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	 การวจิยันี้มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสถานการณ์ผูสู้งอายทุี่ไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่อยูอ่าศยัในชมุชนเมอืง	ค้นหารปูแบบการจดัสวสัดิการสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายุ 
ที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์นที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 และทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตัวอย่าง	 โดยการวิจัยเชิงบูรณาการ 
บนพื้นฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ	(correlation	studies)	 ประกอบด้วย	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	 แนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	
สัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	และการวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative	research)	เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 ในพื้นที่	4	 ชุมชน	4	จังหวัดได้แก่	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	 สระบุรี	 และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	จ�านวน	100	คน	และชาวต่างประเทศ	14	ตัวอย่าง	ประกอบด้วย	อินโดนิเซีย	รัสเซีย	บัลกาเลีย	 
ญี่ปุ่น	 มาเลเซีย	 และการสนทนากลุ่ม	 โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 ผู้สูงอายุฯ	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 พระสงฆ์	 แกนน�าอาสาสมัครดูแล 
ผู้สูงอายุที่บ้าน	 ผู้แทนภาครัฐ	 ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงส�ารวจความคิดเห็นในสังคมทั่วไปเพื่อยืนยันบรรทัดฐานของสังคม 
ด้วยการจดัท�าแบบสอบถามเชงิปรมิาณตามวธิขีองลิเคิร์ท	(Likert)	จ�านวน	80	ค�าถาม	ด�าเนนิการทดสอบหาค่าความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม	(Try	Out)	 
ได้ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบาท	(Cronbach	s	Alpha	Coefficient)	เท่ากบั	0.956	จงึน�าไปส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทั่วไป	จ�านวน	1,423	คน	 
ใน	4	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดปทุมธานี	นนทบุรี	พระนครศรีอยุธยา	และจังหวัดสระบุรี	ผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้
	 1.	 สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย	 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดพบประเด็น
ที่น่าห่วงใย	7	 ด้านประกอบด้วย	1)	 ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม	2)	 ด้านอาชีพและรายได้	 พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
ในเขตชุมชนเมือง	3)	ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว	4)	ด้านโอกาสและการเข้าถึงระบบ	5)	ด้านสุขภาพจิต	6)	ด้านสุขภาพกาย	และ	7)	ด้านความ
มั่นคงในชีวิต	
	 2.	 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองผลการวิจัยพบองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	1)	ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	"บวร"	โดยรัฐสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม	 
การถือศีล	5	บุญประเพณี	12	 เดือน	และ	7	พุทธวิธีรักษาโรค	รวมทั้งแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	ด้วยสันติวิธี	2)	"วัด" 
คือแหล่ง	 “สับปายะ”	 ทีช่่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุทีไ่ม่มีกรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า 
จัดให้มีมีสวนป่า	สวนครัวชุมชน	จัดให้มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและดิจิตอล	จัดตลาดนัดริมก�าแพงวัด	และศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว	ยังเป็นจุดเริ่มต้น
