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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ มี

วัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้ ประการแรกศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือเปน

ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการวางแผนพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุอยางบูรณาการ ประการท่ีสอง

คนหาและจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ ประการสุดทาย

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข 

รูปแบบการวิจัยออกแบบกระบวนแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใน

การเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือไปสูกระบวนการออกแบบเมืองท่ีรองรับ

ผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขจากปจจัยชี้วัด 8 ประการตาม

เกณฑการพิจารณาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ สิ่งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยูในระดับไมมี จํานวน 3 ดาน 

ไดแก ดานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคาร ดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและ

การมีงานทํา และดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร สิ่งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด 

จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการคมนาคมขนสง ดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม การยอมรับและ

การมีสังกัดในสังคม และดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ และสิ่งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

อยูในระดับนอย จํานวน 1 ดาน คือ ดานท่ีอยูอาศัย ในชุมชนเมือง เทศบาลเมืองแสนสุขควรเนนการ

จัดการพ้ืนท่ีท่ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะรองรับผูสูงอายุ ดานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายใน

อาคาร และดานการคมนาคมขนสง เปนลําดับแรก ควรมีการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินท่ีเตรียม

รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะจะเปนอุปสรรคในการดําเนินการท่ีจะเปนเมือง

ท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุ สําหรับประเด็นดานอ่ืนๆ สามารถดําเนินการควบคูไปดวยกัน 
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Abstract 

 
  A study of spatial potential of Saen Suk Municipality for supporting the 
aging society has 3 objectives as follows: First, study the spatial potential of Saen Suk 
Municipality to be an important basic information for the development planning to 
support the aging society in an integrated manner. Second, find and identify potential 
spatial issues for the development of supporting the aging society. Lastly, suggest the 
development of spatial potential in accordance with the context of Saen Suk 
Municipality. Research model, process design, participatory action research with 
stakeholders in changing or determining spatial utilization. In order to the design 
process of the city that supports the elderly. The results shown that the spatial 
potential of Saen Suk Municipality is based on 8 factors, according to the criteria for 
considering the elderly friendly city. There are 3  levels of things happening in the 
area which are public areas, outside the building and inside the building. Participation 
in citizenship and employment and information and communication. What is 
happening in the area is the least level, consisting of 4  areas which are 
transportation, opportunities for social participation, acceptance and affiliation in 
society and community support and health services. What is happening in the area is 
in a low level, amount 1 aspect which is the housing area in the urban community, 
the city of Saen Suk Municipality should focus on managing the area that the 
infrastructure will support the elderly In terms of public areas outside the building 
and inside buildings and transportation as first priority. There should be planning of 
land use that is prepared to support the expansion of the city in the future because 
it will be an obstacle to proceeding to be a city that is friendly to the elderly, as for 
other issues, can be carried out together.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมของประชากรผูสูงอายุไดเพ่ิมข้ึนเปนลําดับตั้งแตป 2548 
โดยมีประชากรผูสูงอายุ รอยละ 10.4 ของประชากรท้ังประเทศ และภายในป 2568 ไทยจะกาวเขาสู
การเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) จํานวนผูสูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ลานคน หรือ
เพ่ิม ข้ึนเกินรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ภายใตสถานการณ ดั งกลาวรัฐบาลไดจัดตั้ ง
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติข้ึนอันประกอบไปดวยกระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสราง
ยุทธศาสตรแหงชาติในดานสภาวะสูงวัย ในสวนแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (2545-2564) ท่ีไดมี
การทบทวนในป 2552 ไดระบุถึงความสําคัญของการจัดตั้งการดูแลระยะยาวท่ีมีชุมชนเปนฐานให
สามารถเขาถึงและใชงานไดจริงสําหรับผูสูงอายุ โดยมุงเนนท่ีรูปแบบการดูแลท่ีบาน รวมไปถึงการ
ดูแลสุขภาพและการบริการทางสังคมไปพรอม ๆ กัน และนอกจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมีการระบุแนวทางในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
คนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ ประเทศไทยยังใหความสําคัญ
กับแผนพัฒนาผูสู งอายุแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  2 (พ .ศ. 2545-2564) ท่ี เนนปรัชญาหลักของแผน
ประกอบดวย ประการแรก การสรางหลักประกันในวัยสูงอายุเปนกระบวนการสรางความม่ันคงใหแก
สังคม ประการท่ีสอง  ผูสูงอายุมีคุณคาและศักยภาพ สมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวม
อันเปนประโยชนตอสังคม ประการท่ีสาม ผูสูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควรดารงชีวิตอยูในชุมชนของตน
ไดอยางมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผลและสมวัย ประการสุดทายผูสูงอายุสวนใหญไมใชบุคคลดอยโอกาส 
หรือเปนภาระตอสังคมและถึงแมผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะประสบความทุกขยาก และตองการการ
เก้ือกูลจากสังคมและรัฐ แตก็เปนเพียงบางชวงเวลาของวัยสูงอายุเทานั้น 
 จากทิศทางการพัฒนาประเทศ ภาครัฐจึงมุงเนนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน ท้ังนี้เพ่ือใหผูสูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควรดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนของตนเองไดอยางมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินนับเปนหนวยงาน
หลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนทิศทางของแผนตามยุทธศาสตร และเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทใน
การพัฒนาศักยภาพและจัดบริการดูแลผูสูงอายุในชุมชน แตตองยอมรับวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหงยังเห็นความสําคัญเพียงแคการจัดหาสวัสดิการตามสิทธิ เชน เบี้ยยังชีพเทานั้น ในขณะท่ีมี
หลายหนวยงานพยายามพัฒนาและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการจัดบริการดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุแตขาดองคความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง 
 เทศบาลเมืองแสนสุขมีผูสูงอายุรอยละ 12 ของประชากรในเขตเทศบาล หรือประมาณ 
6,000 คนตามท่ีลงทะเบียนไว และผูสูงวัยชาวตางชาติท่ีมาพํานักท่ีนี่ในระยะยาว เชน สแกนดิเนเวียน 
วิลเลจ การดูแลผูสูงอายุจึงกลายเปนท้ังหนาท่ีและโอกาส ดังนั้นหากไดมีการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ี
จะรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตจะเปนการวางระบบการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข รวมท้ัง
เตรียมการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหเพียงพอรองรับผูสูงวัยท้ังคน
ไทยและชาวตางชาติท่ีจะมาพํานักท่ีนี่ในระยะยาว  
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. ศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการ
วางแผนพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุอยางบูรณาการ  
 2. คนหาและจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ 
 3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของ
เทศบาลเมืองแสนสุข 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษาและสิ่งแวดลอม 
 2. รองรับสังคมผูสูงอายุ ระยะเวลา 20 ป 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมผูสูงอายุในเทศบาลเมืองแสนสุข 
ในรองรับการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุในอนาคต รวมท้ังมีการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 2.การพัฒนาใหเทศบาลเมืองแสนสุขเปนเมืองตนแบบดาน Smart City ท่ีมุงเนนการ
พัฒนา และสงเสริมสังคมผูสูงอายุในทุกมิติ 
 
ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 ระยะเวลาในการทําวิจัย 2 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการ  ( วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

แบบแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี กระบวนการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

การวิเคราะหและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

 

ขอคนพบประเด็นศักยภาพพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ 
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ เปน
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ีระดับนโยบายในการคาดการณในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนและเตรียมการรองรับ ดังนั้น
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจะครอบคลุมกฎหมายเก่ียวกับผูสูงอายุ หลักการจัดการ
เก่ียวกับผูสูงอายุ  หลักเกณฑการพิจารณาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีรองรับผูสูงอายุ 
 
สังคมผูสูงอายุในอนาคต 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2562) ไดเสนอคุณภาพความสามารถในการทํางานไดจนวัน
สุดทายของชีวิตผูสูงอายุ สําหรับบริบทประเทศไทย ไวดังนี้ 
 ประการท่ี 1 ผูสูงอายุไมควรเกษียณ ตองมีกิจกรรมหรืองานท่ีตองทําทุกวันอยางเปน
ประจํา ตื่นตัว มีไฟและกระตือรือรนกับงานท่ีเหมาะกับชวงอายุ 
 ประการท่ี 2 ออกกําลังกายอยางมีผลลัพธ กลาวคือ นอกจากจะมีสุขภาพท่ีดีข้ึนแลว การ
ออกกําลังกายไมทําใหสูญเวลาในการทําดีและสรางประโยชนตอสังคมประเทศชาติ เชน ปนจักรยาน
สะสมพลังงานเปนไฟฟานําไปขายได การสงเสริมใหคนเดินไปเรียนหรือทํางาน การนําจํานวนแคลอรี่
ท่ีลดลงไปใชลดหยอนภาษีพิเศษ 
 ประการท่ี 3 สงเสริมใหคนไทยสังกัดชุมชนท่ีมีอุดมการณท่ีดี รักใครผูกพันกัน ดังท่ีโอกินา
วามีแนวคิดจัดกลุมเพ่ือน 5 คน ท่ีสัญญาจะดูแลกันตลอดไป  
 ประการท่ี 4 ควบคุมมาตรฐานดานอาหาร โดยภาครัฐควรตั้งงบวิจัยเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
อาหาร รวบรวมทุกศาสตรการรับประทานอาหารเทาท่ีมีและจัดทําเปนระบบ เพ่ือใหไดคําตอบท่ี
ถูกตองเขาใจตรงกันอยางชัดเจนวาอะไรดี ไมดีอยางไร ประเด็นใดท่ียังไมมีขอสรุป รวมถึงการให
ความรูเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอนการทําอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ดีตอสุขภาพ ตลอดจนมีการ
ควบคุมสารตกคางในอาหาร ท้ังพืช และเนื้อสัตวใหเปนมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ผูบริโภค 
 ประการท่ี 5 ทําอากาศใหดี โดยลดการสรางมลภาวะและกําจัดมลภาวะตกคางอยูใหหมด 
เชน ปลูกตนไมในเมืองเพ่ิมมากข้ึน สงเสริมนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศท่ีมีคุณภาพ ราคาถูกจนทุกคน
สามารถซ้ือได  
 คาดหวังวาจะเห็นประเทศไทยมีผูสูงอายุท่ีอายุยืนถึง 123 ป อยางมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
ภาคสวนท่ีเก่ียวของควรมีการศึกษาและใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ ความเปนอยูคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศมากข้ึน เพ่ือประเทศไทยจะมีผูรวมสรางสรรคสิ่งดีใหกับประเทศ เปนท้ังแบบอยางชีวิต 
เปนท่ีปรึกษา และเปนผูถายทอดเรื่องราวการใชชีวิตท่ีดีดวยความเขาใจอยางลึกซ้ึงใหกับคนรุนหลัง
ตอไป 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ (2562) การศึกษาของธนาคารพัฒนาแหงเอเชียและองคการ
สหประชาชาติไดคาดการณเอาไววาประมาณป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีประชากรผูสูงอายุถึง
14.45 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด การเตรียมความพรอมสําหรับการกาวสู
สังคมผูสูงอายุในอนาคตเปนสิ่งท่ีตองไดรับความสนใจจากรัฐบาลมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะตองคํานึงถึง 
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เรื่องของสวัสดิการตาง ๆ แลว การจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางเพียงพอก็นับไดวาเปนอีก
หนึ่งแนวทางท่ีหนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญ ซ่ึงในท่ีนี้ขอเสนอแนะแนวทางบางประการในการ
จัดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ดังตอไปนี้ 
 ปรับปรุงสถานท่ีสาธารณะใหเปนมิตรกับผูสูงอายุมากข้ึน เชน การจัดใหมีหองน้ําสาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะตามบริเวณสถานท่ีราชการและสวนสาธารณะตาง ๆ ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับผูสูงอายุท่ีมีปญหาในเรื่องสุขภาพและการยืนรอคิวเขาใชบริการเปนระยะเวลานาน 
รวมท้ังการจัดใหมีปุมเตือนภัยฉุกเฉินในหองน้ําสาธารณะสําหรับผูสูงอายุดังกลาว เพ่ือใหเจาหนาท่ี
สามารถเขาไปชวยเหลือผูสูงอายุไดทัน ในกรณีท่ีผูสูงอายุเกิดประสบอุบัติเหตุหรือไดรับอันตรายใน
ขณะท่ีเขาใชหองน้ํา เปนตน 
 เพ่ิมพ้ืนท่ีในการติดตอสื่อสารหรือพบปะสังสรรคระหวางกันของผูสูงอายุ เชน การ
ตั้งเปาหมายท่ีจะทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการอินเตอรเน็ตไดมากข้ึน โดยการจัดให มี
อินเตอรเน็ตชุมชนหรืออินเตอรเน็ตหมูบานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยดําเนินการรวมกับการจับคู
บริษัท CSR ในการใหความรูเบื้องตนดาน IT กับผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีความสนใจอยางตอเนื่องจริงจัง 
และการกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน เชน กําหนดใหชุมชนตองมีพ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรมของผูสูงอายุท้ังกิจกรรมทาง
ฝายกายภาพและกิจกรรมทางสังคม อยูเปนตน 
 ปรับปรุงรถโดยสารประจําทางใหมีความเหมาะสมกับการใชบริการของผูสูงอายุ เชน การ
เพ่ิมจํานวนท่ีนั่งสําหรับผูสูงอายุบนรถโดยสารประจําทาง หรือการจัดใหมีรถโดยสารประจําทาง
สําหรับผูสูงอายุท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขมงวดและเอาจริงเอาจังในการ
ควบคุมวินัยของคนขับ เชน ในการจอดรถตองใหนิ่งกอนเปดประตูใหผูโดยสารลงจากรถ การไมขับรถ
เร็วเกินกวาท่ีกําหนดหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับผูโดยสาร ซ่ึงผูโดยสาร
สามารถรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของไดโดยตรงหากพบการกระทําดังกลาว ท้ังนี้ ก็ยังเปด
โอกาสใหคนท่ัวไปสามารถใชบริการรถโดยสารประจําทางนี้ได แตใหสิทธิพิเศษกับผูสูงอายุเปนอันดับ
แรก 
 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตาง ๆ เพ่ือรองรับกับการกาวเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุนั้น มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการเตรียมความพรอมสําหรับการดูแลผูสูงอายุในดานอ่ืน 
ๆ ท้ังนี้  โดยมีเปาหมายหลักก็เพ่ือท่ีจะทําใหผูสูงอายุในสังคมไทยไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมในทุกมิติอยางแทจริง 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2557) ไดกลาวถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของโลกในป 2050 ไปแลววาจะมีทิศทางในอนาคตเปนอยางไร ประเทศใดบางท่ีจะกาว
ข้ึนมาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจตอไป และประเทศไทยควรปรับตัวอยางไรใหสอดคลองกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต ทวา ยังมีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอีกดานหนึ่ง 
คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคม เนื่องจากวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและโครงสรางทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ ผมขอนําเสนอ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนในป 2050 ดังตอไปนี้ 
 ลักษณะโครงสรางทางสังคมในอีก 40 ปขางหนา จะเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมแหงผูสูงอายุ
โดยสมบูรณ หรือกลาวไดวา สังคมโลกในอนาคตจะเปนสังคมท่ีผูสูงอายุครอบครองก็เปนได เนื่องจาก 
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การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของโลก ท่ีคนเกิดนอยลงและอายุยืนมากข้ึน ทําใหประชากร
ท่ัวโลกจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวข้ึนอยางนอย 9 ป และประชากรท่ัวโลกท่ีมีอายุมากกวา 65 ป จะมี
จํานวน 2 พันกวาลานคน คิดเปนสัดสวนได 1 ใน 5 หรือรอยละ 20 ของประชากรท้ังโลก ซ่ึงพบไดใน
เกือบทุกประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึง
ประเทศญี่ ปุน ท่ี เปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณตั้ งแตป  2010 และจากขอมูลขององคการ
สหประชาชาติ พบวา ในป 2047 จะเปนครั้งแรกของโลกท่ีจํานวนประชากรอายุ 60 ป จะมีมากกวา
จํานวนประชากรเด็ก นอกจากนี้ จากการคาดการณจํานวนประชากรผูสูงอายุในป 2050 ในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีจะมีจํานวนประชากรผูสูงอายุมาก
เปนอันดับท่ี 2 คือ รองจากประเทศสิงคโปร และประเทศลาว เปนประเทศท่ีมีสัดสวนของจํานวน
ประชากรผูสูงอายุต่ําท่ีสุดในกลุม 
 ในป 2014 นี้ ประเทศท่ีมีสวัสดิการดูแลผูสูงอายุดีท่ีสุดจากท้ังหมด 96 ชาติ คือ ประเทศ
นอรเวย รองลงมาเปนแชมปเกาอยางประเทศสวีเดน และประเทศอัฟกานิสถานรั้งอันดับทายสุด วัด
ดวย The Age Watch Index ท่ีมีตัวชี้วัดท้ังหมด 4 ดาน 13 ประการ เชน อายุขัย โครงการเงิน
บํานาญสําหรับผูสูงวัย ระบบขนสงสาธารณะ และอัตราความยากจนในหมูประชากรท่ีอายุมากกวา 
60 ป เปนตน ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยองคการไมแสวงหากําไร Helpage International รวมกับกองทุน
ประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) โดยเริ่มจัดอันดับเปนครั้งแรกในป 2013 และในป 2014 นี้ 
ผลอันดับตางๆ ท่ีปรากฏ คือ ประเทศสวิตเซอรแลนด แคนาดา และเยอรมนี ติด 5 อันดับแรกของ
ประเทศท่ีมีสวัสดิการคุมครองผูสูงวัยดีเยี่ยมท่ีสุด ขณะท่ีประเทศสหรัฐฯ ครองอันดับ 8 ตามมาดวย
ญี่ปุนอันดับ 9 สวนจีนอยูท่ีอันดับ 48 รัสเซียอันดับ 65 และอินเดียอันดับท่ี 69 
 สําหรับประเทศไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรเชนเดียวกัน ทําใหใน
ปจจุบันมีจํานวนประชากรสูงอายุเปนจํานวนมากเชนกัน คือ ประมาณรอยละ 10 ของประชากร
ท้ังหมด และในป 2050 จะมีผูสูงอายุถึงประมาณ 25% ของประชากรท้ังหมด จากการจัดอันดับเม่ือป 
2013 ประเทศไทยไดอันดับท่ี 42 ในขณะท่ีป 2014 ไดอันดับดีข้ึน คือ อยูท่ีอันดับ 36 ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับปานกลาง แตวาดีท่ีสุดในกลุม 6 ประเทศ ASEAN ท่ีรับการสํารวจ ประเทศไทยมีคะแนนดีท่ีสุด
ในดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ โดยอยูในอันดับท่ี 12 แตทวา สถานการณรักษาพยาบาลกลับ
อยูในอันดับปานกลาง คือ อันดับท่ี 41 สวนในดานความม่ันคงทางการเงิน อยูอันดับท่ี 58 และดาน
การจางงานกับการศึกษาอยูอันดับท่ี 73 
 จากผลการสํารวจ ประเทศท่ีมีการจัดการดานผูสูงอายุดีท่ีสุด ลวนเปนประเทศพัฒนาแลว
ท้ังสิ้น ในขณะท่ีในกลุม 5 ประเทศ BRICS ไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใตนั้น 
แมวาจะมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจจนเติบโตอยางรวดเร็วตลอดหลายปท่ีผานมา ทวาการรับมือกับ
สังคมผูสูงอายุยังไมมีการเตรียมความพรอมเทาท่ีควร ซ่ึงก็ไมตางจากกลุม ASEAN เทาใดนัก คือ 
ประเทศฟลิปปนส อยูอันดับ 44 ประเทศเวียดนามอันดับท่ี 45 ในขณะท่ีประเทศสิงคโปรไมไดอยูผล
สํารวจ เพราะปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุ โดยสวนหนึ่งเปนเพราะเปนเรื่องท่ีซับซอนและ
เปนเรื่องเชิงสังคมท่ีละเอียดออนบนคาใชจายการดูแลท่ีสูง 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความโดดเดนดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอผูสูงอายุ ทํา
ใหประเทศไทยเปนประเทศเปาหมายเพ่ือการพักผอนและการทองเท่ียวระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
ชาวตางชาติ ไมวาจะเปนผูสูงอายุชาวญี่ปุน ยุโรป หรือออสเตรเลีย นอกจากนี้ มีการใหบริการท่ีดีและ 
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มีความพรอมในเรื่องการอํานวยความสะดวกดานสุขภาพ สถานพยาบาล โรงแรม รานอาหารตางๆ 
สําหรับนักทองเท่ียว กอใหเกิดเปนโอกาสของประเทศไทยในการสรางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม 
 ทิศทางในอนาคตสําหรับสังคมไทย คือ ลักษณะทางสังคมตองปรับเปลี่ยนเปนสังคมท่ี
เอ้ือเฟอ คํานึงถึง และใหความสําคัญกับผูสูงอายุมากข้ึน มีการอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุไทย
โดยเฉพาะ ท้ังสินคาและบริการ รวมไปถึงจะมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุโดยตรงมากยิ่งข้ึน เชน 
นโยบายเรื่องเงินบํานาญในประเด็นของวิธีการจายเงินและบทบาทของเงินบํานาญในการชวยเหลือผู
สูงวัยท่ียังสามารถเคลื่อนไหวและพ่ึงพาตนเองได เปนตน 
 ประเทศไทยในป 2050 กับสังคมผูสูงอายุ เปนสิ่งท่ีประเทศตองเผชิญและไมอาจหลีกเลี่ยง
ได คําถามสําคัญในวันนี้ คือ ประเทศมีการเตรียมความพรอม เพ่ือรับรองการเปลี่ยนแปลงนี้มากนอย
เพียงใด ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมท้ังดานทรัพยากรทุน ทรัพยากรมนุษย ระบบรองรับเรื่อง
สุขภาพ การอํานวยความสะดวกดานตางๆ รวมถึงความปลอดภัยในท่ีอยูอาศัย อาหาร และการ
เดินทางใหเปนไปอยางครบวงจร รวมไปถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรในประเทศท้ัง
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนใหเทาเทียมและกาวทันประเทศอ่ืนๆ เพ่ือกาวไปสูการมีบทบาทสําคัญใน
ระดับโลกมากข้ึน 
 
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 ศูนยศึกษามหานครและผังเมือง (2562) ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี 
 1. ผูนําท่ีใหความสําคัญกับประเด็นผูสูงอายุ ผูบริหารและคณะผูบริหารเทศบาลเมือง
นนทบุรีไดเล็งเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ ทําใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนงานท่ี
เก่ียวของกับผูสูงอายุ รวมถึงการหาสถานท่ี การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และมีการวาง
โครงสรางบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุอยางจริงจัง ซ่ึงตอมาโครงการท่ีไดสนับสนุนใหมีการสราง
ศูนยฯลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงการบริหารศูนยฯในพ้ืนท่ีก็ไดใหผูนําชุมชนเปนประธานคณะ
กรรมการบริหาร สงผลใหการบริหารสามารถเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพดวย กลาวไดวา 
ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนในทุกระดับ ท้ังระดับเทศบาลและระดับชุมชน เปนปจจัยสําคัญในการผลักดัน
นโยบายและสรางความคืบหนาใหสามารถเกิดข้ึนไดเปนรูปธรรม 
 2. งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากท้ังเทศบาลเมืองนนทบุรีและหนวยงานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง ไดแก งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขาและคาสมาชิกรายปจากสมาชิกผูใชบริการศูนยฯ ในแตละเดือน และ
มีการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม สงผลใหศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตแหงนี้สามารถดําเนินการตอไป
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงบประมาณเหลานี้จะใชในการบริหารงาน การสงเสริมและ
การจัดซ้ืออุปกรณตาง ๆ สําหรับกิจกรรมภายในศูนยฯ 
 3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีมีใจรักการบริการ เจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมสุขภาพท่ีมีหัวใจท่ีรัก
การบริการผูสูงอายุ เต็มใจใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และใหขอมูลตาง ๆ แกผูสูงอายุ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ี
ประจําอยูท่ีศูนยฯตลอดเวลา ทําใหกิจกรรมสามารถดําเนินไดตลอดไมขาด ซ่ึงเจาหนาท่ีเหลานี้เองท่ี
เปรียบเสมือนกลไกสําคัญท่ีผลักดันใหโครงการประสบความสําเร็จและยั่งยืน 
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 4. ครูผูสอนท่ีมีจิตอาสา เหลาครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอบรมใหความรูและนํากิจกรรมอยาง
เต็มกําลังความสามารถโดยไมคาดหวังถึงผลประโยชนสวนตน แตมีความตองการเพ่ือใหผูสูงอายุเขา
รวมกิจกรรมไดรับความรูและไดฝกทักษะอยางเต็มท่ี โดยครูผูสอนท่ีมีจิตอาสาเหลานี้ยังมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหสามารถตอบสนองตอจํานวนผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม และชวยสงเสริมให
กิจกรรมในศูนยสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. เครือขายท่ีมีความเขมแข็ง เทศบาลเมืองนนทบุรีมีเครือขายท่ีเขมแข็งทําใหการ
ประสานงานเพ่ือการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปไดดวยดี และยังมีการถายทอดองคความรู
ระหวางชุมชน พยายามสรางชุมชนตนแบบเพ่ือใหเกิดศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชุมชนอ่ืน ๆ 
อีกดวย เกิดเปนเครือขายระหวางชุมชนท่ีสามารถแลกเปลี่ยนและติดตามผลรวมกัน ท้ังยังพยายาม
สรางศูนยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยมุงเนนการยืนหยัดไดดวยตนเอง สงผลใหแนวคิดและตัวโครงการมีการ
รับรูแพรหลายและไดรับการยอมรับในวงกวาง 
 6. โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม เทศบาลเมืองนนทบุรีมีความพรอมตอการประกอบ
กิจกรรมตางๆ เชน สถานท่ีตั้งของศูนยฯ อาคารท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน วัสดุอุปกรณ
ประกอบกิจกรรม การคมนาคมสาธารณะ ฯลฯ โดยความพรอมเหลานี้เปนความพรอมท่ีมีมาแตเดิม
และเปนผลมาจากการบริหารงานของผูบริหารและคณะทํางานดวย เม่ือโครงสรางตาง ๆ ดี การ
ทํางานตาง ๆ จึงสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
 7. การผลักดันไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน เทศบาลเมืองนนทบุรีไดเล็งเห็นวาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เกิดข้ึนในเทศบาลเมืองนนทบุรีประสบความสําเร็จและเปนประโยชนกับชุมน จึงไมตองการใหแนวคิด
นี้เกิดข้ึนเพียงพ้ืนท่ีเดียว แตตองการผลักดันขยายไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ดวย โดยพยายามสงเสริมและ
สรางตนแบบศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอ่ืน ๆ ใหชุมชนมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีการบริหาร
และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง ผานการถายทอดองคความรู ใหคําปรึกษา 
และติดตามผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดวย 
 
เกณฑการพิจารณาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ  
 1. พ้ืนท่ีกลางแจงและอาคาร 

  1.1 พ้ืนท่ีสาธารณะตองสะอาดและนารื่นรมย 
  1.2 พ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีนั่งกลางแจงมีจํานวนเพียงพอท่ีไดรับการบํารุงรักษาและ
ปลอดภัย 
  1.3 ทางเทาไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดีปราศจากสิ่งกีดขวางและสงวนไวสําหรับคน
เดินเทา 
  1.4 ทางเดินมีความลื่นและกวางพอสําหรับรถเข็นและลดระดับถนนลง 
  1.5 การขามชองทางเดินเทามีความสมบูรณเพียงพอและปลอดภัยสําหรับผูท่ีมีระดับ
ความรุนแรง 

แตกตางกันและประเภทของความพิการโดยมีเครื่องหมายท่ีไมเก่ียวกับเสนประสาทสัญญาณภาพและ
เสียงและเวลาในการขามท่ีเหมาะสม 

1.6 ขับรถใหทางเดินเทาท่ีทางแยกและทางเดินเทาขาม 
1.7 เสนทางจักรยานแยกจากทางเทาและทางเดินเทาอ่ืน ๆ 
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1.8 ความปลอดภัยจากภายนอกจะไดรับการสงเสริมดวยแสงไฟถนนท่ีดีตํารวจ

ลาดตระเวนและการศึกษาชุมชน 
1.9 บริการตั้งอยูดวยกันและเขาถึงได 
1.10 มีการจัดการบริการลูกคาพิเศษเชนคิวแยกตางหากหรือเคานเตอรบริการสําหรับ

ผูสูงอายุ 
  1.11 สิ่งปลูกสรางท่ีไดรับการยอมรับอยางดีท้ังดานนอกและดานในมีท่ีนั่งและหองสุขา

ท่ีพอเพียงสามารถเขาถึงลิฟตลิฟตบันไดราวบันไดและบริเวณลื่นได 
  1.12 หองสุขาสาธารณะกลางแจงและในรมมีจํานวนเพียงพอสะอาดเปนพิเศษดูแล

รักษางายและเขาถึงได 
 
รายการตัวบงชี้ 
 
Walkability/ เมืองท่ีเดินได 1. จํานวนพ้ืนท่ีสําหรับพักผอนและระยะทางระหวางพ้ืนท่ี 

2. จํานวนหองน้ําท่ีเขาถึงได 
3. ทางขามท่ีปลอดภัย (เชน มีเวลาขามท่ีเหมาะสม เกาะกลาง

ถนน จุดพักครึ่งทาง ท่ีมองเห็นไดงาย ) 
4. ทางเทาเสนทางและทางเดินมีอยูและอยูในสภาพท่ีปลอดภัย 

(เชน มีพ้ืนผิวเรียบ ถนนแยกเลนจักรยานมีความกวาง) 
Actual and Perceived 
Accessibility/ การเขาถึงท่ี
เกิดข้ึนจริงและการรับรู 

5. อาคารสาธารณะมีการเขาถึงและสามารถเดินรถรอบอาคาร
ไดอยางเพียงพอ (เชนการเขาถึงท่ีระดับพ้ืนดินรายการระดับ
ทางลาดรถเข็นคนพิการประตูอัตโนมัติ, ทางเดินกวางเพ่ือ
รองรับสกูตเตอรและรถเข็นคนพิการ) 

Injuries/ ความบาดเจ็บ 6. จํานวนการลมและการบาดเจ็บอ่ืนๆของผูสูงอายุ (เกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ) 

Crime Prevention/ การ
ปองกันอาชญากรรม 

7. ความพรอมใชงานของกลยุทธการปองกันอาชญากรรม
หลักสูตรและโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ(รวมถึงการให
ความสําคัญกับการฉอโกงและการละเมิดผูสูงอายุ) 

 
 2. การขนสง คมนาคม 

2.1 คาใชจายในการขนสงสาธารณะมีความสมํ่าเสมอและแสดงออกอยางชัดเจน 
  2.2 การขนสงสาธารณะมีความนาเชื่อถือและบอยครั้งรวมท้ังในเวลากลางคืนและใน
วันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุด 
  2.3 พ้ืนท่ีเมืองและบริการท้ังหมดสามารถเขาถึงไดโดยระบบขนสงสาธารณะมีการ
เชื่อมตอท่ีดีและเสนทางท่ีมีเครื่องหมายและยานพาหนะ 
  2.4 ยานพาหนะมีความสะอาดดูแลรักษาไดดีสามารถเขาถึงไดไมแออัดและมีท่ีนั่งลําดับ
ความสําคัญท่ีไดรับการยอมรับ 

2.5 มีบริการรถรับสงคนพิเศษสําหรับคนพิการ 
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  2.6 ขับรถหยุดลงท่ีจุดจอดท่ีกําหนดและขางขอบถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ข้ึนเครื่องและรอใหผูโดยสารนั่งกอนจะขับรถออก 
  2.7 สถานีขนสงและสถานีขนสงตั้งอยูในทําเลสะดวกสามารถเขาถึงไดปลอดภัยสะอาด
เปนกันเองและมีการทําเครื่องหมายอยางดีมีท่ีนั่งและท่ีพักพิงเพียงพอ 
  2.8 ขอมูลท่ีครบถวนและเขาถึงไดมีใหกับผูใชเก่ียวกับเสนทางตารางเวลาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกความตองการพิเศษ 

2.9 มีการใหบริการขนสงโดยสมัครใจซ่ึงการขนสงสาธารณะมี จํากัด มากเกินไป 
2.10 แท็กซ่ีสามารถเขาถึงไดและมีระเบียบเรียบรอยและคนขับรถก็สุภาพและเปน

ประโยชน 
2.11 ถนนไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดีโดยมีทอระบายน้ําและแสงไฟท่ีดี 

    2.12 การขนสงทางอากาศเปนไปอยางถูกตอง 
2.13  ถนนไมมีสิ่งกีดขวางท่ีกีดขวางการมองเห็นของคนขับ 
2.14  เครื่องหมาย สัญญาณจราจรและทางแยกจะมองเห็นไดและวางไวอยางดี 
2.15  การศึกษาโปรแกรมการขับข่ีและการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับผูขับข่ีทุกคน 
2.16  ท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีหลนจะปลอดภัยเพียงพอในจํานวนและตั้งอยูในทําเลสะดวก 

    2.17 มีท่ีจอดรถและท่ีจอดรถลําดับความสําคัญสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษและมี
ความเคารพ 
 
รายการตัวบงชี้ 
 
Transportation Options and Public 
Transit /ตัวเลือกการขนสงและการขนสง
สาธารณะ 

8. ความพรอมใชงานของตัวเลือกท่ีเหมาะสม
สําหรับการขนสง (เชนสาธารณะ / สวนตัว 
หางหุนสวนอาสาสมัครขับรถโปรแกรม
สวนสาธารณะและไปรถรับสง) 

9. สัดสวน (หรือจํานวน) ของรถประจําทางท่ี
สามารถเขาถึงไดทําความสะอาดและมี
ปลายทางและจํานวนท่ีแสดงไวอยางชัดเจน 

10. ปายรถเมล / ท่ีพักพิงมีความปลอดภัยและ
สามารถเขาถึงได (เชนมีท่ีนั่งสวางติดอยูใกล
กับท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ) 

11. สัดสวนของผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปท่ีสามารถ
เขาถึงและใชระบบขนสงสาธารณะ 

Age-Friendly Streets and Parking/ 
ถนนท่ีมีความเปนมิตรและท่ีจอดรถ 

12. ถนนมีปายถนนและปายถนนท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม 

13. ชองท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีลลานจอดตองสะอาด 
โลง ไมมีสิ่งขีดขวาง 
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 3. บานท่ีอยูอาศัย 
  3.1 มีท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยและใกลเคียงกับ
การบริการและสวนท่ีเหลือของชุมชน 

3.2 มีการบํารุงรักษาบานและบริการสนับสนุนอยางเพียงพอและมีระเบียบเรียบรอย 
    3.3 ท่ีอยูอาศัยไดรับการออกแบบมาอยางดีและเปน ท่ี พักพิงท่ีปลอดภัยและ
สะดวกสบายจากสภาพอากาศ 
    3.4 ชองวางภายในและพ้ืนผิวระดับใหอิสระในการเคลื่อนยายในหองพักและทางเดิน
ท้ังหมด 
    3.5 ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการเปลี่ยนแปลงในบานมีใหเลือกใชและมี
ระเบียบเรียบรอยและผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของผูสูงอายุ 
    3.6 ท่ีอยูอาศัยใหเชาสาธารณะและพาณิชยกรรมสะอาดสะอาดและปลอดภัย 
   3.7 มีท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุท่ีออนแอและทุพพลภาพท่ีเพียงพอและมีสภาพพรอม
สําหรับการบริการท่ีเหมาะสม 

 
รายการตัวบงชี้ 
 
House Availability/ ความพรอมในการ
เคหะ 

14. ความพรอมของท่ีอยูอาศัยราคาไมแพงซ่ึง
ตั้งอยูอยางเหมาะสมสรางข้ึนไดรับการ
ออกแบบอยางดีมีความปลอดภัยและ
ระยะเวลารอคอยสั้น 

15. ความพรอมใชงานของอเนกประสงคและอายุ
ท่ีเหมาะสมในตัวเลือกท่ีอยูอาศัยสถานท่ี 

Housing Programs and Resources/
โครงการท่ีพักอาศัยและทรัพยากร 

16. ความพรอมใชงานของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถเขาถึงความปลอดภัยและ
ความสามารถในการปรับตัวของท่ีอยูอาศัย 
(เชน ราวมือทางลาด เครื่องตรวจจับควนัไฟ) 

17. ความพรอมใชงานของการบํารุงรักษาบาน
การสนับสนุนและการดูแลผูปวยท่ีเปนมิตร
กับทุกวัย 

Ability to Age in Place/ ความสามารถ
ของอายุในสถานท่ี 

18. สัดสวนของผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปท่ีตองการอยู
ในท่ีอยูอาศัยปจจุบันของพวกเขาและม่ันใจ
วาพวกเขาสามารถท่ีจะทําเชนนั้นได 

Housing Support Awareness/ การให
ความรูสนับสนุนการเคหะ 

19. ความตระหนักเก่ียวกับเงินอุดหนุนคาเชาหรือ
โปรแกรมอ่ืน ๆ (เชนสินเชื่อบาน) ระหวาง
ผูสูงอายุ 
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 4. การมีสวนรวมทางสังคม 
  4.1 มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมและกิจกรรมตางๆตั้งอยูในทําเลสะดวกเขาถึงไดสะดวก
มีระบบใหบริการรถสาธารณะ 

4.2 กิจกรรมจัดข้ึนในเวลาท่ีสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 
4.3 กิจกรรมและกิจกรรมสามารถเขารวมคนเดียวหรือกับเพ่ือน 
4.4 กิจกรรมและสถานท่ีนาสนใจเปนท่ีนาพอใจโดยไมมีคาใชจายในการเขารวมท่ีซอน
อยูหรือเพ่ิมข้ึน 

    4.5 มีขอมูลท่ีดีเก่ียวกับดานกิจกรรมและดานกิจกรรมรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการ
เขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและทางเลือกในการเดินทางสําหรับผูสูงอายุ 

4.6 มีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจของประชากรท่ีมีอายุมากกวา 
  4.7 การชุมนุมรวมท้ังผูสูงอายุจะจัดข้ึนในจุดชุมชนทองถ่ินตางๆเชนศูนยนันทนาการ
โรงเรียนหองสมุดศูนยชุมชนและสวนสาธารณะ 

4.8 มีการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีสอดคลองกันเพ่ือรวมถึงคนท่ีมีความเสี่ยงตอการถูก
แยกทางสังคม 

 
รายการตัวบงชี้ 
 
Engagement in Social Activities/ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

20. สัดสวนของผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปท่ีมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมอยางนอยสัปดาหละครั้ง (เชน
พบปะกับเพ่ือน / เพ่ือนบานมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานพลเรือนจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรม
อาสาสมัครหรือท่ีทํางาน) 

Opportunities for Participation/ 
โอกาสในการมีสวนรวม 

21. มีโปรแกรมสันทนาการและการเรียนรูสําหรับ
ผูสูงอายุ (เชนหลักสูตรคอมพิวเตอรสวนชุมชนงาน
ฝมือเกมชั้นเรียนออกกําลังกาย) 

22. ความพรอมของการพักผอนหยอนใจและโครงการ
เพ่ือสังคมในยุคตางๆ 

23. มีโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคมในกิจกรรม
สันทนาการสังคมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณกับคน
ทุกเพศทุกวัย 

24. ความสามารถในการแขงขันของโปรแกรมชราภาพ
ของผูอาวุโส 

Accessibility of Participation 
Opportunities/ การเขาถึงโอกาสการมี
สวนรวม 

25. สามารถเขาถึงสถานท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรม
ของชุมชนได (เชนหองสุขาแบบดัดแปลงทางลาด
เพ่ือเขาสูอาคารแสงท่ีดีข้ึนการควบคุมอุณหภูมิ) 
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 5. การเคารพและการรวมตัวทางสังคม 
  5.1ผูสูงอายุไดรับการปรึกษาอยางสมํ่าเสมอจากบริการสาธารณะการใหบริการโดย
สมัครใจและเชิงพาณิชยเก่ียวกับการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 
    5.2บริการและผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการและความตองการท่ีแตกตางกัน
จะไดรับจากบริการสาธารณะและพาณิชยกรรม 

5.3 พนักงานบริการมีความสุภาพและเปนประโยชน 
5.4 คนท่ีมีอายุมากกวาสามารถมองเห็นไดในสื่อและแสดงออกในเชิงบวกและ

ปราศจากความตาย 
    5.5การตั้งคากิจกรรมและกิจกรรมในชุมชนดึงดูดทุกยุคทุกสมัยโดยการตอบสนองความ
ตองการและความชอบท่ีเฉพาะเจาะจงตามอายุ 

5.6 ผูสูงอายุไดรวมอยูในกิจกรรมของชุมชนสําหรับ "ครอบครัว" อยางละเอียด 
    5.7 โรงเรียนใหโอกาสในการเรียนรูเก่ียวกับผูสูงอายุและผูสูงอายุรวมถึงเก่ียวของกับ
ผูสูงอายุในกิจกรรมของโรงเรียน 

5.8 ผูสูงอายุไดรับการยอมรับจากชุมชนในอดีตของตนรวมถึงผลงานปจจุบันของพวก
เขา 
   5.9 ผูสูงอายุท่ีมีความร่ํารวยนอยสามารถเขาถึงบริการสาธารณะการใหความสมัครใจ
และภาคเอกชนไดดี 
 
รายการตัวบงชี้ 
 
Availability of Intergenerational 
Activities/ ความพรอมของกิจกรรม
ระหวางวัน 

26. ความพรอมของกิจกรรมครอบครัวระหวางกัน 

Sense of Belonging/ ความรูสึกของ
ความเปนอยู 

27. ระดับความรูสึกของการมีสวนรวมในชุมชน 

 
 6. การมีสวนรวมของพลเมืองและการจางงาน 
   6.1 มีตัวเลือกท่ียืดหยุนไดสําหรับอาสาสมัครรุนเกาพรอมการฝกอบรมการรูจํา
คําแนะนําและการชดเชยคาใชจายสวนบุคคล 

6.2 คุณสมบัติของพนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนเปนอยางดี 
6.3 มีโอกาสไดรับโอกาสในการทํางานท่ีหลากหลายและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใน

การทํางาน 
   6.4 หามไมใหมีการเลือกปฏิบัติตามอายุขัยเพียงอยางเดียวในการวาจางเก็บรักษา
สงเสริมและฝกอบรมพนักงาน 

6.5 สถานท่ีทํางานถูกปรับใหเหมาะสมกับความตองการของคนพิการ 
6.6 ตัวเลือกการจางงานตนเองสําหรับผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนและสนับสนุน 
6.7 การฝกอบรมในตัวเลือกหลังเกษียณมีไวสําหรับผูสูงอายุ 
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   6.8 องคกรการตัดสินใจในภาครัฐภาคเอกชนและภาคสมัครใจสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการเปนสมาชิกของผูสูงอายุ 
 
รายการตัวบงชี้ 
 
Unemployment and Employment/ 
การวางงานและการจางงาน 

28. ระดับการวางงานและการจางงานของผูสูงอายุ 

Training and Support/ การฝกอบรม
และการสนับสนุน 

29. ความพรอมใหการสนับสนุนอาสาสมัคร (เชนการฝกอบรม
การขนสงการชําระเงินคืนของคาใชจายวิธีการแข็งคา) 

30. มีโอกาสฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับท่ีพักของความตองการ
ของผูสูงอายุในท่ีทํางาน 

Accessibility/ การเขาถึง 31. อาคารเทศบาล / การประชุมสามารถเขาถึงได 
 
 7. การสื่อสารและขอมูล 

7.1 ระบบการสื่อสารข้ันพ้ืนฐานและมีประสิทธิภาพเขาถึงผูอยูอาศัยในชมุชนทุกเพศ
ทุกวัย 
   7.2 การกระจายขอมูลอยางเปนปกติและแพรหลายจะม่ันใจไดและมีการประสานการ
เขาถึงแบบรวมศูนย 

7.3 ขอมูลปกติและการออกอากาศท่ีนาสนใจสําหรับผูสูงอายุ 
7.4 สามารถสื่อสารกับผูสูงอายุได 
7.5 คนท่ีมีความเสี่ยงจากการแยกทางสังคมจะไดรับขอมูลจากบุคคลท่ีเชื่อถือไดอยาง

ใดอยางหนึ่ง 
7.6 บริการสาธารณะและพาณิชยกรรมใหบริการท่ีเปนกันเองแบบตัวตอตัวเม่ือมีการ

รองขอ 
   7.7 ขอมูลท่ีพิมพออกมารวมถึงรูปแบบท่ีเปนทางการคําบรรยายทางโทรทัศนและ
ขอความเก่ียวกับการแสดงผลภาพ มีตัวอักษรขนาดใหญและความคิดหลักจะแสดงโดยหัวเรื่องท่ี
ชัดเจนและเปนตัวหนา 

7.8 การพิมพและการพูดใชคําพูดท่ีเรียบงายและคุนเคยในประโยคท่ีสั้นและ
ตรงไปตรงมา 
   7.9 บริการตอบรับโทรศัพทใหคําแนะนําอยางชาๆและชัดเจนและบอกผูโทรวาจะทําซํ้า
ขอความไดตลอดเวลา 
   7.10 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชนโทรศัพทมือถือวิทยุโทรทัศนและเครื่องธนาคารและต๋ัว
มีปุมขนาดใหญและตัวอักษรใหญ 
   7.11 มีการเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยท่ัวไปโดยไมมีคาใชจายหรือนอย
ท่ีสุดในท่ีสาธารณะเชนสํานักงานรัฐบาลศูนยชุมชนและหองสมุด 
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รายการตัวบงชี้ 
 
Assistance Availability/ ความพรอมให
ความชวยเหลือ 

32. การใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุในการ
กรอกแบบฟอรม 

33. ความพรอมใชงานของตัวเลือกสนทนาบน
สายโทรศัพท 

Usability of Information Materials/ การ
ใชวัสดุสารสนเทศ 

34. วัสดุสําหรับประชาชนผลิตข้ึนในรูปแบบ
การพิมพขนาดใหญภาษาธรรมดาและ / 
หรือดวยการพิจารณาอายุท่ีเหมาะสม 

 
 8. ความสนับสนุนจากชุมชนและบริการดานสุขภาพ 

8.1 มีการใหบริการดานสุขภาพและชุมชนอยางเพียงพอสําหรับการสงเสริมรักษา
และฟนฟูสุขภาพ 

8.2 บริการดูแลบานรวมถึงการดูแลสุขภาพและการดูแลสวนบุคคลและการดูแลทํา
ความสะอาด 

8.3 สุขภาพและบริการสังคมตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวกและเขาถึงไดโดยการขนสงทุก
ประเภท 
   8.4 สิ่งอํานวยความสะดวกการดูแลท่ีอยูอาศัยและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุท่ีกําหนดไว
จะอยูใกลกับบริการและสวนท่ีเหลือของชุมชน 

8.5 สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพและชุมชนมีการสรางและเขาถึงไดอยาง
ปลอดภัย 

8.6 มีขอมูลท่ีชัดเจนและเขาถึงไดเก่ียวกับบริการดานสุขภาพและสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
8.7 การใหบริการมีการประสานงานและใชงานงาย 
8.8 พนักงานทุกคนใหความเคารพเปนประโยชนและไดรับการฝกฝนเพ่ือชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 
8.9 อุปสรรคทางเศรษฐกิจท่ีกีดขวางการเขาถึงบริการดานสุขภาพและชุมชนจะลดลง 
8.10 ไดรับการสนับสนุนและใหการสนับสนุนโดยสมัครใจทุกเพศทุกวัย 
8.11 มีสถานท่ีฝงศพท่ีเพียงพอและสามารถเขาถึงได 

   8.12 การวางแผนฉุกเฉินในชุมชนคํานึงถึงชองโหวและความสามารถของผูสูงอายุ 
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รายการตัวบงชี้ 
 
Primary Care Physician/ แพทยปฐม
ภูมิ 

35. สัดสวนของผูสูงอายุท่ีมีแพทยดูแลหลัก 

Supportive Health Services/ บริการ
สุขภาพท่ีสนับสนุน 

36. ความพรอมใชงานของโปรแกรมการปองกันท่ี
เก่ียวของกับปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ 

37. ความพรอมในการใหความชวยเหลือแก
ผูสูงอายุครอบครัวและผูดูแลผูปวย 

Community Services/ บริการชุมชน 38. ความพรอมใชงานของโปรแกรมอาหารท่ีมี
ตนทุนต่ํา 

39. ความพรอมใหความชวยเหลือสําหรับกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน (เชนการชอปปงการเก็บ
ขยะ) 

 
 วิธีการวัดโดยใชเครื่องมือตามคูมือการใชหลักเกณฑการวัดความมีชีวิตชีวาของวัยของเมือง
จากองคกรอนามัยโลก (World Health Organization, 2015) วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางท่ีมี
โครงสรางในการเลือกตัวบงชี้ความเขมแข็งของเมือง เพ่ือนําเสนอชุดของตัวชี้วัดท่ีแนะนําสําหรับใชใน
การวัดอายุความเปนมิตรของเมือง และเพ่ือสนับสนุนความพยายามของทองถ่ินในการพัฒนาตัวบงชี้ท่ี
เก่ียวของและเหมาะสมสําหรับการเปนมิตรกับอายุของเมือง ในการวัดผลหรือประเมินผลลัพธ
จําเปนตองกําหนดกรอบการเลือกตัวบงชี้สถานท่ีสําหรับเมืองท่ีเปนมิตรในมิติสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและทางสังคม วัดและประเมินผลในระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว ตามลําดับ ในการ
วัดผล/ประเมินผลตองกําหนดตัวบงชี้ท่ีสําคัญของเมืองท่ีนาอยูวัยเกษียณ ซ่ึงตองวัดดวยความเทา
เทียมจากความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรกับระดับผลลัพธสูงสุดท่ีสามารถทําได และ
ความแตกตางระหวางสองกลุมอางอิง ในการวัดผล/ประเมินผลสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรในมิติทาง
กายภาพและสังคมสามารถวัดไดจากเกณฑดังนี้ 
 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

