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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการดำรงชีวติ ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี
จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผูส้ งู วัยตามการรับรูข้ องผูส้ งู วัยทีม่ คี วามสุข
และไม่มีความสุข และเปรียบเทียบรูปแบบการ
ดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือ
ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยผูส้ งู วัยอายุเกิน
100 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ท่าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูส้ งู วัยเองและลูกหลานหรือผูด้ แู ล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ระดับ
ลึกประกอบการสังเกตสภาพแวดล้อมและองค์

ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ใช้สถิติร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา โดยการจำแนกข้อมูล
และจัดหมวดหมูต่ ามประเด็นเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการดำรงชีวติ ของผูส้ งู วัยอายุ
เกิน 100 ปี ตามกลไกทีส่ งั คมกำหนด แบ่งผูส้ งู วัย
ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีช่ ว่ ยตัวเองได้กบั กลุม่ ที่
ช่วยตัวเองไม่ได้ พบว่า ผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองได้
จะทำกิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ลูกหลานหรือผู้ดูแลจะคอยช่วยเหลือตามความ
จำเป็น ส่วนผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้ตอ้ งมีผคู้ อย
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ช่วยเหลือทำกิจวัตรประจำวันให้ทั้งหมด เวลา
ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการนอน ในภาพรวม
พบว่า ผูส้ งู วัยส่วนใหญ่จะมีระบบขับถ่ายดีทกุ วัน
ท้องไม่ผกู รับประทานอาหารพืน้ บ้านหรืออาหาร
จากธรรมชาติ ดื่มน้ำธรรมดา ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ส ูบบุหรี่ ไม่สามารถทำงาน
เพือ่ หารายได้ ให้ความช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้นอ้ ยและ
ไม่คอ่ ยได้ออกไปนอกบ้าน
2. รูปแบบการดำรงชีวติ ตามการรับรูข้ อง
ผู้สูงวัยที่มีความสุขและไม่มีความสุข พบว่า
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจากการเอาใจใส่
จากครอบครัวไม่แตกต่างกัน ผูส้ งู วัยทีไ่ ม่มคี วามสุข
เกิดจากช่วยตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องการ
ออกกำลังกาย ในภาพรวมผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเอง
ได้มคี วามสุขมากกว่าผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้
3. รูปแบบการดำรงชีวติ ของผูส้ งู วัยตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือผู้สูงวัยที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
มีรปู แบบการดำรงชีวติ คล้ายคลึงกันในด้านภาวะ
ทางสุขภาพ รายได้ทต่ี อ้ งพึง่ พาบุตรหลาน ความ
สัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว กิจกรรมทาง
สังคมที่ไม่สามารถทำได้ และความปลอดภัย
แต่ลกั ษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยแตกต่างกันคือ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นเขต
เทศบาลมักอยู่ในบ้านที่ใกล้กับบ้านหลังอื่น ๆ
หรือเป็นอาคารพาณิชย์ ส่วนผูท้ อ่ี ยูน่ อกเขตเทศบาล
มักอยูใ่ นบ้านเดีย่ วหรือบ้านทีม่ พี น้ื ทีบ่ ริเวณกว้าง
ลั ก ษณะร่ ว มกั น ทั ้ ง ในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล คือ ถ้าเป็นบ้านของผู้สูงวัยเองจะ
เป็นบ้านเก่า หลังใหญ่ และมีสภาพชำรุด แต่ถา้ เป็น
บ้านของลูกหลาน บ้านจะมีลักษณะใหม่และ
ทรงทันสมัย หรือเป็นอาคารพาณิชย์ตามลักษณะ
อาชีพของลูกหลาน

ข้ อ เสนอแนะของคณะผู ้ ว ิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้
เสนอแนะให้ผู้ท ี่ต ้องการจะมีอายุยืนอย่างมี
ความสุข นำรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย
อายุเกิน 100 ปี ไปปฏิบัติเสียตั้งแต่แรก เช่น
การรับประทานอาหารทีเ่ ป็นธรรมชาติ พอเพียงกับ
ความต้องการของร่างกาย ไม่มากจนเกินไป
ดื่มน้ำธรรมดา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งรักษาสุขภาพจิตของตนเองให้สดชื่น
ผ่องใส
ABSTRACT
The purpose of this research was to study
the way of life of the over 100 years elderly in
Chonburi, to compare the way of life of the over
100 years elderly on the aspect of their happiness
and unhappiness and compare the way of life on
the aspect of their environmental habitation: in a
minicipality and non-minicipality. The sample was
consisted of 10 elderly in Muang District, Chonburi
Province. Data collection was made by asking questions, making an interview, environmental observation and other things directly related to the way
of life of the elderly or from the descendants or
caretakers. The analysis of basic data was by using
percentage and qualitative data. Classifications of
content was employed to present the findings. The
results of the study revealed that:
1. The way of life of the over 100 years
elderly was, by social mechanism, devided
into 2 groups, one was being able to help themselves, the other was unable to help themselves.
The study found that the elderly who helped them-
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selves were able to do most routine work themselves. The descendants or caretakers helped them
when necessary. The other group who were not
able to help themselves had to have helpers and
most of the time was passed by sleeping. As a whole,
it was found that most elderly open their bowels
daily, they ate natural food, drink fresh water, no
alcoholic drinks, and did not smoke. They were not
able to earn a living and could hardly support others. They usually did not go out.