ถนนจักรยานสุขภาพด้วย	3)	 ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 พึงตระหนักรู้ที่จะเข้าอบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว	 “อานาปานสติ” 
การร่ายร�าเพื่อสขุภาพ	ฝึกท�าเกษตรพอเพยีง	และเรยีนรูศ้าสตร์พระราชาสูก่ารปฏบิตัภิายใต้การก�ากบัของ	อปท.			4)	พมจ.	หรอืส่วนราชการที่คุ้มครองชมุชน	 
เป็นศูนย์ข้อมูล	(QR	Code)	และแฟ้มประวัติรายบุคคล	ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับรายบุคคล	จัดท�าเขตพื้นที่พิเศษของผู้สูงอายุ	
จดัท�าทะเบียนยกย่องสตรผีูดู้แลผูส้งูอาย	ุผูร้กัษาศีล	5	คัดสรรผู้สูงอายแุกนน�าที่ติดสังคมให้เป็นครจูติอาสา	สนับสนุนครอบครวัผูสู้งอายดีุเด่น	และตดิตาม
เอื้ออ�านวยการตามพัฒนาการเป็นรายบคุคล	5)	พมจ.สนบัสนนุให้ผูสู้งอายทุี่ไม่มีกรรมสิทธิท์ี่อยูอ่าศยัรวมตัวกนักบัคนอื่น	จดัต้ังมูลนิธหิรอืกองทนุใน	“วดั”	
เพื่อท�าประโยชน์แก่สงัคมและพฒันาผูสู้งอายท่ีุด้อยโอกาสไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่อยูอ่าศยั	มฐีานะยากจนให้เป็นสวสัดิการ	แก่ตวัผูส้งูอาย	ุรวมถงึใช้ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย	1)	กิจกรรม	6	อ.	(อาหาร	อากาศ	อุจจาระ	อารมณ์	ออกก�าลังกาย	และอานาปานสติ)		2)	โครงการสัมพันธ์เยาวชน 
คู่แฝดคุณธรรม	และกิจกรรมอ่ืนท่ีเพิ่มรายได้หรอืลดรายจ่ายในครอบครวัผูส้งูอาย	ุ		6)	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศนูย์กลางหลกัสตูรพฒันาเยาวชน
จิตอาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส	 ร่วมกับ	 อสม.	 อพม.	 อผส.	 อพมก.และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ 
แข็งแรงแกนน�าให้เป็นครูอาสาประจ�าชุมชนแออัด	ในบทบาทผู้น�าสัมพันธ์	"บวร"	(บ้าน	-	วัด	-	ส่วนราชการ)	โดย	พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน	อปท. 
7)	ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	ที่อยู่อาศัยในที่บุกรุก	หรือที่สาธารณะ	ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี	 โดย	 	1)	 ระยะแรก	 
ให้สตรทีายาทผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานการตัดสินใจ	2)	 ระยะที่สอง	 ท�าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ�ารุง	 "บ้าน"	 (บ้านเดิมหรือของทายาท) 
แบบเรยีบง่ายแก่ผูส้งูอายุ	และ/หรอื		3)	ระยะสดุท้าย	โยกย้ายไปอยูส่ถานทีท่ีร่ฐัจะให้	เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ�าและการน�าไปใช้ประโยชน์	ผูว้จิยัจงึถอดรหสั
ผลการศึกษาและน�าเสนอผลการศึกษาจึงน�าเสนอผลการศึกษาวิจัย	 ด้วยตัวอักขระ	 คือ	 “3	 อ.	1ข.	3ว.”	 และสัญลักษณ์รูปภาพ(Model)	 เพื่อให้ง่าย 
ต่อการจดจ�า	และ	สามารถให้ประเทศเพื่อนบ้านได้น�าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย	
	 3.	 การทดลองรปูแบบฯ	 ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบไปทดลองใช้ระหว่างเดอืน	 มิถุนายน	-	 กันยายน	2562	 ใน	4	 พืน้ทีซ่ึง่เป็นพืน้ทีด่�าเนินการศึกษา 
ข้างต้น	โดย	“กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ	ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม”	
และด�าเนินการติดตามประเมินผลการทดลอง	 พบว่า	1)	 มีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 	2)	 รูปแบบที่
ได้มีความเหมาะสม	 หากน�าไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่	 	3)	 ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อการด�าเนินงานและการบูรณาการจัดสวัสดิการเพื่อให้ 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย	 ตามองค์ประกอบที่	1	-	7	 ตามล�าดับ	4.81,	4.81,	4.83,	4.88,	4.91,	4.86	 และ	4.85	 คิดเป็นร้อยละ	96.16,	 
96.28,	96.52,	97.62,	98.30,	97.24	และ	96.91	ตามล�าดับ	