• ยาน 

• สามารถเดินได 

• การเขาถึงของ 

• พ้ืนท่ีสาธารณะและ 

• สิ่งปลูกสราง 

• การเขาถึงสาธารณะ 

• ยานพาหนะขนสง 

• การเขาถึงสาธารณะ 

สภาพแวดลอมทางสังคม 

• สังคมเชิงบวก ทัศนคติตอผูสูงอายุ 

• การมีสวนรวมในอาสาสมัครกิจกรรม 

• การมีสวนรวมในการชําระเงินการจาง
งาน 

• การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

• การมีสวนรวมในทองถ่ินในการตัดสินใจ 

• ความพรอมใชงานของขอมูล 
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• หยุดการขนสง 

• ความสามารถในการอยูอาศัย 

• ความพรอมของสุขภาพและบริการทาง
สังคม 

• ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
  
 ตัวชี้วัดหลักคือ ความเสมอภาค การเขาถึง และความเทาเทียมกัน 
เครื่องท่ีใชในการวัดผลท่ีเหมาะสม (อางอิงจากรายงานสํานักงานสาธารณสุขประเทศแคนนาดา) 
ไดแก 
 Assessment tools/ เครื่องมือประเมิน 
 Accessibility tools/ เครื่องมือชวยการเขาถึง 
 Existing data/ ขอมูลท่ีมีอยู 
 Program inventories/ รายการขอมูล 
 Surveys/ การสํารวจ 
 
ตารางท่ี 1 เครื่องมือในการประเมินผล-ตัวชี้วัด 
 

เครื่องมือ 

พื้นที่
กลางแจง
และ
อาคาร 

การขนสง 
คมนาคม 

บานที่
อยู
อาศัย 

การมีสวน
รวมทาง
สังคม 

การ
เคารพ
และการ
รวมตัว
ทางสังคม 

การมีสวน
รวมของ
พลเมือง
และการ
จางงาน 

การ
ส่ือสาร
และ
ขอมูล 

ความ
สนับสนุน
จาก
ชุมชน
และ
บริการ
ดาน
สุขภาพ 

Assessment tools/ 
เคร่ืองมือประเมิน 

             

Accessibility tools/ 
เคร่ืองมือชวยการเขาถึง 

         

Existing data/ ขอมูลที่มีอยู                

Program inventories/ 
รายการขอมูล 

               

Surveys/ การสํารวจ           
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ตารางท่ี 2 สังเคราะห การใชหลักเกณฑการสรางเมืองท่ีเปนมิตรเพ่ือผูสูงอายุ ในตางประเทศ 
 
ประเทศ/ 
หลักเกณฑ 

พ้ืนท่ี
กลางแจง
และ
อาคาร 

การ
ขนสง 
คมนาคม 

บานท่ี
อยู
อาศัย 

การมี
สวน
รวม
ทาง
สังคม 

การ
เคารพ
และ
การ
รวมตัว
ทาง
สังคม 

การมี
สวนรวม
ของ
พลเมือง
และการ
จางงาน 

การ
สื่อสาร
และ
ขอมูล 

ความ
สนับสนุน
จากชุมชน
และบริการ
ดานสุขภาพ 

Argentina                 
Australia                 
Canada                 
China                 
Costa 
Rica 

                

France                 
Ireland                 
Japan                 
Kenya                 
Korea                 
Russia                 
Spain                 
Sri Lanka                 
United 
Kingdom 

                

United 
State of 
America 

                

 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 
    พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 โดยตราข้ึน
ตามเจตนารมณในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีประสงคจะ
ใหบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐ ซ่ึงในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  ไดใหความสําคัญกับการคุมครองผูสูงอายุ ใหไดรับ
สวัสดิการอยางเปนธรรมและเสมอภาค เปนหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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    มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ 
ดังนี้ 
       (1) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแก
ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
        (2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
        (3) การประกอบอาชีพหรือการฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
        (4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน 
        (5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
        (6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
        (7) การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 
        (8) การชวยเหลือผูสูงอายุ ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง 
        (9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางคดี หรือในทางการแกไข
ปญหาครอบครัว 
        (10) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 
        (11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
        (12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
        (13) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
    มาตรา 16 ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุน มีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ
ภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินท่ีบริจาคแลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 
    มาตรา 17 ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการี ซ่ึงเปนผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ผูนั้น
มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 
Active Ageing วาเปนแนวคิดท่ีแสดงถึงภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุและเปนเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุท่ัวโลก โดยคาดวาภาวะพฤฒพลังจะเปนหนทางท่ีจะยกระดับคุณภาพใน
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ   ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดนําเสนอแกประเทศตางๆ เพ่ือนําไปใชในการ
พัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองเทาท่ีผูสูงอายุจะทําได โดยภาวะพฤฒพลังจะประกอบไปดวย 
3 เสาหลัก ไดแก 1) การมีสุขภาพท่ีดี (Health)  2) การมีสวนรวม (Participation) และ 3) การมี
หลักประกันและความม่ันคง (Security) 
 ดํารงศักด์ิ จันโททัย กฤษณ รักชาติเจริญ  และเมทิณี แสงกระจาง (2557)   ไดศึกษา
พบวาผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเมืองมีความพึงพอใจในปจจัยดานสภาวะแวดลอมของ เมืองท่ีรองรับสังคม 
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ผูสูงอายุในระดับท่ีปานกลางคอนขางนอย โดยภาพรวมเมืองมีความสามารถในการจัดการสังคม
ผูสูงอายุในดานสุขภาพอนามัยและการสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคมแตก็ยังขาด ความสามารถใน
การจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกไปสูสังคมเชนการจัดระเบียบทางเดิน เทา การสราง
ระบบการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสทํางาน ในเชิง เปรียบเทียบเมืองใน
แตละภูมิภาคภายใตกรอบแนวคิดดังกลาวพบวาเมืองขนาดใหญเชนเทศบาลนคร มีศักยภาพสูงดาน
การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพแตเมืองขนาดกลางและเล็กจะมี ความโดดเดนดาน
การสรางเวทีทางสังคมใหผูสูงอายุในขณะท่ีโดยรวมยังไมสามารถแกไขปญหาการ บุกรุกท่ีสาธารณะ
เชนทางเดินเทาและสถานท่ีสาธารณะท่ีอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุได และ ประเด็นสุดทายการ
สรางเมืองท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุในสังคมไทยยังคงสอดคลองและสามารถอาศัย กรอบแนวคิดของ
องคการอนามัยโลกไดเพียงแตจําเปนตองปรับปรุงในการปฏิบัติบางประการเชนการ สรางการยอมรับ
นับถือและการมีสังกัดของผูสูงอายุในสังคม คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเชนควรมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายผูสูงอายุเพ่ือใหมี “คณะกรรมการผูสูงอายุจังหวัด” (กผส.จ.), ควรปรับเปลี่ยน
นโยบายหรือกฎหมายเพ่ือสรางเสริม โอกาสและกระตุนผูสูงอายุเชนการยืดอายุเกษียณการทํางาน
ออกไปจาก 60 ปไมเฉพาะบางสาขา อาชีพ และนิยาม“ผูสูงอายุ”ควรปรับเปน 65 ปข้ึนไป ตลอดจน
การปลูกฝงคานิยมหรือทัศนะใหมท่ี ยอมรับบทบาทของผูสูงอายุอยางมีความหมายมากข้ึน, เทศบาล
ควรแปลงเจตจํานงไปสูการปฏิบัติโดย ในข้ันแรกจําเปนตองปรับโครงสรางองคกรและตั้ง“กองสังคม
ผูสูงอายุ”ในสํานักงานทศบาลรวมท้ัง ตราไวในขอบัญญัติเทศบาลอยางชัดเจน, เทศบาลควรหาโอกาส
ใชแนวทางการจัดการภาครัฐและ เอกชนในเชิงหุนสวน, จําเปนตองทบทวนวิธีการเดิมและหาวิธีการ
ใหมเพ่ือใหสังคมหรือคนในวัยอ่ืน ยอมรับและตองการใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ
องคกรโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีพิการหรือ ท่ีอยูในกลุมเสี่ยงท่ีจะถูกทอดท้ิง, เทศบาลควรสงเสริมและ
สนับสนุนในดานตางๆเพ่ือใหมีระบบ อาสาสมัครภาคประชาชนในชุมชนของผูสูงอายุท่ีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน, ควรเรงติดตามการปรับปรุง แกไขกฎหมายของสวนราชการตางๆท่ีเก่ียวของกับออกแบบ
และจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและ ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุตามหลัก Universal Design, ควรมี
เวทีการมีสวนรวมทางสังคมของผูสูงอายุ ในเมืองทุกชุมชนโดยเนนการเขาถึงไดและการมีกิจกรรมท่ีมี
ชีวิตชีวาโดยอยูบนหลักการท่ีเคารพใน เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย, เมืองควรสรางบานพัก
ผูสูงอายุท่ีสามารถใหบริการในเชิง เอนกประสงค, เทศบาลจําเปนตองเขามาดูแลดานเศรษฐกิจการ
จางงานและการออมของผูสูงอายุ, เทศบาลจําเปนตองเขาไปสงเสริมสิ่งท่ีเปนจุดแข็งเพ่ือสรางโอกาส
ในงานและรายไดจากผลิตภัณฑ ใหกับกับกลุมผูสูงอายุ, เทศบาลควรเปดโลกทัศนใหผูสูงอายุใน
ปจจุบันใหมีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ี ดีข้ึนจากการมีโอกาสไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม 
 ไตรรัตน จารุทัศน และจิราพร เกศพิชญวัฒนา (2553) ไดการศึกษาวิจัยถึงลักษณะทาง
กายภาพ และสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบของสังคมท่ีมีอยู โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํา
แผนแมบทและการออกแบบเพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกใน
ชุมชนใหเอ้ือตอการเขาไปใชประโยชน การสัญจร การสันทนาการ สําหรับผูสูงอายุและผูใชงานทุก
สถานะ ทุกวัย สําหรับกระบวนการวิจัยไดคัดเลือกพ้ืนท่ี 4 ภาค คือภาคเหนือศึกษาท่ีตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ภาคกลางพ้ืนท่ีศึกษาคือตําบลทาตะโก อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศึกษาท่ีตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และ 
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ภาคใตศึกษาท่ีตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลกลุมผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60 ปข้ึน
ไป ท้ังสิ้น 516 คน ผลการศึกษาพบวาสาธารณูปโภค/สิ่งแวดลอมท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุใน
ภาคเหนือคือวัด ภาคกลางคือสวนสาธารณะ สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตไดแก
สถานพยาบาล สิ่งอํานวยความสะดวกประจําหมูบานท่ีผูสูงอายุไปเปนประจําทุกสัปดาห สําหรับ
ภาคเหนือไดแกรานอาหาร ภาคกลางไดแกรานกาแฟและตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแกราน
ตัดผา/รานซอมรถ/รานวัสดุอุปกรณ และรานกาแฟ ภาคใตไมมีศูนยกลางชุมชนไดแกพ้ืนท่ีทางศาสนา 
(วัดหรือมัสยิด) รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนผูสูงอายุในภาคเหนือและภาคใตเปนการตั้งถ่ินฐาน
แบบกระจาย สวนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแบบรวมกลุม ปญหาท่ีพบสวนใหญคือ
เสนทางการสัญจร ทางเดินและทางขาม ท่ีไมเอ้ือตอผูสูงอายุ 
 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ
ออกมาใชพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกท่ีอยูอาศัยนั้นตองใหความสําคัญเก่ียวกับทางเดินและทางสัญจร
มากท่ีสุด เนื่องจากทางเดินและทางสัญจรท่ีมีความสะดวกสบาย สามารถเขาถึงไดงายและมีความ
ปลอดภัยนั้น เปนการเอ้ืออํานวยใหผูสูงอายุอยากท่ีจะออกมาทํากิจกรรมมากข้ึน โดยแนวทางในการ
ปรับปรุงทางเดินและทางสัญจรคือ ถนนตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีการใหรมเงาทางเดิน มีแสงสวางท่ีท่ัวถึง
เพ่ือความปลอดภัย และมีท่ีนั่งพักเปนระยะใหผูสูงอายุ และถาทางเดินมีระดับพ้ืนท่ีตางกันควรทําทาง
ลาด สวนการปรับปรุงใหพ้ืนท่ีทางศาสนาและพ้ืนท่ีราชการเปนศูนยกลางชุมชนนั้นมีความสําคัญ
รองลงมา โดยแนวทางในการปรับปรุงคือ ควรมีการทําทางลาด หองน้ํา และท่ีจอดรถใหกับผูสูงอายุ
เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนาและติดตอกับหนวยงานราชการไดสะดวก 
 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA)และองคการเฮลพเอจ อินเตอรเนชั่นแนล 
(2560) ไดนําเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการผูสูงอายุในศตวรรษท่ี 21 ไวดังนี้ 
 1. ยอมรับวาภาวะประชากรสูงอายุไมอาจหลีกเลี่ยงได จึง จาเปนตองเตรียมความพรอมผู
มีสวนไดเสียทุกฝาย (รัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และ ครอบครัว) เพ่ือรับมือกับจาน
วนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจ ทาไดโดยยกระดับความเขาใจ เสริมสรางขีดความสามารถ ท้ังในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ และพัฒนาการปฏิรูป ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีจาเปนตอการปรับ 
เปลี่ยนสังคมใหสอดคลองกับโลกของผูสูงอายุ  
 2. สรางหลักประกันวาผูสูงอายุทุกคนสามารถมีชีวิตอยูอยาง ภาคภูมิใจและม่ันคง สามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีจาเปน และมีรายไดข้ันต่ําเปนอยางนอย โดยอาศัยฐานความ คุมครองทาง
สังคมระดับชาติ และการลงทุนทางสังคมอ่ืน เพ่ือยืดเวลาท่ีผูสูงอายุมีความเปนอิสระและและ
พ่ึงตนเอง ไดออกไป ปองกันความยากจนในวัยชราและชวยใหสูงวัย อยางมีสุขภาพดีมากข้ึน การ
ดําเนินการเหลานี้ควรต้ังอยู บนวิสัยทัศนระยะยาว ท้ังนี้ท้ังนั้นตองมีพันธสัญญาทางการ เมืองท่ี
เขมแข็ง และมีงบประมาณท่ีเชื่อถือไดท่ีปองกันผลก ระทบดานลบในหวงวิกฤติหรือชวงเปลี่ยนรัฐบาล   
 3. สนับสนุนใหชุมชนและครอบครัวพัฒนาระบบสนับสนุนซ่ึง ใหหลักประกันวาผูสูงอายุท่ี
รางกายออนแอเปราะบางจะได รับการดูแลในระยะยาวท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุ และสง เสริมให
สูงอายุอยางมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงแข็งแรง ในระดับทองถ่ินเพ่ือเอ้ือใหสูงอายุอยูในแหลงพา
นักเดิมได  
 4. ลงทุนกับคนหนุมคนสาวในปจจุบันดวยการสงเสริม ลักษณะนิสัยท่ีเอ้ือใหสุขภาพดี และ
สรางหลักประกัน โอกาสทางการศึกษาและการจางงาน การเขาถึงบริการ สุขภาพและการ 
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ประกันสังคมสาหรับคนงานทุกคนในฐานะ ท่ีเปนการลงทุนท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงชีวิตของคนรุนใหม 
ท่ีจะเปนผูสูงอายุในอนาคต ควรสงเสริมการจางงานท่ี ยืดหยุน (Flexible employment) การศึกษา
ตลอดชีวิต และโอกาสในการฝกอบรมซํ้าเพ่ือเอ้ือใหผูสูงอายุรุน ปจจุบันอยูในตลาดแรงงานได  
 5. สนับสนุนความพยายามระดับชาติและนานาชาติในการ พัฒนางานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
วาดวยเรื่องผูสูงอายุ และให ความม่ันใจวาจะมีขอมูลและหลักฐานท่ีมีความละเอียด ออนในเรื่องเพศ
สภาพและวัฒนธรรมจากงานวิจัย เพ่ือใช ในการวางนโยบาย  
 6. นําประเด็นผูสูงอายุเขาสูกระแสหลักรวมกับทุกนโยบายท่ี เก่ียวของกับเรื่องเพศสภาพ 
และนาประเด็นเพศสภาพเขาสู นโยบายผูสูงอายุดวย โดยพิจารณาถึงความตองการเฉพาะ ของ
ผูสูงอายุหญิงและชาย  
 7. สรางความม่ันใจวาในทุกนโยบายและโครงการพัฒนาระดับ ชาติจะครอบคลุมถึงกลุมผู
สูงอยุและความตองการท่ี จําเปนของผูสูงอายุ  
 8. สรางความม่ันใจวาในแผนการตอบสนองทางดาน มนุษยธรรม การบรรเทาความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และแผนการปรับตัวตลอดจนการจัดการหายนะ ภัยและโครงการ
เตรียมความพรอม จะครอบคลุมถึงกลุมผู สูงอายุและความตองการท่ีจําเปนของผูสูงอายุ  
 9. สรางความม่ันใจวาประเด็นผูสูงอายุไดรับการสะทอนให เห็นมากพอในวาระการพัฒนา
หลังป 2015 รวมท้ังในการ พัฒนาเปาหมายเฉพาะและตัวชี้วัด  
 10. พัฒนาวัฒนธรรมผูสูงอายุบนฐานสิทธิ และเปลี่ยนความ เชื่อฝงใจและทัศนคติรวมของ
สังคมตอความสูงอายุและผู สูงอายุ จากผูท่ีคอยรับการสงเคราะหมาเปนสมาชิกท่ีขยัน ขันแข็ง
ชวยเหลือสังคมได ซ่ึงจะทําเชนนี้ไดตองมีอยางนอย ก็การทางานเพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางสิทธิ
มนุษยชนระดับ นานาชาติ และการแปลไปเปนกฎหมายระดับประเทศรวม ท้ังมาตรการท่ีทาทายการ
เลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ และ ยอมรับผูสูงอายุในฐานะพลเมืองท่ีมีอิสระ 
 สุดนิรันดร เพชรรัตน รุงอรุณ บุญถาน ศานติ จินตรัตน  และมัตติกา บุญมา (2557) เสนอ
แนวความคิดในการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีสาธารณะในเขตจังหวัด นครนายกดานการจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ และรูปแบบการจัดสวนสาธารณะ พบวาสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม ไดแก หองสวม ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก ทางลาด บันได ท่ีจอดรถ และ
ทางเทา และแนวคิดการออกแบบสวนสาธารณะ แบงออกแบบ 4 สวน คือ โซนพักผอน โซนกิจกรรม
ผูสูงอายุ โซนลานกิจกรรมกลางแจง และโซนเครื่องออกกําลังกาย 
 ศศิพัฒน ยอดเพชร(2554) ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
นั้น ควรมีลักษณะเอ้ือตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในสภาวะแวดลอมท้ัง 3 ประเภท ดังนี้  
 1. สภาวะแวดลอมสวนบุคคล (Individual Environment) ควรปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดลอมใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุเพ่ือกระตุนความสนใจและทําใหเกิดการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ มากยิ่งข้ึน  
 2. สภาวะแวดลอมทางสังคม (Social Environment) ควรเนนการจัดสภาวะแวดลอมทาง
สังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ คือ การปรับปรุงหรือเสริมแตงใหอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 
เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมหรือแมแตการพูดคุย 
เพ่ือเสริมสรางกําลังใจ  
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 3. สภาวะแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ควรใหความสนใจเรื่องความ
ม่ันคงปลอดภัยของผูสูงอายุ นอกเหนือจากเรื่องความสวยงาม จะเห็นไดวาสภาวะแวดลอมเปน
องคประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมากกวาวัยอ่ืนๆ ดังนั้น เพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดลอมของผูสูงอายุใหเหมาะสม ท้ังสภาวะแวดลอมสวนบุคคล สภาวะแวดลอมทางสังคมและ
สภาวะแวดลอมทางกายภาพ จะชวยปองกัน ลด และแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูสูงอายุได โดย
จะตองคํานึงถึงความแตกตางของผูสูงอายุแตละคนดวย โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีทุพพลภาพ 
 Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis (1990) ได ให ร า ย ล ะ เอี ย ด ใน ก า ร
ออกแบบ พ้ืนท่ีวางสําหรับผูสูงอายุเปนรายการตรวจสอบในการออกแบบ 7 ประกอบดวยหัวขอหลัก
ดังนี้ เปาหมายของท่ีวาง ผูใชพ้ืนท่ี การพิจารณาเรื่องความหนาแนนของอาคารและสภาพภูมิอากาศ 
ทางเขาและการเขาถึงพ้ืนท่ี ท่ีจอดรถและทางเขาอาคาร ระบบการสัญจรและทิศทาง พ้ืนท่ีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีสนามหญา พ้ืนท่ีสวน ความตองการทางดานสังคมและดานจิตวิทยาของผูสูงอาย ุ
อาทิเชน สุขภาพและการออกกําลังกาย ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ รายละเอียดในการออกแบบ
เก่ียวกับการรับรู การปฏิสัมพันธทางสังคม ความปลอดภัย, เฟอรนิเจอรสนาม และรายละเอียด ไดแก 
มานั่งและโตะ ราวจับแสงสวางและปายสัญลักษณ 
 Carstens, Diane Y. (1993) ไดใหรายละเอียดในการออกแบบสภาพแวดลอมในสวน
ตางๆ เพ่ือใหเปนแนวทางในการออกแบบภูมิทัศนท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใหสามารถใชงานได
อยางสะดวก โดยไดแนะนําการวางเปาหมายในการออกแบบสิ่งแวดลอมภายนอกสําหรับผูสูงอายุ
ออกเปนสองสวนใหญๆ สวนแรกคือสวนของขอกําหนดเชิงพ้ืนท่ีและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับความ
ตองการของผูสูงอายุ โดยสวนนี้มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาคือ เรื่องความสามารถในการรับรูทิศทาง
ไดของผูใช เรื่องความสามารถรับทราบไดถึงลักษณะการใชงานของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการใชงานท่ี
เหมาะสม เรื่องพ้ืนท่ีสําหรับการพบปะพูดคุยและความงายในการเขาถึงจับจอง และเรื่องการกระตุน
ประสาทสัมผัสดานตางๆ และการเปนสิ่งแวดลอมท่ีงายในการใชงาน สวนท่ีสองคือสวนของ
ขอพิจารณาสําคัญอ่ืนๆ อาทิเชน ดานความปลอดภัย ดานความสะดวกในการเขาถึง และความสบาย
ในการใชงาน 
 ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ (2548) ไดกลาววาแนวคิด Universal Design หรือการ
ออกแบบท่ีเปนสากล เปนการออกแบบสภาวะสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑตางๆ อยางมีเหตุผลสะดวก 
ปลอดภัย และเสมอภาคในการใชงานของทุกคน โดยมีหลักในการออกแบบ 7 หลักการ ในการ
ออกแบบใหมีประสิทธิภาพดังนี้  
 1. มีความเสมอภาคในการใชสําหรับทุกๆ คนในสังคม (Equitable Use)  
 2. สามารถยืดหยุนการใชงานไดงาย (Flexibility in Use)  
 3. เรียบงาย เขาใจการใชงานไดงาย(Simple and Intuitive)  
 4. สามารถรับรูไดโดยงาย (Perceptible Information)  
 5. ออกแบบใหสามารถแกไขสิ่งผิดพลาดในการใชงานได (Tolerance for Error) เชนลืม
กดชักโครก ควรติดตั้งระบบลางอัตโนมัติ  
 6. ใชแรงนอย (Low Physical Effort)  
 7. มีขนาดและพ้ืนท่ีใชงานท่ีเหมาะสมกับการเขาถึงและใชสอย (Size and Space for 
Approach and Use)  
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 อนันต  อนันตกูล (มปป) ไดนําเสนอแนวทางในการจัดการผูสูงอายุในสังคมไทยเพ่ือรองรับ
ในอนาคตท่ีจะมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ไวดังนี้ 
 1.  สรางความชัดเจนในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ตั้งแตการดําเนินมาตรการ ในการ
ดูแลผูสูงอายุในปจจุบัน การดําเนินมาตรการสําหรับผูท่ีจะเปนผูสูงอายุในอนาคต การผลักดันใหกลไก 
ตาง ๆ ในสังคมรวมกันจัดการกับสถานการณท่ีเปนอยู รวมถึงการกําหนดมาตรการเพ่ือจัดเตรียมไว
สําหรับ การดูแลผูสูงอายุในอนาคตเม่ือสถานการณผูสูงอายุของไทยเขาสู “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ” 
และ “สังคมสูงวัย ระดับสุดยอด”   ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ โดยเฉพาะในสวน
ของการดําเนิน มาตรการในการดูแลผูสูงอายุในปจจุบันนั้น อยางนอยควรเรงรัดในการนําประเด็น
ความคุมครองดูแลดานสิทธิ ผูสูงอายุตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มา
จัดทําเปนแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับสังคม ผูสูงอายุเปนการเฉพาะเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ในสวนของ กลไกคณะกรรมการผูสูงอายุระดับชาติ (กผส.) ซ่ึง
เปนกลไกระดับชาติดานนโยบายผูสูงอายุ ในการกําหนด ทิศทางของนโยบายเพ่ือการสงเสริมและการ
พัฒนาผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หาก
กลไกดังกลาวนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญดวยการเปนประธานเอง ดังเชนในปจจุบัน ประกอบกับ
ควรมีการประชุมอยางตอเนื่องเพ่ือพิจารณาประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง เตรียมการรองรับ
สถานการณท่ีกําลังจะมาถึง ก็จะแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว อยางจริงจังดวย    
นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญท่ีไมควรละเลย คือ การใหความสําคัญในการสราง การรับรู ท้ังแกผูสูงอายุ
ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก รวมถึงประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหไดรับทราบถึงสิทธิประโยชน ท่ีผูสูงอายุจะ
ไดรับ และโดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการเผยแพรใหนานาประเทศไดรับทราบถึงการดําเนินการ ของ
ไทยในมิติตาง ๆ เพ่ือใหประชาคมโลกไดเห็นวา ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอสถานการณสังคม 
ผูสูงอายุท่ีประสบอยูในปจจุบันมากนอยเพียงใด และมีมาตรการเตรียมรับมือกับความรุนแรงของ
สถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนในระยะตอไปอยางไรดวย    
 2. ติดตามสถานการณของปจจัยท่ีเปนสาเหตุของปญหาสังคมผูสูงอายุ และเรงรัด การ
แกไข ท้ังในเรื่องการลดลงของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุของประเทศ และการลดภาวะการ
ตายในกลุมเด็กและวัยแรงงาน โดยในสวนของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ ควรเรงรณรงค ใน
เรื่องดังกลาวโดยใหความสําคัญกับคุณภาพควบคูไปกับการเพ่ิมภาวะการเกิดดวย ตั้งแตการเสริมสราง 
คานิยมเพ่ือใหคนไทยมีการแตงงานในเวลาอันควรและมีบุตรในชวงเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสม เชน  
1 ครอบครัวควรมีบุตร 2 คน โดยจะตองกําหนดมาตรการในการดําเนินการท่ีชัดเจน และให
ความสําคัญ ในการติดตามสถานการณเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาวิเคราะห 
ประเมินผล และกําหนด มาตรการในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและทันการณ    ท้ังนี้ ในสวน
ของภาวะการตายในกลุมเดก็และวัยแรงงาน อันเปนผลสืบ เนื่องมาจากพัฒนาการและความกาวหนา
ทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีสงผลใหประชากรไทยมีอายุยืนยาว ข้ึนเปนลําดับนั้น ในประเด็นนี้
ยังคงระดับใหอยูในสถานการณเชนนี้ตอไป เนื่องจากพัฒนาการและ ความกาวหนาทางการแพทย
และสาธารณสุขเปนสิ่งท่ีจําเปนในทุกสังคมอยูแลว 
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 3. สงเสริมการออมในทุกชวงวัยอยางจริงจัง เนื่องจากดังท่ีธนาคารโลกไดวิเคราะห และ
ประเมินผลไวแลววา ประเทศไทยมีการออมในระดับท่ีต่ํามาก ประกอบกับมาตรการการจายเบี้ยยัง
ชีพ ผูสูงอายุท่ีรัฐบาลจัดสรรใหแกผูสูงอายุนั้นไมเพียงพอตอการใชดํารงชีพของผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม  
การท่ีผูสูงอายุท้ังประเทศจะพ่ึงพิงมาตรการท่ีรัฐจัดใหแตเพียงอยางเดียวคงจะไมสามารถบรรเทา
สถานการณได ถึงแมในเวลานี้รัฐบาลไดปรับแนวคิดท่ีจะจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเฉพาะผูมีรายไดนอยก็
ตาม แตประเด็นท่ีรัฐบาลควรใหความสําคัญอยางยิ่ง คือ การสงเสริมการออมในทุกชวงวัยอยางจริงจัง 
ถึงแมในชวงเวลาท่ีผานมา ไดมีการจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติแลว แตท่ีผานมากองทุนดังกลาวมี
ผูสนใจเขารวมต่ํากวาเปาหมายท่ี กําหนดไวมาก สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการสรางการรับรูเก่ียวกับ
กองทุนดังกลาวยังไมเพียงพอ ผลตอบแทนอาจไมจูงใจสมาชิก หรืออาจเปนเพราะคานิยมของไทยใน
เรื่องการออมอยูในระดับท่ีต่ํามาก ซ่ึง  2 ประเด็นแรกเปนเรื่องท่ีกองทุนการออมแหงชาติตองปรับการ
ดําเนินการ ในสวนท่ีรัฐบาลสามารถดําเนินการ ในเรื่องดังกลาวได คือ การเรงสรางคานิยมการออม
ใหแกคนไทยในทุกชวงวัย ควบคูกับการสรางสิ่งจูงใจ ท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย ซ่ึงในการสราง
สิ่งจูงใจท่ีเหมาะสมนี้ รัฐบาลอาจตองดําเนินการรวมกับภาคสวน ตาง ๆ ในสังคม เชน ภาคเอกชน 
เพ่ือใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนไดมีเงินเพ่ือนําไป ใชจายสําหรับการดํารงชีพ
ในยามชราภาพ ชวยแบงเบาภาระของกลุมคนวัยทํางานในการรับภาระดูแลผูสูงอายุดวย    
 4. สงเสริมใหองคกรพัฒนาเอกชน วัด องคกรศาสนา มูลนิธิและสมาคมในสังคมไทย จัดให
มีสถานสงเคราะหคนชราท่ีไรท่ีพ่ึง ไดรวมกันพักอาศัยรวมกันภายใตการดูแลสวัสดิการ อาหาร 
เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ นันทนาการ การออกกําลังกาย และการบันเทิง
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนของคนเชื้อชาติจีน เวียดนาม อินเดีย และเชื้อชาติอ่ืนท่ีมีถ่ิน
กําเนิดและตั้งรกรากในประเทศไทย     
 5. สรางคานิยมในหมูประชาชนคนไทยท้ังหลายใหเอาใจใสดูแลบิดามารดา ผูมี พระคุณ 
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพกายใจดี อบอุน อยูใกลชิดครอบครัว มีความสุขกับลูกหลานในยามชรา 
รัฐและสังคมควรยกยองสรรเสริญครอบครัวเหลานี้ใหเปนตัวอยางท่ีดี มีความกตัญู จิตใจโอบออม
อารี เปน ตัวอยางแกประชาชนท่ัวไปและเยาวชนในอนาคต เชนเดียวกับท่ีบรรพบุรุษของไทยไดยึดถือ
ปฏิบัติตอเนื่องกัน มาอยางยาวนาน  5.6 รัฐ ทองถ่ิน ชุมชน ควรจะระดมนําศักยภาพของผูสูงวัยท่ีมี
ความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาตาง ๆ ท้ังในดานนวัตกรรม เทคโนโลยี ศิลปะ 
ความเปนเลิศทางกีฬา ภาษา ดนตรี คอมพิวเตอร ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทางทะเล ปาไม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาเผยแพร แนะนําเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปเพ่ือเปนการ
เพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชาติ และ สรางความสําคัญ คุณคา และความภาคภูมิใจใหเกิดใน
สํานึกของสังคมผูสูงวัย มิใชเปนผูสูงวัยไรคุณคาเปน ภาระสังคม 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยเชิงทดลองในการออกแบบกระบวนแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) กับกลุมผู มีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลงและ
กําหนดการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงนับเปนพ้ืนฐานของกระบวนการออกแบบในการกําหนดความ
ตองการการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ี (Space Requirement) รวมกันในระดับเมืองหรือระดับชุมชน เพ่ือ
ไปสูกระบวนการออกแบบเมือง (Urban Design) สําหรับรองรับกิจกรรมการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ีท่ี
กําหนดไวรวมกัน  
 