2. Whether the way of life of the elderly
was happy or unhappy, it was found that there was
no difference regarding the sense of value from
family action. The elderly were not happy because
they were not able to help themselves especially in
exercises. As a whole it was found that the elderly
who were able to help themselves were much happier than those who were not able to help themselves.
3. The way of life of the elderly as to their
physical environment: it was found that the elderly
who lived in the minicipality and non-minicipality
led their way of life similarly as to health conditions, financial support from descendants, relation
with family. They also had to rely on their descendants on social activity and safety. The location of
their habitation was different: those who lived in
minicipality live in a house closing to the others, but
those who lived in a non-minicipality, the house
was desolated in a large area. If the house belonged
to the elderly, the house was old, big and deteriorated; if the house belonged to descendants, the
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house was new and modern and was in the area
closed to the work place of the descendants.
Suggestions: The researchers would like
to suggest that those who want longivity should
live the way of the over 100 years elderly do; that
is, eating natural diet, not too much, of course; drinking fresh water, exercising and having a healthy
attitude towards life.
คำสำคัญ (Keywords)
รูปแบบการดำรงชีวติ ผูส้ งู วัย ผูส้ งู วัย
อายุเกิน 100 ปี

บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการสำรวจสำมะโนประชากรของ
U.S. Department of Commerce Economics and
Statistics Administration Bureau of the Census ในปี
ค.ศ. 1996 พบว่า ประชากรโลกกลุม่ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60
ปีขน้ึ ไป มีจำนวน 550 ล้านคนและคาดว่าในปี ค.ศ.
2025 ประชากรกลุ่มนี้จะมีอายุสูงขึ้นเป็น 1.2
พันล้านคน (U.S. Census Bureau. December, 1996)
ซึง่ จะเห็นว่าประชากรกลุม่ นีจ้ ะมีจำนวนเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว สาเหตุทท่ี ำให้ประชากรกลุม่ ดังกล่าว
มีอายุยนื ขึน้ เนือ่ งจากปัจจัยหลายประการ เช่น การ
ปรับปรุงเรือ่ งการออกกำลังกาย การรับประทาน
อาหาร ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าของอาหาร
มากขึ ้ น มี ก ารพั ฒ นาเรื ่ อ งการศึ ก ษาเพิ ่ ม ขึ ้ น
และรูจ้ กั วิธกี ารดูแลตนเองมากขึน้
เป็นเวลานานกว่า 50 ปีทผ่ี า่ นมา หลาย
ประเทศในเอเชียได้ผา่ นขัน้ ตอนการพัฒนาและการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างสำคัญยิ่ง ความ
ก้าวหน้าในด้านความเจริญเห็นได้ชดั ในประเทศ
เอเชียฝัง่ ตะวันออก เช่น ญีป่ นุ่ ในปี พ.ศ. 2544
ประชากรมีอายุขยั เฉลีย่ สูงถึง 81 ปี นับว่าเป็นชาติ
ที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดในโลก และหนังสือพิมพ์
ข่าวสด รายงานว่า คุณทวด คามาโตะ ฮอนโก
แห่งเมือง คาโกชิม่า แดนอาทิตย์อุทัยมีอายุยืน
ทีส่ ดุ ในโลก เพิง่ จะอายุครบรอบ 115 ปี เมือ่ วัน
จันทร์ท่ี 6 กันยายน 2545 (ปราโมทย์ ประสาทกุล,
2545, หน้า 4-5) สำหรับประเทศไทยอายุขัย
ของคนไทยยืนยาวออกไปเช่นกัน ขณะนีอ้ ายุขยั
เฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด ผูช้ าย 69.90 และผูห้ ญิง 74.90
และในส่วนอายุขยั เฉลีย่ เมือ่ อายุ 60 ปี (อายุเพิม่ )
ผู้ชาย 20.30 และผู้หญิง 23.90 หมายความว่า
จากอายุขยั เฉลีย่ เมือ่ อายุ 60 ปี เพิม่ ขึน้ นัน้ ทำให้
ผูส้ งู อายุชายมีอายุขยั เฉลีย่ เป็น 80.30 และผูส้ งู อายุ
หญิง มีอายุขยั เฉลีย่ 83.90 (มหาวิทยาลัยมหิดล,
2545, หน้า 1) การทีผ่ สู้ งู อาย เุ มือ่ อายุ 60 ปี แล้วมี
อายุขยั เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ นัน้ เป็น เรือ่ งทีน่ า่ สนใจศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการที่จะมีอายุยืนยาว
อย่างมีความสุข ดังที่ บรรลุ ศิรพิ านิช (2529, หน้า
22) ได้กล่าวว่า “ไม่วา่ จะเป็นใครยากดีมจี นอย่างไร
มีวาสนาสูงส่งหรือต่ำต้อยเพียงใด ต่างก็อยาก
มี ช ี ว ิ ต ยื น ยาวอย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยกั น ทั ้ ง นั ้ น
การมีชีวิตที่ยืนยาวแต่เต็มไปด้วยความทุกข์นั้น
คงไม่มใี ครปรารถนา เพราะไม่ทราบว่าจะมีชวี ติ
ยืนยาวไปกับความทุกข์ทำไม”