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   : 	 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย	ในชุมชนเมือง
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	1
ปี พ.ศ.    : 2562

ผลงานทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 25626



	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	

และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน	โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	

Methods)	ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน	2,520	ตัวอย่าง	

และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการจัดสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ	1	-	12	และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	60	-69	ปี	

	 •	 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลัง	:	 การมีแรงบันดาลใจ	 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ	 มีระบบ 

การยอมรับผลงาน	การให้รางวัล	การเสริมแรง	การสร้างขวัญและก�าลังใจ

	 •	แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลัง	:	 เสริมบรรยากาศการมีสัมพันธภาพที่ดี	 ในครอบครัว	ชุมชนมีทัศนคติ 

ที่ดีต่อผู้สูงอายุ	มองผู้สูงอายุมีคุณค่า

	 •	แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ	:	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก�าลังกาย	ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์	ต่อสังคม	ดูแลตัวเอง	และส่งเสริม

ให้เรียนรู้เทคโนโลยีข่าวสาร

	 •	 แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพือ่ความมั่นคงในวัยสูงอายุ	 :	 เตรียมตัง้แต่ช่วงหนุ่มสาว	 ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง	 ไม่ท�าร้าย

สุขภาพตัวเอง	 มองโลกในแง่ดี	 มีเมตตา	 เอื้อเฟื้อเผยแพร่	 สร้างความมั่นคงเร่ืองทรัพย์สินเงินทอง	 มีวินัยการใช้จ่าย	 และการออม	 

เสริมทักษะทางสังคมด้านเทคโนโลยี	และมีการวางแผนเตรียมตัวที่จะช่วยตัวเองในระยะยาว

	 •	แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการสังคมในภาพรวม	:	ยึดหลักสิทธิมนุษยชน	 เปลี่ยนจากการสงเคราะห์เป็นการพัฒนาโดยปรับไป

ตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	(ศพอส.)	เป็นศูนย์รวมของคนสูงวัยที่ยังคงมีพลังมาร่วมกัน	โดยผ่านการบริหารจัดการ

ร่วมของชุมชน	 และหน่วยงานในพืน้ที่ควรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง	 ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์	(อพม.)	ท�างานประสานเชื่องโยงกับผูส้งูอายทุี่ยงัมีพลงัในการท�างาน	เพื่อสร้างเครอืข่ายอาสาสมคัรผูส้งูอาย	ุในการท�างานเพื่อสงัคม

ให้มีเพิ่มขึ้น	และควรมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	(ศพอส.)	ด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุน

กลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในแต่ละชุมชน

	 ข้อเสนอแนะระดับปฏบิติัการต่อหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	ควรด�าเนนิงานเชิงบรูณาการร่วมกนัสร้างสรรค์

กิจกรรม/โครงการ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์	ความช�านาญ	มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน	

และสังคม	และควรมีการจัดสรรอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน

ค�ำส�ำคัญ :	ผู้สูงอายุ,	การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ,	สุขภาวะด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม,	หลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยังยืน

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	2
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	 โครงการวิจัยเรื่อง	“เส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ	:	กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่

เสี่ยงระหว่างประเทศ”	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทาง	รปูแบบและลกัษณะของกระบวนการค้ามนษุย์ข้ามชาตใินพื้นที่เสี่ยงระหว่างประเทศ	

และเพื่อศึกษากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างประเทศ	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์	 (Applied 

Research)	กลุม่เป้าหมายเชิงคุณภาพจดัเกบ็ข้อมลูด้วยวธีิการสนทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชงิลกึจากองค์กรที่เกี่ยวข้องจ�านวน	15-25คน	

และกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณจัดเก็บข้อมูลจากองค์กรที่เกี่ยวข้องจ�านวน	1,200	คน

	 ผลการศึกษาพบว่า	 เส้นทางของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติมีเส้นทางหลัก	10	 เส้นทาง	 โดยจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็น

ทั้งพื้นที่ต้นทาง	-	 ทางผ่าน	 และปลายทางซึ่งยากแก่การด�าเนินการเนื่องด้วยการขนส่งคนข้ามจังหวัดหรือข้ามพรมแดนมีวิธีการขนส่ง

หลกัๆ	คือ	การเดินทางผ่านทางบก	(การเดินทางโดยรถยนต์และการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาต)ิ	และการเดินทางผ่านการขนส่งทางน�้า 

