมหมอครอบครัวสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
การอบรม Care manager และ Care giver ในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง Wang et al. (2012)
และ Greenfield et al. (2012)
นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก ผ่านการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ (เดิมเรียกว่า สถานสงเคราะห์คนชรา) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ทั้งสิ้น 12
แห่ง (ภายใต้การดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ) รวมทั้งสถำนสงเครำะห์คนชรำ 13 แห่ง และศูนย์บริกำรทำง
สังคมผู้สูงอำยุ อีก 2 แห่ง ซึ่งก็ไม่ครอบคลุมกับจานวนผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
2.4.2 ด้ำนกำรทำงำนและกำรมีรำยได้
การทางานและการมีรายได้ นับได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยทาให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าอีกด้วย โดยจะขอยกตัวอย่างในบางนโยบายเท่านั้น ที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีการกาหนดอายุเกษียณที่อายุ 60 ปี แต่ก็พบว่าผู้สูงอายุยังสามารถที่จะทางานต่อได้ จึงได้มี
แนวทางที่จะขยายอายุเกษียณออกไป โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้ขยายอายุเกษียณเป็น
63 ปี ภายในปี 2567 ซึ่งแนวคิดนี้ได้เริ่มมีการนาไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐกันบ้างแล้ว ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน
ได้มีนโยบายขยายโอกาสการมีงานทาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยสารวจและจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการทางาน
หรือประกอบอาชีพ จัดตั้งศูนย์จัดหางานสาหรับผู้สูงอายุ จัดอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพด้วย
นอกจากนี้ มีน โยบายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สู ง อำยุ รายเดื อนตลอดชีวิต ได้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง) มาตรา 11 (11) ที่กาหนดให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจา จะ
ได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นราย โดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้อายุ 60 - 69 ได้รับเดือนละ
600 บาท อายุ 70 - 79 ได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80 - 89 ได้รับเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป
1
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ได้รับเดือนละ 1,000 บาท นอกจากนี้แล้ว ผู้สูงอายุที่มีความพิการหรือทุพพลภาพ จะได้รับ เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
ด้ว ย โดยเบี้ ย ยังชีพผู้ พิการเริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบดาเนินโครงการ จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ด้วยการจัดสรรให้แก่คนพิการทุกคนที่มี
บัตรประจาตัว คนพิการรายละ 500 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เรื่อยมา โดยในปี 2557
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการเพิ่มอัตรา
เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีหลักการให้เพิ่มเบี้ย
ความพิการ จากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป บำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร คือสวัสดิการหนึ่งที่รัฐจัดให้สาหรับข้าราชการที่มีอายุราชการตามกาหนด
2.4.3 ด้ำนสุขภำพอนำมัย
สุ ขภาพอนามัย ของผู้ สูงอายุ เป็ น เรื่องหลั กที่ทุกประเทศทั่ว โลกให้ ความสาคัญกันมาก เพราะเป็น
ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะแสดงว่ า ผู้ สู ง อายุ ภ ายในประเทศมี ค วามมั่ น คงและปลอดภั ย ในการด าเนิ นชีวิต
สาหรับประเทศไทยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็ได้มีหน่วยงานย่อยที่กรมอนามัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ในระดับจังหวัดก็ยังมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสานักอนามัย
ของเขตพื้ น ที่ โดยมี น โยบายหลั ก ประกั น สุ ข ภำพถ้ ว นหน้ ำ (Universal Health Coverage: UHC)
เป็นสิทธิให้กับคนไทยทุกคนซึ่งผู้สูงอายุก็ได้รับสิทธินี้ด้วย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สิทธิ บัตรทอง หรือ หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้แล้วยังนโยบายเรื่องหมอครอบครัว (Family Care Team) เป็นของขวัญปีใหม่ปี
2558 ซึ่งนโยบายนี้ยังประโยชน์กับผู้สูงอายุด้วย โดยมีการสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต มีการคัดกรองจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและ
ประเมินความจาเป็นด้านการสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยมีนักบริบาลสุขภาพ
(Care giver) และผู้จัดการสุขภาพ (Case Manager) อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะ
พึ่งพิงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดบริการสุขภาพถึงรายครัวเรือนในระบบบริการปฐมภูมิ (สานัก
บริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long term care) เกิดขึ้นในช่วงปี 2559
มุ่งเน้นให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง มีเป้าหมายสาคัญคือการป้องกัน
ไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสม โดยทาง สปสช. จัดบริการทางการแพทย์ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์ เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างกระทรวงสาธารสุข สปสช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช., 2559) แผนกำรดูแลเฉพำะรำย
(Care Plan) โดยผู้ จั ดการระบบบริ การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ข (LTC manager) จะทาการตรวจ
ประเมินภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ (มีแบบประเมิน) และศักยภาพของครอบครัวผู้สูงอายุ เพื่อประเมินหาความ
ต้องการด้านบริการสาธารณสุข โดยจัดลาดับความสาคัญของปัญหา จากนั้น LTC manager นาเสนอแผนการ
ดูแลเฉพาะรายแก่ภาคีเกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมเพื่อจัดการดูแลให้มีความเหมาะสม (ผู้รับผิดชอบการดูแล
บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ย ที ม สหวิ ช าชี พ แพทย์ พยาบาล นั ก กายภาพบ าบั ด เภสั ช กร นั ก
โภชนาการ นักการแพทย์แผนไทย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน)
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นอกจากนี้แล้วในหน่วยบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ยังให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ด้วย
การอานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งนโยบายเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ทีท่ าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญในการ
ช่วยสนับสนุนเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มชมรมผู้สู งอายุ วัด และหน่วยงานอื่นที่เห็นความสาคัญในการ
ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ หรือฟันเฟืองเล็กๆ อย่างอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในชุมชน
และมีส่วนในการช่วยเหลือ แนะนา และรายงานข้อมูลกลับมายังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือสานักสาธารณสุข
ของเทศบาลหรือเขตพื้นที่ได้ โดยที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ได้ประสานงานและบูรณการทางานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) เทศบาลตาบลบางสีทอง ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขทางานร่วมกัน มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดรถตู้ของ
เทศบาลจานวน 2 คัน เพื่อรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาใช้บริการด้านสุขภาพที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
และผู้สูงอายุมาทากิจกรรมร่วมกัน (เช่น การออกาลังกาย การทากายภาพบาบัด) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านด้วย
2) ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตาบลแม่ปู อาเภอสันกาแพง จังหวัดชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบใน
การจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยพัฒนาจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่ วยติดเตียงที่บ้าน และก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ที่ศูนย์ฯ มี
บริการให้ยืมอุปกรณ์ เช่น นาราวเกาะไปติดตั้งให้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวกมาที่ศูนย์ฯ ใช้ราวเกาะช่วยฝึกฝน
การเดิน และมีนักกายภาพบาบัดและจิตอาสาเข้าไปช่วยดูแล นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัว
ตายในกลุ่มวัยแรงงาน ก็พบว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ เนื่องจากสูญเสีย
ลูกหลานที่ฆ่าตัวตายหรือลูกหลานออกไปทางานนอกบ้าน มีมีเวลาพูดคุยกัน จึง ได้มีการตั้ง “ชมรมอุ่นใจ” ให้
อาสาสมัครลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
3) เทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดจัดทานวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ” (Excellent Happy Home Ward) โดยเป็นการบูรณาการจากหลายภาคส่วนใน
การส้างระบบการดูแลระยะยาวที่บ้าน มีการใช้โทรศัพท์ไร้สายเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือได้ทันที และ
ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจาปี 2560 จากองค์การสหประชาชาติ
ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย
และเอเชียแปซิฟิก
4) เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดาเนินการภายใต้ระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่สามารดาเนินงานได้อย่างมีผระสิทธิ
ภาพ มีความหลากหลายอละครอบคลุมตามความต้องการของทั้ งผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยอาศัยความร่วมมือ
ของหน่วยงานและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนในการดาเนินงานภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของเทศบาลและพัฒนางานผู้สูงอายุของพื้นที่พร้อมกับการนาองค์ความรู้ทางวิชาการมาสู่
การปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์อีกด้วย
5) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู และศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ โดยกระบานการทางาน
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เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้ส ามารถสนับสนุน
งบประมาณได้อย่างเต็มที่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาล ซึ่งได้ได้ยกระดับมาจากการเป็นสถานี
อนามัยที่มีการเพิ่มบริการสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลอาเภอ นอกจากนั้นยังสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จในการสร้างจิตอาสา
เข้ามาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่
การดาเนินงานของประเทศไทยทั้งด้านการสนับสนุนที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการมีงานทาและรายได้
รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยและการดูแล จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงในบทนี้ เป็นการนาเสนอในรายละเอียดที่
แสดงให้เห็นถึงสถานะและขั้นของการดาเนินงานของประเทศไทยบางส่วนเท่านั้น การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตเมืองนั้นยังต้องอาศัยกลไกในด้านอื่น ๆ ที่จะ
ช่วยหนุนเสริมและเต้มเต็มให้มีประสิทธิภาพและเกิดคุณประโยชน์กับผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งสะท้อนว่าการ
ดาเนินงานนั้นไม่สามารถจะสาเร็จได้ด้วยหน่วยงานหรือองค์กรในระดับประเทศเท่านั้น ย่อมต้องอาศัยระดับ
พื้นที่ ชุมชน และครอบครัว เพื่อผลักดันแลขับเคลื่อนระบบต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการและเป้าหมายได้
จากการทบทวนวรรณกรรม และสถานการณ์การปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทาให้พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการอยู่อาศัย ( Living
arrangement) ของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในทางวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบ
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยในด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (Housing design) ในที่มีความต่างกันทางสถานะทางเศรษฐกิจและภาวะการ
พึ่งพิง รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนด้วยวิธีการต่ าง ๆ ส่วนการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยพบว่ามีการศึกษาโดย
การใช้ข้อมูลในระดับครัวเรือน เพื่อเป็นตัวบ่งบอกและจัดแบ่งรูปแบบที่จะสามารถสะท้อนว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่
ในรูปแบบใดเพื่อให้สามารถเข้าใจและเห็นภาพได้มากขึ้น
ส่ ว นการศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมนั้ น สิ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ การมี ร ะบบการดู แ ล
และระบบบริการทางสุขภาพทั้งที่เกิดขึ้นแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ซึ่งแนวคิดในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนั้นเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกได้มีข้อแนะนารวมถึงเป็นกรอบ
ของการพัฒนาและจัดทานโยบายในระดับประเทศ เพื่อเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ยังคงมี
สุขภาพที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย พร้อมกับสามารถมีส่วนร่วม
ในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี
การศึกษาครั้งนี้จะได้นาวิธีการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยที่ศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นวัยสูงอายุ พร้อม
ทั้งแนวคิดของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อมาเป็นแนวทางและสนับสนุนการศึกษาภายใต้การใช้ชุดข้อมูลที่
มีการเก็บรวบรวมของประเทศเพื่อตอบคาถามการศึกษาและนาเสนอผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อใช้ เป็นส่วน
หนึ่งในการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการอยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงครัวเรือน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
ในเขตเมืองต่อไป
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณใน
รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อนาเสนอสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย และปัจจัย
ทางด้านประชากร ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การเลือกที่อยู่ อาศัยที่เหมาะสม โดยเน้นศึกษาไป
ที่ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมือง นอกจากนี้แล้วจะมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนข้อมูล
เชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลทุติยภูมิ โดยจะทาการศึกษาทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่
เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุได้อย่างตรงตามความต้องการในอนาคต

3.1 กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary research)
เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ แนวคิด
ผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิม (Ageing in place) แนวคิดเดี่ยวกับการดูแล และรูปแบบที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
รวมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม

3.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research)
ในการวิจัยเชิงปริมาณจะเป็นการใช้สถิติข้อมูลจากการสารวจในระดับประเทศ มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อนาเสนอสถิติตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในครัวเรือนส่วน
บุคคล2 ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือ ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่อาศัยอยู่ในรูปแบบการอยู่อาศัยต่าง ๆ โดยพื้นที่ที่ศึกษาจะเน้นศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือใน
เขตเทศบาลเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในการนาเสนอสถานการณ์ภาพรวมจะทาการเปรียบเทียบรูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทด้วย เพื่อสะท้อนรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุ
ที่มีบริบทในการอยู่อาศัยแตกต่างกัน
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสารวจดังกล่าวข้างต้น จะทาการวิเคราะห์ตัวแปรทางด้านประชา
กร เศรษฐกิจ และสังคม เพื่ออธิบายสถานการณ์ของครอบครัว/ครัวเรือนผู้สูงอายุในประเทศไทย ลักษณะทาง
ประชากร ลักษณะความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพ เศรษฐกิจ การดูแล การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางสังคม
ตามรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน โดยในส่วนนี้จะเน้นศึกษาผู้สูงอายุในแต่ละรูปแบบการอยู่
อาศัยในเขตเมืองเป็นหลัก เพื่อนาเสนอภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมืองตามปัจจัยต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้
ในส่วนนี้จะช่วยสะท้อนภาพของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันเพื่อนาไปสู่ การ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย หรือการจัดระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างตามตาม
ความต้องการ
2

ครัวเรือนส่วนบุคคล คือ สถานที่อยู่แห่งหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่ง โดยบุคคลในครัวเรือนนั้นจะมีบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือ
สถานที่อยู่เดียวกันและจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน ทั้งนี้ไม่คานึงถึงว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ฉันญาติ
พี่น้องหรือไม่ก็ตาม (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2543)
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณในครั้งนี้ จะนาเสนอใน 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ที่จาแนกตามพื้นที่เขตเมือง และชนบท ใน
ส่วนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์และรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและ
เขตชนบท และปัจจัยทางด้านประชากร (เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส)
ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ของผู้สูงอายุใน
เขตเมืองที่มีรู ปแบบการอยู่ อาศัย ที่แตกต่างกัน ที่นาไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สู งอายุไทยในเขตเมื อ งที่
เหมาะสมแหล่งข้อมูลหลักที่นามาศึกษาข้อมูลทุติยภู มิ ได้แก่ การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.
2560 ดาเนินการโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลระดับบุคคล เป็นหน่วยในการ
วิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิติ พ รรณนา โดยน าเสนอในรูป แบบร้ อยละ (Percentage) นาเสนอตารางไขว้ (Cross
Tabulation Table) ซึ่งจาแนกตามรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
ในส่ว นที่ 1 กำรเปรีย บเทีย บรูป แบบกำรอยู่อ ำศัย ของผู้สูง อำยุใ นเขตเมือ งและเขตชนบท
จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1. สถำนกำรณ์ ข องผู้ สู ง อำยุ ใ นประเทศไทยในช่ ว ง พ.ศ. 2513-2583 เป็ น การน าเสนอ
แนวโน้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและเพศของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ในส่วนนี้จะมีการนาข้อมูลทางประชากรต่าง ๆ ได้แก่ สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2513-2553 และข้อมูล
จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. รูปแบบกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ เป็นการนาเสนอรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ใน
ประเทศไทยในภาพรวม โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท
ในการศึกษานี้ รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จะแบ่งออกเป็นในลักษณะของครัวเรือนผู้สูงอายุที่
ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่
1) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว
เท่านั้น
2) ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วย
กันเอง โดยไม่มีคนในวัยอื่น อาศัยอยู่ด้วย หรือเรียกได้ว่าเป็นครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
3) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
เท่านั้น หรือเรียกได้ว่าเป็นครัวเรือนข้ามรุ่น (Skipped generation)
4) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคนในวัยทางานที่มี
อายุ 15-59 ปีเท่านั้น หรือเรียกได้ว่า อาศัยอยู่กับวัยที่พึ่งพิงได้
5) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก และวัยทางาน หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็กที่มีอายุ
ต่ากว่า 15 ปี และคนวัยทางานที่มีอายุ 15-59 ปี หรือเรียกได้ว่า อยู่กันแบบคนสามวัย
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สาหรับข้อมูลที่ใช้การศึกษา จะเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิของการสารวจขนาดใหญ่ที่ดาเนินการ
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 4 ชุดด้วยกัน เพื่อศึกษาแนวโน้มของรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือน
ผู้สูงอายุไทย คือ
1) ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539
2) ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550
3) ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 และ
4) ข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
ข้อมูลของการสารวจทั้ง 3 ชุดนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติใช้ระเบียบวิธีของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
สองขั้นตอน (Stratified two-stage sampling) โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum) แต่ละสตราตัมแบ่งย่อย
เป็นในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีเขตแจงนับ (Enumeration area) เป็นตัวอย่างขั้นแรก ครัวเรือน
ส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างขั้นที่สอง ด้วยระเบียบวิธีเช่นนี้ครัวเรือนตัวอย่างของการสารวจจึงสามารถเป็นตัวแทน
ของครัวเรือนทั้งหมดได้
ในส่วนที่ 2 กำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนประชำกร สุขภำพ กำรอยู่ อำศัย เศรษฐกิจ และสังคม ของ
ผู้สูงอำยุในเขตเมืองที่มีรูปแบบกำรอยู่อำศัยแตกต่ำงกัน ที่นาไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขต
เมืองที่เหมาะสม ในส่วนนี้จะเน้นศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมืองเท่านั้น โดยจะทาการจัดกลุ่มรูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุที่มีความน่าสนใจและสะท้อนภาพการดูแลและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ได้แก่ อาศัยอยู่
ตามลาพังคนเดียว อาศัยอยู่ตามลาพังกับคู่สมรสเท่านั้น อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น อาศัยอยู่กับคนอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ญาติเท่านั้น และอาศัยอยู่กับคนอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะทาการศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุใน
เขตเมืองโดยจาแนกตามปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 3.1: ตัว แปรที่ใ ช้ในการศึกษาปัจจัย ต่า ง ๆ ที่นาไปสู่ก ารสนับสนุน การดูแลผู้สูง อายุไทยในเขต
เมืองที่เหมาะสม
ข้อมูลกำรสำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
ตัวแปร
คำอธิบำยข้อมูล
ลักษณะทำงประชำกร
เพศ
เพศกาเนิด จะแบ่งได้เป็น เพศหญิง และเพศชาย
อายุ
อายุเต็มปีบริบูรณ์ ณ วันสัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดย
การศึกษานี้ แบ่งเป็น 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)
และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป)
เขตที่อยู่อาศัย
พื้นที่อาศัยแบ่งตามการปกครองเป็น 1) ในเขตเทศบาล ในการศึกษานี้จะใช้คาว่า
เขตเมือง และ 2) นอกเขตเทศบาล ในการศึกษานี้จะใช้คาว่า เขตชนบท
ภาค
พื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ณ วันสัมภาษณ์ มี 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2)
ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) ภาคใต้
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่ อ ยู่ ประเภทของที่อยู่ อ าศัย แบ่งเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ 1) บ้านเดี่ยว 2) ห้ องแถว/
อาศัย
ตึกแถว / อาคารพาณิชย์ 3) ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด 4) ห้องชุด (อพาร์ทเม้นท์ แฟลต
คอนโดมิเนียม) 5) ห้องภายในบ้าน 6) บ้านพักชั่วคราว 7) อื่น ๆ
สถานภาพสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน ในการเป็นสามีภรรยา แบ่งได้เป็น 3 สถานะ คือ
1) โสด
 โสด หมายถึง ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส
2) สมรส และแยกกันอยู่ (LAT)
 สมรส หมายถึง ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาทั้งอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
และไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
 แยก หมายถึง ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากัน ตาม
กฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน
ฉันสามีภรรยาแล้ว
3) หม้าย และหย่า
 หม้าย หมายถึง ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่
 หย่า หมายถึงสามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อให้ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลง
จ า น ว น ส ม า ชิ ก ใ น จานวนสมาชิกของครัวเรือน รวมคนรับใช้หรือลูกจ้าง
ครัวเรือน
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ความสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น 1) คู่สมรส 2) บุตร
ผู้สูงอายุ
(รวมบุตรเลี้ยง/ บุตรบุญธรรม) 3) บุตรเขย/ บุตรสะใภ้ 4) บุตรของบุตร 5) พ่อ/ แม่
6) พี่/ น้อง / ญาติ 7) เพื่อน 8) ผู้รับจ้างดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 9) คนรับใช้/
ลูกจ้าง
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ตัวแปร
คำอธิบำยข้อมูล
ด้ำนสุขภำพ และกำรดูแล
ระดับความสามารถ การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน ด้วยดัชนี
ในการทากิจวัตร
แคทซ์ (Katz Index of ADL) ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม คือ การอาบน้า ใส่เสื้อผ้า
ประจาวันขั้นพื้นฐาน เข้าส้วม/ขับถ่าย การเคลื่อนย้ายไปมาภายในบ้าน การรับประทานอาหาร
การเกื้อหนุน
การได้รับสิ่งของ และการติดต่อกับบุตรนอกครัวเรือนหรือไม่
(ช่วยเหลือ) และการ
เยี่ยมเยียน
การมีผู้ดูแล
การมีผู้ดูแลปรนนิบัติในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น มีผู้ดูแล และ
ไม่มีผู้ดูแล
ผู้ดูแลหลัก
ผู้ดูแลที่ปรนนิบัติหลักในการทากิจวัตรประจาวันมากที่สุด แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1) คู่สมรส 2) บุตร รวมบุตรเขย/ สะใภ้ 3) บุตรของบุตร 4) พี่/น้อง/ญาติ พ่อแม่ 5)
เพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก 6) อาสาสมัคร (อสม. อผส. Caregiver) 7) ผู้ดูแลรับจ้าง
ความต้องการผู้ดูแล ความต้องการในการมีผู้ ดูแลปรนนิบั ติใ นการท ากิ จวัตรประจาวัน ของผู้ สู ง อายุ
แบ่งเป็น ต้องการผู้ดูแล และไม่ต้องการผู้ดูแล
ด้ำนกำรอยู่อำศัยและผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
รูปแบบการอยู่อาศัย รูปแบบความสัมพันธ์กับคนในครัวเรือน ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในครัวเรือน
ของผู้สูงอายุ
บุคคล ได้แก่ ครัวเรือนอยู่ลาพังคนเดียว ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ ครัวเรือนผู้สูงอายุ
อยู่กับเด็ก ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน และครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน
และเด็ก
ความใกล้ไกลของการ การมีลูกอาศัยอยู่ใกล้/ไกลจากบ้านผู้สูงอายุ
อยู่อาศัยของลูก
ด้ำนเศรษฐกิจ
การมีงานทา
การได้ ป ระกอบอาชี พ ในระหว่ า ง 12 เดื อ นก่ อ นวั น สั ม ภาษณ์ จ าแนกเป็ น 1)
ประกอบอาชีพ และ 2) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ความต้องการทางาน การมีความต้องการทางาน แบ่งเป็น 1) ต้องการและกาลังทางาน/หางานทา
ต้องการและไม่หางานทา และ 2) ไม่มีความต้องการในการทางาน
ความเพี ย งพอของ การประเมินรายได้ตนเองจากทุกแหล่งว่าเพียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
รายได้
ด้ำนสังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม ในระหว่าง 12
กลุ่ม
เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ กลุ่มในที่นี้หมายถึง กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมกลุ่มต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 กลุ่ม จะหมายถึง ผู้ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของหมู่บ้าน/ ชุมชน
หมู่บ้าน/ ชุมชน
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ตัวแปร
คำอธิบำยข้อมูล
การติ ด ต่ อ กั บ บุ ต รที่ การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ได้แก่ การคุยโทรศัพท์ การเยี่ยมเยียน และ
อยู่นอกครัวเรือน
การติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เช่น Facebook, Twitter, Hi5, Skype, Tango,
Line, Wechat)
ข้อมูลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
ตัวแปร

คำอธิบำยข้อมูล
อายุ
อายุเต็มปีบริบูรณ์ ณ วันสัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดย
การศึกษานี้ แบ่งเป็น 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)
และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป)
เพศ
เพศกาเนิด แบ่งได้เป็น 1) เพศหญิง และ 2) เพศชาย
เขตการปกครอง
พื้นที่อาศัยแบ่งตามการปกครองเป็น 1) ในเขตเทศบาล ในการศึกษานี้จะใช้คาว่า
เขตเมือง และ 2) นอกเขตเทศบาล ในการศึกษานี้จะใช้คาว่า เขตชนบท
ภาค
พื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ณ วันสัมภาษณ์ มี 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2)
ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) ภาคใต้
ประเภทที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ผู้ให้ข้อมูลอาศัยอยู่ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1)
บ้านโดด 2) ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ 3) ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด 4) ห้อง
ชุ ด (อพาร์ ท เม้ น ท์ แฟลต หรื อ คอนโดมิ เ นี ย ม) 5) ห้ อ งภายในบ้ า น 6) บ้ า นพั ก
ชั่วคราว 7) อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ชาระเป็นตัวเงิน (จานวนเงิน) เท่านั้น ไม่นับรวมค่าใช้จ่าย
ที่ชาระเป็นสิ่งของ (มูลค่า) โดยจะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่
ส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ เพื่ อ สนั บ สนุ น การมี ที่ อ ยู่ อ าศั ย และการดู แ ลที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วย
1. อาหาร/ เครื่องดื่ม/ ยาสูบ
2. ค่าที่อยู่อาศัย
3. ยานพาหนะ/ การเดินทาง
4. ค่าการสื่อสาร
5. เวชภัณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อ
สลากกินแบ่ง/หวย ฯลฯ)
การครอบครองที่ อ ยู่ การที่คนในครัวเรือนอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้น โดยเป็นเจ้าของ เช่าซื้อ เช่าหรืออยู่
อาศัย
ในที่อยู่ อาศัย นั้ น โดยไม่ เสี ย ค่า เช่า เพราะเป็นส่ ว นหนึ่ งของค่าจ้ างแรงงานหรื อ
เจ้าของให้อยู่เปล่า ในประเด็นเรื่องการครอบครองที่อยู่อาศัยนี้ ได้จัดกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็นสองกลุ่มคือ 1) กลุ่มที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน คือ บ้านที่ผู้สูงอายุอาศัย
อยู่ คนในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อ าศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 2)
กลุ่มที่ไม่ได้ครอบครองที่อยู่อาศัยของคนในครัวเรือน
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3.3 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research)
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ จะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth interview) กับครัวเรือนผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันในเขตเมืองใน 3 รูปแบบ ได้แก่
ผู้สูงอายุในครัวเรือนคนเดียว ผู้สูงอายุในครัวเรือนผู้สูงอายุด้วยกัน และผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุ
ที่มีลูกหรือคนอื่น ๆ อยู่ด้วย เพื่อสนับสนุนข้อมูลในเชิงปริมาณที่ได้จากการศึกษาข้อ มูลทุติยภูมิ นอกจากนี้ผล
การศึกษาในเชิงคุณภาพจะน าไปตอบคาถามในวัตถุประสงค์เรื่องทัศนคติของผู้สู งอายุในเขตเมืองที่มีต่อ
รูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมและสนับสนุนการมีที่อยู่
อาศัยให้กับผู้สูงอายุได้อย่างตรงตามความต้องการในอนาคต
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพนี้ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล จาก ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเมื อ ง 2 พื้ น ที่ ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานครคือ เขตธนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่ ง เลื อ กจากจั ง หวั ด ที่ มี ค วามเป็ น เมื อ งมากเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังพบว่าพบว่าภาคเหนือ มีจานวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันมากที่สุด และ
เป็นพื้นที่เทศบาลนคร
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก (In-depth interview) โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง โครงสร้ า ง
(Structured Interview) สัมภาษณ์ผู้สูงอายุจานวน 40 คน ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยใน 3 รูปแบบ ซึ่งในการลง
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นผู้ สู ง อายุ ข องเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ใ นการ
ประสานงานกับนักบริบาลชุมชนของเทศบาล เพื่อติดต่อกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยคัดเลือกผู้ ให้สัมภาษณ์ตาม
รูปแบบการอยู่อาศัย เพื่อสะท้อนภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมืองในแต่ละรูปแบบการอยู่อาศัย ศึกษา
ทัศนคติและความคิดเห็นในมิติที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เหตุ ผลในการอาศัยอยู่ในที่อยู่ อาศัย ปัจ จุบัน การ
เข้าถึงระบบสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ และการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคต เป็นต้น
นอกจากนี้เพื่อตอบคาถามในประเด็นเรื่องการจัดระบบการดูแล และการจัดสรรที่อยู่ของผู้สูงอายุที่
เหมาะสมในอนาคต การศึกษานี้ จ ะเก็บ ข้ อ มูล จากเจ้ าหน้ า ที่ ข องโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลหรื อ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เขตสุขภาพ ผู้นาชุ มชน นายกเทศมนตรี อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น ของ
แต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อศึกษาการให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ทาให้คณะวิจัยไม่สามารถลงไปเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่วางไว้ได้ จึงได้เปลี่ยนวิ ธีการเก็บข้อมูลจากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะลง
ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้เปลี่ยนมาเป็นการเก็บข้อมูลผ่านโทรศัพท์ ใช้ การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์
บอล (Snowball sampling) กั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ดั ง นั้ น ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครจึงสามารถเก็บข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น
ตำรำงที่ 3.2 แสดงจานวนผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพของ 2 พื้นที่
รูปแบบกำรอยู่อำศัย
ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น
ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
อื่นๆ (มีลูกหรือคนอื่นๆอยู่ด้วย)
รวม

จำนวน (คน)
17
16
7
40
39

บทที่ 4
ผลกำรวิจัย และอภิปรำยผล
การศึกษา เรื่อง “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่
อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม” คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์
เพื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล ในด้ า นสถิ ติ ตั ว เลขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ ไ ทยในภาพรวม
ระดับประเทศ และผู้สูงอายุในเขตเมือง โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
4.1 สถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2513 - 2583
4.1.1 แนวโน้มประชากรไทยในแต่ละกลุ่มอายุ
4.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและเพศของผู้สูงอายุในประเทศไทย
4.2 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย
4.2.1 ภาพรวมของครัวเรือนไทย จาแนกตามลักษณะของครัวเรือนผู้สูงอายุ และไม่ใช่
ครัวเรือนผู้สูงอายุ
4.2.2 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยจาแนกตามรายภาค
4.2.3 เหตุผ ลของการอยู่ อาศัย ในแต่ล ะรูป แบบการอยู่ อาศัยของผู้ สู ง อายุ ในเขตเมื อง
4.3 การศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ของผู้สูงอายุใน
เขตเมือง
4.3.1 ปัจจัยด้านประชากร
4.3.2 ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย
4.3.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
4.3.4 ปัจจัยด้านด้านสุขภาพ
4.3.5 ปัจจัยด้านสังคม
4.4 ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
4.4.1 ทัศนคติต่อการอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
4.4.2 ทัศนคติในการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคต
4.4.3 ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่
เหมาะสม
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4.1 สถำนกำรณ์ของผู้สูงอำยุในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2513 - 2583
ในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอแนวโน้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
และเพศของผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งนาข้อมูลทางประชากรต่าง ๆ ได้แก่ สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
2513 - 2553 และข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง)
ที่ดาเนินการโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มานาเสนอสถานการณ์ของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2513 - 2583
ปัจจุบันในปี 2563 ประชากรไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างเร็วมาก และประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1 ของ
ประชากรทั้งหมด และจากการคาดประมาณประชากร ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2565 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่ อมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2576 (สานักงานสภาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2562)
35
30 “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged society) พ.ศ. 2576) = 28%

ภำพที่ 4.1: อัตราส่วนร้อยของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2513 - 2583
แหล่งข้อมูล: 1) สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543, 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง),
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พ.ศ. 2583
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พ.ศ. 2563

5

13.2

พ.ศ. 2553
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25.5

18.1

“สังคมสูงอายุ” (Aged Society) พ.ศ. 2548= 10%

พ.ศ. 2543

15

พ.ศ. 2533

20

“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged society) พ.ศ. 2565= 20%

พ.ศ. 2523

25

31.4

4.1.1 แนวโน้มประชำกรไทยในแต่ละกลุ่มอำยุ
ในอนาคตประชากรของประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนกระทั่งอัตราเพิ่มประชากร
“ติดลบ” อันเป็นผลมาจากอัตราตายมากกว่าอัตราเกิด ทีเ่ ป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่าลง และคนไทย
มีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทาให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากภาพที่
4.2 นาเสนอโครงสร้างประชากร 3 กลุ่มอายุ คือ 1) ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี 2) ประชากรอายุ 15-59 ปี
และ 3) ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละของประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี และประชากรอายุ 15-59 ปี
ในช่วงปี 2513 - 2583 มีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี ได้ลดลงจากร้อยละ 45.1 ในปี
2513 เป็นร้อยละ 16.9 ในปี 2563 และมีแนวโน้มลดลงจนถึงร้อยละ 12.8 ในปี 2583 เช่นเดียวกับประชากร
วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี ในปี 2513 มีสัดส่วนประชากรในกลุ่มวัยแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 50 หลังจากนั้นได้
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.8 ในปี 2553 หลังจากนั้นแล้ว สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง เป็นร้อยละ
65 ในปี 2563 และมีแนวโน้มลดลงไปอีกจนถึงร้อยละ 55.8 ในปี 2583

%

ในขณะที่ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 4.9
ในปี 2513 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 ในปี 2563 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 31.4 ในปี 2583
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ภำพที่ 4.2: อัตราส่วนร้อยของประชากร 3 กลุ่มอายุ พ.ศ. 2513 - 2563
แหล่งข้อมูล: 1) สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543, 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง),
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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4.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุและเพศของผู้สูงอำยุในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคเกิดน้อย อายุยืน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและ
เพศ ประชากรไทยกาลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมาก จนปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้วตั้งแต่ปี
2548 ที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด โดยในปี 2563 ประเทศ
ไทยมี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 11.3 ล้ า นคน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19 ของประชากรทั้ ง หมด
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2560) และในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งหมด (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
สัดส่วนของผู้สูงอายุในทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปีสามะโน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
3 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้น
ไป) พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2513 - 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จะมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ผู้สูงอายุในกลุ่มอายุอื่น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.1 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2513 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี
2563 และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าคือในปี 2583 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(2562) คาดประมาณว่า สัดส่วนผู้สูงอายุวัยปลายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากรทั้งหมด
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ภำพที่ 4.3: สัดส่วนผู้สูงอายุ จาแนกตาม 3 กลุ่มอายุ พ.ศ. 2513 - 2583
แหล่งข้อมูล: 1) สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543, 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง),
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พ.ศ.