การปฏิ บ ั ต ิ ต นเพื ่ อ ให้ ม ี อ ายุ ย ื น อย่ า ง
มีความสุขนัน้ จะต้องเริม่ ปฏิบตั ติ นมาแต่เยาว์วยั
จนสิน้ อายุขยั จะมาเริม่ ปฏิบตั กิ นั เมือ่ สูงอายุแล้วนัน้
จะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร แต่กย็ งั ดีกว่าไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตนเสียเลย จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในปัจจุบนั

ผูส้ งู อายุไทยมีอายุยนื อย่างมีความสุขเพิม่ ขึน้ มากเมือ่ ปี
พ.ศ. 2529 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ
สำรวจบุคคลผู้มีอายุยืนที่สุดของแต่ละจังหวัด
เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โดยจำแนกเป็นผูท้ ม่ี อี ายุยนื ซึง่ มีสขุ ภาพดีและช่วย
ตัวเองได้กลุม่ หนึง่ และผูท้ ม่ี อี ายุยนื ทีส่ ขุ ภาพไม่ดแี ละ
ช่วยตัวเองไม่ได้อกี กลุม่ หนึง่ ผลการสำรวจพบว่า
ผูม้ อี ายุยนื มีอยูใ่ น 16 จังหวัด มีจำนวนทัง้ สิน้ 35 คน
เป็นกลุม่ ผูม้ อี ายุยนื ทีม่ สี ขุ ภาพดีและช่วยตนเองได้
จำนวน 19 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 12 คน และ
ในกลุม่ ผูม้ อี ายุยนื มีสขุ ภาพไม่ดแี ละช่วยตนเอง
ไม่ได้ จำนวน 16 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 9 คน เมือ่
ทราบผลสำรวจครัง้ นัน้ แล้ว รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์)
มีความสนใจและให้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที ่ ท ำให้ ม ี อ ายุ ย ื น เพื ่ อ จะได้ แ นวทางในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีอายุยืนต่อไป จะเห็นว่า
งานวิจยั เกีย่ วกับการมีอายุยนื ของคนไทยยังไม่คอ่ ย
ได้ศกึ ษาและประชาสัมพันธ์เท่าทีค่ วร ทัง้ ๆ ทีใ่ น
ปัจจุบนั อายุขยั เฉลีย่ ของคนไทยได้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
และมีผสู้ งู อายุทอ่ี ายุยนื เกิน 100 ปี อยูท่ กุ จังหวัด
ทัว่ ประเทศ และควรจะได้ทำการศึกษาวิจยั เพิม่ ขึน้
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาจังหวัดชลบุรี
เพราะจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขต
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ออก
เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนส่วนใหญ่
มีรายได้ดี เป็นจังหวัดทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับทะเล
ทำให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี ได้รบั อากาศทีส่ ดชืน่
และโปร่งใส จึงทำให้มอี ายุยนื อย่าง มีความสุข
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ศ ึ ก ษาข้ อ มู ล จากศู น ย์
บริหารการทะเบียนภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2547 โดย
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ยึดถือฐานข้อมูลจากการแบ่งส่วนการปกครอง
ออกเป็น 2 เขตการปกครองคือ เขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล โดยใช้บญ
ั ชีบคุ คลช่วงอายุ 100 ปี
ถึง 120 ปี ในเขตเทศบาลมีจำนวน 107 คน เป็นชาย
40 คน หญิง 67 คน ส่วนนอกเขตเทศบาล มีจำนวน
11 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 5 คน รวมทัง้ หมด
118 คน ซึ่งจะเห็นว่าประชากรคนไทยเพียง
จังหวัดเดียว มีอายุยนื เกิน 100 ปี เป็นจำนวน 118
คน ซึง่ นับว่าเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้วา่ ในช่วง
ทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2547 จำนวน
ผู ้ ส ู ง อายุ ม ี เ พิ ่ ม ขึ ้ น จำนวนมาก เพี ย งจั ง หวั ด
ชลบุรจี งั หวัดเดียวก็มจี ำนวนผูส้ งู อายุเกินกว่าจำนวน
ที ่ ส ำรวจได้ ท ั ่ ว ประเทศเมื ่ อ ปี พ.ศ. 2529
ซึง่ อาจจะเป็นเพราะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ มากจริง ๆ
หรือระบบการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลดีขน้ึ ก็ได้
คณะผู้วิจัยตระหนักดีว่าประชากรกลุ่ม
ผูส้ งู อายุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ทท่ี รงคุณค่าและ
มีคณ
ุ ค่ายิง่ ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศในทุก ๆ ด้านแบบ
ครบวงจร โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของ
ผูส้ งู อายุเพือ่ ให้มอี ายุยนื อย่างมีความสุข เพือ่ นำ
ผลการวิจยั ไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้กบั ประชาชนรุน่ หลัง
ได้ศกึ ษา เรียนรูจ้ ากผลการดำรงชีวติ ของผูส้ งู อายุ
และจะส่งผลให้ประชาชนคนไทยได้เตรียมตัว
เพือ่ ให้มอี ายุยนื อย่างมีความสุข
คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิธีดำรง
ชีวติ ของผูส้ งู อายุเพือ่ ให้มอี ายุยนื อย่างมีความสุข