(การเดินทางโดยเรือหรือการเดินผ่านทางช่องแคบที่เป็นทางธรรมชาตลิดัเลาะตามชายแดน)	ซึง่ท�าให้ประเมนิได้ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทย

ยงัคงต้องเข้มงวดในเร่ืองนี้อย่างมาก	เนื่องด้วยเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงที่ส�าคัญที่ยากแก่การสกดักั้นกลุม่อาชญากรข้ามชาตทิี่ท�างานประสานกนัอย่าง

เป็นกระบวนการ	 ดังนั้น	 การท�างานของรัฐบาลไทยจึงได้ต้องอาศัยกลไกส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยง

ระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะกลไกหลักๆ	 ได้แก่	 กลไกการบริหารงานระดับองค์กรกลไกการขับเคลื่อนงานระดับนโยบายระหว่างประเทศ	

กลไกการขับเคลื่อนงานระดับปฏิบัติ	และกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ	ซึ่งกล่าวได้ว่าการท�างานในปัจจุบันต้อง

อาศัยการท�างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน	 ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านก�าลังคน	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 การส่งต่อ

กลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อ	หรือการร่วมกันในกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งหลายๆ	ครั้งการด�าเนินการเช่นนี้ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนงาน

ในระดับรัฐบาลจึงจะสามารถด�าเนินการจับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติได้	

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	กล่าวได้ว่าสิ่งส�าคัญที่รัฐบาลควรเร่งด�าเนินการได้แก่	การขับเคลื่อนกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการ

ต้นทาง	 การสนับสนุนองค์กรและผู ้จ้างงานในการให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื ่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

การสนบัสนนุการขับเคลื่อนการประสานงานกบัองค์กรภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	การสนบัสนนุการขบัเคลื่อนการประสานงาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

การขับเคลื่อนเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อให้ความรู้และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย	์ และการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับ

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	รวมไปถงึการประสานส่งต่อการท�างานด้านกระบวนการทางกฎหมาย

และการด�าเนินคดีระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม

บทคัดย่อ
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	 	 	 ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างประเทศ
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	6
ปี พ.ศ.    : 2562

ผลงานทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 25628



	 โครงการวิจัยเรือ่ง	 “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในลักษณะรัฐต่อรัฐเพื่อการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดกรณี 

การค้ามนษุย์ในประเทศและระหว่างประเทศ”	มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษารปูแบบในกระบวนการช่วยเหลอืกลุม่คนที่ตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์

ในลักษณะการท�างานรัฐต่อรัฐ	 แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในลักษณะการท�างานรัฐต่อรัฐ	 และกระบวนการ

ท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในลกัษณะรฐัต่อรฐั	เพื่อการลดอตัราเสี่ยงต่อการเกดิกรณกีารค้ามนษุย์ในประเทศและระหว่างประเทศ	

การวจิัยนีเ้ป็นการวจิัยประยุกต์	(Applied	Research)	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม

และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย	60	 คน	 และกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม

จ�านวน	1,200	คน

	 ผลจากการศกึษา	รูปแบบในกระบวนการช่วยเหลอืกลุม่ผูต้กเป็นเหยื่อการค้ามนษุย์ในลกัษณะการท�างานรฐัต่อรฐั	พบว่ามรีปูแบบการ

ท�างานที่ส�าคัญแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	1.การใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน	(Victim	Strategic	Identification)	คือ	การใช้กระบวนการ

ช่วยเหลอืโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ	และองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพือ่น�าองค์ความรูด้้านการ 

น�านโยบายไปปฏิบัติและการวางมาตรฐานในการน�านโยบายไปปฏิบัติในระดับสากล	 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ

ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 การก�าหนดนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน	2.	 การใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

(Management	Level)	 คือ	 การใช้ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้านการค้ามนุษย์ทีส่อดคล้องกันสภาพความเป็นจริงและสอดคล้อง 

กับแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์จริงของเจ้าหน้าที่	

	 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�าคัญ	ได้แก่	1.	รัฐบาลควรมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน	

ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจยัด้านความยากจนเป็นปัจจยัหลกัที่ก่อเกดิปัญหาการค้ามนษุย์และการถกูล่อลวง	เนื่องด้วยความส�าคัญของปากท้อง

และการอยู่รอดของคนขึ้นอยู่กับเรื่องของรายได้เป็นปัจจัยหลัก	2.การสร้างความตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์	เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายที่

ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนษุย์มักขาดการตระหนกัถงึปัญหาดังกล่าวจงึกลายเป็นจดุอ่อนส�าคัญของกลุม่คนที่ขาดองค์ความรู	้ท�าให้

การเข้าสู่กระบวนการท�าให้เป็นผู้ที่ถูกค้าเกิดได้ง่ายมากขึ้น		3.	รัฐบาลควรใช้สื่อเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้คนในสังคมเกิดจิตส�านึก

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากขึ้น	

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   :  กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในลักษณะรัฐต่อรัฐเพื่อการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิด
	 	 	 กรณีการค้ามนุษย์ในประเทศและระหว่างประเทศ			
ผู้วิจัย      : ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	6
ปี พ.ศ.    : 2562
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   : โครงการวิจัยการพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อ
	 	 	 การค้ามนุษย์
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	10	
ปี พ.ศ.    : 2562

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง	:	โครงการวิจัยการพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ผู้วิจัย	:	ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	10	
ปี	พ.ศ.	:	2562

	 การวิจัยเรื่อง	“การพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์”	มีวัตถุประสงค์	

1)	 เพื่อศึกษาระบบคุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อทั่วไปและเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	 ตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน	2)	 วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม	 สนับสนุนให้กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อ 

การค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ	 และ	3)	 หาแนวทางในการพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็น 

เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม

	 งานวิจยัในคร้ังนี้เป็นการศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	วจิยัเอกสาร	(Documentary	research)	และวจิยัภาคสนาม	 

(Field	 research)	 โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ	

(Structured	 interview	or	 formal	 interview)	 และสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	 เพื่อศึกษาระบบคุ้มครองช่วยเหลือ 

ผู้ตกเป็นเหยื่อทั่วไปและเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อ	ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้

	 ผลการวิจยัพบว่า	ในอดีตลกัษณะการน�าเดก็และเยาวชนชาตพินัธ์ุ	เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน	มลีกัษณะการ

บริการแบบแอบแฝงในสถานบริการต่างๆ	 โดยมีกระบวนการติดต่อผู้ซือ้บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่สลับซับซ้อนมากขึ้น	 ส่งผลให ้

เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนชาตพินัธ์ุบนพื้นที่สงูปฏบิตังิานด้วยความยากล�าบาก	และในปัจจบุนัระบบ

คุ้มครองช่วยเหลือได้น�าหลัก	5	P	มาปรับใช้ในการด�าเนินงาน	ซึ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ	ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชนในทุกข้ันตอน	และกระบวนการท�างาน	เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการขบัเคลื่อนงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์

ผลการวิจัยยังเสนอว่า	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อการ

ค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพนั้น	ประกอบด้วย	1)	การท�างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกระดับในการ

ท�างานร่วมกัน		2)	การบริหารงานด้านงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และการได้รับการสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากร

ของหน่วยงานภาครัฐ	3)ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยง่ายต่อการแจ้งเหตุ	และความพร้อมของสถานที่ในการช่วยเหลือ	และ	4)	การบริหาร

จัดการอย่างเต็มที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อ	และจากการศึกษาพบว่าแนวทาง

ในการพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม	 ได้แก่	1)	 แนวทางการ

พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของผูป้ฏิบติังานและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง	2)	แนวทางการสนบัสนนุด้านงบประมาณให้เพยีงพอต่อความต้องการ

ตามบริบทของพื้นที่	3)	แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือและประสานงานและ4)แนวทางส่งเสริมการบูรณาการด้านการท�างาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	และท้องถิ่น		

