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คํานํา 

      เอกสารนี้เปนการเรียบเรียงจากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําในระดับพ้ืนท่ี และจากการจัดเวทีวิชาการเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาพ้ืน ท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบ ในสังคมสูงวัย  จาก

ผูทรงคุณวุฒิ และจากผูมีสวนเก่ียวของ ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน กลุมสตรี จึง

หวังวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนสําหรับการดําเนินการตอไป 

สุรีย ธรรมิกบวร ผูรับผิดชอบโครงการ 

2561  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

สารบัญ 

รายการ หนา 

บทนํา 1 

สรุปผลเสวนา “ทิศทางการพัฒนาครอบครัวไทยภายใตสังคม

สูงอายุในอนาคต” 

3 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู การพัฒนาครอบครัวอบอุนใน

สังคมผูสูงอายุ: บทบาทคณะอนุกรรมการระบบสุขภาพอําเภอ

ดานครอบครัวผูสูงวัยคุณภาพ 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

บทนํา 

พ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบ ทิศทางการพัฒนาครอบครัวไทยใน

สังคมสูงอายุอําเภอวารินชําราบ การเปนครอบครัวในสังคมสูงอายุจะ

สามารถมองเห็นมุมทีหลากหลายเพ่ือโอกาสการพัฒนาใดบาง 

เปาหมายการพัฒนา  

1. การพัฒนาท่ีระบบกลไกในลักษณะของการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว ซ่ึงแบงเปนภาพรวมของ

ครอบครัว และสมาชิกของครอบครัว 

3. การพัฒนาภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของในบริบทของชุมชน เพ่ือเปน

ตาขายรองรับ ในการดําเนินการ และเปนหนวยสนับสนุน

ครอบครัว 

กลยุทธการพัฒนา 

1. การมีสวนรวมขับเคลื่อนไปพรอมๆกัน 

2. ความรอบรูสุขภาพ มีความสามารถเทาทันสื่อ และเทคโนโลยี 

3. การนํ าวัฒนธรรมและภู มิปญญาท องถ่ิน  องคความรูจาก

ประสบการณผูสูงอายุมาเปนตนทุนในการพัฒนา 

4. การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือลดชองวางระหวางวัยและเปน

การเพ่ิมศักยภาพ 
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5. การพัฒนารวมกันระหวางวัยจะทําใหเกิดพลังเสริมกันระหวางวัย 

6. เพ่ิมขีดความสามารถระบบกลไกรองรับครอบครัวท่ีตองการการ

สนับสนุนในบางเวลาเชน การมีจิตอาสาเพ่ือดูแลผูสูงอายุแทน

ผูดูแลในบางเวลาเปนตน  
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สรุปผลเสวนา  

“ทิศทางการพัฒนาครอบครัวไทยภายใตสังคมสูงอายุในอนาคต” 

 

 
 

โดยมีผูรวมเสวนา ดังนี้ 

1. นางสาวณัฐยา บุญภักดี  

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

2. ผศ.อินธิรา ซาฮีร  

อดีตรองอธิการบดีดานการวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสังคม 

3. นายพิเชษฐ วิเศษรอด  

เลขานายก เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

4. นายธานินทร ไชยานุกูล  

สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

และมี ผศ.ดร.สุรีย ธรรมิกบวร เปนผูนําเสวนา ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว กลาววา   

 ในบริบทสังคมปจจุบันครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงมาก สังเกต

จากงานโครงการท่ีทาง สสส.สนับสนุนซ่ึงเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนงาน

ดานครอบครัว ตั้งแตครอบครัวเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน โดยทาง สสส. 

เริ่มวางยุทธศาสตรมาตั้งแตป พ.ศ.2547 วาสิ่งท่ีไมควรพลาดในการทํางาน

ขับเคลื่อนสังคมไทย ใหเปนสังคมท่ีมีพ้ืนฐานของสถาบันครอบครัวท่ี

เขมแข็งอบอุน แนวทางแรก คือ การพัฒนากลไกและการทํางาน ซ่ึงเริ่ม

ตั้งแตระดับพ้ืนท่ี วาตัวกลไกและระบบจะตองมีความเขมแข็ง เนื่องจาก

เปนระบบท่ีอยูใกลชิดชีวิตของคนมากท่ีสุดในชุมชน แนวทางท่ี 2 คือ การ

จัดการความรู เพราะบริบทชุมชนตางๆมีความแตกตางกัน สิ่งท่ีไดผลดีใน

พ้ืนท่ีหนึ่งอาจจะไมไดผลในอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง หรืออาจจะมีนวัตกรรรม แนวทาง

ใหม ท่ีครอบครัว หรือชุมชนริเริ่มรับ และใชไดผลดี หากมีการจัดการ

ความรูท่ีดี องคความรูเหลานี้ แนวทางเหลานี้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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และเกิดความเข็มแข็งมากข้ึน แลวขับเคลื่อนสูนโยบายระดับ ตั้งแตระดับ

ทองถ่ิน อบต. เทศบาล อําเภอ ท้ังนี้ มีกลไกระดับ พชอ. ท่ีเข็มแข็ง “ 

ขับเคลื่อนนโยบายเขาสูสวนกลาง ไมใชการขับเคลื่อนนโยบายจาก

สวนกลางมาสูพ้ืนท่ี ” 

 ท่ีกลาวมาขางตน สะทอนแนวคิด ท่ีวา บริบทพ้ืนท่ีตางๆมีความ

แตกตางหลากหลายและภูมิปญญาของพ้ืนท่ีท่ีจะคนพบวิธีแกไขปญหา 

หรือวิธี ท่ี ทํ าแลวมีความสุขในแบบของแตละพ้ืน ท่ี  ไม มีสูตรสําเร็จ

เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายจากสวนกลางลงมาสูทองท่ีอาจจะไมใช

