
 

 

นโยบายกับประชารัฐกับการพึ่งพาตนเองได้ของผู้สูงอายุ  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

๑. เพ่ือประเมินนโยบายประชารัฐในการส่งเสริมการพึง่ตนเองของ

ผู้สูงอายุ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

สรุป ฝ่ายบริหารมีมนุมองต่อนโยบายประชารัฐในด้านบวกโดยได้กล่าวว่าเป็น

นโยบายท่ีเข้าถึงรากหญ้ามากกว่านโยบายของรัฐบาลอ่ืน โดยโครงการของประชารัฐจะ

ใช้ผ่านองค์การปกคลองสว่นท้องถ่ิน ซึง่มีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสดุ นโยบาย

ประชารัฐจะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนมากก็ขึน้อยู่กบัความเข็มแข็งของชมุชนเอง รวมถึง

โครงการประชารัฐควรเป็นการท าแบบต่อเน่ืองและจริงจงั ซึง่ถ้ามองในหลายมิติเพราะ

สรุปได้ดงันี ้

 ด้านคณุภาพชีวิต โครงการสามารท าให้ผู้สงูอายเุกิดการรวมกลุ่มกนัเพ่ือท า

กิจกรรมต่างๆ สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ของ

แต่ละท่านมาสร้างองค์ความรู้ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมคณุภาพชีวิต ส่งเสริมรายได้และ

อาชีพแก่ผู้สงูอาย ุ

- ด้านสภุาพจิตผู้สงูอายท่ีุได้มารวมกลุ่มกนัท ากิจกรรม มาระบายความในใจ

รวมถึงพดูคยุถามไถ่สขุภาพของกนัและกนั ท าให้สามารถลดความเครียดและความ

ทกุข์ใจของผู้สงูอายไุด้ 

- การน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการไปดงูาน หรือไปทศันะศกึษานอกสถานท่ีน ากลบัมา

ประยกุต์ในท้องถ่ินหรือในบ้านของตนเองได้ซึง่สามารถน าไปสู่คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 



- เกิดความสามคัคีในชมุชนรวมกนัท ากิจกรรมในโครงการประชารัฐท่ีรัฐบาล

จดัสรรมาให้รวมถึงยงัเป็นช่องทางท่ีท าให้ผู้สงูอายสุามารถบอกถึงความต้องการของ

ผู้สงูอายไุด้ด้วย 

ด้านสาธารณสขุ นโยบายประชารัฐสามารถตอบสนองทางกายภาพของ

ผู้สงูอายไุด้เช่น โครงการซอ่มแซมห้องน า้ของผู้สงูอาย ุการจดัหาสขุภณัฑ์ให้เหมาะสม

กบัผู้สงูอาย ุโดยผู้สงูอายท่ีุอยู่ในชนบทหรือในพืน้ท่ีการเกษตร ห้องสขุายงัเป็นแบบ

ดัง้เดิม ดงันัน้โครงการท่ีรัฐส่งมาในการซอ่มแซมห้องน า้ของผู้สงูอายจุงึช่วยอ านวย

ความสะดวกในแก่ผู้สงูอายเุป็นอย่างยิ่ง 

ด้านเศรษฐกิจ นโยบายประชารัฐท่ีส่งลงมาในพืน้ท่ีท าให้มีเงินหมนุเวียนใน

ชมุชน เกิดการใช้จ่ายในชมุชน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กบัผู้สงูอาย ุเช่นโครงการ

สร้างอาชีพของผู้สงูอายทุ าน า้พริกเพ่ือจ าหน่ายในโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล 

เป็นต้น 

แต่อีกมนุมองหนึง่ของฝ่ายบริหารท่ีเห็นถึงนโยบายประชารัฐในด้านลบซึง่ในด้านบคุคล

และฝ่ายบริหารกล่าวไว้ดงันี ้

-การไม่พึง่ตนเองของผู้สงูอาย ุโดยผู้สงูอายจุะคอยรับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลเป็นหลกัเพราะคิดว่าสิ่งท่ีได้รับเป็นของรัฐบาลจดัให้เป็นของฟรี ซึง่น าไปสู่การใช้