%

เมื่อพิจารณาโครงสร้างเพศของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุ ในช่วงปี 2513 - 2583
ส่วนใหญ่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในทุกช่วงปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองเพศ โดย
สัดส่วนผู้สูงอายุชายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 15.8 ในปี 2563 และคาดประมาณว่า
ประชากรสูงอายุชายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.3 ในปี 2583 ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 5.3 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 20.2 ในปี 2563 และคาดประมาณว่าสัดส่วนผู้สูงอายุหญิงจะเพิ่ม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 35.1 ในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่ออายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย
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ภำพที่ 4.4: สัดส่วนผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2513 - 2563
แหล่งข้อมูล: 1) สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543, 2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง),
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้แล้ว จากภาพที่ 4.5 เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมืองและเขตชนบทในช่วง
ปี 2553 - 2583 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยพบว่า “ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในเขตชนบทจะมีสัดส่วนสูง
กว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองไม่มากนัก” โดยในปี 2563 ประชากรในเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 17.5 ในขณะที่
ประชากรในเขตชนบทมีสัดส่วนสูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ร้อ ยละ 19.0 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
จากการคาดประมาณในอีก 20 ปีข้างหน้าพบว่าประชากรสูงอายุทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบทมีสัดส่ว น
ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด
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ภำพที่ 4.5: สัดส่วนผู้สูงอายุ จาแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 - 2583
แหล่งข้อมูล: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง),
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หากพิจารณาอัตราเพิ่มของจานวนผู้สูงอายุ จาแนกตามเขตการปกครอง พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองมี
อัตราเพิ่มสูงกว่าผู้สูงอายุ ในเขตชนบท การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุในเขตเมืองนั้น อาจเป็นเพราะจานวน
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการประกาศให้พื้นที่ในเขตชนบทที่เป็นสุขาภิบาล ยกระดับเป็นเขตเทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ในปี 2542 ด้วยเหตุนี้จึงอาจทาให้มีพื้นที่ในเขตชนบทเป็นจานวนมาก
ได้ยกระดับเป็นในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง
ในการกาหนดข้อสมมุติของความเป็นเมือง นิยามเมือง หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาล และวัดความ
เป็ น เมืองด้ว ยร้ อยละของประชากรที่ อาศัย ในเขตเมื องหรื อเทศบาล ซึ่งประเทศไทยได้ มีก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติเทศบาลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ระบุว่าเมื่อท้องถิ่นใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้น หลักเกณฑ์ที่นามาใช้พิจารณาความเหมาะสม
ของการยกฐานะอาจรวมถึงความเป็นชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ จานวนรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ด าเนิ น การ เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารสาธารณะกั บ ประชาชนได้ ต ามหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอี ก ด้ ว ย
(กระทรวงมหาดไทย, 2547) ในการพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสม
เพียงพอที่จะยกระดับให้เป็นเทศบาลในระดับต่าง ๆ ได้นั้นย่อมต้องอาศัยหลายองค์ประกอบมาพิจารณาร่วม
เพื่อสะท้อนภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ ประเทศไทยยังไม่ได้กาหนดนิยามของเมืองและ
ชนบททีเ่ ฉพาะไว้ในพระราชบัญญัติหรือในประกาศของกระทรวงใด ๆ อย่างชัดเจน ในการศึกษาทั่วไปและเป็น
ที่เข้าใจกันจึงใช้เกณฑ์ตามกฎหมายเป็นเกณฑ์หลักในการแบ่งเขตของทั้งสองพื้นที่ คือเขตเมือง หมายถึง พื้นที่
ในเขตเทศบาล ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล หรือท้องถิ่นที่เป็นรูปการปกครองแบบพิเศษ
อย่างเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร (สานักบริหารจัดการระบบสถิูติ สานักงานสถิติแห่งชาติู, มปป.)
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สถานการณ์ของผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยที่ ได้ กล่ าวมาข้า งต้น ได้แสดงถึงความเร็ว การสู งวั ย ของ
ประชากรไทยที่ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะมีสูงถึงร้อยละ 31 ของประชากรทั้งหมด โดยผู้สูงอายุ
หญิงจะมีสัดส่วนมากกว่าผู้สูงอายุชาย นอกจากนี้ สัดส่วนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกาลัง
แซงหน้าสัดส่วนประชากรสูงอายุในเขตชนบทนั้น ได้สะท้อนถึงการให้ความสาคัญในการจัดระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตเมือง ในส่วนถัดมา จะนาเสนอภาพของครัวเรือนไทยและรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุที่เน้นศึกษาเฉพาะครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองในมิติต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การดูแลและการมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม

46

4.2 รูปแบบกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุในประเทศไทย
ในส่ ว นนี้ เป็ น การน าเสนอรู ป แบบการอยู่ อาศัย ของผู้ สู งอายุ ในประเทศไทยในภาพรวม โดยการ
เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ในเขตเมือง
และเขตชนบท โดยใช้ข้อมูลจากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 2550
และ 2561 เพื่อศึกษาแนวโน้ มและสั ดส่วนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีห น่วยการวิเคราะห์ เป็นครัว เรื อน
ผู้สูงอายุ
จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน (ใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยวิเคราะห์ ) นา
ข้อมูลส่วนคุณลักษณะทางประชากรของสมาชิกในครัวเรือน โดยใช้ “อายุ” ทาการจัดการกลุ่มใหม่ให้กับ
สมาชิกในครัวเรือน เป็น 3 กลุ่มอายุหรือกลุ่มวัย คือ (1) ต่ากว่า 15 ปี (วัยเด็ก) (2) 15-59 ปี (วัยทางาน) และ
(3) 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ)
สาหรับการจาแนกครัวเรือนโดยใช้กลุ่มอายุนั้น สามารถจาแนกครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
“ครัวเรือนผู้สูงอายุ ” ซึ่งหมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน และ
“ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ” คือ ครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป
“ครัวเรือนผู้สูงอายุ” สามารถแบ่งกลุ่มตามกลุ่มอายุหรือกลุ่มวัยของผู้อาศัยในครัวเรือนได้เป็น 5 กลุ่ม
คือ 1) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว 2) ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ 3) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก 4)
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยทางาน และ 5) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก และวัยทางาน
สาหรับครัวเรือนที่ “ไม่ใช่ครัวเรือนสูงอายุ ” สามารถจาแนกเป็นกลุ่มย่อย ด้วยกลุ่มอายุหรือกลุ่มวัย
คือ 1) วัยทางานอยู่ลาพังคนเดียว 2) วัยทางานอยู่กับวัยทางาน 3) วัยทางานอยู่กับเด็ก 4) เด็กอยู่กับเด็ก และ
5) เด็กอยู่ลาพังคนเดียว จากการจาแนกครัวเรือนดังกล่าว ทาให้ได้ประเภทของครัวเรือนดังภาพที่ 4.6

ภำพที่ 4.6: การจาแนกรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนไทย
แหล่งข้อมูล: ปรับจาก ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2562) การอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนไทย พ.ศ. 2539 - 2560:
การจาแนกรูปแบบด้วยกลุ่มวัย ประชากรและสังคม 2562 ครอบครัวไทยสะท้อนอะไรในสังคม
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4.2.1 ภำพรวมของครัว เรือ นไทย จำแนกตำมลัก ษณะของครัว เรือ น ผู้ สูง อำยุ และไม่ใ ช่
ครั วเรื อนผู้ สูงอำยุ
ในการศึ ก ษาส่ ว นนี้ นาเสนอแนวโน้ ม ภาพรวมของรู ป แบบครั ว เรื อ นไทยในช่ว งเวลาสามช่ ว ง ปี
คือ พ.ศ. 2539 2550 และ 2561 ที่ แ บ่ง ออกเป็น ครัว เรื อ น 2 ลัก ษณะ คือ ครัว เรือ นผู้ สูง อายุ และไม่ใ ช่
ครัว เรือ นผู้ สู ง อายุ ในการศึก ษาแนวโน้ ม ครั ว เรื อ นทั้ ง สองลั ก ษณะพบว่า ครัว เรือ นผู้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม
เพิ่ม ขึ้น อย่า งต่ อ เนื ่ อ งในช่ว ง 3 รอบปีก ารศึก ษา จากในปี 2539 ครัว เรือ นผู ้ ส ูง อายุมี อ ยู่ป ระมาณ
ร้อ ยละ 29 ของครัว เรื อ นทั้ ง หมด ได้เ พิ่ม ขึ้น เป็ น ร้ อ ยละ 43 ในปี 2561 ในขณะที่ ค รัว เรื อ นที่ ไ ม่ ใ ช่
ครั ว เรื อนผู้ สู งอายุ กลั บ มีแนวโน้ มลดลงจากร้ อยละ 71 เป็นร้อยละ 57 ในช่ว งเวลาเดียวกัน
ตำรำงที่ 4.1: ร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนไทย พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
รูปแบบกำรอยู่อำศัยของครัวเรือนไทย
1. ครัวเรือนผู้สูงอำยุ
ร้อยละ
จำนวน (ครัวเรือน)
1.1. อยู่ลาพังคนเดียว
1.2. อยู่เฉพาะผู้สูงอายุ
1.3. อยู่กับเด็ก
1.4. อยู่กับวัยทางาน
1.5. อยู่กับวัยทางานและเด็ก
2. ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอำยุ
ร้อยละ
จำนวน (ครัวเรือน)
2.1. วัยทางานอยู่ลาพังคนเดียว
2.2. วัยทางานอยู่กับวัยทางาน
2.3. วัยทางานอยู่กับเด็ก
2.4. เด็กอยู่กับเด็ก
2.5 เด็กอยู่ลาพังคนเดียว

2539

2550

2561

29.4

35.1

42.6

4,413,616

6,379,271

9,187,735

2.3
2.1
1.4
9.5
14.1

3.8
3.5
1.9
12.1
13.8

6.5
6.2
2.1
17.1
10.6

70.5

64.9

57.4

10,598,162

11,798,977

12,380,830

6.4
20.0
44.1
0.0
0.0

7.4
22.5
34.9
0.1
0.0

13.6
23.6
20.2
0.0
0.0

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล สารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
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นอกจากนี้ แ ล้ว หากพิจ ารณารูป แบบครั ว เรื อ นโดยจาแนกตามเขตการปกครองในเขตเมื อ ง
และเขตชนบทในช่ว งปี 2539 2550 และ 2561 พบว่า “ครัว เรือ นผู้ สูง อายุทั้ง ที่อ ยู่ใ นเขตเมือ งและใน
เขตชนบทนั้น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ในทุ ก ช่ว งปี ที่ ศึ ก ษา” ในทางตรงกัน ข้ า มครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ใ ช่ ค รัว เรื อ น
ผู ้ ส ูง อายุก ลับ มีแ นวโน้ม ลดลง เมื ่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บเฉพาะครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุ ข องสองพื ้ น ที ่
จะพบว่า ครัว เรือ นผู้ สู ง อายุ ใ นเขตชนบทจะมี สัด ส่ว นสู ง กว่ า ครัว เรื อ นสู ง อายุ ใ นเขตเมื อ งทุ ก ช่ว งปี ที่
ศึกษา อย่ างไรก็ต าม “ครั ว เรื อนผู้ สู ง อายุใ นเขตเมื อ งมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 4.7 ต่อปี ซึง่ สู ง
กว่าครั ว เรื อนผู้ สู งอายุ ในเขตชนบทที่เ พิ่ม ขึ้นร้ อยละ 2.0 ต่อปี ”
ตำรำงที่ 4.2: ร้ อยละรู ป แบบการอยู่ อ าศัย ของครัว เรื อนไทยจาแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2539
2550 และ 2561
ประเภทของครั วเรื อน

เขตเมือง

เขตชนบท

2539

2550

2561

2539

2550

2561

ครัวเรือนผู้สูงอายุ

19.0

29.3

38.6

32.0

37.8

46.1

ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ

81.0

70.7

61.4

68.0

62.2

53.9

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล สารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
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จากข้อมูล แนวโน้ ม รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของครัว เรือ นไทย ทาให้ คณะวิจัย ได้ ทดลองทาการคาด
ประมาณสัด ส่ว นของครัว เรื อ นผู้ สูง อายุ ใ นอนาคตไปจนถึง ปี 2590 หรือ ในอีก ประมาณ 30 ปีข้า งหน้ า
โดยใช้ ก ารลดลงแบบเส้นโค้งลอจิสติกจากปี 2562 ดัง ภาพที่ 4.7 ผลการคาดประมาณพบว่า ครัว เรือ น
ผู้สูง อายุ ไ ด้เ พิ่ม ขึ้ น เป็น ร้อ ยละ 42.6 ของครัว เรือ นไทยทั้ง หมดในปี 2562 เป็น ประมาณร้อ ยละ 71 ใน
ปี 2590 จากการคาดประมาณครัว เรือ นผู้ส ูง อายุ ไ ด้ฉ ายภาพครัว เรือ นผู ้สูง อายุว่า “ในอนาคตอีก
ประมาณ 30 ปี ข้า งหน้า ครัว เรือ นไทยจะเต็ม ไปด้ว ยครัว เรื อ นที่มีผู้สูง อายุอ าศัย อยู่ ครัวเรือนไทยส่วน
ใหญ่คือมากกว่าร้อยละ 71 จะเป็นครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน”

80

70.6

70

ครัวเรือนผู้สูงอำยุ

60

%

50
40
30

42.6
35.8
29.4

20

10
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2551
2553
2555
2557
2559
2561
2563
2565
2567
2569
2571
2573
2575
2577
2579
2581
2583
2585
2587
2589
2591

0

ภำพที่ 4.7: การคาดประมาณร้อยละของครัวเรือนผู้สูงอายุ
แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล สารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
หมำยเหตุ: ข้อมูลในแถบทึบ คือ ข้อมูลทีค่ ณะนักวิจัยคาดประมาณครัวเรือนผู้สูงอายุด้วยวิธีลอจิสติก
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ตำรำงที่ 4.3: ร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในครัวเรือนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
รูปแบบกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ
ร้อยละ

2539
29.4

2550
35.1

2561
42.6

4,413,616

6,379,271

9,187,735

2.3

3.8

6.5

อยู่กับผู้สูงอายุ

2.1

3.5

6.2

อยู่กับเด็ก

1.4

1.9

2.1

อยู่กับวัยทางาน

9.5

12.1

17.1

14.1

13.8

10.6

จำนวน (ครัวเรือน)
อยู่ลาพังคนเดียว

อยู่กับวัยทางานและเด็ก

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล สารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561

เมื่อ ศึก ษาในรายละเอีย ดของครัว เรือ นผู้สูง อายุ ใ นแต่ล ะรูป แบบการอยู่อ าศัย (ตารางที่ 4.3)
ซึ่ง การศึก ษานี้ไ ด้แ บ่ง รูป แบบการอยู่อ าศัย ของครัว เรือ นผู้สูง อายุอ อกเป็น 5 รูป แบบ ผลการศึก ษา
พบว่า ครัว เรือ นผู้สูง อายุอ ยู่ลาพัง คนเดี ย วมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น จากร้ อ ยละ 2.3 ในปี 2539 เป็น ร้อ ยละ
6.5 ใ น ปี 2561 เ ช่น เ ดีย ว กัน กับ ค รัว เ รือ น เ ฉ พ า ะ ผู ้ส ูง อ า ยุ จ ะ มีส ัด ส่ว น เ พิ ่ม ขึ ้น ใ ก ล้เ คีย ง กั น
ในขณะเดี ย วกัน ครัว เรื อ นผู้สู ง อายุ อ ยู่ กั บ วั ย ทางานมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 9.5 ในปี 2539 เป็ น
ร้อ ยละ 17.1 ในปี 2561 ในขณะที่ค รัว เรือ นผู้สูง อายุอ าศัย อยู่กับ วัย ทางานและเด็ก กลับ มีแ นวโน้ ม
ลดลงจากร้อ ยละ 14.1 เป็น ร้อ ยละ 10.6 ในช่ว งเวลาเดีย วกัน แนวโน้ม ที่ล ดลงของครัว เรือ นผู้สูง อายุ
อยู ่ก ับ วัย ท างานและเด็ ก ดัง กล่ า ว ได้ส ะท้ อ นโครงสร้ า งประชากรวัย เด็ ก ที ่ ม ี แ นวโน้ ม ลดลงอั น
เนื่ องมาจากการเกิ ดที่ล ดลงของประเทศไทย รวมถึงค่านิยมในการมีบุ ตรที่ เปลี่ ยนแปลงไป
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ตำรำงที่ 4.4: ร้อยละประเภทของครัวเรือนผู้สูงอายุ จาแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
ครัวเรือนผู้สูงอำยุ
อยู่ลาพังคนเดียว

เขตเมือง
เขตชนบท
ร้อยละ
2539 2550 2561 กำรเพิ่มต่อปี 2539 2550 2561
1.4
3.2
6.1
16.0
2.5
4.1
6.9

ร้อยละ
กำรเพิ่มต่อปี
8.4

อยู่กับผู้สูงอายุ

0.9

2.6

5.4

23.8

2.4

4.0

7.0

9.1

อยูก่ ับเด็ก

0.6

0.9

1.1

4.0

1.6

2.4

2.9

3.9

อยู่กับวัยทางาน

8.5

12.8

17.8

5.2

9.8

11.8

16.6

3.3

อยู่กับวัยทางานและเด็ก

7.7

9.9

8.3

0.4

15.8

15.6

12.7

-0.9

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล สารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561

เมื่อ พิจ ารณารูป แบบการอยู ่ อ าศั ย โดยจาแนกตามเขตการปกครอง ในตารางที่ 4.4 พบว่า
ในช่ว งปี 2539 - 2561 ครัว เรือ นผู้สูง อายุ ทั้ง ห้า ประเภททั้ง ที่ อ ยู่ ใ นเขตเมื อ งและเขตชนบทมี แ นวโน้ ม
เพิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนื่ อ ง มีเ พีย งครัว เรือ นที่มีผู้สูง อายุ อ าศัย อยู่ กับ วัย ทางานและเด็ ก เท่ า นั้น ที่มีแ นวโน้ ม
ลดลง นอกจากนี ้จ ะเห็น ได้ว ่า ครัว เรือ นที่มีผู ้ส ูง อายุอ าศั ย อยู่ กับ วัย ท างานจะพบมากในเขต เมื อ ง
ในขณะที่ผู้สู ง อายุใ นครัว เรื อ นประเภทอื่ น จะพบในเขตชนบทมากกว่ า ในเขตเมื อ ง อย่า งไรก็ต ามหาก
พิจ ารณาร้อ ยละการเพิ่ม ขึ้น ของสัด ส่ว นผู ้ส ูง อายุ ใ นแต่ล ะรูป แบบการอยู่อ าศัย เป็น รายปีจ ะพบว่ า
ผู้สูง อายุที่ อ าศั ย อยู่ใ นเขตเมื อ งจะมีร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปีสู ง กว่ า ผู้สู ง อายุ ใ นเขตชนบท โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่กับ ผู้สูง อายุใ นเขตเมือ งในช่ว งปี 2539-2561 พบว่า มีอัต ราเพิ่ม สูง สุด คือ
เพิ่ม ประมาณร้อ ยละ 23.8 ต่อ ปี และมีแ นวโน้ม ว่า ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ จ ะมี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็ ว ไปอีกในอนาคต
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4.2.2 รู ปแบบกำรอยู่ อำศั ยของผู้สู งอำยุ ไ ทย จำแนกตำมรำยภำค
บริ บ ทของพื้ น ที่ รวมถึงวัฒ นธรรมการอยู่ อาศัย ที่ แตกต่า งกัน ในแต่ล ะภู มิภ าคในสั ง คมไทย อาจ
นาไปสู่ รูป แบบการอยู่อ าศัย ที่แ ตกต่า งกัน ในส่ว นนี้จ ะนาเสนอรูป แบบการอยู่อ าศัย ของผู้สู ง อายุใ น เขต
เมือ งของแต่ล ะภูม ิภ าคของประเทศไทยทั ้ ง 5 ภูม ิภ าค โดยจะเปรีย บเทีย บครัว เรือ นผู ้ ส ูง อายุ 2
ประเภท คือ ครั ว เรื อนผู้ สู งอายุ อาศัย อยู่ ลาพัง คนเดี ยว กับครัว เรือนเฉพาะผู้ สู ง อายุ
ผลการศึกษาพบว่ า ในช่ว งปี 2539 - 2561 ครัว เรือนผู้ สู งอายุ ใ นเขตเมื องที่ อาศัย อยู่ คนเดี ย วมี
สัด ส่ว นสูง กว่ า ครัว เรื อ นเฉพาะผู้สู ง อายุ ใ นทุ ก ช่ว งปี ที่ ศึ ก ษา และครัว เรื อ นทั้ง สองรูป แบบมีแ นวโน้ ม
เพิ่ม ขึ้น ในทุ ก ภู มิภ าค โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผู้สู ง อายุใ นกรุ ง เทพมหานครที่มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้
ชัด โดยมีสัด ส่ว นของผู้สูง อายุอ าศัย อยู่ลาพัง คนเดีย วเพิ่ม ขึ้น จากร้อ ยละ 4.5 ในปี 2539 เป็น ร้อ ยละ
13.7 ในปี 2561 เช่น เดีย วกัน ครัว เรือ นเฉพาะผู้สู ง อายุที่เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 2.8 เป็น ร้อ ยละ 11.5
ในช่ว งเวลาเดีย วกัน
ตำรำงที่ 4.5: ร้อ ยละของครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุใ นเขตเมือ งที่ อ ยู่ล าพัง คนเดีย ว และครั ว เรือ นเฉพาะ
ผู้ สู งอายุ จาแนกตามภูมิ ภ าค พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
ครัวเรือนผู้สูงอำยุในเขตเมือง
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ครัวเรือนผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว ครัวเรือนเฉพำะผู้สูงอำยุ
2539
2550
2561 2539 2550 2561
4.5
9.6
13.7
2.8
5.7 11.5
12.2
12.2
15.1
6.5
8.8 12.2
10.0
13.6
19.1
7.8 12.5 19.1
6.6
8.6
15.3
5.2
9.2 14.3
12.0
11.3
17.7
7.7 12.5 14.7

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 2550 และ 2561

เมื่อ เปรีย บเทีย บสั ด ส่ ว นของรู ป แบบการอยู่ อ าศัย ของครัว เรื อ นผู้สู ง อายุใ นเขตเมื อ งแต่ ล ะ
ภูม ิภ าคในปี 2561 ดัง ภาพที ่ 4.8 พบว่า ครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุที ่อ ยู ่ ล าพัง คนเดีย วมีส ัด ส่ว นมากกว่ า
ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุที่ ใ นทุ ก ภูมิ ภ าค โดยภาคเหนือ เป็น ภาคที่มีสัด ส่ว นของครัว วเรือ นผู้สู ง อายุ อ ยู่
ลาพังคนเดีย วและครั ว เรื อนเฉพาะผู้ สู ง อายุ มากที่สุ ด โดยพบสั ดส่ ว นเท่ากันคือ ร้อยละ 19.1
ของ
ผู้ สู งอายุ ทั้งหมดในเขตเมื อง
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ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว
19.1 19.1

20

%

15

13.7

15.3 14.3

15.1
11.5

ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ

12.2

17.7
14.7

15.7

13.9

10
5
0

ภำพที่ 4.8: ร้อยละของผู้สูงอายุในเขตเมืองในครัวเรือนที่อยู่ตามลาพังคนเดียว และครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
จาแนกตามภาค พ.ศ. 2561
แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

4.2.3 เหตุ ผ ลของกำรอยู่ อ ำศัย ในแต่ละรู ปแบบกำรอยู่อำศั ย ของผู้สู ง อำยุใ นเขตเมือ ง
การอาศัย อยู่ ต ามลาพัง คนเดี ย วของผู้สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ งนั้ น มีเ หตุผ ลที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกั น
จากการสัม ภาษณ์ เ ชิง คุณ ภาพผู ้ส ูง อายุที ่อ าศัย อยู ่ ใ นพื ้น ที ่ เ ขตเมือ งใน จัง หวัด เชีย งใหม่ และ
กรุ งเทพมหานคร แม้ ว่าทั้งสองพื้น ที่ จ ะมีร ะดับ ของความเป็น เมื อ งแตกต่า งกัน แต่เหตุผ ลของการอาศั ย
อยู่ค นเดีย วของผู้สูง อายุนั้น ไม่ แ ตกต่า งกัน มากนัก เหตุผ ลที่ทาให้ผู้สูง อายุก ลุ่ม นี้อ าศัย อยู่ต ามลาพั ง คน
เดีย ว ทาให้ส ามารถแบ่ง กลุ่ ม ผู้สูง อายุ ต ามเหตุ ผ ลประกอบได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ประเภทแรกคื อ ผู้สูง อายุ ที่ มี
สถานภาพโสด ไม่ไ ด้แ ต่ง งาน และอยู่ ต ามลาพัง คนเดีย วในบ้า นของตน ประเภทที่ส องคือ ผู้สูง อายุที่
เป็น หม้า ย เนื่อ งจากคู่ส มรสเสีย ชีวิต ซึ่ง เป็น กลุ่ม ผู้สูง อายุ ทั้ง ที่มีบุต รและไม่มีบุต ร แต่ไ ม่ไ ด้อ ยู่อ าศัย กับ
บุต ร ประเภทที่ส ามคื อ ผู้สูง อายุที่ แ ต่ ง งาน มี บุต ร แต่ตัด สิน ใจย้า ยออกมาอาศั ย อยู่ ค นเดี ย ว หรือ เป็ น
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ที่มีส ถานภาพสมรสหย่ า ร้ าง จึงทาให้ ต้องอาศัยอยู่คนเดียว จะเห็ นได้ว่า เหตุผ ลของการอยู่
ลาพัง คนเดีย วของผู้สูง อายุ แ ต่ล ะประเภทส่ง ผลต่อ การดาเนิน ชีวิต ในปัจ จุบัน รวมไปถึง การวางแผนใน
อนาคต อีกทั้ง มี ผ ลต่อ ความต้ อ งการและการได้รับ การสนั บสนุ นปัจจั ยในด้ านต่ าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ดัง
บทสนทนาต่อไปนี้
“บ้า นนี้ เคยอยู่กับ ลุง สองคน มาทาของขายกัน นี่แ หละ ลูก ๆ ก็อ ยู่บ้า นของเขา แต่ลุง แกมา
เสี ย ไปเมื่อสั กปี นึ งได้ ก็เลยอยู่ บ้ านหลั งนี้ คนเดียว ลู กๆ ก็มาชวนไปอยู่ด้ว ย ก็ยังไม่อยากไป ยัง
อยากอยู่ ตรงนี้ เราอยู่ มานาน แถวบ้ านก็รู้จัก กันหมด ก็ยังทาของขายได้ ”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 70 ปี อยู่ คนเดียว
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“ป้ าอยู่ บ้ านนี้ มาตั้ง นานแล้ ว แต่ก่อนอยู่กับ พี่ น้ อง พอเค้าย้ายกั น ออกไป ก็เลยต้องอยู่คนเดี ย ว
ตอนนี้เ ลยต้อ งทาอะไรเองทุก อย่า ง ก็จ ะเหนื่อ ยหน่อ ย ถ้า ให้ไ ปอยู่กับ พี่น้อ งก็ไ ม่ไ หว สูง อายุ
กัน หมดแล้ ว จะดูแลกัน ยั ง ไง”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 73 ปี อยู่ คนเดียวและโสด
“เมื่อ ก่อ นป้า อยู่กับ น้อ งสาวอีก คน ไม่ไ ด้แ ต่ง งานทั้ง คู่ ต่อ มาน้อ งเขาแยกออกไปอยู่ ค นเดี ย ว
ป้ าก็อยู่ คนเดีย วเรื่ อยมา”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 74 ปี อยู่ คนเดียว
อย่ างไรก็ ตาม ผลการศึกษาเชิง คุ ณภาพได้ ส ะท้ อ นข้ อมูล ว่ า ผู้ สู งอายุที่อยู่ กั น ตามลาพั ง คนเดี ย ว
หรื อตามลาพั ง กั บ คู่ส มรสหรื อ อยู่ กั บ ผู้ สูง อายุ ด้ว ยกัน ก็ไม่ได้ อยู่ แบบโดดเดี่ ยว แต่ยังมีลู ก ๆ หรือญาติ พี่
น้ องคอยดูแล เพราะมีบ้ านอยู่ ใกล้ ๆ กัน หรือในหมู่บ้านเดียวกันคอยดู แลใกล้ ชิด หรือเวลาที่ต้องไปหา
หมอ หรื อซื้ออาหาร ลู กหลานก็จ ะพาไป ดังบทสนทนาในการศึกษาเชิง คุณภาพดั งนี้
“จะว่าไป ก็ไม่อยู่ กัน สองคนตายายหรอก บ้านติดกันนี่ก็บ้านลู กคนโต นี่ก็บ้านหลาน”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 85 ปี อยู่กับคู่ส มรส
“เดิม ที บ้า นยายอยู่ กั น 3 คน มีห ลานชาย ยาย กับ นี่อีก คนป้ า ก็นับ เขาเป็ น ญาติ อยู่กั น มา
นานตั้ง แต่เ ด็ ก จนตอนนี้ก็แ ก่ ม าด้ว ยกั น หลานชายก็เ ลี้ย งกัน มาตั้ง แต่เ ล็ ก แต่ น้ อ ย ทีนี้ปีที่แ ล้ ว
เราก็อยากให้ เ ขาบวชเรี ย น (บวชเณร) เพราะบ้า นอยู่ ใ กล้ วั ด ก็ขอให้ เ ขาบวช แต่เขามาคิ ด สั้ น
ผู กคอตายที่วั ด เราก็เสี ย ใจว่า เป็ น เพราะเราหรื อ เปล่ า ตอนนี้ก็เลยเหลื อกั น แค่ ค นแก่ส องคน นี่
แหละ”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 81 ปี อยู่กับผู้ สู ง อายุที่ ไม่ ใช่ญาติ
ผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่กับ ผู้สูง อายุ เป็น รูป แบบการอยู่อ าศัย หนึ่ง ที่ ส ะท้อ นถึง การดูแ ลพึ่ง พากั น ใน
ครั ว เรื อน เมื่อคนหนุ่ มสาวมีแ นวโน้ม ที่ ไ ม่ แต่ ง งานหรื อ อยู่ เป็นโสดมากขึ้ น ทาให้ มีแนวโน้ ม ต้ อ งอาศั ย อยู่
ร่ ว มกับ บิ ดามารดา/พี่น้ องในครัว เรื อนเดิม จนถึ งวัยสู ง อายุด้ว ยกัน หรือการอาศัย อยู่กับคู่ส มรสที่สู ง อายุ
หรื ออาศัย อยู่ กั บ คนอื่ น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ญาติพี่น้ อ ง เพื่อน หรือคนอื่น ๆ ที่อยู่ในวัยสู ง อายุ แล้ ว เหตุผ ลที่
ผู้ สู งอายุ อาศัย อยู่ กับ ผู้ สู ง อายุมี ห ลายเหตุปั จจัย ไม่ ว่าจะเป็น การอยู่ อ าศั ยแบบเดิ มที่ มี พ่ อ แม่ หรือพี่น้ อ ง
อาศัย อยู่ด้ว ย และเมื่อ ไม่ไ ด้ย้า ยออกจากครัว เรือ นอัน ด้ว ยเหตุผ ลของการแต่ง งานไปมีค รอบครัว ใหม่
จนถึง วัย สูง อายุ จึง ทาให้ยัง คงอาศั ย อยู่ กับ พ่ อ แม่ หรือ พี่น้อ งที่สู ง อายุ เ ช่น กัน นอกจากนี้ยัง มี ใ นกรณี ที่
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บุต รของผู ้ส ูง อายุย ้า ยออกไปมี ค รอบครัว ใหม่จ ึ ง ท าให้ผู ้ส ู ง อายุต ้ อ งอาศัย อยู ่ก ั บ คู ่ส มรสเท่ า นั ้ น
ดังการศึกษาเชิงคุณภาพ ต่อไปนี้
“พี่ก็อ าศัย อยู่กับ คุณ แม่อ ายุ 96 ปีแ ล้ว และน้อ งสาวที่อ ายุ 64 ปี ก็อ ยู่กัน อย่า งนี้ม าตั้ง แต่ คุ ณ
แม่เริ่ มไม่ส บาย มาช่ว ยกัน ดูแลคุณแม่ ผลั ดกันกับน้องสาว”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 69 ปี อยู่ กับผู้ สู ง อายุ
“ป้า อยู่กับ สามีส องคน แต่ก่อ นมีลูก อยู่ด้ว ย พอเค้า ได้ง านทาที่อื่น ก็ย้า ยออกไป ตอนนี้ อยู่ส อง
คนพึ่งพาอาศัย กั น ลู กอยู่ ไกล ก็ใช้โ ทรคุยกัน ”
ผู้ สู งอายุห ญิง อายุ 69 ปี อยู่ กับ คู่ส มรส
จากการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพกั บ ผู้สูง อายุ ที่ มีส ถานภาพโสด ไม่ไ ด้แ ต่ง งาน ให้คาตอบถึง มุ ม มอง
การอยู่ คนเดีย วเพี ย งลาพังนั้ น เป็น ความเคยชิ นส่ ว นตัว มีความเป็นอิส ระ และไม่รู้สึ กว่าตนเองนั้ น เป็ น ผู้
พึ่ง พิง เพราะสามารถทาทุก อย่า งได้ ด้ว ยตนเอง การอาศัย อยู่ค นเดีย ว เป็น การวางกรอบให้ทุก สิ่ ง ใน
ชีวิต ต้อ งมีก ารวางแผน บริห ารจัด การด้ว ยความสามารถของตนเองทั้ง ในด้า นการเงิน สุข ภาพ รวมไป
ถึง ที่อ ยู่อ าศัย ผู้สูง อายุที่เ ป็น โสดจะมีป ระสบการณ์ใ นการดู แ ลพ่อ หรือ แม่ ที่เ ป็น ผู้สูง อายุม าก่ อ น
จนกระทั่ง เสีย ชีวิต เนื่อ งจากพี่น้อ งคนอื่น มีค รอบครัว แยกกัน ไป เป็น เหตุผ ลการอยู่ค นเดีย วเป็น การ
เรีย นรู้ ใ นการเตรีย มความพร้อ มเมื่อ ตนเองเข้า สู่วัย สูง อายุ ผู้สูง อายุ ที่อ ยู่ลาพัง คนเดีย วนี้ จึง มีค วามรู้สึก
เป็ น อิส ระและพร้ อ มสาหรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่ อ งที่ อยู่ อ าศัย ผู้ สู งอายุกลุ่ มนี้ ม อง
ว่า หากวัน ที ่ร ่า งกายไม่ไ หว หรือ ท าอะไรด้ว ยตนเองไม่ไ ด้แ ล้ว จะต้อ งมี ก ารเตรีย มการที ่จ ะต้อ ง
เปลี่ ย นแปลงที่อยู่ อาศัย ในอนาคตของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งผู้ ให้ ข้อมูล ในกลุ่ ม นี้จ ะอยู่ อาศัย ในบ้ านเดี่ ย วใน
รู ป แบบชุมชน และบ้ านเดี่ย วในหมู่บ้ าน และทาวน์เฮาส์ ในชุมชน
ส าหรับ ผู ้ส ูง อายุที ่ เ คยอาศัย อยู ่ก ับ คู ่ส มรส แต่ ป ัจ จุบ ัน คู ่ส มรสเสีย ชีว ิต ไปก่อ นนั ้ น การ
เปลี่ย นแปลงดัง กล่า ววเป็น เหตุผ ลทาให้ ต้ อ งปรับ เปลี่ย นรูป แบบการอยู่ อ าศั ย จากที่ เ คยมี คู่ส มรสอาศั ย
อยู่ด้ว ยมาเป็น อาศัย อยู่ ต ามลาพั ง คนเดี ย ว ผู้สูง อายุก ลุ่ ม นี้เ ป็น กลุ่ ม ที่ จาเป็น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตัว และการ
ดูแลทางด้านจิ ตใจเป็ น อย่ างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ มผู้ สู ง อายุที่ ไ ม่มี บุตร จากที่เคยมี คู่ส มรสเป็น ผู้ ที่
ร่ ว มกัน แบ่ ง เบาภาระในครั ว เรื อ นและคอยดู แลซึ่ ง กั น และกัน ทั้งในเรื่ องค่า ใช้ จ่ าย การเดิน ทาง รวมไป
ถึง งานบ้า นและอาหารการกิน เป็น ต้น แต่เ มื่อ คู่ส มรสเสีย ชีวิต ไปทาให้ต้ อ งรับ ผิด ชอบในทุ ก เรื่ อ งเพี ย ง
ลาพัง ในการศึก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพมี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งผู้สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ งที่ อ ยู่ลาพั ง คนเดีย วเพราะคู่ ส มรส
เสีย ชีวิต จึง ทาให้จาเป็น ต้อ งตัด สิน ใจขายบ้า นเดิม ที่เ คยอยู่ อ าศัย และเลือ กที่จ ะไปอยู่ใ นบ้า นประเภท
คอนโดมิเ นีย ม เนื ่อ งจากมี ค วามสะดวกกว่า บ้า นเดิม และไม่ต้อ งดูแ ลบ้า นทั้ง หลัง ซึ่ง อาจจะต้อ งมี
ค่าใช้จ่ ายมากกว่า
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การศึก ษาเชิง คุณ ภาพครั ้ง นี ้ส อดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาเรื ่อ งผู ้ส ูง อายุโ ดดเดี ่ย ว (แต่)
ไม่เ ดีย วดาย (ศุท ธิด า ชวนวัน และคณะ, 2563) ที่พ บว่า ผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่ต ามลาพัง คนเดีย วนั้ น
มาจาก 3 สาเหตุห ลัก คือ (1) สถานภาพสมรสที่เ ปลี่ย นแปลงไป จากสมรสเป็น หม้า ย หรือ หย่า ร้ า ง
(2) การไม่มีลูก หลาน ญาติพี่น้อ ง และ (3) ลูก ย้า ยไปทางานที่อื่น หรือ แยกตัว ไปสร้า งครอบครัว ใหม่
นอกจากนี้ ผ ลการศึก ษาในประเทศอิน เดีย พบว่า สาเหตุที่ผู้สูง อายุ อ าศั ย อยู่ลาพั ง คนเดีย วคื อ ไม่มีลู ก
หรือ ลูก อาศัย อยู่ ที่ อื่ น เพราะย้ า ยถิ่น ออกหรื อ แต่ ง งาน รวมถึง ความต้ อ งการการอยู่ อ ย่า งมี อิ ส ระของ
ผู ้ส ูง อ า ย ุ ก ็เ ป ็น อ ีก เ ห ต ุผ ล ห นึ ่ง ที ่ท า ใ ห ้ผู ้ส ูง อ า ย ุอ า ศ ัย อ ยู ่ต า ม ล า พ ัง ค น เ ดีย ว ( Jadhav,
Sathyanarayana, Kumar, & James, 2013)
ประเด็น สาคั ญ ในการศึ ก ษารู ป แบบการอยู่ อ าศัย ของผู้สู ง อายุ คือ รูป แบบการอยู่ อ าศั ย ของ
ผู้สูง อายุ นั้น สามารถเปลี่ย นแปลงไปได้ต ลอดเวลาตามช่ว งวัย ไม่ไ ด้เ ป็น รูป แบบใดรูป แบบหนึ่ง ที่นิ่ ง อยู่
ตลอด กล่ าวคือ จากเดิมที่เคยอยู่ กับ คู่ส มรสสู ง อายุ เมื่อคนใดคนหนึ่งเสี ยชีวิตไป ก็ทาให้ ผู้ สู งอายุอี ก คน
ต้องปรั บ เปลี่ ย นเป็ น อาศั ย อยู่เพีย งคนเดีย ว หรือ จากที่เคยเลี้ ยงหลานกันสองคนตายาย เมื่อหลานต้ อ ง
ย้ ายกลั บ ไปอยู่ กั บ พ่ อ แม่ จึ ง ทาให้ ต้อ งปรั บ เปลี่ย นรู ป แบบการอยู่ อ าศัย มาเป็ น อาศัย กั น อยู่ ต ามลาพั ง กั บ
คู่ส มรสเท่านั้น เป็ น ต้น (ภาพที่ 4.9)