สิ่งท่ีตรงกับความตองการของพ้ืนท่ี นโยบายจากพ้ืนท่ีไปสูสวนกลาง จะเปน

ตัวชวยกําหนดเปาหมายของประเทศไดในอนาคต และกลายเปนแนวทาง

ขยายเครือขายในพ้ืนท่ีใหเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 ในหลายๆจังหวัดในประเทศไทย จะมีสมาคมครอบครัวเขมแข็ง

หรือศูนยเรียนรูครอบครัวเขมแข็งท่ียังคงเครือขายท่ีจะทํางานขับเคลื่อนใน

เรื่องของครอบครัวเขมแข็งอบอุนตอไป 

 ท้ังนี้ครอบครัวในภาคอีสานสวนใหญ เปนครอบครัวขามรุน 

(ครอบครัวแหวงกลาง) ซ่ึงหากมองวาครอบครัวแบบนี้เปนครอบครัวท่ี

สมบูรณแบบ จะเปนการผลักในคนจํานวนมากไปสูความไมสมบูรณแบบ 

“ไมมี่สตูรสาํเรจ็เพราะฉะนัน้การขบัเคล่ือนนโยบายจากส่วนกลาง 

ลงมาสูท่อ้งท่ีอาจจะไมใ่ชส่ิ่งท่ีตรงกบัความตอ้งการของพืน้ท่ี”  

ณัฐยา บุญภักดผีูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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ความดอย ความไรคุณคา ถาหากทลายกรอบคิดดังกลาวได แลวมองให

เห็นความแตกตางหลากหลาย ความสวยงาม ความเปราะบางท่ีแตกตางกัน 

จะมีพ้ืนท่ีใหกับทุกคนไดยืน ฉะนั้นครอบครัวขามรุนจะเปนครอบครัวท่ี

สามารถพบเห็นไดงายมากในภาคอีสานและภาคเหนือ 

 

ทิศทางในการทําโครงการดานครอบครัวท่ีสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว กําหนด คือ  

 1. หาคําตอบวาสภาพครอบครัวในปจจุบันเปนอยางไร ความ

หลากหลายของบริบทครอบครัวสงผลอยางไรตอสมาชิกในครอบครัว การ

ท่ีวัยแรงงานจะตองออกจากบานเพ่ือไปทํางาน การท่ีวัยรุนจะตองออกไป

เรียน สิ่งเหลานี้มีผลกระทบอยางไรบาง ขีดความสามารถในครอบครัว ใน

การท่ีจะประคับประคองสายใยความสัมพันธของครอบครัวจากการ

เปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว รวมไปถึงการดูแลกันและกันแบบซ่ึงๆหนามี

ผลกระทบอยางไร หรือไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของครอบครัว

อยางไร เทคโนโลยีใหมๆจะเขามาตอบโจทยในเรื่องใดไดบาง เรื่องใดไมได

บาง และจะตองชวยกันอยางไร ท่ีกลาวมาขางตน เปนคําถามท่ี ตองการ

ทราบและตองการแนวทาง ฉะนั้นโครงการในลักษณะนี้ มีการดําเนินงานท่ี

ภาคเหนือ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ และทางฝงภาคอีสาน

ทางริมน้ําโขงท้ังหมด ท่ีเปนครอบครัวในบริบทชายแดนซ่ึงกําลังหาคําตอบ

วาเปนอยางไร  

 2. งานดานครอบครัวในปจจุบัน มุงไปท่ีวัยแรงงาน เพราะวัย

แรงงานคือกําลังหลักของครอบครัว ซ่ึงใน 24 ชั่วโมง/วัน วัยแรงงานสวน

ใหญใชชีวิตอยูท่ีทํางาน แนวทางการทํางานอยางหนึ่งท่ีทาง สสส. ทําอยาง
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เขมขน คือ ทําอยางไรจะทําใหสถานท่ีทํางานมีนโยบาย สวัสดิการ ท่ีเอ้ือ

ตอคนทํางาน ใหไดดูแลครอบครัวไดอยางสมบูรณ เปน family Friendly 

policy เปนนโยบายท่ีเปนมิตรกับครอบครัว เปนความรับผิดชอบตอสังคม

ท่ีทางสถานประกอบกิจการ นายจาง องคกรตางๆ ซ่ึงหากสถาบันเหลานี้ไม

คํานึงถึงสิ่งท่ีลูกจางควรไดรับ การดึงดูดวัยแรงงานสูกําลังการผลิตในท่ี

ทํางานมีแนวโนมท่ีลดลง  

 ในขณะเดียวกันสังคมเกิดความเครียด หนักใจกับปญหาเกิดข้ึนกับ

เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ และตระหนักวา สถาบันครอบครัวออนแอมาก

ข้ึน แตไมมองวา เพราะวัยแรงงาน ซ่ึงเปนพลังหลักของครอบครัว ใชเวลา

สวนมากใน 1 วัน อยูกับสถานท่ีทํางานมากกวาอยูกับครอบครัวจึงเปนไป

ไดยากท่ีจะขับเคลื่อนสังคมไปสูการมีสถาบันครอบครัวหรือมีหลักประกัน

ใหครอบครัวท่ีเขมแข็งไดอยางแทจริง หากสถานประกอบกิจการไมไดเห็น

ในปญหานี้ แลวเอ้ือใหคนวัยแรงงานมีชีวิตท่ีสมดุลดูแลครอบครัวไดดวย 

เชน การลาคลอด ซ่ึงทาง สสส. สงเสริมใหเด็กไดรับนมแม 100% ใน 6 

เดือนแรก แตในทางกลับกัน ทางสถานประกอบกิจการ/ท่ีทํางานมีกฎในลา

คลอดไดเพียง 45 วันเทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

“ทําอยางไรจะทําใหสถานท่ีทํางานมีนโยบาย สวัสดิการ  

ท่ีเอ้ือตอคนทํางาน ใหไดดูแลครอบครัวไดอยางสมบูรณ  

เปน family Friendly policyเปนนโยบายท่ีเปนมิตรกับครอบครัว” 