อย่างฟุ่ มเฟือย และเร่ืองสิทธิจากการรักษาพยาบาล เม่ือเจ็บป่วยก็จะเข้ารับจาก

โครงการนี ้แต่ในทางปฏิบตัิกบัไม่ไปลงช่ือท่ีรัฐบาลก าหนดสิทธิในสถานพยาบาลก่อนท่ี

จะใช้สิทธินี ้

 ส่วนในด้านนโยบายประชารัฐโดยรวมก็ยงัมีข้อจ ากดัหรือมีความติดขดับาง

ประการในการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหารโดยได้เสนอไว้ดงันี ้

-นโยบายประชารัฐเป็นนโยบายท่ีใช้ทัว่ประเทศท าให้เกิดความไม่เหมาะสมใน

แต่พืน้ท่ี จะเห็นได้ชดัของพืน้ท่ีในอ าเภอสามพรานท่ีมีทัง้เขตอตุสาหกรรมซึง่มีโรงงาน

อยู่เป็นจ านวนมากและยงัมีพืน้ท่ีท าเกษตรโดยมีเกษตรกรท าพืชสวนไร่นา ดงันัน้ความ



ต้องการของชมุชนย่อมมีความแตกต่างกนัจงึท าให้นโยบายประชารัฐไม่สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ได้อย่างท่ีรัฐบาลคาดหวงัไว้  ด้านเศรษฐกิจ เกิดการผกูขาดและท าให้

โครงการเดิมอ่ืนๆขาดหายได้ 

โดยสรุป นโยบายประชารัฐ ในส่วนของปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

นโยบาย คืองบประมาณ ความคุ้มค่าในการใช้ จ านวนบคุลากร และระยะเวลาในการ

ด าเนินโครงการ เป็นการด าเนินการไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัน้ แม้ในบาง

นโยบายท่ีมีการจดัสรรงบประมาณมาให้มากแต่ด้วยบคุลากรท่ีมีอยู่จ ากดั เพราะในทาง

ปฏิบตัิเป็นการใช้บคุลากรในพืน้ท่ีท่ีซึง่ภาครัฐมิได้เพิม่บคุลากรในแต่ละนโยบายมาให้

หน่วยงานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีท าให้บคุลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิตามนโยบายประชารัฐ 

อีกทัง้เวลาได้ถกูก าหนดในแต่ละโครงการนัน้น้อย ท าให้เป็นความกดดนัต่อฝ่ายบริหาร

ท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของภาครัฐ เม่ือระยะเวลาสัน้ท าให้ประสิทธิผล

ของนโยบายลดลงไม่เต็มประสิทธิภาพ สืบเน่ืองมาจากกระบวนการของภาครัฐ 

กฎหมาย กฎระเบียน ขัน้ตอนมีมากมายท าให้มีเวลาเหลือให้ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีไม่พอเพียง  

บางโครงการท่ีผ่านมาทางฝ่ายปกครองคือ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะโครงสร้าง

พืน้ฐานก็ไม่สามารถด าเนินการเองได้ จงึต้องไปอาศยัฝ่ายบริหาร (อปท) เช่น 

ด าเนินการเขียนแบบก่อสร้างเป็นต้น  

 โครงการบตัรประชารัฐ เป็นโครงการท่ีดี เหมาะสม ลงถึงประชาชนรากหญ้า แต่

ต้องท าอย่างต่อเน่ือง เพราะช่วยผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อย ช่วยชาวนา เกษตรกรและช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้คณุภาพชีวิตดีขึน้ มีโอการรวมกลุ่มพบปะพดูคยุแลกเปล่ียน

เรียนรู้มากขึน้ เพราะมีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง ลดความเครียด มีการรวมกลุ่ม

ประกอบอาชีพพึง่พาตนเองได้เพิม่ขึน้ ทราบถึงปัญหาความต้องการของผู้สงูอายมุาก

ขึน้  แต่ข้อเสียคือ ผู้ ท่ีได้รับบตัรนัน้ไม่ได้เป็นคนจนแท้จริง และบางคนไม่กระตือลือล้น

ไม่คิดประกอบอาชีพไม่พยายามช่วยเหลือตนเองคิดแต่จะใช้สิทธิตนเอง(บางครัง้ไม่ไป

ขึน้ทะเบียนใช้สิทธิท าให้ไม่ได้รับสวสัดิการบางอย่าง)โดยการจะรอเงินช่วยเหลือจากรัฐ