ผลการวิจยั จะได้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานให้กบั ประชาชนคนไทย
ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะประชาชนคนไทยทีเ่ กิด
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ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ไร้พรมแดน สามารถนำวิธีปฏิบัติไป ฝึกฝน
พัฒนาตนเองตัง้ แต่เยาว์วยั เพือ่ ให้เป็นผูท้ ม่ี อี ายุ
ยืนอย่างมีความสุข วัยสูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หนึง่ ทีร่ ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ผสู้ งู อายุ
มีอายุยืนอย่างมีความสุข สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพบริบทของสังคมไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบการดำรงชีวิต ของ
ผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้สูงวัยที่มีความสุข
และไม่มคี วามสุข
3. เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุ ร ี ตามสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ คื อ
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี
อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ ร ี จำนวน 118 คน
ตามข้อมูลของการปกครอง (ศูนย์บริหารการ
ทะเบียน ภาค 2, 21 เมษายน 2547)
2. กลุม่ ตัวอย่าง ใช้การสัมภาษณ์ระดับ
ลึกจากกรอบประชากรจำแนกตามสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ คือในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงได้มจี ำนวน 10
คน
3. กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถให้ข้อมูล
เองได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกายภาพร่างกาย
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เช่น พูดไม่ได้ ตาเสีย หูตงึ คณะผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลจาก
การสัมภาษณ์ ลูกหลาน และผูด้ แู ลแทน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และแนวการ
สัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงวัย เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง (2529) บรรลุ ศิรพิ านิช (2529)
ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์ (2532) สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ
(2542, 2544) เป็นต้น
แบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล
ทั ่ ว ไปของผู ้ ส ู ง วั ย แต่ ล ะคน เช่ น เพศ อายุ
ศาสนาสถานภาพสมรส จำนวนบุตร โรคประจำตัว
ยาที ่ ใ ช้ เ ป็ น ประจำ การพั ก ผ่ อ นนอนหลั บ
ระดับสุขภาพการออกกำลังกาย การรับประทาน
อาหาร สถานที ่ พ ั ก อาศั ย ระบบการขั บ ถ่ า ย
และกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
แนวการสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย
การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ ความรูส้ กึ
ต่อตนเอง ความรูส้ กึ ต่อผูอ้ น่ื ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน การมีสงั คม
กับผู้อื่น รายได้รายจ่าย กิจกรรมทางศาสนา
และความเชือ่ เกีย่ วกับภพหน้า
2. การหาคุ ณ ภาพของเครื ่ อ งมื อ
คณะผู้วิจัยได้นำแบบบันทึกข้อมูลและแนวการ
สัมภาษณ์ ทีส่ ร้างขึน้ ไปหาความเทีย่ งตรง (Validity)
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยจำนวน 3 ท่าน
พิจารณา คือ
2.1 นายแพทย์เฉก ธนะสิริ อดีตรอง
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้
“ชมรมอยู่ 100 ปี ชีวเี ป็นสุข”

2.2 รองศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์
ยอดเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการ
วิจัยแล้วคณะผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไข
เครื ่ อ งมื อ ให้ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ ้ น ตาม
ข้อเสนอแนะ ทีไ่ ด้รบั ก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผูว้ จิ ยั เดินทางไปยังบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของผู ้ ส ู ง วั ย ที ่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งตามวั น เวลาที ่ ไ ด้
นัดหมายเอาไว้ลว่ งหน้าแล้ว
2. พบปะทักทายกับญาติและผูท้ ด่ี แู ลผู้
สูงวัย แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ พร้อมทัง้ ขออนุญาต
บันทึกเสียงการสนทนาและถ่ายภาพบรรยากาศ
การสนทนา
3. เข้าพบผูส้ งู วัยเพือ่ ทำความเคารพและ
แนะนำตัวคณะผูว้ จิ ยั
4. เริม่ ต้นการสนทนาด้วยเรือ่ งทัว่ ๆ ไป
เพือ่ สร้างความคุน้ เคยทัง้ กับผูส้ งู วัยเอง ญาติ และ
ผู ้ ด ู แ ล และสร้ า งบรรยากาศการสนทนาให้
มีลกั ษณะเป็นกันเอง
5. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงวัย
จากตัวผู้สูงวัยเอง ญาติหรือผู้ดูแล และขอดู
หลักฐานสำคัญหรือเอกสารที่น่าสนใจต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
6. สัมภาษณ์ขอ้ มูลรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผู้สูงวัยจากตัวผู้สูงวัยเอง ญาติหรือผู้ดูแล
ตามแนวสัมภาษณ์ทก่ี ำหนดขึน้ และสอบถามระดับ
ลึกลงไปในรายละเอียดต่าง ๆ ไม่คาดคัน้ คำตอบ
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ในกรณีทต่ี อบไม่ได้ แต่จะใช้วธิ กี ารซักถามกระตุน้
(Probe) ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็นออกมา
ในกรณีทผ่ี สู้ งู วัยรูส้ กึ เหนือ่ ยจากการตอบคำถาม
จะให้ผู้สูงวัยหยุดพัก และสัมภาษณ์ญาติหรือ
ผูด้ แู ลแทน สำหรับผูส้ งู วัยทีอ่ าศัยอยูก่ บั ลูกหลาน
หลายคน และทุกคนมารวมอยู่พร้อม ๆ กัน
จะทำการสนทนากลุม่ ในประเด็นปลีกย่อยต่าง ๆ
ไปพร้อมกับการศึกษาข้อมูลหลัก
7. ขณะทีท่ ำการสัมภาษณ์จะมีการสังเกต
สภาพแวดล้ อ มที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การดำรงชี ว ิ ต
ของผูส้ งู วัย สีหน้า แววตา และกริยาท่าทางของ
ญาติ ลูกหลาน หรือผู้ดูแล ประกอบกันไปด้วย
และจะจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตหลั ง
จากออกจากสนามทีเ่ ก็บข้อมูลแล้ว
8. เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบถ้วน เพียงพอตาม
ประเด็นที่ต้องการแล้ว คณะผู้วิจัยจะยุติการ
สัมภาษณ์ โดยการทบทวนประเด็นสำคัญต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็น อืน่ ๆ
เพิ่มเติม จากนั้นคณะผู้วิจัยได้กล่าวขอบคุณ
และมอบของทีร่ ะลึกแก่ผสู้ งู วัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ใช้สถิติบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ และ
ร้อยละ
2. รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย
อายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ใช้วธิ วี เิ คราะห์เนือ้ หา
สำหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
3. การเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ตามการ
รับรู้ของผู้สูงวัยที่มีความสุขและไม่มีความสุข
ใช้วธิ วี เิ คราะห์เนือ้ หา
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4. การเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวติ
ของผู ้ ส ู ง วั ย อายุ เ กิ น 100 ปี จั ง หวั ด ชลบุ ร ี
ตามสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ คื อ ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล ใช้วิธีวิเคราะห์
เนือ้ หา
สรุปผลการวิจยั
การศึ ก ษารู ป แบบการดำรงชี ว ิ ต ของ
ผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั
สรุปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 80) เป็นชาวชลบุรโี ดยกำเนิด(ร้อยละ 60)
ไม่เคยได้รับการศึกษาในโรงเรียน (ร้อยละ 70)
ไม่มโี รคประจำตัว (ร้อยละ 80) นอนหลับสนิท
ทัง้ ในตอนกลางวันและตอนกลางคืน (ร้อยละ 80)
พักอาศัยในเขตเทศบาล (ร้อยละ60) มีความจำดี
(ร้ อ ยละ 80) มี ค วามสามรถในการมองเห็ น
และการได้ยนิ (ร้อยละ 50) ทุกคนนับถือศาสนา
พุทธ มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย ไม่ได้ประกอบ
อาชีพแล้ว และต้องมีผดู้ แู ลให้ความช่วยเหลือ
2. รูปแบบการดำรงชีวติ ของ ผูส้ งู วัย อายุ
เกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี
ก. รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย
อายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ตามกลไกทีส่ งั คม
กำหนด
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ส ู ง วั ย ที ่ ศ ึ ก ษา
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ทีช่ ว่ ยตัวเองได้กบั
กลุม่ ทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้ ทัง้ สองกลุม่ มี ปัจจัยร่วม
ทีส่ ำคัญ คือ
ลูกหลานหรือผู้ดูแล รูปแบบในการ
เลีย้ งดูและดูแลผูส้ งู วัย พบว่าจะช่วยเหลือในการ
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ทำกิจวัตรประจำวันในเรือ่ งอาหาร การออกกำลัง
กาย ดูแลสุขภาพ ด้านค่าใช้จา่ ย และจัดหาสิง่ ของ
ทีจ่ ำเป็นให้แก่ผสู้ งู วัย
ตัวผูส้ งู วัยเอง รูปแบบในการดำรงชีวติ
พบว่า มีระบบขับถ่ายดีทกุ วัน ท้องไม่ผกู ส่วนใหญ่
ชอบรับประทานข้าวสวยมากกว่ารับประทาน
ข้าวต้มชอบรับประทานอาหารพืน้ บ้านหรืออาหาร
จากธรรมชาติ เช่น ผักสดกับน้ำปลาร้า ปลาทูนง่ึ
พริกป่น พริกสด ฟักทองนึง่ น้ำส้ม กล้วย ขนมถ้วย
สาคูเปียก เป็นต้น ดื่มน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่น
ไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ไม่สบู บุหรี่ ไม่สามารถ