ณัฐยา บุญภักดผีูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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 หากมองวาการผูสูงอายุท่ีอยูท่ีบาน มีปญหาสุขภาพท่ีจะตองดูแล 

และจะตองดูแลเด็กเล็กควบคูไปดวย จึงจะตองสงเสริมใหมีศูนยเด็กเล็กใน

สถานท่ีทํางาน ในแงนโยบายไมมีอุปสรรคใดๆ แตจะทําอยางไรจึงจะทําให

เกิดการปฏิบัติข้ึนมาได ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจะตองขบคิด ถาคนในวัยแรงงานใช

เวลาสวนใหญในสถานท่ีทํางาน และในสถานท่ีทํางานเก้ือกูลใหดูแล

ครอบครัวไปดวยพรอมกัน นี่คือบริบทท่ีกําลังเผชิญอยู ตองมองใหเห็นวา 

ใคร สวนไหนท่ีจะเขามาเก่ียวของ สามารถมองไดงายๆ คือ ใน 1วันของ

ตัวเอง ตองทําอะไรตองไปท่ีไหน ใชเวลาอยูท่ีไหน เจอใครบาง วิเคราะหดู

วา 24 ชั่วโมง/วัน จะทําอยางไรให 24 ชั่วโมงนั้นเก้ือกูลชีวิตในครอบครัว

ไดดวย  

 3. ทิศทางในการ ดําเนินงานเรื่องครอบครัว ตองวิเคราะห

สถานการณในปจจุบัน แลวเอาครอบครัวนั้นมาเปนศูนยกลาง วิเคราะหวา 

ในทางปฏิบัติจะอยูกันอยางไรใหอยูดีมีสุข ไมวาจะยากดีมีจน มีระบบ

เก้ือหนุนกันในชุมชน เพ่ือนบานท่ีจะชวยดูแล เปนหูเปนตาใหกันได มี

ระบบสวัสดิการท่ีท่ัวถึงเทาเทียมท่ีทําใหไมมีใครตกหลน การท่ีสถาบัน 

วิชาการ มหาวิทยาลัยในทองถ่ินออกมารวมทํางานกับชุมชน และเอาชุมชน

เปนท่ีต้ัง และมีกระบวนการทํางานแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม สิ่งท่ี

เปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหไดวิธีการทํางานท่ีเปนระบบ มีความชัดเจน รูวา

อะไรไดผล อะไรไมไดผล และเปนสิ่งท่ีชุมชนทําเองได จัดการเองได เพราะ

ใชกระบวนการอยางมีสวนรวมตั้งแตตน ซ่ึงมองวาคําตอบไมไดมีคําตอบ

เดียว รูปแบบการทํางานแบบนี้ตองสนับสนุนใหดีข้ึน ใหสอดคลองกับ

บริบทของแตละพ้ืนท่ี  
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ทิศทางในการดําเนินการ 

“ตองวิเคราะหสถานการณในปจจุบัน  

แลวเอาครอบครัวนั้นเปนศูนยกลาง” 

“มีระบบสวัสดิการท่ีท่ัวถึงเทาเทียม” 

“กระบวนการทํางานแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม” 

ณัฐยา บุญภักดผีูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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ผศ.อินธิรา ซาฮีร อดีตรองอธิการบดีดานการวิจัยบริการวิชาการและ

พันธกิจสังคม กลาววา 

ลักษณะทางวัฒนธรรมของสั งคมอีสาน ท่ีสํา คัญ คือ การ

เคลื่อนยายของแรงงาน โดยมีมุมมอง 2 ดาน คือ ดานบวก ทําใหเศรษฐกิจ

ดีข้ึน หารายไดใหพ้ืนท่ี และดานลบ สังคมขาดความอบอุน แตกแยก เกิด

ครอบครัวขามรุน ซ่ึงหากเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในภาค

อีสานจะพบวา  แทจริงแลว การอพยพแรงงาน การท่ีคนวัยหนุมสาว ออก

จากครอบครัว เปนเรื่องมาตั้งแตอดีต ดังเชนในหนังสือ ลูกอีสานท่ีเขียน

เรื่องราวเก่ียวกับภาคอีสานไวอยางชัดเจน วา เม่ือถึงหนาแลงลักษณะทาง

ภูมิภาคของอีสานดินไมสามารถเก็บกักน้ําได เพราะฉะนั้นน้ําท่ีมีอยูใน

ชุมชนจึงมีจํานวนนอย ทําใหคนวัยหนุมสาวจําเปนตองออกจากหมูบาน 

เพ่ือไปยังพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลน้ํา เพ่ือไปจับปลาทํามาหากิน และเก็บแหลงน้ําท่ี 
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มีอยูในชุมชนในเด็กและคนแกท่ีเคลื่อนไหวไปมาไมไดไดใช และยังคงมี