ติดกบัดกัรอรับความช่วยเหลือ ใช้สินค้าฟุ่ มเฟือยเกินจ าเป็นไม่เป็นคนพอเพียง และด้าน

ร้านค้าท่ีรับช าระค่าสินค้าด้วยบตัรประชารัฐจะได้ประโยชน์เกิดการผกูขาด อาจมีการ

เพิม่ราคาสินค้า บงัคบัซือ้สินค้าท่ีไม่ต้องการเป็นต้น  ส่วนร้านท่ีไม่สามารถรับบตัร

ประชารัฐก็จะเสียผลประโยชน์และรายได้มากเช่นกนั เหมือนถกูกีดกนัออกมา  

 โครงการประชารัฐท่ีช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยัมีการซอ่มแซม สร้างห้องน า้ ห้อง

สขุาการปรับเปล่ียนโถส้วม ปรับปรุงบ้านพกัท่ีอยู่อาศยัท่ีทรุดโทรมก็ปรับปรุง และปรับ

สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อยเป็นโครงการท่ีดีผู้สงูอายท่ีุยากจนต่างยินดี

มาก แต่ก็ได้งบประมาณเพียงบางส่วนท าได้ไม่ทัว่ถึง และประชาชนก็จะรอให้รัฐมาซอ่ม

สร้างให้โดยท่ีไม่ช่วยเหลือตวัเองเบือ้งต้น และโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการท่ีดี

ช่วยเพิม่ช่องทางการขายสินค้าให้กบัประชาชนเพิ่มมากขึน้ 

 โครงการประชารัฐบางครัง้สัง่ให้ด าเนินการมาอย่างรวดเร็ว ต้องรีบปฏิบตัิ และ

มาหลายโครงการต่อเน่ืองโดยโครงการเดิมยงัไม่ส าเร็จโครงการใหม่มาต่อแล้วท าให้

ขาดประสิทธิผลท่ีดี เพราะขาดการวางแผนการด าเนินงานท่ีดีเพียงต้องการท าให้เสร็จ

เท่านัน้ โดยเฉพาะบางโครงการไม่เหมาะสมในพืน้ท่ี ใช้ได้กบับางแห่ง แต่ไม่เหมาะกบั

บางแห่ง แต่ก็ต้องด าเนินการไป เช่น บางพืน้ท่ีเป็นเกษตรกรรม บางพืน้ท่ีเป็น

อตุสาหกรรม เป็นต้น จงึไม่ตรงกบัความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ตรงตาม

ความต้องการของชมุชน ท าให้สิน้เปลืองงบประมาณมากแต่ได้ผลเพียงเล็กน้อย   

การน าเงินมาใช้โครงการนี ้เกิดจาการท่ีรัฐบาลเก็บภาษีเพิม่จากประชาชน เพิม่ค่าน า้ 

ค่าไฟ ค่าภาษีน า้มนั ฯลฯ เพ่ือน าเงินมาใช้กบัโครงการเหล่านนี ้ท าให้ประชาชนต้องมี

ภาระค่าใช้จ่ายมากขึน้ และเม่ือมีโครงการประชารัฐมาด าเนินการ โครงการอ่ืนท่ีเคยท า

ก็หยดุตวัลง เช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น    

 

สรุปได้ว่า ฝ่ายผู้สงูอายซุึง่เป็นผู้ รับประโยชน์จากโครงการประชารัฐนัน้ได้

สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายในด้านบวกไว้ว่า นโยบายประชารัฐนัน้สร้างความ



พงึพอใจให้ผู้สงูอาย ุเพราะโครงการเบีย้ยงัชีพของผู้สงูอายสุามารถเป็นค่าใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ มีคณุภาพชีวิตดีขึน้และท าให้ผู้สงูอายมีุความภาคภมูิใจว่าสามารถ

