
 
 

หน่วยที่ 15 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา  การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 
 
หน่วยที ่15 การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
ตอนที่ 
 15.1 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 15.2 พัฒนาการและกฏหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 15.3 ปัญหาและแนวโน้มของผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
แนวคิด 

1. ผู้สูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย มีมุมมองทั้งด้าน
บวกและด้านลบเกี่ยวกับความเป็นผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความส าคัญหลากหลายแง่มุม มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จ านวนหนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุสัมพันธ์กับอคติหรือมายาคติ ส่วนบุคคลลักษณะพิเศษคือบุคคลที่มีลักษณะ
ทางกายภาพ ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน มีทั้งที่สูงกว่าและต่ ากว่าคนทั่วไป ที่ส าคัญคือคน
พิการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน แต่ส่วนใหญ่เน้นทางกายภาพหรือร่างกาย ซึ่งมี
สาเหตุของความพิการหลากหลาย การศึกษาคนพิการมีขอบเขตกว้างขวางมาก 

2. การนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการเป็นผลจากการจัดตั้งระบบสวัสดิการของรัฐ ท าให้จัดแบ่งผู้สูงอายุเป็นหลาย
ประเภท ส่งผลต่อการก าหนดสังคมผู้สูงอายุที่มีทั้งสังคมผู้สูงอายุตอนต้น โดยสมบูรณ์ และอย่างเต็มที่ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 นับเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้ประเทศท้ังหลายให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนบุคคลลักษณะพิเศษดังเช่นคนพิการนับตั้งแต่อดีตผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีทัศนคติและมุมมอง
ในทางลบ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก การประกาศของสหประชาชาติให้เป็นปีของคน
พิการสากลใน ค.ศ. 1981 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะประเทศท้ังหลายต่างให้ความส าคัญกับคนพิการอย่าง
กว้างขวาง 

3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีรากฐานส าคัญมาจากมุมมองตามแนวคิดแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริง แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศทั้งหลายต่างแพร่ขยายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ต้องก าหนดนโยบายสาธารณะพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนปัญหาคนพิการมีมากมายและ
หลากหลาย การฟ้ืนฟูสมรรถนะของบุคคลพิการนับเป็นกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตั้งแต่การเป็นผู้ป่วย การ



 
 

รักษา จนถึงการฟ้ืนฟูสมรรถนะเพ่ือช่วยเหลือตนเองได้ ลักษณะกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ส าคัญคือต้อง
ประสานความร่วมมือของนักวิชาชีพหลากหลายแขนง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษได้ 
2. อธิบายพัฒนาการและกฏหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษได้ 

 3. อธิบายปัญหาและแนวโน้มของผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษได้ 
 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 15.1-15.4 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเรื่อง 
 4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
 5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 
 6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15 
 
สื่อการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบัติ 
 3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
 4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
 3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 15 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 



 
 

ตอนที่ 15.1 
แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง 

15.1.1 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
15.1.2 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 

 
แนวคิด 

1. แม้มีปัญหาด้านการก าหนดอายุว่าควรมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ แต่ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ความเป็นผู้สูงอายุแบ่งตามเกณฑ์ 
ประกอบด้วย อายุตามปฏิทิน อายุทางชีววิทยา อายุทางจิตวิทยา อายุทางสังคม และอายุตามประวัติส่วนบุคคล 
ความเป็นผู้สูงอายุท าให้มีมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ และสัมพันธ์กับอคติหรือมายาคติ ทั้งที่ผู้สูงอายุมี
ความส าคัญหลากหลายแง่มุม และมีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องจ านวนหนึ่ง 

2. บุคคลลักษณะพิเศษคือบุคคลที่มีลักษณะไม่ปกติ อปกติ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บุคคลที่มีสติปัญญาพิเศษสูงกว่าคนธรรมดาหรือบุคคลทั่วไป และบุคคลที่มีสติปัญญา 
ร่างกาย หรือจิตใจ ต่ ากว่าคนธรรมดาหรือบุคคลทั่วไป ที่ส าคัญคือคนพิการ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องด้านใด
ด้านหนึ่งหรือทุกด้าน ซึ่งมีแนวคิด ความหมาย สาเหตุ และแนวคิดทฤษฎีของความพิการ ท าการอธิบายเรื่องคน
พิการท าให้มีมีขอบเขตกว้างขวางมาก 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ 
2. อธิบายแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษได้ 

 
 
 
 



 
 

เรื่องที่ 15.1.1 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 
 ผู้สูงอายุเป็นค าที่มีการใช้ค าอ่ืนแทนจ านวนมาก เช่น ผู้สูงวัย คนชรา หรือผู้เฒ่า เป็นต้น  ผู้สูงอายุ (older person) 
คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป1 แต่เพราะจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นท าให้ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เรื่องอายุ
ของผู้สูงอายุ ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากนิยามผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป การเผชิญกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของหลายประเทศท าให้มีความพยายามของนักวิชาการ เช่น นักประชากรศาสตร์ เป็นต้น ที่นิยามผู้สูงอายุที่มีตั้งแต่ 
60 ปี 65 ปี 70 ปี และ 75 ปีขึ้นไป พิจารณาจากสุขภาพ อายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศนั้น2 ในที่นี้ผู้เขียนก าหนดนิยาม
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ซึ่งเป็นเสมือนภาพแทนความจริงของ
ผู้สูงอายุ ที่มีทั้งภาพบวกคือ การเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ที่มาจากการสั่ง
สมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้กับคนรุ่นต่อไป นับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญจนเป็นปูชนียบุคคลหรือมีค าเรียกอ่ืน เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการจรรโลงสถาบันทางสังคม ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว 
และภาพลบคือ การมีปัญหาด้านสุขภาพ การมีข้อจ ากัดทางกายภาพ การเป็นภาระสังคมเพราะช่วยตัวเองไม่ได้หรือได้น้อย 
การเป็นภาระกับสังคม การก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ที่ส าคัญคือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ประชากรผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ประกอบด้วย3 ผู้สูงอายุตอนต้น คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี 
เป็นประชากรผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนหนึ่งท างาน ผู้สูงอายุตอนกลาง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 70 ถึง 79 ปี เป็นประชากรผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่แข็งแรงลดลง มีภาวะเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้น อาจเป็นภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 
แต่ส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุนับตั้งแต่ 80 ปี มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง มี
ภาวะทุพพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นอายุขัย 
 ตามเกณฑ์ลักษณะทางสังคมจิตวิทยาและชีววิทยาก าหนดช่วงวัยของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่4 (1) ช่วงสูงอายุ
ตอนต้น (young-old) อายุประมาณ 60 ถึง 69 ปี ผู้สูงอายุจ านวนมากมีสภาพร่างกายแข็งแรงแต่เผชิญปัญหาความ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส าคัญคือ การเกษียณอายุการท างาน การสูญเสียสถานภาพทางสังคม มีรายได้ลดลง การสูญเสีย
เพ่ือนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน ความสามารถในการปรับตัวท าให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง (2) ช่วงสูงอายุตอนกลาง 
(middle-age old) อายุ 70 ถึง 79 ปี ช่วงนี้บุคคลเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น การจากไปของเพ่ือนสนิท การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
ลดลง (3) ช่วงสูงอายุตอนปลาย (old-old) อายุ 80 ถึง 89 ปี บุคคลต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นเพราะต้องการ
ความเป็นส่วนตัวและต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น (4) ช่วงสูงอายุตอนปลายสุดท้าย (very old-old) อายุตั้งแต่ 90 ปี 
ช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพมากขึ้น ท าให้ต้องท ากิจกรรมที่พอใจและต้องการท าในชีวิตประจ าวัน 

ความเป็นผู้สูงอายุมาจากการประกอบสร้างทางสังคม (social-construction) น าไปสู่การจัดแบ่งผู้สูงอายุตามการ
รับรู้เกี่ยวกับอายุของบุคคลเป็นห้าเกณฑ์ ประกอบด้วย5 (ก) อายุตามปฏิทิน คือ อายุนับตั้งแต่เกิดตามวัย (ข) อายุทาง
ชีววิทยา คือ อายุที่อธิบายด้วยความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือทางกายภาพตามสภาพร่างกาย (ค) อายุทางสังคม คือ อายุ
ที่อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพและบทบาททางสังคม (ง) อายุทางอัตวิสัย คือ อายุที่วัดประเมินหรือบ่ง ชี้จาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ (จ) การสูงอายุในมิติอ่ืน อาทิ จากการคาดการณ์อายุที่ยืนยาวขึ้นของประชากรใน
ประเทศไทย ท าให้มีการเสนอให้ใช้เกณฑ์จ านวนปีที่คาดว่าบุคคลนั้นจะมีชีวิตต่อไปข้างหน้า (remaining life expectancy) 
เป็นต้น ค าว่าผู้สูงอายุในประเทศหลายประเทศแต่เดิมไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุ แต่ภายหลังการก าหนดสวัสดิการสังคม 
สิทธิประโยชน์ส าหรับประชากร น าไปสู่การก าหนดผู้สูงอายุ จากแนวคิดที่ว่าเมื่อประชากรสูงอายุจะมีความเสื่อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ความสามารถการท างานลดลง ท าให้รัฐต้องให้สวัสดิการ น าไปสู่การก าหนดนิยามว่าผู้สูงอายุหมายถึงวัย
เกษียณจากการท างาน ผู้สูงอายุมาจากแนวคิดเรื่องวัยชราที่มีความหมายถึงแก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม6 
 ความเป็นผู้สูงอายุแสดงออกจากการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์ตลอดช่วงชีวิต แสดงถึงความเสื่อมของร่างกายที่
เริ่มต้นนับตั้งแต่อายุ 30 ปี จนเข้าสู่วัยชราตลอดทั่วร่างกาย จะลดความสามารถเพ่ือความอยู่รอดของระบบร่างกายที่
แตกต่างและเพ่ิมปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บจนสิ้นอายุขัย การเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุสัมพันธ์กับกระบวนการวัยชรา ภาวะ
ผู้สูงอายุแตกต่างกันในบุคคลแต่ละบุคคคล การก าหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้สูงอายุมาจากการก าหนดของสังคมแต่ละสังคม 
นับเป็นอิทธิพลจากกรอบความคิดของสังคม7 
 อคติหรือมายาคติของผู้สูงอายุ เป็นทัศนติ ความเชื่อ ความรู้สึก ที่เป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติและคุณลักษณะที่
เป็นด้านลบตามคุณลักษณะและความสามารถที่แท้จริง นับเป็นพฤติกรรมอคติส่วนบุคคลและระบบวัฒนธรรมที่ต่อต้าน
ผู้สูงอายุ เป็นการให้ภาพอคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเหมารวมเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุมากกว่าในสังคม ท าให้กลายเป็นปัญหา
สังคมภายหลัง ความอคติของผู้สูงอายุทางสังคม (sociogenic) ตามแนวคิดของอเล็กซ์ คอมฟอร์ต (Alex Comfort) 
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แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อคติของผู้สูงอายุทางร่างกาย และอคติจากสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ก าหนดจากความเชื่อและ
ความรู้สึกในทางลบของชาวบ้าน จนกลายเป็นความอคติผู้สูงอายุเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ส าคัญคือ พนักงาน ลูกจ้าง และ
สถานการณ์ทางการเงิน ท าให้เสมือนหนึ่งว่าคนที่หนุ่มสาวหรืออ่อนวัยกว่าเหมาะสมกับงานมากกว่า ท าให้ละเลยต่อผู้สูงอายุ8 
 การมีบุตรหลานที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ นับเป็นการดูแลและแบ่งปันความหมายและอ านาจที่มีความหมายต่อชีวิต 
ความส าคัญของผู้สูงอายุมีหลายประการ ประกอบด้วย9 

ประการแรก การเป็นผู้มีประสบการณ์มาก ผู้สูงอายุมีเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่มากกว่าคนรุ่นอ่ืน และช่วงต้น
ของชีวิตที่ได้รับประสบการณ์ที่มีการขัดเกลาทางวัฒนธรรม การสะสมความรู้และองค์ความรู้ กิจกรรม และวิถีชีวิต ท าให้มี
บทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก หรื่ออ่ืนใด สู่คนรุ่นอ่ืน ผ่านกระบวนการการถ่ ายทอด
ความรู้ ระบบพี่เลี้ยง ทักษะ ท าให้สังคมปัจจุบันมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
 ประการที่สอง ผู้สูงอายุนับเป็นวัยที่มีศักยภาพสูงสุด เพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์อย่างมากมาย ท าให้สั่งสม
ประสบการณ์เป็นจ านวนมาก จากวัยเด็ก สู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนเข้าสู่วัยชรา ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการท้าทาย
ความเปลี่ยนแปลงต่อความเจริญเติบโตนับตั้งแต่อดีต การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนับเป็นการจรรโลงคุณภาพของผู้สูงอายุ 
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อ ด้วยความคิด สติปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ 
 ประการที่สาม ผู้สูงอายุนับเป็นบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะ เพราะผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและ
จิตใจนับเป็นลักษณะที่แตกต่างจากวัยเด็กและวัยรุ่น ท าให้การศึกษาผู้สูงอายุเป็นความท้าทายที่ส าคัญ 
 ประการที่สี่ จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เพ่ิมการขยายโอกาสทางอาชีพ เพราะการเพ่ิมอายุขัยของประชากร
ผู้สูงอายุย่อมหมายถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญ ความรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่ออาชีพผู้สูงอายุที่
เพ่ิมข้ึน 
 ประการที่ห้า การเพ่ิมปริมาณผู้สูงอายุทางสหวิชาชีพ จากความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ ท าให้เพ่ิมโอกาส
งานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์หลากหลาย เช่น สถาปนิกที่ออกแบบบ้านให้ผู้สูงอายุ แพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่ส าคัญ แบ่งเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางกายภาพ แนวคิดทฤษฎีด้าน
จิตวิทยาสังคมวิทยาของวัยผู้สูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการทางกายภาพ 
ประกอบด้วย10 (1) ทฤษฎีการสึกหรอ (Wear and Tear) เป็นการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เสื่อมลงตามล าดับ มี
การซ่อมแซมตนเองเป็นระยะ แต่ภายหลังความเสื่อมที่เพ่ิมมากขึ้น จนเซลล์ไม่สามารถซ่อมตนเองได้ จึงเสื่อมถาวรในที่สุด 
การแก้ไขปรับปรุงพันธุกรรมก่อให้เกิดผลเสียเมื่ออายุเพ่ิมข้ึนจนเข้าสู่วัยชรา (2) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical) เป็นการ

                                                           
8 M. S. Hillier and G. M. Barrow. (2011). Aging, the Individual, and Society (9th ed.). United Kingdom: Wadsworth Cengage 
Learning. 
9 เอมอร จารุรงัษ.ี อา้งแลว้. หน้า 1-18 – 1-20. 
10 เพิง่อา้ง, หน้า 1-44 – 1-51. 



 
 

อธิบายการท างานของอนุมูลอิสระช่วยผู้สูงอายุขณะที่เมตาโบลิซึม  (metabolism) ยังท างาน อนุมูลอิสระเป็นผลจากการ
ผลิตของเสียของเซลล์ นับเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ และเพ่ิมโอกาสการเกิดอนุมูลอิสระตามอายุที่เพ่ิมขึ้น (3) 
ทฤษฎีระบบภูมิคุ้มกัน เป็นระบบป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคในร่างกาย เมื่อสูงวัยขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะเสื่อมลงตามล าดับ 
ท าให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยในที่สุด (4) ทฤษฎีต่อต้านความชรา เป็นแนวคิดที่ต่อต้านความชราที่มีทั้งการใช้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระ การจ ากัดพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือฟ้ืนฟูเซลล์ การยับยั้งความเสื่อมของ
เซลล์ แต่ปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวมาจากรูปแบบการใช้ชีวิต โภชนาการ และการมีสุขภาพที่ดี 
 แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาสังคมวิทยาของวัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย11 (1) ทฤษฎีการปล่อยวาง (Disengagement 
Theory) เป็นทฤษฎีที่มีสมมติฐานว่าเมื่อบุคคลมีอายุเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเป็นผู้สูงอายุ บุคคลจ าเป็นต้องปล่อยวาง  ที่ส าคัญ
คือต าแหน่งและอ านาจ เพ่ือส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป (2) ทฤษฎีกิจกรรมและทฤษฎีความต่อเนื่อง มีสมมติฐานว่าผู้สูงวัยต้อง
หากิจกรรมที่เหมาะสมตามความชอบและลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม ผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
เป็นความเปลี่ยนแปลงตามความสนใจ ท าให้เริ่มต้นนับตั้งแต่การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่และท าต่อเนื่องจนกลายเป็นวัยผู้สูงอายุ ท า
ให้บุคคลนั้นปรับตัวน้อย และสามารถกระตือรือล้นจนตลอดบั้นปลายของชีวิต (3) แนวคิดและทฤษฎีด้านผู้สูงอายุ ที่ส าคัญ
คือทฤษฎีบทบาท มีสมมติฐานคือ บทบาทของบุคคลอาจไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่บุคคลถูกหล่อหลอมจาก
สภาพแวดล้อม บริบท ของบุคคลทุกด้าน 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย12 (1) ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาของผู้สูงอายุ 
มีสมมติฐานว่าสติปัญญาของผู้สูงวัยเสื่อมลงตามวัย แต่หากมีการฝึกฝนเป็นประจ าย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีทั กษะด้านนั้น 
ประสบการณ์นับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สูงอายุมีมากกกว่าบุคคลในวัยอ่ืน นับเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปให้กลับมาทบทวน เป็น
บทเรียน หรืออ่ืนใดภายหลัง (2) ทฤษฎีความทันสมัย มีสมมติฐานว่า การเป็นผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียอ านาจทางการเมืองการปกครองและอ านาจทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมมีแนวโน้มลดคุณค่าผู้สูงอายุลง 
 
กิจกรรม 15.1.1 
 จงยกตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีทางกายภาพของผู้สูงอายุ 
แนวตอบกิจกรรม 15.1.1 
 ตัวอย่างของแนวคิดทฤษฎีทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ส าคัญคือ ทฤษฎีการสึกหรอ (Wear and Tear) เป็นการ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เสื่อมลงตามล าดับ มีการซ่อมแซมตนเองเป็นระยะ แต่ภายหลังความเสื่อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
จนเซลล์ไม่สามารถซ่อมตนเองได้ จึงเสื่อมถาวรในที่สุด การแก้ไขปรับปรุงพันธุกรรมก่อให้เกิดผลเสียเมื่ออายุเพ่ิมขึ้นจนเข้าสู่
วัยชรา 

                                                           
11 เพิง่อา้ง, หน้า 1-52 – 1-59. 
12 เพิง่อา้ง, หน้า 1-59 – 1-67. 