ผูชายสวนหนึ่งท่ียังอยูเพ่ือดูแลชุมชน  

 เม่ือมองดูภาพครัวเรือนในภาคอีสาน ในหมูบานเกาๆ จะพบวา

บานตั้งอยูบริเวณท่ีเปนเนินดิน ท่ีสูง และบานจะกระจุกตัวกัน เพราะเปน

การรวมกันของกลุม ชุมชนในการดูแลซ่ึงกันและกัน มีชวงเวลาท่ีจะตอง

ดูแลกัน นั่นทําใหผืนนาไปตั้งอยูนอกเขตชุมชน คนท่ีเขามาต้ังรกรากทีหลัง 

ก็จะไดท่ีดินไกลจากกลุมบานตางๆ 

 ซ่ึงหากเขาใจในลักษณะของภาคอีสานดังท่ีกลาวมาขางตน ก็จะ

เขาใจบริบทสังคมอีสานไดมากข้ึนวา การอพยพยายถ่ินไมใชเรื่องแปลก แต

เรื่องแปลกท่ีทําใหสังคมมีปญหา การศึกษาสมัยใหม เนื่องจาก สมัยกอนท่ี

เด็กอยูกับคนสูงอายุในหมูบาน เด็กจะไดเรียนทักษะการใชชีวิต ทักษะใน

ครัวเรือน เด็กในหมูบานจึงรูงานชาง งานฝมือ รูสิ่งท่ีจะตองทํามาหากิน แต

เม่ือระบบการศึกษาสมัยใหมเขามาการเรียนรูเหลานั้นเริ่มรูสึกวาไม

เพียงพอ ครอบครัวจึงเริ่มสงเด็กไปเรียนหนังสือ เด็กจึงจําเปนตองเริ่มออก

นอกหมูบาน ซ่ึงอาจมองไดวา ครัวเรือนอีสานท่ีจะคอยอยูดูแลกันและกัน 

แตการศึกษาสมัยใหมทําใหผูคนตองท้ิงถ่ิน  

 คนสมัยกอนใชทักษะในการดํารงชีพท่ีออกจากหมูบานไปใน

หนาแลงหลังจากหมดหนาฝน เพ่ือไปทํามาหากินหาปลา เม่ือไดอาหารท่ี

เพียงพอแลวก็จะกลับเขาหมูบานในหนาฝนเพ่ือทํานา แตในโลกยุคใหมคน

วัยหนุมสาวออกไปทํางานตางถ่ินเพ่ือหารายไดสงใหกับครอบครัว แตชวง

หลังนี้คนวัยหนุมสาวสวนมากท่ีออกไปทํางานเริ่มมีความคิดท่ีอยากให

ลูกหลานไดเติบโตในเมือง จึงไมไดกลับไปยังชุมชนของตนอีก แตก็มีบาง

กลุมท่ีกลับไปยังชุมชนของตนเองเม่ือมีอายุมากข้ึน หากเขาใจวงจรชีวิต
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ของคนอีสาน จะทําใหเขาใจในบริบทสังคมอีสานไดข้ึน และจะมองภาพ

ของการอพยพแรงงานในรูปแบบท่ีเปนวัฏจักรของชีวิตในรูปแบบหนึ่งของ

การเคลื่อนยายของคน  

 แตในขณะเดียวกัน ในการศึกษาสมัยใหม เด็กรุนใหม ไมไดเรียน

ทักษะชีวิตเหมือนคนสมัยกอน ผูสูงอายุในชุมชนไมไดเรียนเหมือนเด็ก

สมัยใหม จึงไมรูวาจะสอนอะไรใหกับเด็กรุนใหมๆ จึงเกิดเปนชองวาง

ระหวางวัย กลายเปนแนวคําถามท่ีวา เราจะเสริมชองวางระหวางวัย

อยางไร ท่ีจะทําใหเด็กเกิดความเคารพผูใหญท่ีอยูในครัวเรือน เพระตอนนี้

เด็กเกิดความรูสึกวา “ ความรูท่ีมีมันอยูในโลกกวาง ความรูท่ีปูยาตายายมี

เปนโลกแคบ ” มีงานท่ีมหาวิทยาลัยเคยทํา เปนงานของคณะวิทยาศาสตร 

คือ การสอน IT ใหกับผูสูงอายุ ผลจากการวิจัยพบวา สามารถลดชองแคบ

ระหวางวัยได เพราะทําใหผูสูงอายุกับลูกหลานไดพูดคุยกัน มีประเด็นใน

การพูดคุยรวมกันได รวมท้ังผูสูงอายุยังสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู

เรื่องตางๆไดงาย เชน งานฝมือสมัยใหม ถักนิตติ้ง ทําเปนอาชีพเสริม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราจะเสริมชองวางระหวางวัยอยางไร ท่ีจะทําใหเด็กเกิดความเคารพ

ผูใหญท่ีอยูในครัวเรือน เพราะตอนนี้เด็กเกิดความรูสึกวา  

“ความรูท่ีมีมันอยูในโลกกวาง ความรูท่ีปูยาตายายมีเปนโลกแคบ” 

ผศ.อินธิรา ซาฮีร อดตีรองอธิการบดีดานการวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสังคม 
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ทิศทางการดําเนินงานโครงการ 