ทำงานเพือ่ หารายได้ ไม่คอ่ ยได้ออกไปนอกบ้าน
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวได้น้อย บางท่าน
มีอาการหลงลืม มีปัญหาเรื่องการได้ยินและ
เรือ่ งสุขภาพแต่ไม่รนุ แรง
กลุม่ ผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเองได้ รูปแบบในการ
ดำรงชีวิต พบว่าทำกิจส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ มีการนอนพักผ่อนในตอนกลางวัน
และหลับสนิท การนอนในตอนกลางคืนหลับ
สนิท การรับประทานอาหารขึน้ อยูก่ บั ความชอบ
ของแต่ละท่าน ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายใน
ครอบครัว พูดคุยกับลูกหลานได้ทุกเรื่องและ
คุยกับเพื่อนที่มาเยี่ยม ลูกหลานดูแลสิ่งต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู วัยตามความจำเป็น บางครัง้
ลูกหลานพาไปนอกบ้าน และบางท่านได้เงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
กลุ่มผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ รูปแบบ
ในการดำรงชีวติ พบว่า ต้องมีผชู้ ว่ ยเหลือทำกิจวัตร
ประจำวันให้ทั้งหมด เวลาส่วนใหญ่จะหมด
ไปกับการนอน มีการนอนทัง้ กลางวันและกลางคืน
ระบบขับถ่ายเริ่มมีปัญหา บางท่านชอบอาหาร

รสจัด ไม่รบั ประทานอาหารเสริมพิเศษ ช่วยขอพร
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแก่ลูกหลาน ไม่ค่อยพูดกับ
ลูกหลานและผู้อื่นเพราะมีปัญหาด้านการได้ยิน
ลูกหลานและผูด้ แู ลช่วยเหลือสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูส้ งู วัยทัง้ หมด ไม่ได้ออกไปนอกบ้าน
ข. รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย
อายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ทีเ่ กิดจากลักษณะของ
ตัวผูส้ งู วัย
รู ป แบบการดำรงชี ว ิ ต มี ป ั จ จั ย ร่ ว มที ่
สำคัญพบว่า ผูส้ งู วัยทุกท่านมีผชู้ ว่ ยเหลือในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพในเรื ่ อ งการรั ก ษาความสะอาด
การดูแลเมือ่ เจ็บป่วย รูส้ กึ อึดอัดใจ เป็นภาระแก่
ลูกหลาน ยอมรับว่าลูกหลานและผู้ดูแลมีความ
สำคัญสำหรับตนเอง มีความสุขเมื่อได้อยู่กับ
ลูกหลาน ไม่มีเป้าหมายว่าจะทำอะไรในชีวิต
ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
กลุ่มผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองได้ รูปแบบ
ในการดำรงชีวติ พบว่า จะทำกิจกรรมทีเ่ คยชืน่ ชอบ
หรือประทับใจในอดีต ออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ
ดูแลสุขภาพทั่วไปด้วยตนเอง ภูมิใจที่ลูกหลาน
มาหา ภูมใิ จทีต่ นเองอายุยนื ยาว ส่วนน้อยมีความ
หวาดระแวงว่าจะมีผู้มาขโมยเงินและกลัวถูก
ทอดทิง้ ไม่ชอบให้ใครมาวุน่ วาย มีความสุขทีไ่ ด้
ให้เงินทองแก่ลกู หลาน มีความอบอุน่ เมือ่ อยูก่ บั
ลูกหลาน บางท่านต้องการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ของครอบครัวหรือต้องการช่วยหารายได้ มีการ
ทำกิจกรรมทางศาสนาทีแ่ ตกต่างกัน
กลุ่มผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ รูปแบบ
ในการดำรงชีวิต พบว่า ชอบกิจกรรมที่ทำให้
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ตนเองมี ค วามสะอาดและรู ้ ส ึ ก ผ่ อ นคลาย
ออกกำลั ง กายได้ น ้ อ ยต้ อ งมี ผ ู ้ ช ่ ว ยเหลื อ
ภูมใิ จทีอ่ ยูบ่ า้ นของตนเองและของลูกหลานและ
ภูมิใจที่ลูกหลานประสบความสำเร็จในชีวิต
ไม่รสู้ กึ ทีไ่ ม่ดตี อ่ ผูใ้ ด ผูท้ ม่ี กี ารรับรูน้ อ้ ยจะไม่แสดง
ความรู้สึกว่าชอบอะไร แต่รู้สึกเบื่อหน่ายและ
อยากตาย
3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดำรง
ชีวติ ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ตาม
การรับรูข้ องผูส้ งู วัยทีม่ คี วามสุขและไม่มคี วามสุข
ปัจจัยร่วมที่สำคัญพบว่า ความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองของผู้สูงวัยไม่แตกต่างกัน
แต่ผสู้ งู วัยทีม่ คี วามสุขและไม่มคี วามสุขแตกต่างกัน
ในด้านการช่วยตัวเอง โดยผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเอง
ได้มีความสุขมากกว่า ความรู้สึกกดดันในชีวิต
ของผูส้ งู วัย โดยทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิต
ของผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพคือในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล
ปัจจัยร่วมพบว่า มีรปู แบบการดำรงชีวติ
คล้ายคลึงกันในเรือ่ งภาวะทางสุขภาพ มีลกั ษณะ
เดียวกัน ทัง้ ผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเองได้และช่วยตัวเอง
ไม่ได้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทัง้ 2 แบบ สถานภาพ
ทางการเงิน พบว่า ผู้สูงวัยอยู่ในเขตที่พักอาศัย
ที่แตกต่างกันมีลักษณะเดียวกันคือไม่สามารถ