การออกแบบวิธีวิจัย  
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหชุดขอมูลทุติยภูมิเพ่ือคนหาศักยภาพเชิง
พ้ืนท่ีในการพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ 
 ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจและสัมภาษณประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จํานวน 25 
ชุมชน ดานศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาเพ่ือนํามาสูการสรุปประเด็นศักยภาพพ้ืนท่ีในข้ันตน   โดย
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจ และขอมูลทุติยภูมิตางๆ  โดย
ใชการพรรณนาเชิงวิเคราะหเพ่ือใหได คําตอบตามวัตถุประสงค การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาจากการสํารวจ มาวิเคราะหในเชิง 
 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหและสังเคราะหจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา
สังคมผูสูงอายุตามแนวทางของเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ (Age-Friendly Cities)  
 ข้ันตอนท่ี 4  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุป
ขอคนพบศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ  
 ข้ันตอนท่ี 5 การอภิปรายและขอเสนอแนะศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาอยางบูรณา
การ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย ุไดนําเสนอ
ผลการศึกษาในประเด็นศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ
สําหรับการวางแผนพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุอยางบูรณาการ และประเด็นดานขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข 
 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 
 เทศบาลเมืองแสนสุข มีพ้ืนท่ีประมาณ 20.3 ตารางกิโลเมตร ในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทองเท่ียวยอดนิยมอยางชายทะเลบางแสนและเขาสามมุข และเปนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเปนจํานวน
มาก โดยปจจุบันภาพของเทศบาลเมืองแสนสุขเปลี่ยนไป กลายเปนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City 
แหงแรกในประเทศไทย ท่ีนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับบริบทชุมชนอยางเปนรูปธรรม เริ่มตนจาก
การดูแลความปลอดภัยของกลุมผูสูงวัยในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีจํานวนรอยละ 15.4 ท่ีเรียกไดวาเขาสูสังคมผูสูง
วัยโดยสมบูรณ แมจะเปนการพัฒนาในระดับการทดลอง แตนับเปนตนแบบในการพัฒนาเมืองตาม
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษขอท่ี 11 เปนการทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีคุณภาพ
ชีวิต ความปลอดภัย ภูมิตานทาน และยั่งยืนไดในอนาคต จากเดิมเดิมชุมชนของเทศบาลตําบลแสน
สุขขับเคลื่อนดวยการทองเท่ียวแถบชายทะเลเปนหลัก มีนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขามาจํานวนมากใน
วันหยุดเสาร-อาทิตย ท้ังยังเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาเปนหนึ่งเทาของ
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ในอดีตจึงมีการจัดระเบียบเมืองและสรางสาธารณูปโภค
เพ่ือรองรับคนจํานวนมากท่ีหลั่งไหลเขามาในพ้ืนท่ีไวดีพอ เม่ือพ้ืนฐานสาธารณูปโภคของเทศบาลเมือง
แสนสุขถูกจัดการไวอยางดี จึงมุงไปท่ีการยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของเมืองใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย พรอมท้ังความเปนอยูท่ีดีและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
เทศบาลเมืองแสนสุข พบวาผูปวยติดเตียงซ่ึงสวนใหญเปนผูสูงอายุ ปญหานี้ไมใชเพียงการเจ็บปวย
เทานั้น แตโยงใยไปถึงสถานการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูสูงอายุรอยละ 15 หรือ 7,138 
คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 46,320 คน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขแหงนี้มีแนวโนมตองใชชีวิต
เพียงลําพังมากข้ึน ซ่ึงเปนบริบทท่ีตองถูกแกไขอยางเรงดวน ท้ังนี้ชาวบานไมไดมีความรูหรือความคิด
ในการดูแลตัวเอง หรืออาจเปนเพราะปญหาทางเศรษฐกิจ ไมมีเงินมากพอท่ีจะพาตัวเองไปอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดีกวานี้ การเขารักษาในโรงพยาบาล มีคนดูแล รวมถึงสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป การมี
ลูกนอยลง หรือเม่ือลูกมีครอบครัวก็ตองดูแลครอบครัวตัวเองเปนหลัก พอแมกลายเปน Second-tier 
ไมมีเงินพอเลี้ยงดู หรือเลี้ยงดูดีแตไมมีเวลา เพราะตองออกไปทํามาหากิน คุณตาคุณยายตองอยูบาน
เพียงลําพัง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยติดเตียงหรือเปนอัมพฤกษอัมพาต อาจเสียชีวิตเนื่องจากไมมีใคร
ดูแล หรือไมไดรับการรักษาทันทวงที และอาจถูกละเลยดวยสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแล
เปนเรื่องยุงยาก เขาก็จะปลอยตามยถากรรม อาบน้ํา เช็ดตัว กินขาว เปนสภาพท่ีตองแกปญหาใหได  
 เทศบาลเมืองแสนสุขไดดําเนินการแกปญหาความเปนอยูของผูปวยและผูสูงวัยท่ีเปนกลุม
ควรระวัง เริ่มข้ึนดวยการนําเทคโนโลยีงายๆ อยาง ‘รีโมตคอนโทรล’  รีโมตคอนโทรลนี้เปนอุปกรณท่ี
สรางสรรคข้ึนมาพิเศษเฉพาะครัวเรือน นํามาชวยเรื่องความเปนอยูท่ีปลอดภัย ใชสําหรับควบคุมการ 
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เปด-ปดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในบาน พรอมกับมีปุมสําหรับการแจงเตือนเหตุฉุกเฉินท่ีตองการความ
ชวยเหลือ ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเห็นความสําคัญของ
ปญหาเชนกัน ในประเด็นท่ีตองไมใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงจากการลมในบาน จึงเริ่มจากเทคโนโลยี
บานๆ ทํารีโมตคอนโทรลสําหรับเปด-ปดไฟ อุปกรณไฟฟาท่ีใชบอย ซ่ึง Customize เฉพาะบาน และ
บนรีโมตตัวนี้จะเพ่ิมปุมฉุกเฉินท่ีเชื่อมกับไซเรนหนาบาน หากลมแลวรีโมตอยูใกลมือก็กดไซเรน เพ่ือน
บานจะไดเขามาดูและชวยเหลือทัน ไดเริ่มตนใชกับ 46 ครอบครัว ผลดําเนินการพอทําแลวเห็นผลวา
ใชไดบางไมไดบาง แตดีกวาไมไดทํา ดังนั้นในยุคท่ีแนวคิด Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ท่ีเปน
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศมาใชกับโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆ เพ่ือ
แกไขปญหาสวนรวมและเพ่ิมคุณภาพความเปนอยูของประชาชน กําลังเปนท่ีสนใจในการพัฒนา
ประเทศยุค 4.0 จึงใหความสําคัญและความเปนไปไดจึงนําแนวคิดนี้มาพัฒนา และตอยอดความคิด
เพ่ือเทศบาลเมืองแสนสุขกาวสูความเปนอัจฉริยะ ไดกําหนดองคประกอบของการเปนเมืองอัจฉริยะไว 
7 อยาง คือการสัญจรอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ การปกครอง
อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ และพลังงานอัจฉริยะ สําหรับเทศบาลเมืองแสนสุขดําเนินการเทาท่ีทําได
กอน เพราะการท่ีทองถ่ินดําเนินการยอมดําเนินการไดยาก โดยเฉพาะระเบียบราชการและการให
อํานาจในการบริหารยังเปนอุปสรรค ดังนั้นในปพ.ศ.2559 จึงเกิดโครงการแสนสุข สมารทซิต้ี ท่ีมุง
พัฒนาใหเทศบาลแหงนี้เปนเมืองอัจฉริยะตนแบบท่ีใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยแกไขปญหา
ของประชาชน การกําหนดขอบเขตการพัฒนาใหเขากับบริบทของเมืองแสนสุขแบงเปนหลายดาน 
ไดแก Smart Living เนนแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูของประชาชน Smart Health Care เนน
แกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน Smart Security เนนแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางชีวิต
และทรัพยสิน และ Smart Tourism เนนสงเสริมการทองเท่ียว โครงการแรกท่ีดําเนินการเปนดาน 
Smart Living ท่ีสานตอการดูแลความเปนอยู ท่ีปลอดภัยของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง โดยเริ่มนํา
น วั ต กรรม เท ค โน โล ยี  Internet of Thing (IoT) ม าใช  โด ย ได รั บ ค วาม ร วม มื อจากคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา Dell Intel และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเห็น
ความสําคัญ ในการสงเสริมการพัฒนาอุปกรณและระบบการแจงเตือนอัจฉริยะนี้ สําหรับบริษัท Dell 
และบริษัท Intel ก็เปนคอนเนกชันท่ีมาจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมีการทําวิจัยพัฒนาดีไวซตางๆ 
อยูแลว เห็นวาเทศบาลเมืองแสนสุขมีไอเดียดีก็สนับสนุนเต็มท่ี นอกจากนี้ยังมีทุนจากบริษัทในเครือ 
SE-ED โดยมีเทศบาลเมืองแสนสุขเปนผูมีสวนไดสวนเสีย จึงมีการพัฒนาระบบและอุปกรณตามความ
ตองการของชุมชน เริ่มแรกมีการติดต้ังอุปกรณอัจฉริยะกับท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุท่ีมีการคัดเลือกเขา
โครงการโดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการนํารอง 30 หลังคาเรือนและขยายสู 50 หลังคา
เรือนในปจจุบัน อุปกรณอัจฉริยะท่ีใชในแตละบานนั้น ประกอบดวยอุปกรณสายรัดขอมือ หรือ 
สรอยคอท่ีเปนตัวสงสัญญาณเตือน อุปกรณตัวสงสัญญาณเตือนท่ีติดตั้งบนผนัง (อาจติดต้ังในหองน้ํา 
ในกรณีท่ีลื่นลมสามารถดึงสายได) กลองควบคุมท่ีทําหนาท่ีรับและสงสัญญาณพรอมทําหนาท่ีเปน
เซนเซอรจับแกสรั่วภายในบาน โปรแกรมเชื่อมตอสัญญาณฉุกเฉิน สําหรับการติดตั้ งบน
โทรศัพทมือถือของญาติ และหนวยงานตางๆ ท่ีรวมกันดูแลเหตุฉุกเฉิน ระบบการทํางานคือ ผูสูงอายุ
จะสวมใสอุปกรณอัจฉริยะ ซ่ึงอาจเปนกําไลขอมือหรือสรอยคอท่ีทําหนาท่ีรับสงสัญญาณบลูทูธ 
สอดสองการเคลื่อนไหว และแจงเตือนฉุกเฉินมายังผูดูแลระบบได ท้ังจากระบบตรวจจับกิจกรรมท่ี 
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ผิดปกติ เชน การลื่นลม หรือการกดปุมฉุกเฉิน หากมีเหตุฉุกเฉิน อุปกรณจะสงสัญญาณไปยังกลอง
ควบคุมท่ีติดตั้งในบาน ซ่ึงจะสงสัญญาณไปยังเทศบาล ลูกหลาน หนวยงานเฝาระวัง รวมถึงหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในเวลาเดียวกัน โดยหนาจอคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานจะเห็นขอมูลของเจาของ
เครื่องท่ีสงสัญญาณทันที ท้ังขอมูลสวนตัว ท่ีอยู รวมถึงแผนท่ีนําทางไปยังท่ีอยูของเจาของอุปกรณ ใน
เบื้องตนเจาหนาท่ีเฝาระวังจะติดตอกลับไปสอบถามผูสูงวัยเจาของอุปกรณ ถามีการผิดปกติจริงจะมี
การประสานงานทุกฝายเพ่ือชวยเหลืออยางเรงดวนโดยในหนาจอของเจาหนาท่ีจะมี QR Code ท่ี
สแกนเขา Google Map นําทางไปบานของเจาของอุปกรณได นอกเหนือจากเทคโนโลยีอันทันสมัย
แลว ความรวมมือของบุคลากรและคนในชุมชนยังเปนปจจัยสําคัญยิ่ง เพราะถึงแมจะมีระบบอัน
ทันสมัย แตผูดูแลและผูใชไมยอมรับก็นับวาไมประสบความสําเร็จ การท่ีทําโครงการตางๆ นี้ บุคลากร
ของเทศบาลเมืองแสนสุขตองมีความมุงม่ัน ปรับตัว รวมถึงทํางานกันเปนทีม วิสัยทัศนท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรวมมือของทุกคนในองคกร ปญหาท่ีเกิดข้ึนตองรวมกันแกไข และเรียนรูและชวยกันทําอยาง
เต็มท่ี  โครงการนี้ไมอาจประเมินความคุมคาออกมาเปนเม็ดเงินเหมือนโครงการท่ัวไปได แต
ความสําเร็จท่ีไดคือ การชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินไดทันทวงที และความเปนอยูของกลุมผูสูงอายุท่ี
ปลอดภัยมากข้ึน ระบบนี้มี False Alarm อยูสูงถึง 80 – 90 เปอรเซ็นต ดังนั้น สัญญาณเตือนเขามา 
100 ครั้ง จะมีเหตุฉุกเฉินจริงเพียง 1 – 2 ครั้ง แตก็ดีกวาท่ีไมรูอะไรเลย เพราะเคสท่ีเกิดข้ึนจริง 2 
ครั้ง สามารถชวยชีวิตมาได รายแรกหัวใจเตนผิดจังหวะ อีกรายเสนเลือดในสมองตีบ เม่ือเขารูตัวเขาก็
กดแจงมากอน จึงพาสงโรงพยาบาลไดทัน ประเด็นการปองกันควรใหความสําคัญในการดําเนินการ 
หากตองเปนผูปวยติดเตียง เศรษฐกิจในครอบครัวตองมีปญหา ตองมีคนลาออกมาเฝา ไมมีเงินเดือน 
หรือคนท่ีปวยก็มีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี  
 เทศบาลเมืองแสนสุขไดดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ คืออีกหนึ่งงาน
พัฒนาดานสุขภาพและความเปนอยูของผูสูงอายุในเทศบาลเมืองแสนสุข  อาคารอเนกประสงค 3 ชั้น 
เพ่ือเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม ท่ีตรงความตองการของ
กลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขจัดประชุมกลุมยอยตามชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวาศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ใหมีกิจกรรมอะไรบาง เทศบาลก็มีหนาท่ีจัดกิจกรรมให 
เพ่ือใหผูสูงอายุมารวมตัวกัน เหมือนเปนโรงเรียนผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพ มาตรวจรางกาย มาทํา
กิจกรรมเขาสังคม จุดประสงคคืออยากดึงใหเขาออกมาทํากิจกรรมท่ีนี่ ดีกวาอยูบานเหงาๆ หรือบาง
วันท่ีไมไดอยากไปวัด ใหมีสถานท่ีออกมาทํากิจกรรม เจอเพ่ือนหรือคนทุกวัย กิจกรรมท่ีวางแผนไวจะ
เปนกิจกรรมบันเทิง พัฒนาสมอง พัฒนาทางสังคม เชน ดูภาพยนตร เตนลีลาศ รองเพลง เลนเกม 
ทําอาหาร ทําสมาธิ รวมไปถึงการเปดเปนศูนยฟนฟูทางกายภาพ ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณการฟนฟูและ
พัฒนากลามเนื้อ พรอมดวยนักกายภาพบําบัดมาดูแล ศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุไดรับความรวมมือ
จากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน เทศบาลเมืองซากุ จังหวัดนากาโนะ มหาวิทยาลัย
ซากุ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลศูนยชลบุรี นอกเหนือจากประเด็น
สุขภาพของผูสูงอายุแลว เทศบาลเมืองแสนสุขยังใหความสําคัญกับสุขภาพของคนทุกกลุมในชุมชน  
 เทศบาลเมืองแสนสุข ไดวางแผนใหพ้ืนท่ีในการดูแลแหงนี้เปนสมารทซิตี้ท่ีดูแลเมืองและ
ผูคนไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาใหบางแสนเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีความ
ปลอดภัย ดวยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร ในอนาคตมองถึงเรื่อง Smart 
Security และ Smart Tourism เริ่มจากความปลอดภัยรวมมือกับ Banpu Infinergy ในประเด็น 
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เก่ียวกับเรื่องโซลารเซลล จะติดตั้งเสาไฟอัจฉริยะท่ีชายหาด โดยสองแสงสวางได กดแจงเตือนได ไม
ตองใชไฟฟา และไมตองกังวลเรื่องไฟดูด ขยายผลรวมไปถึงระบบการทํางานดานสิ่งแวดลอมดวย เชน  
การแจงเตือนระดับน้ําในทอ ท่ีสงสัญญาณใหปมน้ําทํางานทันทีเพ่ือไมใหมีน้ําขัง หรือระบบเฝาระวัง
ปรากฏการณข้ีปลาวาฬ สําหรับการทองเท่ียวใหมีแอปพลิเคชันท่ีเม่ือเขาสูเขตบางแสนจะแจงเตือน
แจงขอมูลรานอาหาร สวนลด หรือมีแผนท่ีนําทางทองเท่ียว รวมไปถึงการใหขอมูลสถานท่ีสําคัญ เชน
เดินผานเขาสามมุขก็จะมีขอมูลข้ึนมาเปนเรื่องเลานิทานปรัมปราเรื่องเจาแมสามมุข แตเทศบาลเมือง
แสนสุขยังไม มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะใชเทคโนโลยีได การพัฒนาไปสู เมืองท่ีออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal Design) เปนอีกดานท่ีใหความสําคัญเชนกัน ในปจจุบันดําเนินการบริเวณชายหาดมีทาง
ลาดสําหรับรถเข็น มีหองน้ําท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูพิการ แตท่ีผานมาไมไดออกแบบเพ่ือการพัฒนาแง
นี้ ดังนั้นจึงมีเรื่องเกาๆ ท่ีตองแก เชน ฟุตปาทเดิมไมไดมาตรฐานท่ีจะทําทางลาด และฟุตปาทมีเมตร
เดียว จะทําทางลาดใหไดมาตรฐานแบบมาตรฐานตางประเทศท่ีมีฟุตปาท 2 – 3 เมตรก็ยังทําไมได 
แตถาเปนถนนสายใหม สามารถรองรับ Universal Design ท้ังหมด ท่ีทางสําหรับรถเข็นมีไฟสวาง มี
ปุมแจงเตือนฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแสนสุขยังไมสามารถดําเนินการในการรองรับสังคมผูสูงอายุได
ท้ังหมด ท้ังนี้มีขอจํากัดของระบบโครงสราง การบริหารภาครัฐระดับประเทศท่ีมี (เชิญพร คงมา และ
มณีนุช บุญเรือง  เมืองแสนสุข https://readthecloud.co/sansook-smart-city-chon-buri/ 
 
ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขรองรับสังคมผูสูงอายุ 
 1. ปจจัยดานพ้ืนท่ีโลงแจง และอาคารสถานท่ีตางๆในเขตชุมชน 
  1.1 พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะอาดและรมรื่น พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
แสนสุขไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะอาดและรมรื่น 
  1.2 มีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีนั่งกลางแจงท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ดีและปลอดภัยตอการใช พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ี
นั่งกลางแจงท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและปลอดภัยตอการใช 
  1.3 มีทางเดินเทาท่ีสงวนไวสําหรับการเดินโดยเฉพาะโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและมี
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีทางเดินเทา
ท่ีสงวนไวสําหรับการเดินโดยเฉพาะโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
  1.4 มีทางเดินเทาไมลื่นและกวางพอสําหรับรถนั่งคนพิการ รวมท้ังมีทางลาดลงสูระดับ
พ้ืนถนน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีทางเดินเทาไมลื่นและกวางพอ
สําหรับรถนั่งคนพิการ รวมท้ังมีทางลาดลงสูระดับพ้ืนถนน 
  1.5 มีทางมาลายท่ีมีจํานวนมากพอและมีความปลอดภัยสําหรับ คนพิการประเภทตางๆ 
โดยมีเครื่องหมายบนพ้ืนท่ีไมลื่น มีเครื่องหมายและสัญญาณแสงเสียงท่ีชัดเจน รวมท้ังระยะเวลาท่ี
นานพอในการเดินขามถนน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีทางมาลายท่ีมี
จํานวนมากพอและมีความปลอดภัยสําหรับ คนพิการประเภทตางๆ โดยมีเครื่องหมายบนพ้ืนท่ีไมลื่น 
มีเครื่องหมายและสัญญาณแสงเสียงท่ีชัดเจน รวมท้ังระยะเวลาท่ีนานพอในการเดินขามถนน 
  1.6 ผูขับข่ียวดยานบนถนนจะตองหยุดใหคนขามถนนในบริเวณทางรวม ทางแยกและ
ทางมาลาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีผูขับข่ียวดยานบนถนนจะตอง
หยุดใหคนขามถนนในบริเวณทางรวม ทางแยกและทางมาลาย 
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  1.7 มีทางจักรยานท่ีแยกออกจากถนนและทางเดินเทาอ่ืนๆ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของ
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีทางจักรยานท่ีแยกออกจากถนนและทางเดินเทาอ่ืนๆ 
  1.8 มีไฟสองสวางในถนน มีตํารวจลาดตระเวนและมีความรูความเขาใจของชุมชนใน
การใหความชวยเหลือเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขมีไฟสองสวางในถนน มีตํารวจลาดตระเวนและมีความรูความเขาใจของชุมชนในการให
ความชวยเหลือเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในระดับปานกลาง 
  1.9 มีบริการสาธารณะตางๆ ท่ีรวมอยูในบริเวณใกลเคียงกันและเขาถึงไดงาย พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีบริการสาธารณะตางๆ ท่ีรวมอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
และเขาถึงไดงาย ในระดับนอยท่ีสุด 
  1.10 มีบริการพิเศษสําหรับผูตองการความชวยเหลือเฉพาะเชนมีชองทางดวน หรือ เคา
เตอรพิเศษสําหรับผูสูงอายุ เปนตน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีบริการ
พิเศษสําหรับผูตองการความชวยเหลือเฉพาะเชนมีชองทางดวน หรือ เคาเตอรพิเศษสําหรับผูสูงอายุ 
  1.11 มีเครื่องหมายตางๆ ท่ีชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร รวมท้ังมีท่ีนั่ง หองน้ํา
ท่ีเพียงพอมีชองทางสําหรับการใชลิฟตท่ีสะดวกสบายมีทางลาด ราวจับ บันไดและพ้ืนท่ีไมลื่น พบวา
ในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีเครื่องหมายตางๆ ท่ีชัดเจนท้ังภายในและภายนอก
อาคาร รวมท้ังมีท่ีนั่ง หองน้ําท่ีเพียงพอมีชองทางสําหรับการใชลิฟตท่ีสะดวกสบายมีทางลาด ราวจับ 
บันไดและพ้ืนท่ีไมลื่น 
  1.12 มีหองน้ําสาธารณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมากพอ สะอาดบํารุงรักษาให
อยูในสภาพดีเขาใชไดงายและสะดวกสบาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมี
หองน้ําสาธารณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมากพอ สะอาดบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเขาใชได
งายและสะดวกสบาย 
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ตารางท่ี 3 ปจจัยดานพ้ืนท่ีโลงแจง และอาคารสถานท่ีตางๆในเขตชุมชน 
 
พ้ืนท่ีโลงแจง และอาคารสถานท่ีตางๆในเขตชุมชน รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะอาดและรมรื่น 64.00 20.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 
2. มีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีน่ังกลางแจงท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและปลอดภัยตอการใช 64.00 20.00 12.00 0.00 4.00 0.00 0.6 ไมมี 
3. มีทางเดินเทาท่ีสงวนไวสําหรับการเดินโดยเฉพาะโดยปราศจากส่ิงกีดขววงและมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ดี 

64.00 20.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 

4. มีทางเดินเทาไมล่ืนและกวางพอสําหรับรถน่ังคนพิการ รวมท้ังมีทางลาดลงสูระดับพ้ืนถนน 84.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.2 ไมมี 
5. มีทางมาลายท่ีมีจํานวนมากพอและมีความปลอดภัยสําหรับ คนพิการประเภทตางๆ โดยมีเครื่องหมายบน
พ้ืนท่ีไมล่ืน มีเครื่องหมายและสัญญาณแสงเสียงท่ีชัดเจน รวมท้ังระยะเวลาท่ีนานพอในการเดินขามถนน 

80.00 4.00 4.00 4.00 8.00 0.00 0.56 ไมมี 

6. ผูขับขี่ยวดยานบนถนนจะตองหยุดใหคนขามถนนในบริเวณทางรวม ทางแยกและทางมาลาย 64.00 20.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.52 ไมมี 
7. มีทางจักรยานท่ีแยกออกจากถนนและทางเดินเทาอื่นๆ 84.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.4 ไมมี 
8. มีไฟสองสวางในถนน มีตํารวจลาดตระเวนและมีความรูความเขาใจของชุมชนในการใหความชวยเหลือเพ่ือ
ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

4.00 8.00 8.00 24.00 48.00 8.00 3.28 ปาน
กลาง 

9. มีบริการสาธารณะตางๆ ท่ีรวมอยูในบริเวณใกลเคียงกันและเขาถึงไดงาย 36.00 28.00 20.00 12.00 4.00 0.00 1.2 นอยท่ีสุด 
10. มีบริการพิเศษสําหรับผูตองการความชวยเหลือเฉพาะเชนมีชองทางดวน หรือ เคาเตอรพิเศษสําหรับ
ผูสูงอายุ เปนตน 

60.00 28.00 8.00 4.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 

11. มีเครื่องหมายตางๆ ท่ีชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร รวมท้ังมีท่ีน่ัง หองนํ้าท่ีเพียงพอมีชองทาง
สําหรับการใชลิฟตท่ีสะดวกสบายมีทางลาด ราวจับ บันไดและพ้ืนท่ีไมล่ืน 

60.00 32.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.48 ไมมี 

12. มีหองนํ้าสาธารณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมากพอ สะอาดบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเขาใชไดงาย
และสะดวกสบาย 

64.00 24.00 4.00 8.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 

ภาพรวม 0.79 ไมม ี
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 2. ปจจัยดานการจราจร การเดินทาง และขนสง 
  2.1 มีการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีมีราคาแนนอนตายตัว มีประกาศไวใหเห็นได
เดนชัดและไมแพง พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการคมนาคมขนสง
สาธารณะท่ีมีราคาแนนอนตายตัว มีประกาศไวใหเห็นไดเดนชัดและไมแพง 
  2.2 มีการใหบริการการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีเชื่อถือไดและมีความถ่ีท่ีเหมาะสม 
ท้ังในวันเสาร-อาทิตย วันหยุดอ่ืนๆ และในเวลากลางคืน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขไมมีการใหบริการการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีเชื่อถือไดและมีความถ่ีท่ีเหมาะสม ท้ังใน
วันเสาร-อาทิตย วันหยุดอ่ืนๆ และในเวลากลางคืน 
  2.3 มีพ้ืนท่ีทุกสวนของเมืองและบริการสาธารณะท่ีเขาถึงได โดยระบบการขนสง
สาธารณะท่ีมีโครงขายการเชื่อมตอท่ีดี เสนทางการใหบริการท่ีชัดเจนและสภาพยานพาหนะท่ีดี พบวา
ในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีพ้ืนท่ีทุกสวนของเมืองและบริการสาธารณะท่ี
เขาถึงได โดยระบบการขนสงสาธารณะท่ีมีโครงขายการเชื่อมตอท่ีดี เสนทางการใหบริการท่ีชัดเจน
และสภาพยานพาหนะท่ีดี 
  2.4 มียานพาหนะในระบบบริการท่ีสะอาด อยูในสภาพดี ข้ึนลงสะดวกไมเบียดเสียด
และมีท่ีนั่งสงวนไวสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
แสนสุขไมมียานพาหนะในระบบบริการท่ีสะอาด อยูในสภาพดี ข้ึนลงสะดวกไมเบียดเสียดและมีท่ีนั่ง
สงวนไวสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
  2.5 มีบริการคมนาคมขนสงพิเศษสําหรับคนพิการ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขไมมีบริการคมนาคมขนสงพิเศษสําหรับคนพิการ 
  2.6 พนักงานขับรถจอดรถในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวชิดขอบทางเดินเพ่ือสะดวกในการข้ึนลง
และพนักงานขับรถตองรอจนกวาผูโดยสารจะเขานั่งท่ีเรียบรอยเสียกอนจึงจะออกรถได พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีพนักงานขับรถจอดรถในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวชิดขอบ
ทางเดินเพ่ือสะดวกในการข้ึนลงและพนักงานขับรถตองรอจนกวาผูโดยสารจะเขานั่งท่ีเรียบรอย
เสียกอนจึงจะออกรถได 
  2.7 มีบริเวณท่ีจอดรถรับสงหรือสถานท่ีขนสงท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีไปมาสะดวกสามารถ
เขาถึงไดงาย ปลอดภัย สะอาด มีแสงสวางเพียงพอมีปายสื่อความหมายท่ีดี รวมท้ังมีท่ีนั่งพักคอยและ
หลังคาคลุมท่ีเพียงพอ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีบริเวณท่ีจอดรถรับสง
หรือสถานท่ีขนสงท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย ปลอดภัย สะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอมีปายสื่อความหมายท่ีดี รวมท้ังมีท่ีนั่งพักคอยและหลังคาคลุมท่ีเพียงพอ 
  2.8 มีปายประกาศแสดงขอมูลสําหรับผูโดยสารเก่ียวกับเสนทางตารางเวลาและบริการ
พิเศษตางๆ ท่ีถูกตอง ครบถวนและเขาถึงไดงาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข
ไมมีปายประกาศแสดงขอมูลสําหรับผูโดยสารเก่ียวกับเสนทางตารางเวลาและบริการพิเศษตางๆ ท่ี
ถูกตอง ครบถวนและเขาถึงไดงาย 
  2.9 มีบริการคมนาคมขนสง เสริม เม่ือบริการสาธารณะไมเพียงพอ พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีบริการคมนาคมขนสง เสริม เม่ือบริการสาธารณะไมเพียงพอ 
  2.10 มีบริการรถแท็กซ่ีรับจางท่ีคิดคาโดยสารในราคาท่ีเหมาะสมและผูขับตองปฏิบัติ
ตอผูโดยสารดวยความเคารพและพรอมใหความชวยเหลือ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาล 
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เมืองแสนสุขมีบริการรถแท็กซ่ีรับจางท่ีคิดคาโดยสารในราคาท่ีเหมาะสมและผูขับตองปฏิบัติตอ
ผูโดยสารดวยความเคารพและพรอมใหความชวยเหลือ ในระดับนอยท่ีสุด 
  2.11 มีการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา รวมท้ังมีฝาปดทอระบายน้ําและ
การใหแสงสวางท่ีเพียงพอ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการบํารุงรักษาถนน
ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา รวมท้ังมีฝาปดทอระบายน้ําและการใหแสงสวางท่ีเพียงพอ ในระดับนอย
ท่ีสุด 
  2.12 มีเสนทางการจราจรท่ีจัดระบบเปนอยางดี พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขมีเสนทางการจราจรท่ีจัดระบบเปนอยางดี ในระดับนอยท่ีสุด 
  2.13 มีเสนทางการจราจรท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง ทัศนวิสัยการมองเห็นของผูขับข่ี พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีเสนทางการจราจรท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง ทัศนวิสัยการ
มองเห็นของผูขับข่ี ในระดับนอยท่ีสุด 
  2.14 มีปายจราจรและปายทางแยกท่ีมองเห็นงายและอยูในท่ีท่ีเหมาะสม พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีปายจราจรและปายทางแยกท่ีมองเห็นงายและอยูในท่ีท่ี
เหมาะสม ในระดับนอยท่ีสุด 
  2.15 มีการฝกอบรมผูขับข่ียานพาหนะอยางตอเนื่อง พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการฝกอบรมผูขับข่ียานพาหนะอยางตอเนื่อง 
  2.16 มีบริเวณจอดรับสงผูโดยสารท่ีปลอดภัย มากพอ และอยูในบริเวณท่ีข้ึนลงได
สะดวกสบาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีบริเวณจอดรับสงผูโดยสารท่ี
ปลอดภัย มากพอ และอยูในบริเวณท่ีข้ึนลงไดสะดวกสบาย 
  2.17 มีท่ีจอดรถพิเศษสําหรับคนพิการและผูมีความตองการเปนพิเศษโดยเฉพาะ และ
ตองไมถูกแยงใชโดยบุคคลปกติ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีท่ีจอดรถ
พิเศษสําหรับคนพิการและผูมีความตองการเปนพิเศษโดยเฉพาะ และตองไมถูกแยงใชโดยบุคคลปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  34 
ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย ุ

 
 

ตารางท่ี 4 ปจจัยดานการจราจร การเดินทาง และขนสง 
 
ปจจัยดานการจราจร การเดินทาง และขนสง รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

13. มีการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีมีราคาแนนอนตายตัว มีประกาศไวใหเห็นไดเดนชัดและไมแพง 48.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 ไมมี 

14. มีการใหบริการการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีเชื่อถือไดและมีความถี่ท่ีเหมาะสม ท้ังในวันเสาร-อาทิตย 

วันหยุดอื่นๆ และในเวลากลางคืน 

56.00 36.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.52 ไมมี 

15. มีพ้ืนท่ีทุกสวนของเมืองและบริการสาธารณะท่ีเขาถึงได โดยระบบการขนสงสาธารณะท่ีมีโครงขายการ

เชื่อมตอท่ีดี เสนทางการใหบริการท่ีชัดเจนและสภาพยานพาหนะท่ีดี 

52.00 40.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 

16. มียานพาหนะในระบบบริการท่ีสะอาด อยูในสภาพดี ขึ้นลงสะดวกไมเบียดเสียดและมีท่ีน่ังสงวนไวสําหรับ

บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

60.00 36.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.44 ไมมี 

17. มีบรกิารคมนาคมขนสงพิเศษสําหรับคนพิการ 76.00 16.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.4 ไมมี 

18. พนักงานขับรถจอดรถในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวชิดขอบทางเดินเพ่ือสะดวกในการขึ้นลงและพนักงานขับรถตอง

รอจนกวาผูโดยสารจะเขาน่ังท่ีเรียบรอยเสียกอนจึงจะออกรถได 

68.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 ไมมี 

19. มีบริเวณท่ีจอดรถรับสงหรือสถานท่ีขนสงท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย ปลอดภัย 

สะอาด มีแสงสวางเพียงพอมีปายส่ือความหมายท่ีดี รวมท้ังมีท่ีน่ังพักคอยและหลังคาคลุมท่ีเพียงพอ 

56.00 40.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.48 ไมมี 

20. มีปายประกาศแสดงขอมูลสําหรับผูโดยสารเกี่ยวกับเสนทางตารางเวลาและบริการพิเศษตางๆ ท่ีถูกตอง 

ครบถวนและเขาถึงไดงาย 

56.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 ไมมี 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) ปจจัยดานการจราจร การเดินทาง และขนสง 
 
ปจจัยดานการจราจร การเดินทาง และขนสง รอยละระดับส่ิงท่ีเกิดขึ้น คาเฉล่ีย สถานะ 

ไมมี นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

21. มีบรกิารคมนาคมขนสง เสริม เม่ือบริการสาธารณะไมเพียงพอ 48.00 44.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.6 ไมมี 

22. มีบริการรถแท็กซ่ีรับจางท่ีคิดคาโดยสารในราคาท่ีเหมาะสมและผูขับตองปฏิบัติตอผูโดยสารดวยความ

เคารพและพรอมใหความชวยเหลือ 

16.00 60.00 20.00 4.00 0.00 0.00 1.12 นอยท่ีสุด 

23. มีการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา รวมท้ังมีฝาปดทอระบายนํ้าและการใหแสงสวางท่ีเพียงพอ 24.00 48.00 20.00 4.00 4.00 0.00 1.16 นอยท่ีสุด 

24. มีเสนทางการจราจรท่ีจัดระบบเปนอยางดี 12.00 52.00 32.00 0.00 4.00 0.00 1.32 นอยท่ีสุด 

25. มีเสนทางการจราจรท่ีไมมีส่ิงกีดขวาง ทัศนวิสัยการมองเห็นของผูขับขี่ 16.00 52.00 24.00 4.00 4.00 0.00 1.28 นอยท่ีสุด 

26. มีปายจราจรและปายทางแยกท่ีมองเห็นงายและอยูในท่ีท่ีเหมาะสม 32.00 40.00 20.00 0.00 8.00 0.00 1.12 นอยท่ีสุด 

27. มีการฝกอบรมผูขับขี่ยานพาหนะอยางตอเน่ือง 44.00 52.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.6 ไมมี 

28. มีบริเวณจอดรับสงผูโดยสารท่ีปลอดภัย มากพอ และอยูในบริเวณท่ีขึ้นลงไดสะดวกสบาย 44.00 48.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.64 ไมมี 

29. มีท่ีจอดรถพิเศษสําหรับคนพิการและผูมีความตองการเปนพิเศษโดยเฉพาะ และตองไมถูกแยงใชโดยบุคคล

ปกติ 

64.00 32.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.4 ไมมี 

ภาพรวม 0.7 ไมมี 
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 3. ปจจัยดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง 
  3.1 มีท่ีอยูอาศัยท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสมและอยูในทําเลท่ีปลอดภัยใกลกับบริการ
สาธารณะและชุมชน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีท่ีอยูอาศัยท่ีเพียงพอใน
ราคาท่ีเหมาะสมและอยูในทําเลท่ีปลอดภัยใกลกับบริการสาธารณะและชุมชน ในระดับนอย 
  3.2 มีบริการใหการบํารุงรักษาตัวบานและอาคารท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
มีบริการเสริมอ่ืนๆ ท่ีชวยใหเกิดความสะดวกสบายแกผูอยูอาศัย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขมีบริการใหการบํารุงรักษาตัวบานและอาคารท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังมีบริการเสริมอ่ืนๆ ท่ีชวยใหเกิดความสะดวกสบายแกผูอยูอาศัย ในระดับนอย 
  3.3 การกอสรางบานตองมีความม่ันคงแข็งแรง อยูสบายและ เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการกอสรางบานตองมีความม่ันคง
แข็งแรง อยูสบายและ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ในระดับนอย 
  3.4 ภายในบาน กวางพอ หรือเอ้ือใหผูอยูสามารถเคลื่อนไหวเขาออกหองตาง ๆ ได
อยางสะดวก พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีภายในบาน กวางพอ หรือเอ้ือให
ผูอยูสามารถเคลื่อนไหวเขาออกหองตาง ๆ ไดอยางสะดวก ในระดับนอยท่ีสุด 
  3.5 มีพ้ืนท่ีใชสอยในบานและระดับพ้ืนท้ังภายในอาคารและทางเดินท่ีไมเปนอุปสรรค
ตอการเคลื่อนไหว พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีพ้ืนท่ีใชสอยในบานและ
ระดับพ้ืนท้ังภายในอาคารและทางเดินท่ีไมเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหว ในระดับนอยท่ีสุด 
  3.6 มีบริการดัดแปลง ปรับปรุงบานท่ีตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุท่ี
หลากหลายในราคาท่ีเหมาะสม พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีบริการ
ดัดแปลง ปรับปรุงบานท่ีตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุท่ีหลากหลายในราคาท่ีเหมาะสม ใน
ระดับนอยท่ีสุด 
  3.7 มีบานเช่ําของรัฐและเอกชนท่ีสะอาด มีการบํารุงรักษาท่ีดีและปลอดภัย พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีบานเช่ําของรัฐและเอกชนท่ีสะอาด มีการบํารุงรักษาท่ีดี
และปลอดภัย ในระดับนอย 
  3.8 มีท่ีพักอาศัยท่ีพอเพียงในราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพไมแข็งแรง
หรือพิการ พรอมบริการท่ีเหมาะสมและอยูในพ้ืนท่ี พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสน
สุขมีท่ีพักอาศัยท่ีพอเพียงในราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพไมแข็งแรงหรือพิการ พรอม
บริการท่ีเหมาะสมและอยูในพ้ืนท่ี ในระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5 ปจจัยดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง 
 
ปจจัยดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

30. มีท่ีอยูอาศัยท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสมและอยูในทําเลท่ีปลอดภัยใกลกับบริการสาธารณะและชุมชน 4.00 36.00 32.00 20.00 8.00 0.00 1.92 นอย 
31. มีบริการใหการบํารุงรักษาตัวบานและอาคารท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีบริการเสริมอื่นๆ ท่ีชวย
ใหเกิดความสะดวกสบายแกผูอยูอาศัย 

0.00 40.00 52.00 8.00 0.00 0.00 1.68 นอย 

32. การกอสรางบานตองมีความม่ันคงแข็งแรง อยูสบายและ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 0.00 36.00 44.00 12.00 8.00 0.00 1.92 นอย 
33. ภายในบาน กวางพอ หรือเอื้อใหผูอยูสามารถเคล่ือนไหวเขาออกหองตาง ๆ ไดอยางสะดวก 0.00 44.00 48.00 8.00 0.00 0.00 1.64 นอยท่ีสุด 
34. มีพ้ืนท่ีใชสอยในบานและระดับพ้ืนท้ังภายในอาคารและทางเดินท่ีไมเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนไหว 4.00 44.00 48.00 4.00 0.00 0.00 1.52 นอยท่ีสุด 
35. มีบริการดัดแปลง ปรับปรุงบานท่ีตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุท่ีหลากหลายในราคาท่ีเหมาะสม 28.00 36.00 28.00 8.00 0.00 0.00 1.16 นอยท่ีสุด 
36. มีบานเช่ําของรัฐและเอกชนท่ีสะอาด มีการบํารุงรักษาท่ีดีและปลอดภัย 4.00 20.00 32.00 28.00 16.00 0.00 2.32 นอย 
37. มีท่ีพักอาศัยท่ีพอเพียงในราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพไมแข็งแรงหรือพิการ พรอมบริการท่ี
เหมาะสมและอยูในพ้ืนท่ี 