 1. ตองเสริมความรูดาน IT ใหกับผูสูงอายุเพ่ือท่ีจะไดเขากับโลก

สมัยใหม ใหทันกับโลกสมัยใหม และสามารถพูดคุยกับลูกหลานได เปนการ

ลดชองวางระหวางวัย ซ่ึงตัวเด็กเองก็ตองการท่ีพ่ึง ท่ีพูดคุย เพียงแตเขามี

ความรูสึกวา ปูยาตายายลาสมัย จึงทําใหไมอยากพูดคุยดวย จึงตองหันไป

พ่ึงเพ่ือนแทน ดังเชนในตางประเทศ มีคอรสเรียนท่ีพอแมตองสงลูกไปเรียน 

คือ ทักษะการใชชีวิต เพราะทักษะเหลานี้ทางโรงเรียนยุคใหมไมไดสอน  

 2. ธนาคารเวลาจิตอาสา ในการสรางครอบครัวอบอุนสูงวัยควรดึง

รูปแบบท่ีเมืองนอกใช และคิดวามีประโยชน ทดลองทําในกระบวนการ 

เชน เรื่องธนาคารเวลา คลายกับโครงการจิตอาสาท่ีประเทศไทย เพียงแต

ไมมีการบันทึกวาไดทํากิจกรรมใดบาง แตถาเราไปชวยเหลือแลวบันทึกวา 

ไดทํากิจกรรมอะไรบาง ไดชวยเหลือดูแลคน เปนเครดิตของแตละคน เก็บ 

บันทึกไวเหมือนกับเงิน พอถึงตัวเราเองเจ็บปวย หรือตองการความ

ชวยเหลือ คนอ่ืนก็มาชวยเราตอ ธนาคารเวลาไมจําเปนตองเอาแคเด็กหรือ

เยาวชน เอารุน 60 ข้ึนไปท่ียังแข็งแรงอยูไปชวยคน 70 กวา หรือผูปวยติด

เตียง ถาทําในตําบล/ชุมชน ก็จะสามารถแชรรวมกันได สามารถหา

หนวยงาน รพสต. เปนหนวยดูแลในเรื่องนี้เกิดข้ึน  

 3. การจัดใหมีโฮมสเตยแลกเปลี่ยนเรียนรู กรณีตัวอยางบานพัก

คนชราในประเทศเนเธอรแลนด ท่ีใหเด็กหนุมสาว นักทองเท่ียวท่ีมาจาก

ตางเมือง ตางถ่ิน เขาไปพักหรือมาใชชีวิตรวมกับผูสูงอายุในบานพักไดฟรี 

แตตองแลกกับการทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุเพียงไมก่ีชั่วโมง/วัน พูดคุย 

แลกเปลี่ยนระหวางกันซ่ึงทําใหผูสูงอายุไดเรียนรูความรูใหมๆจากคนท่ีเขา
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มาพัก และผูท่ีเขามาพัก ก็ไดเรียนรูประสบการณอันทรงคุณคา/เรื่องราว

เกาๆจากผูสูงอายุไปดวย  

 4. .เรียนรูวัฒนธรรมคานิยม ในพ้ืนท่ี/ชุมชน ตางมีวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตของชุมชน คานิยม เพียงแตวาสิ่งเหลานี้ถูกลืมเลือนไป โครงการควรจะ

ดึงเอาวัฒนธรรม คานิยมเหลานี้ออกมา และรักษาไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางดําเนินการดานครอบครัวในสังคมสูงวัย 

1. เสริมความรูดาน IT ใหกับผูสูงอายุ  

2. ธนาคารเวลาจิตอาสา 

3. การจัดใหมีโฮมสเตยแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. เรียนรูวัฒนธรรมคานิยม 

 

ผศ.อินธิรา ซาฮีร อดตีรองอธิการบดีดานการวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสังคม 
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นายพิเชษฐ วิเศษรอด เลขานายกเทศบาลตําบลเมืองศรีไค กลาววา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคท่ีเล็กท่ีสุดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี

นั้นๆ แตขณะเดียวกันมีขอมูลพรอมในดานขอมูลสารสนเทศตางๆ เปน

องคกรท่ี มีความใกลชิด มีความเปนญาติ พ่ีนองของชุมชนไดดีกวา

หนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ถาอยูในพ้ืนท่ี หนาท่ีหลักคือ ตองดูคนในพ้ืนท่ีของ

ตน ใหมีสังคมสันติสุข มีครอบครัวท่ีอบอุน หากตองการจะพัฒนาสังคมให

ดี ข้ึน สิ่งแรกจะตองพัฒนาครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็งกอน เม่ือ

ครอบครัวเปนครอบครัวท่ีอบอุนเขมแข็งแลว สังคมจะดีข้ึน แนวทางท่ีทํา

ใหครอบครัวอบอุน คือ ตองยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง ตองมีความเขาใจ

กันระหวางสมาชิกในครอบครัว  

 ตําบลเมืองศรีไค ในลักษณะทางกายภาพ  สมัยกอนไมมีตึกสูง ไม

มีแหลงธุรกิจ ไมมีแหลงอํานวยความสะดวก และมีเพียงแตคนในชุมชนท่ี
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อาศัยอยู แตเม่ือมีมหาวิทยาลัยเกิดข้ึน มีตึกสูง มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ มีแหลงธุรกิจท่ีหลากหลายเขามา รวมท้ังมีประชากรแฝงซ่ึงเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาไปอยูในชุมชนเปนจํานวนมาก สิ่งท่ีตามมา

คือ เกิดเศรษฐกิจเติบโตแบบกาวกระโดด ประชากรหนาแนน การจราจร

หนาแนน ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน สังคม วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมเริ่ม

เลือนหายไป  

 เม่ือลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป ลักษณะทางสังคมจึงเปลี่ยนไป

ดวย คนในชุมชนสวนใหญเริ่มออกไปทํางานท่ีตัวเมือง สงลูกหลานไปเรียน

ท่ีโรงเรียนในเมือง โดยจะเห็นไดวามีรถรับ-สงนักเรียนจากโรงเรียนในเมือง

เขามารับ-สงนักเรียนในชุมชนจํานวนมาก สงผลใหโรงเรียนในชุมชนมี

จํานวนนักเรียนลดนอยลงไป ท้ังนี้ การท่ีพอแม ของเด็กเหลานี้ไปทํางานใน

เมืองหรือตางถ่ิน ตองทําใหเด็กไดอยูกับปูยาตายาย หนาท่ีการดูแลเด็กจึง

ไปตกท่ีผูสูงอายุโดยตรง ทําใหผูสูงอายุไมมีเวลาท่ีจะดูแลและรักษาสุขภาพ

ของตัวเอง 

 สิ่งท่ีเปลี่ยนไปอีกอยางหนึ่งคือ แนวความคิดในการลงทุนเกิดข้ึนใน

สังคมผูสูงอายุ จากท่ีเคยคิดเพียงแตวา มีพ้ืนท่ีในการทําไรทํานาก็เพียงพอ 

มาเปนเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปนแหลงคาขาย ความอยากไดอยากมี คิดสรางแหลง

รายไดใหกับลูกหลานในอนาคต ความคิดเหลานี้มีเพ่ิมมากข้ึนในความคิด

ของผูสูงอายุ  

 การพัฒนาครอบครัวในอนาคตของสังคมผูสูงอายุ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไดรวมงานกับ รพสต. ในการพัฒนาสุขภาพต้ังแตวัยแรกเกิด