 
 

เรื่องที่ 15.1.2 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
 บุคคลลักษณะพิเศษ (special person) คือ บุคคลที่มีลักษณะไม่ปกติ อปกติ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นบุคคล
ได้รับการยกเว้น (exceptional person) นับเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ บุคคลลักษณะพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ บุคคลที่มีสติปัญญาพิเศษสูงกว่าคนธรรมดาหรือบุคคลทั่วไป และบุคคลที่มีสติปัญญา ร่างกาย หรือจิตใจ ต่ ากว่าคน
ธรรมดาหรือบุคคลทั่วไป เช่น คนพิการ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน เป็นต้น การศึกษาบุคคล
ลักษณะทีม่ีขอบเขตกว้างขวางมาก ท าให้มีการจัดแบ่งบุคคลลักษณะพิเศษเป็นจ านวนมาก13 

บุคคลลักษณะพิเศษจ านวนมากมีที่มาจากการเป็นเด็กพิเศษ (special children) หรือเด็กที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป 
(deviant children) หรือเด็กที่ผิดปกติหรืออปกติ (abnormal children) หรือเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ (children 
with special needs) นับเป็นเด็กนอกระบบที่ต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษ ตัวอย่างที่ส าคัญคือ เด็กพิการ เด็กทุพพลภาพ 
เด็กที่อาคารไม่ครบ 32 ของประเทศไทย หรือไม่ครบ 5 ในกรณีของญี่ปุ่น มีความแตกต่างผิดปกติทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ ลักษณะส าคัญของบุคคลพิเศษประกอบด้วย14 

ประการแรก การเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาที่โดดเด่น เป็นคนฉลาด เป็นอัจฉริยะบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ 
(gifted and talented persons) เป็นคนที่มีสติปัญญาสูงกว่าบุคคลทั่วไป มีมาตั้งแต่ก าเนิดจากการเป็นเด็กฉลาด มีปัญญา
เลิศ (gifted child) เป็น เด็กที่ มีพรสวรรค์  เช่น  การค านวณคณิ ตศาสตร์ เร็วหรือเกินวัยที่ เรียนรู้  การท่องศัพท์
ภาษาต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก เป็นต้น บุคคลที่มีสติปัญญาที่โดดเด่น เป็นคนฉลาด เป็นอัจฉริยะอาจมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านหรือหลายด้านพร้อมกัน แบ่งเป็นด้านแต่ละด้าน ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ภูมิปัญญาทั่วไป (general intelligence 
ability) ความถนัดทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง (special academic aptitude) ความคิดสร้างสรรค์และเป็นผลผลิต 
(creative or productive thinking) ความสามารถด้ านภาวะผู้ น า  (leadership ability) และมั ก เห็ น ได้ ชั ด จาก
ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี (visual and performance art) 

ประการที่สอง บุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นคนพิการที่มีการใช้ค าในอดีตเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ วิกลจริต โง่ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท าให้ภายหลัง
บุคคลที่ท างานกับคนพิการทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ส าคัญคือ ด้านการแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ และ
การศึกษา ใช้ค าอ่ืนทดแทน นับกลายเป็นที่มาของค าว่าบุคคลลักษณะพิเศษที่ครอบคลุมถึงบกพร่องทางสติปัญญา และ

                                                           
13 สถาพร สุวณัณุส.์ (2539). การอบรมเลีย้งดเูดก็พเิศษ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการเดก็และการเลี้ยงดู. นนทบุร:ี สาขาวชิา
มนุษยนิเวศศาสตร ์ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 439. 
14 เพิง่อา้ง, หน้า 441-449. 



 
 

ปัญญาอ่อน บุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญา แบ่งเป็น คนที่บกพร่องด้านการมองเห็น บุคคลที่มีความ
บกพร่องด้านการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว และบุคคลที่มีสติปัญญาต่ า 

ความพิการ บุคคลพิการ คนพิการ และเด็กพิการ มีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ ความพิการตามนิยามขององค์การ
อนามัยโลกหมายถึงความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาจากการขาด ไม่มี หรือปราศจาก ความบกพร่อง ที่ท าให้
บุคคลนั้นไม่สามารถกระท ากิจกรรมหรือแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมตามเพศ อายุ สังคม และวัฒนธรรม 15 บุคคลที่พิการ
ตามความหมายของปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการว่าหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ไม่สามารถมีชีวิตเหมือนคนทั่วไป หรือ
มีชีวิตในสังคมอย่างปกติ หรือเพียงบางส่วนอย่างคนปกติ เนื่องมาจากความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายและจิตใจ 
ทั้งท่ีมาแต่ก าเนิดหรือเป็นในภายหลังก็ตาม16 และคนพิการตามร่างพระราชบัญญัติคนพิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2519 
คือ บุคคลที่ไม่สมประกอบทางร่างกายและจิตใจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ศึกษาเล่าเรียน หรือประกอบอาชีพ
เช่นคนทั่วไปได้ และเด็กพิการ คือ เด็กที่แตกต่างจากเด็กปกติทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ หรืออ่ืนใด ท าให้ไม่
สามารถรับการศึกษาแบบปกติได้ ท าให้ต้องจัดการศึกษาหรือบริการพิเศษ17 

ดังนั้น บุคคลพิการหมายถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ ท าให้ด าเนินชีวิตแตกต่างจากคนทั่วไป ท าให้มี
ค าที่มีความส าคัญสามค า คือ การสูญเสียหรือความบกพร่อง การไร้ความสามารถ และความพิการ การสูญเสียหรือความ
บกพร่อง (impairment) คือ การสูญเสียหรือความผิดปกด้านโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายและจิตใจ การไร้
ความสามารถ (disability) คือ การสูญเสียความสามารถที่ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็นปกติวิสัยที่มนุษย์สามารถท าได้ 
และความพิการ (handicap) คือ ความเสียเปรียบของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ เกิดจากการสูญเสีย ความบกพร่อง การไร้
ความสามารถ ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมีการกระท าหรือแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมตามวัย เพศ สังคม และวัฒนธรรม 
ดังนั้นการไร้ความสามารถจึงมีจุดเน้นที่ความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลงอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกาย 
ขณะที่ความพิการหมายถึงความบกพร่องหรือความเสียเปรียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีปัญหา18 

สาเหตุของการเป็นบุคคลพิเศษจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Expert Committee) แบ่งตาม19 (ก) เหตุแห่งความพิการทางการแพทย์ ประกอบด้วย ความพิการแต่ก าเนิด (Congenital 
Disorders) มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์และไม่ใช่กรรมพันธุ์ (non-genetic disorders) โรคติดต่อ (Communicable Disease) 
โรคซึ่งไม่ติดต่อ การผิดปกติทางจิตใจที่มีพยาธิสภาพ โรคพิษสุราและติดยา ภยันตรายและการบาดเจ็บ ภาวะทุพโภชนา และ
สาเหตุอ่ืน (ข) เหตุแห่งความพิการอย่างสามัญ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เหตุแห่งความพิการทางกาย ทางใจ และทางสังคม 

                                                           
15 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ (2534). ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับุคคลพกิาร. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการดแูลคนพกิาร. นนทบุร:ี สาขาวชิา
มนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 6. 
16 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 
17 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 
18 เพิง่อา้ง, หน้า 6-7. 
19 สถาพร สวุณัณุส.์ อา้งแลว้, หน้า 450-463. 



 
 

สาเหตุของความพิการมาจากร่างกายแบ่งตามระบบของร่างกาย ประกอบด้วย ระบบการเคลื่อนไหวและแขนขา 
ระบบการรับความรู้สึก ที่ส าคัญคือ การมองเห็นและการได้ยิน ระบบสมองและประสาท และความพิการอ่ืน ประเภทของ
ความพิการตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมขององค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ กับองค์การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการระหว่างประเทศ ประกอบด้วย20 คนตาบอด มองเห็นเลือนรางหรือบางส่วน ความบกพร่องทางการได้
ยิน ปัญญาอ่อน ความพิการด้านความเคลื่อนไหว ความบกพร่องด้านการพูดหรือการใช้ภาษา มีปัญหาด้านการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน มีปัญหาด้านพฤติกรรม เรียนหนังสือได้ช้า มีปัญหาความพิการซ้ าซ้อน และวงการแพทย์แบ่งประเภทความพิการ 
ประกอบด้วย21 ความพิการด้านแขนขาและล าตัว ความพิการด้านหู ความพิการทางตา ความพิการทางสติปัญญา และความ
พิการทางอารมณ์และจิตใจ 

พัฒนาการทางความคิดก่อให้เกิดตัวแบบเพ่ืออธิบายและวิเคราะห์ความพิการจ านวนมาก ที่ส าคัญคือ22 (ก) ตัวแบบ
ทางการแพทย์ (medical model) ที่อธิบายและวิเคราะห์ความพิการว่ามาจากความเสื่อมถอยบกพร่องของร่างกายหรือ
จิตใจ มองคนพิการเสมือนเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ส่งผลต่อการจ ากัดการปฏิบัติตามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลาย
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน แต่ตัวแบบนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากบุคคลที่ค านึงถึงสิทธิคนพิการ เพราะเห็นว่า เป็นการ
กีดกันคนพิการด้วยอคติและความเกินกว่าเหตุนั้นมีปรากฎอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมทั้งหลาย ทั้งทางกายภาพและความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นอคติต่อคนพิการที่เกินกว่าข้อจ ากัดทางกายภาพที่คนพิการเป็นอยู่ และ (ข) ตัวแบบ
ความคิดสิทธิพลเมือง (Civil Rights Model) มีสาระส าคัญที่เน้นว่าคนพิการทั้งหลายต้องเผชิญกับการแบ่งแยกและกีดกัน 
การอคติและการดูถูกดูแคลน ท าให้ต้องพ านักที่ภายในอยู่อาศัยเป็นหลัก มากกว่าออกนอกที่อยู่อาศัย ส่งผลให้สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือคนพิการ จ ากัด ไม่เอ้ือประโยชน์กับคนพิการ 

การศึกษาเกี่ยวกับความพิการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ23 (ก) กลุ่มพิการศึกษา (disability studies) เป็นการอธิบาย
และวิเคราะห์จากตัวแบบทางสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับความพิการ  กับ (ข) กลุ่มสังคมวิทยา
การแพทย์ (medical sociology) ที่เรียกชื่อสลับกันไปมากับสังคมวิทยาของสุขภาพและความเจ็บป่วย (sociology of 
health and illness) มีสมมติฐานที่หลากหลาย ที่ส าคัญคือ ความพิการถูกอธิบายและวิเคราะห์ด้วยแนวคิดการเบี่ยงเบน
ทางสังคม (social deviance) มีการอธิบายปะปนระหว่างความพิการกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง (chronic illness) แสดงถึง
ความสนใจของสังคมวิทยาการแพทย์ที่มีต่อสาขาวิชาหรือศาสตร์อ่ืนอย่างกว้างขวาง 
 สังคมวิทยาว่าด้วยความพิการ (sociology of disability)24 ที่ถือก าเนิดในทศวรรษที่ 1970 มีสมมติฐานที่ต่อต้าน
แนวคิดที่มองความพิการเป็นเสมือนหนึ่งการเป็นโรคชนิดหนึ่ง หรือพยาธิสภาพในมุมมองทางการแพทย์25 ภายหลังนักสังคม

                                                           
20 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ อา้งแลว้, หน้า 8-9. 
21 เพิง่อา้ง, หน้า 8 
22 ไตรพฒัน์ อึ๊งปรมธนากูล. (2559). ความพกิาร: น าเสนอใหม่ดว้ยมุมมองทางสงัคมวทิยา. หนังสอืประมวลบทความ (Proceeding) 
การประชุมทางวชิาการดา้นคนพกิารระดบัชาต ิครัง้ที ่7 ประจ าปี 2558. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดัพมิพอ์กัษร, หน้า 163. 
23 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 
24 ปรบัปรุงจาก เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 



 
 

วิทยาทางการแพทย์จ านวนมากต่างเน้นทฤษฎีการกดขี่ทางสังคมของคนพิการ (Social Oppression theory of 
disabilities)26 เพ่ือเสนอแนวคิดต่อต้านตัวแบบที่อธิบายและวิเคราะห์ว่าความพิการเป็นการเบี่ยงเบนทางสังคม 
ขณะเดียวกันนักสังคมวิทยาการแพทย์ต่างยอมรับว่าความพิการไม่สามารถมองด้วยประเด็นทางการแพทย์ที่มีผลต่อคนกลุ่ม
น้อยเพียงกลุ่มเดียว หากแต่ต้องมองเรื่องของสิทธิพลเมืองที่มีสมมติฐานว่าเรื่องของความพิการเป็นโครงสร้างและ
กระบวนการเกี่ยวข้องกับเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่มองความพิการตามทฤษฎีโศกนาฏกรรม
ส่วนบุคคล (Personal tragedy theory)27 
 สังคมวิทยาท าให้องค์ความรู้ว่าด้วยความพิการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงเพราะกลายเป็นการก าหนดจากสังคม ซึ่งมา
จากแนวคิดของซาอัด นากี (Saad Nagi) นักสังคมวิทยารุ่นบุกเบิกที่ส าคัญ ที่มีข้อสรุปใน ค.ศ. 1965 ว่าความพิการสามารถ
ท าความเข้าใจได้ในฐานะแบบแผนพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏตามเงื่อนไขหนึ่ง เป็นความเสื่อมระยะยาวเพราะข้อจ ากัดใน
การกระท าตามบทบาทและหน้าที่ และการที่สังคมสร้างชุดค าอธิบายในแง่มุมที่หลากหลาย  ส่งผลให้สาขาวิชาสังคมวิทยา
อธิบายและวิเคราะห์ความพิการว่าเป็นปรากฎการณ์ทางสังคม เป็นผลพวงทางสังคมต่อบุคคล และมีผลกระทบต่อสังคม28 
น าไปสู่มุมมองทางความคิดของคนพิการที่ส าคัญ ประกอบด้วย29 แนวคิดหน้าที่นิยม แนวคิดความขัดแย้ง แนวคิดปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และทฤษฎีตีตรา 
 แนวคิดหน้าที่นิยม (Functionalism) มีสาระส าคัญว่าแม้ความพิการเป็นปรากฎการณ์ในสังคมทุกสังคม แต่ความ
พิการอาจมีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้สมาชิกในสังคมต้องประสบ
กับความพิการ อาการป่วยในทัศนะของทัลคอต พาร์สันส์ (Talcott Parsons)30 แสดงถึงภาวะการเสียระเบียบ ท าให้ระบบ
ต้องปรับตัวเพ่ือก้าวสู่ความเป็นปกติ ดังนั้น ความพิการจึงเป็นส่วนเบี่ยงเบนทางสังคมหรือเป็นผลผลิตส่วนที่บกพร่องกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบท าให้ต้องปรับตัว 
 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) มีสาระส าคัญว่าการแพทย์มีบทบาทมากขึ้นเสมือนเป็นกลไกหนึ่งในการ
ควบคุมทางสังคม เสมือนหนึ่งสถานะต าแหน่งทางการแพทย์ปัจจุบันเป็นสถานะต าแหน่งทางศาสนาของรัฐใดรัฐหนึ่งในอดีต
ตามแนวคิดของเอเลียต เฟรตสัน (Eliot Freidson)31 การแพทย์ไม่ใช่อาชีพของการเยียวยารักษาเท่านั้น หากแต่เป็นกลไก

                                                                                                                                                                                                            
25 C. Barnes and G. Mercer. (eds.) (1997). Exploring the Divide. Leeds: The Disability Press. 
26 M. B. Bury. (1992). Medical Sociology and Chronic illness: a comment on the panel discussion. Medial Sociology News. 
December, 18 1. pp. 29-33. 
27 M. Oliver. (1990). The Politics of Disablement. Macmillan: Houndmills. p. 1. 
28 Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck. (2007). 21st Century Sociology. New York: Sage Publication. อ้างใน  ไต รพัฒ น์ 
อึง๊ปรมธนากลู. อา้งแลว้, หน้า 164. 
29 ปรบัปรุงจาก เพิง่อา้ง, หน้า 164-170. 
30 Talcott Parsons. (1951). The Social System. New York: Free Press. 
31 Eliot Freidson. (1970). Profession of Madison. Chicago: Chicago University Press. 



 
 

ก าหนดควบคุมทางสังคม32 นับเป็นการท าให้กลายเป็นสังคมแห่งการแพทย์ (medicalization of society) การขยายตัวของ
แพทย์เฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะด้าน ท าให้สังคมคาดหวังการแพทย์ที่จะน าสิ่งใหม่มาให้ และเน้นที่
ความไม่เสมอภาค ที่ส าคัญคือการเข้าถึงทางการแพทย์และการบริการระหว่างคนปกติกับคนพิการ 
 แนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interactionism) มาจากนักคิดคนส าคัญ ได้แก่ เออร์วิง กอล์ฟแมน (Erving 
Goffman) จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) และซี เอช คูเลย์ (C. H. Cooley) ทั้งหมดพัฒนาผลงานมาจาก
จอร์จ ซิมเมล (George Simmel) แนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมองความพิการในฐานะที่เป็นกระบวนการทางสังคม มากกว่า
คุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคล สอดคล้องกับมุมมองขององค์การอนามัยโลกท่ีมีต่อความพิการ เป็นการย้ายกระบวนทัศน์ของ
ความพิการที่ถูกมองจากแง่มุมทางการแพทย์มาสู่การพิจารณาความพิการในบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม จัดเป็น
มุมมองแบบตีความที่ท าความเข้าใจมนุษย์ ท าการศึกษาคนพิการโดยเน้นบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความพิการของ
ตนเองอย่างไร 
 ทฤษฎีตีตรา (Labeling theory) มีมุมมองที่ว่า33 สังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อครอบครัวก าหนดชื่อเรียกขาน ซึ่งมีนัยต่อการ
แฝงคุณสมบัติบางประการ เท่ากับเป็นการประทับตราทั้งทางบวกหรือทางลบ การก าหนดชื่อว่าเป็นคนพิการเท่ากับสร้างการ
เก็บกดปิดกั้น กดทับ กดขี่ แฝงไว้ด้วยอคติ การยอมรับหรือปฏิเสธคุณค่าในตัวเอง การก าหนดอัตลักษณ์ของบุคคล จน
เสมือนเป็นสถานภาพหลักท่ีครอบง าทุกสิ่ง ก่อให้เกิดการแบ่งหน่วยทางสังคม (social division) ระหว่างคนปกติกับคนพิการ
จากความเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ34 
 
กิจกรรม 15.1.2 
 บุคคลพิเศษคืออะไร ประกอบด้วยบุคคลประเภทใดบ้าง 
แนวตอบกิจกรรม 15.1.2 

บุคคลลักษณะพิเศษ (special person) คือ บุคคลที่มีลักษณะไม่ปกติ อปกติ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นบุคคล
ได้รับการยกเว้น (exceptional person) แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บุคคลที่มีสติปัญญาพิเศษสูงกว่าคนธรรมดาหรือบุคคล
ทั่วไป และบุคคลที่มีสติปัญญา ร่างกาย หรือจิตใจ ต่ ากว่าคนธรรมดาหรือบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 

                                                           
32 Irving K. Zola. (1983). Socio-medical inquiries. Philadelphia: Temple University Press. 
33 Jack Levin. (1993) . Sociological Snapshots: seeing social structure and change in everyday life. California: Pine Forge 
Press. 
34 Sally Tomlinson. (1982). A Sociology of special education. London: Routledge.   