หารายได้ดว้ ยตนเอง ต้องอาศัยลูกหลานในด้าน
ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว
ของผูส้ งู วัยทัง้ 2 เขตทีพ่ กั อาศัย พบว่าไม่แตกต่างกัน
กิจกรรมทางสังคม พบว่าผู้สูงวัยจากในเขต
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เทศบาล และนอกเขตเทศบาลไม่แตกต่างกัน
คื อ ไม่ ส ามารถมี ก ิ จ กรรมทางสั ง คมได้ แ ล้ ว
ความปลอดภัย พบว่าผู้สูงวัยในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลไม่แตกต่างกันเนื่องจาก
ทุกท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน มีลูกหลาน
และผูด้ แู ลคอยช่วยเหลือ
4. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดำรง
ชีวติ ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล
ความแตกต่าง รูปแบบการดำรงชีวิต
ของผูส้ งู วัยใน 2 เขต พบว่ามีความแตกต่างในเรือ่ ง
ของลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย ดังนี้
ในเขตเทศบาล พบว่า บ้านมักจะอยู่
ใกล้ชดิ กับบ้านหลังอืน่ ๆ หรือเป็นอาคารพาณิชย์
และเพือ่ นบ้านใกล้ชดิ ของผูส้ งู วัยจะมาเยีย่ มเยียน
มากกว่าเพือ่ นบ้านของผูส้ งู วัยอยูน่ อกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล พบว่า บ้านพักจะเป็น
บ้านเดี่ยวหรือมีพื้นที่ในบริเวณกว้าง และเพื่อน
ใกล้ชดิ จะไม่คอ่ ยได้มาเยีย่ มเยียน
ลักษณะร่วมกัน บ้านในเขตเทศบาล
และนอกเทศบาล ถ้าบ้านเป็นของผู้สูงวัยเอง
จะเป็ น บ้ า นเก่ า หลั ง ใหญ่ แ ละมี ส ภาพชำรุ ด
แต่ถ้าเป็นบ้านของลูกหลาน บ้านจะมีลักษณะ
ใหม่ แ ละทรงบ้ า นทั น สมั ย หรื อ เป็ น อาคาร
พาณิชย์ตามลักษณะอาชีพของลูกหลาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลวิจยั ไปใช้
รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงวัยเพื่อ
อายุยนื
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1. มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์แจ่มใส
ยอมรับสภาพการเสือ่ มถอยของร่างกาย ไม่โกรธ
ง่าย ไม่น้อยใจง่าย ไม่หวาดระแวง มีความสุข
เมือ่ อยูก่ บั ลูกหลาน มีความสุขเมือ่ ได้ให้เงินทอง
และทรัพย์สมบัติแก่ลูกหลาน จิตใจที่แจ่มใส
ย่อมอยูใ่ นร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีความสุขเมือ่ ได้
ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม เป็นต้น
2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ
2.1 รับประทานอาหารธรรมชาติ
เน้นคุณค่าของอาหาร รับประทานเนื้อปลา
มากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ รับประทานอาหาร
ที่มีไขมันต่ำ รับประทานผัก ผลไม้เป็นประจำ
และดืม่ น้ำธรรมดาวันละ 6-8 แก้ว ไม่เครียดจะทำให้
ระบบขับถ่ายดี เบาตัว ไม่อดึ อัด
2.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ตามความเหมาะสมของร่างกายและตามธรรมชาติ
ของร่างกาย คือร่างกายจะต้องมีการเคลือ่ นไหว
ถ้าหยุดการเคลือ่ นไหว เส้นเอ็นและข้อต่อต่าง ๆ
จะยึดแน่น เคลื่อนไหวไม่ได้ จะเจ็บปวดมาก
นำไปสูก่ ารเป็นอัมพาต
2.3 นอนหลั บ พั ก ผ่ อ นให้ เ ต็ ม ที ่
หลีกเลีย่ งการนอนดึก
2.4 งดเว้นการดืม่ สุรา และสูบบุหรี่
โดยเด็ดขาด เพราะว่ายาเสพติดดังกล่าวจะทำให้
สุขภาพแย่ลง และทำให้เจ็บป่วยได้งา่ ย
2.5 รักษาสุขภาพในช่องปากให้
สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งฟันและเหงือก หลีกเลี่ยง
การขบเคีย้ วของแข็ง แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2
ครั้ง ตื่นนอนและก่อนนอน เมื่อแปรงฟันเสร็จ
แล้วใช้นว้ิ มือนวดเหงือก และแปรงลิน้ ด้วย
2.6 อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี รักษา
ความสะอาดของบ้านเรือน เครื่องใช้ ให้น่าอยู่

และสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้ ลูกหลานหรือผูด้ แู ลจะต้องช่วยกัน
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะของใช้
ประจำ ที่นอน หมอนมุ้ง จะต้องไม่มีกลิ่นอับ
เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูส้ งู วัย
3. อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ผู้สูงวัย
ที่ช่วยตัวเองได้และช่วยตัวเองไม่ได้ ถ้าอยู่ใน
ครอบครัวอบอุ่นสามารถจะมีอายุยืนและเป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานไปได้นานแสนนาน
ครอบครัวอบอุน่ ประกอบไปด้วย ปูย่ า่ ตายาย พ่อแม่
พีป่ า้ น้าอา ลูกหลาน เหลน เป็นต้น บุคคลหลายวัย
ถ้าได้อยู่บ้านเดียวกันสามารถจะปรับเรื่องวัย
ให้อยูด่ ว้ ยกันได้ ผูอ้ าวุโสจะได้อบรมสัง่ สอน ผูน้ อ้ ย
จะเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ าม ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เอือ้ อาทรต่อกัน และมีความสุข ความอบอุน่ กัน