จนถึงผูสูงอายุ ในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีโรงเรียนผูสูงอายุ ชมรม
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ผูสูงอายุ และสนับสนุนทุกกิจกรรมของ รพสต.เพ่ือพัฒนาใหครอบครัว

อบอุนตนแบบ  

 การพัฒนาดานครอบครัว มี 2 ดาน หนวยงานท่ีจะสนับสนุนคือ 

เทศบาล ตองทําความเขาใจกับผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุอยูอยางมีคุณคา 

พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู รูจักพอเพียง รูจักปลอยวาง เม่ือจิตใจเปนกุศล สิ่ง

เหลานั้นจะทําใหผูสูงอายุมีความสุขในบั้นปลายชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ีทําใหครอบครัวอบอุน คือ ตองยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง 

ตองมีความเขาใจกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 

นายพิเชษฐ วิเศษรอด เลขานายก เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
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นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

แนวทางการพัฒนาครอบครัวไทยสูครอบครัวอบอุนเขมแข็ง สิ่งสําคัญตองดู

บริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดแก   

 1. ตองใหความสําคัญกับโครงสราง สมัยกอนสังคมเปนครอบครัว

ขนาดใหญ  ปจจุบันกลายเปนครอบครัวขนาดเล็ก เปนโครงสรางท่ี

เปลี่ยนแปลง ตองเอามาเปนปจจัยในการวิเคราะห 

 2. ระบบสุขภาพ ตระหนักวา ระบบสวัสดิการในดานสุขภาพใน

ปจจุบันเปนระบบท่ีผูสูงอายุตองการหรือไม ซ่ึงระบบสุขภาพมีผลโดยตรง

ตอเศรษฐศาสตรครัวเรือน กลาวคือ กลุมผูสูงอายุมีคาใชจายดานสุขภาพ

ตอคนมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ แตไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีต่ํากวาและ

ไมสอดคลองกับภาระคาใชจายจริง จึงจําเปนท่ีตองจายเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับ

สวัสดิการดานการรักษาสุขภาพ 
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 3. วัฒนธรรม ซ่ึงเปนจุดแตกหักในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมเปน

ตัวสานความสามัคคี ดังคํากลาวท่ีวา “เด็กแตงงานผูเฒามีลูก” ควรเอามา

วิเคราะหวาเปนอยางไร อยาใหตางคนตางเปนภาระแกกัน ผูสูงอายุดูหลาน 

กลายเปนผูสูงอายุติดบาน และขาดการศึกษาจึงสอนหลานแบบผิดๆ ตอง

พัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปญญาเดิมๆท่ีมีอยูใหเขมแข็ง  

 4. การศึกษาของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุควรไดรับการศึกษา 

นวัตกรรมและ IT  

 

  “ระบบสุขภาพมีผลโดยตรงตอเศรษฐศาสตรครัวเรือน กลาวคือ กลุม

ผูสูงอายุมีคาใชจายดานสุขภาพตอคนมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ” 

นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
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กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนาครอบครัวอบอุนในสังคมผูสูงอายุ: 

บทบาทคณะอนุกรรมการระบบสุขภาพอําเภอดานครอบครัวผูสูงวัย

คุณภาพ 

 

 
 

นายทศพล ไกรพันธ ผูใหญบานหมู 4 ตําบลเมืองศรีไค กลาววา 

แนวทางในการพัฒนาสังคม เริ่มตนท่ีครอบครัว โดยไดเสนอแนวทางดังนี้ 

 1. ทักษะการใชชีวิต กับธนาคารเวลา ควรทําแบบคูขนานกัน เชน 

ทักษะการใชชีวิต การเรียนหนังสือสมัยใหม เนนเรียนวิชาการ แตไมได

เรียนทักษะการใชชีวิต ซ่ึงทักษะชีวิต คือโลกของความเปนจริงในการดํารง

ชีพ อาจตองนําทักษะชีวิตมาเปนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยดวย  

 2. ธนาคารเวลาทุกคนสามารถทําได ในรูปแบบงานจิตอาสา 

ออกแบบกลไกบางอยางเพ่ือใหเชื่อมตอโครงการครอบครัวอบอุนตนแบบ 
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 3. การจัดทําฐานขอมูล ระบบครอบครัว ท่ีบงบอกสถานการณ

ครอบครัวในปจจุบันของชุมชน ถามองไปในอนาคต เราจะเห็นอะไรบาง 

แนวโนมการอพยพของแรงงาน การท่ีครอบครัวมีความหางเหินกัน เพราะ

มีบริบทท่ีหลากหลายเขามาแทรก และจัดมีวิธีจัดการกับปญหาดังกลาว

อยางไร 

 4. เวลาทํางานตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน จึงจะ

สามารถสําเร็จได 

 5. กระบวนการในการทํางานตองมีความยึดม่ันในความรวมมือกัน

อยางใกลชิด ดังเชน การท่ีนํานายอําเภอมาเปนประธาน มีนักวิชาการ มี

หนวยงานจากทุกภาคสวน ประชาชน มารวมกัน เปนเหมือนเปนกองทัพท่ี

พรอมจะเคลื่อนท่ีไปดวยกัน  

 6. หากโครงการมีความชัดเจนในเปาหมาย กิจกรรม มีกลไกท่ี

ชัดเจน ถือวาโครงการสําเร็จในสวนหนึ่ง และตองดึงภาคีเครือขายตางๆเขา

มารวมใหมากข้ึน  

 7. การลงพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย ในไตรมาสแรกไมจําเปนตองทุก