 
 

ตอนที่ 15.2 
พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง 

15.2.1 พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
15.2.2 พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 

 
แนวคิด 

1. การจัดตั้งระบบสวัสดิการของรัฐให้กับผู้สูงอายุนับเป็นการเริ่มต้นของการนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ จาก
เดิมที่มีข้อถกเถียงว่าควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ ท าให้มีการจัดแบ่งผู้สูงอายุเป็นหลายประเภท และก าหนดล าดับ
สังคมผู้สูงอายุแต่ละประเภท ส าหรับประเทศไทย ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรท าให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน ค.ศ. 1948 นับเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้
ประเทศท้ังหลายต่างก าหนดกฎหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีทัศนคติและมุมมองต่อบุคคลลักษณะพิเศษดังเช่นคนพิการในทางลบ ความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ท าให้ทัศนคติและมุมมอง
เปลี่ยนแปลงไป การประกาศของสหประชาชาติให้เป็นปีของคนพิการสากลใน ค.ศ. 1981 ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อประเทศทั้งหลาย เพราะท าให้เน้นความส าคัญ การส่งเสริมสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือแก่
คนพิการเป็นวงกว้าง ผ่านกฎหมาย นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการของประเทศแต่ละประเทศจ านวนมาก 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพัฒนาการเก่ียวกับผู้สูงอายุได้ 
2. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับผู้สูงอายุได้ 
3. อธิบายพัฒนาการเก่ียวกับบุคคลลักษณะพิเศษได ้
4. อธิบายกฎหมายเก่ียวกับบุคคลลักษณะพิเศษได้ 

 
 



 
 

เรื่องที่ 15.2.1 
พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 
 พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุแบ่งเนื้อหาและรายละเอียดเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
และกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 

พัฒนาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 การนิยามผู้สูงอายุมีความคลุมเครือทั้งที่เป็นทางการจากทางกฎหมายและที่ไม่เป็นทางการในทางปฏิบัตินับตั้งแต่
อดีตเป็นต้นมา ส่วนใหญ่ก าหนดจากการมีชีวิตภายหลังการเกษียณอายุการท างานที่มีอายุ 60 ปี รากฐานจากความสูงอายุจึง
ต้องพิจารณาจากลักษณะภายนอกของบุคคลที่แลดูสูงวัย กับลักษณะหน้าที่ของบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ท าให้ต้อง
พึงพิงในกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน น าไปสู่การสร้างการรับรู้ของความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ35 การให้ค าจ ากัดความผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการถือก าเนิดจากการก่อตั้งระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับ
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดทางกายภาพเพราะผู้สูงอายุต้องมีความเสื่อมถอยทางร่างกาย จิตใจ และวัยท างาน ท า
ให้นักวิชาการ ที่ส าคัญคือ โรบัค (Roebuck) เสนอแนวคิดผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ท าให้รัฐต้องจัดสวัสดิการ36 

อังกฤษนับเป็นตัวอย่างของประเทศให้ความหมายผู้สูงอายุในทศวรรษที่ 1880 และ 1890 เพ่ือก าหนดการรับสิทธิ
ประโยชน์เพราะเป็นผลจากการก่อตั้งระบบบ านาญผู้สูงอายุแห่งรัฐ (State Old Age Pension scheme) แต่ความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน และไม่คงที่ของเกณฑ์ลักษณะภายนอกกับลักษณะหน้าที่ของบุคคลท าให้นิยามผู้สูงอายุเพ่ือให้ได้รับสิทธิแตกต่าง
กันไปในแต่ละแห่ง ระบบบ านาญผู้สูงอายุแห่งรัฐของอังกฤษช่วงแรกก าหนดผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 70 ปี เนื่องจากปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่ต้องจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก จึงก าหนดอายุเป็น 65 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพ่ือต้องการให้
คนรุ่นหลังเข้าระบบการท างานเพ่ิมขึ้น เท่ากับเป็นการลดการว่างงาน แสดงถึงความลื่นไหลของนิยามหรือจ ากัดความ
ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปมา ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ก่อให้เกิดค าถามถึงเกณฑ์และอายุเริ่มต้นที่ก าหนด
ผู้สูงอายุที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก าหนดเรื่องเกณฑ์ผู้สูงอายุภายหลังจากที่มีข้อสรุปหรือ
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุเริ่มต้นของผู้สูงอายุ37 

                                                           
35 J. Roebuck. (1979). When does “old age begins”?: The Evolution of the English Definitions. Journal of Social History. Vol. 
12 (3). pp. 416-428. อ้างใน รสรนิทร ์เกรย์, อุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย์, เฉลมิพล แจ่มจนัทร์ และเรวด ีสุวรรณนพเกา้. อ้างแลว้, หน้า 
10. 
36 รสรนิทร ์เกรย ์อุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย ์เฉลมิพล แจ่มจนัทร ์และเรวด ีสวุรรณนพเกา้. เพิง่อา้ง, หน้า 10. 
37 เพิง่อา้ง. หน้า 10-11. 



 
 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ท า
ให้องค์การอนามัยโลกก าหนดแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสี่กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้38 

(1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) ที่ก าหนดให้มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ สุขภาพที่มีความหมายถึง
การมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมที่มีความหมายถึงบทบาทของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม และการมีหลักประกันที่เป็นความมั่นคงปลอดภัยของผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสถานที่ที่ผู้สูงอายุ
ไปใช้บริการ นับเป็นการปรับเปลี่ยนจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานเป็นความต้องการสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดหลักการ
พ้ืนฐานของผู้สูงอายุของสหประชาชาติ 

(2) ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดี (Healthy Aging) เป็นแนวคิดที่ผู้สูงอายุปราศจากโรคภัยและมีความสามารถทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ท างานอย่างเหมาะสม ทั้งร่างกายและการปรับตัวของผู้สูงอายุให้เขา้กับสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 

(3) ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ (Successful Aging) คือ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ที่พ านักอาศัย เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นับเป็นแนวคิดที่ประกอบด้วยทฤษฎีปล่อย
วางที่มีสมมติฐานว่า ผู้สูงอายุต้องหยุดจากงานประจ า วางมือจากบทบาททางสังคม ทฤษฎีกิจกรรมที่สมมติฐานว่าผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จนั้นต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย และทฤษฎีความต่อเนื่องที่มีสมมติฐานว่าผู้สูงอายุที่ประสบ
ความส าเร็จต้องท าทุกอย่างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงการเป็นผู้สูงอายุ39 

(4) ผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ (Productive Aging) เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา มีสมมติฐานว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าและบริการทั้งที่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินหรือรูปแบบอ่ืน หรือการให้
ผลตอบแทนเป็นมูลค่ากับคุณค่า นับเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถและบทบาทของบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุ 
 ความเจริญเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ท าให้สหประชาชาติก าหนดผู้สูงอายุว่าคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี และ
จัดแบ่งสังคมผู้สูงอายุออกเป็นสามระดับ ประกอบด้วย40 (1) ระดับสังคมที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ ประเทศ
ที่มีประชากรในสังคมมีอายุมากกว่า 60 ปีร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรในสังคมมีอายุมากกว่า 65 ปี
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด (2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือประเทศที่มีประชากรในสังคมมี
อายุมากกว่า 60 ปีร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรในสังคมมีอายุมากกว่า 65 ปีร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด (3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) คือประเทศที่มีประชากรในสังคมมีอายุมากกว่า 60 ปี
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรในสังคมมีอายุมากกว่า 65 ปีมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด 

                                                           
38 เอมอร จารุรงัษ.ี อา้งแลว้, หน้า 1-64 – 1-66. 
39 L. B. Bearon. (1996). Successful Aging: What does the “good life” look like? NC State University. 1 (3) อา้งใน เอมอร จารุ
รงัษ ีเพิง่อา้ง, หน้า 1-69. 
40 “สงัคมผูส้งูอายุ: นัยต่อการพฒันาเศรษฐกจิ” Retrieved from นิยาม: สงัคมผูส้งูอายุ - Sukhothai Thammathirat Open University 
www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html (วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2561). 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html


 
 

ความเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุนับเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมโลกเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ท าให้เป็นที่คาดหมายว่า
ประเทศพัฒนาแล้วจะมีผู้สูงอายุมากกว่าสามในสี่ของประชากรทั้งหมดในทศวรรษที่ 2050 นับเป็นประชากรที่มีความพร้อม 
สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบทบาทของรัฐที่สนับสนุน และประเทศก าลัง
พัฒนาจะมีผู้สูงอายุเกือบหนึ่งในห้าของประชากรทั้งหมดในทศวรรษที่ 2050 นับเป็นประชากรที่ส่วนใหญ่ขาดความพร้อม 
การขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส าคัญ คือ การว่างงาน การมีปัจจัยพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต สวัสดิการสังคม การแพทย์และ
การสาธารณสุข 
 ส่วนความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเริ่มจากการสนับสนุนการมีลูกจ านวนมากนับตั้งแต่
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นมหาอ านาจ การเพ่ิมประชากรจ านวนมากน ามาสู่ปัญหา
ที่คาดหมายในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านประชากรที่มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบันมาจากการลดอัตราการเกิด ของ
ประชากรนับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ที่มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 
2504 ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้านประชากร (demographic transition) น าไปสู่การลดลงของ
ภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดของประชากร และการลดลงของการตาย จากการก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ท าให้ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุยืนยาวเพ่ิมมากขึ้น ผู้ชายมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 72 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 78.8 
ปี41 ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ 75.4 ปี42 ใน พ.ศ. 2560 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่ต่อเนื่องมานับ 5 ทศวรรษ ส่งผลให้ประชากรที่เป็นวัยเด็กมีสัดส่วน
ลดลงจากการเจริญพันธุ์ที่ลดลง วัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยท างานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศปัจจุบันจะลดลงในระยะยาว 
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นท าให้สัดส่วนของประชากรผู้สู งอายุเพ่ิมมากขึ้น เพราะการเพ่ิมขึ้นของวัยเด็กไม่เป็น
สัดส่วนหรือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของวัยผู้สูงอายุ ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมคนแก่ ซึ่ง
แสดงถึงปัญหาที่ส าคัญนับตั้งแต่ประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยท างานมีสัดส่วนลดลง สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงของวัยผู้สูงอายุทั้งด้านส่วนตัวจากสภาพร่างกายและจิตใจ และบริบทภายนอก ที่ส าคัญคือเศรษฐกิจและสังคม 
ท าให้ประชากรเด็กที่กลายเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยท างานในอนาคตจะรับผิดชอบต่อจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน43 

ระบบสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นบริการ โครงการ และประโยชน์ที่รัฐจัดขึ้นเพ่ือคุ้มครองความอยู่ดีกินดี
ของผู้สูงอายุ น าไปสู่การก าหนดองค์ประกอบของสวัสดิการของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ระบบการจัดบริการทางสังคม 
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานสวัสดิ การสังคม มีขอบเขตของงานครอบคลุม
ลักษณะงานประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะและบริการสังคม แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
                                                           
41 สถาบนัวจิยัประชากร มหาวทิยาลยัมหดิล. “ประชากรไทย พ.ศ. 2560” สารประชากร มหาวทิยาลยัมหดิล. สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. Retrieved from www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx (วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2560). 
42 ข่าว news PPTV HD 36. “สังคมไทยปี 60 คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น: PPTVHD36”. 4 กันยายน พ.ศ. 2560. Retrieved from 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเดน็รอ้น/64045 (วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2560). 
43 อุทยัทพิย ์เจีย่ววิรรธน์กุล. (2558). อา้งแลว้, หน้า 2-7 – 2-8. 
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ประกอบด้วย แนวคิดด้านมนุษยธรรม และแนวคิดด้านการพัฒนา สวัสดิการพ้ืนฐานแต่ละด้าน ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ ประเทศ
ไทย ที่ผู้สูงอายุไทยครอบคลุมสวัสดิการด้านหลักประกันสังคม (Social Insurance) การช่วยเหลือสาธารณะ และการบริการ
สังคม (Social Service) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ44 

กรมประชาสงเคราะห์นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญต่อการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2548 นับเป็นตัวอย่างของหน่วยงานภาคประชาชน
หรือประชาสังคมที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ45 จากการรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชากรชายขอบเรื่องวาระการพัฒนาหลัง ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 
พ.ศ. 2557 เสนอต่อสหประชาชาติในประเทศไทย ผลจากการจัดประชุมจ านวน 3 ครั้ง พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ ท าให้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านตนเองด้วยการเตรียมความพร้อม และระดับชุมชนที่ มีชุมชน
ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ส าคัญ คือ หลักประกันด้านรายได้46 
 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
แนวคิดที่มาจากกฎหมายหรือกติการะหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือก าเนิด

นับตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน ค.ศ. 1948 ที่น าไปสู่การประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 
นับเป็นการวางรากฐานความเป็นมนุษย์ตามหลักสากล นับเป็นช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของ
ประเทศทั้งหลาย ประเทศบางประเทศมีการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตัวอย่าง ที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่น มีการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1946 ก าหนดในหมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของประชาชน 
ที่มีการก าหนดตั้งแต่มาตรา 10 ถึง 40 ที่มีหลายส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และส านักงานใหญ่แห่งกองก าลังพันธมิตร 
(General Headquarters of the Allied Power: GHQ) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงและวางระบบภายในญี่ปุ่นรวมถึงระบบ
สวัสดิการสังคมภายในประเทศ ภายหลังประเทศพัฒนาแล้วจ านวนมากต่างมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อาทิ 
ฝรั่งเศส มีการออกกฎหมายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่พ านักอาศัย ในบ้านของตน (Aide 
ménagère) เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1954 การออกกฎหมายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสถานที่พักพิงใน ค.ศ. 1957 
จนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่  5 ของฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1958 ส่งผลให้รัฐด าเนินนโยบายด้านผู้สูงอายุ 
(Politique vieillesse) อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าเป็นรายงานสาธารณะ (Rapport public) เผยแพร่นโยบายด้าน

                                                           
44 ศศพิฒัน์ ยอดเพชร. (2558). สทิธแิละสวสัดกิารผู้สูงอายุ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. นนทบุร:ี 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 12-4. 
45 เครือข่ายจิตอาสา  (Volunteer Spirit Network). Retrieved from มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  Foundation for Older Persons' 
Development. www.volunteerspirit.org/?place=มลูนิธพิฒันางานผูส้งูอ-2 (วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
46 เอมอร จารุรงัษ.ี อ้างแลว้, หน้า 1-66. 



 
 

สูงอายุเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1962 ส่งผลให้สังคมทุกภาคส่วนต่างตื่นตัวเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญต่อผู้สูงอายุในประเทศ47 
 สวีเดนนับเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมผ่านระบบรัฐ
สวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เป็นประเทศมีผู้สูงอายุมากที่สุดในยุโรปและมีอายุขัยเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาประเทศ
อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมและบริการสังคม (Socialtjänstlag) ของสวีเดนนับเป็นกฎหมายที่ก าหนด
กรอบและแนวทางสวัสดิการจากรัฐให้กับประชาชนของสวีเดนนับตั้งแต่ ค.ศ. 1980 และมอบอ านาจหน้าที่การดูแล
ประชาชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่บริหาร ด าเนินการ หรือ
อาจท าสัญญาว่าจ้างให้เอกชนรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ศึกษาลักษณะสภาพความเป็นอยู่ การ
มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การให้ข้อมูลการจัดการบริการ การจัดท ามาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกด้าน48 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 
1980 เพราะอัตราการเกิดต่ าท าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง น าไปสู่ปัญหาการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ การ
บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาล การลดลงของวัยท างาน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ท าให้ญี่ปุ่นปฏิรูประบบสวัสดิการ 
(Welfare Reform) ของประเทศนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 ประกอบด้วย การลดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงาน
กลางด้านสวัสดิการสังคมใน ค.ศ. 1981 การโอนหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมไปอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ค.ศ. 1986 การจัดท าแผนงานและนโยบายตามแผนงานทองค า (Gold Plan) 
ใน ค.ศ. 1989 การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมจ านวน 8 ฉบับ ใน ค.ศ. 1990 และการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม (Social Welfare Act) ใน ค.ศ. 1992 ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบัน ท าให้ญี่ปุ่นมีการก าหนดนโยบายและแผนงานด้านสวัสดิการสังคมและการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย นโยบายและ
แผนงานเฉพาะด้านสวัสดิการและการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเป็นเวลาสิบปี  (Ten-Year Strategy to Promote 
Health Care and Welfare Services for the Elder) นับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่  1990 และนโยบายและแผนงานด้าน
สาธารณสุขระยะยาวด้านหลักประกันการดูแลผู้สูงอายุ (Public Long Term Care Insurance Plan)49 

สหประชาชาติก าหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุระหว่างการประชุมที่ออสเตรียเมื่อ ค.ศ. 1997 
สหประชาชาติมุ่งเน้นให้ครอบคลุมการมีคุณค่าในตนเอง การมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมประชากรและการมุ่งสร้าง
ชีวิตในแต่ละวัยบนพ้ืนฐานของการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยและพิการในผู้สูงอายุ การสร้างสังคมให้
คนทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความเอ้ืออาทร ห่วงใยกัน การมีอิสระในการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
                                                           
47 ณัฐภทัร ถวลัยโพธ.ิ (2555). รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “ศกึษาเปรยีบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจดั
สวสัดกิารและสิง่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้งูอายุของไทยและต่างประเทศ เพื่อการปรบัปรุงกฎหมายไทย หน้า 39. Retrieved from 
www.thaitgri.org/images/document/Research_tgri/TGRI55028.pdf (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
48 เพิง่อา้ง, หน้า 50-53. 
49 เพิง่อา้ง, หน้า 39. 