พึง่ตนเองได้ไม่เป็นภาระให้บตุรหลานมากนกั ในด้านเศรษฐกิจผู้สงูอายมุองว่าเป็นการ

ช่วยให้มีเงินใช้จ่ายในชมุชนเพราะเม่ือมีนโยบายประชารัฐมาด าเนินการกบักลุ่ม

ผู้สงูอายแุล้วนัน้ จะเกิดเงินหมนุเวียนในชมุชนจากรายได้ของผู้สงูอายท่ีุได้รับเงิน

ช่วยเหลือ 

 ด้านลบ ท่ีเกิดจากนโยบายประชารัฐนัน้ ผู้สงูอายไุด้กล่าวอย่างห่วงใยว่าจะท า

ให้ผู้สงูอายบุางคนไม่รู้จกัการพึง่ตนเอง ซึง่อาจท าให้ขีเ้กียจไม่อยากท างานเพราะคิดว่า 

จะมีหน่วยราชการน าสิ่งของมาให้เสมอ ส่วนอีกประเด็นหนึง่คือ การรวมกลุ่มกนัเพ่ือท า

กิจกรรม เพราะบางท่านก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านหรือดแูลลกูหลาน บางท่านก็เป็นผู้ ป่วยติด

เตียงท าให้ผู้สงูอายเุหล่านัน้ไม่สามารถมารวมกลุ่มท ากิจกรรมได้ ไม่สามารถบอกถึง

ความต้องการของเขาท าให้ภาครัฐไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผู้สงูอายเุหล่านีไ้ด้ ทัง้การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้สงูอายอุาจไม่ทราบหรือเข้าไม่ถึง

แหล่งข้อมลูของภาครัฐซึง่อาจท าให้เสียสิทธิท่ีควรจะได้ไป รวมทัง้ยงักงัวลเก่ียวกบั

นโยบายประชารัฐซึง่อาจมีการคอรัปชัน่เกิดขึน้ซึง่อาจท าให้ผู้สงูอายอุาจเสียสิทธิหรือ

ได้รับสิทธิท่ีควรจะได้ไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ของภาครัฐ 

 

         ๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการด าเนินนโยบายประชารัฐในการพึง่ตนเองได้ของ

ผู้สูงอายุ อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม (ใช้แนวคิด Input –Process-

Output) 

สรุป ประเด็นประสิทธิภาพของนโยบายประชารัฐ(ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต)ได้ว่า ในส่วนของปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพนัน้จะครอบคลมุไปถึง

การใช้งบประมาณ โดยฝ่ายบริหารส่วนใหญ่มองว่าไม่คุ้มค่า เพราะเป็นโครงการท่ีมา

เร็วไปเร็ว ขาดการวางแผนท่ีดี ต้องการท าให้เสร็จสิน้โครงการเท่านัน้ และกระบวนการ 



กฎ ระเบียบมากไม่เหมาะสม ทางด้านบคุลากรฝ่ายบริหารมองว่าเป็นจดุอ่อนมีปัญหา

มากเพราะตวัผู้ปฏิบตัิงานเองส่วนหนึง่ รวมถึงก าลงัผู้ปฏิบตัิงานไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ

โครงการท่ีมาอย่างต่อเน่ืองและต้องท ากบัคนจ านวนมาก และด้านระยะเวลาเป็น

ประเด็นท่ีส าคญัคือระยะเวลาการด าเนินงานท่ีจ ากดัมากไม่พอต่อการด าเนินโครงการ 

รวมถึงขัน้ตอนการด าเนินงานระเบียบท่ีมากมาย ของทางราชการท าให้นโยบายประชา

รัฐไม่สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของรัฐบาลได้เต็มประสิทธิภาพ 

ทางด้านผู้สงูอายมุองว่าโครงการจากนโยบายประชารัฐนัน้ดี ใช้งบอย่างคุ้มค่า   

 

          ๓. เพ่ือน าเสนอกลไก และแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายประชา

รัฐ เพ่ือส่งเสริมการพึง่ตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดงันัน้ สรุป ได้ว่าปัญหาและอปุสรรคท่ีฝ่ายบริหารท่ีได้กล่าวถึงนโยบายประชา