เปนครอบครัว จัดสัดสวนในการเก็บขอมูลดานตางๆ เก็บประมาณ 30-

40% เอากิจกรรมมาทดลองใชในบางพ้ืนท่ี เม่ือไดผลดี ในไตรมาสท่ี 2 จึง

ทําการขยายพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมตอไป  

 8. ครอบครัวอบอุนตนแบบ ควรคนหาศักยภาพของการเปน

ครอบครัวอบอุนท่ีอยูทามกลางการถูกบีบค้ันทางสังคม  

 9. ความอดทนในการทํางาน ตองใชพลังความตั้งใจ ความมุงม่ันใน

การทํางานเพ่ือใหโครงการดําเนินไดสําเร็จ  
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 10. คิดแบบนวัตกรรมใหม คือ โครงการอาจไมสําเร็จ 100% แตก็

พยายามพัฒนาตอไปเรื่อยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพอธวัชชัย ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลเมืองศรีไค 

 ชมรมผูสูงอายุตําบลเมืองศรีไค มีประชากร 715 คน มีสวัสดิการ

เงินในกรณีเสียชีวิต12000 บาท/คน ปวยนอนโรงพยาบาล 200บาท/คน มี

คณะกรรมการชมรมหมูบานละ 2 คน ท่ีคอยสงขาวกิจกรรมตางๆในชมรม 

ชมรมผูสูงอายุตําบลเมืองศรีไค  เม่ือกอนยังไมมีสถานท่ีตั้งม่ันคง ยาย

สถานท่ีจัดกิจกรรมทุกครั้ง จึงมีความคิดท่ีจะหางบประมาณสรางอาคาร

ชมรมผูสูงอายุ โดยไดรางหนังสือขอความอนุเคราะหงบประมาณในการ

สรางอาคารชมรมผูสูงอายุ ถึงนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้มีความตั้งใจจะปรับปรุง

บริเวณรอบชมรม ปรับทัศนียภาพใหมีความรมรื่น นาทํากิจกรรม  

 

“การจัดทําฐานขอมูล ระบบครอบครัว…” 

“กระบวนการในการทํางานตองมีความยึดม่ันในความรวมมือกันอยาง

ใกลชิด” 

นายทศพล ไกรพันธ ผูใหญบานหมู 4 ตําบลเมืองศรีไค 

 

22 l  ทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีครอบครวัอบอุน่ตน้แบบ: กรณีบทสรุปจากเวทีชีทิ้ศทางตาํบลเมืองศรไีค  
 



 

 
  

นายคําเล่ือม พลอามาตย ปราชญชาวบาน กลาววา 

 การเริ่มตนทุกอยาง เกิดข้ึนท่ีครอบครัว ความรักจะเปนเกราะ

กําบังท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงทางปราชญไดยกตัวอยางกรณีศึกษาจากตัวของปราชญ 

กลาววา  

 “ตัวกระผมมีลูกสาว ลูกสาวโทรมาปรึกษาเรื่องการเรียน จึงบอก

กับลูกสาวไปวา ขุดสราง(ขุดบอน้ํา) กอนสิฮอดน้ําตองพอหินดางกอน

หลายมอง(หลายท่ี) มันก็เปรียบกับการศึกษากอนท่ีจะสําเร็จใน 4 ป เอา

ของายๆกอน แลวคอยเอาขอยาก”  

 มีหลาน สอนหลาน “หลานอยากไปดูวัวควาย แลวสอนหลานวา 

ประโยชนของวัวควาย ปูยาตายายเฮา ใชไถนา เฮ็ดขาวใหคนเฮากิน 

ปจจุบันบไดใชแรงงาน คนก็เอามาเลี้ยงเปนเศรษฐกิจ ” เอาความรู ท่ี

เก่ียวกับการประหยัดมาสอน  

 “มีเพ่ือนท่ีหัวโบราณ ไมเขาใจวัยรุน ไมเขาใจในครอบครัว มีโรงสี 

มีนา มีไร พอไดลูกเขยมา ก็ใหตื่นแตตี 5 อาศัยอยูดวยได ไดเดือนกวาๆก็
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พาลูกสาวกับหลานยายไป เพราะวา คนปจจุบันจะไปตื่นแตตี 4 ตี5 

เหมือนคนรุนพอรุนแมไมได ไปอยูกลางไรกลางนาไมได” 

 “สิ่งใดท่ีจะเปนประโยชนแกครอบครัว จะไมบนไมวาอะไร จึงทํา

ใหครอบครัวอยูดวยกันได ลูกหลานอยูไหนไมวาไกลแคไหนก็กลับมาหา ซ่ึง

เปนความสุขของผูสูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง” 

 

 

 
 

ตัวแทนกลุมแมบาน  

 ครอบครัวอบอุนไดก็ข้ึนอยูกับสมาชิกในครอบครัวเปนหลัก ทําตัว

เปนตัวอยางท่ีดีใหกับสมาชิกในครอบครัว สอนใหรูจักประหยัด อดออม 

พอเพียง ชวยเหลืองานบาน ยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต เขารวมกิจกรรม

ของหมูบาน เชน สืบสานวัฒนธรรม ทําความดีเพ่ือสังคม เปนตน อีกท้ังพอ

แมควรเปนตัวอยางท่ีดีแกลูกหลานของตน มีความสามัคคีกันในการดูแล

ลูกหลาน  
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ตัวแทนกลุมสภาเด็กและเยาวชน 

 ไดเขาไปมีสวนรวมในจิตอาสาดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับใหบริการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทํากิจกรรม รวมกับผูสูงอายุ เชน ทํา

กระติ๊บขาวในชุมชน พรอมท้ังสรางเพจเพ่ือทําการขายกระติ๊บขาวในโลก

ออนไลน ความรูสึกท่ีไดคือมีความสุขท่ีไดทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ 

เขาใจความรูสึกของผูสูงอายุ และไดเรียนรูหลายอยางจากประสบการณ

ของผูสูงอายุ  
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นายพิบูลชัย ศรีเขม ผูอํานวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

 ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุน จําเปนหรือไมท่ีตองอยูกันอยางพรอม

หนาพรอมตากัน เชน ครอบครัวหนึ่งท่ีมี พอ แม ปูยาตายาย ลูกหลาน อยู

พรอมหนาพรอมตากัน ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งท่ีมีเพียงปูยาตายาย และ

หลานเพียงเทานั้น และครอบครัวท่ีมีปญหามักมาจากเรื่องของเศรษฐกิจ

มากกวาการไมอยูพรอมหนาพรอมตากัน 

 ปจจุบันครอบครัวเริ่มกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน พอแมตอง

ไปทํางานไมมีเวลาเลี้ยงดูลูก เด็กจึงจําตองเรียนหนังสือ ตั้งแตอายุ 2 ขวบ 

เพราะหากปลอยไวกับผูสูงอายุไปจนเขาโรงเรียนตามเกณฑ จะเปนการทํา

ใหผูสูงอายุไมมีเวลาดูแลตนเอง จึงตองมีศูนยเด็กเล็กข้ึน เพ่ือตอบสนอง

บริบทของครอบครัวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทําใหตัวชี้วัดทางการศึกษาในปจจุบัน 

ไมใชตัวชี้วัดจากระบบของการศึกษา แตเปนบุคคลท่ีอยูรอบขางท่ีกลายมา

เปนตัวชี้วัดดานการศึกษาแทน  
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นางสาวธภัฎ ไชยกุล ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองศรีไค กลาววา 

 ถาจะนําโครงการจากท่ีอ่ืนมาเปนตนแบบ ตองสรางองคประกอบ

ของตําบลเมืองศรีไคใหเปนรูปแบบท่ีดี เอาจุดออนมาเปนจุดแข็งใหได  

 

นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผูเช่ียวชาญดานเด็กและเยาวชน กลาววา 

 จากการเห็นภาพของการทํางานของตําบลเมืองศรีไค โดยเฉพาะ

การเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนผูสูงอายุกับชุมชน และการดึงเอาเด็กและ

เยาวชนท่ีอยูในสถานศึกษาเขามามีสวนรวม ซ่ึงในสวนของสภาเด็กและ

เยาวชน อาจจะตองมีการเสริมพลังใหกับเด็ก และเยาวชนในสภา ชักชวน 

ทําความเขาใจในการเสริมสรางพัฒนาเด็กและเยาวชน การดําเนินงานไม

ตอเนื่องทําใหขาดชวงไป  

 แกนนําเยาวชนจะเปนแกนนําหลักท่ีจะเปนพลังในการเชื่อมตอใน

งานของคนในครอบครัวไดเชื่อมกันทุกชวงวัย เพราะเปนวัยท่ีมีพละกําลัง มี

แรงคิด มีศักยภาพในการท่ีจะดึงเอาพลังในตัวออกมาทํากิจกรรม และถา

เด็ก และเยาวชนผสมผสานกันอยางหลากหลาย ท้ังอยูในระบบและนอก

ระบบการศึกษา รวมพลัง ใชพลังในการดึงเอาศักยภาพของพ้ืนท่ีมาทําให

เกิดคุณภาพชีวิตท่ีของคนท่ีอยูในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําบลเมืองศรี

ไค เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ท่ีมีรานเกม แหลง

อบายมุขตางๆเกิดข้ึน นําโครงการนี้ไปขับเคลื่อน ดึงเอาภาคีตางๆมา

รวมมือกันเพ่ือลดปญหาเหลานั้น เด็กและเยาวชนมาเชื่อมผูสูงอายุ เด็กใน

ชุมชน เอากิจกรรมการรูหนังสือของเด็กไปเชื่อมกับกิจกรรมของผูสูงอายุ 

เพ่ือลดชองวางระหวางวัย 
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นางกาญจน สิรี เสรีรัตนาคร หัวหนาภารกิจดานบริการปฐมภู มิ 

โรงพยาบาลวารินชําราบ 

 1. จุดเนนท่ีจะทําใหโครงการ กระบวนการ และกลไกในการทํา

โครงการใหสําเร็จ ควรจะมีการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งในการ

ดําเนินงาน 

 2. โครงการ ยังขาดความเปนครอบครัวเปราะบาง หรือขอมูลของ

ครอบครัวท่ีไมอยูในเปาหมาย ซ่ึงจะเปนขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีจะทําให

ออกแบบดานกลยุทธท่ีจะขับเคลื่อนครอบครัวเขมแข็ง คนหาปญหาท่ี

แทจริงในตําบลเมืองศรีไคนั้นคืออะไร   

 3. การท่ีไดปญหามาแลวจะขับเคลื่อนได ตองมีคณะกรรมการใน

การดําเนินโครงการ ท้ังหนังสือการยกรางยังขาดความครอบคลุมในเนื้อหา  

 4. ลําดับความสําคัญวา ในครอบครัวจะมีตัวชี้วัดในการเปน

ครอบครัวเขมแข็งอยางไร เยาวชนยังเปนชองวางระหวางผูสูงอายุหรือไม 

และจะเลือกสวนไหนมาเชื่อมกอน และเชื่อมอยางไร  

 

นายสุชัย เจริญมุขยนันท  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่ือสรางสุข 

กลาววา 

 การรูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ สังคมเปลี่ยนไปเร็ว ถาผูสูงอายุรูเทา

ทันสื่อท่ีเกิดข้ึนไดในทุกมิติ เปนชุดความรูท่ีนาจะถายทอดแกผูสูงอายุ  

ทุกวันนี้ผูสูงอายุจะเชื่อขอความหรือขาวท่ีมาจากโซเซียลมากกวาเชื่อคนใน

ครอบครัว ดังนั้น วิธีการสําคัญคือ สอนวิธีการสืบคนขอมูลท่ีเปนจริงใหแก

ผูสูงอายุ 
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