24.00 36.00 32.00 8.00 0.00 0.00 1.24 นอยท่ีสุด 

ภาพรวม 1.67 นอย 
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 4. ปจจัยดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) 
  4.1 มีสถานท่ีจัดงานหรือกิจกรรมท่ีอยูในทําเลท่ีไปมาไดสะดวกเขาถึงไดงาย มีแสงสวาง
เพียงพอและเสนทางรถบริการสาธารณะผาน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมี
สถานท่ีจัดงานหรือกิจกรรมท่ีอยูในทําเลท่ีไปมาไดสะดวกเขาถึงไดงาย มีแสงสวางเพียงพอและ
เสนทางรถบริการสาธารณะผาน ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.2 มีการจัดงานในเวลาท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดโดยสะดวก พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจัดงานในเวลาท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงาน
ไดโดยสะดวก ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.3 มีการจัดงานหรือกิจกรรมท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดตามลําพังหรือมี
ผูชวยมาดวย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจัดงานหรือกิจกรรมท่ีเอ้ือให
ผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดตามลําพังหรือมีผูชวยมาดวย ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.4 กิจกรรมหรืองานท่ีตองมีคาเขารวมงานมีราคาท่ีเหมาะสมและไมมีคาใชจายซอน
เรน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีกิจกรรมหรืองานท่ีตองมีคาเขารวมงานมี
ราคาท่ีเหมาะสมและไมมีคาใชจายซอนเรน ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.5 มีขอมูลมีครบถวนสมบูรณของกิจกรรมแจงใหผูสูงอายุทราบรวมท้ังมีรายละเอียด
ของบริการทางเลือกในการเดินทางสูงาน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมี
ขอมูลมีครบถวนสมบูรณของกิจกรรมแจงใหผูสูงอายุทราบรวมท้ังมีรายละเอียดของบริการทางเลือก
ในการเดินทางสูงาน ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.6 มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและจูงใจใหผูสูงอายุกลุมตางๆไดมารวมงาน พบวา
ในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและจูงใจใหผูสูงอายุ
กลุมตางๆไดมารวมงาน ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.7 มีการจัดงานชุมนุมท่ีผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดในทําเลและสถานท่ีตางๆ 
ภายในชุมชน เชน อาคารสันทนาการ โรงเรียนหองสมุด ศูนยชุมชนและสวนสาธารณะ พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจัดงานชุมนุมท่ีผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดใน
ทําเลและสถานท่ีตางๆ ภายในชุมชน เชน อาคารสันทนาการ โรงเรียนหองสมุด ศูนยชุมชนและ
สวนสาธารณะ ในระดับนอยท่ีสุด 
  4.8 มีกิจกรรมท่ีสามารถดึงกลุมคนท่ีเสี่ยงตอการอยูอยางโดดเดี่ยวจากสังคมใหเขา
มารวมงานได พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีกิจกรรมท่ีสามารถดึงกลุมคนท่ี
เสี่ยงตอการอยูอยางโดดเดี่ยวจากสังคมใหเขามารวมงานได ในระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 6 ปจจัยดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) 
 
ปจจัยดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

38. มีสถานท่ีจัดงานหรือกิจกรรมท่ีอยูในทําเลท่ีไปมาไดสะดวกเขาถึงไดงาย มีแสงสวางเพียงพอและเสนทางรถ
บริการสาธารณะผาน 

28.00 24.00 8.00 16.00 24.00 0.00 1.84 นอย 

39. มีการจัดงานในเวลาท่ีเอื้อใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดโดยสะดวก 32.00 28.00 16.00 12.00 12.00 0.00 1.44 นอยท่ีสุด 
40. มีการจัดงานหรือกิจกรรมท่ีเอื้อใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดตามลําพังหรือมีผูชวยมาดวย 28.00 32.00 20.00 8.00 12.00 0.00 1.44 นอยท่ีสุด 
41. กิจกรรมหรืองานท่ีตองมีคาเขารวมงานมีราคาท่ีเหมาะสมและไมมีคาใชจายซอนเรน 36.00 24.00 16.00 20.00 4.00 0.00 1.32 นอยท่ีสุด 
42. มีขอมูลมีครบถวนสมบูรณของกิจกรรมแจงใหผูสูงอายุทราบรวมท้ังมีรายละเอียดของบริการทางเลือกในการ
เดินทางสูงาน 

28.00 32.00 20.00 12.00 8.00 0.00 1.4 นอยท่ีสุด 

43. มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและจูงใจใหผูสูงอายุกลุมตางๆไดมารวมงาน 32.00 24.00 16.00 16.00 4.00 8.00 1.6 นอยท่ีสุด 
44. มีการจัดงานชุมนุมท่ีผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดในทําเลและสถานท่ีตางๆ ภายในชุมชน เชน อาคาร
สันทนาการ โรงเรียนหองสมุด ศูนยชุมชนและสวนสาธารณะ 

32.00 24.00 20.00 8.00 16.00 0.00 1.52 นอยท่ีสุด 

45. มีกิจกรรมท่ีสามารถดึงกลุมคนท่ีเส่ียงตอการอยูอยางโดดเด่ียวจากสังคมใหเขามารวมงานได 36.00 24.00 12.00 16.00 12.00 0.00 1.44 นอยท่ีสุด 
ภาพรวม 1.5 นอย

ท่ีสุด 
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 5. ปจจัยดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม 
  5.1 มีการขอคําปรึกษาจากผูสูงอายุอยางสมํ่าเสมอ โดยผูใหบริการทุกภาคสวน เพ่ือให
มีการบริหารจัดการการบริการไดดียิ่งข้ึน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการ
ขอคําปรึกษาจากผูสูงอายุอยางสมํ่าเสมอ โดยผูใหบริการทุกภาคสวน เพ่ือใหมีการบริหารจัดการการ
บริการไดดียิ่งข้ึน ในระดับนอยท่ีสุด 
  5.2 มีบริการและผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการและความชอบท่ีหลากหลาย ท้ัง
ในเชิงสงเคราะหและพาณิชย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีบริการและ
ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการและความชอบท่ีหลากหลาย ท้ังในเชิงสงเคราะหและพาณิชย ใน
ระดับนอยท่ีสุด 
  5.3 มีผูใหบริการท่ีมีมารยาท สุภาพและพรอมใหความชวยเหลือ พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีผูใหบริการท่ีมีมารยาท สุภาพและพรอมใหความชวยเหลือ ใน
ระดับนอยท่ีสุด 
  5.4 มีการเผยแพรเรื่องราวของผูสูงอายุในแงบวกโดยไมมีการแบงแยกจากบุคคลท่ัวไป
ในสื่อสาธารณะ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการเผยแพรเรื่องราวของ
ผูสูงอายุในแงบวกโดยไมมีการแบงแยกจากบุคคลท่ัวไปในสื่อสาธารณะ 
  5.5 มีการออกแบบชุมชน การจัดกิจกรรมและงานตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการและ
ความชอบของทุกกลุมวัย เพ่ือจูงใจใหผูอยูอาศัยทุกคนไดมีสวนรวม พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการออกแบบชุมชน การจัดกิจกรรมและงานตางๆ โดยคํานึงถึงความ
ตองการและความชอบของทุกกลุมวัย เพ่ือจูงใจใหผูอยูอาศัยทุกคนไดมีสวนรวม 
  5.6 มีกิจกรรมท่ีใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกในครอบครัว พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีกิจกรรมท่ีใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกในครอบครัว 
ในระดับนอยท่ีสุด 
  5.7 มีโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกับผูสูงอายแุละมีกิจกรรมท่ีผูสูงอายุสามารถมี
สวนรวมได พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอน
เก่ียวกับผูสูงอายุและมีกิจกรรมท่ีผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมได 
  5.8 ผูสูงอายุไดรับการยอมรับ ยกยอง ในฐานะผูใหท้ังในอดีตและปจจุบัน พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีผูสูงอายุไดรับการยอมรับ ยกยอง ในฐานะผูใหท้ังใน
อดีตและปจจุบัน ในระดับนอยท่ีสุด 
  5.9 ผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน สามารถใชบริการสาธารณะ บริการเสริมและบริการของ
เอกชนไดอยางสะดวกสบาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีผูสูงอายุท่ีมี
ฐานะยากจน สามารถใชบริการสาธารณะ บริการเสริมและบริการของเอกชนไดอยางสะดวกสบาย 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม 

 
 
 
 
 

ปจจัยดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

46. มีการขอคําปรึกษาจากผูสูงอายุอยางสมํ่าเสมอ โดยผูใหบริการทุกภาคสวน เพ่ือใหมีการบริหารจัดการการ
บริการไดดียิ่งขึ้น 

44.00 36.00 12.00 4.00 4.00 0.00 0.88 นอยท่ีสุด 

47. มีบริการและผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการและความชอบท่ีหลากหลาย ท้ังในเชิงสงเคราะหและ
พาณิชย 

44.00 36.00 12.00 8.00 0.00 0.00 0.84 นอยท่ีสุด 

48. มีผูใหบริการท่ีมีมารยาท สุภาพและพรอมใหความชวยเหลือ 32.00 36.00 12.00 16.00 4.00 0.00 1.24 นอยท่ีสุด 
49. มีการเผยแพรเรื่องราวของผูสูงอายุในแงบวกโดยไมมีการแบงแยกจากบุคคลท่ัวไปในส่ือสาธารณะ 48.00 36.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.76 ไมมี 
50. มีการออกแบบชุมชน การจัดกิจกรรมและงานตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการและความชอบของทุกกลุมวัย 
เพ่ือจูงใจใหผูอยูอาศัยทุกคนไดมีสวนรวม 

48.00 40.00 8.00 4.00 0.00 0.00 0.68 ไมมี 

51. มีกิจกรรมท่ีใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกในครอบครัว 40.00 40.00 4.00 12.00 4.00 0.00 1 นอยท่ีสุด 
52. มีโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับผูสูงอายุและมีกิจกรรมท่ีผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมได 88.00 8.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.24 ไมมี 
53. ผูสูงอายุไดรับการยอมรับ ยกยอง ในฐานะผูใหท้ังในอดีตและปจจุบัน 52.00 36.00 4.00 8.00 100.00 0.00 1.64 นอยท่ีสุด 
54. ผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน สามารถใชบริการสาธารณะ บริการเสริมและบริการของเอกชนไดอยาง
สะดวกสบาย 

52.00 36.00 4.00 8.00 100.00 0.00 0.68 ไมมี 

ภาพรวม 0.88 นอย
ท่ีสุด 
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 6. ปจจัยดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา 
  6.1 มีงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุท่ีมีความยืดหยุนเหมาะกับความสามารถของ
ผูสูงอายุ รวมท้ังตองมีการฝกอบรม การใหเกียรติใหคําแนะนําและมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุท่ีมีความยืดหยุนเหมาะ
กับความสามารถของผูสูงอายุ รวมท้ังตองมีการฝกอบรม การใหเกียรติใหคําแนะนําและมีคาตอบแทน
ท่ีเหมาะสม ในระดับนอย 
  6.2 .มีการสรางเสริมคุณภาพของผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูสูงอายุอยูเสมอ พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการสรางเสริมคุณภาพของผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูสูงอายุอยูเสมอ 
ในระดับนอยท่ีสุด 
  6.3 มีการจูงใจใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยคาตอบแทนท่ียืดหยุนและเหมาะสม พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจูงใจใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยคาตอบแทนท่ี
ยืดหยุนและเหมาะสม ในระดับนอยท่ีสุด 
  6.4 ไมมีการใชเฉพาะอายุมาเปนขอตัดสินในการจางงาน การคงสถานการณทํางาน 
การเลื่อนตําแหนงหรือการเขารับการฝกอบรม พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข
ไมมีไมมีการใชเฉพาะอายุมาเปนขอตัดสินในการจางงาน การคงสถานการณทํางาน การเลื่อนตําแหนง
หรือการเขารับการฝกอบรม 
  6.5 สถานท่ีทํางานเหมาะสมสําหรับคนพิการ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขไมมีสถานท่ีทํางานเหมาะสมสําหรับคนพิการ 
  6.6 มีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยตัวเอง พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีพบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการ
สนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยตัวเอง 
  6.7 มีการฝกอบรมหลังเกษียณดานตางๆ ใหแกผูปฏิบัติงานสูงอายุ พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการฝกอบรมหลังเกษียณดานตางๆ ใหแกผูปฏิบัติงานสูงอายุ 
  6.8 มีการใหโอกาสผูสูงอายุไดทํางานในระดับการตัดสินใจขององคกรท้ังรัฐ เอกชนและ
อ่ืนๆ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการใหโอกาสผูสูงอายุไดทํางานใน
ระดับการตัดสินใจขององคกรท้ังรัฐ เอกชนและอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

55. มีงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุท่ีมีความยืดหยุนเหมาะกับความสามารถของผูสูงอายุ รวมท้ังตองมีการ
ฝกอบรม การใหเกียรติใหคําแนะนําและมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

40.00 8.00 16.00 8.00 24.00 4.00 1.8 นอย 

56. มีการสรางเสริมคุณภาพของผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูสูงอายุอยูเสมอ 48.00 20.00 16.00 4.00 8.00 4.00 1.16 นอยท่ีสุด 
57. มีการจูงใจใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยคาตอบแทนท่ียืดหยุนและเหมาะสม 44.00 24.00 24.00 0.00 8.00 0.00 1.04 นอยท่ีสุด 
58. ไมมีการใชเฉพาะอายุมาเปนขอตัดสินในการจางงาน การคงสถานการณทํางาน การเล่ือนตําแหนงหรือการ
เขารับการฝกอบรม 

44.00 32.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.8 ไมมี 

59. มีสถานท่ีทํางานเหมาะสมสําหรับคนพิการ 84.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 ไมมี 
60. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีงานทําดวยตัวเอง 40.00 44.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.8 ไมมี 
61. มีการฝกอบรมหลังเกษียณดานตางๆ ใหแกผูปฏิบัติงานสูงอายุ 60.00 36.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.44 ไมมี 
62. มีการใหโอกาสผูสูงอายุไดทํางานในระดับการตัดสินใจขององคกรท้ังรัฐ เอกชนและอื่นๆ 72.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.32 ไมมี 

ภาพรวม 0.81 ไมมี 
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 7. ปจจัยดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 
  7.1 มีระบบการสื่อสารพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเขาถึงคนทุกกลุมวัยในชุมชน พบวาใน
ภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีระบบการสื่อสารพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเขาถึงคน
ทุกกลุมวัยในชุมชน 
  7.2 มีการเผยแพรขอมูลอยางสมํ่าเสมอและกวางขวางดวยความแนนอน มีเครือขาย
การประสานงานและมีศูนยกลางการเผยแพรท่ีเขาถึงได พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
แสนสุขไมมี 
  7.3 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในเรื่องท่ีนาสนใจสําหรับผูสูงอายุ พบวาในภาพรวม
เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการเผยแพรขอมูลอยางสมํ่าเสมอและกวางขวางดวยความ
แนนอน มีเครือขายการประสานงานและมีศูนยกลางการเผยแพรท่ีเขาถึงได 
  7.4 มีการสนับสนุนใหมีการสื่อสารดวยวาจากับผูสูงอายุ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของ
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการสนับสนุนใหมีการสื่อสารดวยวาจากับผูสูงอายุมีการสนับสนุนใหมีการ
สื่อสารดวยวาจากับผูสูงอายุ .ในระดับนอยท่ีสุด 
  7.5 มีการใหขอมูลแกผูท่ีอยูในสถานะเสี่ยงตอการถูกทอดท้ิงจากสังคมดวยวิธีการ
สื่อสารเฉพาะตัว โดยผูใหขาวสารขอมูลท่ีเชื่อถือได พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสน
สุขไมมี การใหขอมูลแกผูท่ีอยูในสถานะเสี่ยงตอการถูกทอดท้ิงจากสังคมดวยวิธีการสื่อสารเฉพาะตัว 
โดยผูใหขาวสารขอมูลท่ีเชื่อถือได 
  7.6 มีการใหบริการเชิงสาธารณะและพาณิชยท่ีเปนมิตรและเฉพาะตัวตามความ
ตองการท่ีรองขอ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีการใหบริการเชิง
สาธารณะและพาณิชยท่ีเปนมิตรและเฉพาะตัวตามความตองการท่ีรองขอ 
  7.7 มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท รวมท้ังแบบฟอรมราชการคําบรรยายใตภาพใน
รายการโทรทัศนและขอมูลตางๆ ท่ีเปนปายประกาศ ท่ีใชตัวอักษรขนาดใหญ โดยมีเนื้อหาหลักท่ี
ชัดเจนดวยการเนนดวยตัวอักษรหนาและมีขนาดใหญ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
แสนสุขไมมีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท รวมท้ังแบบฟอรมราชการคําบรรยายใตภาพในรายการ
โทรทัศนและขอมูลตางๆ ท่ีเปนปายประกาศ ท่ีใชตัวอักษรขนาดใหญ โดยมีเนื้อหาหลักท่ีชัดเจนดวย
การเนนดวยตัวอักษรหนาและมีขนาดใหญ 
  7.8 มีการใหบริการทางโทรศัพทท่ีใหคําแนะนําอยางชาๆ และชัดเจนและสามารถให
ผูใชบริการทวนถามไดตลอดเวลาหากไมเขาใจ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข
ไมมีการใหบริการทางโทรศัพทท่ีใหคําแนะนําอยางชาๆ และชัดเจนและสามารถใหผูใชบริการทวน
ถามไดตลอดเวลาหากไมเขาใจ 
  7.9 มีอุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุโทรทัศน เครื่องATM 
ตูขายต๋ัวอัตโนมัติท่ีมีปุมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
แสนสุขไมมีอุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุโทรทัศน เครื่องATM ตูขายตั๋ว
อัตโนมัติท่ีมีปุมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ อุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ 
วิทยุโทรทัศน เครื่องATM ตูขายตั๋วอัตโนมัติท่ีมีปุมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ 
  7.10 มีบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสาธารณะใหใชไดโดยไมเสียคาใชจายหรือ
เสียนอยท่ีสุด ในท่ีสาธารณะเชนสถานท่ีราชการ ศูนยชุมชนหรือหองสมุดประชาชน พบวาในภาพรวม 
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เฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไมมีอุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุ
โทรทัศน เครื่องATM ตูขายตั๋วอัตโนมัติท่ีมีปุมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 9 ปจจัยดานสารสนเทศและการติดตอส่ือสาร 

 
 

ปจจัยดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

63. มีระบบการส่ือสารพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเขาถึงคนทุกกลุมวัยในชุมชน 48.00 40.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.64 ไมมี 
64. มีการเผยแพรขอมูลอยางสมํ่าเสมอและกวางขวางดวยความแนนอน มีเครือขายการประสานงานและมี
ศูนยกลางการเผยแพรท่ีเขาถึงได 

52.00 36.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.6 ไมมี 

65. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในเรื่องท่ีนํ่าสนใจสําหรับผูสูงอายุ 56.00 32.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 
66. มีการสนับสนุนใหมีการส่ือสารดวยวาจากับผูสูงอายุ 32.00 44.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.92 นอยท่ีสุด 
67. มีการใหขอมูลแกผูท่ีอยูในสถานะเส่ียงตอการถูกทอดท้ิงจากสังคมดวยวิธีการส่ือสารเฉพาะตัว โดยผูให
ขาวสารขอมูลท่ีเชื่อถือได 

48.00 28.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.76 ไมมี 

68. มีการใหบริการเชิงสาธารณะและพาณิชยท่ีเปนมิตรและเฉพาะตัวตามความตองการท่ีรองขอ 44.00 32.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.8 ไมมี 
69. มีการจัดทําส่ือส่ิงพิมพทุกประเภท รวมท้ังแบบฟอรมราชการคําบรรยายใตภาพในรายการโทรทัศนและ
ขอมูลตางๆ ท่ีเปนปายประกาศ ท่ีใชตัวอักษรขนาดใหญ โดยมีเน้ือหาหลักท่ีชัดเจนดวยการเนนดวยตัวอักษร
หนาและมีขนาดใหญ 

52.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.72 ไมมี 

70. มีการใหบริการทางโทรศัพทท่ีใหคําแนะนําอยางชาๆ และชัดเจนและสามารถใหผูใชบริการทวนถามได
ตลอดเวลาหากไมเขาใจ 

52.00 40.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.56 ไมมี 

71. มีอุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุโทรทัศน เครื่องATM ตูขายต๋ัวอัตโนมัติท่ีมี
ปุมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ 

24.00 32.00 16.00 8.00 8.00 12.00 1.8 นอย 

72. มีบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสาธารณะใหใชไดโดยไมเสียคาใชจายหรือเสียนอยท่ีสุด ในท่ี
สาธารณะเชนสถานท่ีราชการ ศูนยชุมชนหรือหองสมุดประชาชน 

60.00 24.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.6 ไมมี 

ภาพรวม 0.79 ไมมี 
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 8. ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ 
  8.1 . มีระดับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยท่ีหลากหลายพอเพียงรวมท้ังมีบริการ
สนับสนุนจากชุมชนท่ีชวยรณรงค สงเสริมและปองกัน รักษาสุขภาพ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขมีระดับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยท่ีหลากหลายพอเพียงรวมท้ังมีบริการ
สนับสนุนจากชุมชนท่ีชวยรณรงค สงเสริมและปองกัน รักษาสุขภาพ .ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.2 มีระบบการดูแลสุขภาพท่ีบานท่ีประกอบดวย ระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพ
รายบุคคลและการชวยดูแลงานบาน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีระบบการ
ดูแลสุขภาพท่ีบานท่ีประกอบดวย ระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพรายบุคคลและการชวยดูแลงาน
บาน .ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.3 มีระบบบริการดานสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเขาถึงไดสะดวก
ดวยระบบขนสงทุกประเภท พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีระบบบริการดาน
สุขภาพและบริการทางสังคมท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเขาถึงไดสะดวกดวยระบบขนสงทุกประเภท ในระดับ
นอยท่ีสุด 
  8.4 มีมีระบบบริการดานสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชนและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุท่ี
อยูในทําเลท่ีใกลกับบริการดานอ่ืนๆ และสวนตางๆของชุมชน พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขมีระบบบริการดานสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชนและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุท่ี
อยูในทําเลท่ีใกลกับบริการดานอ่ืนๆ และสวนตางๆของชุมชน ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.5 มีสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพและบริการชุมชน มีการกอสรางท่ีปลอดภัยและ
เขาถึงไดสะดวก พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพ
และบริการชุมชน มีการกอสรางท่ีปลอดภัยและเขาถึงไดสะดวก ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.6 มีการใหขอมูลแกผูสูงอายุเก่ียวกับการบริการดานสุขภาพอนามัยและบริการชุมชน
ท่ีชัดเจนและรับรูไดงาย พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการใหขอมูลแก
ผูสูงอายุเก่ียวกับการบริการดานสุขภาพอนามัยและบริการชุมชนท่ีชัดเจนและรับรูไดงาย ในระดับ
นอยท่ีสุด 
  8.7 .มีการใหบริการท่ีไมมีข้ันตอนท่ียุงยาก พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขมีการใหบริการท่ีไมมีข้ันตอนท่ียุงยาก ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.8 มีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการอมรบมาอยางดีในการใหบริการท่ีใหเกียรติและพรอม
ชวยเหลือผูสูงอายุ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการอม
รบมาอยางดีในการใหบริการท่ีใหเกียรติและพรอมชวยเหลือผูสูงอายุ ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.9 . มีระบบดูแลสุขภาพอนามัยและบริการเสริมจากชุมชนท่ีมีราคาคาบริการนอยท่ีสุด 
พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีระบบดูแลสุขภาพอนามัยและบริการเสริมจาก
ชุมชนท่ีมีราคาคาบริการนอยท่ีสุด ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.10 . มีการสนับสนุนและจูงใจใหมีบริการเสริมในชุมชนโดยผูอยูอาศัยทุกกลุมอายุเปน
ผูดําเนินการ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการสนับสนุนและจูงใจใหมี
บริการเสริมในชุมชนโดยผูอยูอาศัยทุกกลุมอายุเปนผูดําเนินการ ในระดับนอยท่ีสุด 
  8.11 . มีท่ีประกอบพิธีศพท่ีเพียงพอและใชไดสะดวก พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแสนสุขมีท่ีประกอบพิธีศพท่ีเพียงพอและใชไดสะดวก ในระดับนอยท่ีสุด  
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  8.12 มีการจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับชุมชนโดยคํานึงถึงสรีรภาพและความสามารถของ
ผูสูงอายุ พบวาในภาพรวมเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขมีการจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับชุมชน
โดยคํานึงถึงสรีรสภาพและความสามารถของผูสูงอายุ ในระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 10 ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ 

 
 

ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ รอยละระดับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คาเฉลี่ย สถานะ 

ไมม ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

73. มีระดับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยท่ีหลากหลายพอเพียงรวมท้ังมีบริการสนับสนุนจากชุมชนท่ีชวย
รณรงค สงเสริมและปองกัน รักษาสุขภาพ 

32.00 28.00 24.00 12.00 4.00 0.00 1.28 นอยท่ีสุด 

74. มีระบบการดูแลสุขภาพท่ีบานท่ีประกอบดวย ระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพรายบุคคลและการชวยดูแล
งานบาน 

28.00 32.00 12.00 20.00 8.00 0.00 1.48 นอยท่ีสุด 

75. มีระบบบริการดานสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีเขาถึงไดสะดวกดวยระบบขนสงทุก
ประเภท 

36.00 20.00 32.00 8.00 4.00 0.00 1.24 นอยท่ีสุด 

76. มีระบบบริการดานสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชนและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุท่ีอยูในทําเลท่ีใกลกับบริการ
ดานอื่นๆ และสวนตางๆของชุมชน 