ภำพที่ 4.9: ตัว อย่างพลวัต (Dynamic) ของรูปแบบการอยู่ อาศัย ของผู้ สู ง อายุ
จะเห็น ได้ว่า การอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมือง ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษคือเรื่อง สภาพจิตใจ เมื่อผู้สูงอายุในแต่ละรูปแบบการอยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่ลาพังคนเดียว ต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในการอยู่อาศัย ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดีย วมักจะประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต มีปัญหาความซึมเศร้า สิ้นหวัง ไร้คุณค่า และไม่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ สู ง อายุ ใ นรู ป แบบการอยู่ อ าศั ย อื่ น (Lim & Kua, 2001; Mao & Han, 2018; C.-Y. Yu, Hou, & Miller,
2018) ซึ่งการอยู่ คนเดีย วของผู้สูงอายุ เป็ น ปัจจัยทานายที่ทาให้ผู้ สูงอายุมีความรู้สึก วิตกกังวล และความ
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เจ็ บ ป่ ว ยและซึ ม เศร้ า (Sun, Lucas, Meng, & Zhang, 2554; C.-Y. Yu et al, 2018) ในทางตรงกั น ข้ า ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับคู่สมรสเท่านั้น จะมีระดับความสุขสูงกว่าผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การได้อาศัยอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ทาให้มีเพื่อนคู่คิด มีเพื่อนคอยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน จึงทาให้มีความสุข
มากกว่า (ศุทธิดา ชวนวัน ภัทราพร ตาสิงห์ กัญญา อภิพรชัยสกุล และกาญจนา เทียนลาย, 2562)
ดัง นั ้น จากการศึก ษารูป แบบการอยู่ อ าศัย ของผู ้ส ูง อายุ ใ นเขตเมื อ ง พอจะมองเห็ น ภาพว่ า
ครั ว เรื อนผู้ สู ง อายุ ในเขตเมื อ งมีแ นวโน้ม เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะครัว เรื อ นผู้ สู ง อายุ อยู่ ลาพั ง คน
เดีย ว และครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ เมื่อ ความเป็น สัง คมเมือ งได้ทาให้ก ารดาเนิน ชีวิต ของผู้สูง อายุใ น
เมืองมีความเป็ น ปั จ เจกมากขึ้น การดูแลผู้ สู ง อายุ ในเขตเมื อ งจึ งเป็น ความท้ าทายของหน่ว ยงานภาครั ฐ
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ในส่ว น 4.3 จะเป็น การศึก ษาปัจ จัย ต่า ง ๆ ทางด้า นประชากร สุข ภาพ การ
อยู่อ าศัย เศรษฐกิจ และสัง คม ของผู้สูง อายุใ นเขตเมือ ง เพื่อ แสดงสถานการณ์ต่า ง ๆ ที่นาไปสู่ ก าร
สนั บ สนุ น การดูแลและการมีที่อยู่อ าศัย ที่เหมาะสม
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4.3 กำรศึก ษำปัจจัย ทำงด้ำนประชำกร สุข ภำพ กำรอยู่อ ำศัย เศรษฐกิจ และสัง คมของ
ผู้สูงอำยุในเขตเมือง
ในส่ว นนี้เ ป็น การศึก ษาปัจ จัย ต่า ง ๆ ที่นาไปสู่ก ารสนับ สนุน การดูแ ลผู้สูง อายุไ ทยในเขตเมือ งที่
เหมาะสม ซึ่ง ครอบคลุม ปัจ จัย 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นประชากร สุข ภาพ การอยู่ อ าศัย เศรษฐกิจ และ
สัง คม ของผู้สูง อายุ ใ นเขตเมื อ งที่มีรูป แบบการอยู่ อ าศั ย ที่แ ตกต่ า งกัน โดยจะเน้น ไปที่ ก ลุ่ ม ผู้สู ง อายุ ใ น
เขตเมืองที่ อาศัย อยู่ ตามลาพั งคนเดี ย ว เนื่ องจากผู้ สู งอายุรูป แบบนี้ ถูก จัดว่ าเป็ นกลุ่ม แรก ๆ ที่ควรได้รั บ
ความช่ว ยเหลื อ การดูแลจากสั งคม เพราะเป็นกลุ่ ม ที่จ ะต้ อ งดูแ ลตนเอง และยังเป็นกลุ่ มที่ มีโ อกาสสู ง ที่
ต้องการการดูแลในอนาคตสู ง กว่าผู้สู ง อายุในรูป แบบอื่น เพราะในระยะท้ายของชีวิ ต แล้ ว ผู้ สู งอายุ อ าจ
มีภ าวะเจ็บ ป่ว ย จนไม่ส ามารถอาศัย อยู ่ต ามล าพัง คนเดีย ว ได้ ผู ้ส ูง อายุก ลุ ่ม นี ้จ ึง จ าเป็น จะต้อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นการอยู่ อ าศั ย และมี ผู้ ดูแล ดังเช่น การศึ ก ษาผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศัย อยู่ คนเดี ยวในประเทศเมี ย นมา
เวีย ดนาม และไทย ซึ่งมี ข้อค้น พบว่า ผู้ สู งอายุที่อาศัยอยู่ คนเดียวและไม่มีบุ ตรนั้น จะมีความเปราะบาง
มากกว่าผู้ สู ง อายุ ใ นแบบแผนการอยู่ อ าศัย อื่ น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สภาพจิตใจ และการขาดคนดู แ ล
(Teerawichitchainan, Knodel, & Pothisiri, 2015) นอกจากนี ้แ ล้ว ในบางปัจ จัย จะน าเสนอ
ผู้ สู งอายุ ในเขตเมืองในครั ว เรือนเฉพาะผู้ สู ง อายุ เพื่อสะท้อนภาพการดูแลและพึ่ง พากัน ในครัว เรือ น
การศึก ษาผู้สู ง อายุที่ อ าศัย อยู่ล าพัง คนเดีย วในเขตเมื อ งส่ว นนี้ จะ ใช้ข้อ มูล จากการส ารวจ
ประชากรสูง อายุใ นประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึ ่ง เป็น การศึก ษาระดับ บุค คล นอกจากนี ้ จ ะมี ก าร
วิเ คราะห์ ใ นระดับ ครัว เรือ นในปัจ จัย เรื่อ งที่อ ยู่อ าศัย และรายจ่า ยในครัว เรือ น โดยใช้ข้อ มูล จากการ
สารวจภาวะเศรษฐกิจ และสั ง คมของครัว เรื อ น พ.ศ. 2561 ซึ่ง ข้อ มูล ทั้ง สองชุด เป็น ของสานั ก งานสถิ ติ
แห่ งชาติ เพื่อนาเสนอปั จ จั ย ในระดับ ครั ว เรื อนมาสนับสนุน ข้ อมูล ในการศึ กษานี้
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4.3.1 ปัจ จั ยด้ ำ นประชำกร
ในส่ว นนี ้จ ะเป็น การน าเสนอปัจ จัย ทางประชากร ซึ่ง หมายถึง อายุแ ละเพศของประชากร
สูง อายุที่อ าศัย อยู่ใ นเขตเมื อ งและอาศัย อยู่ต ามลาพัง คนเดีย ว โดยจาแนกอายุข องผู้ สูง อายุอ อกเป็น 3
กลุ ่ม คือ 1) กลุ ่ม อายุ 60-69 ปี 2) กลุ ่ม อายุ 70-79 ปี และ 3) กลุ ่ม อายุ 80 ปีขึ้น ไป เพื่อ ศึ ก ษา
อัตราส่ ว นร้ อยของผู้ สู งอายุ ที่ อาศัย อยู่ ใ นเขตเมื องในแต่ล ะกลุ่ มอายุและเพศ
ผลการศึกษาในตารางที่ 4.6 พบว่า “ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มในการอาศัยอยู่ลาพังคน
เดียวลดลง” โดยพบว่า ในปี 2560 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองในกลุ่มอายุ 60-69 ปี จะอาศัยอยู่
ลาพังคนเดียว (ร้อยละ 52.8) ผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มีการอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวได้ลดลง
เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 16 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ซึ่งการอยู่อาศัยทั้งสองรูปแบบที่มีสัดส่วนลดลง
เมื่ออายุสูงขึ้นนี้ สามารถอธิบายได้ว่า ท้ายที่สุดแล้ว ผู้สูงอายุมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและมีบุคคล
หรือระบบที่ทาหน้าที่ดูแล เมื่อ ผู้สูงอายุมีสุขภาพเริ่มเสื่อมถอยลงตามเวลา ซึ่ งก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิงพบว่า
ในช่วงอายุ 60-69 ปี ผู้สูงอายุชายในเขตเมืองอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 60.4 ใน
ผู้สูงอายุชาย และร้อยละ 48.8 ในผู้สูงอายุหญิง) อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุ 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ
หญิงในเขตเมืองจะอยู่ลาพังคนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุชาย คือ ร้อยละ 32.9 และร้อยละ 18.3 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว จาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
อำยุ/เพศ
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80 ปีขึ้นไป

ชำย

หญิง

รวม

60.4
26.9
12.7

48.8
32.9
18.3

52.8
30.8
16.4

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัย
หนึ่ง ที่เป็นตัวกาหนดทาให้ผู้สูงอายุจาเป็นต้องอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว คือ สถานภาพสมรส เมื่อพิจารณา
สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว จากข้อมูลในตารางที่ 4.7 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังในเขตเมือง
ส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด จะเป็นผู้สูงอายุหญิงที่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ
22.3) โดยครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุหญิงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่อยู่ลาพังคนเดียวจะมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 52.0)
ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่จะต้องการการดูแลในอนาคต เมื่อผู้สูงอายุไม่มีบุตรเป็นผู้ดูแล
หลักที่สังคมไทยคาดหวังว่าจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ดังนั้นผลการศึกษาในส่วนนี้จึงสะท้อนภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลในด้านจิตใจ
ตำรำงที่ 4.7: ร้อยละของสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว จาแนกตามเพศ
และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
ชำย
สถำนภำพ
สมรส
60-69 70-79 80+
โสด
14.5
4.2
สมรส หรื อ
แยกกันอยู่
51.4
58.6
33.6
(LAT)
หม้าย หรือหย่า
34.1
37.2
66.4
รวม
100.0 100.0 100.0

หญิ ง
รวม 60-69 70-79 80+
12.6
20.8
21.3
52.0
52.1

19.7

13.0

35.3
100.0

59.5
100.0

65.7
100.0

48.0
100.0

รวม
22.3
17.3
60.4
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ: ผู้ สู ง อายุ ช ายที่ อ ยู่ เ ป็ น โสดในช่ ว งอายุ 80 ปี ขึ้ น ไปไม่ พ บข้ อ มู ล เนื่ อ งจากอายุ ม ากที่ สุ ด ของผู้ สู ง อายุ ช ายที่
อยู่ เ ป็ น โสดในการศึ ก ษานี้ คื อ 76 ปี

ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาในตารางที่ 4.7 ได้สะท้อนว่า ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุชายที่อยู่คนเดียวใน
เขตเมือง มีสถานภาพสมรสแต่งงาน หรือแยกกันอยู่ (ร้อยละ 52.1) ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวก็
ตาม ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ไม่พบว่ามีสถานภาพสมรสแต่งงานหรือแยกกันอยู่ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะคู่สมรสของผู้สูงอายุหญิงทั้งหมดที่อยู่ตามลาพังคนเดียวในอายุ 80 ปีขึ้นไปได้เสียชีวิตไปแล้ว จาก
ข้อมูลได้สนับสนุนว่า ผู้สูงอายุหญิงที่อยู่ลาพังคนเดียวในภาพรวมมีสัดส่วนของการเป็นหม้าย-หย่า สูงกว่า
ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหญิงในกลุ่มอายุ 70-79 ปี พบสัดส่วน
ของการเป็นหม้าย-หย่าสูงถึงร้อยละ 65.7 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุในกลุ่ม
อายุ 80 ปีขึ้นไป เกือบครึ่งหนึ่งมีอยู่เป็นโสด
เมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านประชากรในประเด็นเรื่องจานวนสมาชิกในครัวเรือนของครัวเรือนเฉพาะ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งได้สะท้อนถึงการพึ่งพากัน การดูแลกัน ในครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ในครัวเรือน
เฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมืองมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยกันสูงสุดจานวน 5 คน โดยครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 ของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน (รวมตัวผู้สูงอายุด้วย)
รองลงมาคือ จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุจานวน 3 คน (ร้อยละ 7.7) (ตารางที่ 4.8)
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ตำรำงที่ 4.8: ร้อยละของผู้สูงอายุในเขตเมืองในครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ จาแนกตามจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560
จำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉพำะผู้สูงอำยุ
2
3
4
5
รวม

ร้อยละ
90.6
7.7
1.6
0.1
100.0

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2560

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยในครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุในเขตเมืองในตารางที่ 4.9
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนจานวน 2 คนนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.7 ของครัวเรือนผู้สูงอายุที่มี
สมาชิกครัวเรือนจานวน 2 คน จะมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของผู้สูงอายุ รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์เป็นพี่/
น้อง/ญาติ ร้อยละ 6.9 ในขณะที่ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คนขึ้นไปนั้น ส่วน
ใหญ่ประมาณหนึ่งในสามของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คนขึ้นไป (ร้อยละ 33.6) จะมี
ความสัมพันธ์เป็นพี่/น้อง/ญาติ และรองลงมา เป็นคู่สมรส ร้อยละ 27 และมีความสัมพันธ์เป็นพ่อ/แม่ ร้อยละ
19.9
ตำรำงที่ 4.9: ร้อยละของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ จาแนกตามความสัมพันธ์กับผู้ที่อาศัยอยู่
ในครัวเรือนและจานวนสมาชิกในครัวเรือน พ.ศ. 2560
ควำมสัมพันธ์
คู่สมรส
บุตร (รวมบุตรเลี้ยง/บุตรบุญธรรม)
บุตรเขย/บุตรสะใภ้
บุตรของบุตร
พ่อ/แม่
พี่/น้อง/ญาติ
เพื่อน
ผู้รับจ้างดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คนรับใช้/ลูกจ้าง

จำนวนสมำชิกในครัวเรือน
2 คน
3 คนขึ้นไป
88.7
27.0
1.9
12.7
0.0
6.1
0.0
0.0
2.1
19.9
6.9
33.6
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.4

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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4.3.2 ปัจ จั ยด้ ำ นที่ อยู่อำศั ย
ในการศึก ษาปัจ จัย ด้า นที่อ ยู่อ าศัย ของผู้สูง อายุใ นเขตเมือ งนี้ ได้ศึก ษาครัว เรือ นผู้สูง อายุ ที่อ ยู่
ลาพัง คนเดีย ว และครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ ซึ่ง ในส่ว นนี้จ ะนาเสนอในสองประเด็น คือ ประเภทที่อ ยู่
อาศัย และการครอบครองที่ อยู่ อาศั ย
1) ประเภทที่อ ยู่ อ ำศั ย เป็ น ดัช นีที่แ สดงถึ ง เศรษฐานะของครัว เรื อ นผู้สูง อายุ รวมทั้ง นาไปสู่
เข้าถึงการดูแลในชุมชน
ผลการศึก ษาแนวโน้ ม ของการอยู่ อ าศั ย ของผู้ส ูง อายุโ ดยจาแนกตามประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน
ภาพรวมของครัว เรื อ นผู้สูง อายุ พบว่า ในช่ว งปี 2539 - 2561 ผู้สูง อายุ ไ ทยในครัว เรื อ นผู้สูง อายุ มี
แนวโน้ม ในการอาศัย อยู่ใ นบ้ า นเดี่ย วลดลงอย่า งเห็น ได้ชัด จากร้ อ ยละ 92.6 ในปี 2539 เป็น ร้อ ยละ
86.7 ในปี 2561 ในขณะเดีย วกัน กลับ มีแ นวโน้ม ในการอาศัย อยู่ใ นบ้า นประเภทห้อ งแถว/ ตึก แถว /
อาคารพาณิช ย์ และทาวน์ เฮ้าส์ บ้ านแฝด ห้ องชุด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เมื่อ ศึก ษาครัว เรื อ นผู้สูง อายุใ นเขตเมือ ง พบว่า ผู้สูง อายุใ นปี 2561 มีแ นวโน้ม ในการอาศัย อยู่
ในบ้ านเดี่ย วลดลงจากปี 2550 เล็ กน้ อย แต่มีแนวโน้ ม ในการอาศัย อยู่ ในบ้ านประเภททาวน์ เ ฮ้ าส์ บ้า น
แฝด เพิ่ม ขึ้น อย่า งเห็น ได้ชัด จากร้อ ยละ 7.2 ในปี 2550 เป็น ร้อ ยละ 10.7 ในปี 2561 จะเห็น ได้ว่ า
ปัจ จุบัน มีบ้า นลัก ษณะดัง กล่า วภายใต้ โ ครงการบ้า นเพื่อ ผู้สูง อายุ อ อกมาหลายแห่ง เพื่อ รองรับ สั ง คม
สู งอายุ ในอนาคต
ตำรำงที่ 4.10: ร้อ ยละประเภทที่อ ยู่ อ าศัย ของครัว เรื อ นผู้สูง อายุ จาแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ.
2539 2550 และ 2561
ประเภทที่อยู่อำศัย
บ้านเดี่ยว
ห้องแถว/ ตึกแถว / อาคารพาณิชย์
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด
ห้องชุด (อพาร์ทเม้นท์ แฟลต คอนโดมิเนียม)
ห้องภายในบ้าน
บ้านพักชั่วคราว
อื่น ๆ

ภำพรวม
2539
92.6
5.2
1.3
0.3
0.3
0.2
0.0

2550
91.6
5.6
2.4
0.1
0.1
0.2
0.0

ในเขตเมือง
2561
86.7
6.7
5.6
0.6
0.3
0.1
0.0

2539
62.3
25.1
7.7
2.2
2.3
0.4
0.0

2550
74.3
17.4
7.2
0.4
0.5
0.1
0.0

2561
72.8
14.6
10.7
1.3
0.6
0.0
0.0

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
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ผลการศึกษาในตารางที่ 4.11 สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองในครัวเรือนคนเดียว มีแ นวโน้ ม
ในการอาศั ย อยู่ ใ นบ้า นเดี่ ย วลดลงจากปี 2550 ที่มีสูง ถึง ร้ อ ยละ 75.8 ได้ล ดลงเป็ น ร้ อ ยละ 69.9 ในปี
2561 ในขณะที่ค รัว เรื อ นเฉพาะผู้สูง อายุ มี สัด ส่ว นในการอาศัย อยู่ใ นบ้า นเดี่ย วลดลงเช่น เดี ย วกั น แต่
ในปี 2561 มีสัด ส่ว นในการอาศั ย อยู่ใ นบ้ า นเดี่ ย วมากกว่า ผู้สู ง อายุ ใ นครัว เรื อ นคนเดี ย ว นอกจากนี้ มี
ประเด็น ที่ น่ า สั ง เกตคื อ ผู้สูง อายุ ใ นครัว เรื อ นคนเดี ย วที่ อ าศั ย อยู่ ใ นห้ อ งชุด (อะพาร์ ต เม้ น ต์ แฟลต
คอนโดมิเ นีย ม) มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น อย่า งเห็น ได้ช ัด จากในปี 2539 ที่มีส ัด ส่ว นไม่ถึง ร้ อ ยละ 1 ของ
ประชากรสูง อายุทั้ง หมด ในปี 2561 ได้มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เป็น ร้อ ยละ 2.6 ในปี 2561 เช่น เดีย วกัน กับ
ผู้สูง อายุที่อ าศั ย อยู่ ใ นบ้า นประเภททาวน์เ ฮ้ า ส์ บ้า นแฝด ที่ถึง แม้ว่า จะมีแ นวโน้ ม ลดลงในช่ว งปี 2550
แต่ใ นปี 2561 กลับ มีสัด ส่ว นเพิ่ม สูง ขึ้น เกือ บหนึ่ง เท่า ตัว จากร้อ ยละ 4.8 ในปี 2550 เป็น ร้อ ยละ 8.4
ในปี 2561
ตำรำงที่ 4.11: ร้อ ยละประเภทที่อ ยู่ อ าศั ย ของครัว เรื อ นผู้สูง อายุ ใ นเขตเมื อ ง จาแนกตามรูป แบบการ
อยู่ อาศัย พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
ประเภทที่อยู่อำศัย

ผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
2539

2550

2561

ผู้สูงอำยุอยู่กับผู้สูงอำยุ
2539

2550

2561

บ้านเดี่ยว

55.2

75.8

69.9

62.9

82.1

76.9

ห้องแถว/ ตึกแถว / อาคารพาณิชย์

17.9

16.1

17.9

28.9

12.2

14.2

ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด

11.9

4.8

8.4

0.9

4.2

6.8

0.0

1.3

2.6

7.3

0.3

1.0

ห้องภายในบ้าน

10.8

1.7

0.8

0.0

1.2

1.1

บ้านพักชั่วคราว

4.1

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

อื่นๆ

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

ห้องชุด (อพาตเม้นท์ แฟลต คอนโดมิเนียม)