ทุกฝ่าย
4. กิจกรรมทางศาสนา ศาสนาเป็นเครือ่ ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ จะทำจะคิดด้วยความรอบคอบ
มีสติอยูต่ ลอดเวลา ผูส้ งู วัยจะทำกิจกรรมศาสนา
อยูเ่ ป็นประจำ เช่น ไหว้พระ สวดมนต์กอ่ นนอน
ทำให้สขุ ภาพจิตดี มีความสุขและไม่กลัวตาย
สถาบันครอบครัว
1. ควรสืบทอดให้มลี กั ษณะครอบครัว
ขยายคงอยู่ในสังคมไทยต่อไป ครอบครัวขยาย
เป็นครอบครัวอบอุน่ ซึง่ ประกอบไปด้วย ปูย่ า่
ตายาย พ่อแม่ พี่ป้า น้าอา ลูกหลาน และเหลน
พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ผู้อาวุโสสามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา
นำไป สูค่ วามสุขได้ และทำให้ลกู หลานมีความ
ผูกพันเอือ้ อาทรต่อกัน ซึง่ ได้แบบอย่างทีด่ มี าจาก
พ่อแม่ทป่ี ฏิบตั ติ อ่ ปูย่ า่ ตายาย บางครอบครัวปฏิบตั ิ
ต่อทวดด้วย จึงทำให้เป็นครอบครัวอบอุน่
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2. ควรสนับสนุนการเพิม่ ศักยภาพของ
สถาบันครอบครัวให้มคี วามสุขและมัน่ คง เพือ่ ทำ
หน้าที่ของครอบครัวอย่างสมบูรณ์ สมาชิกของ
ครอบครัวจะต้องได้รับการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ นำไปสู่
การศึกษาตลอดชีวติ
3. เพือ่ สร้างจิตสำนึกของลูกหลานตาม
แนวพระพุทธศาสนาที่บัญญัติไว้ว่า ทิศ 6 คือ
ทิศตะวันออกหรือทิศเบือ้ งหน้า ได้แก่ มารดาบิดา
ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราจะต้องเลี้ยงท่านตอบ และ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มี
พระคุณ
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีครอบครัว
เพื ่ อ สร้ า งพั น ธุ ก รรมที ่ ด ี เพราะพั น ธุ ก รรม
สามารถถ่ายทอดสูล่ กู หลานได้ ดังนัน้ ชายหญิงวัย
เจริญพันธุร์ นุ่ ใหม่ ควรมีความรูแ้ ละความพร้อมของ
การสร้างครอบครัวใหม่ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
เพื่อเตรียมการมีบุตรที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจ
เกีย่ วกับวงจรชีวติ และพร้อมทีจ่ ะเป็นผูส้ งู อายุทม่ี ี
สุขภาพดีตอ่ ไป
สถาบันการศึกษา
ควรพัฒนาหลักสูตรครอบครัวศึกษา
ทัง้ ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพือ่ ให้ทกุ เพศ ทุกวัย ได้ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการ
มีอายุหรือผูส้ งู อายุให้ทนั ต่อเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไป เพื ่ อ รองรั บ กั บ จำนวนผู ้ ส ู ง วั ย ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น
รวมทั้งมีการพัฒนาพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้ที่
เกีย่ วข้อง ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งครอบครัว
ศึกษาเพิม่ ขึน้ เพือ่ นำไปสอนหรือสอดแทรกความรู้
ได้ในทุกสถานการณ์
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบงาน
ด้านผู้สูงวัยควรมีการวางแผนการดำเนินงาน
รองรับ ปริมาณผูส้ งู วัยทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ ขึน้ เช่น
ผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเองได้ ควรจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
การมีส่วนร่วมทางสังคมกับบุคคลอื่นเพื่อสร้าง
ความสุขและคุณค่าทางจิตใจ ผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยตัวเอง
ไม่ได้ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุตรหลาน
และผู้ดูแลในแนวทางที่ถูกต้องทั้งทางสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
และให้ ค ำแนะนำในแนวทางที ่ เ หมาะสม
มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู วัย เผยแพร่ความรู้
ด้านผูส้ งู วัยโดยใช้รปู แบบการดำรงชีวติ ของผูส้ งู วัย
อายุเกิน100 ปีเป็นตัวอย่างของผูส้ งู วัยในช่วงวัย
ต่าง ๆ เพือ่ เป็นข้อมูลช่วยในการปรับตัวและการ
เตรียมปรับสภาพการเปลีย่ นแปลงทัง้ ร่างกายและ
จิตใจของผูส้ งู วัยเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรจะได้ทำวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการดำรง
ชีวติ ของผูส้ งู วัย เพือ่ การมีอายุยนื อย่างมี ความสุข
หรือเรื่องทำนองนี้ของคนไทย ในเชิงคุณภาพ
กับทุกจังหวัดหรือทุกภาคในทุก 2 ปี แล้วนำ
ผลวิจัยออกเผยแพร่เพื่อให้ชาวไทยได้เตรียม
รับการมีอายุยนื ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้มปี ญ
ั หาน้อยทีส่ ดุ
2. ควรจะได้ทำงานวิจยั ในเรือ่ งทำนองนี้
ร่วมกันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชีย เพื่อนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ
กับวิถีชีวิตของคนไทยกับการมีอายุยืนอย่าง
มีความสุข
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