 
 

โดยเฉพาะสิทธิด้านสังคมและสิทธิด้านบริการ สิทธิในด้านการอุปการะเลี้ยงดู โดยเฉพาะสิทธิในด้านอนามัย ความพิการ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สิทธิในการบรรลุความต้องการโดยเฉพาะด้านข่าวสาร การศึกษา และอาชีพ 
การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ใน ค.ศ. 2002 มีข้อสังเกตในที่ประชุมที่เป็นประเด็นส าคัญ
และอาจมีผลกระทบต่อระบบสวัสดิการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากทั้งในอังกฤษ  เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เพราะ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้สูงอายุเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว อายุที่ยืนยาวขึ้นของมนุษย์ก่อให้เกิดภาวะ
ประชากรผู้สูงอายุ การลดลงของประชากรในวัยท างานส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม50 

ส าหรับประเทศไทยให้การรับรองสิทธิของผู้สูงอายุและน ามาสู่การก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2534 นับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกท่ีก าหนดเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ในหมวดที่ 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 81 ที่ระบุว่า รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ ก าลังใจ และความหวังในชีวิต 
เพ่ือสามารถด ารงตนอยู่ได้ตามสมควร51 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่บทบัญญัติมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญ ประกอบด้วย52 มาตรา 4 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 25 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 รัฐต้องสงเคราะห์คนยากไร้ 
คนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย53 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย มีบทบัญญัติ มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนยุติธรรม ดังนี้ (6) เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศ และหมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งที่อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (1) 
คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ 
และมาตราที่ 84 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งในข้อ (4) ระบุว่า จัดให้มีการออมเพ่ือการด ารงชีพในยาม
ชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างทั่วถึง 

                                                           
50 ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร รม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ . พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อ า ยุ . ห น้ า  3-4. Retrieved from 
www.nhrc.or.th/getattachment/f7194cea-ea3a-447b-b8e1-28e04a44ae2a/.aspx (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
51 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย์จังหวัดจันทบุรี . กฎหมายผู้สูงอายุ . Retrieved from www.chanthaburi.m-
society.go.th/main/index.php?option=com (วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
52 เพิง่อา้ง, หน้า 3-4. 
53 เพิง่อา้ง. 



 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญ ประกอบด้วย54 มาตรา 4 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 48 วรรค 2 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 
60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมได้รับสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ และมีมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายมาตราที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งความเสมอภาค สิทธิบุคคลหรือสิทธิชุมชน 
สิทธิการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิต การศึกษา การบริการสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน กระบวนการยุติธรรม การเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม เพศชายหรือเพศหญิง ผู้ยากไร้ ครอบครัว ผู้ใช้แรงงาน 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุนับเป็นกฎหมายที่รัฐประกาศเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ เป็นพลเมืองแห่ง
ราชอาณาจักร พระราชบัญญัติผู้สูงอายุเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายผู้สูงอายุเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของรัฐบาลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และมีความส าคัญต่อระบบการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ แผนระดับประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุนับเป็นแนวปฏิบัติด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อใช้ในการป้องกัน แก้ไข พัฒนา ส่งเสริม และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ55 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ส าคัญในประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และภายหลังมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลายครั้ง มีสาระส าคัญคือ56 การนิยามว่าผู้สูงอายุคือบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่  60 ปี มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบายและแผน
หลักเกี่ยวกับผู้สูงอายุและแนวทางปฏิบัติ การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
การจัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเสนอรายงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุน 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ บทบาท ของคณะกรรมการกองทุน และโครงสร้างกองทุน 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุระดับรองลงไปที่เป็นกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนใหญ่ออกภายหลัง พ.ศ. 2546 
ยกเว้นระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ที่ส าคัญคือ57 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการเงิน การจัดรายงานสถานะการเงิน และการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษา การจัดหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 

                                                           
54 ส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 10 ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์ . รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . 2560 ที ่เกี ย่ วข้องกับงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย์ . Retrieved from 
tpso10.org/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
55 ศศพิฒัน์ ยอดเพชร. อา้งแลว้, หน้า 12-24. 
56 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์. พระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. 2546. กฎหมายเกีย่วกบัผูส้งูอายุ. Retrieved from 
https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=3266 (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
57 เพิง่อา้ง. 



 
 

 

กิจกรรม 15.2.1 
 จงอธิบายพัฒนาการของกฎหมายผู้สูงอายุช่วงเริ่มต้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

แนวตอบกิจกรรม 15.2.1 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือก าเนิดนับตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน ค.ศ. 
1948 ที่น าไปสู่การประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของประเทศ
ทั้งหลาย ประเทศบางประเทศมีการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้
ประเทศหลายประเทศต่างออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จัดสวัสดิการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ อาทิ ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส สวีเดน เป็นต้น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 นับเป็นช่วงเวลาที่สหประชาชาติก าหนด
หลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุระหว่างการประชุมที่ออสเตรียเมื่อ ค.ศ. 1997 ส่งผลให้ประเทศทั้งหลายต่างปรับตัวด้วย
การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 2540 2550 และ 2560 
ต่างมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีการออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และภายหลังมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง
เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรื่องที่ 15.2.2 
พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
 พัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ แบ่งเนื้อหาและรายละเอียดเป็น  2 ส่วน คือ พัฒนาการ
เกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ และกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 
 

พัฒนาการเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 
 พัฒนาการที่ต่อเนื่องนับจากอดีตแสดงถึงคนทั่วไปส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อบุคคลลักษณะพิเศษ ที่ส าคัญคือคนพิการ 
ในทางลบ ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่มีทัศนคติในการต่อต้าน มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม มาจากความเชื่อและศาสนาของ
สังคมแต่ละสังคม เพราะบางสังคมมีสมมติฐานว่ามาจากการท าบาป เป็นเวรกรรม เป็นโรคเวรโรคกรรม ที่มาจากชาติก่อน
หรือแต่ปางก่อน ท าให้ต้องรับเคราะห์รับกรรมหรือชะตากรรมกันไป บางสังคมมีสมมติฐานว่าเด็กที่เกิดมาพิการเป็นเพราะ
วิญญาณของภูติผีปิศาจมาเกิด ต้องน าไปปล่อย บางสังคมมีสมมติฐานว่าเด็กที่เกิดมาพิการเป็นบุคคลที่ท าบาป ชั่วร้าย น่า
กลัว ครอบครัวที่มีคนพิการย่อมเป็นอัปมงคลน ามาสู่ความโชคร้าย แสดงถึงความรังเกียจเดียดฉันท์ เยาะเย้ย ล้อเลียน และ
เลียนแบบ ดังที่ปรากฎในนิทาน นวนิยาย ละครพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนถิ่น เรื่องเล่า จ านวนมาก ความคิดและความเชื่อที่มีใน
สังคมจ านวนมากท าให้สังคมปฎิเสธบุคคลลักษณะพิเศษ ส่งผลต่อการเป็นภาระของครอบครัว บุคคลลักษณะพิเศษจ านวน
มาก ที่ส าคัญคือ คนพิการต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด ท าให้ต้องอยู่ภายในบ้านเพื่อไม่ให้ครอบครัวอับอายหรือเวทนา ท างาน
บ้าน ช่วยที่บ้าน รับจ้างทั่วไป และการเป็นขอทาน นับเป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมาก58 
 ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์แสดงถึงคนพิการที่กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง ความโหดร้าย และสงคราม 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมองคนพิการเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งหรือชนิดหนึ่งที่มิใช่มนุษย์  และเป็นภัยคุกคามต่อสังคม 
ส่งผลให้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติในประเทศท้ังหลายต่างออกกฎหมายเพ่ือบังคับและควบคุมจ านวน
คนพิการ และการมีอคติต่อคนพิการนี้ท าให้ระบอบนาซีในเยอรมนีภายใต้การน าของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ช่วง
ก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ท าการสังหารคนพิการเป็นจ านวนกว่า 1 ล้านคน59 นอกเหนือจากการสังหารชาวยิว
ที่มีจ านวนกว่า 6 ล้านคน 
 ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ประกอบด้วย 
ประการแรก สภาพของประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อให้เกิดการสูญเสีย บาดเจ็บ ล้ม
ตาย ทุพพลภาพ พิการ เป็นจ านวนมาก ประการที่สอง การพัฒนาประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการพัฒนา

                                                           
58 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ อา้งแลว้. หน้า 18. 
59 Jenny Morris. (1991). Pride against prejudice. Philadelphia: New Society. อ้างใน ไตรพัฒน์ อึ๊งปรมธนากูล. อ้างแล้ว, หน้า 
163. 



 
 

อุตสาหกรรม ความเป็นเมือง และความเป็นตะวันตก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรม นับเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้คนพิการเพ่ิมจ านวนมากจากอุบัติเหตุทั้งหลาย ประการที่สาม ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข ที่ส าคัญคือการพยาบาล ท าให้ทารกที่มีร่างกายครบและไม่ครบรอดชีวิตจ านวนมาก การรอดชีวิตจาก
อุบัติเหตุที่ภายหลังการเป็นคนพิการ และการรอดชีวิตจนถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้คนพิการมีชีวิตที่ยืน
ยาวมาก ประการที่สี่ การพัฒนาทางวิชาการทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้สังคมโลกก้าวพ้นจากกระบวนทัศน์
แบบจารีตสู่กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มนุษย์รับรู้และยอมรับสาเหตุของความพิการน าไปสู่การที่สังคม
จ าเป็นต้องร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาความพิการที่กลายเป็นปัญหาสากลที่ต้องได้รับการแก้ไข60 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศทั้งหลายร่วมมือกันจัดตั้งสังคมระหว่างประเทศว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ (International Society for Rehabilitation of the Disabled) ใน ค.ศ. 1922 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพระหว่างประเทศ (Rehabilitation International: RI) มีการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรที่ส่วนใหญ่เป็น
แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอ่ืนที่มีความคิดที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยบุคคลพิการต่อไป ท าให้มี
การจัดบริการด้านการรักษาพยาบาล การปรับสภาพเพ่ือการฟ้ืนฟู ภายหลังองค์การสหประชาชาติและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญ การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท าให้มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับคนพิการ มี
การร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติอย่างต่อเนื่อง จนการประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ประกาศข้อยุติยอมรับสิทธิ
ของคนพิการ การประชุมสหประชาชาติในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1976 ก าหนดให้ ค.ศ. 1981 เป็นปีคนพิการสากล 
(International Year for Disabled Persons) เพราะประเทศทั้งหลายต่างเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการที่ต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม61 
 การประกาศให้เป็นปีคนพิการสากลของสหประชาชาติใน ค.ศ. 1981 ส่งผลให้ประเทศทั้งหลายยอมรับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของคนพิการ การเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
เพ่ือน าไปสู่การด ารงชีวิตและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด ท าให้สหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ 
(World Program of Action concerning Disabled Persons) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1981 ท าให้มีการประกาศใน 
ค.ศ. 1982 ให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และสนับสนุนให้ประเทศท้ังหลายทั่วโลกเฉลิมฉลองทุกปี เพ่ือ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เป็นพ้ืนฐานสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1987 สหประชาชาติก าหนดหัวข้อวันคนพิการสากลแต่ละปี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมเพ่ือคนทั้งมวล เป็นต้น62 

                                                           
60 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ อา้งแลว้, หน้า 18-19. 
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62 3 ธันวา . วันคนพิก ารสากล . Retrieved from วันคนพิการสากล  ประวัติ  วันคนพิก าร 3  ธัน วาคม  - Hilight Kapook 
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สงคราม ความยากจน อุบัติเหตุ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นับเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกมีคน
พิการมากที่สุดจากการส ารวจทางสถิติของสหประชาชาติ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟิกหรือเอสแคป (Economic and Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ก าหนดนโยบาย
เพ่ือเร่งผลักดันแผนส่งเสริมคนพิการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เน้นความร่ วมมือ
และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ที่ส าคัญคือด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา การผลิตอุปกรณ์
ทางการศึกษาแก่คนพิการ การจัดท าหนังสือเฉพาะกับคนพิการบางประเภท เป็นต้น การประกอบอาชีพ เช่น การบริการ 
งานหัตถกรรม เป็นต้น การกีฬา อาทิ การแข่งขันเฟสปิกเกม (Fespic Games) การว่ายน้ าคนพิการ และการแข่งขัน
มาราธอนคนพิการ เป็นต้น63 

การแข่งขันเฟสปิกเกมถือก าเนิดที่ญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1975 เดิมเป็นกีฬาของคนพิการในเอเชียตะวันออกไกลและแปซิฟิก
ใต้ (Far East Asia and South Pacific) มีประเทศเข้าร่วมจ านวน 18 ประเทศ แต่การเป็นเจ้าภาพเฟสปิกเกมครั้งที่ 5 ของ
ญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1989 มีประเทศที่เข้าร่วมจ านวน 41 ประเทศ แสดงถึงการตื่นตัวอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
เป็นอันมาก64 การแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมครั้งที่ 9 ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพใน ค.ศ. 2006 จัดเป็นการแข่งขันเป็นครั้งสุดท้าย มี
ประเทศเข้าร่วม 46 ประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็นเอเชียนพาราเกมเพ่ือให้สอดคล้องกับเอเชียนเกมที่มีการแข่งขันที่เมืองกว่าง
โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน ค.ศ. 2010 และนับเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่ 165 

สหประชาชาติประมาณการว่าประชากรร้อยละ 10 ของโลกที่มีจ านวนมากกว่า 650 ล้านคน เป็นคนพิการ ใน
จ านวนนี้เป็นคนเอเชียและแปซิฟิกกว่า 400 ล้านคน แม้ว่ามีแบบสอบถามจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของ
ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิกหรือเอสแคปใน ค.ศ. 2006 ที่จัดท าในประเทศจ านวน 9 ประเทศ จะมีสัดส่วนคนพิการแตกต่าง
กันไป โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 1 ในมาเลเซีย จนถึงร้อยละ 8 ในลาว และเป็นประชากรในอาเซียนมากกว่า 60 ล้านคนที่
ต้องการการสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาส และปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบนับเป็นที่มาของการ
ขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน66 

องค์การอนามัยโลกค านวณสถานการณ์ว่าประชากรทั่วโลกร้อยละ 15 ใน ค.ศ. 2018 เป็นคนพิการ ซึ่งสูงกว่าการ
ประมาณการขององค์การอนามัยโลกก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีประชากรทั่วโลกร้อยละ 10 ในทศวรรษที่ 1970 เป็นคนพิการ 
ขณะเดียวกันคนพิการประมาณร้อยละ 2 ถึง 4 ใน ค.ศ. 2018 มีความยากล าบากในการใช้ชีวิต และได้มีการประมาณการว่า

                                                           
63 เพิง่อา้ง. 
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คนพิการมีแนวโน้มเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นนับตั้งแต่การเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุและจากการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เพ่ิมสูงขึ้น 
เช่นเดียวกับการปรับปรุงการวิจัยจะน าไปใช้เพ่ือมาตรการป้องกันความพิการ นับเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโล กและ
ธนาคารโลกศึกษาร่วมกันจากหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการทั่วโลก ซึ่งในรายงานมีรายละเอียดทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การประกอบอาชีพหรือการมีงานท า ความช่วยเหลือและการสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรค อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการในอนาคต67 
 ส าหรับประเทศไทย นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา แนวความคิดของคนไทยจ านวนมากมองว่าคนพิการต้องได้รับการ
สงเคราะห์เลี้ยงดูเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยความเมตตาสงสารตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันหรือ
การฟ้ืนฟูให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมเฉกเช่นบุคคลทั่วไป68 สภาพการรับรู้และการดูแลคนพิการของสังคมส่วนใหญ่เป็นไป
ในทางลบ เพราะทัศนคติของบุคคลต่างมองว่าคนพิการเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถและไร้สมรรถภาพ  ไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมหรือท างานได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ยกเว้นให้กับเด็กพิการ 
การได้รับการยกเว้นส าหรับคนพิการที่ ไม่ต้องท าบัตรประชาชน การไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งประเภทอ่ืน69 นับเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญถือก าเนิดจากบทบาทของสหประชาชาติประกาศปีคนพิการสากลใน พ.ศ. 2524 ส่งผลให้
กลุ่ม องค์การ หน่วยงาน และสถาบัน ต่างให้ความส าคัญกับคนพิการอย่างกว้างขวาง แสวงหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาบุคคลที่พิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแต่ละด้านเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการจัดตั้งกองทุน 
ชมรม สมาคม มูลนิธิ จ านวนมาก70 

การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้ทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญกับคนพิการ ภาครัฐให้ความส าคัญกับคน
พิการนับตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีการจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 
2483 มีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือรับผิดชอบคนพิการ เป็นงานคนพิการ ฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่ พ่ึง กอง
สวัสดิการสงเคราะห์ เน้นงานบริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่คนพิการ มีการยกฐานะเป็นฝ่ายสงเคราะห์คนพิการใน
กองสวัสดิการสงเคราะห์ใน พ.ศ. 2493 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 น ามาสู่การ
จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (สฟก .) เป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 

                                                           
67 World Health Organization. “Disabilities and Rehabilitation”, World report on Disability. Retrieved from WHO World report 
on disability www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ (March 2, 2018). 
68 ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์. รายงานการศกึษาวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ โครงการการวจิยั “รปูแบบและแนวทางการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีหรอืสวสัดกิารส าหรบัคนพกิาร” Retrieved from รปูแบบ
และแนวทางการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีหรอืสวสัดกิารส าหรบัคนพกิาร โดย ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์dep.go.th/?.../รูปแบบและแนวทางการสง่เสรมิกลุ่มอาชพีหรอืสวสัดกิารส าหรบัคนพกิาร 
(วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
69 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ อา้งแลว้, หน้า 21. 
70 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 
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กระทรวงมหาดไทย มีการโอนงานคนพิการในฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง กองสวัสดิการสังคม มาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ส านักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีอ านาจหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นส านักทะเบียนกลางส าหรับคนพิการ ท างานด้านวิชาการและส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานสถาบันที่ให้บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีการ
โอนส านักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ จากกระทรวงมหาดไทย ไปสู่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมใน พ.ศ. 253671 

การปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ. 2545 ท าให้ส านักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปลี่ยนชื่อเป็น
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (สทก.) สังกัดส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ (พม.) การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ พ.ศ. 2550 น าไปสู่การจัดตั้งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับ
กรม มีเลขาธิการเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์72 
 ภาคประชาชนและประชาสังคมต่างให้ความส าคัญกับคนพิการเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดตั้งมูลนิธิจ านวนมากกว่า 30 
แห่ง จนถึงใน พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นมูลนิธิส าหรับคนพิการทั่วไป เช่น มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เป็นต้น 
กับมูลนิธิส าหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ จ าแนกตาม เช่น ประเภทความพิการ พื้นที่ เป็นต้น เช่น มูลนิธิคอลฟิลด์เพ่ือคนตา
บอด ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เป็นต้น73 
ทั้งหมดเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการในประเทศไทย 
 สถานการณ์คนพิการของประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 มีคนพิการเป็นจ านวน 1,802,375 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72 
ของประชากรของประเทศไทยทั้งหมด คนพิการกว่าร้อยละ 40 พ านักอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชายกว่าร้อยละ 52 และเพศหญิงกว่าร้อยละ 47 สาเหตุของ
ความพิการมาจากความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บภายหลังกว่าร้อยละ 34 ความพิการแต่ก าเนิดกว่าร้อยละ 18 อุบัติเหตุกว่า
ร้อยละ 15 พันธุกรรมกว่าร้อยละ 0.5 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุกว่าร้อยละ 29 และมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งสาเหตุกว่าร้อยละ 1 มี
การก าหนดประเภทของความพิการ ประกอบด้วย เป็นความเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายกว่าร้อยละ  48 มากเป็นอันหนึ่ง 
รองลงมา คือ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเห็น ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และ
ออทิสติก ตามล าดับ จ าแนกตามอายุแบ่งเป็นผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 50 วัยท างาน หรือ

                                                           
71 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. ประวตัิหน่วยงาน. Retrieved from ประวตัิหน่วยงาน | กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติคนพกิาร dep.go.th/?q=th/history/ประวตัหิน่วยงาน. (วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
72 เพิง่อา้ง. 
73 สมลกัษณ์ ลิม้. รายชือ่องคก์รเพือ่คนพกิาร. หน้า 1-2. Retrieved from เครอืข่ายองคก์รดา้นคนพกิาร - มูลนิธพิฒันาคนพกิารไทย
www.tddf.or.th/uploadedfiles/2013-08-24__250__.doc (วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2561). 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjQkOiMt9TZAhWEOI8KHQuzAiQQFghJMAI&url=http%3A%2F%2Fdep.go.th%2F%3Fq%3Dth%2Fhistory%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599&usg=AOvVaw0xRbSuKMwN8ld9j73vKtbM
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjQkOiMt9TZAhWEOI8KHQuzAiQQFghJMAI&url=http%3A%2F%2Fdep.go.th%2F%3Fq%3Dth%2Fhistory%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599&usg=AOvVaw0xRbSuKMwN8ld9j73vKtbM
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE9P7ly9TZAhWItY8KHTl5DxgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tddf.or.th%2Fuploadedfiles%2F2013-08-24__250__.doc&usg=AOvVaw3XzQk9hhmLZcB_DFVQhjGU
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE9P7ly9TZAhWItY8KHTl5DxgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tddf.or.th%2Fuploadedfiles%2F2013-08-24__250__.doc&usg=AOvVaw3XzQk9hhmLZcB_DFVQhjGU


 
 

บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 60 ปี กว่าร้อยละ 44 คนพิการจ านวนมากจบการศึกษาสูงสุดคือระดับประถมศึกษากว่าร้อยละ 
54 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอนุปริญญา ตามล าดับ74 
 

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ 
 ค าประกาศของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของบุคคลพิการมีสาระส าคัญที่เน้นนับตั้งแต่คนพิการหมายถึงบุ คคลที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอย่างปกติ บุคคลพิการจะได้รับประโยชน์จากสิทธิ
ทั้งหมด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บุคคลพิการมีสิทธิที่จะได้รับความยอมรับนับถือเพราะเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติ บุคคลพิการมี
สิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองและมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับบุคคลปกติอ่ืน คนพิการจะได้รับการสนับสนุนให้พ่ึงตนเอง 
บุคคลพิการมีสิทธิจะได้รับการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ ทางจิต และกายภาพบ าบัด บุคคลพิการมีสิทธิได้รับหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม บุคคลพิการจะได้รับสิทธิพิจารณาความต้องการพิเศษ บุคคลพิการมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยกับครอบครัว
หรือพ่อแม่อุปถัมภ์และมีส่วนร่วมในสังคม บุคคลพิการจะได้รับการปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว บุคคลพิการจะ
ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลพิการต้องปรึกษาองค์การของ
บุคคลพิการ มีการสื่อถึงสิทธิของบุคคลพิการ75 
 ค าประกาศของสหประชาชาติน าไปสู่การถือก าเนิดของพันธกรณี อนุสัญญา และกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับคนพิการจ านวนมาก ดังนี้ 
 อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) นับเป็น
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการอย่าง
เสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปของสหประชาชาติฉบับแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สาระส าคัญมุ่งเน้นไปที่การขจัดอุปสรรค
ภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของคนพิการ และความเสียเปรียบทางสังคม ก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติและขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
การพัฒนาสังคม เพ่ือท าให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป กับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิขั้น พ้ืนฐานและขจัดการเลือกปฏิบัติและการสร้างหลักประกันอย่างเสมอภาคในทุกมิติ (Non-
discrimination and Equality) และที่ท าให้อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการฉบับนี้โดดเด่นและแตกต่างจากฉบับอ่ืนที่ขาดไป คือ 
หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ (Accessibility) ทั้งการปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการออกแบบที่เป็นสากล การจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive 
Technology) ส าหรับคนพิการแต่ละประเภท เช่น เครื่องช่วยฟังคนของคนพิการทางการได้ยิน เป็นต้น และการให้ความ

                                                           
74 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีคินพกิาร. รายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นคนพกิารในประเทศไทย ประจ าเดอืนมถุินายน 2560. 
Retrieved from รายงานขอ้มลูสถานการณ์ดา้นคนพกิารในประเทศไทยประจ าเดอืนมถุินายน 2560  
dep.go.th/?.../รายงานขอ้มลูสถานการณ์ดา้นคนพกิารในประเทศไทยประจ าเดอืนมถุินายน (4 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
75 ขนิษฐา เทวนิทรภกัต.ิ อา้งแลว้, หน้า 27. 
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ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมหรือสมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation) เพ่ือลดความเสียเปรียบทางสังคมของคน
พิการแต่ละประเภท เช่น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น76 ประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และประกันให้คนพิการได้ใช้
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ตลอดจนการเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง 77 และนับเป็นแรง
บันดาลใจที่น ามาสู่การบรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนกว่า 20 ฉบับ78 
 ยุทธศาสตร์อินชอนเพ่ือท าสิทธิให้เป็นจริงส าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Inchon Strategy to 
“Make the Rights Real” for Persons Disabilities in Asia and the Pacific) มาจากที่ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่
ระดับสูงระหว่างรัฐบาลภายใต้การด าเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ค.ศ. 2013 ถึง 2022 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ณ เมืองอินชอน เกาหลีใต้ ให้การรับรอง79 ยุทธศาสตร์อินชอนมีรากฐานมาจาก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเติมเต็มสิทธิของคน
พิการที่มีจ านวนกว่า 650 ล้านคน ในภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่ยากจน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟิกหรือเอสแคปจัดท ารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตร์อินชอนทุก 3 ปี จนถึง 
พ.ศ. 2022 มีเป้าประสงค์ 10 ประการ ประกอบด้วย80 (1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการท างานและการจ้าง
งาน (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) การส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ ความรู้และการสื่อสาร (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการคุ้มครองทางสังคม (5) การ
ขยายความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ (6) การประกันความเท่าเทียมกันทางเพศและการ
เสริมสร้างพลังสตรี (7) การประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส าหรับคนพิการ (8) การปรับปรุงข้อมูลคน
พิการให้น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้ (9) การเร่งให้มีการให้สัตยาบันและการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการและการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา (10) การพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค 
 ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน ระหว่าง ค.ศ. 2011 ถึง 2020 (ASEAN Decade of Persons with Disabilities, 
2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 18 กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 พฤษภาคม ค.ศ. 

                                                           
76 ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวึติคนพกิารแห่งชาต ิ(พก.). อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร (CRPD). Retrieved from 
neppr56.dep.go.th/index.php/claim/อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร-crpd (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
77 คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต.ิ (2560). แผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิฉบบัปีที ่5 พ.ศ. 
2560 – 2564. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต,ิ หน้า 6. 
78 ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวึติคนพกิารแห่งชาต ิ(พก.), อา้งแลว้. 
79 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพคุณภาพชวีติคนพิการ. ยุทธศาสตร์อนิชอนเพือ่ “ท าสทิธใิห้เป็นจรงิ” ส าหรบัคนพกิารในภูมภิาค
เอเชียและแปซิฟิก - Escape United Nations Retrieved from ยุทธศาสตร์อินชอน กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
dep.go.th/?q=th/law/ยุทธศาสตรอ์นิชอน (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
80 เพิง่อา้ง. 
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2011 ยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกกลุ่มในสังคมรวมถึง
คนพิการสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการรวมกันของประเทศสมาชิก การประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนครั้งที่ 19 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 ผู้น าอาเซียนต่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
บทบาท โอกาส และการมีส่วนร่วมของคนพิการในการพัฒนาระดับภูมิภาค ด้วยข้อริเริ่มส าหรับปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2011 ถึง 2020: ช่วงเวลาแห่งการส่งเสริมการ
พัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน (Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for 
Persons with Disabilities: The Thematic Years to Promote Disabilities Inclusive Development in ASEAN) ซึ่ง
น าเสนอโดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติช่วงเวลานั้น หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในปัจจุบัน ของประเทศไทย มีบทบาทส าคัญ81 มีประเด็นส าคัญของทศวรรษที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักของอาเซียนทั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เสาใดเสาหนึ่ง สองเสา หรือ
สามเสา แต่ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม82 
  กฎหมายระหว่างประเทศและพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมสมัยมีเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญคือการก าหนด
เป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนา (Millennium Development Goals: MDGs) ระหว่าง ค.ศ. 2000 ถึง 2015 ต่อเนื่อง
มายังเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ระหว่าง ค.ศ. 2015 ถึง 2030 ของ
สหประชาชาติ และกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  (Sendai framework for Disaster Risk 
Reduction) ระหว่าง ค.ศ. 2015 ถึง 2030 ล้วนแล้วแต่มีผลผูกพันกับประเทศที่ เป็นสมาชิกหรือรับกติกาที่ก าหนด 
สภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัย จากต่างประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ประเทศทั้งหลายต่างก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ 
และสิงคโปร์83 
 ญี่ปุ่นมีแผนปฏิบัติการของรัฐบาลส าหรับคนพิการ: ยุทธศาสตร์ทั่วไปเป็นเวลา 7 ปี (Government Action Plan 
for Persons with Disabilities: A Seven Year Normalization Strategy) มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่สังคมส าหรับทุกคน เยอรมนี
มีแผนปฏิบัติการส าหรับคนพิการทั้งหมด (Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen) ระหว่าง 
ค.ศ. 2013 ถึง 2015 ออสเตรเลียมียุทธศาสตร์คนพิการแห่งชาติ (National Disabilities Strategy) ระหว่าง ค.ศ. 2010 ถึง 
2020 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า สังคมออสเตรเลียมีความเสมอภาคที่ให้พลังแก่คนพิการเพ่ือเติมเต็มศักยภาพ ในฐานะ
พลเมืองที่เท่าเทียมกัน ฟินแลนด์มียุทธศาสตร์ส าหรับคนพิการ คือ VAMPO (Vammaisfoorumi) น าไปปฏิบัติระหว่าง ค.ศ. 

                                                           
81 คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต.ิ (2560). อา้งแลว้, หน้า 8-9. 
82 ทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563: ช่วงเวลาแห่งการส่งเสรมิการพฒันางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน 
แนวคิดและกรอบการขบัเคลือ่น เสนอโดยประเทศไทย . หน้า 1. Retrieved from ทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 
ช่วงเวลาแห่ งการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอา เซียน (วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561). 
dep.go.th/sites/default/files/files/document/doc57_1_2.pdf (วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
83 เพิง่อา้ง. 
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2010 ถึง 2015 เน้นนโยบายด้านคนพิการเข้าเป็นมาตรการในทุกส่วนของหน่วยงาน  มีรากฐานมาจากการมองปัญหาและ
อุปสรรคคนพิการชาวฟินแลนด์เป็นอันดับแรก สิงคโปร์มีแผนยุทธศาสตร์ Enabling Master Plan ระหว่าง ค.ศ. 2012 ถึง 
2016 เพ่ือพัฒนาคนพิการ มี SG Enable ที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 2013 มีพันธกิจ คือ การจัดหาข้อมูลและบริการ ทุน การ
สนับสนุนและการดูแล และปรับปรุงการอบรมและทางเลือกให้กับคนพิการ84 
 ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 90 มีบทบัญญัติว่า รัฐพึงจัดให้บุคคล
ทุพพลภาพมีงานท าตามความสามารถและความเหมาะสม85 แต่ยังมิได้มีค าว่าคนพิการโดยตรง จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งนับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการ ตาม
มาตรา 81 ที่ระบุว่า รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ ก าลังใจ และความหวังในชีวิตเพ่ือให้
สามารถด ารงตนอยู่ได้ตามสมควร86 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติมาตรา 55 ที่ระบุว่าบุคคลซึ่ง
พิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ มาตรา 80 วรรค 2 ระบุว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้87  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงจ านวนมาก มาตรา 30 วรรค 
2 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ และวงเล็บหก ระบุว่า (6) เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ย่อมมี
สิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมใน
คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาให้ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน มาตรา 54 บุคคลซึ่ง

                                                           
84 เพิง่อา้ง. 
85 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. หน้า 14. Retrieved from รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพกิาร dep.go.th/?q=th/law/รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
86 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพคุณภาพชวีติคนพิการ. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. หน้า 13. Retrieved from รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กรมส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร dep.go.th/?q=th/law/รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
87 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพคุณภาพชวีติคนพิการ . รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. หน้า 12. และ 16 Retrieved from รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย | กรมส่งเสรมิ
และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร dep.go.th/?q=th/law/รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
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พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสา ธารณะ และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้อง
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และพ่ึงตนเองได8้8 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหลายมาตรา ประกอบด้วย 
มาตรา 27 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและ
เยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว89 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 นับเป็น
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสาระส าคัญทั้งในด้านการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างกลไกเพ่ือความคุ้มครองคนพิการด้านนโยบายในกฎหมาย เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาส
การคุ้มครองจากรัฐ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการแต่ละด้านจากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ 
สวัสดิการ และความช่วยเหลือจากรัฐ ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้านสุขภาพ ที่ส าคัญ มีจ านวนสองฉบับ 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ก าหนดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคน
พิการที่มีระดับความพิการอยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด และการลงทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งจะได้รับบัตรทอง ท . 74 ส าหรับคนพิการ ท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษของคนพิการ คือ 
สิทธิการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด การประเมิน

                                                           
88 กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพคุณภาพชวีติคนพกิาร. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คนพิการและสทิธิสวสัดิการสงัคม). หน้า 1-2. Retrieved from รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ( เฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัคนพกิารและสทิธสิวสัดกิารสงัคม) dep.go.th/?.../รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย-พุทธศกัราช-2550-เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคนพกิารและสทิธสิวสัดกิารสงัคม (วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
89 ส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 10 ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์ . รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . 2560 ที ่เกี ย่ วข้องกับงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย์ . Retrieved from 
tpso10.org/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid... (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCsrr6ltfZAhUBLY8KHXHADu0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdep.go.th%2F%3Fq%3Dth%2Flaw%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A-2550-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1&usg=AOvVaw13X4270oigAnZ4n0yIOrfG


 
 

หรือแก้ไขการพูด จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การฟื้นฟูทางการได้ยิน การฟ้ืนฟูการเห็น การรับกายอุปกรณ์90 เครื่องช่วยตาม
ประเภทความพิการ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืน และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีสาระส าคัญที่
ก าหนดสิทธิผู้ป่วยโดยได้รับการบ าบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและ
การบ าบัดรักษาไว้เป็นความลับ91 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้านการศึกษา ที่ส าคัญ มีจ านวนสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มาตรา 10 ที่มีรายละเอียดของการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อ
พบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ก าหนดสิทธิทางการ
ศึกษาส าหรับคนพิการนับตั้งแต่การไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตนับตั้งแต่พบความพิการ การได้รับเทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือด้านการศึกษาทุกด้าน92  
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการก าหนดการพัฒนาหรือการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วน คือ (ก) สถานการณ์การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการก าหนดจุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคตามแนวคิดสว๊อท (SWOT) (ข) ทิศทาง
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้
จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน น าไปสู่การก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ความเท่า
เทียมกัน แนวทางและมาตรการ และ (ค) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ที่มีหลักการ วัตถุประสงค์ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2560-2564)93 
 
 
 

                                                           
90 กายอุปกรณ์ คือ อุปกรณทางการแพทย์ที่ใช้กับร่างกาย ในความหมายปจัจุบันมักหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อการ
เคลื่อนไหว เช่น ขาเทยีม แขนเทยีม อุปกรณ์ประคองหรอืดามหลงั อุปกรณ์ดามมอื เป็นต้น แต่โดยทัว่ไป ขอบเขตทีแ่ทจ้รงิของกาย
อุปกรณ์ยงัรวมไปถงึอุปกรณ์อื่นทีใ่ชก้บัร่างกายดว้ย เช่น ลกูตาเทยีม ขอ้เข่าเทยีม เป็นต้น และอุปกรณ์อื่นทีช่่วยเหลอืการเคลื่อนไหว
ทัง้หลาย เช่น รถลอ้เขน็ (wheelchair) ไมเ้ทา้ เป็นต้น สนใจโปรดอ่านรายละเอยีดใน กายอุปกรณ์ Retrieved from กายอุปกรณ์ - วกิิ
พเีดยี https://th.wikipedia.org/wiki/กายอุปกรณ์ (26 มนีาคม พ.ศ. 2561). 
91 คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต.ิ (2560). อา้งแลว้, หน้า 13-14. 
92 เพิง่อา้ง, หน้า 13. 
93 เพิง่อา้ง, หน้า 1-58. 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