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561

จากการศึก ษาเชิง คุณ ภาพได้ส ะท้ อ นให้เ ห็น ว่า การที่ผู ้ส ูง อายุ อ าศัย อยู่ ใ นบ้า นเดี่ย วที่ เ ป็ น
หมู่บ้า นจัด สรร หรือ คอนโดมิเ นีย ม ที่อ ยู่ภ ายใต้ ก ารดูแ ลโดยนิติบุ ค คล มีส่ว นทาให้ก ารเข้า ถึง บริ ก าร
หรือ การได้รั บ บริ ก ารจากภาครัฐ รวมถึง การบริ ก ารเคลื่ อ นที่ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ เป็น ไปได้ย ากขึ้น ด้ว ยกฎ
ของความเป็น นิติบุค คลในที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ จ ะเน้ น ในเรื่ อ งความเป็น ส่ว นตัว ทาให้ก ารเข้า ถึ ง บริ ก ารต่ า ง ๆ
จากภายนอกไม่ทั่ว ถึง เท่า ที่ควรนัก
การอยู่อ าศัย ในคอนโดมิเ นีย ม เป็น อีก รูป แบบหนึ่ง ที่พ บว่า ผู้สูง อายุ ใ นเขตเมื อ งที่อ าศัย อยู่ ต าม
ลาพัง คนเดีย วได้มีก ารอยู่อ าศัย ในรู ป แบบนี้เ พิ่ ม ขึ้ น ข้อ ดีข องการอยู่ อ าศัย ในคอนโด มิ เ นีย ม คือ ความ
เป็น ส่ว นตัว ของผู้อ ยู่อ าศัย พร้อ มทั้ง มีก ารแยกสัด ส่ว นทั้ง ภายในและภายนอก มีก ารบริห ารจัด การที่
เป็น ระบบมากกว่า รูป แบบอะพาตเม้น ต์ หรือ แฟลตโดยทั ่ว ไป รวมถึง การมีน ิต ิบ ุค คลที ่เ ป็น คน
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รับ ผิด ชอบโครงการ ซึ่ง อาจเป็น ข้อ ดีสาหรับ ผู้สูง อายุใ นกรณีฉุก เฉิน และความเป็น ส่ว นตัว ของผู้อ ยู่
อาศัย ที่อ ยู ่อ าศัย ที่เ ป็น คอนโดมิ เ นีย มนั ้น มี ล ัก ษณะต่า งกัน ซึ ่ง ขึ ้น อยู่ก ับ ขนาดของห้ อ ง ราคาของ
โครงการ ระบบบริห ารจัด การส่ว นกลาง พื้น ที่ส ่ว นกลาง รวมไปถึง สถานที่ตั้ง ซึ่ง อาจจะอยู่ใ นเขต
เศรษฐกิจ หรือ ในเขตที่มี ค วามสะดวกในการเดิน ทาง ซึ่ง ขึ้น อยู่กับ ความสามาร ถของผู้ ที่ต้ อ งการอยู่
อาศัย วิถ ีช ีว ิต (Life style) ว่า จะรับ ได้ก ับ สภาพแวดล้อ ม และค่า ใช้จ ่า ยส่ว นกลางและอื ่น ๆ
นอกจากนี้แ ล้ว สัด ส่ว นของคนไม่แ ต่ง งานและอยู่เ ป็น โสดที่มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ว ย ถือ ว่า เป็ น อี ก
ปั จ จั ย หนึ่ งที่ส่ งเสริ มให้ การอยู่ ในคอนโดมิเนี ยมเพีย งลาพั งคนเดียวเพิ่ มสู งขึ้ นได้
อย่า งไรก็ต าม ข้อ ดีข องการอยู่ อ าศั ย ในคอนโดมิเ นี ย มในเรื่ อ งความเป็น ส่ว นตัว และการอยู่ กั น
คนละห้อ ง/คนละชั้น นั้น อาจเป็น อุป สรรคและปิด กั้น โอกาสต่อ ผู้สูง อายุอ ยู่พ อสมควร กล่า วคือ ผู้ที่อ ยู่
อาศัย ในรูป แบบนี้จ ะไม่มีโ อกาสได้มีป ฏิสัม พัน ธ์ม ากนัก กับ คนที่ อ ยู่ใ กล้กัน เพราะต่า งคนต่า งต้อ งการ
ความเป็น ส่ว นตัว รวมไปถึง มีวิถีชีวิต ที่ แ ตกต่า งกั น เวลาที่จ ะมีโ อกาสได้ พ บปะกัน อาจจะมีน้ อ ย อี ก
ปัญ หาหนึ่ง คือ พื้น ที่อ ยู่อ าศัย แบบคอนโดมิเ นี ย มมัก จะเป็น พื้น ที่ที่ฝ่ า ยบริ ห ารโครงการ หรือ การมีฝ่ า ย
รัก ษาความปลอดภัย และฝ่า ยนิติบุค คลในการดู แ ลรับ ผิด ชอบ ซึ่ง โอกาสในการเข้า ถึ ง ของอาสาสมั ค ร
ดูแ ลก็เ ป็น ไปได้น้ อ ยหรื อ อาจจะไม่ส ามารถเข้า ไปได้ด้ว ยวิธีก ารเข้ า ถึ ง แบบบ้า นเดี่ ย วหรื อ ในชุ ม ชน ทา
ให้ ผู้ สู งอายุ ที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่นี้ ข าดโอกาสที่ จ ะได้รั บ การดู แล การให้ ความช่ว ยเหลื อ ตลอดจนไม่ส ามารถ
ได้รับ สิท ธิร วมทั้ง ข้ อ มูล ข่า วสารที่สาคัญ จากอาสาสมั ค รที่รับ ผิด ชอบในเขตพื้น ที่ ที่ ค อนโด มิเ นีย มตั้ ง อยู่
รวมทั้งความเสี่ ย งของผู้ สู ง อายุ ที่ อาศัย อยู่ คนเดียวในคอนโดมิเนีย มในการตายอย่า งโดดเดี่ยว
จากการศึก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพได้ส นั บ สนุน ประเด็น เรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศัย ประเภทคอนโดมิเ นีย มที่ พ บว่ า
การอยู่ อ าศัย เพีย งคนเดีย วในคอนโดมิเ นีย มเป็น การตัด สิน ใจเลือ กเนื่อ งจากเหตุผ ลที่ผู้สูง อายุไ ม่มีลูก
เป็น คนดูแ ล และการเสีย ชีวิต ของคู่ส มรสของผู้สูง อายุ จึง ทาให้เ กิด การตัด สิน ใจเปลี่ย นรูป แบบการอยู่
อาศัย จากที่อ ยู่อ าศัย ในบ้า นเดี่ย ว มาเป็น การอยู่อ าศัย แค่เ ฉพาะพื้น ที่จากัด ในคอนโดมิเ นีย ม เนื่อ งจาก
คอนโดมิเ นีย มมีพื้น ที่ส่ว นกลาง สถานที่อ อกกาลัง กาย ห้อ งรับ ประทานอาหาร ที่ ส ามารถไปใช้ บ ริ ก าร
ได้ ที่สาคัญ คือ คอนโดมิเ นีย มอยู่ใ กล้ กับ ห้า งสรรพสิน ค้า ที่ส ามารถเดิน ทางได้ไ ม่ไ กลมากนัก ดัง นั้น การ
อาศัย อยู ่ใ นคอนโดมิเ นีย มโดยเฉพาะในเขตเมือ งทาให้ ผู ้ส ูง อายุดาเนิน ชีว ิต ประจาวัน ได้ไ ม่ย ากนั ก
เพราะมีค วามสะดวกสบาย ใกล้ส ถานที่สาคั ญ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โรงพยาบาล ซึ่ง การเดิ น ทาง
ใกล้ มีความจาเป็ น ในยามที่ เจ็ บ ป่ ว ยเป็ น อย่า งมากกั บ กลุ่ มผู้ สู ง อายุ ดังนั้นการอาศัย อยู่ ในคอนโดมิเ นี ย ม
อาจเป็ น ทางเลื อกหนึ่ ง ในการอยู่ อาศั ย ของผู้ สู งอายุในเขตเมื อง
การศึกษาเชิงคุณภาพได้ส ะท้ อนเหตุผ ลประกอบในการอยู่อ าศัย ประเภทคอนโดมิเนี ยม ดังนี้
“ป้า อยู่ค นเดีย ว พื้น ที่ไ ม่ต้อ งกว้า งมากนัก ก็ไ ด้ จะได้ไ ม่ต้อ งดูแ ลมาก เพราะรู้สึก ว่า ทาอะไรไม่
ไหวขึ้น ทุกวัน ๆ”
ผู้ สู งอายุห ญิง 74 ปี อยู่ลาพังคนเดียว
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การอยู่อ าศั ย ในคอนโดมิเ นีย ม เป็น ทางเลือ กสาหรับ ผู้ สูง อายุที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ค่อ นข้า งดี
ถึง ดีม าก ในอนาคตข้า งหน้ า ผู้สูง อายุที่ อ าศั ย อยู่ ใ นคอนโดมิ เ นีย มในปัจ จุบัน มีค วามต้ อ งการที ่ จ ะ
เปลี่ ย นที่อยู่ อาศัย ไปอยู่ในรู ป แบบของสถานที่ มีบริ การที่มีผู้ ดูแลช่ว ยเหลื อ ในการประกอบกิจวัตรต่ าง ๆ
ในกรณีที่ตนเองไม่ส ามารถจะทาเองได้ เช่น การเตรียมอาหาร เป็นต้น เรียกว่า เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ใน
ประเด็น นี้ ส ะท้อ นให้เ ห็น ว่า แม้ ผู้สูง อายุ จ ะพอมีเ งิน ที่ส ามารถรับ ภาระค่า ใช้จ่า ยในการอยู่ อ าศั ย ใน
ลัก ษณะของสถานบริ ก ารได้ แต่ ผู้สูง อายุ ยัง ได้ส ะท้อ นว่ า ที่อ ยู่อ าศัย ใหม่ค วรจะเป็ น สถานบริ ก ารที่
ภาครัฐ เป็น ผู้รับ ผิด ชอบดาเนิน การ ทั้ง ในด้า นกายภาพและผู้ ที่ ทาหน้า ที่ดู แ ล เนื่อ งจาก ที่อ ยู่ อ าศัย ใหม่
ของเอกชนนั ้น มี ร าคาค่อ นข้า งสูง ซึ ่ ง หากภาครัฐ สามารถดาเนิน การได้ เ อง จะเป็น ประโยชน์ ก ับ
ผู้ สู งอายุ ที่มีความต้องการและเป็ น ผู้ ที่ มีกาลั ง ความสามารถในการจ่ายได้ด้ว ย
2) กำรครอบครองที่ อยู่ อำศัยของผู้สู งอำยุ
การครอบครองที่ อยู่ อ าศัย คือ การที่คนในครัว เรื อนอาศั ย อยู่ ในที่ อยู่ อ าศัยนั้น โดยเป็นเจ้ า ของ
เช่า ซื้อ เช่า หรือ อยู ่ใ นที่อ ยู ่อ าศัย นั ้น โดยไม่เ สีย ค่า เช่า เพราะเป็น ส่ว นหนึ่ง ของค่า จ้า งแรงงานหรือ
เจ้า ของให้ อ ยู่ เ ปล่ า ในประเด็น เรื่ อ งการครอบครองที่ อ ยู่ อ าศัย นี้ ได้จัด กลุ่ม ผู้สูง อายุ อ อกเป็น สองกลุ่ ม
คือ กลุ่ม ที่เ ป็น เจ้ า ของบ้ า นและที่ดิน คือ บ้า นที่ผู้สูง อายุ อ าศัย อยู่ คนในครัว เรื อ นนั้ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่
อยู่ อาศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย และกลุ่ มที่ไม่ได้ ครอบครองที่ อยู่ อาศั ยของคนในครัว เรือ น

การครอบครองที่อยู่อาศัย
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รวม

ในเขตเทศบาล
2539

2550

นอกเขตเทศบาล

2561

ภำพที่ 4.10: ร้ อยละการครอบครองที่ อยู่ อาศัย ของครั ว เรือนสู ง อายุ จาแนกตามเขตการปกครอง
พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การรวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2539 2550 และ 2561
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จากภ าพที ่ 4.10 เมื ่อ พิจ าร ณา ก าร คร อ บ คร อ ง ที ่ อ ยู ่ อ า ศัย ข อ งผู ้ส ู ง อ ายุ ใ น ครัว เ รื อ น
พบว่า โดยภาพรวมแล้ ว การครอบครองที่ อ ยู่ อาศัย ของผู้ สู ง อายุ มีสั ดส่ ว นคงที่ ในขณะที่ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ น
เขตเมือ ง กลับ พบว่า ครัว เรือ นผู้สูง อายุมีลัก ษณะของการเพิ่ม ขึ้น ของการครอบครองที่ อ ยู่ อ าศั ย ตั้ ง แต่
ช่ว งปี 2539 - 2561 จากร้อ ยละ 57.3 เป็น ร้อ ยละ 73.0 ในขณะที่ก ารครอบครองที่อ ยู่อ าศั ย ของ
ครัว เรือ นผู้สูง อายุ ใ นเขตชนบทมีแ นวโน้ม เกือ บเท่า เดิม มี สัด ส่ว นการครอบครองเพิ่ม ขึ้น เพีย งเล็ก น้ อ ย
เท่านั้ น
เมื่อ พิจ ารณาการครอบครองที่ อ ยู่ อ าศัย ของผู ้ส ูง อายุ ที่ อ าศัย อยู ่ล าพัง คนเดีย ว และอยู่ ก ั บ
ผู้สูง อายุ ใ นปี 2561 ดัง รูป ที่ 4.11 พบว่า การครอบครองที่อ ยู่ อ าศัย ของครัว เรื อ นสู ง อายุ มีสูง มากกว่ า
ร้ อยละ 80 ของครั ว เรื อ นผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หมด ครัว เรือนผู้ สูง อายุ อ ยู่ต ามลาพั ง คนเดี ยวจะมี ก ารครอบครอง
ที่อ ยู่อ าศัย น้ อ ยที่สุด (ร้อ ยละ 82.5) ในขณะเดีย วกัน การครอบครองที่ อ ยู่ อ าศัย ของครัว เรื อ นผู้สูง อายุ
ในเขตเมือ งจะมีสัด ส่ว นที่น้อ ยกว่ า ครัว เรื อ นผู้สูง อายุ ใ นเขตชนบทในทั้ ง สองรูป แบบการอยู่ อ าศั ย และ
หากพิจ ารณาการครอบครองที่ อ ยู่ อ าศั ย ของครัว เรื อ นสูง อายุ ข องครัว เรื อ นผู้สูง อายุใ นเขต เมื อ งพบว่ า
ครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุอ ยู ่ต ามล าพัง คนเดีย วจะมีก ารครอบครองที่อ ยู่อ าศัย ต่าที่ส ุด และเมื่อ ลงไปดูใ น
รายละเอีย ดของการครอบครองที่อ ยู ่อ าศัย ของผู้สูง อายุ ใ นเขตเ มื อ งพบว่า ผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่ ต าม
ลาพัง คนเดีย วจะมีก ารครอบครองที่ อ ยู่ อ าศัย ในลั ก ษณะการเช่า และเช่า โดยไม่เ สีย ค่า เช่า ในสัด ส่ ว นที่
มากกว่าครั ว เรื อนผู้ สู งอายุอื่น (ร้ อยละ 9.6 และ 8.6 ตามลาดับ)
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ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว

ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

ภำพที่ 4.11: ร้อยละการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนสูงอายุ จาแนกตามรูปแบบการอยู่อาศัยและเขต
การปกครอง พ.ศ. 2561
แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2561
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4.3.3 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเขตเมือง จะทาการศึกษาใน 2 ประเด็น ได้แก่ การทางาน
ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทาการศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว นอกจากนี้จะศึกษาในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งจะทาการศึกษาครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวและครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ
1) กำรทำงำนของผู้สูงอำยุ
ภายใต้สถานการณ์สังคมสูงอายุของประเทศไทย การส่งเสริมและขยายโอกาสการทางานสาหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้และเพื่อทดแทนกาลังแรงงาน
ที่จะลดน้อยลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีผู้สูงอายุจานวนมากที่เลือกที่จะหยุดหรือเกษียณจากกาลัง
แรงงานของประเทศ แม้ว่าจะยังมีความสามารถในการทางานก็ตาม
เศรษฐกิจและการดารงชีพเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อผู้สูงอายุในชุมชนเมือง เหตุผลที่พบว่า ผู้สูงอายุ
ยังคงทางาน คือ ผู้สูงอายุยังคงหาเลี้ยงตนเอง และคนในครอบครัว เนื่องจากฐานะและรายได้ไม่สูงมากนัก ซึ่ง
เป็นปัจจัยทาให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน และไม่มีกิจกรรมในพื้ นที่ส่วนกลางของชุมชน (เวณิกา ธูปพลทัพ , 2560)
จากการศึกษาการทางานของผู้สูงอายุในภาพรวมของรายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.
2560 ซึ่งจะมีข้อคาถามในเรื่ อง การทางานในระหว่าง 7 วันก่อนสั มภาษณ์ เมื่อพิจารณาการทางานของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว พบว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวยังคงมี
การทางาน (ร้อยละ 30.3) ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทางานสูงถึงร้อยละ 69.2 และเมื่อพิจารณา
ความต้องการในการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว ยังคงมี ความต้องการ
ทางานประมาณร้อยละ 20.1 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด
ตำรำงที่ 4.12: ร้อยละการทางานและความต้องการทางานของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว พ.ศ. 2560
กำรทำงำน
กำรทำงำน
ทางาน
ไม่ทางาน
รอฤดูกาล
ควำมต้องกำรทำงำน
ต้องการ
ไม่ต้องการ

ร้อยละ
30.3
69.2
0.5
21.0
79.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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หากพิจารณาการทางานของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว โดยจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวทั้งเพศชายและหญิงมีสัดส่วนการทางานมากกว่าผู้สูงอายุในรูปแบบ
การอยู่อาศัยอื่น (ร้อยละ 20.2) โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี นอกจากนี้แล้วหากเปรียบเทียบสัดส่วน
การทางานของผู้สูงอายุโดยจาแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุหญิงในทุกรูปแบบการอยู่อาศัยมีสัดส่วนการทางาน
ในระหว่าง 7 วันก่อนสัมภาษณ์มากกว่าผู้สูงอายุชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหญิงที่อาศัยอยู่ตามลาพังคน
เดียว (หญิงร้อยละ 14.5 และชายร้อยละ 7.6) และจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่กับผู้สูงอายุ พบว่า ในช่วงอายุ 60-69 ปี ผู้สูงอายุหญิงใน
รูปแบบนี้จะยังมีการทางานสูงกว่าผู้สูงอายุชาย แต่หลังจากนั้นเมื่อมีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุชายกลับมีการ
ทางานที่สูงกว่าผู้สูงอายุหญิง
ตำรำงที่ 4.13: ร้อยละการทางานของผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมือง จาแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
เพศ
ชำย

หญิง

รวม

กลุ่มอำยุ
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80 ปีขึ้นไป
รวม
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80 ปีขึ้นไป
รวม
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละกำรทำงำน
7.6

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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7.2
8.7
7.6
12.6
23.5
38.5
14.5
9.8
13.8
20.9
10.6

จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สะท้อนว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุวัย
ปลายอายุ 80 ปีขึ้นไป ยังมีการทางานอยู่ แต่ประเภทการทางานจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกาย ซึ่งพบว่า
มีการทางานเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และมีเพียงส่วนน้อยที่ต้องการเก็บ
ออมไว้ในอนาคต เนื่องจากไม่ได้มีเงินเก็บออมมากนัก รายได้ที่มีในแต่ละเดือนไม่เพียงพอใช้ อีกทั้งไม่อยาก
รบกวนลูกหลานเพราะต่างก็มีภาระเหมือนกัน โดยให้เหตุผลว่า แม้รายได้ที่ได้จากการทางานจะไม่มากนักก็
ยินดีที่จะทา เพราะดีกว่าอยู่โดยไม่ได้ทาอะไร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ป้ าก็ขายข้ าวกั้น จิ้ น อยู่ นี่ม า 40 ปี แล้ ว ก็ยังขายดีอ ยู่ทุกวั น ลู กก็มาเอาไปช่ว ยขาย ทาช่ว งเข้ า
มืด 9 โมงกว่า ๆ ก็ห มดแล้ว พอบ่า ยก็เ ตรีย มของเอาไว้ เท่า นั้น เอง .... เงิน ก็เ ก็บ ออมเอาไว้
ฝากธนาคารเอง ไปธนาคารทุกวัน เพื่อเอาเงิ นไปเข้ าไว้ ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 77 ปี เป็นหม้าย อยู่คนเดียว
เมื่ อ พิ จ ารณาความเพี ย งพอของรายได้ ข องผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ ง ผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณพบว่า
ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวทั้งเพศชายและหญิง ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมดมีรายได้
เพียงพอ (ผู้สูงอายุชายร้อยละ 51.8 และผู้สูงอายุร้อยละ 52.0) ในขณะที่มีผู้สูงอายุในเขตเมืองอยู่ประมาณ
หนึ่งในสี่ ที่มีรายได้เพียงพอเป็นบางครั้ง ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษาความเพียงพอของรายได้ของผู้สูงอายุ
ในเขตเมืองคือ สัดส่วนของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีเงินเหลือเก็บมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุในเขตเมือง
ทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุชายมีเงินเหลือเก็บมากกว่าผู้สูงอายุหญิงเล็กน้อย ในส่วนของการมีรายได้ไม่เพีย งพอนั้น
ผู้สูงอายุชายจะยังคงมีสัดส่วนของการมีรายได้ไม่เพียงพอสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความ
เพียงพอของรายได้จาแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้สูงอายุหญิงในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีเงินเหลือเก็บมากกว่า
ผู้สูงอายุชาย ในขณะเดียวกันพบว่ามีสัดส่วนของการมีรายได้ไม่เพียงพอมากกว่าผู้สูงอายุชายเช่นเดียวกัน
ตำรำงที่ 4.14: ร้อยละของความเพียงพอของรายได้ของผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมือง จาแนกตามเพศ
และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
ควำมเพียงพอของ
รำยได้

60-69 ปี

มีเหลือเก็บ
เพียงพอ
เพียงพอเป็นบางครั้ง
ไม่เพียงพอ
รวม

8.8
49.8
24.1
17.2
100.0

ชำย
80 ปีขนึ้
70-79 ปี
ไป
6.7
5.7
54.8
54.2
18.2
25.6
20.3
14.4
100.0
100.0

รวม
7.8
51.8
22.7
17.7
100.0

60-69 ปี
8.1
45.1
29.7
17.1
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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หญิง
80 ปีขนึ้
70-79 ปี
ไป
5.3
6.3
61.5
53.5
19.3
22.7
13.9
17.6
100.0
100.0

รวม
6.8
52.0
25.0
16.2
100.0

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว ต้องพบกับความท้าทายในการใช้ชีวิตในหลายด้านทั้งความรู้ สึกโดดเดี่ยว
หรือเดียวดาย ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวต้องเผชิญ ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียวมีแนวโน้มที่จะเป็นคนจนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อต้องอยู่อาศัยคนเดียว (Daniel B. Barbara J. ,2019)
อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว แต่มีบุตรอาศัยอยู่ไกล มักจะได้รับการดูแลเป็นตัวเงินในลักษณะของ
เงินส่งกลับจากบุตรมากกว่าผู้สูงอายุที่มีลูกบ้านอยู่ใกล้ที่มักจะได้รับการดูแลในแบบไม่ใช่ตัวเงิน (Lei, Strauss,
Tian, & Zhao, 2011, 2015)
2) ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ ใน 2 รูปแบบการอยู่
อาศัย คือ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว และผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ นสู ง อายุ นี้ คณะวิ จั ย ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล จากการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจ และสัง คมของครัว เรือ น สานัก งานสถิติแ ห่ง ชาติ ใ นปี 2561 เพื่อ ศึก ษาค่า ใช้ จ่า ยในครัว เรื อ น
ของผู้สูง อายุต ามประเด็น ต่า ง ๆ ที่น่า สนใจ โดยจะทาการศึก ษาเฉพาะค่ า ใช้จ่า ยเฉลี่ย ต่ อ เดื อ นที่ ชาระ
เป็น ตัว เงิน (จานวนเงิน ) เท่า นั้น ไม่นับ รวมค่ า ใช้จ่ า ยที่ช าระเป็ น สิ่ ง ของ (มูล ค่า ) โดยจะวิเ คราะห์
ค่า ใช้จ่า ยครัว เรือ นที่เ ป็น ค่า ใช้จ่า ยหลั ก ที่สาคัญ ของผู้ สูง อายุ เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่
เหมาะสม ประกอบด้ว ย
1. อาหาร/ เครื่องดื่ม/ ยาสูบ
2. ค่าที่อยู่อาศัย
3. ยานพาหนะ/ การเดินทาง
4. ค่าการสื่อสาร
5. เวชภัณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ฯลฯ)
2.1) ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนสูงอำยุในเขตเมือง จำแนกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย
ในภาพรวมของค่ า ใช้จ ่า ยครัว เรื อ นของผู ้ส ู ง อายุ ที ่ ม ี ร ู ป แบบการอยู ่ อ าศัย ใน 2 รูป แบบ
ค่า ใช้จ่า ยของครัว เรือ นสูง อายุ จ ะผัน แปรไปตามจานวนสมาชิก ในครัว เรือ นที่อ ยู่อ าศัย ดัง นั้น จะเห็น ได้
ว่า ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ จะมีค่า ใช้จ่า ยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นสู ง ที่สุ ด (6,008 บาท) ในขณะที่ ค รัว เรื อ น
ผู้ สู งอายุ อยู่ ลาพังคนเดีย วจะมี ค่า ใช้จ่ ายต่ อเดือ นน้อ ยที่สุ ด (3,593 บาท)
เมื่อ พิจ ารณาในแต่ล ะรูป แบบการอยู่อ าศัย พบว่า ทั้ง สองรูป แบบการอยู่อ าศัย ของครัว เรื อ น
สูง อายุ มี ค่า ใช้จ ่า ยสูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่า ยยานพาหนะ/การเดิน ทาง ค่า ใช้จ่า ยที่ไ ม่
เกี่ย วกับ การอุป โภคบริโ ภค และค่า อาหาร/เครื่ อ งดื่ ม /ยาสู บ โดยผู้สูง อายุที่อ าศั ย อยู่ลาพัง คนเดี ย วจะ
ใช้จ่า ยที่ไ ม่เ กี่ย วกั บ การอุป โภคบริโ ภค (ภาษี เบี้ย ประกัน ภั ย ดอกเบี้ย ซื้ อ สลากกิน แบ่ ง /หวย ฯลฯ)
มากที่สุด ร้อ ยละ 28.8 รองลงมาคือ ค่า ใช้จ่า ยเรื่อ งยานพาหนะ/ การเดิน ทาง ร้อ ยละ 28.6 และ
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ค่าใช้จ่ ายค่า อาหาร/เครื่ อ งดื่ ม/ยาสู บ ร้ อยละ 24.8 ในขณะที่ค่าใช้ในเรื่ องเวชภั ณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาล
พบเพีย งร้ อยละ 4.5 ของค่าใช้จ่ ายทั้งหมด
สาหรั บ ครั ว เรื อนเฉพาะผู้ สู ง อายุ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย 6,008 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มากที่ สุ ด
ได้แ ก่ ค่า ใช้จ ่า ยในเรื ่อ งค่า ยานพาหนะ/ การเดิน ทาง คิด เป็น ร้อ ยละ 31.8 ของค่า ใช้จ่า ยทั้ง หมด
รองลงมาคือ ค่า ใช้จ่า ยที่ไ ม่เ กี่ย วกับ การอุป โภคบริโ ภค และค่า อาหาร/ เครื่อ งดื่ม / ยาสูบ คิด เป็น ร้อ ย
ละ 25.6 ของค่า ใช้จ่า ยทั้ง หมด และค่า ใช้จ่า ยค่ า อาหาร/เครื่อ งดื่ ม /ยาสู บ ร้อ ยละ 20.8 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ ายในเรื่ องที่อยู่ อาศัย พบน้ อยที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ตำรำงที่ 4.15: ค่าใช้จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อเดื อนของครัว เรือ นผู้ สู งอายุในเขตเมื อง จาแนกตามรูป แบบการอยู่
อาศัย และประเภทค่ าใช้จ่ า ย
ผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน

จำนวน
(บำท)

ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นต่อเดือน (เฉพำะที่จ่ำย)

ร้อยละ

ผู้สูงอำยุอยู่กับผู้สูงอำยุ
จำนวน
(บำท)

ร้อยละ

3,593

100.0

6,008

100.0

1. อาหาร/ เครื่องดื่ม/ ยาสูบ

886

24.8

1,247

20.8

2. ค่าที่อยู่อาศัย

256

7.2

309

5.2

1,022

28.6

1,904

31.8

4. การสื่อสาร

239

6.7

464

7.7

5. เวชภัณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาล

160

4.5

549

9.2

1,030

28.8

1,535

25.6

3. ยานพาหนะ/ การเดินทาง

6. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
(ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/
หวย ฯลฯ)

แหล่ ง ข้ อ มู ล : วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ : นาเสนอเฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ยบางหมวดเท่ า นั้ น
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2.2) ควำมเหลื่ อ มล้ำด้ ำ นค่ำ ใช่จ่ ำ ยของครั วเรื อนสูง อำยุ
ค่า ใช้จ่า ยครัว เรือ น เป็น ดัช นีห นึ่ง ที่ใ ช้วัด ความเหลื่อ มล้าของครัว เรือ น ผู้ สูง อายุ เมื่อ จาแนก
ครัว เรือ นผู้ สู ง อายุที่ อ ยู่ ใ นเขตเมื อ งออกเป็ น 5 กลุ่ม เท่า ๆ กัน โดยเรีย งลาดั บ ครัว เรื อ นตามค่ า ใช้ จ่ า ย
อุป โภคบริ โ ภคต่อคนต่ อเดือ นจากน้ อยไปมาก (กลุ่ มที่ 1 ค่าใช้จ่ายต่าสุ ด และกลุ่ มที่ 5 ค่าใช้จ่ายสู งสุ ด )
ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวอยู่ในระดับควินไทล์กลุ่มที่ 1 สูงที่สุด (ร้อยละ 57.9) ซึง่
หมายความว่า ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่าที่สุด
ตำรำง 4.16: ร้ อยละของค่ าใช้จ่ ายของครัว เรือ นผู้ สู ง อายุที่ อยู่ลาพัง คนเดี ยวในเขตเมื อง พ.ศ. 2561
ควินไทล์
ควินไทล์ กลุ่มที่ 1
ควินไทล์ กลุ่มที่ 2
ควินไทล์ กลุ่มที่ 3
ควินไทล์ กลุ่มที่ 4
ควินไทล์ กลุ่มที่ 5
รวม

ร้อยละ
57.9
18.0
12.7
6.9
4.6
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ : นาเสนอเฉพาะค่าใช้จ่ายบางหมวดเท่านั้น

สาหรับ ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ ใ นเขตเมือ ง ส่ว นใหญ่ร้อ ยละ 33.6 มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ต่า
ที่สุ ดในควิน ไทล์ กลุ่ มที่ 1 ผลการศึกษาพบว่ า ในขณะที่ ครัว เรื อ นเฉพาะผู้ สู ง อายุ ที่ มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ
ดีที่สุด ซึ่ง พบสัด ส่ว นร้ อ ยละ 12.2 ของผู้สูง อายุ ใ นเขตเมื อ งทั้ ง หมด อย่า งไรก็ต ามหากเปรี ย บเทีย บกั บ
ผู้สูง อายุที่อ ยู่ลาพัง คนเดีย วพบว่า ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุจ ะมีฐ าน ะทางเศรษฐกิ จ สูง กว่า ครัว เรื อ นที่
ผู้สูง อายุอ ยู่ลาพัง คนเดีย ว (เปรีย บเทีย บควิน ไทล์ที่ 5 ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุอ ยู่ที่ร้อ ยละ 12.2 และ
ครั ว เรื อนผู้ สู งอายุ ที่อยู่ ลาพัง คนเดีย วอยู่ ที่ร้ อยละ 4.6)
ตำรำงที่ 4.17: ร้ อยละของค่าใช้จ่ ายของครัว เรื อนเฉพาะสู ง อายุในเขตเมื อง พ.ศ. 2561
ร้อยละ
33.6
24.7
15.3
14.3
12.2
100.0

ควินไทล์
ควินไทล์ กลุ่มที่ 1
ควินไทล์ กลุ่มที่ 2
ควินไทล์ กลุ่มที่ 3
ควินไทล์ กลุ่มที่ 4
ควินไทล์ กลุ่มที่ 5
รวม

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ : นาเสนอเฉพาะค่าใช้จ่ายบางหมวดเท่านั้น
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ผลการศึกษาในเรื่องความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุทั้งสองรูปแบบนี้ สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยเพียงลาพังคนเดียวเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไ ม่ดีมากนัก ดังนั้นหากภาครัฐ
หรือเอกชนมีบริการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มในการเลือกที่อยู่อาศัยใหม่เพราะไม่มีภาระ ไม่มีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย การตัดสินใจ
ไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ในลักษณะของบ้านพักผู้สูงอายุ หรือสถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ก็น่าจะช่วยตอบโจทย์กับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว แต่เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่พบว่าไม่ได้ดีมากนัก
ดังนั้นราคาของที่อยู่อาศัยประเภทนี้ก็ควรจะไม่แพงมากนัก ควรอยู่ในระดับกลาง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถจ่ายได้
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้สนับสนุนในประเด็นเรื่องฐานะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุต่อความต้องการ
การบริ ก ารการมี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการผู้ ดู แ ลหรื อ ผู้ ที่ ช่ว ยเหลื อ ในการท ากิจวัตร
ประจาวันบางอย่างที่ตนเองไม่สามารถทาได้เองเป็นปกติอย่างเช่นเคย ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการย้ายไปอยู่
อาศัยในสถานที่ใหม่ที่มีบริการครบวงจรสาหรับผู้สูงอายุ ดังเช่น การมีผู้ดูแล การมีบริการจัดอาหาร รวมไปถึง
การมีกิจกรรมให้ร่วมทา โดยความต้องการและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะเลือกไปอยู่ในสถานบริการนั้น ๆ
อันดับแรกคือเรื่องราคาที่เหมาะสมต่อค่าใช้จ่ายที่ตนเองจะสามารถรับภาระไปได้ตลอด แม้ว่าผู้สูงอายุในรายที่
มีเงินบานาญหลังเกษียณ รวมไปถึงผู้ที่มีเงินเก็บที่มากพอ ก็ยังมีความลังเลที่จะเลือกสถานบริการของเอกชน
เนื่องจากมีราคาที่สูงเกินไปจึงทาให้ผู้สูงอายุไม่กล้าตัดสินใจเลือก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมีปัญหาในเรื่องความ
เพียงพอและความทั่วถึงในการรองรับความต้องการที่อยู่อาศัย เพราะการจัดสรรที่อยู่อาศัยของรัฐบาลนั้นมี
ราคาที่ถูกกว่า และให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยที่ภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งหรือบังคับให้ต้องย้ายออก เนื่อง
สถานบริการของภาครัฐนั้นเป็นรูปแบบของการสงเคราะห์ร่วมกัน จึงทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจและต้องการให้มี
การจัดสรรรูปแบบของที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก
“ผมคิด ว่า ผู้สูง อายุที่อ ยู่ใ นเมือ งจะต้อ งมีร ายได้ ประเภทอยู่ค นเดีย ว ก็ต้อ งอยู่ใ ห้ไ ด้ ถ้า อยู่
ไม่ไ ด้ อาจต้อ งหาที่ อื่ น อยู่ กลับ ไปอยู่ บ้ า นนอก ไปอยู่กับ ลู ก หลาน แต่ผู้สูง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นเมื อ ง
ส่ว นใหญ่ ก็น่า จะเป็น คนมีร ายได้ ผมถึง ยัง ต้อ งทางาน หลัง เกษีย ณอายุก็พ ยายามหางานทา
ตอนนี้ ทางานที่โ ฮมโปร ก็พอมีร ายได้มาเลี้ ยงครอบครัว ได้ ”
ผู้สูงอายุชาย อายุ 63 ปี อยู่กับผู้สูงอายุ
จะเห็นได้ว่า ในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ตามลาพังคนเดียว
และอยู่เฉพาะผู้สูงอายุนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่ยังคงมีสุขภาพดี และมีความสามารถในการทาอะไรได้
ด้วยตนเอง ยังคงมีความต้องการทางาน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในกาลังแรงงานให้ยาวนานที่สุด
เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีในตนเอง รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว
ซึ่งพบว่า มีความต้องการการทางานเนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนักถ้าเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในรูปแบบ
อื่น ซึ่งการดาเนินชีวิตในเมือง ทาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวต้องห่างไกลจากญาติพี่น้อง จึงจาเป็นต้องดูแล
ตนเองทั้งในเรื่องสุขภาพ การเงิน สังคม และจิตใจ จึงต้องมีการวางแผนการออม เพื่อจะได้ดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมเมืองได้อย่างมีความสุข
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4.3.4 ปัจจัยด้ำนสุขภำพ
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเมืองนั้น การศึกษานี้ได้ทาการศึกษาจากสถานะ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในเรื่องความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ลาพังคนเดียว และการมีผู้ดูแล ซึง่ ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่
ใช้วัดสถานะสุขภาพและการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีพลังได้ ในการศึกษานี้จะใช้ความสามารถในการทากิจวัตร
ประจาวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ 3 กิจกรรม ได้แก่ การกินอาหาร การใส่เสื้อผ้า และการอาบน้า/ล้างหน้า
(รวมการใช้ห้องน้า) ซึ่งเป็นกิจวัตรประจาวันพื้นฐานที่ผู้สูงอายุจาเป็นต้องปฏิบัติเป็นประจาทุกวัน
ในส่วนนี้ได้ทาการวิเคราะห์ ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ทาได้ทั้ง 3 กิจกรรม หมายถึง ผู้สูงอายุที่สามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐานทั้ง
การกินอาหาร การใส่เสื้อผ้า และการอาบน้า/ล้ างหน้า ได้ทั้งสามกิจกรรม ในกลุ่มที่ทาไม่ได้อย่างน้อย 1
กิจกรรม หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1 กิจกรรม ใน 3 กิจกรรมขั้น
พื้นฐาน และกลุ่มที่ทากิจกรรมทั้ง 3 เรื่องไม่ได้เลยสักหนึ่งกิจกรรม
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน เป็นดัชนีทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และการให้
การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีย่อมทาให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างอิสระและอยู่ได้ด้วยตนเองเป็นเวลา
ยาวนาน ดังนั้นสถานการณ์เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุนี้ จะนาไปสู่การสนับสนุนและการดูแลผู้สูงอายุในที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม
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ตำรำงที่ 4.18: ร้อยละของระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน ของผู้สูงอายุในเขตเมือง
ที่อยู่ลาพังคนเดียว พ.ศ. 2560
ควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐำน
กิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐำน
1) การกินอาหาร
2) ใส่เสื้อผ้า
3) อาบน้า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้า)
ควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐำน
- ทาได้ทั้ง 3 กิจกรรม
- ทาไม่ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม
- ทาไม่ได้เลยทั้ง 3 กิจกรรม
ควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐำน (จาแนกกตามกลุ่มอายุ)
ทำได้ทั้ง 3 กิจกรรม
- อายุ 60-69 ปี
- อายุ 70-79 ปี
- อายุ 80 ปีขึ้นไป
ทำไม่ได้อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
- อายุ 60-69 ปี
- อายุ 70-79 ปี
- อายุ 80 ปีขึ้นไป
ทำไม่ได้เลยทั้ง 3 กิจกรรม
- อายุ 60-69 ปี
- อายุ 70-79 ปี
- อายุ 80 ปีขึ้นไป