32.00 12.00 44.00 8.00 4.00 0.00 1.4 นอยท่ีสุด 

77. มีสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพและบริการชุมชน มีการกอสรางท่ีปลอดภยัและเขาถึงไดสะดวก 32.00 20.00 32.00 8.00 8.00 0.00 1.4 นอยท่ีสุด 
78. มีการใหขอมูลแกผูสูงอายุเกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพอนามัยและบริการชุมชนท่ีชัดเจนและรับรูไดงาย 32.00 20.00 36.00 8.00 4.00 0.00 1.32 นอยท่ีสุด 
79. มีการใหบริการท่ีไมมีขั้นตอนท่ียุงยาก 32.00 16.00 32.00 16.00 4.00 0.00 1.44 นอยท่ีสุด 
80. มีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการอมรบมาอยางดีในการใหบริการท่ีใหเกียรติและพรอมชวยเหลือผูสูงอาย ุ 28.00 36.00 20.00 8.00 8.00 0.00 1.32 นอยท่ีสุด 
81. มีระบบดูแลสุขภาพอนามัยและบริการเสริมจากชุมชนท่ีมีราคาคาบริการนอยท่ีสุด 36.00 28.00 24.00 8.00 4.00 0.00 1.16 นอยท่ีสุด 
82. มีการสนับสนุนและจูงใจใหมีบริการเสริมในชุมชนโดยผูอยูอาศัยทุกกลุมอายุเปนผูดําเนินการ 32.00 32.00 24.00 4.00 8.00 0.00 1.24 นอยท่ีสุด 
83. มีท่ีประกอบพิธีศพท่ีเพียงพอและใชไดสะดวก 52.00 12.00 20.00 8.00 4.00 4.00 1.12 นอยท่ีสุด 
84. มีการจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับชุมชนโดยคํานึงถึงสรีรสภาพและความสามารถของผูสูงอาย ุ 48.00 28.00 20.00 0.00 4.00 0.00 0.84 นอยท่ีสุด 

ภาพรวม 1.27 นอย
ท่ีสุด 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข 
 1. ขอเสนอแนะท่ีมีตอพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคาร 
 พ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคารสาธารณะ มีผลตอการใชชีวิตในเขตเมืองท่ีเปน
อิสระและปกติสุขของผูสูงอายุท่ีอยูอาศัยในชุมชนตางๆในเขตเมือง เทศบาลเมืองแสนสุขควรเตรียมจัดหาพ้ืนท่ี
สาธารณะในทุกชุมชนท้ัง 25 ชุมชน บนพ้ืนฐานภูมินิเวศนท่ีจะปรับภูมิทัศนเมืองและภูมิทัศนประดิษฐท่ีมีผล
ตอผูสูงอายุในประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต การเขาถึงไดและความปลอดภัย  
 ดังนี้เทศบาลเมืองแสนสุขควรวางแผนดําเนินการจัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะในแตละชุมชนโดยท่ีผูสูงอายุ
สามารถเขาถึงได ตองมีการจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใหมีสภาพแวดลอมท่ีนาสบายและสะอาด ตามหลัก
มาตรฐานความปลอดภัย และตามมาตรฐาน Universal Design ไดแกพ้ืนท่ีสีเขียว ทางเดินทาง บาทวิถี ถนน 
สัญญาณการจราจร ทางขาม ความปลอดภัย ทางลาดเขาบริเวณและอาคาร หองน้ํา หองสุขา และอาคารท่ี
เปนมิตรตอผูสูงอายุท่ีตองมาใชบริการอาคารไดสะดวกสบาย ควรตองมีสิ่งจําเปนในการออกแบบอาคาร ไดแก 
ลิฟต บันไดเลื่อน ทางลาด ทางเดินในอาคารและรอบอาคารท่ีกวาง บันไดท่ีไมสูงชันและมีราวจับ พ้ืท่ีไมลื่น ท่ี
นั่งพักพรอมเกาอ้ีหรือมานั่งท่ีนั่งสบาย ปายบอกทางท่ีเพียงพอชัดเจน และหองน้ํา 
 เทศบาลเมืองแสนสุขควรดําเนินการอํานวยความสะดวกและแจงใหผูสูงอายุไดทราบพ้ืนท่ีสาธารณะ 
กิจกรรมตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยเทศบาลเมืองแสนสุขมีการบริการรถรับสงผูสูงอายุท่ีจะ
เขามารวมกิจกรรมในแตครั้ง จะชวยใหผูสูงอายุในการตัดสินใจออกมาสูสังคมภายนอกบานมากยิ่งข้ึน  
 2. ขอเสนอแนะท่ีมีตอการคมนาคมขนสง 
 การคมนาคมขนสงสาธารณะจําเปนตองทําใหผูสูงอายุใชไดงายและราคาไมแพง รวมท้ังตอง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเมือง ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมของผูสูงอายุท่ีสามารถเขาถึงชุมชนและระบบ
บริการสารธารณะสุขไดสะดวก ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขควรมีการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะเพ่ือท่ี
รองรับสรางสรรคเมืองใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ จัดระบบการจราจร การเดินทาง และการขนสงในชุมชนเมือง 
โดยคํานึงในประเด็นสําคัญดังนี้  
  2.1 การจัดใหมีบริการขนสงสาธารณะในหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชนรถ
โดยสารสาธารณะของรัฐ และเอกชน ระบบรถราง รถสามลอ รถโดยสารเล็ก รถบริการในชุมชน รถบริการผู
พิการ  
  2.2 การกําหนดอัตราคาโดยสาร ผูสูงอายุควรไดการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแสนสุข หรือการ
สนับสุนในบางสวนท่ีจะสามารถใหผูสูงอายุออกมาใชบริการและสามารถชวยเหลือตัวเองไดสะดวกมากข้ึน 
หรืออาจกําหนดใหการยกเวนคาโดยสารในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุท่ีผูสูงอายุไดสมัครใจในการเขารวมกิจกรรม 
  2.3 ระบบการขนสงสาธารณะตองมีความเท่ียงตรง และความสมํ่าเสมอในการใหบริการ ซ่ึงจะ
ทําใหผูสูงอายุมีความเชื่อม่ัน เชื่อถือในการบริการ ยอมสงผลตอการตัดสินใจของผูสูงอายุท่ีจะออกมาจากบาน
เพ่ือชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจกรรมตางๆ  
  2.4 ควรมีการจัดระบบจุดหมายปลายทางของการใหบริการรถสาธารณะท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี
ตอบสนองความตองการผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ท่ีเพียงพอและสะดวกในการเชื่อมโยงตอพ้ืนท่ี
อ่ืนๆได 
  2.5 ระบบอํานวยความสะดวกในการขนสง ไดแก สถานี ปายรถสาธารณะ จุดจอด ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การติดตอสอบถามการใหบริการท่ีหลายรูปแบบ 
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  2.6 ระบบการเชื่อมโยงเสนทางท่ีมีความความไหลวนท่ีดีของระบบการขนสงสาธารณะให
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โดยเฉพาะสายหลัก สําหรับสายรองนั้นควรตองจัดระบบการเดิน การใชและจักรยานสอง
ลอ หรือสามลอ ท้ังนี้ตองใหเกิดความปลอดภัยในการใชถนน 
  2.7 ในอนาคตเทศบาลเมืองแสนสุขควรสนับสนุนนําระบบรถรางมาใชเพ่ือรองรับผูสูงอายุ 
เนื่องจากความแออัดของคนจะเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง 
 สําหรับท่ีอยูอาศัยเปนองคประกอบสําคัญของความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของคน จําเปนท่ี
ตองคํานึงดานโครงสราง การออกแบบ ทําเลท่ีต้ัง และทางเลือกท่ีอยูอาศัยตางๆมีความสัมพันธกับชุมชนและ
การบริการสังคม มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงตองคํานึงถึง 
  3.1 เทศบาลเมืองแสนสุขตองจัดหาท่ีอยูอาศัยท่ีใหผูสูงอายุสามารถจายคาบานได โดยท่ีตองมี
การลดภาษีท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
  3.2 เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองวางแผนพัฒนาการบริการพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนสําหรับ
ผูสูงอายุ ในราคาท่ีไมสูงโดยเฉพาะคาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปรับปรุงระบบการใหบริการน้ําประปา 
ระบบสาธารณสุข และระบบไฟฟา เทศบาลเมืองแสนสุขควรอุดหนุนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  
  3.3 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีขอกําหนดในการใหใบอนุญาตในการกอสรางตองใหกอสรางดวย
วัสดุท่ีเหมาะสมและมีโครงสรางท่ีแข็งแรงม่ันคง พ้ืนท่ีใชสอยภายในท่ีจะใหผูสูงอายุเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ มี
อุปกรณท่ีชวยภายในบานเหมาะสมแกการอยูอาศัย พ้ืนผิวราบเรียบ ทางเดินท่ีกวางพอสําหรับรถเข็นคนพิการ 
มีการออกแบบหองน้ํา หองสุขาและครัวท่ีดี 
  3.4 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการสนับสนุนการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุ ในงบประมาณท่ีนอย ปรับปรุงอุปกรณตางๆท่ีชวยเสริมความสะดวกสบายภายในบานท่ี
พรอมใช  
  3.5 เทศบาลเมืองแสนสุขสนับสนุนใหมีการบริการใหการบํารุงรักษาท่ีมีราคาท่ีเหมาะสมท่ี
ผูสูงอายุท่ีจะจายได ผูใหบริการในการบํารุงรักษาท่ีนาเชื่อถือ ตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลาในท่ี
อยูอาศัยของรัฐ ท่ีอยูอาศัยแบบเชา และพ้ืนท่ีสวนกลาง 
  3.6 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเก่ียวของท่ีจะชวยใหการอยูอาศัยใน
ท่ีเดิมมีประสิทธิภาพ เขาถึงขอมูลและการรับรูการใหบริการ 
  3.7 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีทางเลือกในการอยูอาศัยท่ีหลากหลายและมีราคาท่ีเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ ความหลากหลายของการใหบริการท่ีเหมาะสม สิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอายุรวมอยูในชุมชน 
  3.8 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการดําเนินการใหสภาพแวดลอมการอยูอาศัยท่ีตองไมแออัด
หนาแนน สุขสบาย ไมเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ มีความรูสึกปลอดภัย และมีระบบสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใหท่ีอยู
อาศัยปลอดภัย 
 4. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) 
 เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองมีการจัดเวทีหรือสถานท่ีรองรับผูสูงอายุใหเขามารวมกลุมเปน
ประจําอยางตอเนื่องท้ังนี้ควรจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ โดยคํานึงสิ่งเหลานี้ 
  4.1 การเขาถึงกิจกรรมและงานตางๆ จําเปนตองเปนสถานท่ีท่ีสะดวกสบายตอการมาใชของ
ผูสูงอายุในชุมชน ท้ังนี้คาใชท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางท่ีเหมาะสม ผูสูงอายุสามารถมีเพ่ือนมารวมไดหรือผูดูแลมา 
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ดวยได ตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ กิจกรรมงานท่ีจัดควรเปดกวางสําหรับทุกคน
เขารวมได 
  4.2 สําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุตองมีความเหมาะสม หรือมี
การขอการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจะทําใหลดคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุท่ีสามารถ
รับไดกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
  4.3 เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับผูสูงอายุท่ีมีความสนใจ
แตกตางกัน เปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาท้ังสุขภาพกาย จิต ดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 
  4.4 เทศบาลเมืองแสนสุขสามารถจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในสวนตางๆของชุมชนได เชน 
สวนสาธารณะของชุมชน โรงเรียน หองสมุด ศูนยชุมชน วัด รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตองเอ้ือตอการใช
ประโยชนของผูสูงอายุ ผูพิการหรือผูท่ีมีความตองการการดูแลพิเศษ 
  4.5 การรณรงคและการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมีการสื่อสารและการใหขอมูลแก
ผูสูงอายุอยางชัดเจน และท่ัวถึงในทุกชองทางการประชาสัมพันธเก่ียวกับลักษณะกิจกรรม การเขารวมกิจกรรม
และการเดินทาง 
  4.6 เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดกิจกรรมในทุกกระบวนการ
ท่ีจะสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขามารวมกิจกรรม มีการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ และเปดชองการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 
  4.7 การดําเนินกิจกรรมตองสรางความผสมผสานในชุมชน โดยใหความสะดวกใหทุกคน ทุกกลุม
มาใชประโยชนรวมกันไดอยางหลากหลาย และเปนสิ่งท่ีชวยทําใหเปนสรางความเปนหนึ่งเดียวกันของชุมชน 
สรางความคุนเคย และเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนพูดคุยระหวางคนในชุมชน 
 5. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม 
 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการยอมรับของสังคม การใหความเคารพนับถือ มีความสําคัญสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของคนในพ้ืนท่ี ไมวาดานวัฒนธรรม เพศ สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ ดังนั้นการท่ี
ผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมในสังคม ประชาคม และเศรษฐกิจ นําประสบการณมาใชทําใหเกิดการยอมรับซ่ึง
กันและกัน 
  5.1 เทศบาลเมืองแสนสุข หนวยงานราชการ และภาคเอกชน จําเปนตองเตรียมความพรอมการ
ใหบริการท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุ เนนตองมีการอบรมใหความรู และความเขาใจแกผูใหบริการท่ีถูกตองเพ่ือ
ตอบสนองท่ีดีข้ึนแกผูสูงวัย 
  5.2 เทศบาลเมืองแสนสุขตองสรางความเขาใจในการอยูรวมกันของคนในสังคมท่ีตองยอมรับนับ
ถือ หรือใหเกียรติผูสูงอายุ รวมท้ังยอมรับในการคบหาสมาคมของคนตางวัย  
  5.3 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการริเริ่มโครงการเชิงอาสาสมัครท่ีนําผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ เชน 
การสอนดนตรี การฝมือศิลปะชั้นสูง ฯลฯ จะเปนสิ่งท่ีกระตุนและตอบสนองผูสูงอายุในขณะท่ีสังคมจะได
ประโยชนจากภูมิปญญาและคุณคาจากการเชื่อมโยงจะสงผลตอผูสูงอายุเทากับไดรับการสนองความตองการ
สูงสุด  
  5.4 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเก่ียวกับคุณคาของ
วัฒนธรรมและผูสูงอายุควรมีบรรจุไวในหลักสูตรชั้นประถม เพ่ือเด็กจะไดซึมซับและเห็นคุณคาของผูสูงอาย ุ 
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การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุควรมีการสรางความรูความเขาใจถึงความยากลําบากท่ีมีสาเหตุมาจากวัยท่ีมากข้ึน
และความเจ็บปวยตางๆ หรือมีการศึกษาผานสื่อโฆษณาตางๆท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุ 
  5.5 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรสงเสริม สนับสนุนใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนใหชุมชนท้ัง 25 
ชุมชน มีการรวมตัวกันอยางแนนแฟนเปนการรูจักกันดีและเปนมิตรตอกัน กอใหเกิดความชวยเหลือเก้ือกูลใน
ชุมชน 
  5.6 เทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนใหครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุไดจัดกิจกรรมสรางความรัก ความ
ผูกพัน ความเชื่อม่ัน และศรัทธาท่ีมีตอกัน ใหคําปรึกษาในทุกดาน 
  5.7 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรระดมทุนจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุได
มีโอกาสไดรับบริการจากรัฐ เอกชน หรือบริการพิเศษ รวมท้ังไดเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
 6. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา 
 ผูสูงอายุยังมีคุณคาตอการทํางานในรูปแบบตางๆท้ังเปนอาสาสมัคร หรือหารายไดหลังวัยเกษียณ 
สําหรับเมืองท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุควรมีรทางเลือกใหผูสูงอายุในการทําประโยชนแกชุมชน หากชุมชนไดมี
ความพยายามในการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมตามความเหมาะสมกับความสนใจ และความตองการของ
ผูสูงอายุ ท้ังนี้ปราศจากอุปสรรคดานรางกาย สังคม และสภาพแวดลอมตางๆ 
  6.1 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนงานอาสาสมัครผูสูงอายุ ท่ีมีทางเลือกท่ี
หลากหลายใหผูสูงอายุอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมได จัดระบบโครงสรางหนวยงานท่ีครบวงจร เชน ดานขอมูล
ผูสูงอายุท่ีมีความชํานาญหรือความสนใจ ดานการจัดระบบแรงงานสําหรับงานอาสา และจัดระบบสนับสนุนใน
เรื่องอํานวยความสะดวกในการรวมงานอาสาสมัคร  
  6.2 เทศบาลเมืองแสนสุข รวมกับภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปดโอกาสการจางงานแกผูสูงอายุ ท่ีมี
ความยึดหยุนและทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยมีองคการจางงานผูสูงอายุเฉพาะท่ีจะเปนผูประสานในการจัดหา
งานใหแกผูสูงอายุ ท้ังนี้คาตอบแทนใหแกผูสูงอายุตองมีความยุติธรรม 
  6.3 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรจะมีการจัดการฝกอบรมหลังเกษียณใหแกผูสูงอายุ มีการจัดการ
ฝกอบรมตอเนื่องสําหรับผูสูงอายุ เชน เรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม องคกรอาสาสมัครมีการจัดการ
ฝกอบรมใหแกอาสาสมัครของตนเอง  
  6.4 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรดําเนินการจัดระบบการเขาถึงการทํางาน เชน มีการรณรงคและ
การรับรูโอกาสในการจางงานและงานอาสาสมัคร จัดระบบการเดินทางไปยังสถานท่ีทํางาน และควรจัด
สถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดลอมรองรับผูพิการไดดวย 
  6.5 เทศบาลเมืองแสนสุข สรางความตระหนักในการใหคุณคาแกผูสูงอายุในการเคารพนับถือ
และการยกยองในผลงาน ผูท่ีเก่ียวของไดใหความใสใจตอความตองการของผูสูงอายุ และมีการเผยแพรผลงาน
ของผูสูงอายุในวงกวาง 
  6.6 เทศบาลเมืองแสนสุข มีการสนับสนุนใหเกิดโอกาสในการลงทุนของผูสูงอายุเพ่ือการจางงาน
ดวยตนเอง ในรูปแบบตางๆ  
 7. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 
 การติดตอสื่อสารมีความสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางคนกับคน และความตองการขอมูลขาวสารท่ี
เหมาะสมกับเวลาและความเชื่อถือได เพ่ือผูสูงอายุนํามาใชในการจัดการกับชีวิตของตนเองตามความตองการ 
ท่ีมีความหลากหลายทางวิธีการสื่อสารและปริมาณของขอมูล 
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  7.1 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีระบบการใหขอมูลขาวสารในระดับพ้ืนฐาน เปนขอมูลขาวสารท่ี
นาเชื่อถือ และสมํ่าเสมอไดรับการเผยแพรจากภาครัฐและเอกชน  ชองทางการเผยแพรท่ีหลากหลายท่ีสามารถ
เขาถึงผูสูงอายุอยางครอบคลุม และมีศูนยขาวสารแบบเบ็ดเสร็จในการใหบริการ 
  7.2 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการสื่อสารกับผูสูงอายุดวยวาจาในรูปแบบการพบปะสังสรรค 
ศูนยชุมชน และกลุมตางๆในพ้ืนท่ี การสื่อสารกับกลุมเสี่ยงดวยบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ จะทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือ และผูใหบริการตองใหความเปนมิตรตอผูสูงอายุในการใหขอมมูลขาวสารและตอบขอซักถามดวย
วาจา 
  7.3 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรจัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน ในรูปแบบท่ีเปนทางการ
และไมทางการ ท่ีมีเนื้อหา ตัวอักษร รูปแบบ และภาษาท่ีใช ตองเหมาะสมกับผูสูงอายุดวย 
  7.4 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรสนับสนุนสงเสริมผูสูงอายุในการเขาถึงการใชประโยชนจาก
อุปกรณอัตโนมัติตางๆ คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต โดยจัดพ้ืนท่ีสาธารณะใหทุกคนเขาถึงได และมีการจัด
เจาหนาท่ีใหความชวยแนะนํา และพรอมใหความชวยเหลือตลอดเวลา  
 8. ขอเสนอแนะท่ีมีตอดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ 
 การบริการดานสุขภาพและบริการการสนับสนุนตางๆ เปนเรื่องสําคัญในการท่ีจะรักษาสุขภาพให
แข็งแรงและไมตองอาศัยพ่ึงพิงผูอ่ืน ท้ังผูสูงอายุ ผูดูแล และผูจัดการบริการใหความสนใจอยางยิ่งตอการมี
บริการดานสาธารณสุขท่ีเพียงพอ มีคุณภาพดีเหมาะสมและเขาถึงได 
  8.1 เทศบาลเมืองแสนสุข ควรดําเนินการวางแผนการเขาถึงบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมท้ัง 
25 ชุมชน มีทําเลท่ีเหมาะสมเขาถึงไดงายและสะดวกในการเดินทาง สําหรับการบริการใหการดูแลผูสูงอายุท่ี
ไมอาจอยูบานได จัดสถานดูแลท่ีอยูในชุมชนและยานท่ีอยูอาศัย จะทําใหเกิดความสัมพันธกับชุมชนท่ีดีได 
สถานท่ีใหบริการผูสูงอายุไดมาตรฐาน ท้ังนี้เทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางให
ท่ัวถึง 
  8.2 เทศบาลเมืองแสนสุขตองดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพ มีความพอเพียงและครอบคลุม
ระบบสุขภาพในชุมชนท้ังนี้การใหความใสใจ การดูแลรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของตนเอง มีบริการทาง
สังคมและสุขภาพตามความตองการและเก่ียวเนื่องกับผูสูงวัย และผูใหบริการตองมีทักษะท่ีเหมาะสมและไดรับ
การอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 
  8.3 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระบบอาสาสมัครทุกวัยไดรับแรงกระตุนและสนับสนุนใหสามารถ
ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุไดอยางมากท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน 
  8.4 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดเตรียมการวางแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ตองคํานึงความสามารถและ
ขอจํากัดของผูสูงอายุเพ่ือความชวยเหลือท่ีเหมาะสม 
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บทที่ 5 
สรุป และอภิปรายผล  

 
 ในสวนการศึกษาครั้งนี้ไดมุงประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประเด็นแรกศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการวางแผนพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุอยางบูรณาการ 
ประเด็นท่ีสองคนหาและจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ ประเด็นท่ีสาม
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในสวนการศึกษาครั้งนี้ไดมุงประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประเด็นแรกศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการวางแผนพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุอยางบูรณาการ 
ประเด็นท่ีสองคนหาและจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนารองรับสังคมผูสูงอายุ ประเด็นท่ีสาม
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข สรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ พบวาเกณฑการ
พิจารณาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อยูในระดับไมมี จํานวน 3 ดาน ไดแก ดาน
พ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคาร ดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา และ
ดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร อยูในระดับนอยท่ีสุด จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการคมนาคมขนสง ดาน
โอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) ดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม และดาน
การสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ และอยูในระดับนอย จํานวน 1 ดาน คือ ดานท่ีอยูอาศัย 
(Housing) ในชุมชนเมือง 
 2. หากพิจารณาจําแนกประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีในแตละประเด็นยอยจําเปนท่ีตองมีการวางแผน 
เตรียมการในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองแสนสุขเพ่ือการรองรับผูสูงอายุอยางเรงดวนและในทุกประเด็น 
ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารและพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  2.2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
  2.3 การจัดบริการดูแลท่ีพักอาศัยใหท่ัวถึง 
  2.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุออกมาสูสังคม ทําประโยชนรวมกันอยางมีคุณภาพ 