 
 

 
 
 
 

กิจกรรม 15.2.2 
จงอธิบายสาเหตุความเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองที่มีต่อคนพิการในปัจจุบัน 

แนวตอบกิจกรรม 15.2.2 
 คนทั่วไปส่วนใหญ่นับตั้งแต่อดีตมีทัศนคติต่อบุคคลลักษณะพิเศษ ที่ส าคัญ คือ คนพิการในทางลบ ความ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและการรับรู้คนพิการในทางบวกมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
สภาพคนพิการจ านวนมากที่เป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 การพัฒนาประเทศที่ท าให้คนพิการเพ่ิมจ านวนมากจาก
อุบัติเหตุ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่งผลให้มนุษย์รับรู้และยอมรับคนพิการ ความพิการ และสาเหตุของความพิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 15.3 
ปัญหาและแนวโนม้ของผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 

15.3.1 ปัญหาและแนวโน้มของผู้สูงอายุ 
15.3.2 ปัญหาและแนวโน้มของบุคคลลักษณะพิเศษ 

 
แนวคิด 

1. รากฐานปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ส าคัญมาจากมุมมองตามแนวคิดแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ปัญหาที่
ส าคัญมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นความเข้าใจผิดที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง แนวโน้มผู้สูงอายุใน
ประเทศทั้งหลายต่างแพร่ขยายเพิ่มมากข้ึน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ประเทศทั้งหลายต่างก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือบุคคลลักษณะพิเศษ ที่ส าคัญคือ คนพิการ มาจากผู้ใกล้ชิดและปัจจัยแวดล้อมคน
พิการ ที่ส าคัญ คือ ครอบครัว การฟ้ืนฟูสมรรถนะของบุคคลพิการ นับเป็นกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตั้งแต่
การเป็นผู้ป่วย การรักษา จนถึงการฟ้ืนฟูสมรรถนะเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ ลักษณะกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ที่ส าคัญคือ ต้องประสานความร่วมมือของนักวิชาชีพหลากหลายแขนง 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 15.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปัญหาของผู้สูงอายุได้ 
2. อธิบายแนวโน้มของผู้สูงอายุได้ 
3. อธิบายปัญหาของบุคคลลักษณะพิเศษได้ 
4. อธิบายแนวโน้มของบุคคลลักษณะพิเศษได้ 

 
 
 
 



 
 

เรื่องที่ 15.3.1 
ปัญหาและแนวโน้มผู้สูงอายุ 
 
 ปัญหาและแนวโน้มของผู้สูงอายุ แบ่งเนื้อหาและรายละเอียดเป็น  2 ส่วน คือ ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุและแนวโน้ม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 

ปัญหาของผู้สูงอาย ุ
รากฐานปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ส าคัญมาจากมุมมองตามแนวคิดแบบตะวันตกและแบบตะวันออก  
1. แนวคิดแบบตะวันตก ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้สูงอายุก่อให้เกิดความสนใจในการศึกษาผู้สูงอายุนับตั้งแต่

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 194094 ความสนใจในผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 สาย คือ สายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สนใจมิติความชราทางกายภาพจากร่างกายที่อ่อนแอและการยับยั้งความชรา สังคมศาสตร์สนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความชรากับสังคม และมนุษยศาสตร์สนใจความชราในมิติปรัชญา ศาสนา และวรรณกรรม ความ
เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) ก่อให้เกิดการศึกษาผู้สูงอายุตามสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งทางสังคมวิทยา จิตวิทยา 
ชีววิทยา และสาขาวิชาอ่ืน แสดงถึงการศึกษาผู้สูงอายุ  (gerontology) มีขอบข่ายการศึกษาที่กว้างขวาง เป็นการศึกษา
ผู้สูงอายุตามความแตกต่างด้านพ้ืนที่ เวลา และสถานที่ ตามแนวคิดของนักทฤษฎีด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ก่อให้เกิดมุมมองต่อธรรมชาติผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่มองผู้สูงอายุตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา และกลุ่มที่มองผู้สูงอายุตามความ
แตกต่างของเวลาและพ้ืนที่95 
 กลุ่มที่มองผู้สูงอายุตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมองปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาจากการศึกษาผู้สูงอายุในมิติ
ทางสังคมที่มาจากสังคมวิทยาและจิตวิทยา แบ่งเป็นสี่ยุค ประกอบด้วย 

ยุคแรก ผู้สูงอายุเป็นปัญหาทางสังคม ถือก าเนิดระหว่างทศวรรษที่ 1940 ถึง 1960 มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-functional Theory) ของทัลคอต พาร์สันส์ ที่มีการจัดช่วงชั้นทางสังคมเพ่ือก าหนดชน
ชั้น สถานภาพ บทบาท และวัฒนธรรมย่อย ท าให้ผู้สูงอายุในสังคมแต่ละสังคมแตกต่างกัน การเข้ามามีบทบาทในการศึกษา
ผู้สูงอายุของแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา แบ่งเป็นสองแนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่มาจากทฤษฎีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีบทบาท

                                                           
94 G. J. Westerhof and E. Tulle. (2007). “Meaning of Aging and old age: Discursive context, social attitude and personal 
identities. Aging Society” , Aging in Society (3rd ed.). J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli and G. J. Westerhof. (eds.) 
London: Sage. pp. 235-250. อ้างใน วภิาพร ตัณฑสวสัดิ.์ (2558). ธรรมชาติของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ .ใน เอกสารการสอนชุดวชิา
พฒันาการผูส้งูวยัและผูส้งูอายุ. นนทบุร:ี สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 3-11. 
95 วภิาพร ตณัฑสวสัดิ.์ อา้งแลว้, หน้า 3-11. 



 
 

การเป็นอาสาสมัครหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และแนวทางที่มาจากทฤษฎีถดถอยที่ผู้สูงอายุควรถอนตัวออกจาก
สังคม เท่ากับลดสถานภาพของผู้สูงอายุเพราะท าให้พ่ึงพิงคนอ่ืนและเป็นปัญหาทางสังคม96 
 ยุคที่สอง ผู้สูงอายุที่เป็นพลังทางเศรษฐกิจ ช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีสมมติฐานว่าการเกษียณมีผลทางบวก
เพราะเป็นภาวะที่ปลอดจากงานและได้รับผลตอบแทน  ไม่เป็นปัญหาสังคม น าไปสู่การถือก าเนิดของทฤษฎีระดับอายุ
เดียวกัน (age-stratification theory) ที่ผู้สูงอายุพึงพอใจในกลุ่มอายุเดียวกันและอายุต่างกัน และมุมมองเกี่ยวกับช่วงชีวิต 
(life-course perspective) ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงทางสังคม กลุ่ม อายุ และเวลา เป็นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุกับคนรุ่นหลังภายใต้สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นการพ่ึงพาอาศัย ถ่ายทอด และส่งต่อ
ระหว่างคนต่างรุ่น97 และมีพัฒนาการทางแนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุจ านวนมาก ทั้งจากปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic 
interactionism) และมาร์กซิสต์98 ที่พัฒนาเป็นแนวคิดผู้สูงอายุสองแนวคิด คือ ผู้สูงอายุในการประกอบสร้างจากวาทกรรม
ทางภาษา กับผู้สูงอายุเชิงวิพากษ์ เป็นการมองผู้สูงอายุถูกกดขี่ที่ต้องได้รับความเท่าเทียมกันทางสังคมจากสวัสดิการทาง
สังคมของรัฐ99 แต่นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 มีการเปลี่ยนมุมมองผู้สูงอายุจากการเป็นผู้อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือ
เป็นการมองที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ พัฒนาการทางวิชาการท าให้แนวทางการวิพากษ์แบ่งเป็นการให้ความส าคัญกับเพศ 
แนวคิดเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์กับบริบทสังคม และแนวคิดมนุษย์นิยมที่ให้ความส าคัญ
กับความเป็นมนุษย1์00 
 ยุคที่สาม ผู้สูงอายุในบริบทสังคมโลก ระหว่างทศวรรษที่ 1990 ถึง 2010 เป็นการขยายความสนใจผู้สูงอายุออกสู่
ระดับโลกเพ่ิมมากขึ้น เพราะปัญหาผู้สูงอายุกลายเป็นปัญหาระดับโลก เพราะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกลุ่ม องค์การ 
หน่วยงาน และสถาบันระดับระหว่างประเทศ นับตั้งแต่กลุ่มแพทย์ไร้พรมแดน บรรษัทข้ามชาติ องค์การอนามัยโลก 

ยุคที่สี่  การจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู้สู งอายุ เป็นแนวคิดร่วมสมัยที่ เน้นการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ นับตั้งแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่พ านักอาศัย สิ่งอ านวย
ความสะดวก ภูมิทัศน์ การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง สวนสาธารณะ ตลาด ห้างสรรพสินค้า เมือง 

                                                           
96 H. Hazan. (1994). Old age: Constructions and Deconstructions. Cambridge: Cambridge University Press. อ้างใน วิภาพร 
ตณัฑสวสัดิ.์ อา้งแลว้, หน้า 3-16. 
97 I. A. Connidis. (2010). Facility Ties and Aging (2nd ed.). Los Angeles: Pine Forge Press. อ้างใน วิภาพร ตัณฑสวสัดิ.์ อ้าง
แลว้, หน้า 3-16. 
98 J. Bars and C. Phillipson. (2007). “Social Theory and Social Aging” . Aging in Society (3rd ed.). J. Bond and S. Peace 
(eds.) London: Sage Publication. อา้งใน วภิาพร ตณัฑสวสัดิ.์ อา้งแลว้, หน้า 3-16. 
99 วภิาพร ตณัฑสวสัดิ.์ อา้งแลว้, หน้า 3-17. 
100 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 



 
 

กลุ่มที่มองผู้สูงอายุตามความแตกต่างของเวลาและพ้ืนที่มองผู้สูงอายุมักเป็นนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ที่แบ่งจากด้านเวลา เป็นสังคมบรรพกาล สังคมเกษตรกรรม และสังคมอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มมองผู้สูงอายุ
ด้านบวกเพ่ิมมากข้ึน และด้านพ้ืนที่เป็นสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกท่ีมีทั้งด้านบวกและด้านลบ101 

2. แนวคิดแบบตะวันออก สังคมตะวันออกให้ความส าคัญกับความอาวุโสท าให้ผู้สูงอายุได้รับเกียรติเสมอ มีการ
ก าหนดวันผู้สูงอายุทั้งในจีน ไทย และเกาหลีใต้ มีการจัดเทศกาลการเคารพผู้สูงอายุในจีน มีค าเรียกเช่น อิบะโชะ ที่แสดงถึง
ความใส่ใจและที่พักอาศัยเป็นผู้สูงวัยในญี่ปุ่น ปัญหาของผู้สูงอายุมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในจีนมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมในทศวรรษที่ 1960 ที่ท าให้ผู้สูงอายุกลับกลายเป็นความล้า
หลัง ภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมที่ท าให้การเคารพผู้สูงอายุเท่ากับเคารพรัฐ พรรค
คอมมิวนิสต์ เพราะประชาชนที่เสมือนเป็นเด็กที่ต้องเคารพต่อผู้สูงอายุซึ่งก็คือรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์ ความเปลี่ยนแปลงใน
ญี่ปุ่นนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดการมองผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นด้านบวก เพราะระบบอุปถัมภ์ ระบบผู้อาวุโส การ
เคารพผู้สูงอายุ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมแบบจารีต บทบาทของรัฐที่มีต่อการรับผิดชอบและดูแลผู้สูงอายุ  ที่ส าคัญคือนโยบาย
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุฟรีใน ค.ศ. 1973 และด้านลบ มาจากสังคมสมัยใหม่ที่ท าให้คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ปฏิเสธการแต่งงานเพราะ
ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น102 ผู้สูงอายุปรารถนาเสียชีวิตเร็วขึ้นเพราะเกรงกลัวการทอดทิ้งหรือ
โอบะสุเกะ103 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งความดัน เบาหวาน 
ข้อเข่าเสื่อม โรคอ้วน อุบัติเหตุจากการหกล้ม ท าให้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนประมาณหนึ่งในสี่ไม่
สามารถใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด มีการออกก าลังกายและการรับประทานผลไม้น้อยกว่าที่
ควรจะเป็น104 

ปัญหาที่ส าคัญมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นความเข้าใจผิดที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง ที่ส าคัญคือ 105 
(ก) การให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว เพราะความเจ็บป่วย ไม่แข็งแรง (ข) ผู้สูงอายุไม่สามารถสอนหรือเรียนรู้เทคนิค
ใหม่ เพราะอายุที่เพ่ิมขึ้นท าให้มีเชาว์ปัญญาที่ลดลง (ค) ผู้สูงอายุรอบรู้ทุกอย่าง เพราะมีประสบการณ์ในชีวิตสูง (ง) ผู้สูงอายุ
ไม่สามารถท างานได้เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานลดลง ไม่สามารถแข่งกันกับคนรุ่นอ่ืนได้ (จ) ผู้สูงอายุมี
แนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม ไม่เปลี่ยนแปลงและยอมรับความคิดสมัยใหม่ (ฉ) ผู้สูงอายุชอบอยู่คนเดียว แปลกแยก แยกตัวเอง
ออกจากสังคม ไม่ชอบงานออกแรง (ช) ผู้สูงอายุทั้งหมดเป็นโรคชรา เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจ็บป่วย และเสียชีวิตในที่สุด (ซ) 
ผู้สูงอายุดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน (ฌ) ผู้สูงอายุไม่ควรสนใจและมีกิจกรรมทางเพศ (ญ) 

                                                           
101 เพิง่อา้ง, หน้า 3-19 – 3-22. 
102 เพิง่อา้ง, หน้า 3-27. 
103 เพิง่อา้ง, หน้าเดยีวกนั. 
104 อุทยัทพิย ์เจีย่ววิรรธน์กุล. อา้งแลว้, หน้า 2-41. 
105 วภิาพร ตณัฑสวสัดิ.์ อา้งแลว้, หน้า 3-40 – 3-45. 



 
 

ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยากล าบากและน่าสงสาร ไม่มีอะไรดี เป็นภาระแก่ลูกหลาน จะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตย่อมไม่แตกต่างกัน (ฎ) 
ผู้สูงอายุเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าคนในวัยอื่น 

ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและความต้องการของสมาชิกครอบครัวที่ท าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ เป็น
การศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ คือ ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว ปัญหาที่เกิดกับสมาชิก
ครอบครัวที่ท าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของสมาชิกครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ และความต้องการของสมาชิกท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ106 
 

แนวโน้มของผู้สูงอาย ุ
แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศทั้งหลายต่างแพร่ขยายเพ่ิมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่อัตรา

การเกิดลดลง ท าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศล าดับแรกที่มีจ านวนประชากรลดลงนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010107 ตามมาด้วยกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนาขั้นก้าวหน้า (Advanced Developing Countries) 
จ านวนมาก อย่างเช่น สวีเดน เดนมาร์ก เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไทย จะเผชิญกับปัญหาประชากรวัย
ชราหรือผู้สูงอายุจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะประชากรวัยท างานลดลง จีนนับเป็นประเทศท่ีเผชิญปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเป็นผลจากนโยบายลูกคนเดียวนับตั้งแต่ ค.ศ. 1978108 ท าให้มีปัญหาอ่ืน อาทิ 
ความสมดุลระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ที่เพศชายมีจ านวนมากกว่าตามความเชื่อของจีน น าไปสู่การยกเลิกนโยบายลูกคน
เดียวใน ค.ศ. 2016 เพ่ือแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ประชากรจีนจะมีจ านวน 1,370 ล้านคนใน ค.ศ. 2020 และเป็น
จ านวน 1,450 ล้านคนใน ค.ศ. 2030 จนถึง ค.ศ. 2070 ประชากรจีนจะสมดุล และเท่ากับว่าจีนจะใช้เวลาเกือบ 100 ปี เพ่ือ
แก้ปัญหาโครงสร้างประชากรของจีน109 
 ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้สูงอายุท าให้ประเทศไทยนับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีนโยบาย
ส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมประชากรวัยเด็กเพ่ือให้เติบโตเป็นเยาวชนและเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นับเป็นแรงงานที่ส าคัญ
ของประเทศ ทดแทนกับวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่กลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ท าให้บุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรืออ่ืนใด 

                                                           
106 พูนสุข เวชวฐิาน. (2558). ครอบครวักบัการดูแลผู้สูงอายุ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการผู้สูงวยัและผู้สูงอายุ. นนทบุร:ี 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 13-21. 
107 ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์ เกาะกระแสโลก. ญีปุ่่นเสีย่งประชากรลด-เสีย่งขาดแคลนแรงงาน. 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 Retrieved 
from https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1456475309 (วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561) 
108 ว ร า ก ร ณ์  ส า ม โ ก เศ ศ . ลู ก ค น เดี ย ว ท า ร้ า ย จี น . ThaiPublica. 18 กุ ม ภ า พั น ธ์  ค .ศ .  2016. Retrieved from 
https://thaipublica.org/2016/02/varakorn-150/ (วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561). 
109 กฤต วาณิชย์เสรมิกุล. เมือ่ความส าเรจ็จากนโยบายมลีูกคนเดยีวมาเล่นงานจนี. วนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558. แกไ้ข วนัที ่10 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558. ผูจ้ดัการonline. Retrieved from www.manager.co.th/China/viewnews.aspx? NewsID=9580000123411 
(November 23, 2017) อา้งใน ธโสธร ตูท้องค า. (2561). แนวโน้มและทศิทางนโยบายสาธารณะในบรบิทโลก. ใน เอกสารการสอนชุด
วชิานโยบายสาธารณะในบรบิทโลก นนทบุร:ี สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. หน้า 15-22. 
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ที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการเสริมศักยภาพการท างานของวัยผู้ใหญ่ที่มีเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน เท่ากับเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการออม การเตรียมความพร้อมของประชากรวัยผู้ใหญ่ เพ่ือก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ การได้รับการสนับสนุนและการเก้ือหนุนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า110  
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยพ านักอาศัยในชนบทมากกว่าเมือง แต่มีแนวโน้มการพ านักอาศัยในเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้น มีสถานภาพสมรส แต่มีสถานะเป็นหม้ายเมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้นจากการเสียชีวิตของคู่สมรส ผู้หญิงจะเป็นหม้ายมากกว่า
ผู้ชายเพราะมีอายุยืนยาวกว่า ไม่มีการแต่งงานใหม่เหมือนผู้ชาย ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็นโสดเพ่ิมมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
พ านักอาศัยกับบุตรแต่มีแนวโน้มลดลง ผู้หญิงสูงอายุจ านวนหนึ่งในสี่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุผู้ชายท างานมากกว่าเพศ
หญิง ผู้สูงอายุที่พ านักในชนบทท างานมากกว่าผู้สูงอายุในเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต แหล่งรายได้หลักมาจากบุตรแต่มีแนวโน้มลดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
ส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ ผู้ชายมีการศึกษาดีกว่าผู้หญิง ผู้สูงอายุในเมืองมีระดับการศึกษาสูงกว่า แนวโน้มผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสูงขึ้น ท าให้ช่องว่างด้านการศึกษาระหว่างเพศและที่อยู่อาศัยแคบลง111 
 การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหมายถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ประสบความส าเร็จ หมายถึง  การมีชีวิตที่ยืนยาว มี
สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและความสามารถท าให้พ่ึงพาตนเองได้ ลด
อุปสรรคและทัศนคติด้านลบ112 องค์การอนามัยโลกเสนอแนวคิดการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีความหมายถึงโครงสร้างและ
กระบวนการที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือแก้ปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิม
มากในอนาคต113 การเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) นับเป็นการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของกายและใจ กิจกรรมที่ต่อเนื่องตามทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) ที่เน้นการผสมผสานทางพันธุกรรม 
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์เข้าด้วยกัน114 และมีการแยกบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญออกจากผู้สูงอายุ เท่ากับแยกผู้สูงอายุ
ออกจากกลุ่มและสังคมส่วนหนึ่งตามแนวคิดทฤษฎีการปล่อยวาง115 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วยการศึกษา งานอดิเรก 

                                                           
110 อุทยัทพิย ์เจีย่ววิรรธน์กุล. อา้งแลว้, หน้า 2-8. 
111 เพิง่อา้ง, หน้า 2-40. 
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สอนชุดวชิาพฒันาการผูส้งูวยัและผูส้งูอายุ. นนทบุร:ี สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยั   ธรรมาธริาช. หน้า 5-13. 