ร้อยละ
98.7
97.9
96.9
95.8
4.2
0.7
53.8
31.1
15.1
31.5
24.6
43.9
16.3
8.7
74.9

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

เมื่อพิจารณาถึงระดับสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัวใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การกินอาหาร
การใส่เสื้อผ้า และการอาบน้า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้า) พบว่า ในภาพรวมของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวจะยังคงสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตัวเองสูงมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากร
สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด
ผลการศึกษาในตารางที่ 4.18 ได้สะท้อนตัวเลขของระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทากิจกรรมได้เลยทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งพบในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่อยู่ลาพังคนเดียวร้อยละ 0.7 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด แม้ว่าจะมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก แต่ก็เป็นกลุ่มที่
ควรเฝ้าระวังและดูแล จึงเกิดคาถามว่า แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เมื่อตัวผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรพื้นฐานได้เลย และจาเป็นจะต้องอาศัยอยู่คนเดียว ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใ นครัวเรือนที่มีผู้ อื่น
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อาศัยอยู่ด้วย เช่น อยู่กับบุตร หรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะคาดหวังว่ายังมีผู้ดูแล
เป็นคนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอินเดีย คือ ผู้สูงอายุที่มี
สุ ขภาพดี ซึ่งมี ADL และ IADL คะแนนในระดับสู ง จะเป็นผู้ สู งอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวและอยู่กับคู่ส มรส
มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับคนอื่น นอกจากนี้ผู้สูงอายุหญิงที่เป็นหม้ายในประเทศอินเดีย เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ทาง
ภาครัฐควรต้องดูแลเป็นพิเศษ (Jadhav, Sathyanarayana, Kumar, & James, 2013)
นอกจากนี้ แล้ ว เมื่อ อายุ เป็ น ตัว แปรส าคั ญในการมีสุ ขภาพดี และความสามารถในการท ากิ จ วั ต ร
ประจาวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พบว่า ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองจะลดลง เมื่อมี
อายุสูงขึ้น โดยผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวอายุ 80 ปีขึ้นไป จะมีความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันได้ทั้ง
3 กิจกรรม ในสัดส่วนร้อยละ 15.1 ขณะเดียวกันหากพิจารณาผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวัน
ได้เลย พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนในการไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันสูงถึงร้อยละ 74.9 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอายุวัยต้นในเขตเมืองอายุ 60-69 ปี
และ 70-79 ปี จะพบว่ า มี สั ด ส่ ว นของการไม่ ส ามารถท ากิ จ วั ต รประจ าวั น ได้ เ องร้ อ ยละ 16.3 และ 8.7
ตามลาดับ
4.3.4.1 ควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐำนแยกตำมเพศ
กิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัวผู้สูงอายุมากที่สุด มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ การกินอาหาร ใส่เสื้อผ้า (แต่งตัว)
อาบน้า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้า) ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทากิจวัตรพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแม้เพียง
กิจวัตรใดกิจวัตรหนึ่งย่ อมเป็นภาระต่อบุ คคลผู้ อยู่ใกล้ชิดอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ และนั่นย่อมหมายความว่า
ผู้สูงอายุคนนั้นจาเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ
เมื่ อ น าข้ อ มู ล การส ารวจประชากรสู ง อายุ ใ นประเทศไทยมาวิ เ คราะห์ โดยให้ ค าจ ากั ด ความ
“ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัว ” ว่าหมายถึง ความสามารถในการทากิจวัตรพื้นฐานทั้ง 3
เรื่องได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครช่วยหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ลาพังคน
เดียวในเมืองกว่าร้อยละ 95 ยังสามารถกินอาหาร ใส่เสื้อผ้า (แต่งตัว) อาบน้า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้า) ได้
โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ แต่สัดส่วนจะลดลงเมื่อผู้สูงอายุมีอายุสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมืองที่มี อายุ 80 ปีขึ้นไปในภาพรวม พบเพียงร้อยละ
3.3 ของผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวที่ไม่สามารถทากิจวัตรพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
หญิง (ร้อยละ 4.5)
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ตำรำงที่ 4.19: ร้อยละความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานของครัวเรือนผู้สูงอายุ ในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว
จาแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
ควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันขั้น
พื้นฐำน
ชำย
ทาไม่ได้เลย
ทาไม่ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ทาได้ 3 กิจกรรม
หญิง
ทาไม่ได้เลย
ทาไม่ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ทาได้ 3 กิจกรรม
รวม
ทาไม่ได้เลย
ทาไม่ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ทาได้ 3 กิจกรรม

60-69 ปี

ผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป

0.1
4.1
95.8

0.3
7.9
91.9

0.1
11.8
88.1

0.2
6.1
93.8

0.3
1.1
98.6

0.2
1.1
98.7

4.5
6.5
89.0

1.0
2.1
96.9

0.2
2.3
97.5

0.2
3.1
96.7

3.3
7.9
88.7

0.7
3.5
95.8

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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รวม

4.3.4.2 กำรมีผู้ดูแล
การมีผู้ดูแล หมายถึง การมีผู้ดูแลปรนนิบัติในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สู งอายุ แบ่งเป็น มีผู้ดูแล
และไม่มีผู้ดูแล ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อร่างกายเสื่อมถอยไป
ตามอายุ ผู้สูงอายุจึงต้องการผู้ดูแล การมีผู้ดูแล นอกจากจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงต่อผู้สูงอายุทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุได้ว่า ผู้สูงอายุจะ
อยู่อย่างมีความหวัง และไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็ยังมีคาถามตามมาว่า แล้วผู้สูงอายุ
ที่อยู่ตามลาพังคนเดียว ใครจะเป็นผู้ดูแลในอนาคต หากในวันใดที่มีภาวะเจ็ บป่วย และไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตนเองแล้ว
จากผลการศึ ก ษาในเรื่ อ งความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รพื้ น ฐานของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ ง
คณะผู้วิจัย ได้ดาเนินการวิเคราะห์ต่อโดยการศึกษาในเรื่องการมีผู้ดูแล จากข้อมูลที่พบว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถทากิจกรรมได้เลยทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวร้อยละ 0.7 ของผู้สูงอายุใน
เขตเมืองทั้งหมด คณะผู้วิจัยจึงได้พยายามหาคาตอบว่า แล้วผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะดาเนินชีวิตได้อย่างไร จึงนาตัว
แปรการมีผู้ดูแลมาทาการศึกษาร่วมกับรูปแบบการอยู่อาศัย ซึง่ ผลการศึกษาในตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้สูงอายุที่
อยู่ลาพังคนเดียว มีผู้ดูแลสูงถึงร้อยละ 94.3 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอาเซียนที่พบว่า
ผู้สูงอายุประมาณสามในห้าในประเทศเมียนมา และเวียดนาม และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย จะมีบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้กัน (Teerawichitchainan, Knodel, & Pothisiri,
2015)
ตำรำงที่ 4.20: ร้อยละของการมีผู้ดูแลของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว พ.ศ. 2560
กำรมีผู้ดูแล

ร้อยละ

ไม่มี
มี

5.7
94.3
100.0

รวม

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการมีผู้ดูแลของผู้สูงอายุจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ พบว่า เมื่อผู้สูงอายุ
มีอายุมากขึ้น สัดส่วนของการมีผู้ดูแลจะสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีการอาศัย อยู่ลาพัง
คนเดียวก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ดูแลเมื่อมีอายุสูงขึ้น เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวเมื่ออายุ 60-69 ปี มีผู้ดูแลเพียง
ร้อยละ 1.5 เท่านั้น แต่เมื่อมีอายุสูงขึ้น จนถึงอายุ 80 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนของการมีผู้ดูแลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
20.5 แนวโน้มดังกล่าวจะเป็นในลักษณะเดียวกันทั้งผู้สูงอายุชายและหญิง ซึ่งพบว่ายิ่งมีอายุสูงขึ้น ยิ่งมีแนวโน้ม
ที่จะมีผู้ดูแลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงในเขตเมือง
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ตำรำงที่ 4.21: ร้อยละการมีผู้ดูแลของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว จาแนกตามเพศ และ
กลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
กำรมีผู้ดูแล
ชำย
ไม่มี
มี
หญิง
ไม่มี
มี
รวม
ไม่มี
มี

ผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
60-69 ปี

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

รวม

98.9
1.1

98.3
1.7

80.3
19.7

96.4
3.6

98.3
1.7

93.6
6.4

79.1
20.9

93.2
6.8

98.5
1.5

95.0
5.0

79.5
20.5

94.3
5.7

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

เมื่อนาข้อมูลในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีผู้ดูแล มาศึกษาต่อว่า บุคคลกลุ่มนี้แม้ว่าจะอาศัย
อยู่ลาพังคนเดียว แต่ก็ยังมีผู้ดูแลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือน คาถามคือ แล้วใครเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคน
เดียว และอยู่กับผู้สูงอายุ จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว ส่วนใหญ่ร้อยละ
65.3 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีผู้ดูแล พบว่ามีผู้ดูแลหลักเป็นบุตร (รวมบุตรเขย/สะใภ้) รองลงมาคือ พี่/น้อง/
ญาติ/พ่อแม่ ร้อยละ 22.2 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ถึงแม้จะมีการอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว แต่ก็ยังได้รับการ
ดูแลจากครอบครัว แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว
โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรือน แต่ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ดูแล แต่ไม่ได้อยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันที่คอยให้การดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคน
เดียว จึงถูกนิยามไว้เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่ มแรก ๆ ที่ควรให้ความช่วยเหลือและการ
ดูแลเยี่ยมเยียน แต่หากผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีผู้ดูแลโดยครอบครัว แม้ว่าจะต้องอยู่ตามลาพังคนเดียวก็ตาม ก็ถือว่า
เป็นกลุ่มที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมืองที่มีบุตรอาศัย
อยู่ใกล้
นอกจากนี้ จากข้อมูลในตารางที่ 4.22 ยังสะท้อนให้เห็นว่า มีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ลาพัง
คนเดียว แต่มีผู้ดูแลหลักเป็นเพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก อยู่ประมาณร้อยละ 3.1 ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวใน
เขตเมือง จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะไม่ได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือญาติพี่
น้อง แต่ยังโชคดีที่มีเพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จักคอยช่วยดูแล
ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลเชิงปริมาณพบว่ามีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในเขตเมืองที่มีผู้ดูแลหลัก
เป็นผู้ดูแลรับจ้าง ซึ่งพบประมาณร้อยละ 2.5 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จึงสามารถที่จะจ้างผู้ดูแลรับจ้างมาดูแลตนเองในเวลากลางวัน
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ตำรำงที่ 4.22: ร้อยละของผู้ดูแลหลักที่ดูแลปรนนิบัตรในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่
ลาพังคนเดียว พ.ศ. 2560
ผู้ดูแล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คู่สมรส
บุตร รวมบุตรเขย/สะใภ้
บุตรของบุตร
พี่/น้อง/ญาติ/ พ่อแม่
เพื่อน/เพื่อนบ้าน/ คนรู้จัก
อาสาสมัคร (อสม. อผส. Caregiver)
ผู้ดูแลรับจ้าง
รวม

ร้อยละ
0.0
65.3
6.8
22.2
3.1
0.0
2.5
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

จากข้อมูลในตารางที่ 4.22 ยังสะท้อนบทบาทการดูแลผู้สูงอายุโดยกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Caregiver) หรื อ ในกรุ ง เทพมหานคร ที่ เ รี ย กอาสาสมั ค รกลุ่ ม นี้ ว่ า อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในเขต
กรุงเทพมหานคร (อสส.) จากข้อมูลเชิงคุณภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทั้งสองรูปแบบดังกล่าว ได้
สะท้อนข้อมูลว่า ไม่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เท่าไรนัก ซึ่งผลมาจากการอยู่อาศัยในเขตเมืองที่รูปแบบ
ที่บ้านแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่น เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารดูแลโดยนิติบุคคล มีฝ่ายรักษาความปลอดภั ยที่
อนุญาตเฉพาะคนที่อยู่อาศัยภายในหรือญาติเท่านั้นที่จะสามารถเข้าออกได้ หรือในรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ถูก
ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของผู้ อยู่อาศัยและเน้นความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยของแต่ละบุคคลหรือ
แต่ละครอบครัว แต่สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง คนเดียวแล้วนั้น การอยู่ในหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่
บ้านเดี่ยวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นอุปสรรคในการรับรู้และการเข้าถึงของกลุ่มอาสาสมัครที่ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้สูงอายุภายใต้พื้นที่ที่ดูแล
ในประเด็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุจะมีรูปแบบการอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว แต่ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในการทากิจวัตรประจาวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการ
ตั้งบ้านเรือนของคนไทย ที่ส่วนใหญ่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้ ๆ กัน จึงทาให้ลูกหลานมีการไปมาหาสู่
และดูแลกันอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันก็ตาม ดังผลการศึกษาในตารางที่ 4.28 ที่พบว่า
ผู้ สู งอายุ ที่อยู่ คนเดีย วในเขตเมืองมักมีลูกหลานอาศัยอยู่ ใกล้ จึงทาให้ มีผู้ ดูแล ผลการศึกษาสอดคล้ องกับ
การศึกษาในประเทศจีนที่พบว่า บุตรของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว ที่อาศัยอยู่ใกล้กับผู้สูงอายุ มีความสาคัญ
ต่อการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นการให้อิสระและความเป็นส่วนตัวทั้งต่อ
ผู้สูงอายุและบุตร นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใกล้บุตร มักจะได้รับการดูแลในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในขณะที่
บุตรที่อยู่ไกลจากผู้สูงอายุมักจะให้เป็นเงินส่งกลับ (Lei, Strauss, Tian, & Zhao, 2011, 2015)
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ในขณะที่ผู้สูงอายุในกลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มี ผู้ดูแล และยังไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันพื้นฐานได้เลย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรสูงอายุในเขตเมืองที่จาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก ๆ จากการศึกษาเชิงปริมาณที่ศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมืองจาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุใน
เขตเมืองกลุ่มนี้อยู่ประมาณไม่เกินร้อยละ 1 (ร้อยละ 0.45) ของผู้สูงอายุในเขตเมืองในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง
คนเดีย ว จากตารางที่ 4.23 แสดงให้ เห็ น ว่า มีผู้ สู งอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียวประมาณสองในสามของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ไม่มีผู้ดูแล และไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันพื้นฐานได้ เป็นผู้สูงอายุหญิงที่มีอายุ 80 ปี
ขึ้นไป (ร้อยละ 68.8) ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเมืองและไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เลย
นั้น จึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง ที่ทางภาครัฐควรให้การดูแลเป็นพิเศษถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุกลุ่มนี้
จะมีไม่มากนัก และเมื่อศึกษาข้อมูลในประเด็นเรื่องความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ ข้อมูลเชิงปริมาณสะท้อนให้
เห็นว่า ผู้สูงอายุในเมืองกลุ่มนี้ทุกคนมีความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ ผลการศึกษานี้ในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุใน
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงและควรให้ความช่วยเหลือเป็นลาดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาในหลายประเทศ ผู้สูงอายุ
สิงคโปร์ที่ไม่ได้แต่งงาน หรือไม่ได้อยู่กับคู่สมรสและหรือลูก หรือมีรายได้ต่า นั้นเป็นกลุ่มคนที่ต้องการได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องการดูแลมากกว่าผู้สูงอายุที่มีคนอาศัยอยู่ด้วย (Linton, Gubhaju, & Chan, 2018) ในขณะที่
การศึกษาในประเทศอินเดีย ผู้สูงอายุหญิงที่เป็นหม้ายในประเทศอินเดียถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ทางภาครัฐควรต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ (Jadhav, Sathyanarayana, Kumar, & James, 2013)

ตำรำงที่ 4.23: ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมืองที่ไม่มีคนดูแล และไม่สามารถทากิจกรรมพื้นฐานทั้ง 3
กิจกรรม จาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
เพศ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

ชำย
0.0
100.0
0.0
100.0

หญิง
24.1
7.1
68.8
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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รวม
22.7
12.5
64.8
100.0

เมื่อพิจารณาในเรื่องความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุ ในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว พบว่า มีความ
ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ ร้อยละ 6.6 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อผู้สูงอายุมีอายุที่มากขึ้นก็มีความ
ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มีความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ อยู่
ประมาณร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด (ตารางที่ 4.24)

ตำรำงที่ 4.24: ร้อยละความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ ของครัวเรือนผู้สูงอายุ ในเขตเมืองที่ อยู่ลาพังคนเดียว
จาแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
ควำมต้องกำรผู้ดูแลปรนนิบัติ
ชาย
หญิง
รวม

60-69 ปี
5.6
2.7
3.8

ผู้สูงอำยุอยู่ลำพังคนเดียว
70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป
8.3
14.8
3.9
19.6
5.2
18.3

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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รวม
7.5
6.2
6.6

ตำรำงที่ 4.25: ร้อยละความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว และ
ไม่มีผู้ดูแล พ.ศ. 2560
ควำมต้องกำรกำรดูแล
(ของคนที่ไม่มีผู้ดูแล)
ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว

ต้องกำร

ไม่ต้องกำร

4.5

95.5

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณากลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อศึกษาว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มี
ความต้องการผู้ดูแลหรือไม่ ผลการศึกษาในตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวมีความ
ต้องการผู้ดูแล ร้อยละ 4.5 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ทั้งนี้จากการศึกษาเชิงเชิงคุณภาพพบว่า ผู้สูงอายุที่
ยังคงแข็งแรง และสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ ด้วยตนเอง ยังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ และไม่มีความ
ต้องการผู้ ดูแลปรนนิ บัติ ซึ่งได้ส ะท้อนว่า จะมีความต้องการผู้ ดูแลปรนนิบัติก็ต่อเมื่อ มี อายุมากขึ้น และไม่
สามารถทาอะไรได้ด้วยตนเองแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและไม่มีลูกหลาน การอาศัยอยู่แบบ
นี้ดีอยู่แล้ว ยังไม่ต้องการผู้ดูแล โดยต้องการที่อยู่ด้วยตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่ จะทาได้ แต่หากเมื่อไรที่สุขภาพ
ไม่แข็งแรง ก็จะต้องการให้มีผู้ดูแล ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ป้า ก็รู้สึก เหนื่อ ยกับ อาการเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ว ยของตัว เอง วัน นึง กิน ยาเยอะมาก ไม่รู้ว่า อาการจะ
กาเริ บ ขึ้น มาตอนไหน แล้ ว นี่ ก็อยู่ คนเดียว ไม่มีใครเลย เอาจริง ๆ ก็อยากมีคนดูแลนะ จะได้มี
เพื่อนอยู่ ด้ว ยกัน แต่มัน ก็ไม่มี หลาน ๆ เขาก็มีครอบครัว ของเขากัน ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 65 ปี อยู่คนเดียว เป็นโสด
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางด้านสุขภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่ การให้การดู แลที่
เหมาะสม แม้ผลการศึกษานี้จะพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีสุขภาพที่ไม่ดีมากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ดูแลเป็นบุตรหรือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้กัน ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ตั้งบ้านเรือน การอยู่อาศัยของสังคมไทย ที่มักจะให้ความสาคัญต่อการดูแลคนในครอบครัว แม้ว่าจะไม่ได้อาศัย
อยู่ด้วยกัน แต่ก็เลือกที่จะมีที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ห่างจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของตน ซึ่งเป็นจุดเด่นของสังคมไทย
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4.3.5 ปัจจัยด้ำนสังคม
การมีส่วนร่วมในสังคม เป็นเสาหลักหนึ่งของการสูงวัยอย่างมีพลัง ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับสังคม จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องส่งเสริม เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ , 2562) การศึกษาในส่วนนี้จะใช้ตัวชี้วัดในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุในเรื่องการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้
จะเป็นการศึกษาเรื่องการติดต่อกับคนอื่นนอกครัวเรือน ซึ่งในข้อมูลของการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560 จะมีข้อมูลในเรื่องการติดต่อกับบุตรภายนอกครัวเรือน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลผู้สูงอายุ
ทางด้านสังคม และจิตใจ
4.3.5.1 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ
การที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ หรือ
การเข้าร่วมในกิจกรรมในวันสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นปัจจัยสาคัญในการสูงวัยอย่างมีพลัง ที่จะนาไปสู่
การมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยชะลอกระบวนการการสูงวัย เมื่อกิจกรรม
ดังกล่าวช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถคงความแข็งแรงของร่างกาย และมีผลต่อสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีผลต่อ
การรับรู้คุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุ ซึ่งผลการศึกษาของ ภัทรรดา อุ่นกมล (2562) พบว่า การรับรู้คุณค่าของ
ตนเองของผู้สูงอายุในเขตเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนี้การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลในชุมชนเมื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุได้ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อมาทากิจกรรมกับเพื่อนสมาชิกหรือ
บุคคลอื่น ๆ ตลอดจนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการร่วมกันทากิจกรรม เช่น วันสาคัญทางศาสนา การสร้าง
รายได้เสริมหรือวาระโอกาสตามประเพณีของพื้นที่ จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ คาแนะนา
และให้คาปรึกษาจากเจ้าหน้า ที่ของหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาล สานักงานเขต ที่จะช่วยอานวยความสะดวก
ตลอดจนสถานที่ ทุนสนับสนุน และรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มให้กับสมาชิก
จากข้อมูลของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็ จพระศรีนครินทร์ทราบรม
ราชชนนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจานวนชมรมผู้สูงอายุอยู่ที่จานวน 28,557
แห่ง โดยในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต มีจานวนกลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มกิจกรรม
ด้านผู้สูงอายุ) อยู่จานวน 189 กลุ่ม ซึ่งมีจานวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวจานวน 15,653 คน (สานักพัฒนา
สังคม, 2562) จากข้อมูลในตาราง 4.26 ที่ พบว่า ในปี 2561 ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมืองส่วนใหญ่
ประมาณสองในสามของผู้สูงอายุในเขตเมืองไม่ได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 62.6) เช่นเดียวกับการไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน
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ตำรำงที่ 4.26: ร้อยละการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน
ของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว พ.ศ. 2560
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม
กำรเข้ำร่วมชมรมผู้สูงอำยุ
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
อื่น ๆ (ไม่มีกิจกรรม/กลุ่มชมรม/ ไม่ทราบว่ามี)
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของหมู่บ้ำน/ชุมชน
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

ร้อยละ
32.8
62.6
4.6
45.0
55.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ สะท้อนว่า ผู้สูงอายุตอนต้นที่มีช่วงอายุ 60-69 ปี ที่อาศัยในเขตเมือง
ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นผู้สูงอายุตัว อย่างในการศึกษานี้ มีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรม
ผู้สูงอายุ มากกว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่จากเทศบาล และจาก รพ.สต. เข้ามาเยี่ยมบ้านอยู่เป็นประจาและได้ชักชวนให้เข้าร่วมทากิจกรรมกับ
ชุมชน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุได้สะท้อนว่า นาน ๆ ครั้ง จะมี
กิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และเมื่อมีแล้วบางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะออกไปร่วมกิจกรรม ดังบทสนทนา
ดังต่อไปนี้
“ก็ถ้า มีกิจ กรรมอะไร ก็ไ ปร่ว มกับ ทางเขา ถ้า เราไม่ติด ขัด อะไร แต่ช่ว งหลัง สุข ภาพไม่ค่อ ยดี
ก็ไม่อยากออกไป”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 70 ปี เป็นหม้าย อยู่คนเดียว เชียงใหม่
“นี่ ก็ออกไปร่ว มกิ จ กรรมกับ เทศบาลตลอดนะ ทีแรกไม่เ คยไปเลย เรียกกว่าติดบ้าน ตอนหลั ง
ที่แ หละ เขามาชวนให้ป้า ออกไปทากิจ กรรมกับ ผู้สูง อายุด้ว ยกัน บ้า ง มัน ก็ดีน ะ เขาก็ค อยมา
ดูแลเราตลอด (เรื่ องสุ ขภาพ)”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 65 ปี อยู่กับคู่สมรสสูงอายุ เชียงใหม่
“ไม่อ ะ ลุง ไม่อ อกไป ลุง ไม่ช อบสุง สิง กับ ใคร อยู่บ้า นเราดีก ว่า ออกไปเจอคนแล้ว เดี๋ย วเราไม่
ชอบเขา มัน จะน่ าราคาญเปล่ าๆ ”
ผู้สูงอายุชาย อายุ 70 ปี อยู่กับคู่สมรสสูงอายุ กรุงเทพมหานคร
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4.3.5.2 ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่นอกครัวเรือน ของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพัง
คนเดี ย ว ซึ่ ง จากข้ อ มู ล การส ารวจประชากรสู ง อายุ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2560 จะมี ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เฉพาะบุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ นเท่ า นั้ น ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่บุตรของผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่ผ่านการเยี่ยมเยียน การโทรศัพท์
และการใช้อินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษาในตารางที่ 4.27 พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคน
เดียวจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุกสัปดาห์) ใน
สัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 54.0) มีผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวที่ไม่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือนอยู่ประมาณร้อยละ 3.6 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวทั้งหมด
ในเรื่องการพูดคุยทางโทรศัพท์กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวในเขต
เมืองส่วนใหญ่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนในสัดส่วนที่มากกว่าการได้รับการเยี่ยมเยียน
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (ร้อยละ 63.7) ในขณะที่การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนผ่านอินเทอร์เน็ต
พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเขตเมืองไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เท่าไรนัก (ร้อยละ 89.1)
ผลการศึกษาในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับบุตรที่อยู่ภายนอกครัวเรือนที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุอาศัยอยู่
คนเดียว และอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน ได้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวส่วนใหญ่
ได้รับการติดต่อสื่อสารกับบุตรโดยการเยี่ยมเยียนเป็นประจา แสดงให้เห็นว่า บุตรมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับ
บ้ านผู้ สู งอายุ จึ งทาให้ มีการติดต่อสื่ อสารผ่ านการเยี่ยมเยียนเป็นประจา เช่นเดียวกับการติดต่อผ่ านทาง
โทรศัพท์ ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจาในการติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเช่นเดียวกัน แต่
จะแตกต่างจากผลการศึกษาของ Knodel & Pothisiri (2015) ที่พบว่า ผู้สูงอายุในเมียนมา จะไม่ค่อยมีการ
ติดต่อกับบุตรที่อยู่ไกลด้วยโทรศัพท์ และการเยี่ยมเยียน ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่กับหลาน จะได้รับเงิน
ส่งกลับจากลูกที่อยู่ไกล
สาหรับการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้สูงอายุนั้น ยังพบว่ามีไม่มากนัก แต่ก็จะมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่
เลือกใช้วิธีการติดต่อโดยวิธี นี้กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เช่นเดียวกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่กับคู่สมรสเท่านั้นที่ลูกอยู่ไกลในจังหวัดอื่น เพราะหลังจากเรียนจบและได้งานทาที่กรุงเทพฯ ผู้สูงอายุ
จึงได้ใช้การติดต่อสื่อสารกับลูกผ่านการใช้โทรศัพท์ทางไลน์เพื่อพูดคุยกับลูกของตนเป็นประจาทุกวัน เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ นอกจากนี้แล้ว ลูกได้ใช้ช่องทางการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วและอยู่กันสองคนด้วยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้าน เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลพ่อแม่สูงอายุโดยการดูแลผ่านสื่อกลาง เนื่องจากไม่
สามารถมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ได้บ่อยครั้ง
“โทรหากัน ทั้ ง วั น แหละพอสาย ๆ ก็เ ทีย วเอาของกิน มาไว้ ใ ห้ ไม่ไ ด้ข าด เบอร์โ ทรก็ จ ดเอาไว้
ข้างฝาบ้ านด้ว ย เผื่ อลื ม ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 77 ปี อยู่คนเดียว เป็นหม้าย
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“ยายไม่ไ ด้ใ ช้โ ทรศั พ ท์ ใช้ไ ม่เ ป็น ลูก ที่อ ยู่ใ กล้ ๆ นี่ก็แ วะเวีย นมาเกือ บทุก วั น อยู่ แ ล้ ว ... คนที่
อยู่ ต่างจั งหวัดก็จ ะมาช่ว งปี ใหม่เ มื อง”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 85 ปี อยู่กับคู่สมรสสูงอายุ
“ลู กของลุ งติด กล้ อ งวงจรปิ ด ให้ ลู กก็ให้ ติดไว้ เผื่ อมีอะไรเกิด ขึ้ น อยู่ กันสองคนตายาย ลู กเค้า ก็
คอยเป็ น หู เป็ น ตาเวลาใครมาหา มาเยี่ยมเยียน ก็อุ่นใจดี เหมือนลู กอยู่ใ กล้ ๆ ”
ผู้สูงอายุชาย อายุ 63 ปี อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น

ตำรำงที่ 4.27: ร้อยละความถี่ในการติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (เฉพาะผู้มีบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน) ของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวในเขตเมือง พ.ศ. 2560
ประเภทของกำรติดต่อ
กำรเยี่ยมเยียน
- ไม่เคยติดต่อ
- เป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุกสัปดาห์)
- นาน ๆ ครั้ง (ทุกเดือน/ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
รวม
กำรพูดคุยทำงโทรศัพท์
- ไม่เคยติดต่อ
- เป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุกสัปดาห์)
- นาน ๆ ครั้ง (ทุกเดือน/ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
รวม
กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต
- ไม่เคยติดต่อ
- เป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุกสัปดาห์)
- นาน ๆ ครั้ง (ทุกเดือน/ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
รวม
แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ร้อยละ
3.6
54.0
42.4
100.0
17.0
63.7
19.3
100.0
89.1
9.9
1.0
100.0