  2.5 การสรางความตระหนักในการยอมรับนับถือหรือใหเกียรติผูสูงอายุ เห็นความสําคัญการ
เชื่อมโยงผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม หรือเปดพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีใหทุกชวงไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในทุกมิติ 
  2.6 การจัดระบบการจางงาน และงานอาสาสมัคร โดยการยอมรับ และการตระหนักในสิทธิของ
ผูสูงอายุ  
  2.7 สรางความหลากหลาย เปดชองทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธอยางครบถวนและ
เขาถึงผูสูงอายุ ท้ังนี้ตองเพ่ิมศักยภาพใหผูสูงอายุสามารถเรียนรูกาวทันเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมไดอยางดี 
  2.8 การจัดระบบบริการดานสุขภาพท่ีครบวงจร ท่ีผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและมี
คุณภาพ รวมท้ังสรางระบบอาสาสมัครในพ้ืนท่ีอยางครบถวน 
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 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุข 
พบวาบริบทของเทศบาลเมืองแสนสุขเปนพ้ืนท่ีเมืองการทองเท่ียว เมืองการศึกษา และเมืองท่ีพักอาศัย ดังนั้น
เทศบาลเมืองแสนสุขควรเนนการจัดการพ้ืนท่ีท่ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะรองรับผูสูงอายุ ดานพ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายนอกอาคารและภายในอาคาร และดานการคมนาคมขนสง เปนลําดับแรกกอน หากการขยายตัวของเมือง
ในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึนอาจจะมีอุปสรรคในการดําเนินการท่ีจะเปนเมืองท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุ สําหรับประเด็นดาน
อ่ืนๆสามารถดําเนินการควบคูไปดวยกันไดเลย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากการท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขไดมีบทบาทหนาท่ีของเมืองท่ีหลากหลาย ไดแก เมืองทองเท่ียว 
เมืองการศึกษา และเมืองท่ีอยูอาศัย ท่ีมีการขยายเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว ทําใหการบริหารจัดการเมืองมี
ขอจํากัดเชิงพ้ืนท่ีอยางมาก ท่ีมุงเนนตอบสนองทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตหากในอนาคตท่ีมีผูสูงอายุในเทศบาล
เมืองแสนสุขเพ่ิมข้ึน จําเปนอยางยิ่งท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขตองมีการวางแผนการพัฒนาเมืองท่ีตองพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนท่ีท่ีตองรองรับผูสูงอายุ ตองมีการทบทวนการใชประโยชนท่ีดินในเมืองโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะ
นํามาใชประโยชนทางสังคมเพ่ิมข้ึนมากกวาการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ท้ังนี้ตองปรับตัวเพ่ือรับกับปญหาท่ี
เปนอยูในปจจุบันและมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข
เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ ตามเกณฑการพิจารณาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 
เรียงลําดับประเด็นท่ีควรดําเนินการอยางเรงดวน ดังนี้  
  1.1 ดานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคาร มีผลตอผูสูงอายุท่ีจะสามารถออกมา
มีปฏิสัมพันธกับสังคม การกระตุนใหผูสูงอายุไดออกมาทํากิจกรรมตางๆนอกบาน จะทําใหผูสูงอายุมีความกระ
ฉับกระแฉง ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขควรมีการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ทางเดินเทา ทางขามถนน 
และสวนสาธารณะ ท่ีมีความสะดวกสบาย เขาถึงไดทุกท่ี และมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือทําให
ผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดเหมือนกับผูคนกลุมตางๆได   
  1.2 ดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา เปนสิทธิของความเปนพลเมืองของ
ผูสูงอายุท่ีจะมีการใชชีวิตไดอยางพลเมืองท่ัวไป ท้ังไดรับโอกาสและการปฏิบัติเชนเดียวกับพลเมืองอ่ืนๆ การ
อยูรวมกันของคนในสังคมตองมีความตระหนักและการยอมรับเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองสรางความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีจัดเตรียม
สถานท่ีรองรับการพัฒนาทักษะเสริมสรางโอกาสการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุขไดรับผูสูงอายุเขาทํางาน และสรางภาพลักษณการยอมรับความสามารถท่ีไมถูกแบงแยก
แตตระหนักในคุณคา และความสามารถของผูสูงอายุเปนหลักสําคัญ 
  1.3 ดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร จะเปนชองทางการรับขาวสารท่ีหลากหลายตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี หากพิจารณาผูสูงอายุจะมีกลุมท่ีไมใชเทคโนโลยี การรับรูขอมูลขาวสารตางๆ จะ
รับรูในรูปแบบ เชน การฝากขอความ การเผยแพรทางหอกระจายขาว หรือจากเจาหนาท่ีของรฐั และผูสูงอายุ
ท่ีใชเทคโนโลยี สามารถการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อออนไลนตางๆ การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากกวา 
ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองใหผูสูงอายุสามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆในหลายรูปแบบได 
ท้ังนี้จะทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการของรัฐ การมีสวนรวมทางสังคม และสามารถการชวยเหลือผูสูงอายุ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ  
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  1.4 ดานการคมนาคมขนสง ยังเปนขอจํากัดของผูสูงอายุท่ีจะสามารถเดินทางไดอยางสะดวก
และปลอดภัยท่ีจะนําผูสูงอายุออกจากบานสูสังคมภายนอก สภาพการใชรถ การใชถนน และระบบการขนสง
สาธารณะ ท่ียังไมเหมาะสมสําหรับรองรับการเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองกําหนดในแผนการพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุขท่ีใหความสําคัญตอการคมนาคมขนสงท้ัง
ระบบ และระบบขนสงมวลชนในรูปแบบตางๆท่ีจะสามารถรองรับผูสูงอายุ เปนการกระตุนใหผูสูงอายุไดใช
ชีวิตอยางไมมีขอจํากัดและเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางดี 
  1.5 ดานโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ
ในมิติเห็นคุณคาผูสูงอายุท่ีจะเขามามีสวนรวมกับสังคม ท้ังนี้จะกอใหเกิดความผูกพัน ความสัมพันธ การแบง
ปน และความรัก ความเมตตาท่ีมีตอกันของคนในสังคม การเปดเวทีพ้ืนท่ีทางสังคมในหลากหลายรูปแบบท่ี
เหมาะสมและสอดรับกับความตองการของผูสูงอายุเปนสิ่งท่ีใหผูสูงอายุออกจากบานมารวมกิจกรรมทางสังคม 
เทศบาลเมืองแสนสุขจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะหนุนเสริมใหเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมไดดวยการศึกษา วิเคราะห 
และเก็บขอมูลอยางเปนระบบ กําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาการมีสวนรวมทางสังคมของผูสูงอายุใน
แตละบุคคลตามความเหมาะสม 
  1.6 ดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม เปนการยอมรับนับถือหรือใหเกียรติผูสูงอายุ และ
การยอมรับในการคบหาสมาคมของคนตางวัยตอผูสูงอายุ เปนไปในลักษณะท่ีแตละฝายเห็นคุณคาซ่ึงกันและ
กัน ยอมสงผลใหการนําศักยภาพของผูสูงอายุมาเชื่อมโยงในการเขารวมเวทีหรือพ้ืนท่ีทางสังคมกับภาคีตางๆ 
เทศบาลเมืองแสนสุขสามารถนําภูมิปญญา ความรู ทักษะและความสามารถของผูสูงวัยมาบมเพาะใหกับรุน
หลังไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้เปนการสรางคุณคาของผูสูงวัยและเชื่อมโยงกับสังคมอยาง
เปนระบบ 
  1.7 ดานการสนับสนุนจากชุมชนและการบริการสุขภาพ ท่ีตองมุงเนนในการสรางใหผูสูงอายุมี
ความกระฉับกระแฉงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนการทํางานในเชิงรุก การท่ีจะสนับสนุนใหเกิดสิ่งเหลานั้นไดตอง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดใหมโดยตองปรับสภาพแวดลอมของเมืองท่ีจะทําใหทุกคนม่ันใจวาจะมีสุขภาพท่ีดี 
การสนับสนุนทางการบริการสุขท่ีมีความสะดวกและเขาถึงได เทศบาลเมืองแสนสุขจําเปนตองสรางภาคี
เครือขายท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมรองรับผูสูงอายุท่ีจะเพ่ิมข้ึน การดําเนินงานตอง
บริหารจัดการท้ังเชิงรับและเชิงรุกในการเขาสูเปาหมายใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
  1.8 ดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง แนวคิดในการจัดการท่ีอยูอาศัยนั้นจะตอง
สะดวกสบายและมีความปลอดภัยบนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานสําหรับผูสูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
ควรมีการกําหนดนโยบายดานท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ เชนการบริการดูแล แกไข ซอมแซมและบํารุงรักษาใน
ระดับบุคคลและรายครอบครัว การจัดหาท่ีอยูอาศัยรองรับผูสูงอายุในราคาท่ีเหมาะสม สรางเครือขายความ
รวมจากจากโรงเรียนอาชีวะ มหาวิทยาลัยบูรพาในการใหนักเรียน นักศึกษาไดเขามาชวยในการบริการซอม
สรางบานผูสูงอายุ 
 2. ความเปนไปไดในการดําเนินการของเทศบาลเมืองแสนสุขท่ีจะเปนเมืองท่ีเปนมิตรตอผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองแสนสุขไดดําเนินการเก่ียวกับผูสูงอายุตามแนวกรอบขององคการอนามัยโลก ท้ัง 8 ปจจัย 
ประกอบดวยดานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคารและภายในอาคาร ดานการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและ
การมีงานทํา ดานสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร ดานการคมนาคมขนสง ดานโอกาสในการมีสวนรวมทาง
สังคม (Social Participation) ดานการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม ดานการสนับสนุนจากชุมชนและการ
บริการสุขภาพ และดานท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง โดยท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขสามารถดําเนินการ 
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ภายใตบริบทท่ีเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธทางสังคม การสรางบรรยากาศสังกัดท่ีเอ้ือตอการใชชีวิต
ของผูสูงอายุ การใชชีวิตท่ีเปนปกติสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีความกระฉับกระ
แฉงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 เทศบาลเมืองแสนสุขสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ีกฎหมายในทุกระดับไดกําหนดใหดําเนินการ
กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือผูสูงอายุในพ้ืนท่ีได รวมท้ังสามารถขอการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม โดยท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขตองตระหนักถึงความสําคัญท่ีตองกําหนดการดําเนินงานใหมี
ความชัดเจนอยางเรงดวน โดยสามารถจัดลําดับความสําคัญการดําเนินงานกอนหลังตามความจําเปนและ
ขอจํากัด  
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มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ 
โครงการวิจัย ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองแสนสุขเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 

ผูวิจัยใครขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอช้ีแจง : แบบสอบถามระดับประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ท่ีตองการขอมูลระดับชุมชนท่ี

เกี่ยวของกับประเด็นตางๆในการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับสังคมผูสูงวัยในอนาคต 

สวนท่ี 1 : ขอมลูท่ัวไปของผูใหขอมูล 

1. ช่ือ...............................................นามสกุล..............................................ประธานชุมชน

....................................................................... 

2. ในชุมชนของทานมีพ้ืนท่ีสาธารณะตางๆหรือไม (ตอบไดมากกวา 1) 

(  ) โรงเรียน   (  ) วัด   (  ) สวนสาธารณะ  

(  ) สถานพยาบาลของรัฐ (  ) ท่ีดินท่ีเปนสาธารณะ  (  ) ศูนยรวมประชาคม 

 

สวนท่ี 2 ระดับสถานภาพเชิงพ้ืนท่ีของชุมชน 

ประเด็นหลักท่ีสาคัญ ระดับสถานภาพเชิงพ้ืนท่ีของชมุชน 
ไมมี นอย

ที่สุด 
คอนขาง

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

เร่ืองของพ้ืนท่ีโลงแจง และอาคารสถานท่ีตางๆในเขตชุมชน  
1. มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะอาดและรมรื่น       
2. มีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีน่ังกลางแจงท่ีมีปริมาณเพียงพอ มีการบํารุงรกัษาใหอยู
ในสภาพดีและปลอดภัยตอการใช 

      

3. มีทางเดินเทาท่ีสงวนไวสําหรับการเดินโดยเฉพาะโดยปราศจากสิง่กีดขวาง
และมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

      

4. มีทางเดินเทาไมลื่นและกวางพอสําหรับรถน่ังคนพิการ รวมท้ังมทีางลาดลง
สูระดับพ้ืนถนน 

      

5. มีทางมาลายท่ีมีจาํนวนมากพอและมีความปลอดภัยสําหรับ คนพิการ
ประเภทตางๆ โดยมีเครื่องหมายบนพ้ืนท่ีไมลื่น มเีครื่องหมายและสญัญาณ
แสงเสียงท่ีชัดเจน รวมท้ังระยะเวลาท่ีนานพอในการเดินขามถนน 

      

6. ผูขับข่ียวดยานบนถนนจะตองหยุดใหคนขามถนนในบรเิวณทางรวม ทาง
แยกและทางมาลาย 

      

7. มีทางจักรยานท่ีแยกออกจากถนนและทางเดินเทาอ่ืนๆ       
8. มีไฟสองสวางในถนน มีตํารวจลาดตระเวนและมีความรูความเขาใจของ
ชุมชนในการใหความชวยเหลือเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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9. มีบริการสาธารณะตางๆ ท่ีรวมอยูในบริเวณใกลเคียงกันและเขาถึงไดงาย       
10. มีบริการพิเศษสําหรับผูตองการความชวยเหลือเฉพาะเชนมีชองทางดวน 
หรือ เคาเตอรพิเศษสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

      

11. มีเครื่องหมายตางๆ ท่ีชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร รวมท้ังมีท่ีน่ัง 
หองนํ้าท่ีเพียงพอมีชองทางสําหรับการใชลิฟตท่ีสะดวกสบายมีทางลาด ราวจับ 
บันไดและพ้ืนท่ีไมลื่น 

      

12. มีหองนํ้าสาธารณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมากพอ สะอาด
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเขาใชไดงายและสะดวกสบาย 

      

เร่ืองของการจราจร การเดินทาง และขนสง   
13. มีการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีมีราคาแนนอนตายตัว มีประกาศไวให
เห็นไดเดนชัดและไมแพง 

      

14. มีการใหบริการการคมนาคมขนสงสาธารณะท่ีเช่ือถือไดและมีความถ่ีท่ี
เหมาะสม ท้ังในวันเสาร-อาทิตย วันหยุดอ่ืนๆ และในเวลากลางคืน 

      

15. มีพ้ืนท่ีทุกสวนของเมืองและบริการสาธารณะท่ีเขาถึงได โดยระบบการ
ขนสงสาธารณะท่ีมโีครงขายการเช่ือมตอท่ีดี เสนทางการใหบริการท่ีชัดเจน
และสภาพยานพาหนะท่ีด ี

      

16. มียานพาหนะในระบบบริการท่ีสะอาด อยูในสภาพดี ข้ึนลงสะดวกไม
เบียดเสียดและมีท่ีน่ังสงวนไวสาํหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

      

17. มีบริการคมนาคมขนสงพิเศษสําหรับคนพิการ       
18. พนักงานขับรถจอดรถในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวชิดขอบทางเดินเพ่ือสะดวกใน
การข้ึนลงและพนักงานขับรถตองรอจนกวาผูโดยสารจะเขาน่ังท่ีเรียบรอย
เสียกอนจึงจะออกรถได 

      

19. มีบรเิวณท่ีจอดรถรับสงหรือสถานท่ีขนสงท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีไปมาสะดวก
สามารถเขาถึงไดงาย ปลอดภยั สะอาด มีแสงสวางเพียงพอมีปายสือ่
ความหมายท่ีดี รวมท้ังมีท่ีน่ังพักคอยและหลังคาคลมุท่ีเพียงพอ 

      

20. มีปายประกาศแสดงขอมลูสําหรับผูโดยสารเก่ียวกับเสนทางตารางเวลา
และบริการพิเศษตางๆ ท่ีถูกตอง ครบถวนและเขาถึงไดงาย 

      

21. มีบริการคมนาคมขนสง เสริม เมื่อบริการสาธารณะไมเพียงพอ       
22. มีบริการรถแท็กซีร่ับจางท่ีคิดคาโดยสารในราคาท่ีเหมาะสมและผูขับตอง
ปฏิบัติตอผูโดยสารดวยความเคารพและพรอมใหความชวยเหลือ 

      

23. มีการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพดตีลอดเวลา รวมท้ังมีฝาปดทอระบาย
นํ้าและการใหแสงสวางท่ีเพียงพอ 

      

24. มีเสนทางการจราจรท่ีจดัระบบเปนอยางด ี       
25. มีเสนทางการจราจรท่ีไมมสีิ่งกีดขวาง ทัศนวิสัยการมองเห็นของผูขับข่ี       
26. มีปายจราจรและปายทางแยกท่ีมองเห็นงายและอยูในท่ีท่ีเหมาะสม       
27. มีการฝกอบรมผูขับข่ียานพาหนะอยางตอเน่ือง       
28. มีบรเิวณจอดรับสงผูโดยสารท่ีปลอดภัย มากพอ และอยูในบรเิวณท่ีข้ึนลง
ไดสะดวกสบาย 

      

29. มีท่ีจอดรถพิเศษสําหรับคนพิการและผูมีความตองการเปนพิเศษ
โดยเฉพาะ และตองไมถูกแยงใชโดยบุคคลปกต ิ

      

เร่ืองของท่ีอยูอาศัย (Housing) ในชุมชนเมือง  
30. มีท่ีอยูอาศัยท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสมและอยูในทําเลท่ีปลอดภัยใกล
กับบริการสาธารณะและชุมชน 
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31. มีบริการใหการบํารุงรักษาตัวบานและอาคารท่ีเพียงพอในราคาท่ี
เหมาะสม รวมท้ังมีบริการเสริมอ่ืนๆ ท่ีชวยใหเกิดความสะดวกสบายแกผูอยู
อาศัย 

      

32. การกอสรางบานตองมีความมัน่คงแข็งแรง อยูสบายและ เหมาะสมกับ
สภาพภมูิอากาศ 

      

33. ภายในบาน กวางพอ หรือเอ้ือใหผูอยูสามารถเคลื่อนไหวเขาออกหองตาง 
ๆ ไดอยางสะดวก 

      

34. มีพ้ืนท่ีใชสอยในบานและระดบัพ้ืนท้ังภายในอาคารและทางเดินท่ีไมเปน
อุปสรรคตอการเคลื่อนไหว 

      

35. มีบริการดดัแปลง ปรับปรุงบานท่ีตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ
ท่ีหลากหลายในราคาท่ีเหมาะสม 

      

36. มีบานเชํ่าของรัฐและเอกชนท่ีสะอาด มีการบํารุงรักษาท่ีดีและปลอดภัย       
37. มีท่ีพักอาศัยท่ีพอเพียงในราคาท่ีเหมาะสมสําหรบัผูสูงอายุท่ีมีสขุภาพไม
แข็งแรงหรือพิการ พรอมบริการท่ีเหมาะสมและอยูในพ้ืนท่ี 

      

เร่ืองของโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation)  
38. มีสถานท่ีจดังานหรือกิจกรรมท่ีอยูในทําเลท่ีไปมาไดสะดวกเขาถึงไดงาย มี
แสงสวางเพียงพอและเสนทางรถบริการสาธารณะผาน 

      

39. มีการจดังานในเวลาท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดโดยสะดวก       
40. มีการจดังานหรือกิจกรรมท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเขารวมงานไดตาม
ลําพังหรือมผีูชวยมาดวย 

      

41. กิจกรรมหรืองานท่ีตองมีคาเขารวมงานมีราคาท่ีเหมาะสมและไมมี
คาใชจายซอนเรน 

      

42. มีขอมูลมีครบถวนสมบูรณของกิจกรรมแจงใหผูสูงอายุทราบรวมท้ังมี
รายละเอียดของบริการทางเลือกในการเดินทางสูงาน 

      

43. มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและจูงใจใหผูสูงอายุกลุมตางๆไดมา
รวมงาน 

      

44. มีการจดังานชุมนุมท่ีผูสูงอายสุามารถเขารวมงานไดในทําเลและสถานท่ี
ตางๆ ภายในชุมชน เชน อาคารสนัทนาการ โรงเรียนหองสมดุ ศูนยชุมชนและ
สวนสาธารณะ 

      

45. มีกิจกรรมท่ีสามารถดึงกลุมคนท่ีเสี่ยงตอการอยูอยางโดดเดี่ยวจากสังคม
ใหเขามารวมงานได 

      

เร่ืองของการยอมรับและการมีสังกัดในสังคม   
46. มีการขอคําปรึกษาจากผูสูงอายุอยางสม่ําเสมอ โดยผูใหบริการทุกภาค
สวน เพ่ือใหมีการบริหารจดัการการบริการไดดียิ่งข้ึน 

      

47. มีบริการและผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการและความชอบท่ี
หลากหลาย ท้ังในเชิงสงเคราะหและพาณิชย 

      

48. มีผูใหบริการท่ีมมีารยาท สุภาพและพรอมใหความชวยเหลือ       
49. มีการเผยแพรเรื่องราวของผูสงูอายุในแงบวกโดยไมมีการแบงแยกจาก
บุคคลท่ัวไปในสื่อสาธารณะ 

      

50. มีการออกแบบชุมชน การจดักิจกรรมและงานตางๆ โดยคํานึงถึงความ
ตองการและความชอบของทุกกลุมวัย เพ่ือจูงใจใหผูอยูอาศัยทุกคนไดมสีวน
รวม 

      

51. มีกิจกรรมท่ีใหผูสูงอายุไดมสีวนรวมในฐานะสมาชิกในครอบครัว       
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52. มีโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกับผูสูงอายุและมีกิจกรรมท่ีผูสูงอายุ
สามารถมีสวนรวมได 

      

53. ผูสูงอายุไดรับการยอมรับ ยกยอง ในฐานะผูใหท้ังในอดีตและปจจุบัน       
54. ผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน สามารถใชบริการสาธารณะ บริการเสริมและ
บริการของเอกชนไดอยางสะดวกสบาย 

      

เร่ืองของการมีสวนรวมในฐานะพลเมืองและการมีงานทํา  
55. มีงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุท่ีมีความยดืหยุนเหมาะกับความสามารถ
ของผูสูงอายุ รวมท้ังตองมีการฝกอบรม การใหเกียรติใหคาํแนะนําและมี
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

      

56. มีการสรางเสรมิคณุภาพของผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูสูงอายุอยูเสมอ       
57. มีการจูงใจใหผูสูงอายไุดมีงานทําดวยคาตอบแทนท่ียืดหยุนและเหมาะสม       
58. ไมมีการใชเฉพาะอายมุาเปนขอตัดสินในการจางงาน การคงสถานการณ
ทํางาน การเลื่อนตําแหนงหรือการเขารับการฝกอบรม 

      

59. มีสถานท่ีทํางานเหมาะสมสําหรับคนพิการ       
60. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายไุดมีงานทําดวยตัวเอง       
61. มีการฝกอบรมหลังเกษียณดานตางๆ ใหแกผูปฏิบัติงานสูงอาย ุ       
62. มีการใหโอกาสผูสูงอายไุดทํางานในระดับการตัดสินใจขององคกรท้ังรัฐ 
เอกชนและอ่ืนๆ 

      

เร่ืองของสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร        
63. มีระบบการสื่อสารพ้ืนฐานท่ีมปีระสิทธิภาพท่ีเขาถึงคนทุกกลุมวัยในชุมชน       
64. มีการเผยแพรขอมูลอยางสม่ําเสมอและกวางขวางดวยความแนนอน มี
เครือขายการประสานงานและมีศนูยกลางการเผยแพรท่ีเขาถึงได 

      

65. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในเรื่องท่ีนาสนใจสําหรับผูสูงอาย ุ       
66. มีการสนับสนุนใหมีการสื่อสารดวยวาจากับผูสูงอาย ุ       
67. มีการใหขอมลูแกผูท่ีอยูในสถานะเสีย่งตอการถูกทอดท้ิงจากสังคมดวย
วิธีการสื่อสารเฉพาะตัว โดยผูใหขาวสารขอมลูท่ีเช่ือถือได 

      

68. มีการใหบริการเชิงสาธารณะและพาณิชยท่ีเปนมิตรและเฉพาะตัวตาม
ความตองการ 
ท่ีรองขอ 

      

69. มีการจดัทําสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท รวมท้ังแบบฟอรมราชการคําบรรยาย
ใตภาพในรายการโทรทัศนและขอมูลตางๆ ท่ีเปนปายประกาศ ท่ีใชตัวอักษร
ขนาดใหญ โดยมีเน้ือหาหลักท่ีชัดเจนดวยการเนนดวยตัวอักษรหนาและมี
ขนาดใหญ 

      

70. มีการใหบริการทางโทรศัพทท่ีใหคําแนะนําอยางชาๆ และชัดเจนและ
สามารถใหผูใชบริการทวนถามไดตลอดเวลาหากไมเขาใจ 

      

71. มีอุปกรณอีเลกโทรนิกสท่ีใหบริการ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุโทรทัศน 
เครื่องATM ตูขายตั๋วอัตโนมตัิท่ีมปุีมกดและตัวหนังสือขนาดใหญ 

      

72. มีบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสาธารณะใหใชไดโดยไมเสีย
คาใชจายหรือเสียนอยท่ีสดุ ในท่ีสาธารณะเชนสถานท่ีราชการ ศูนยชุมชนหรือ
หองสมุดประชาชน 

      

เร่ืองของการสนับสนุนจากชมุชนและการบริการสุขภาพ  
73. มีระดับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยท่ีหลากหลายพอเพียงรวมท้ังมี
บริการสนับสนุนจากชุมชนท่ีชวยรณรงค สงเสรมิและปองกัน รักษาสุขภาพ 
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74. มีระบบการดูแลสุขภาพท่ีบานท่ีประกอบดวย ระบบสาธารณสุขการดูแล
สุขภาพรายบุคคลและการชวยดูแลงานบาน 

      

75. มีระบบบริการดานสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเขาถึงได
สะดวกดวยระบบขนสงทุกประเภท 

      

76. มีระบบบริการดานสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชนและท่ีอยูอาศยัของ
ผูสูงอายุท่ีอยูในทําเลท่ีใกลกับบริการดานอ่ืนๆ และสวนตางๆของชุมชน 

      

77. มีสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพและบริการชุมชน มีการกอสรางท่ีปลอดภัย
และเขาถึงไดสะดวก 

      

78. มีการใหขอมลูแกผูสูงอายุเก่ียวกับการบริการดานสุขภาพอนามยัและ
บริการชุมชนท่ีชัดเจนและรับรูไดงาย 

      

79. มีการใหบริการท่ีไมมีข้ันตอนท่ียุงยาก       
80. มีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการอมรบมาอยางดีในการใหบริการท่ีใหเกียรติและ
พรอมชวยเหลือผูสูงอาย ุ

      

81. มีระบบดูแลสุขภาพอนามัยและบริการเสรมิจากชุมชนท่ีมีราคาคาบริการ
นอยท่ีสุด 

      

82. มีการสนับสนุนและจูงใจใหมีบริการเสรมิในชุมชนโดยผูอยูอาศยัทุกกลุม
อายุเปนผูดําเนินการ 

      

83. มีท่ีประกอบพิธีศพท่ีเพียงพอและใชไดสะดวก       
84. มีการจดัทําแผนฉุกเฉินสําหรบัชุมชนโดยคํานึงถึงสรรีสภาพและ
ความสามารถของผูสูงอายุ 
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