 
 

และสุขภาพ เศรษฐกิจที่มาจากรายได้หลัก และสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม นับว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้สูงอายุ116 
 แนวโน้มในอนาคตที่ส าคัญคือ การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุตามทฤษฎีการพัฒนาผู้สูงอายุที่มีรากฐานมาจากสังคม
วิทยาและจิตวิทยา จากแนวคิดด้านจิตวิทยาที่มนุษย์แต่ละคนสนใจแตกต่างกันน าไปสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎี ประกอบด้วย 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอาชีพของตนเองของโดนัลด์ ซูเปอร์ (Donald Super) ที่ก าหนดล าดับขั้นการพัฒนาอาชีพเป็นห้า
ขั้น ประกอบด้วย ความเจริญเติบโต การส ารวจ การก่อตัว การธ ารงรักษา และการลดการท างานลง ที่วางอยู่ บนสมมติฐาน
ที่ว่าอาชีพของบุคคลแต่ละคนไม่มีความเปลี่ยนแปลง ท าให้บุคคลที่ประกอบอาชีพหลายอาชีพไม่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาอาชีพแห่งตน แต่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ว่าด้วยการพัฒนาอาชีพ (Post-modern Approach to 
Career Development) ที่มีสมมติฐานว่าโครงสร้างและกระบวนการพัฒนาอาชีพมีความต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะมีรากฐาน
จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดตามช่วงเวลาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่การงาน มีการพัฒนาอาชีพเป็นห้าขั้นตอนหรืออาจเหลือเพียงสี่ขั้นตอน แต่มีระยะเวลาที่สั้ นลง และก้าวสู่การมีอาชีพ
ใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ117 
 การเพ่ิมทักษะด้านอาชีพและการมีงานท าส าหรับผู้สูงอายุนับเป็นความส าคัญและจ าเป็นเพราะทักษะการประกอบ
อาชีพ ท าให้ผู้สูงอายุท างานอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมศักยภาพการท างาน118 คุณค่าด้านอาชีพของผู้สูงอายุแบ่งเป็นคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจระดับจุลภาค และคุณค่าทางเศรษฐกิจระดับมหภาค คุณค่าด้านเศรษฐกิจระดับจุลภาค เท่ากับเป็นการเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายของผู้สูงอายุ ส่วนคุณค่าด้านเศรษฐกิจระดับมหภาคเน้นคุณค่าผู้สูงอายุเป็นทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่วัดความ
พึงพอใจ เป็นปัจจัยผลิตด้านแรงงานส่วนเพ่ิมเพ่ือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และการดูแลสวัสดิการของตนเองแทนการรับ
สวัสดิการจากรัฐ และคุณค่าด้านสังคมระดับจุลภาค ที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งสุขภาพร่างกาย คุณค่าทางจิตใจ 
คุณค่าทางปัญญา และคุณค่าทางสังคมระดับมหภาค เป็นการส่งเสริมทัศนคติในวัยท างานที่ถูกต้อง การสืบทอดภูมิปัญญา 
และการลดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานบางสาขาอาชีพ119 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรจากประชากรจ านวนมากเป็นวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงและเพ่ิม
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุน าไปสู่การเสนอทางเลือกและทางออกที่หลากหลาย ที่ส าคัญคือการเสนอการขยายอายุเกษียณ
เพ่ือการท างาน นับเป็นการเกษียณที่เป็นทางการและเริ่มหางานใหม่ หรือเป็นการเกษียณจากงานเดิมเพ่ือหางานใหม่ การ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในผู้สูงอายุทั้งการเข้าสู่อาชีพใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นการประกอบอาชีพที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน นับเป็นการเริ่มต้นอาชีพใหม่ และการพัฒนาอาชีพเดิมซึ่งเป็นการต่อยอดประสบการณ์การประกอบอาชีพเดิมที่เคย
ท างานในอดีต120 
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 ประเด็นที่ท้าทายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุดังเช่นประเทศไทยคือ อายุเกษียณการท างานที่เป็นทางการ เป็น
การเกษียณจากอายุที่เหมาะสมระหว่างอายุเกษียณที่อายุ 55 หรือ 60 ปี กับอายุเกษียณท่ีมีประสิทธิผล เป็นการเกษียณการ
ท างานที่วัดจากประสิทธิผลด้านการท างานของบุคคลโดยไม่ค านึงถึงอายุเกษียณท่ีเป็นทางการ121 
 การพัฒนางานด้านนันทนาการของผู้สูงอายุนับเป็นงานที่มีความส าคัญนับตั้งแต่การพัฒนาสมองด้วยดนตรี การ
พัฒนาสมองด้วยการท าสิ่งใหม่ เช่น การเรียนศิลปะ ภาษา เต้นร า ดนตรี และกีฬา เป็นต้น การพัฒนาสมองด้วยการบริหาร
จิต เช่น การเล่นหมากรุก การเล่นเกมลับสมอง การเล่นเกมปริศนา เป็นต้น การฝึกจ า การแบ่งกิจกรรมจัดแบ่งออกเป็น (1) 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นกลุ่มติดสังคม จัดเป็นกลุ่ม ชมรม หรืออ่ืนใด เพ่ือท างานเฉพาะเจาะจงหรือท างานทั่วไป 
ท างานสังคม ช่วยเหลือผู้อ่ืน (ข) ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือกลุ่มติดบ้าน มีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูร่างกายที่ถดถอยให้กลับคืนมา (3) ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ป่วยติดเตียง เป็นการเน้นกิจกรรมที่
ประคับประคอง เช่น การฟังเทปค าสอนทางศาสนา การอ่านหนังสือ การพูดคุยกับพรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือญาติพ่ีน้อง การดู
โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น122 
 ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมส าหรับใช้ในการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย ปรับตัวเข้ากับครอบครัว ลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ชุมชน สังคม บริบท และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยี และนวัตกรรม123 กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญแบ่งตามรูปแบบกิจกรรมที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้124 

1. มหาวิทยาลัยวัยที่สาม (University of the Third Ages: U3As) สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และฟินแลนด์ จัด
ให้ผู้สูงอายุเพ่ือให้ปรับตัวเหมาะสมกับวัย มีคุณค่าในตัวเอง มีความหมาย ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
แบ่งรูปแบบเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย125 การด าเนินการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นการจัดโครงการใน
มหาวิทยาลัย เป็นการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกัน และ
มหาวิทยาลัยวัยที่ สามเสมือนจริง  (Virtual University of the Third Ages: vU3A) เป็นการจัดรูปแบบเดียวกับ
มหาวิทยาลัยแต่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต 
 2. ศูนย์อเนกประสงค์ของผู้สูงอายุในชุมชน (Community Multipurpose Service Center) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ มีการก าหนดใช้แนวทางชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Approach) การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อ
ลดการพ่ึงพิงความเป็นสถาบัน (Deinstitutionalization) ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุพบปะ
พูดคุยท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน มีส่วนร่วมในข้ันตอนทุกขั้นตอน 

                                                           
121 เพิง่อา้ง, 5-38. 
122 เพิง่อา้ง, 5-46 – 5-48. 
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124 เพิง่อา้ง, หน้า 6-30 – 6-38. 
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3. เมืองและชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Community) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะด้วย
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการของเมืองเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ นับเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) และยุทธศาสตร์
สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ตัวอย่างของเมืองที่ประสบความส าเร็จเอ้ืออาทรต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและการ
พัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เมืองซัน ซิตี้  (Sun City) มลรัฐอริโซนา เมืองเลเชอร์ เวิร์ล (Leisure World) มลรัฐ
แคลิฟอร์ เนี ย เมืองการ์ เดน สปอต  วิล เลจ (Garden Spot Village) และเมืองลาเซลล์  วิล เลจ (Lasell Village) 
สหรัฐอเมริกา เมืองโอกินาวา ญี่ปุ่น และ ซีเนียร์โปลิส (Seniorpolis) ฟินแลนด์ 
 4. สโมสรผู้สูงอายุ (Senior Club) สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินกิจกรรมและเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 

(5) โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจต่ อการด าเนินชีวิต 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ผู้สูงอายุ 

(6) การรวมกลุ่มผู้สูงอายุตามอัธยาศัย (Informal Senior Group) เป็นการรวมกลุ่มตามความสนใจของผู้สูงอายุใน
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและความสนใจของบุคคลแต่ละคน มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความ
ช านาญเพ่ือถ่ายทอดวิชาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ การ
ประกอบอาชีพ ทุนทางสังคม และการนันทนาการ มีสถานที่ตามความเหมาะสมซึ่งสะดวกแก่การเดินทางของผู้สูงอายุ 
 การปรับตัวของผู้สูงอายุนับเป็นความพยายามปรับตัวของผู้สูงอายุให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ท าให้ชีวิตด าเนินได้อย่าง
ปกติสุข มีความสุข และพัฒนาขีดความสามารถของผู้สูงอายุตามความจ าเป็น ความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเพราะเป็นความเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากผู้ให้เป็นผู้รับ การเพ่ิมกิจกรรมทางสังคม และการปรับบทบาททางสังคมเพ่ิมมากขึ้น 126 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและมีความเสื่อมของอวัยวะทั้งหลายทุกระบบท าให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน การดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุที่เน้นเรื่องอาหารและโภชนาการ สุขอนามัยส่วนบุคคล การนอนหลับพักผ่อน การออกก าลังกาย ควร
ก าหนดแนวทางการจัดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนับตั้งแต่การปรับปรุงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ127 
 การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุที่ส าคัญ คือ ความเครียด ความเศร้าโศกจากการพลัดพราก โรค
ซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย การจัดการปัญหาอารมณ์ของผู้สูงอายุท าได้โดยการใช้กลไกป้องกันทางจิต เป็นการจัดการกับ

                                                           
126 ดวงกมล ทองอยู่. (2558). การปรบัตวัของผูส้งูอายุ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการผูส้งูวยัและผูส้งูอายุ. นนทบุร:ี สาขาวชิา
มนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 8-2. 
127 เพิง่อา้ง, หน้า 8-19. 



 
 

อารมณ์ชั่วคราวและการจัดการกับความเครียดที่ใช้แนวทาง 4M ประกอบด้วย การท าสมาธิ (Meditation) กระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ทางสายกลาง (Moderate way) และคุณธรรม (Moral) แนวทางการจัดการปัญหาจิตใจและอารมณ์
ของผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่ครอบครัวและสังคมที่ควรมีบทบาท การสนับสนุนทางจิตใจ และอารมณ์ ที่มีความละเอียดอ่อนและ
สลับซับซ้อน จ าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย128 
 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ ที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงด้านสถานภาพและบทบาทการท างาน 
ในครอบครัว การสูญเสียรายได้หรือมีรายได้ที่ลดลง การสูญเสียต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การสูญเสียบุคคลในครอบครัวและ
คนรู้จัก การลดความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต แนวทางการปรับตัวของสังคม
ผู้สูงอายุ คือ การเพ่ิมกิจกรรมทางสังคม การสร้างและปรับบทบาททางสังคมทดแทนบทบาทเดิม ผู้สูงอายุควรได้รับการ
สนับสนุนทุกด้านทั้งด้านอารมณ์ ด้านการยอมรับ การยกย่องและเห็นคุณค่า ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และด้านข้อมูล
ข่าวสารและด้านวัตถุสิ่งของ129 ประเทศที่มีผู้สูงอายุจ าเป็นต้องก าหนดการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ เพ่ือให้การใช้ชีวิต
หลังเกษียณให้ปรับไปสู่บทบาทใหม่ ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี130 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มีประเทศจ านวนมากก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิม
อย่างต่อเนื่อง การลดลงของจ านวนประชากรวัยท างานและประชากรวัยเด็ก ภาระและความรับผิ ดชอบของประชากรวัย
ท างาน ท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากอยู่ตามล าพังมาก การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยและการเกื้อหนุนจากสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอยู่ตามล าพังของผู้สูงอายุก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ด้านบวก ท าให้
พ่ึงพาตนเองได้ ภูมิใจไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน มีอิสระในการตัดสินใจและการปฏิบัติ การมองคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง 
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ เป็นจิตอาสา และเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตอย่างล าพัง ผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านครอบครัว ชุมชน และสังคม การเตรียมความพร้อมการอยู่เพียงล าพัง เป็นการเตรียมการ
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล าพังใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่า131 
 การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวที่แสดงถึงปฏิ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและระหว่าง
ผู้สูงอายุในครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การศึกษาผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมี
ความรู้และความข้าใจแนวคิดทฤษฎี เพ่ือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูง อายุที่ได้
ชัดเจน ส าหรับการศึกษาในเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถน าแนวคิดจากทฤษฎีโครงสร้างของครอบครัวและ
แนวคิดจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว มาใช้เพ่ือการศึกษาและท าความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุทั้งต่อสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต
                                                           
128 เพิง่อา้ง, หน้า 8-35. 
129 เพิง่อา้ง, หน้า 8-52. 
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บั้นปลายอย่างมีความสุข แบ่งเป็น 2 มิติ คือ มิติความสัมพันธ์ในครอบครัว และมิติความรับผิดชอบต่องานดูแลผู้สูงอายุอย่าง
เป็นทางการ132 
 การจัดการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวนับเป็นกระบวนการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรที่ไม่ใช่ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวและในชุมชน เพ่ือสนองตอบความต้องการทั่วไปและความต้องการจ าเป็น
ที่ของผู้สูงอายุให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นที่พึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหลัก และสมาชิกในครอบครัว การท าความเข้าใจ
ในบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ต้องท าความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของครอบครัว บทบาทของ
สมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ การรับบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุและความสุขของผู้สูงอายุ133 
 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรและสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าให้การสนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวมี
ความจ าเป็น และหากยังคงให้ครอบครัวมีบทบาทหน้าที่หลักที่ส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว จ า เป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ เป็น
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและของครอบครัว เพ่ือการปรับตัวและการ
ด ารงชีวิตในบริบทของสังคมผู้สูงอายุ ผลของการเตรียมความพร้อมย่อมมีประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอายุ ต่อสมาชิกครอบครัวทุก
คน ต่อชุมชน ต่อสังคมและประเทศโดยรวม134 
 การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดความจ าเป็นที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและผู้สูงอายุ สังคม
ในปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ผู้สูงอายุลดบทบาทลงเพ่ิมมากขึ้น 
การดูแลผู้สูงอายุมีแนวคิดส าคัญที่ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจสองประการ ประการแรก การใช้ชุมชนเป็นฐานส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ศักยภาพที่เป็นทุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุและชุมชนมีอยู่ในการดูแลผู้สูงอายุ ประการที่สอง ความเข้าใจ
ลักษณะของผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย ซึ่งท าให้มีความเข้าใจในสภาพ ปัญหา และความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อ
การดูแลและการให้บริการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ลักษณะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แบ่งเป็นสี่ระดับ ประกอบด้วย 
ครอบครัว ภาคประชาชนและองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร ภาครัฐที่แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่เป็นภาค
ธุรกิจ ทุกระดับสามารถด าเนินการดูแลผู้สูงอายุที่ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพและร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดูแลร่วมกัน135 
 การบริการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่มีลักษณะการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีเป้าหมาย การจัดเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมี

                                                           
132 พูนสุข เวชวฐิาน. (2558). ครอบครวักบัการดูแลผู้สูงอายุ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการผู้สูงวยัและผู้สูงอายุ . นนทบุร:ี 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 13-4. 
133 เพิง่อา้ง, หน้า 13-21. 
134 เพิง่อา้ง, หน้า 13-19. 
135 วรีะเทพ ปทุมเจรญิวฒันา. (2558). การดแูลผูส้งูอายุในชุมชน. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาการผูส้งูวยัและผูส้งูอายุ นนทบุร:ี 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 14-4. 