เมื่อทาการวิเคราะห์ต่อไปอีกในเรื่ องความสั มพันธ์ของการมีที่อยู่ของบุตรนอกครัวเรือนที่อ ยู่ใ กล้
ผู้สูงอายุมากที่สุด เมื่อการติดต่อสื่อสารของบุตรภายนอกครัวเรือน แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ผู้สูงอายุจะอยู่คน
เดียว แต่ก็มีบุตรหรือคนอื่นดูแลในเรื่องของจิตใจและสังคม อันเป็นผลมาจากระยะทางในการอาศัยอยู่ระหว่าง
บ้านบุตรกับบ้านผู้สูงอายุ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ และการดูแลผู้สูงอายุ จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้สูงอายุใน
เขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ที่มีการติดต่อกับบุตรเป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุก
สัปดาห์) จะเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีบ้านติดกัน/ใกล้กันกับบุตร เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้าน/ในเขต
เทศบาลเดียวกัน จะมีร้อยละของการมาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจาอยู่ที่ร้อยละ 77.9 ในขณะเดียวกันหาก
พิจารณาระยะทางของบ้านที่อยู่อาศัยของบุตรคนละจังหวัด จะมีสัดส่วนของการเยี่ยมเยียนจากบุตรนาน ๆ
ครั้ง (ทุกเดือน/ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยติดกัน/ใกล้กัน หรือในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน จะมีการมาเยี่ยม
เยียนผู้สูงอายุเป็นประจา แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุ ที่อยู่ลาพังคนเดียวอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ร้อยละ 3.6 ที่ไม่ได้รับการเยี่ยม
เยียนจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน แม้ว่าบ้านของบุตรจะอยู่ติดกันหรือใกล้กัน หรือจังหวัดเดียวกันก็ตาม ดังนั้น
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนต้องให้ความสนใจ และดูแลเป็น
พิเศษ เพราะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่แม้จะมีบุตรที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือน แต่ก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น
ตำรำงที่ 4.28: ร้อยละการติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนโดยการเยี่ยมเยียนของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัย
อยู่ลาพังคนเดียว จาแนกตามที่อยู่ของบุตรนอกครัวเรือน พ.ศ. 2560

กำรติดต่อกับบุตรโดยกำร
เยี่ยมเยียน
ไม่เคยติดต่อ
เป็นประจา (ทุกวัน/เกือบ
ทุกวัน / ทุกสัปดาห์)
นาน ๆ ครั้ง (ทุกเดือน/
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
รวม

บ้ำน
ติดกัน/
ใกล้กัน
0.3

ใน
หมู่บ้ำน/
ในจังหวัด
ในเขต
เดียวกัน
เทศบำล
เดียวกัน
4.0
6.3

คนละ
จังหวัด

ต่ำง
ประเทศ

4.3

4.2

3.6

รวม

89.5

77.9

42.3

13.8

35.3

53.8

10.2

18.0

51.4

81.9

60.5

42.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ไม่เคยได้รับการติดต่อสื่อสารใดก็ตามจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวและไม่ได้รับการ
ติดต่อสื่อสารจากบุตรนอกครัวเรือนเลยอยู่ประมาณร้อยละ 17.6 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด ซึ่งหาก
พิจารณาผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มอายุจะพบว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวที่มีอายุ 60-69 ปี มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54) จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับบุตรนอกครัวเรือน (ตารางที่ 4.29)
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“มือถือ ก็ มี แต่ก็ไม่ค่ อ ยได้ ใช้ พ่อแม่ก็ ตายหมดแล้ ว พี่น้องเขาก็ มี ค รอบครั ว กัน ไปหมด นาน ๆ
ก็จ ะมีห ลานโทรมาสั กที ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 65 ปี อยู่คนเดียว เป็นโสด
ตำรำงที่ 4.29: ร้อยละการไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากบุตรที่อ ยู่นอกครัวเรือนทั้งการเยี่ยมเยียน โทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว จาแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
กลุ่มอำยุ
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละ
54.0
23.9
22.1
100.0

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูล การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

ในปัจจัยด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ศึกษาในประเด็น การรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการ
ร่วมกลุ่มภายใต้ชมรมผู้สูงอายุ ซึง่ ถือเป็นรากฐานที่สาคัญในการที่จะดาเนินกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชุมชน ถือได้ว่า การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และเป็น
การรองรับสังคมสูงอายุที่ในอนาคตประชากรกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการส่งเสริม
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ม แข็งและยั่งยืน จะมีประโยชน์ต่อสมาชิก
ที่เป็นผู้สูงอายุทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถกระตุ้น และจะส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active
ageing) (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, 2561)
การศึกษาในเรื่องปัจจัยด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตเมือง ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สู งอายุในเขตเมืองมี
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ในเรื่องการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ยังน้อย หากเปรียบเทียบกับ การ
เข้าร่ ว มกิจ กรรมในวัน ส าคัญของหมู่บ้ าน/ชุมชน ถึงแม้ว่า กิจกรรมชมรมผู้ สู งอายุจะยังคงเคลื่ อนไหวอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตเมืองได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งนี้ควร
ลดช่องว่างที่เป็ น อุป สรรคต่อการทาให้ผู้ สูงอายุขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสั งคมของผู้ สูงอายุ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งบริ บ ทของความเป็ นเมือง ที่ผู้คนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ จึงทาให้การดาเนินการด้ าน
กิจกรรมทางสังคมอาจเป็นไปได้ยากกว่าพื้นที่ในเขตชนบท รวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ส่วน
ใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในลักษณะบ้านที่มีการบริหารโดยนิติบุคคล

90

จากการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ของผู้สูงอายุในเขต
เมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ได้สะท้อนภาพสถานการณ์ของผู้สูงอายุในเขต
เมืองเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพัง
คนเดียว และอยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และน่าเป็นห่วงว่าในบั้น
ปลายของชีวิตแล้วจะอยู่อย่างไร และใครจะเป็นผู้ดูแล
ผลการศึกษาในส่วนนี้จะช่วยสะท้อนความจริงเชิงประจักษ์ว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่จะมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคตนั้น มีสถานการณ์การอยู่อาศัย และความต้องการการดูแลอย่างไร รวมถึงในประเด็นเรื่องการ
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายว่าอยู่กันอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อสะท้อน
ให้ภาครัฐหาทางออกในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาใคร เพื่อให้ผู้สูงอายุคงอยู่ใน
สภาพที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน อันจะนาไปสู่การส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุไทยที่เหมาะสม
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4.4 ทัศนคติของผู้สูงอำยุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรดูแลที่เหมำะสม
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การตอบวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 ในเรื่องการศึกษาทัศนคติของผู้ สู งอายุในเขตเมื อ ง
เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิง
คุณภาพใน 2 พื้นทีใ่ นเขตเมืองตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาสะท้อนทัศนคติของผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ทัศนคติต่อการอาศัยอยู่ในที่อยู่ อาศัย
ปัจจุบัน 2) ทัศนคติในการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคต และ 3) ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อ
สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.1 ทัศนคติต่อกำรอำศัยอยู่ในที่อยู่อำศัยปัจจุบัน
ในภาพรวม ผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งที่อยู่ตามลาพังคนเดียว และอยู่กับผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจในที่อยู่
อาศัยในปัจจุบันอยู่แล้ว และมีความต้องการจะอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบันให้ได้ยาวนานที่สุด หากไม่มีเหตุจาเป็น
อื่นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
เมื่อพิจารณาถึงการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ผู้สูงอายุ
ตัวอย่างมีการปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การเปลี่ยนจากส้วมแบบนั่งยองเป็นแบบชักโครกที่นั่งห้อยขาได้ และการเปลี่ยนสถานที่นอนจากนอนชั้นบน
ของบ้านมานอนชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นลงบันได และความสะดวกในการเข้าห้องน้าที่บ่อยขึ้นใน
เวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่เห็นประโยชน์ของการปรับสภาพแวดล้อมของ
บ้านให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพราะผู้สูงอายุไม่มีความรู้และไม่ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อช่วยให้อยู่ในบ้านเดิมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ดังบทสนทนา
ต่อไปนี้
“บ้า นเดิม นี่ก็ใ ช่ว่า จะดี ก็มีผุพัง บ้า งตามกาลเวลา อย่า งหลัง บ้า นฝนตกหนัก ๆ น้าก็ขัง แต่
ก็อยู่ ได้ ยั งไงก็อยู่ ได้ พังก็ค่อยหาซ่อมเอาตอนมีเงิน ไม่ก็ขอให้คนเขามาช่วยซ่อมให้”
ผู้สูงอายุ 76 ปี อยู่ลาพังคนเดียว
“ย่า ก็อ ยู่บ้า นนี่แ หละขายของอยู่นี่ ปู่เ ขาเป็น ช่า ง ห้อ งน้าก็ทาเอง เปลี่ย นส้ว มไว้อ ะไรไว้ ก็
ใช้ได้ส ะดวก เราแก่แล้ ว จะใช้อะไรมากมาย”
ผู้สูงอายุ 73 ปี อยู่กับคู่สมรส
“ที่นี่ก็ดีอ ยู่แ ล้ว แม้ว่า บ้า นจะเก่า แต่เ ราก็อ ยู่ม านานแล้ว ลูก ก็ม าเปลี่ย นส้ว ม (เปลี่ย นเป็น
ชัก โครก) ให้ อยู่นี่ส บายใจแล้ว ให้ไ ปอยู่กับ ลูก ไม่เ อา เกรงใจลูก ผัว เขา เดี๋ย วเขาจะไม่
สบายใจ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 81 ปี เป็นหม้าย อยู่กับผู้สูงอายุ
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เหตุผลอีกประเด็นหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุตัวอย่างต้องการอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน คือ บ้านที่อยู่ปัจจุบัน
ก็ดีอยู่แล้ว แม้จะไม่มีการเพิ่ มเติมการออกแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
หรือตามคู่มือที่รัฐได้ออกเป็นคาแนะนาก็ดี เนื่องจากความสามารถและความเคยชินที่ผู้สูงอายุยังคงมองว่าการ
เพิ่มเติมอุปกรณ์ เช่น ราวจับ หรือการมีทางลาด ใช้มือเกาะผนังบ้าน หรือเกาะตู้เสื้อผ้าก็น่าจะแทนราวจับ
ต่างๆ ได้ การสะท้อนวิถีชีวิตดังกล่าวของผู้สูงอายุเ ป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยังไม่เห็นถึงความจาเป็น และ
การไม่ได้รับความรู้ในเรื่องทางกายภาพของที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่
ได้มีการปรับสภาพบ้ านเดิมให้ พร้ อมสาหรั บการสูงวัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกให้ตนเอง
สามารถคงอยู่ในบ้านเดิมได้นานที่สุด โดยพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย ความพร้อม และสามารถที่จะ
ทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่น
อนึ่ง การปรับหรือซ่อมแซมสภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมตามคาแนะนาของหน่วยงานภาครัฐ
นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่ง แม้ราคาจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นเงินจานวนที่มากของผู้สูงอายุ อีกทั้งต้องอาศัย
การรับรู้ การศึกษาข้อมูล และความตระหนักของผู้สูงอายุและครอบครัวเองด้วย
การอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน ของผู้สูงอายุมีห ลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุเองทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและรายได้ รวมไปถึง
ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มิตทิ ั้งสามด้านเมื่อประกอบกันทาให้มีผลต่อการการตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่
ในที่อยู่อาศัยเดิมในบั้นปลายชีวิต กล่าวคือ
มิติส่วนบุคคลด้ำนกำยภำพ ผู้สูงอายุมีความคุ้นเคยกับสถานที่ หรือการอยู่อาศัยในบ้านหลังเดิม
ชุมชนเดิม เนื่องจากเป็นบ้านเดิมของพ่อแม่และตนเองอาศัยมาตั้งแต่เด็ก จึงทาให้รู้สึกผูกพันและมีความความ
คุ้นชินกับบ้านหลังปัจจุบัน การใช้ชีวิตประจาวันก็สามารถเป็นไปได้โดยปกติ ถึงแม้ลักษณะของที่อยู่อาศัย
อาจจะไม่เหมาะสม (ตามคู่มือมาตรฐานบ้านผู้สูงอายุ) แต่ผู้สูงอายุก็ยังมองว่าเป็นปกติหรืออาจจะมีความไม่
สะดวกสบายบ้าง แต่ก็อยู่ไปตามอัตภาพได้ ในด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีความผูกพันกับบ้านเดิม เนื่องจากเป็นบ้ าน
ที่สร้างมาด้วยน้าพักน้าแรงของตนเองและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ หรือเป็นบ้านที่มีความทรงจาร่วมกับคู่
สมรส ซึ่งอาจจะเสียชีวิตไปก่อนแล้ว อีกทั้งความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านหรือมีคนที่รู้จักอยู่บริเวณโดยรอบที่ยัง
สามารถรู้จักพูดคุย รวมไปถึงขอความช่วยเหลือกันได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุสะท้อนข้อมูลว่า มีความเกรงใจหรือ
สร้างความลาบากใจหากจะต้องไปอยู่กับครอบครัวของลูก หรืออยู่ในสถานที่ ๆ ไม่คุ้นเคย
มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้ รวมไปถึงเงินออมและหนี้สิน เป็นประเด็นสาคัญ
สาหรับผู้สูงอายุบางคนที่ใช้บ้านเป็นพื้นที่ในการค้าขายหารายได้หลัก หรือสาหรับบางคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
แล้วแต่มีรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพหรือเงินส่งกลับของบุตร จะยังอยู่ในบ้านเดิมเนื่องจากไม่ต้องการรบกวน
และเป็นภาระให้กับบุตร อีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้สูงอายุทไี่ ม่มีบุตร ไม่มีญาติพี่น้องที่สามารถจะพึ่งพิงได้ ก็จาเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในที่อยู่ อาศัยเดิมด้วยภาวะที่จายอม เพราะไม่มีทางเลือกอื่นมากนัก รายได้ที่ไม่เพียงพอกับภาระ
หนี้สินก็เป็นปัจจัยที่ขจัดทางเลือกในการหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมหรือดีกว่า
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มิติทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ก็มีส่วนในการตัดสินใจที่จะอยู่ในบ้ านเดิมของผู้สูงอายุ สาหรับ
ผู้สูงอายุบางรายที่มีญาติ หรือลูกหลานอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรืออาจจะอยู่ ในชุมชนที่ใกล้เคียง ก็ยังมี
โอกาสได้พบเจอพูดคุยกันได้บ้าง หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่มีสัมพัน ธภาพที่ดีต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่
ผู้สูงอายุไว้วางใจที่จะอยู่ในบ้านเดิมหรือชุมชนเดิม ถึงแม้จะมีสถานที่ที่ดีกว่า พร้อมกว่า สะดวกสบายกว่า แต่
ความคุ้น เคยและสั มพัน ธภาพที่ดี กับ คนโดยรอบที่ผู้สู งอายุไว้เนื้อเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งนั้น มีส่ ว นที่ทาให้
ผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกอยู่ในที่เดิม ในส่วนนี้สนับสนุนผลการศึกษาในเชิงปริ มาณที่พบว่า ผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง
แม้ว่าจะอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ดูแลเป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
หรือในพื้นที่ที่ใกล้กัน ดังนั้นการมีเครือข่ายญาติอาศัยอยู่ใกล้ ๆ จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุต้องการสูง
วัยในที่อยู่อาศัยเดิม เพราะมีความเชื่อมั่นว่ามีคนดูแลอย่างแน่นอน
นอกจากทั้งสำมมิติหลักที่กล่ำวข้ำงต้นนั้น อำจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ตำมลักษณะของกำรอยู่อำศัยของ
ผู้สูงอำยุมำช่วยประกอบเป็นตัวเลือกในกำรตัดสินใจในกำรมีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม และทำให้ผู้สูงอำยุ
ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตำมควำมเคยชิน ควำมคุ้นเคย และไม่ได้เห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับ
หรือเปลี่ยนที่อยู่ให้เหมำะสมกับวัย จะเป็นปัญหำที่สำคัญหรือใหญ่มำกพอที่จะเลือกออกไปอยู่ในสถำนที่ ๆ
มีกำรจัดบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่พร้อมกว่ำนั่นเอง
สุขภำพที่ยังดี ควำมรู้สึกว่ำร่ำงกำยยังแข็งแรง หรือแม้แต่การมีโรคประจาตัว เหล่านี้เป็นอีกประการ
หนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำกำรอยู่อำศัยในที่อยู่เดิมไม่ได้เป็นปัญหำหรือมีอุปสรรคเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่
สุขภาพดี ปลอดโรคประจาตัว รวมถึงมีการออกกาลังกายอยู่สม่าเสมอ ยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าตนเองนั้น
จะสามารถดูแลตัวเองและประคับประคองให้สามารถอยู่อาศัยในบ้านเดิมได้ ส่วนกลุ่มที่มีโรคประจาตัว หรือ
ต้องไปพบแพทย์อยู่บ้าง จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ข้อดีของการอาศัยอยู่ในเขตเมืองคือ การ
มีสถานบริการทางการแพทย์ทั้งของรัฐและเอกชนกระจายอยู่โดยรอบและไม่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยมากนัก
รวมถึงการมีตัวเลือกในการเข้ารับการรักษาได้ตามความสามารถและกาลังจ่าย หรือสวัสดิการที่ได้รับ ในขณะที่
การคมนาคม การเดินทางในเขตเมืองในปัจจุบันมีการพัฒนาและมีความทั่วถึงมากขึ้น จึงทาให้ผู้สูงอายุสามารถ
ปรับตัวกับการอยู่อาศัยในที่เดิม ซึ่งเกิดเป็นความเคยชิน ความสะดวก และไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต ใน
ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มน้าหนักและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยในบ้านเดิมด้วย
ประเด็นต่อมาคือ คุณลักษณะของชุมชนหรือพื้นที่ตั้งของบ้าน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ต่างมี
ส่วนต่อความต้องการที่จะเติมเต็มการอยู่อาศัยในบ้านเดิมได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
คนในชุมชน หมู่บ้าน หรือเพื่อนบ้าน สามารถขอความช่วยเหลือและปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นมิตรไมตรี ไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องอาศัยระยะวลาในการเป็นพันธมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงกันมาอย่างยาวนาน บางรายรู้จัก
กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานที่ เช่น สวนสาธารณะ แหล่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค
หรือกระทั่งศาสนสถานที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็เป็นองค์ประกอบและเป็นคาตอบของการอยู่อาศัยในที่
อยู่อาศัยเดิมให้ได้ต่อไป
94

จากมิติต่าง ๆ ข้างต้นที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมือง สามารถนาข้อมูลเชิง
คุณภาพมาสนับสนุนได้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“อยู่ที่นี่มัน ดีอ ยู่แ ล้ว อยู่ม านานแล้ว แม้ว่า จะเช่า เขาอยู่น ะ แต่เ พื่อ นบ้า นที่นี่ดีม าก เช้า มา
เย็ น มาก็ย กแกงมาให้ ถ้ว ยนึ ง แค่นี้ ก็อยู่ได้แล้ ว ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่ ไหนแล้ ว ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 70 ปี เป็นหม้าย อยู่คนเดียว
“ตรงนี้ก็ อ ยู่ ม าเกื อ บ 10 ปี แต่ก่อ นเร่ร่ อ นไปมา ตรงนี้เ ป็น ที่ ที่ ลุ ง ปั ก หลั ก แล้ ว ไม่ไ ปไหน
แล้ ว โชคดีมากที่ มาได้ บ้ านหลั ง นี้ ได้เพื่ อนบ้ านดี ไม่ใช่ญาติ ก็เ หมื อ นญาติ ส่ ว นลู กเราไม่ ไ ป
รบกวนเขาแน่ ๆ ลาพังเขาดูแลสามีเขาที่ เป็น อัม พฤกษ์ก็ลาบากอยู่แล้ ว ”
ผู้สูงอายุชาย อายุ 70 ปี อยู่กับคู่สมรสสูงอายุ กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
แม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ไม่ต้องการ
รบกวนหรือเป็นภาระกับผู้ใด ยังคงสามารถทากิจวัตรประจาวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องพึ่งพาใคร และมีความเป็นอิสระ ดังนั้นจึงนาไปสู่ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา
อุปสรรคเล็กน้อย ๆ บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัย
4.4.2 ทัศนคติในกำรวำงแผนกำรอยู่อำศัยในอนำคต
ในการศึกษาทัศนคติในเรื่องการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคตของผู้สูงอายุนั้น ได้ คาตอบออกมาใน
2 แนวทาง คือ การสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม และปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่
1) กำรสูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม
สาหรับคาตอบของประเด็นการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคตของผู้สูงอายุในเขตเมือง จากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน 2 พื้นที่ พบว่า ผู้สูงอายุตัวอย่างเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในเขตเมืองของเชียงใหม่
ทั้งที่อยู่ลาพังคนเดียว และอยู่เฉพาะผู้สูงอายุ เลือกที่จะ สูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม (aging in place) หรือการ
คงอยู่ที่เดิมไม่ย้ายไปไหนนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้สูงอายุมองว่า ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องพึ่งพา
ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมาเป็นผู้ดูแล พร้อมกับมองว่าที่อยู่อาศัยเดิมนั้นเป็นที่สุดท้ายของชีวิตในวัยสูงอายุ ไม่รู้ว่าวาระ
สุดท้ายจะมาถึงเมื่อไร ก็จะอยู่ไปอย่างที่เป็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะไม่มีลูกก็หวังว่าเพื่อนบ้าน ญาติ หรือมี
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร (อสม.) จะเข้ามาเหลียวแลเป็นธุระจัดการให้ หรือผู้ที่มีลูกที่อยู่ห่างกันก็คิดว่าลูกจะ
กลับมาช่วยดูแลเมื่อต้องการ
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“อุ้ย ก็อยู่ นี่ ล่ ะลู ก ลู กเปิ้ ล ก็อยู่ บ้ า น เขามีลู กเมี ยต้ อ งเลี้ ยง เขาขับรับจ้า งก็ เวี ยนมาหาบางที
เอาสตางค์มาฝากหื้ อ มี อสม. นี่ ล ะ เปิ้น คอยมาเยี่ยมมาถาม”
ผู้สูงอายุ 78 ปี อยู่ลาพังคนเดียว
สิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ต้องการย้ายไปอยู่ที่อื่น สะท้อนออกมาด้วยคาถามย้อนกลับมาว่า “จะเอา
เงินจากไหนออกไปหาที่อยู่ใหม่ ” นั่นหมายถึง ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัยนั้นเป็น
เรื่ องใหญ่และไม่ง่ายนั ก เพราะค่าใช้จ่ ายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตนั้น ก็ไ ม่ส ามารถคาดเดาได้ พร้อมกับ ไม่ มี
หลักประกันจะบอกได้ว่าเงินเก็บหรือเบี้ยยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนอยู่นั้นจะทาให้สามารถอยู่ได้อย่างเพียงพอ
การอยู่อาศัยในบ้านหลังเดิมหรือที่อยู่อาศัยแบบเดิมจึงเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการจะอยู่อาศัยในอนาคต
ต่อไปได้ ซึ่งการดูแลหรือการช่วยเหลือที่จาเป็นเมื่อตนเองเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงนั้นดังที่กล่าวไปแล้วว่า ความหวัง
จากลูก ญาติใกล้เคียง หรือมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่าง ๆ ก็ดี จะมาเป็นที่พึ่งพิงได้ในอนาคต แต่สาหรับผู้สูงอายุ
ทีค่ ู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยจากอาศัยอยู่กับคู่สมรสมาเป็นอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว
ในกรณีที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีบุตร มองว่าการอยู่อาศัยในบ้านเดิมให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถอยู่ได้และอยู่ไหว
ซึ่งคาดว่าเมื่อในวันที่ตนเองไม่สามารถจะทากิจวัตรด้วยตนเองได้แล้ว ยังมีความหวังว่าบุตรของตน จะเป็น
ผู้ดูแล และคงไม่ทอดทิ้ง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาเชิงคุณภาพได้ส ะท้อนประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้สูงอายุ
ตัวอย่างกลุ่มนี้เลือกที่จะอยู่ตำมลำพังคนเดียวในปัจจุบัน และพยำยำมอยู่ให้ได้ด้วยตนเองให้ยำวนำนที่สุด
เนื่องจากมองว่าลูกแต่ละคนมีภาระครอบครัวของตนอยู่แล้ว และตัวเองยังสามารถทาอะไรได้อย่างไม่มีปัญหา
จึงพยายามที่จะอยู่คนเดียวไปให้ได้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้ ดังเช่น การศึกษาของ อัจฉราวรรณ งามญาณ
(2555) ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการอยู่บ้านเดิมมากกว่ าย้ายไปอยู่บ้านพักหลังเกษียณ ทั้งๆ
ที่บ้านเดิมไม่เอื้อต่อสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุก็ตาม
อีกประการที่ทาให้ผู้สูงอายุมีจุดยืนในการอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมคือ มองว่าการแยกไปอยู่ร่วมกับคนอื่น
ที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นความรู้สึกที่ไม่ น่าพึงปรารถนาเท่าไรนัก เพราะมองว่าต่างคนต่างที่มา ต่างคนต่าง
ความคิด อาจจจะเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก จึงทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงมองภาพของการอยู่
ในที่อาศัยแบบใหม่ไม่กระจ่างเท่าไรนัก ทั้งนีม้ องว่าการไปอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในที่อยู่อาศัยใหม่หรื อ
ไปอยู่กับคนอื่นที่สูงอายุเหมือนกัน เป็นการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและจะต้องทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนอื่น
อาจจะทาให้ความเป็นส่วนตัวหายไป
“ก็ไ ปตระเวนดู ม าหลายที่ แต่ที่ช อบที่ สุด ก็ ที่ สวางคนิเ วศ แต่ร าคาก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ล่ น นะ เกื อ บ
ล้ าน แต่กรรมสิ ทธิ์ก็ ไม่ ใช่ ของเรานะ แต่ ตอนนี้ก็ค งอยู่แ บบนี้ไ ป เพราะเงินที่เ ก็บ เอาไว้ มั น มี
ไม่พอแล้ ว เงิน ที่เหลื ออยู่ หากไปอยู่บ้ านพั ก (ของเอกชน) คุณภาพก็ไม่ค่ อ ยดี ก็คงอยู่ แ บบ
นี้ ไป”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 72 ปี เป็นโสด อยู่กับพี่สาวสูงอายุและหลาน กรุงเทพมหานคร
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“ก็จ ะอยู ่ที่นี ่ไ ปให้น านเท่า ที่อ ยู ่ไ ด้ ไม่ย้า ยไปไหน เพราะอยู่กัน สองคนพี่น้อ ง แต่ถ้า ใน
อนาคตที่เ ราไม่รู้เ รื่ อ งแล้ว ก็ค งแล้ว แต่ญ าติ พี่น้ อ ง เขาจะเอาไปตรงไหน ก็แ ล้ว แต่เ ขาเลย
… แต่ถ้าคิดในระยะยาวถ้ าจะมีลั ก ษณะการพึ่ งพิง จะต้องคิด ถึง การอยู่ อ าศัย ก็จะไม่อยู่ กั บ
ญาติ แต่จ ะอยู่ค นเดีย ว เช่น เปลี่ย นที่อ ยู่ไ ปในหน่ว ยงาน ที่เ หมาะสมกับ ตัว เรา เช่น มีค น
มาดูแ ลเรา อาจจะเป็น เงื่อ นไขสุด ท้า ย อาจจะอยู่ค นเดีย ว จนอยู่ไ ม่ไ ด้ จนกว่า จะไม่รู้ตัว
เอง ไม่คิดจะเปลี่ ย นที่อยู่อ าศัย จนภาวะที่ไ ม่รู้เรื่ องแล้ ว ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 69 ปี เป็นโสด อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน

2) ที่อยู่อำศัยในที่อยู่อำศัยใหม่
สาหรับคาตอบของประเด็นการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคตของผู้สูงอายุในเขตเมือง จากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน 2 พื้นที่ พบว่า มีผู้สูงอำยุในเขตเมืองตัวอย่ำงกลุ่มหนึ่งที่เลือกที่อยู่อำศัยในที่
อยู่อำศัยใหม่ โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่อยู่ลำพังคนเดียวในเขตกรุงเทพมหำนคร
ผู้สูงอายุที่เลือกไปอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่นั้น จะมีสองลักษณะ คือ 1) กลุ่มทีอ่ ยู่แบบพึ่งพา และ 2)
กลุ่มทีอ่ ยู่อย่างอิสระ ซึง่ มีความต้องการด้านกายภาพที่แตกต่างกัน (สุจิตรา จิระวาณิชย์กุล, 2556) การเลือกที่
จะอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่นั้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในคาตอบของผู้สูงอายุที่มีความพร้อม (ทางด้านการเงิน)
และเตรี ย มตั ว ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเข้ า สู่ วั ย สู ง อายุ ที่ จ ะเลื อ กไปอยู่ ใ นสถานที่ ที่ มี ร ะบบบริ ก ารดู แ ลขั้ น พื้ น ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล (Nursing Home) โรงแรม หรือรีสอร์ทที่มีระบบการ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ ซึ่ง เหตุผลเบื้องหลังของการวางแผนไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่คือ ความ
ต้องการ “ผู้ดูแล” เป็นสาคัญ ในขณะทีส่ ถานที่ในการอยู่อาศัยนั้นจะสาคัญรองลงไปจากการมีผู้ดูแลช่วยเหลือ
ในวันที่อายุเพิ่มขึ้นและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงไปตามกระบวนการทางานของร่างกายที่สึก
หรอ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุได้มองและตั้งคาถามเกิดขึ้นกับตนเองทันทีว่า ตนเองนั้นจะมีใครเป็นผู้ดูแล
ช่วยเหลือ และสถานที่ไหนที่จะเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งทุนทรัพย์ที่สะสมไว้ กับร่างกายและความเจ็บป่วยที่
ยังไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ดังบทสนทนาในเชิงคุณภาพต่อไปนี้
“คือ ป้า เนี่ย เป็น โสด เมื่อ ก่อ นดูแ ลแม่ หลัง จากแม่เ สีย ก็อ ยู่ค นเดีย ว ก็ม านั่ง คิด ว่า ต่อ ไปเรา
แก่ขึ้น เรื่อ ย ๆจะอยู่อ ย่า งไร ถึง ได้ม องพวกตามโรงพยาบาลที่เ ขามีที่ พั ก มีพ ยาบาลคอย
ดูแลเรา มีกิจ กรรมให้ ทา ก็กาลั งศึกษาอยู่ ”
ผู้สูงอายุ 62 ปี สถานะภาพโสด อยู่ลาพังคนเดียว
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“ป้า ก็คิด ไว้ว่า วั น หนึ่ ง ต้ อ งส่ ง ตัว เองเข้ า nursery ต้อ งส่ง เอง เพราะไม่ มีใ ครมาส่ง อาจจะ
ให้ห ลานมาช่ว ยเรื่ อ งเบิ ก เงิน บ้ า ง ต้อ งจัด การเองเราก็ เ ตรีย มเงิน เอาไว้ แ ล้ว ก็มีค วามหวั ง
ว่าจะดีขึ้น ๆ เรื่ อย ๆ เพราะสมัย นี้ผู้ สู งอายุก็ม ากขึ้น ”
ผู้สูงอายุ 74 ปี อยู่ลาพังคนเดียวในคอนโดมิเนียม
“ป้า อยากไปอยู่บ้า นที่ดูแ ลผู้สู ง อายุ มีเ ป็น คอนโดฯ ที่ป ากช่อ ง มีส าธารณูป โภค สาหรับ
ผู้สูง อายุ สนใจในที่อ ยู่อ าศัย แบบนี้ใ นอนาคต เพราะอยู่ค นเดีย วจนเคย ติด ขัด อยู่อ ย่า ง
เดีย วคื ออยู่ ที่นี่ จ นชิน จนคุ้น เคย ในเรื่องความช่ว ยเหลื อ ไหว้ว าน ที่นี่มันก็ดีอยู่แล้ ว เพราะ
ต้อ งพบแพทย์ อ ยู่เ ป็น ประจา มองในเรื่ อ งความสะดวก แต่ก็อ ยากไปอยู่ แ บบนั้น เงีย บ
สบาย อากาศดี นี่ ก็คิด ๆ อยู่ ”
ผู้สูงอายุหญิง อายุ 63 ปี อยู่คนเดียว

นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุผลนอกเหนือจากความต้องการระบบบริการดูแลและผู้ดูแลแล้วนั้น คือ การ
ออกไปอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเดิมไม่ว่าจะเป็นของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ความรู้สึก
ที่ไม่ต้องการเป็นภาระหรือรบกวนลูกหลานหรือญาติคนอื่น ๆ เพราะมองว่าต่างคนย่อมมีภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ต่างเหตุผลกันไป ความรู้สึกที่ต้องการจะรับผิดชอบชีวิตของตนเองและได้จัดการตนเองได้ยังคง
เป็นทัศคติที่ยังคงปรากฎอยู่ในผู้สูงวัย เหตุผลหลักที่ซื้อบ้านใหม่ คือ คาดหวังที่จะรับบริการทางการแพทย์ใน
อนาคต และใช้อยู่อาศัยถาวร ต้องการบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ ตลอดไป ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่น (ชมพูนุช ตันติถาวร,
2550)
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4.4.3 ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรดูแลที่เหมำะสม
ในการศึกษาเรื่องความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่
เหมาะสมนั้น ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความคิดว่าจะ
สูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม และกลุ่มที่ต้องการไปอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพนี้ จะช่วยสะท้อนภาพการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองและ
การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
1) กำรสูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม
ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการดูแลของผู้สูงอายุในเขตเมือง จะ
มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวมี ความต้องการให้อาสาสมัคร
หรื อทีมเจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ขแวะเวีย นไปดูแลบ้าง โดยเฉพาะในกลุ่ มที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ หรือในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ สาหรับผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้หลักมา
จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้สะท้อนว่ารายได้จากเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน จากการศึกษา
เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุในเขตเมือง ได้สะท้อนความต้องการเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม ดังประเด็น
ต่อไปนี้
1) ระบบบริกำรด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำรของรัฐ
ระบบสวัสดิการของรัฐในเขตเมือง ที่ดาเนินการโดยองค์กรในระดับพื้นที่ เช่นเทศบาล ที่มีบทบาทใน
การดูแลงานสวัสดิการด้านสุขภาพ โดยมีสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการด้านส่งเสริมรวมถึง
บริการสาธารณสุขของประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มประชากรสูงอายุด้วย และสาหรับพื้นที่ เขต
เมืองของเชียงใหม่ ที่มีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น ชุมชนมีความหนาแน่น และมีการขยายตัวโดยรอบ
ในพื้นที่ (แขวง) มีกลุ่มงานสวัสดิการสังคมประจาแขวง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่แขวง พร้อม
กับงานศูนย์สุขภาพชุมชนและงานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็น
จุ ดบริ การด้านสุขภาพที่ผู้สู งอายุส ามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่มีปัญหาทางสุ ขภาพเบื้องต้น ปั จจัยหนึ่งที่
สนับสนุนงานบริการสุขภาพคือ ระบบอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อสม.) และนักบริบาลชุมชนที่ทางเทศบาล
ควบคุมดูแล ซึ่งกลไกอาสาสมัครเป็นอีกส่ วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถได้รับสวัสดิการ
ด้านสุขภาพ จากการจัดทา Care plan ส่วนบุคคล รวมไปถึงระบบการเยี่ยมบ้าน Home Health Care โดย
ทีมสหวิชาชีพในกรณีที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม ติดบ้าน ติดเตียง โดย อสม. ของแต่ละพื้นที่มีส่วนในการร่วมช่วยดูแล
ทัง้ การให้คาแนะนาความรู้ การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ นอกจากบริการด้านสุขภาพของรัฐแล้ว เทศบาลยังได้มี
การตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชน รวมถึง ศูนย์ดารงธรรมประจาเทศบาล พร้อมทั้งรถฉุกเฉิน (EMS) เพื่อรองรับกับ
ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเร่งด่วน ซึ่งผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือมักจะเป็นผู้สูงอายุอีกด้วย
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ในด้านการสนับสนุนดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่มีอาสาสมัคร (เช่น อสม. อผส. อสส.) รวมถึง
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลและสามารถเข้าถึงบ้านได้ ก็มองว่าส่วนนี้เป็นที่น่าพอใจ หรืออาจจะมีการเปลี่ยน
สลับคนเพื่อเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุได้ การไปรับการรักษาในสถานพยาบาลก็สามารถไปได้ด้วยตนเอง
เนื่องด้วยโรงพยาบาลหลักกระจายคลินิก ศูนย์ดูแลที่ออกมาใกล้กั บชุมชนเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณที่คนจะ
ไหลไปสู่โรงพยาบาลใหญ่ในปริมาณที่มากเกินรับได้ ซึ่งจากตัวอย่างของพื้นที่การศึกษา (เชียงใหม่) ที่ แบ่งเป็น
แขวง ซึ่งแต่ล ะแขวงก็จ ะมีโ รงพยาบาลหรื อ คลิ นิ กย่ อยที่ มาจากโรงพยาบาลที่รั บผิ ดชอบพื้น ที่เ ขตนั้ น ทั้ ง
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอีกด้วย
2) เครือข่ำยชุมชนและเพื่อนบ้ำน
เพื่อนบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง และชุมชนที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มแข็งและสม่าเสมอ เป็ นอีก
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดระบบการดูแลกันภายในพื้นที่ชุมชนในเขตเมืองซึ่งมีระบบคณะกรรมการชุมชน
ที่ทางเทศบาลหรือสานักงานเขตจะได้ออกระเบียบการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นหากในทางปฏิบัติแล้ว
ชุมชนสามารถจะร่วมกันบริหารจัดการ ร่วมกันสร้างระบบการดูแลคนในชุมชนได้ มีข้อมูลสถานะสุขภาพของ
คนในชุมชนที่จะเอื้อต่อการร่วมกันดูแลในเบื้องต้นได้ ส่วนนี้จะเป็นการสร้างให้การอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม
สามารถจะเป็ น ไปได้ พร้ อมทั้งช่ว ยกัน เป็น หู เป็นตาในการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ซึง่ ผู้สูงอายุเองก็ได้สะท้อนว่า ชุมชนมีบ้านรวมกันอยู่หลายหลังคาเรือน จะหวังรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
ดูแลคงเป็นไปได้ยาก เพราะมีงานอื่นที่สาคัญไม่ใช่เฉพาะมาดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น ตัวอย่างเช่นในชุมชนที่มี
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ผู้สูงอายุที่สามารถดาเนินชีวิตด้วยตนเองได้ภ ายในบ้านของตนเอง เพื่อนบ้านจะคอยแจ้งต่อ
อสม.ของชุมชนหรื อทางประธานชุมชน เพื่อให้ อสม. ได้มีการส่งต่อหรือขอความช่ว ยเหลื อในด้านต่าง ๆ
ไปยังสานักสาธารณสุขของเทศบาล กรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะก็จะมีการนาเข้าปรึกษากับ
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อหารือถึงแนวทางนการให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงการฟื้นฟูให้คนกลุ่มนี้กลับมามีสภาวะ
สุขภาพที่แข็งแรงและสามารถลดการพึ่งพิงจากทีมในการดูแล หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวได้ดีขึ้น สาหรับ
กลุ่มติดสังคม ในกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ยังสามารถ Active ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ยังสามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มคน
ด้านบนได้บ้าง การดูแลของคนกลุ่มนี้จึงเน้นไปที่การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน การดูแลสุขภาพ รวมถึงการทา
ให้ร่างกายแข็งแรง การออกกาลัง เป็นต้น ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังสามารถจะทางาน หารายได้ เพื่อลดภาระหรืออาจยัง
เป็นกาลังหลักของครอบครัวอยู่ กลุ่มคนเหล่านี้จึงสามารถจะดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเองได้ดี
การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็เป็น
ส่วนสาคัญที่จะต้องมีการวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในพื้นที่เมือ งบาง
ชุมชนเป็นพื้นที่ ๆ มีการอยู่อาศัย กันมานานในกรณีที่เป็นชุมชนตั้งมาดั้งเดิม บ้านแต่ละบ้านอาจจะมีก าร
ปลูกสร้างติดต่อกันในพื้นที่ซอยที่มีขนาดเล็กบ้าง หรือแคบบ้าง ซึ่งไม่ได้เผื่อบริเวณให้รถสามารถเข้าถึงได้
มีเพียงการเดินเท้าเท่านั้น จึงทาให้ความเหมาะสมในเชิงพื้นที่อาจจะยังไม่เอื้ออานวยต่อการเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินที่รถพยาบาลจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อย่างเช่นไฟไหม้
บ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ย่อมมีส่วนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่ทางเทศบาล หรือ
100

โรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา แต่สถานที่ ๆ เข้าไปดาเนินการไม่เอื้อต่อการดาเนินงานก็ย่อม
ส่งผลถึงประสิทธิภาพที่อาจจะลดลง ร่วมถึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงานในจุดนี้ด้วย สิ่งที่อาจจะ
สนับสนุนได้ง่ายคือ พลังของเพื่อนบ้าน รวมถึงคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันในการช่วยสอดส่องดูแลสถานการณ์ที่
จะเป็นความเสี่ยงเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีหรือเบาบางลงได้ อีกสิ่งหนึ่งการสื่อสารและได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในด้านความรู้ การเตรียมความพร้อมหรืออาจกล่าวไปถึงทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็
เป็นเรื่องที่สาคัญที่จะตองมีการพิจารณาและกล่าวถึงในระดับครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่
ดาเนินงานรับผิดชอบโดยตรงด้วย เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความปลอดภัยเบื้องต้นไว้ดว้ ย
3) กำรเข้ำถึงสินค้ำอุปโภคและบริโภค
แม้ว่าในเขตเมืองจะมีแหล่งบริการสินค้าทั้งตลาดสด ห้ างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งการสั่งสินค้าผ่าน
แอปพลิ เคชัน แต่ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ แล้ ว การออกไปในแต่ล ะครั้ งอาจจะต้ องอาศัย ความช่ว ยเหลื อจากผู้ อื่ น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว
“ทุก วัน นี้ป้ า ออกไปซื้ อ ของอาทิ ต ย์ล ะสองสามวั น จ้า งรถที่ ใ ช้ เ ขาอยู่ ป ระจา โทรให้เ ขาม า
รับ ไปส่ง ที่ห้า งแล้ว เราก็ เ ดิ น เลื อ กของ เขาก็ร อรับ กลับ ช่ว ยขนของขึ้น มาให้ด้ว ย ต้อ งใช้
แบบนี้ เพราะเราอยู่ ค นเดีย ว”
ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว อายุ 74 ปี

อีกหนึ่งทางเลือกที่ควรจะมาสนับสนุนและช่วยอานวยความสะดวกทาให้เข้าถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่
บ้านไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน คือหาวิธีที่จะนาสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค หรือ
เวชภัณฑ์ บริการสุขภาพ สันทนาการ หรือกิจกรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตอื่น ๆ ให้เข้าไปถึงตัวผู้สูงอายุใน
ที่อยู่อาศัยเดิมให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของผู้สูงอายุ เช่น การบริการขายสินค้า
เคลื่อนที่ (เช่น รถพุ่มพวง ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ขายอาหารทั้งที่เป็นแบบปรุงสาเร็จหรื อเป็นวัตถุดิบสาหรับไป
ประกอบอาหาร) ซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่สนับสนุนการอยู่อาศัยในที่เดิม (Ageing in place) ให้กับผู้สูงอายุอยู่ได้อย่าง
มัน่ ใจ แต่ก็ยังคงมีข้อจากัดอยู่บ้างสาหรับหมู่บ้านปิด หรือเป็นหมู่บ้านที่มีระบบการดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น
รวมไปถึงผู้ที่พักอาศัยในอาคารสูง คอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึ่งถ้าหมู่บ้านที่รถขายสินค้าเหล่านี้สามารถจะเข้าถึง
ได้ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกในเรื่องการอุปโภคและบริโภค
“…อย่า งช่ว งโควิด นี้ป้า ไม่ไ ด้อ อกไปไหนเลย ดีที่ว่า ในหมู่บ้า นเดี๋ย วมีร ถขายของ เดี๋ย วมีร ถ
ขายกับ ข้า ว มาตลอด เราก็ต้อ งซื้อ แบบนี ้ไ ม่ม ีใ ห้ เ ลือ กมากนั ก แต่ก็ ทาให้เ ราไม่ล าบาก
เพราะเขาห้ ามออก ห้ างอะไรก็ปิ ดกันหมด”
ผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว อายุ 74 ปี
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4) สภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
สภาพแวดล้อมของชุมชน สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สาธารณะ รวมถึงความปลอดภัย
ของชุมชน เป็นอีกกลไกหนึ่งที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม ในด้านกายภาพ ความสะอาด สะดวกและ
เข้าถึงที่อยู่อาศัยขอผู้สูงอายุได้อย่างไม่มีอุ ปสรรค ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในเขตเมืองอย่า งเช่น เทศบาล
สานักงานเขต ที่จะต้องดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง รักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
แต่สาหรับอีกรูปแบบของชุมชนหรือหมู่บ้านที่เป็นโครงการที่มีการบริหารงานด้วยนิติบุคคลของหมู่บ้าน ที่ค อย
ดู แ ลและด าเนิ น การส่ ว นกลางแทนคนที่ อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า นก็ มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ แ ละดู แ ลสถานที่
ส่วนกลาง ให้กับคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่มีค่าใช้จ่ายสาหรับส่วนกลาง
ในประเด็นเรื่องการจัดสภาพที่อยู่อาศัยให้อานวยต่อผู้อยู่อาศัยนั้น มีการศึกษาของลภา เฉลยจรรยา
(2560) ที่ศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย อาคาร และพื้นที่ภายนอกสาหรับผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ชานเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ได้เสนอแนะแนวทางการออกแบบ
และปรับปรุงในเรื่องการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อสภาพการอยู่ อาศัยของผู้สูงอายุตามแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) นอกจากนี้แล้วความมั่นคงในเรื่องการอยู่อาศัยเป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
ผู้สูงอายุ มีการศึกษาของ Valentina Serra et.al (2011) ที่ศึกษาประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของกลุ่ม
คนร้อยปีว่า ทางแก้ไขเพื่อให้คนร้อยปีมีความมั่นคงในเรื่องการอยู่อาศัย และรายได้นั้น ควรมีการออกแบบการ
ดูแลเฉพาะกลุ่มคนร้อยปี เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดูแลคนร้อยปีในครอบครัวของตนเองให้มีชีวิตอยู่
ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในชุมชน และควรมีการการให้การดูแลแบบพิเศษ ดังนั้นการมีงบประมาณในเรื่อง
การดูแลระยะยาวจึงเป็นเรื่องสาคัญ รวมถึงการให้ความสาคัญในการดูแลคนร้อยปีโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศของคนร้อยปี รวมถึงรูปแบบการดูแลคนร้อยปีในลักษณะของ Extra care ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
ออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ การดูแลนี้จึงตอบโจทย์คนร้อยปีเป็นอย่าง
มาก
2) อยู่ในที่อยู่อำศัยใหม่
สาหรับมุมมองต่อการไปอยู่ในรูป แบบที่อยู่อาศัย ใหม่ หรือสถานบริบาล รวมถึงโครงการบ้านพั ก
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุที่มีการบริการและการดูแลที่ เป็นที่ต้องการและพึงปรารถนาของผู้สู งอายุในเขตเมืองนั้น
คาตอบที่ผู้สูงอายุได้กล่าวถึงเป็นอันดับแรกคือ “ราคาที่เหมาะสม” ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ สามารถใช้เงิน
เก็บที่คงมีอยู่ให้สามารถอยู่ในสถานที่นั้นให้ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะผู้สูงอายุไม่ได้มีการทางานจึง
ทาให้ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น บางรายอาจอาศั ยดอกเบี้ยจากเงินออมหรือการลงทุนที่ยังคงให้ผลตอบแทนได้บ้าง
หรือบางรายที่ได้เงินบานาญจากต้นสังกัด หรือยังคงได้รับสวัสดิการจากบริษัทที่ทางานเดิม เพื่อเป็นทุนในการ
เลี้ยงชีพ ราคาและค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากการอยู่อาศัยในสถานที่ในรูปแบบนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้สูง อายุกังวล
และคิดทบทวนอย่างมากในการจัดสินใจเลือกใช้บริการ ในส่วนนี้ผู้สูงอายุ ตัวอย่างได้เสนอแนะว่า ถ้าเป็นไปได้
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ที่รัฐจะมีสถานที่ให้ผู้สูงอายุสามารถไปใช้ชีวิตในบั้นปลาย พร้อมกับมีบริการผู้ดูแล มีอาหาร รวมถึงมีกิจกรรม
ให้ทา และราคาไม่แพงมาก คงตัดสินใจไปอยู่ในรูปแบบนี้เพราะจะได้ไม่ต้องลาบากให้คนในครอบครัว
ประเด็นต่อมาผู้สูงอายุคานึงถึงคือ “การมีผู้ดูแลที่ไว้ใจได้” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกกังวลว่าการที่
มีผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของตนเอง หรือคนที่คุ้นเคยมาดูแลใกล้ชิดนั้น อาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอยู่
บ้าง จึงเสนอว่ารัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนี้น่าจะมีผู้ดูแลที่จะสามารถพึ่งพาและมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจได้ ในความหมายคือการที่รัฐจะสามารถผลิตกาลังคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่ง
ต้องอาศัยการฝึกอบรมทักษะความรู้ ความชานาญในการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
รวมถึงสามารถรับรู้ และเข้าใจถึงความต้องการ และรองรับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้สู งวัยได้ ซึ่งตรงนี้
ผู้สูงอายุได้สะท้อนเองว่า พออายุมากขึ้น ๆ ก็มีอารมณ์ ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอยากจะทาอะไรให้ได้
อย่างเคยแต่ก็ไม่สามารถจะทาเองได้หรือทาได้ไม่ดี ฉะนั้นคนที่จะต้องมาเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือย่อมต้องมีความ
เข้าใจว่าผู้สูงอายุแต่ล ะคนผ่ านการดาเนินชีวิตมาต่างกันในแต่ล ะรูปแบบ ทาให้เป็นผลต่อการคิดและการ
กระทาที่เกิดขึ้นนั้น สุดท้ายที่ผู้สูงอายุที่ต้องการจะไปอยู่ในที่อยู่ อาศัยใหม่นามาคิดคือ “การให้ความมั่นใจใน
การอยู่อาศัย” นั่นคือเมื่อตัดสินใจที่จะอยู่ในที่นั้น ๆ แล้ว จะสามารถอยู่และมีผู้ดูแลไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่ง
ชีวิต มีระบบที่จาเป็นและตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ
เหตุผลในการเลือกที่จะไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ จะพิจารณาเรื่องทาเลที่ตั้งที่ควรอยู่ใกล้สิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้สูงอายุ และความสะดวกในการเดินทางและบริการขนส่ง ในด้านอาคาร ควรรับลมและกันแดด
มีพื้นที่ส่วนกลางในการทากิจกรรม ห้องพัก ควรคานึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุ ที่ควรมีห้องหลายขนาด
และหลายแบบให้ ผู้ สู งอายุ เลื อก และออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกับ universal design (จารุว รรณ จินดานิล ,
2547)
ดังนั้นในบทที่ 4 นี้จะเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้งในเรื่องรูปแบบการอยู่อาศัย ของ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง และทัศนคติของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งที่ต้องการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม และต้องการไปอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ ในบทที่ 5
จะเป็นการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่
เหมาะสม
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปสู่กำรสนับสนุนกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรดูแลที่เหมำะสม
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครัวเรือนในปัจจุบัน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการอยู่อาศัยที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปทาให้คนไทยมีความต้องการบุตรน้อยลง ผู้หญิงอยู่เป็น
โสดมากขึ้น และมีปรากฏการณ์การย้ายถิ่นของลูกหลานในครัวเรือนเกิดขึ้นเพื่อการทางานมากขึ้น ทาให้
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มการอยู่อาศัยร่วมกับบุตรในสัดส่วนที่ลดลง และมีสัดส่วนของการอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว
มากขึ้น
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและ
การดูแลที่เหมาะสม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การสนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง
ที่เหมาะสม รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้ สู งอายุในเขตเมื อง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัย และการดู แ ลที่
เหมาะสม และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณใน
รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อนาเสนอสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยโดยใช้ข้อมูลจาก
การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย และการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ดาเนินการ
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นาไปสู่การ
เลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยเน้นศึกษาไปที่ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมือง นอกจากนี้แล้วจะมีการศึกษา
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ มาสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เชิง ปริ ม าณที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ โดยจ ะ
ทาการศึกษาทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้สูงอายุได้อย่างตรงตามความต้องการในอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth
interview) กับผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 ครัวเรือน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ทางโทรศั พ ท์ ด้ ว ยการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสโนว์ บ อล (Snowball sampling) ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานคร จานวน 20 ครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ทา
ให้คณะวิจัยไม่สามารถลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ รวมเป็นจานวนครัวเรือนผู้สูงอายุตัวอย่าง 40 ครัวเรือน
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5.1.1 รูปแบบกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุในเขตเมือง
ประมาณ 20 ปีที่ผ่า นมา “ครัว เรือ นผู้สูง อายุ ” หมายถึง ครัว เรือ นที่ส มาชิก ในครัว เรือ นอย่ า ง
น้อ ย 1 คนมีอ ายุ 60 ปีห รือ มากกว่ า มีอ ยู่ป ระมาณร้ อ ยละ 29 ของครัว เรื อ นทั้ ง หมดเท่า นั้ น ปัจ จุบั น
ครัว เรือ นผู้สูง อายุมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เป็น ร้อ ยละ 43 ในปี 2561 ในขณะที่ค รัว เรือ นที่ไ ม่ใ ช่ค รัว เรือ น
ผู ้ส ูง อายุก ลับ มีแ นวโน้ม ลดลงจากร้อ ยละ 71 เป็น ร้อ ยละ 57 ของครัว เรือ นทั ้ง หมด ในช่ว งเวลา
เดีย วกัน นอกจากนี ้ถ ึง แม้ว ่า สัด ส่ว นของครัว เรื อ นผู ้ส ูง อายุที ่อ ยู ่ใ นเขตชนบทจะมีส ัด ส่ว นสูง กว่ า
ครัว เรือ นในเขตเมื อ ง แต่ค รัว เรือ นผู้สูง อายุใ นเขตเมื อ ง ได้เพิ่มขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 4.7 ต่อปี ซึ่งสูง กว่ า
ครั ว เรื อนสู งอายุ ในเขตชนบทที่เ พิ่ มขึ้น ด้ว ยร้ อยละ 2.0 ต่อปี ในช่ว งปี 2539-2561
การศึก ษานี้ไ ด้ศึก ษารูป แบบการอยู่ อ าศัย ของครัว เรื อ นผู้ สูง อายุโ ดยแบ่ ง ออกเป็น 5 รูป แบบ
ได้แ ก่ 1) ครัว เรือ นผู้สูง อายุอ ยู่ลาพัง คนเดีย ว 2) ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ 3) ครัว เรือ นผู้สูง อายุอ ยู่กับ
เด็ก 4) ครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุอ ยู ่ก ั บ วัย ท างาน และ 5) ครัว เรือ นผู ้ส ูง อายุอ ยู ่ก ับ เด็ ก และวัย ท างาน
ครัว เรือ นที่ผู้สูง อายุอ ยู่ลาพัง คนเดีย วมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น จากร้อ ยละ 2.3 ในปี 2539 เป็น ร้อ ยละ 6.5
ในปี 2561 เช่น เดีย วกัน กับ ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุก็ มีสัด ส่ว นเพิ่ ม ขึ้น ใกล้เ คี ย งกัน ในขณะเดีย วกั น
ครัว เรือ นที่ มีผู้สู ง อายุ อ าศัย อยู่ กั บ วัย ทางานมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 9.5 ในปี 2539 เป็น ร้ อ ยละ
17.1 ในปี 2561 ในขณะที่ครั ว เรื อนที่มีผู้ สู งอายุ อาศั ยอยู่กับวัย ทางานและเด็ก กลั บมีแนวโน้มลดลง
ครัว เรือ นผู้สูง อายุทั้ง ห้ า ประเภททั้ง ที่ อ ยู่ใ นเขต เมื อ งและเขตชนบทมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น อย่ า ง
ต่อ เนื่อ ง มีเ พีย งครัว เรื อ นผู้สู ง อายุ อ าศั ย อยู่ กั บ วั ย ทางานและเด็ ก เท่ า นั้น ที่ มี แ นวโน้ ม ลดลง นอกจากนี้
จะเห็น ได้ว่า ครัว เรือ นผู้สู ง อายุ อ ยู่ กั บ วัย ทางานจะพบมากในเขตเมื อ ง ในขณะที่ผู้สู ง อายุ ใ นครัว เรื อ น
ประเภทอื่น จะพบมากในเขตชนบท อย่ างไรก็ต ามหากพิจ ารณาร้ อยละการเพิ่ มขึ้ น ของสัดส่ ว นผู้ สู ง อายุ
ในแต่ล ะรูป แบบการอยู่ อ าศั ย เป็ น รายปี จ ะพบว่ า ผู้ สู ง อายุที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตเมื อ งมีร้ อ ยละการเพิ่ มขึ้ น ต่ อ
ปีสูง กว่า ผู้สูง อายุ ใ นเขตชนบท โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุ ใ นเขตเมือ งในช่ว งปี 2539
- 2561 ที่พบว่ามีอัตราเพิ่มสู งสุ ด คือเพิ่มประมาณร้อ ยละ 23.8 ต่อปี
ในช่ว งปี 2539 - 2561 ครัว เรื อ นที่มีผู้สูง อายุอ าศัย อยู่กับ เด็ ก และอาศัย อยู่กับ วัย ทางานและ
เด็ก มีแ นวโน้ม ลดลงในทุ ก ภูมิ ภ าค ในขณะเดี ย วกัน ครัว เรื อ นผู้สูง อายุที่ อ าศัย อยู่ ค นเดี ย ว ครัว เรื อ น
เฉพาะผู้สูง อายุ และครัว เรือ นผู้สูง อายุอ ยู่กั บ วัย ทางาน มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในทุ ก ภูมิภ าค หากพิจ ารณา
สัด ส่ว นรู ป แบบการอยู่ อ าศัย ของผู้สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะภู มิภ าคในปี 2561 พบว่า ครัว เรือ นผู้สู ง อายุที่ อ ยู่
ลาพัง คนเดีย วมีสั ด ส่ว นมากกว่ า ครัว เรื อ นเฉพาะผู้สู ง อายุ ใ นทุ ก ภูมิ ภ าค โดยภาคเหนือ เป็น ภาคที่ มี
สัด ส่ว นของครัว เรือ นผู้สูง อายุอ ยู่ลาพัง คนเดีย วและครัว เรือ นเฉพาะผู้สูง อายุใ นสัด ส่ว นที่ สู ง ที่สุด โดยมี
สั ดส่ ว นเท่ากัน คือ ร้ อยละ 19.1 ของครั ว เรือนผู้ สู งอายุทั้งหมด
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวหรือกลุ่มที่อยู่กั นเฉพาะ
ผู้สูงอายุ จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง เพราะต้องการผู้ดูแลในอนาคต แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้จัด
อยู่ในกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลเสมอไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของบุตร
ซึ่งลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทยที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ มักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้กัน
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือในตาบลเดียวกัน ดังนั้นแม้จะพบว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจจะมี บุตร/ญาติอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงทาให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม
ลาพังคนเดียวได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน
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5.1.2 ปัจ จัย ทำงด้ ำ นประชำกร สุข ภำพ กำรอยู่อ ำศั ย เศรษฐกิจ และสัง คม ของผู้สู ง อำยุ
ในเขตเมืองที่นำไปสู่กำรสนับสนุน กำรมีที่ อยู่อำศั ยและกำรดูแ ลที่เ หมำะสม
ในการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อนาไปสู่การสนับสนุน การมีที่อยู่อาศัยและ
การดูแลที่เหมาะสม จะทาการศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมืองสองรูปแบบการอยู่อาศัย คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพัง
คนเดียว และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุในสองรูปแบบนี้ ถูกเฝ้าระวังว่าเป็นกลุ่มแรก ๆ
ที่ควรได้รับความช่วยเหลือ การดูแลจากสังคม เพราะเป็นกลุ่มที่จะต้องรับบทบาทในการดูแลตนเอง หรือ
บทบาทในการดูแลคนในครัวเรือนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเหมือนกัน นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้ยังเป็น
กลุ่มที่มีโอกาสสูงที่ต้องการการดูแลในอนาคต
ในปัจจัยทางด้านประชากร ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มในการอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวลดลง
จากเกือบร้อยละ 60 ลดลงเหลือต่ากว่าร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุในเขตเมือง ท้ายที่สุดแล้ว ผู้สูงอายุจะยังคงมี
ผู้ดูแลแม้ว่าจะอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน เมื่อสุขภาพของผู้สูงอายุเริ่มเสื่อมถอยลง
ตามเวลา ทาให้ผู้สูงอายุเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็จะนาไปสู่ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัย
ไปเป็นอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นบุตร หลาน ญาติพี่น้อง หรือคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ญาติ เหตุผลที่ทาให้
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวอันเนื่องมาจากสถานภาพสมรสที่โสด หรือการเป็นหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่
ของผู้สูงอายุ ที่ทาให้ผู้สูงอายุจาเป็นต้องอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว
เมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิงพบว่า
ในช่วงอายุ 60-69 ปี ผู้สูงอายุชายในเขตเมืองอาศัยอยู่ลาพังคนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อ ยละ 60.4 ใน
ผู้สูงอายุชาย และร้อยละ 48.8 ในผู้สูงอายุหญิง) อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุ 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ
หญิงในเขตเมืองจะอยู่ลาพังคนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุชาย คือ ร้อยละ 32.9 และร้อยละ 18.3 ตามลาดับ
สถานภาพสมรส เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกาหนดให้ผู้ สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว ผู้สูงอายุ
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยจากที่เคยอยู่กับคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มาเป็นอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว
เพราะการอยู่เป็นโสด การหย่าร้างหรือการเสียชีวิตของคู่สมรส จากข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลาพังคนเดียวในเขตเมืองส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด จะเป็นผู้สูงอายุหญิงที่มี
สถานภาพโสด (ร้อยละ 22.3) โดยครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุหญิงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่อยู่ลาพังคนเดียวจะมีสถานภาพ
โสด (ร้อยละ 52.0) ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่จะต้องการการดูแลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า มีผู้สูงอายุในเขตเมืองอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นกลุ่มที่
ทางภาครัฐควรให้การดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว แต่ไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งถึงแม้ว่าจะพบอยู่ประมาณไม่เกินร้อยละ 1 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่อยู่ลาพังคนเดียว แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรสูงอายุที่จาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก ๆ เพราะเป็นกลุ่มที่ทั้งไม่มีผู้ดูแล และไม่สามารถทาอะไรได้ด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรือเรียกว่า ผู้สูงอายุในครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบการอยู่
อาศัยหนึ่งของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการสูงวัยของประชากร เมื่อคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่
ไม่แต่งงานหรืออยู่เป็นโสดมากขึ้น ทาให้มีแนวโน้มต้องอาศัยอยู่คนเดียว หรืออาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดา/พี่
น้องในครัวเรือนเดิมจนถึงวัยสูงอายุเหมือนกัน ในครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ พบว่ามีจานวนสมาชิกในครัวเรือน
สูงสุด 5 คน ที่อยู่ในวัยสูงอายุเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กั บผู้สูงอายุในเขต
106