รัฐซึง่พอสรุปได้ดงันี ้

- ขาดการมีส่วนรวมของผู้สงูอายทุ าให้นโยบายประชารัฐไม่ตรงกบัความต้องการ

ของผู้สงูอาย ุเพราะนโยบายมาจากส่วนกลางภาครัฐมาสัง่ให้น ามาด าเนินการ แต่ไม่

ตรงกบัความต้องการของผู้สงูอายอุย่างแท้จริง เพราะขาดการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

โครงการของคนในพืน้ท่ี และบางโครงการผู้มาด าเนินนโยบายก็มาจากพืน้ท่ีอ่ืนมาท า

ตามหน้าท่ีเท่านัน้ ไม่เข้าถึงจิตใจความต้องการท่ีแท้จริงของคนในพืน้ท่ี และนโยบาย

ประชารัฐยงัไม่เหมาะสมกบัพืน้ท่ีแต่ละแห่ง เช่น บางแห่งเป็นชมุชนชนบท บางแห่งเป็น

ชมุชนเมือง บางแห่งเป็นเมืองกึ่งชนบท จงึท าให้ความต้องการแตกต่างกนัมาก แต่ต้อง

ด าเนินการตามนโยบาย โตรงการเดียวกนัทัง้หมาดทกุพืน้ท่ี  

- โครงประชารัฐเป็นโครงการทีดี แต่ถ้าขาดความชดัเจนในแนวปฏิบตัิ กฎระเบียบ

รองรับกบัโครงการ เช่น การตัง้กรรมการดแูลควบคมุ ตรวจสอบ การเบิกจ่าย



งบประมาณถกูต้องหรือไม่ ท าให้ติดขดัด้านการด าเนินงาน ไม่สามารถด าเนินการได้

โดยสะดวก โดยเฉพาะด้านการเบิกจ่ายเงิน 

- บคุลากรไม่เพียงพอต่อนโยบายประชารัฐท่ีภาครัฐส่งมาให้ด าเนินการในพืน้ท่ี 

โครงการประชารัฐด าเนินการหลายโครงการอย่างต่อเน่ืองและต้องประสานกบัคน

จ านวนมาก และหลายฝ่ายในเวลาท่ีจ ากดั จงึเกิดปัญหาบคุลากรไม่เพียงพอ รวมถึง

ระยะเวลาท่ีสัน้ ขัน้ตอน กฎระเบียบมากมาย จงึไม่เหมาะสมกบัการด าเนินโครงการจงึ

เป็นอปุสรรคท่ีส าคญั  

- พืน้ท่ีแต่ละหมู่ประชากรไม่เท่ากนั มากน้อยแตกต่างกนัมาก แต่ได้รับ

งบประมาณเท่ากนัทกุหมู่ โดยไม่ดจู านวนประชากรในหมู่บ้านนัน้เลย 

 

โดยสรุปได้ว่าผู้สงูอายท่ีุเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายประชารัฐนัน้ได้สะท้อนถึง

ปัญหาดงันี ้

 

ผู้สูงอายุ 

- ขาดการได้รับรู้ข่าวสารจากภาครัฐ เพราะการประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง ผู้สงูอายุ

บางท่านไม่ได้มาร่วมกิจกรรมผู้สงูอาย ุหรือเข้าร่วมกิจกรรมชมุชน ท าให้ไม่ได้รับ

ข่าวสารจากทางราชการ จงึท าให้ผู้สงูอายไุม่ได้เข้าร่วมก าหนดความต้องการท่ีแท้จริง

ของตนเอง หรือขาดการมีส่วนรวมในการก าหนดนโยบายประชารัฐ 

 

โดยสรุปได้ว่าผู้สงูอายท่ีุเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายประชารัฐนัน้ได้

สะท้อนถึงปัญหาดงันี ้

- ขาดการได้รับรู้ข่าวสารจากภาครัฐ เพราะการประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง ผู้สงูอายุ

บางท่านไม่ได้มาร่วมกิจกรรมผู้สงูอาย ุหรือเข้าร่วมกิจกรรมชมุชน ท าให้ไม่ได้รับ



ข่าวสารจากทางราชการ จงึท าให้ผู้สงูอายไุม่ได้เข้าร่วมก าหนดความต้องการท่ีแท้จริง

ของตนเอง หรือขาดการมีส่วนรวมในการก าหนดนโยบายประชารัฐ 

ดงันัน้สรุป แนวทางแก้ไขท่ีฝ่ายบริหารได้น าเสนอดงันี ้

- ควรท าประชาคมในชมุชนหรือสอบถามความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี

ก่อนท่ีจะจดัท าโครงการมา เพราะโครงการท่ีจดัมาบางครัง้จะไม่ตรงกบัความต้องการ

ของชมุชน และไม่ตรงกบัลกัษณะทางชมุชนและภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีเกษตร 

พืน้ท่ีอตุสาหกรรมหรือการท่องเท่ียว เป็นต้น งบประมาณควรจดัสรรตามประชากรท่ีพกั

อาศยัแต่ละหมู่บ้าน ไม่ควรจดัสรรให้งบประมาณเท่ากนัทกุหมู่บ้าน เพราะจ านวน

ประชากรท่ีพกัอาศยัแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ดงันัน้สรุป ข้อเสนอแนะท่ีฝ่ายบริหารได้น าเสนอมีดงันี ้

- ผู้สงูอายคุวรรวมตวักนัให้มากและทัว่ถึงในแบบชมรมเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของ

ตนเองและชมรม และให้ดแูลผู้สงูอายตุดิเตียงหรือพกิารมากขึน้ และพฒันาไปสู่

โรงเรียนผู้สงูอายท่ีุเป็นต้น  

- งบประมาณของนโยบายประชารัฐควรส่งตรงมายงัฝ่ายปกครองเพราะเป็น

หน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสดุรัฐควรจดัท าเป็นคปูองแทนบตัรสวสัดิการแจกแก่

ผู้ มีรายได้น้อย แทนวิธีการปัจจบุนั เพราะผู้สงูอายสุามารถน าไปซือ้ของท่ีต้องการอย่าง

แท้จริงตามร้านค้าอ่ืนได้ โดยไม่ต้องจ ากดัเฉพาะร้านธงฟ้า เพื่อเป็นการช่วยเศรษฐกิจ

ชมุชนอย่างแท้จริง แล้วผู้ ท่ีได้รับคปูองก็น าไปแรกเป็นเงินสดกบัส่วนราชการในพืน้ท่ี 

เช่น อปท. เป็นต้น รัฐควรสร้างเมืองหรือชมุชนส าหรับส าหรับผู้สงูอายโุดยเฉพาะให้อยู่

รวมกนั 

- จดัท าข้อมลูผู้สงูอายท่ีุเป็นเกษตรกร เพื่อช่วยกลุ่มผู้สงูอายท่ีุเป็นเกษตรกรและ

เป็นกลุ่มคนจนอย่างแท้จริง เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างตรงจดุ รวมถึงการน าเทคโนโลยีท่ี



ทนัสมยัมาใช้กบังานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอายหุรือเพ่ือสนบัสนนุผู้สงูอายโุดยตรง และ

ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั เพื่อการน ามาประยกุต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิตของผู้สงูอาย ุ

- นโยบายประชารัฐท่ีดีต้องต่อยอดได้ โดยการให้ผู้สงูอายสุามมารถพึง่พาตนเอง

ได้จากการท่ีได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการสร้างงานส่งเสริมอาชีพรวมถึงท า

โครงการประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีผู้สงูอายผุลิตได้ 

- ส่งเสริมโครงการจิตอาสา ส่งเสริมคนมาช่วยด าเนินกิจกรรมกบัผู้สงูอาย ุส่งเสริม

คณุภาพชีวิต เพราะผู้สงูอายขุาดบคุลากรท่ีจะมาช่วยชีน้ าทัง้ทางด้านร่างกาย และ

จิตใจ การด าเนินชีวิต 

กล่าวโดยสรุปท่ีผู้สงูอายไุด้น าเสนอแนะไว้ดงันี ้

- รัฐควรส่งเสริมสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ผู้สงูอายเุพ่ือจะได้พึง่พาตนเองได้บ้าง 

และเน้นแนวทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพ่ือท าให้ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิตดี

ขึน้ได้ ควรมีหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีมาตรวจสขุภาพขอผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีและถึงผู้สงูอายท่ีุ

ติดเตียงบ้าง และการขอปรับเบีย้ยงัชีพของผู้สงูอายุ 