 
 

สุขภาพที่ดี เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน สังคม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคม โดยมีการใช้สื่อที่มีความหลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว การประชุม การสื่อสาร
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ประเทศหลายประเทศให้บริการด้านความรู้และข่าวสารส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่โดดเด่นและ
ประสบความส าเร็จอย่างมาก คือ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ส่วนในประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จคือชมรมผู้สูงอายุและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ136 
 การบริการด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนจะมีความหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมให้
การศึกษาแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการบริหารเงินออมทรัพย์และการลงทุน การบริหารเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัย
เกษียณ มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายองค์การเอกชนในการจัดการศึ กษาด้วยการจัดพิมพ์เอกสารด้าน
หลักประกันและความมั่นคงที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยออกเผยแพร่ ส าหรับประเทศไทยมีหลักสูตร
การศึกษานอกระบบด้านหลักประกันและความมั่นคงที่หลากหลายให้ผู้สูงอายุเลือกรับบริการ เช่น การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ที่ส าคัญ คือ ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างแอร์ การประกอบอาหาร ท าขนม เย็บปักถักร้อย เสริมสวย แปรรูปอาหาร ศิลป
ระประดิษฐ์ จักสาน หัตถกรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ การท าบัญชีครัวเรือน การค านวณวาง
แผนการลงทุนภายหลังการเกษียณ เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ศิลปะพ้ืนบ้าน137 
 

กิจกรรม 15.3.1 
 แนวโน้มการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศท้ังหลายเป็นอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 15.3.1 
แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศทั้งหลายต่างแพร่ขยายเพ่ิมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่อัตรา

การเกิดลดลง ท าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศล าดับแรกที่มีจ านวนประชากรลดลงนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 ตามมาด้วยกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนาขั้นก้าวหน้า (Advance Developing Countries) 
จ านวนมาก เช่น สวีเดน เดนมาร์ก เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไทย จะเผชิญกับปัญหาประชากรวัยชรา
หรือผู้สูงอายุจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะประชากรวัยท างานลดลง 
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เรื่องที่ 15.3.2 
ปัญหาและแนวโน้มบุคคลลักษณะพิเศษ 
 

ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับบุคคลลักษณะพิเศษ แบ่งเนื้อหาและรายละเอียดเป็น  2 ส่วน คือ ปัญหาของบุคคล
ลักษณะพิเศษ และแนวโน้มของบุคคลลักษณะพิเศษ 
 

ปัญหาของบุคคลลักษณะพิเศษ 
 ความทุพพลภาพที่เป็นปัญหากับประชากรทั่วโลก ท าให้ประชากรทั่วโลกที่มีเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนใน 
ค.ศ. 2011 เป็นคนพิการ ในจ านวนนี้มีจ านวนเกือบ 200 ล้านคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความยากล าบากในการด ารงชีวิต 
คนพิการที่มีจ านวนมากเช่นนี้ท าให้สังคมต้องตระหนักถึงการให้สิทธิพิเศษกับบุคคลกลุ่มนี้ที่ต้องการเพ่ิมข้ึน การที่ประชากรมี
อายุยืนยาวขึ้นท าให้ประเทศจ านวนมากก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เพ่ิมความเสี่ยงกับความพิการมากขึ้น เช่นเดียวกับการ
เพ่ิมข้ึนจากเง่ือนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังทั้งจากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และความพิการทางร่างกาย 
เมื่อพิจารณาจากสภาพของคนพิการซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกจะพบว่าส่วนใหญ่ยากจน มีการศึกษาต่ า มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
น้อย และมีความยากจนสูง มากกว่าคนที่ปกติหรือไม่พิการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนพิการเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการรับ
บริการที่ได้รับหรือเป็นการอนุญาตจากรัฐ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การมีงานท า การคมนาคมขนส่ง และข้อมูลข่าวสาร  
นับเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัยที่เอ้ืออ านวยประโยชน์กับคนพิการ  จนน าไปสู่การ
ก าหนดรายละเอียดในสหัสวรรษแห่งการพัฒนาที่มีเป้าหมายที่ ค.ศ. 2015 และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต 
ด้วยการสร้างพลัง (empowerment) ให้กับคนพิการส าหรับการมีชีวิต และก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพ่ือท าให้คนพิการมี
การศึกษาที่ดี มีงานท า และได้รับสิทธิประโยชน์จากสาธารณะเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป138 
 ส าหรับประเทศไทย จากการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 
2559 สะท้อนถึงปัญหาของคนพิการอย่างชัดเจน ที่ส าคัญคือ ร้อยละ 25 ของคนพิการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 53.3 ไม่มีงานท า ร้อยละ 44.8 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 79.5 ไม่มีเงินออม ร้อยละ 23.2 มีหนี้สิน 
ร้อยละ 36.5 มีคุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิมหรือไม่แตกต่างจากเดิม ร้อยละ 13 มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง คุณภาพชีวิตคนพิการที่
แย่ลง ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ การเงิน อาชีพและการมีงานท า จิตใจและอารมณ์ และการสื่อสาร ตามล าดับ กลุ่มผู้พิการ
ที่เป็นออทิสติกมีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่เป็นคนพิการด้านการเคลื่อนไหว การเห็น ทางจิตใจ หรือ
พฤติกรรม พิการซ้ าซ้อน สติปัญญา การได้ยิน และการสื่อความหมาย และการเรียนรู้ตามล าดับ ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ
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ในการด าเนินชีวิตอันดับแรก คือ การช่วยเหลือตนเอง การเงินหรือหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่าย การไม่มีงานท า การควบคุม
ตนเอง และการเข้าสังคม ตามล าดับ คนพิการที่ต้องการรับความช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
รองลงมาคือ ออทิสติก สติปัญญา การเห็น ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม พิการซ้ าซ้อน พิการทางการได้ยิน ความช่วยเหลือที่
ต้องการเป็นอันดับแรก คือ ด้านอาชีพหรือการมีงานท า รองลงมา คือ ด้านการเงินหรือภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่าย การศึกษา 
กายอุปกรณ์ การเดินทาง ที่อยู่อาศัย และการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ139 

ปัญหาการให้ความช่วยเหลือบุคคลลักษณะพิเศษ ที่ส าคัญคือ คนพิการมาจากผู้ใกล้ชิดและปัจจัยแวดล้อมคนพิการ
ที่ประกอบด้วย140 (1) บิดามารดา ผู้ปกครอง และครอบครัว ที่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมให้ความร่วมมือและการ
รับบริการ (2) แพทย์และนักวิชาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นการประสานของนักวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ปํญหาที่ส าคัญมาจากการ
ขาดแคลนแพทย์และนักวิชาชีพจ านวนมากในประเทศก าลังพัฒนา (3) ครูและโรงเรียน ปัญหาที่ส าคัญมาจากการจัด
การศึกษาพิเศษให้กับบุคคลลักษณะพิเศษ ที่ส าคัญ คือ คนพิการ ทั้งรูปแบบ หลักสูตร สถานศึกษา ครูและบุคลากร อุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ขาดแคลน (4) กลุ่ม หน่วยงาน องค์การ สถาบันที่ให้บริการแก่คนพิการ มีปัญหาทั้งด้านบุคลากร การเงิน
และการงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ และการบริหารและการจัดการ และ (5) สังคม เป็นปัญหาเพราะประเทศก าลังพัฒนา
จ านวนมากยอมรับและให้โอกาสกับบุคคลพิการเหมือนคนธรรมดาน้อยมาก 
 

แนวโน้มของบุคคลลักษณะพิเศษ 
 การฟ้ืนฟูสมรรถนะของบุคคลพิการ นับเป็นวิธีการเพ่ือให้บริการแก่บุคคลที่ เจ็บป่วยและบุคคลพิการจาก
กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation process) ตั้งแต่การเป็นผู้ป่วย การรักษา จนถึงการฟ้ืนฟูสมรรถนะเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองได้ ลักษณะกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ส าคัญ คือ ต้องประสานความร่วมมือของนักวิชาชีพหลากหลาย
แขนง ผู้รับบริการและครอบครัวต้องให้ความร่วมมือในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นงานที่มุ่งสู่ผู้รับบริการและ
ครอบครัว มีเป้าหมายเพ่ือสนองตอบต่อผู้รับบริการ และมีความต่อเนื่อง มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคลิกภาพบุคคลพิการ
จ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา สังคม และการอาชีพ 141 สถาบันทางสังคมที่
ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเมืองการปกครอง สถาบันทางเศรษฐกิจ 
และสถาบันนันทนาการ มีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ142 
 สภาพความพิการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการฟ้ืนฟูที่แตกต่างกัน สภาพความพิการของแขนขาและล าตัวท าให้สูญเสีย
การเคลื่อนไหวและการท างานในชีวิตประจ าวัน การฟ้ืนฟูสมรรถนะของคนพิการในทางการแพทย์ต้องเป็นการปฏิบัติงาน
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ร่วมกันระหว่างนักวิชาการหลายสาขา ที่ส าคัญ คือ แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู พยาบาลฟ้ืนฟู นักกายภาพบ าบัด นัก
กิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด ครูสอนชั้นเรียนพิเศษ และนักกายอุปกรณ์ การบ าบัดรักษาทางเวชกรรมฟ้ืนฟูควรมีการ
ปฏิบัติทันทีภายหลังที่ผู้ป่วยมีอาการทุเลาหรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว เมื่อได้รับการบ าบัดทางเวชกรรมฟ้ืนฟูจากทาง
โรงพยาบาล ภายหลังการออกจากโรงพยาบาลต้องได้รับการดูแลจากนอกโรงพยาบาลเพ่ือให้พ่ึงตนเองโดยอิสระ เพ่ือให้มี
สุขภาพดีขึ้น143 
 ความพิการทางหูเป็นภาวะที่ความสามารถได้ยินและเข้าใจเสียงน้อยกว่าปกติ ท าให้เป็นปัญหาในการสื่อความหมาย 
แก้ไขด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยินด้วยการประสานงานระหว่างนักโสตสัมผัสวิทยาและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 
การฟ้ืนฟูมีวิธีการที่ส าคัญที่ผ่านมามีจ านวน 11 วิธี ปัญหาความพิการทางหูท าให้วิธีการรักษาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความพิการของหู ระดับการสูญเสียการได้ยิน อายุที่เริ่มสูญเสียการได้ยิน ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการรับรู้ภาษาและ
การพูด สุขภาพจิต การเลี้ยงดู การศึกษา การประกอบอาชีพ และสภาวะแวดล้อม สมาชิกครอบครัวมีบทบาทดูแลบุคคล
พิการทางหู ปลอบใจ ส่งเสริมการพบแพทย์เพ่ือตรวจสอบการได้ยิน การใช้เครื่องช่วยฟัง ควบคุมไม่ให้หูพิการเพ่ิมขึ้น ความ
ช่วยเหลือการศึกษา การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจ144 
 ประเทศที่เป็นทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา แม้มีการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดี ก็ยังคงมี
ประชากรตาบอดในสังคม เพราะโรคตามีหลายโรคที่ไม่ทราบสาเหตุหรือไม่สามารถรักษาได้ บุคคลที่พิการทางตานับเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมทุกประเทศ จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนปกติ ความพิการทางตามีนับตั้งแต่ความเลือนรางจนถึงตา
บอดสนิท มาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง ที่ส าคัญ โรคตาหลาย
ชนิดนับเป็นสาเหตุของความพิการทางตาด้วย บุคคลที่พิการทางตาจะมีปัญหาทางจิตและพฤติกรรมแตกต่างจากคนปกติ 
การดูแลเอาใจใส่ผู้พิการให้เหมาะสมกับวัยและสภาพความพิการมีชีวิตอย่างเป็นปกติ บุคคลพิการทางตาจ าเป็นต้องได้รับการ
ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสมรรถนะทางแพทย์ การศึกษา สังคม และการประกอบอาชีพ145 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลพิการทางสติปัญญามีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มี
ความพิการทางสติปัญญาไม่สามารถด ารงชีวิตโดยล าพัง ต้องการบุคคลที่ดูแลและเอาใจใส่และให้ค าแนะน า การยอมรับและ
ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อบุคคลพิการทางสติปัญญามาก บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาจะต้องได้รับการตรวจและ
วินิจฉัยที่ถูกต้องและแน่นอน เพ่ือให้ได้รับการฟ้ืนฟูแก้ไขโดยเร็ว ท าให้มีผลต่อการฝึกอบรม การวินิจฉัยจากสาเหตุที่
หลากหลาย เพราะความพิการทางสติปัญญาแตกต่างกันตามสาเหตุและความพิการและแบ่งตามระดับความรุนแรงของความ
พิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการทางสติปัญญาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากและต้องให้การฟ้ืนฟูทั้งทางด้านการแพทย์ 
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การศึกษา สังคม และอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ที่ส าคัญ ครอบครัวมีบทบาทส าคัญมากต่อการดูแลบุคคลพิการทาง
สติปัญญาในการอบรมทักษะทั้งหลาย146 
 ความพิการทางอารมณ์และจิตใจมีผลให้บุคคลสูญเสียความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ 
การดูแลรับผิดชอบครอบครัว และการมีสัมพันธภาพตามปกติกับผู้อ่ืน ความพิการทางอารมณ์และจิตใจ มีสาเหตุทั้งจาก
ผู้ป่วย ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูสมรรถนะของบุคคลพิการทางอารมณ์และจิตใจ แบ่งเป็นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางสังคมและการฟื้นฟูสมรรถนะทางอาชีพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งสถานบริการทางจิตเวชและชุมชน147 
 การอบรมเลี้ยงดูบุคคลพิการเริ่มต้นจากสมาชิกครอบครัวที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล
พิการในครอบครัวของตน ความจ าเป็นขั้นแรก คือ การเตรียมความพร้อมในการดูแลบุคคลพิการมีความสุข ปลอดภัย
แวดล้อมภายในบ้าน และการสนับสนุนวิธีการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกคนพิการ  การดูแลบุคคลพิการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ไม่ให้มีความพิการเพ่ิมขึ้น และท าให้ใช้ส่วนที่ไม่พิการท าหน้าที่ทดแทนส่วนที่พิการอย่างมีประสิทธิภาพหรือพ่ึงตนเองได้ 
ครอบครัวท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของสมาชิกพิการอย่างถูกต้อง บุคคลที่มี
ความสุขและประสบความส าเร็จจากการใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและสังคม นับเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตใจสมบู รณ์
และยอมรับสภาพชีวิตของคนได้ มีการน าหลักศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตตนเองเพ่ือตนเองและคนอ่ืน พร้อมทั้งครอบครัว
ให้การอบรม และฝึกการออกสังคมเพ่ือสร้างสมประสบการณ์148 
 ส่วนอาหารนับเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของทุกคนรวมถึงคนพิการ บุคคลพิการบางคนมีสภาพร่างกายที่ ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ และคนบางคนต้องจ ากัดสารอาหารบางชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ สิ่งเหล่านี้จ าเป็นที่ผู้ดูแลบุคคลพิการควรมีความรู้ในเรื่องหลักการจัดอาหารบุคคลพิการให้เหมาะสม บุคคลพิการควร
ได้รับอาหาร 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งแตกต่างกันในแต่ละวัย เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงและ
สุขภาพจิตดี นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข บุคคลพิการทางหู ทางตา ทางอารมณ์และจิตใจ 
รับประทานอาหารได้เหมือนบุคคลปกติ ส่วนบุคคลพิการทางแขนขาล าตัวซึ่งมีความล าบากในการรับประทานอาหาร บุคคล
พิการทางสติปัญญาและผู้สูงอายุที่พิการต้องได่รับการดุแลในการจัดอาหารอย่างใกล้ชิด149 
 ส่วนการจัดที่อยู่อาศัยส าหรับบุคคลพิการจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลพิการแต่ละประเภท 
โดยการด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือให้การจัดที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกณฑ์มาตรฐานในการจัดที่อยู่อาศัย
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ส าหรับบุคคลพิการ เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติ หากสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และทรัพยากรในท้องถิ่น การ
ดัดแปลงหรือการจัดท าเครื่องช่วยและเครื่องมือส าหรับบุคคลพิการ เป็นการช่วยให้บุคคลพิการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ การช่วยเหลือบุคคลพิการด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องรู้อุปสรรคต่างๆ ที่บุคคล
พิการพบเสมอ เพ่ือหาวิธีการช่วยเหลือบุคคลพิการในด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสม150 
 การศึกษานับเป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาคน ดังนั้นบุคคลพิการจึงมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับบุคคล
ปกติ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ อาจจัดสถานศึกษาเฉพาะบุคคลพิการแต่ละประเภทหรือจัดให้เรียนในโรงเรียน
ร่วมกับบุคคลปกติ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะบุคคลพิการแต่ละประเทศหรือจัดให้เรียน
ร่วมกับบุคคลปกติ ทั้งนี้ต้องเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและความพร้อมของบุคลากรเพ่ือสอนบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทต้องค านึงถึงความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของ
เด็ก เพ่ือจัดหารูปแบบการสอน การเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทของความพิการ อันจะท าให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ทางการพัฒนาบุคคลพิการในด้านการศึกษา ในการสอนบุคคลพิการ ผู้สอนควรประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือจะได้ทราบผลการ
เรียนของบุคคลพิการ และผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้สอนตามเป้าหมายของการให้การศึกษา นอกจากนี้การให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่บุคคลพิการจะเป็นประโยชน์ให้บุคคลพิการน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระของ
ครอบครัวและสังคม151 
 

กิจกรรม 15.3.2 
 จงอธิบายปัญหาของคนพิการในระดับสากล 

แนวตอบกิจกรรม 15.3.2 
ประชากรทั่วโลกที่มีเป็นจ านวนมากกว่าหกพันล้านคนมีจ านวนหนึ่งพันล้านคนเป็นคนพิการใน ค.ศ. 2011 ใน

จ านวนนี้มีจ านวนเกือบ 200 ล้านคน มีปัญหาในการด ารงชีวิต คนพิการที่มีจ านวนมากเช่นนี้ท าให้สังคมต้องตระหนักถึงการ
ให้สิทธิพิเศษกับบุคคลกลุ่มนี้ที่ต้องการเพ่ิมขึ้น การที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ผู้คนจ านวนมากเพ่ิมความเสี่ยงกับความพิการ 
นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง สภาพของคนพิการซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกจะพบว่าส่วนใหญ่ยากจน มี

                                                           
150 เบญจา ชลธาร์นนท์. (2534). การจดัที่อยู่อาศยัส าหรบัคนพิการ . ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการดูแลบุคคลพิการ . นนทบุรี: 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 496. 
151 พฒัน ภาสบุตร. (2534). การจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการดูแลบุคคลพกิาร. นนทบุร:ี สาขาวชิา
มนุษยนิเวศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, หน้า 560. 
 
 
 
 
 



 
 

การศึกษาต่ า มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจน้อย และมีความยากจนสูง มากกว่าคนที่ปกติหรือไม่พิการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคน
พิการเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการ ที่ได้รับหรือเป็นการอนุญาตจากรัฐ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การมีงานท า การ
คมนาคมขนส่ง และข้อมูลข่าวสาร 
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