เมืองนั้น มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน (ตัวผู้สูงอายุ และผู้อาศัย 1 คน) และมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส
ของผู้สูงอายุ
ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ครัว เรือ นผู้สูง อายุมีล ัก ษณะเป็น บ้า นเดี่ ย วลดลง แต่มีแ นวโน้ม ในการ
อาศัย อยู ่ใ นบ้า นประเภททาวน์เ ฮ้า ส์ บ้า นแฝด เพิ ่ม ขึ ้น อย่า งเห็น ได้ช ัด มีป ระเด็น ที ่ น ่า สัง เกตคื อ
ผู้สูง อายุ ใ นครั ว เรื อ นคนเดีย วที่ อ าศั ย อยู่ ใ นห้ อ งชุ ด (อะพาร์ ต เม้ น ต์ แฟลต คอนโดมิเ นี ย ม) มีแ นวโน้ ม
เพิ่ม ขึ้น อย่า งเห็น ได้ชัด จากในปี 2539 ที่มีสัด ส่ว นไม่ถึง ร้อ ยละ 1 ของประชากรสูง อายุทั้ง หมด ในปี
2561 ได้มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เป็น ร้อ ยละ 2.6 ในปี 2561 เช่น เดีย วกัน กับ ผู ้ส ูง อายุที่อ าศัย อยู่ใ นบ้า น
ประเภททาวน์เ ฮ้า ส์ บ้า นแฝด ที่ถึง แม้ว ่า จะมีแ นวโน้ ม ลดลงในช่ว งปี 2550 แต่ใ นปี 2561 กลับ มี
สั ดส่ ว นเพิ่มสู งขึ้น เกือบหนึ่ ง เท่าตัว จากร้อ ยละ 4.8 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2561
จากการศึก ษาเชิง คุณ ภาพได้ส ะท้ อ นให้เ ห็น ว่า การที่ผู ้ส ูง อายุ อ าศัย อยู่ใ นบ้า นเดี่ย วที่ เ ป็ น
หมู่บ้า นจัด สรร หรือ คอนโดมิเ นีย ม ที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารดูแ ลโดยนิติบุ ค คล มีส่ว นทาให้ก ารเข้า ถึง บริ ก าร
หรือ การได้รั บ บริ ก ารจากภาครัฐ รวมถึง การบริ ก ารเคลื่ อ นที่ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ เป็น ไปได้ย ากขึ้ น ด้ว ยกฎ
ของความเป็น นิติบุค คลในที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ จ ะเน้ น ในเรื่ อ งความเป็น ส่ว นตัว ทาให้ก ารเข้า ถึ ง บริ ก ารต่ า ง ๆ
จากภายนอกไม่ทั่ว ถึง เท่า ที่ควรนัก
ในอนาคตเราอาจจะพอมองเห็ น ภาพว่า ผู้ สู งอายุไทยโดยเฉพาะอย่า งยิ่งผู้สู ง อายุที่ อยู่ลาพั ง คน
เดีย วจะอาศัย อยู่ใ นอะพาร์ต เมนต์ แฟลต คอนโดมิเ นีย มเป็น จานวนมากขึ้น ดัง นั้น การเข้า ถึง ในการ
ดูแ ลผู้สูง อายุก ลุ่ม นี้ทั้ง ทางด้า นกายภาพ สิ่ง แวดล้อ ม และสัง คม รวมถึง การมีส วัส ดิก ารให้กับ ผู้สูง อายุ
กลุ่ม นี้ จึง เป็น ความท้า ทายอย่า งยิ่ง ของหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ เมื่อ ประเภทบ้า นทาให้ผู้สูง อายุมีค วาม
เป็น ส่ว นตัว มากขึ้ น รวมถึง เมื่อ มีก ารดู แ ลโดยนิ ติบุค คลที่ ทาให้ผู้สู ง อายุ ไ ม่ ไ ด้รั บ การบริ ก ารในด้ า นการ
ดูแลโดยทั่ว ถึง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากการทางานของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว พบว่า หนึ่งในสาม
ของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวยังคงมีการทางาน (ร้ อยละ 30.3) ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่
ไม่ได้ทางานสูงถึงร้อยละ 69.2 และเมื่อพิจารณาความต้องการในการทางานของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุในเขต
เมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว ยังคงมีความต้องการทางานประมาณร้อยละ 20.1 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด
ค่า ใช้จ่า ยครัว เรื อ น เป็น ดัช นีห นึ่ง ที่ใ ช้วัด ความเหลื่อ มล้าของครัว เรื อ นสูง อายุ ค่า ใช้จ่า ยของ
ครัว เรือ นสูง อายุจ ะผัน แปรไปตามจานวนสมาชิก ในครัว เรือ นที่อ ยู่อ าศัย ทั้ง สองรูป แบบการอยู่อ าศัย
ของครัว เรือ นสูง อายุ มีค ่า ใช้จ ่า ยสูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ค่า ใช้จ ่า ยยานพาหนะ/การเดิน ทาง
ค่า ใช้ จ่า ยที่ไ ม่เ กี่ย วกับ การอุป โภคบริโ ภค และค่า อาหาร/เครื่อ งดื่ม /ยาสูบ โดยผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่
ลาพัง คนเดีย วจะใช้จ่า ยที่ไ ม่เ กี่ย วกับ การอุป โภคบริโ ภค (ภาษี เบี้ย ประกัน ภัย ดอกเบี้ย ซื้อ สลากกิ น
แบ่ง /หวย ฯลฯ) มากที่สุด สาหรับ ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุใ นเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว จะมี
ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยสูงสูดในเรื่องค่าเช่าหรือค่าประเมินค่าเช่าบ้านและที่ดิน
เมื่อ จ าแนกครัว เรือ นผู ้ ส ูง อายุที่อ ยู่ ใ นเขตเมื อ งทั ่ว ประเทศออกเป็น 5 กลุ ่ม เท่า ๆ กัน โดย
เรีย งลาดับ ครัว เรื อ นตามค่า ใช้ จ่า ยอุ ป โภคบริโ ภคต่ อ คนต่ อ เดื อ นจาก น้ อ ยไปมาก (กลุ่ม ที่ 1 ค่า ใช้จ่ า ย
ต่าสุด และกลุ่ม ที่ 5 ค่า ใช้จ่า ยสูง สุด ) ผู้สูง อายุที่มีฐ านะเศรษฐกิจ ต่าคือ อยู่ใ นควิน ไทล์ก ลุ่ม ที่ 1 จะเป็น
ผู้ สู งอายุ ใ นครั ว เรื อ นอยู่ ลาพั ง คนเดี ย วมากที่สุ ดร้ อ ยละ 38.7 ในขณะที่ ค รัว เรื อ นเฉพาะผู้ สู ง อายุ มี ฐ านะ
ทางเศรษฐกิจ ในระดับ สู งคื อ อยู่ ในควิน ไทล์ ที่ 5 ร้อยละ 5.4 ของผู้ สู งอายุในเขตเมื องทั้งหมด
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ผลการศึกษาในเรื่องความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในเขตเมือง
ที่อาศัยเพียงลาพังคนเดียวเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนัก ดังนั้นหากภาครัฐหรือเอกชนมีบริก าร
จัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่ามี
แนวโน้มในการเลือกที่อยู่อาศัยใหม่เพราะไม่มีภาระ ไม่มีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย การตัดสินใจไปอยู่ในที่อยู่อาศัย
ใหม่ในลักษณะของบ้านพักผู้สูงอายุ หรือสถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ก็น่าจะตอบโจทย์กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพัง
คนเดียว แต่เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่พบว่าไม่ได้ดีมากนัก ดังนั้นราคาของการที่อยู่
อาศัยประเภทนี้ก็ควรจะไม่แพงมากนัก ควรอยู่ในระดับกลาง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้จ่ายได้
ปัจจัยด้านสุขภาพ ถือว่าเป็นเสาหลักหนึ่งของการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing) เมื่อพิจารณาถึง
ระดับสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัวใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การกินอาหาร การใส่เสื้อผ้า และการ
อาบน้า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้า) พบว่า ในภาพรวมของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียว
จะยังคงสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตัวเองสูงมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรสูงอายุในเขตเมือง
ทั้งหมด กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทากิจกรรมได้เ ลยทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่ อยู่ลาพังคนเดียว
ร้อยละ 0.7 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด แม้ว่าจะมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก แต่ก็เป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังและ
ดูแล จึงเกิดคาถามว่า แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เมื่อตัวผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานได้
เลย และจาเป็นจะต้องอาศัยอยู่คนเดียว ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีผู้อื่นอาศัยอยู่ด้วย เช่น อยู่
กับบุตร หรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะคาดหวังว่ายังมีผู้ดูแลเป็นคนในครัวเรือนที่
อาศัยอยู่ด้วยกัน
ในประเด็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุจะมีรูปแบบการอาศัยอยู่ ลาพังคนเดียว หรือ
อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันเอง ซึ่งทั้งสองรูปแบบการอยู่อาศัยนี้ถูกมองว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่น่าเป็นห่วงใน
เรื่องของการดูแล หากพิจารณาบริบทของสังคมไทย ที่ยังคงมีลักษณะของการเป็นครอบครัวอุป ถัมภ์ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ให้เกียรติผู้ที่ มีอายุสูงที่สุดในบ้านเป็นหัวหน้าครัวเรือน การให้พ่อแม่ที่อยู่ในวัยสูงอายุ
ของตนไปอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา อาจถูกมองว่าเป็นการทอดทิ้งพ่อแม่ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ข้อค้น
พบว่า แม้ว่าผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าอยู่คนเดียวอย่างแท้จริง ผู้สูงอายุ
ทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ ยังคงไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนกัน ซึ่งเป็น
ลักษณะของค่านิยมไทย ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การเกื้อหนุน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนไทย ที่ถึงแม้ว่า
จะไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ จะยังคงมีการดูแลกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทย ที่
ส่วนใหญ่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้ ๆ กัน จึงทาให้มีการไปมาหาสู่ และดูแลกันอย่างสม่าเสมอ
ในกลุ่ม ผู้สูง อายุใ นเขตเมือ งที่มีผู้ดูแ ล ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว พบว่ามีผู้ดูแลหลักเป็นบุตร
(รวมบุตรเขย/สะใภ้) รองลงมาคือ พี่/น้อง/ญาติ/พ่อแม่ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เมืองที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ลาพังคนเดียว แต่มีผู้ดูแลหลักเป็นเพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก ผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือญาติพี่น้อง แต่ยังโชคดีที่มีเพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จักคอย
ช่วยดูแล ในขณะเดียวกัน มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในเขตเมืองที่มีผู้ดูแลหลักเป็นผู้ดูแลรับจ้าง ผู้สูงอายุ
กลุ่ มนี้ น่ าจะเป็ น กลุ่ มผู้ สู ง อายุ ที่ มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ที่ดี จึงสามารถที่จะจ้างผู้ ดู แลรับ จ้างมาดู แลตนเอง
การศึกษายังสะท้อนบทบาทการดูแลผู้สูงอายุโดยกลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และผู้ดูแล (Caregiver) ซึ่งผู้สูงอายุในเขตเมืองได้
สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เท่าไรนัก
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ปัจ จัย ด้า นสัง คม ในเรื่อ งการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่นอกครัวเรือน ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือนเป็นประจา (ทุกวัน/เกือบทุกวัน / ทุกสัปดาห์) ในสัดส่วนที่มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า บุตรของผู้สูงอายุ
มี ก ารตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ใ กล้ กั บ บ้ า นผู้ สู ง อายุ จึ ง ท าให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นการเยี่ ย มเยี ย นเป็ น ประจ า
เช่นเดียวกับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจาในการติดต่อกับบุตรที่อยู่
นอกครัวเรือนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่า ในการดูแลผู้สูงอายุโดย
บุตรหลานที่อยู่ห่างไกลพ่อแม่ที่สูงอายุ แล้ว จะใช้วิธีการดูแลระยะไกลด้วยการใช้เทคโนโลยีและสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ งกล้องวงจรปิดให้กับพ่อแม่ หรือการใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อติดต่อสื่อสารกัน
เป็นประจา อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ลาพังคนเดียวและ
ไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากบุตรนอกครัวเรือนเลยอยู่ประมาณร้อยละ 17.6 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด
ดังนั้นผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ชุมชนหรือสังคมควรให้การดูแลเป็นพิเศษ
5.1.3 ทัศนคติของผู้สูงอำยุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรดูแลที่เหมำะสม
ในการศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมืองได้นาเสนอใน 3 ประเด็น คือ ทัศนคติต่อการอาศัยอยู่ใน
ที่อยู่ปัจจุบัน ทัศนคติในการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคต และความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อ
สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
5.1.3.1 ทัศนคติต่อกำรอำศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน แม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่ลาพังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุ
ด้วยกันก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงสามารถทากิจวัตรประจาวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร มีความเป็นอิสระ และไม่ต้องการรบกวนหรือเป็นภาระกับผู้ใด ดังนั้นจึง
นาไปสู่ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องต่าง ๆ บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มี
ความคิดสาหรับการปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้การมีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตตามแนวคิดการออกแบบเพื่ อทุกคน (Universal
Design) ในประเด็นนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพได้สะท้อนว่า ผู้สูงอายุยังไม่เห็นถึงประโยชน์และไม่มีความรู้ใน
เรื่องการมีที่อยู่อาศัยที่ดีตามองค์ประกอบที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิต เพื่อทาให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตอยู่ได้ในที่อยู่
อาศัยเดิมอย่างยาวนานที่สุด โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น
การอยู่อาศัยในที่อยู่ปั จจุบั น ของผู้ สูงอายุในเขตเมือง มีหลายสาเหตุปัจจัยประกอบกันที่ผู้สู ง อายุ
ตั ด สิ น ใจที่ จ ะอาศั ย อยู่ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม ในบั้ น ปลายชี วิ ต ในปั จ จั ย ด้ า นกายภาพและจิ ต ใจ ผู้ สู ง อายุ มี
ความคุ้นเคย และผูกผันกับการอยู่อาศั ยในบ้านหลังเดิม ชุมชนเดิม เรียกได้ว่า ผู้สูงอายุมีลักษณะของการติด
บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุ ในด้านปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้ รวมไปถึง
เงินออมและหนี้สิน เป็นประเด็นสาคัญสาหรับผู้สูงอายุที่ใช้บ้านเป็นพื้นที่ในการค้าขายหารายได้ หลัก ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ที่ไม่ได้ทางาน แต่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพหรือเงินส่งกลับจากลูก มีความ
ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านเดิมเนื่องจากไม่อยากไปรบกวนและเป็นภาระให้กับลูกในการหาที่อยู่อาศัยใหม่ ปัจจัย
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ความคุ้นเคยและความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ รวมถึงการมีเพื่อน
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บ้านที่ดี และความปลอดภัยในชุมชน ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกคุ้นชินและพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
คนเดิม และบ้านเดิม
นอกจากนี้ ด้ ว ยสภาพและบริ บ ทการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนเมื อ ง ท าให้ มี ค วาม
สะดวกสบายในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปโรงพยาบาล ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่
อื่น ๆ ในเมือง ประกอบกับความสะดวกสบายในการเดินทาง ทาให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกพึงพอใจที่จะยังคงอยู่
ในสถานที่อยู่อาศัยเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือสถานบริการต่าง ๆ ที่ทาให้
ผู้สูงอายุในเขตเมืองเลือกที่จะอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม อย่างไรก็ตามด้วยคุณลักษณะของชุมชนหรือพื้นที่ตั้ง
ของบ้าน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มีความคับแคบของพื้นที่เนื่องจากการจากัดอยู่ในเขตเมือง จึงทา
ให้การเข้าถึงของการบริการต่าง ๆ ที่บ้านเป็นไปได้ยากขึ้น เช่น รถบริการต่าง ๆ รถขายสินค้า หรือรถดับเพลิง
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
5.1.3.2 ทัศนคติในกำรวำงแผนกำรอยู่อำศัยในอนำคต
ในการศึกษาทัศนคติในเรื่องการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคตของผู้สูงอายุนั้น ได้คาตอบออกมาใน
ลักษณะ 2 แนวทาง คือ การสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม และปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่
1) กำรสูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม
ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว และอยู่กับผู้สูงอายุมีการวางแผนในการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม โดยไม่
มีความต้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปอยู่ในที่อยู่ อาศัยใหม่ ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี สามารถทาอะไรได้ด้วย
ตนเอง ประกอบกับปัจจัยในเรื่องฐานะเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหลักที่มีทัศนคติต่อการอาศัยอยู่ในที่อยู่
อาศัยเดิม แม้ว่าในอนาคตเมื่อร่างกายเสื่อมสภาพไปตามเวลา ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว แต่ยังมีลูก หรือญาติ
พี่น้องที่พึ่งพิงได้ ได้คาดหวังว่าลูกหรือญาติพี่น้องจะไม่ทอดทิ้ง และน่าจะดูแลตนเองในอนาคตได้ ประกอบกับ
การอยู่ใกล้กับบ้านของลูกหรือญาติพี่น้อง ที่ทาให้ผู้สูงอายุวางแผนสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม ในขณะที่ผู้สูงอายุที่
ไม่ มี ลู ก หลาน หรื อ ญาติ พี่ น้ อ ง และตั้ ง ใจว่ า จะอยู่ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม จะฝากความหวั ง ไว้ ว่ า อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จะช่วยดูแลตนเองได้ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่กับผู้สูงอายุ จะมีการวางแผนใน
การสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิมเช่นกัน
นอกจากนี้ การออกไปอยู่อาศัยที่อื่นเพื่อไปอยู่ใกล้กับผู้ดูแลที่เป็นลูกหลานเป็นอีกหนึ่งทางออกและ
เป็นการวางแผนของผู้สูงอายุที่ถึงแม้จะไปอาศัยอยู่ในที่อยู่ใหม่ แต่เป็นการอาศัยอยู่ใกล้กับคนคุ้นเคย ซึ่งยังถือ
ว่าผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน
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2) กำรอยู่อำศัยในที่อยู่อำศัยใหม่
การเลือกที่จะอยู่อาศัยใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในคาตอบของผู้ที่มีความพร้อมและเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่อยู่อาศัยใหม่ในการศึกษานี้หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่เป็นสวัสดิการของรัฐ ในลักษณะของ
สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านพักคนชรา สถานพยาบาล หรือเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุในเชิงพาณิชย์
และสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,
2558) การศึกษาเชิงคุณภาพได้สะท้อนคาตอบของผู้สูงอายุในเขตเมืองว่า มีการวางแผนในการอาศัยในที่อยู่
อาศัย ใหม่ในอนาคตในลั กษณะของสถานพยาบาล (Nursing Home) โรงแรม หรือรีส อร์ทที่มีระบบการ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว เป็นโสด หรือแต่งงาน
แล้ว ไม่มีผู้ใดให้ต้องเป็นห่วงหรือดูแล และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุกลุ่ มนี้
วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคต เหตุผลสาคัญที่สะท้อนจากการศึกษาเชิง
คุณภาพคือ การไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้เชื่อมั่นได้ว่า มีผู้ดูแลในบั้นปลายชีวิตอย่าง
แน่นอน เมื่อผู้สูงอายุมองอนาคตตนเองว่า หากวันใดวันหนึ่งที่ตนเองไม่สามารถทาอะไรได้ด้วยตนเอง แล้วยัง
อยู่ที่เดิมโดยไม่มีผู้ดูแล จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องหาทางออกโดยการหาผู้ดูแล ผู้สูงอายุใน
กลุ่มที่ตัดสินใจและวางแผนไปอาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่นี้ ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อ
การเลือกที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสมกับตนเอง
นอกจากนี้ความรู้สึกที่ไม่ต้องการเป็นภาระหรือรบกวนลูกหลานหรือญาติคนอื่น ๆ เพราะมองว่าต่าง
คนย่อมมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต่างเหตุผลกันไป ความรู้สึกที่ต้องการจะรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
และได้จัดการตนเองได้ยังคงเป็นทัศคติที่ยังคงปรากฎอยู่ในผู้สูงวัย จึงทาให้มีการวางแผนในการเตรียมการที่อยู่
อาศัยในอนาคต
5.1.3.3 ควำมต้ องกำรของผู้ สู ง อำยุใ นเขตเมื อ งเพื่ อ สนั บสนุน กำรมี ที่ อ ยู่ อำศั ยและกำรดู แ ลที่
เหมำะสม
1) กำรสูงวัยในที่อยู่อำศัยเดิม
ผู้สูงอายุในเขตเมือง มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ลาพังคนเดียว มีความต้องการให้มี อสม.หรือทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแวะเวียนไปดูแลเป็นประจา โดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียว มีความต้องการและฝากความหวังว่า อสม. จะเป็นผู้ดูแลตนเองในอนาคต สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่กับ
ผู้สูงอายุ มีความต้องการที่จะอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องที่สูงอายุด้วยกันจนถึงที่สุด จะสูงวัยในที่อยู่อาศัย
เดิมจนกว่าจะไม่สามารถทาอะไรได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ในประเด็นการมีรถบริการขายสินค้าเคลื่อนที่ รวมถึงการมี super market ในพื้นที่ที่อยู่
อาศัย เพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งที่อยู่ลาพังคนเดียว และอยู่กับผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อให้ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่สนั บสนุนผู้สูงอายุให้สูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม
(Ageing in place) เพื่อให้กับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่เดิมได้อย่างมั่นใจ อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยาวนานที่สุด อย่างไร
ก็ตาม ประเภทบ้านของผู้ สูงอายุ มีผลต่อการเข้าถึงรถบริการขายสิ นค้าเคลื่ อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
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ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และบ้านทาวน์เฮาส์ที่ดาเนินการโดยนิติบุคคลที่มีกฎระเบียบ
เคร่งครัดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกบ้าน ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุในเมืองเข้าถึงระบบบริการดังกล่าวได้ยากขึ้น
2) กำรอยู่อำศัยในที่อยู่อำศัยใหม่
การเลือกที่อยู่อาศัยใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในคาตอบของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีความพร้อมและมี
การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงมีความต้องการเลือกไปอยู่ในสถานที่ที่มีระบบบริการดูแลขั้น
พื้นฐานที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีบริการด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล (Nursing
Home) โรงแรม หรือรีสอร์ทที่มีระบบการช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
เหตุผลหลักที่เป็นข้อค้นพบสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่คือ ต้องการมี
ผู้ดูแล และการได้รับบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เมื่อตนเองไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้อย่างเป็นปกติ รวมถึง
หากมีราคาที่ไม่สูงมากนัก ก็จะช่วยทาให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยใหม่ได้ง่ายขึ้น
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่กำรสนับสนุนกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรดูแลที่เหมำะสม
ผลการศึกษาสามารถน าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายต่ อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ อ ง เพื่อให้ ส ามารถ
ดาเนินการสนับสนุนให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อนาไปสู่การ
สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ได้ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะและกำรใช้ประโยชน์ด้ำนนโยบำย
1) กำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีศักดิ์ศรีในตนเอง พึ่งพำตนเองได้เป็นระยะเวลำนำน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ให้สามารถอยู่ได้ด้ว ย
ตนเอง โดยไม่พึ่งพาใคร และพยายามให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในสภาพที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานานที่สุด
2) กำรจัดให้มีกำรดูแลและบริกำรผู้สูงอำยุในเขตเมือง ในลักษณะที่สำมำรถเข้ำถึงผู้สูงอำยุในที่อยู่อำศัยได้
ในอนาคต ที่อยู่ อาศัย ส าหรั บ ผู้ สู งอายุในเขตเมือง ที่มีความต้องการการดูแลระยะยาวจะมีเพิ่มขึ้น
เมื่อครัวเรือนมีขนาดเล็กลง จึงทาให้มีก ารพึ่งพาคนในครอบครัวน้อยลง และต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพา
จากภายนอก ในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละการบริก ารที่ เหมาะสมส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ใ นเขตเมื อ ง จึ ง ต้ อ งมี ก าร
เตรียมการหาวิธีการเพื่อทาให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังคนเดียวได้ ซึ่งการมีบริการเคลื่อนที่สาหรับผู้สูงอายุน่าจะ
ตอบโจทย์ในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งควรเป็นในลักษณะของการส่งเสริมให้บริการต่าง ๆ เคลื่อนเข้าหา
ผู้สูงอายุมากกว่าให้ผู้สูงอายุออกมารับบริการและการดูแลจากภายนอกด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้ำนสำธำรณสุข สนับสนุนให้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร (อสส.) ให้สามารถจัดบริการและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว และอยู่กันเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ไม่มีผู้ดูแลในที่
อยู่อาศัยทุกรูปแบบโดยไม่มีอุปสรรค
2.2 ด้ำนระบบบริกำร ส่งเสริมการมีระบบบริการแบบเคลื่อนที่สาหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง หาวิธีที่จะ
นาสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค หรือเวชภัณฑ์ บริการสุขภาพ สันทนาการ
หรือกิจกรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตอื่น ๆ ให้เข้าไปถึงตัวผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิมให้มากที่สุด
เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของผู้สูงอายุ
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3) กำรสนับสนุนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในหมู่บ้ำนที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลโดยนิติบุคคล
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในประเภทของบ้านทาวน์เ ฮาส์หรือบ้านเดี่ยวในเมืองที่บริหารงานโดยนิติบุคคล อาจ
มีอุปสรรคในการเข้าถึง และการได้รับบริการดูแลจากภาครัฐ เช่น การบริการด้านสุขภาพจาก อสม./อผส. /
อสส. รวมไปถึงการดูแลและบริการผู้สูงอายุในเขตเมืองในลักษณะที่เข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยได้ ดังนั้นเพื่อ
ขจั ดอุป สรรคในการได้รั บ การดู แลและบริ การจากหน่ว ยงานภาครัฐ ภายใต้กฎเกณฑ์ของนิติบุคคล การ
สนับสนุนให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางานเชิงรุกในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีการดูแลโดยนิติ
บุคคล โดยการสร้างความตระหนักในเรื่องการมีบริการและการดูแลผู้สูงอายุให้กับนิติบุคคลหรือคณะกรรมการ
หมู่บ้าน รวมถึงสมาชิกในหมู่บ้าน ได้เห็นความสาคัญของการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้การ
เปิ ด โอกาสให้ มี ค นในหมู่ บ้ า นนิ ติ บุ ค คลเป็ น อาสาสมั ค รประจ าหมู่ บ้ า น เพื่ อ ท างานเป็ น สื่ อ กลางในการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนิติ บุคคล จะช่วยให้ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่
ในหมู่บ้านภายใต้การดูแลโดยนิติบุคคลนั้น ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอย่างทั่วถึง
4) กำรสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยใหม่สำหรับผู้สูงอำยุ
เมื่อการวางแผนในการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้สูงอายุที่มีเป้าหมายหลักใน
เรื่องการมีผู้ดูแล ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการดาเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงตามความต้องการ
และความสามารถที่จ่ายได้ของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม โดย
4.1 หน่วยงานภาครัฐ ควรพิจารณาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่สาหรับผู้สูงอายุให้เป็นหนึ่งในสวัสดิการ
สาหรับผู้สูงอายุที่ให้อานาจการบริหารจัดการ และดาเนินการโดยท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในระดับชุมชน) เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
4.2 สนับสนุนให้มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล เข้ามาดาเนินการจัดทาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ร่วมกับทาง
ภาครัฐ เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเป็นจานวนมากใน
สังคมไทย
4.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชน จัดทาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุร่วมกับทางภาครัฐ เพื่อรองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุทมี่ ีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการมีสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้สูงอายุในลักษณะของการอยู่อาศัยในรูปแบบของ
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด/ทาวน์โฮม หรือห้องชุด (อะพาตเม้นต์ แฟลต คอนโดมิเนียม) ซึ่งการอยู่อาศัยในประเภท
ดังกล่าวของผู้สูงอายุในเขตเมืองมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญทั้งด้านกายภาพ (ภายในที่อยู่
อาศัย) และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (ภายนอกที่อยู่อาศัย) ในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วย
5) กำรส่งเสริมกำรมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในเวลำกลำงวัน (Day care center)
เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง การมี ระบบการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน คือ การให้การ
ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ซึ่งจะมีการบริการทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ และการบริการทางสังคมกับผู้สูงอายุ
ที่จัดตั้งขึ้นในสถานที่ที่ให้บริการระหว่างวัน ปัจจุบันจานวนศูน ย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันแบบไปเช้าเย็น
กลับนี้ยังมีไม่แพร่หลายมากนัก ในประเทศไทย รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับนี้ จึงช่วยเป็น
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ระบบการดูแลที่ช่วยตอบโจทย์ สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล ต้องการการสนับสนุนทางจิตใจ และต้องการ
เครือข่ายทางสังคม
ดังนั้นในการส่งเสริมให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันนี้ ภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนในการ
ดาเนินการจัดทาระบบการดูแลนี้ทั้งในเรื่อง การบริการ งบประมาณ สถานที่ รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อให้
สามารถรองรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้
6) กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสื่อสำรและคอมพิวเตอร์เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอายุในเมือง มีสัดส่วนในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้นภาครัฐ/เอกชนควร
พิจารณาการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุใน
เรื่องการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุก้าวผ่านข้อจากัดด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อลดการมีอคติทาง
อายุ (ageism) ในเรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ข องผู้ สู ง อายุ ที่ มั ก ถู ก มองว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ทั น สมั ย หรื อ ใช้ ไ ม่ เ ป็ น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการพิจ ารณาการใช้เทคโนโลยีระยะไกลในการดูแลผู้ สู งอายุ เช่น กล้ องวงจรปิด เพื่อ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังที่มีญาติหรือลูกที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นใน
เบื้องต้นรัฐควรมีการประชาสัมพันธ์และนาเสนอข้อดีหรือประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีระยะไกล ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ
7) กำรสนับสนุนกำรให้บริกำรสำยด่วนสำหรับผู้สูงอำยุที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
การมีบริการสายด่วนเป็นช่องทางหนึ่งในการเฝ้า ระวังและให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ ทางหน่วยงาน
ภาครัฐควรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ช่องทางสายด่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุไ ด้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
หมายเลขสายด่วนสาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือและดูแลจากภาครัฐ เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ กด 1669 เมื่อมีปัญหาสุขภาพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ที่ให้การช่วยเหลือผู้ สูงอายุที่ได้รับความ
เดือดร้อน ทั้งที่ถูกกระทารุนแรง หรือถูกทอดทิ้ง เป็นต้น ดังนั้น การมีระบบที่ดีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ ต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะ
เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้น
8) กำรสนับสนุนกำรมีโปรแกรมพิเศษสำหรับดูแลผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว ถูกจัดว่าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มแรก ๆ ที่ควรได้รับความช่วยเหลือ การดูแล
จากสังคม เพราะเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลตนเอง และยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่ต้องการการดูแลในอนาคตสูงกว่า
ผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น เพราะในระยะท้ายของชีวิตอาจมีภาวะเจ็บป่วย จนไม่สามารถอาศัยอยู่ตามลาพังคน
เดียวได้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัย และมีผู้ดูแล ดังนั้นทางภาครัฐหรือหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี โ ปรแกรมการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษส าหรั บ ให้ ก ารดู แ ลกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ล าพั ง คนเดี ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลในเรื่องจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีอิสระและอยู่ในสภาพ
ที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานานที่สุด โปรแกรมการดูแลเฉพาะทางสาหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจเป็น
กิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจสาหรับผู้สูงอายุที่มีการปรับเปลี่ยนที่อ ยู่อาศัยจากที่เคยมีผู้อาศัยอยู่ด้วยมาเป็น
อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว การมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มี
บริ บ ทการอยู่ อ าศั ย แบบต่ า งคนต่ า งอยู่ ไ ด้ ม าพบปะกั น เป็ น ประจ า รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ และเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมบาบัดจิตใจ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียวสามารถฟื้นฟูจิตใจ ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างยาวนานที่สุด
115

9) กำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงสังคมให้กับผู้สูงอำยุ
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ยังคงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่มากนัก
การที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม จะช่วยทาให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนนานขึ้น รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และมีศักดิ์ศรี ดังนั้นรัฐบาลควร
มีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ มีความหลากหลายทางด้านอายุ เพศ สมรรถภาพทาง
ร่างกาย และความชอบ/ความพึงพอใจ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
เป็นจานวนมากขึ้น และอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตวิญญาณที่ดี
10) กำรสร้ำงควำมผูกพันในครอบครัว ชุมชน และเพื่อนบ้ำน
ความผูกพันในครอบครัวเป็นพื้นฐานสาคัญของผู้สูงอายุ โดยสัมพันธภาพในครอบครัวมีผลเชิงบวกต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพทางใจของผู้สูงอายุ แม้ว่าผู้สูงอายุจะอยู่ลาพังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน เมื่อ
ผู้สูงอายุมีความต้องการในการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิมแล้ว สิ่งสาคัญคือ การมีผู้ดูแล ดังนั้นชุมชนที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ ควรมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุในชุมชนหรือในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังและลดช่องว่างของผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว โดยไม่มี
ลูกหลานอยู่ใกล้ๆ โดยการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครในชุมชน ที่เป็นการบูรณาการคนในชุมชนร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้นาชุมชน เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง
หรือติดบ้าน ที่ไม่สามารถออกจากนอกบ้านได้ เป็นการส่งเสริมให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในลักษณะ
ของวิสาหกิจชุมชน
11) กำรสนับสนุนกำรมีพื้นที่ส่วนกลำง และกำรทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงวัย
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังในเขตเมือง มีความยากลาบากในการดู แลตนเองมากกว่าผู้สูงอายุในเขต
ชนบทเนื่องจากบริบทสังคมที่เป็นในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ผู้คนไม่ค่อยรู้จักกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อย
ดังนั้นนิติบุคคลหรือผู้นาชุมชนในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุควรพิจารณาให้มีพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัยได้มาทาความรู้จักกัน เป็นการ
สนับสนุนหลักการของ community care เพื่อลดช่องว่างและเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
กับคนหลากหลายวัย (Intergenerational community) เพื่อส่งเสริมความสุขในการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม

ข้อเสนอแนะและกำรใช้ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร
1) ควรศึกษาประเด็น ที่อยู่ อาศัย ในกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตเมืองของพื้นที่ที่ มีระดับความเป็น เมื อ ง
แตกต่างกัน เช่น สูง กลาง ต่า เพื่อนาไปสู่การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในเขตเมืองในระดับที่แตกต่าง
กันต่อการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม
2) พิจารณาประเด็นการวิจัยที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น เรื่องการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
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ภำคผนวก
แนวคำถำม : ผู้สูงอำยุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ จานวนบุตร)
คุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัว
รูปแบบการอยู่อาศัย ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใครบ้าง
ลักษณะที่อยู่อาศัยของท่าน (บ้านตนเองหรือบ้านของคนอื่น)
ประเภทของที่อยู่อาศัย (คอนโด/แฟลต, บ้านเดี่ยว, หมู่บ้าน)
ผู้ดูแลหลักของท่านเป็นใคร
- มีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไร
- ท่านได้รับการดูแลเรื่องอะไรบ้าง (ร่างกาย อารมณ์/จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม)
7. สถานะสุขภาพของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร (สุขภาพกายและสุขภาพทางใจ)
- ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันหรือไม่ อย่างไร (กินข้าว เข้าห้องน้า อาบน้า ใส่เสื้อผ้า
เคลื่อนไหวไป-มา)
- ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพของท่านอย่างไร
- ท่านมีการติดต่อกับลูกหลานญาติพี่น้องที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างไร
8. การเข้าถึงระบบสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงบริการสุขภาพของรัฐ/เอกชนของท่านเป็นอย่างไร
9. ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชนท่านได้เข้าร่วมหรือไม่
อย่างไร
10. ท่านอยู่อาศัยในรูปแบบนี้มานานเท่าไร ในเรื่องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย (อดีต)
11. ท่านมีทัศนคติและความเห็นเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของท่านในปัจจุบันอย่างไร (เหตุปัจจัย มองเรื่อง
ทัศนคติของการอยู่อาศัย, ลักษณะบ้าน/ ชุมชน/ เพื่อนบ้าน) ว่าเอื้อต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบันหรือไม่
(ปัจจุบัน)
12. ถ้าสุขภาพไม่ดี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว จะปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยอย่างไร การวางแผนการอยู่
อาศัยในอนาคตของท่านเป็นอย่างไร (อนาคต)
13. ท่านมีความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ (สถานดูแลผู้สูงอายุ)
14. ท่านต้องการการสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบ้าง
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