	 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ	เพื่อลดการปฏิบัติงานที่ซ�้าซ้อนรัฐบาลควรมีนโยบายให้ส�ารวจส�ามะโนครัวในระดับพื้นที่	และมีการจัด

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 เพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้เป็นฐานข้อมูล	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ควรส่งเสริม

การท�างานร่วมกันแบบบูรณาของทุกภาคส่วนจัดสวัสดิการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่	 และ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านค้ามนุษย์ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ : ระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเหยื่อการค้ามนุษย์

ผลงานทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 256210



	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน	(2)	เพื่อศึกษาความต้องการ

ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	 และ	(3)	 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส�าหรับ 

ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	โดยด�าเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	10

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาในพื้นที่	8	 จังหวัด	 แต่ละจังหวัดจะแยกเป็นพื้นที่ในเขต	 อ.เมือง	 และนอกเขต	 อ.เมือง	 

รวม	16	พื้นที่	และใช้ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวก�าหนดพื้นที่	ซึ่งใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี	โดย

การศกึษาเชิงปริมาณจะใช้การสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	432	คน	และการศึกษาเชงิคณุภาพมกีารก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

ในระดับพ้ืนที่	เคร่ืองมือทีใ่ช้	ได้แก่	แบบสอบถาม	แนวค�าถามในการสนทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชิงลกึ	โดยการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ

โดยสถิติ	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร	วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 จากการด�าเนินการวิจัย	 พบว่า	 ผู้สูงอายุและภาวการณ์พึ่งพิงมีแนวโน้มที่สูงขึน้ในอนาคต	 โดยสถานการณ์การจัดสวัสดิการสังคม

ส�าหรับผู้สูงอายุทั้ง	7	 ด้าน	 คือ	 ด้านการศึกษาและการเรียนรู้	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	 ด้านการมีรายได้

และมงีานท�า	 ด้านนันทนาการ	 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 และด้านการบริการสังคมทัว่ไป	 ซึง่ผู้สูงอายุในพืน้ทีส่่วนใหญ่มี

การรับรู้ต่อการจัดสวัสดิการสังคมในระดับมาก	 และส่วนใหญ่มีการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในระดับปานกลาง	 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 

ต่อการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่าง	70-80	 คะแนน	 จะมีเพียงสวัสดิการสังคมด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม	 ที่มีคะแนนต�่ากว่า	70	 คะแนน	(60-69	 คะแนน)	 โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความต่างของคะแนนความพึงพอใจระหว่างในเขต	

อ.เมือง	กับนอกเขต	อ.เมืองในสวัสดิการสังคม	6	ด้าน	มีเพียงด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่มีความต่างของคะแนน	ส่วนจังหวัดที่มี

ความต่างของคะแนนในสวัสดิการบางด้าน	ได้แก่	จังหวัดพะเยา	จังหวัดน่าน	จังหวัด	เชียงราย	โดยมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุทั้ง	7	ด้านใน	5	เรื่องส�าคัญ	คือ	(1)	การสร้างความเข้าใจและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ

ในชุมชน	(2)	การจัดท�าข้อมูลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม	7	ด้าน	(3)	กิจกรรมที่ด�าเนินการต้องมีความเหมาะ

สมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่	(4)	 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องท�าการสนับสนุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ไม่เพียงพอ	และ	(5)	ทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่

	 โดยสรุป	การจัดสวสัดิการสงัคมที่เหมาะสมส�าหรับผูส้งูอายใุนระดับพื้นที	่ต้องมข้ีอมลูที่ครอบคลมุ	มกีารด�าเนนิงานหรอืกฎระเบยีบ

ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	และมีการหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   :  โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ
	 	 	 ในระดับพื้นที่
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	10	
ปี พ.ศ.    : 2562
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   : โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุไทย
ผู้วิจัย      : 	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	12
ปี พ.ศ.    : 2562

	 โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุไทย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การท�างานและลักษณะการท�างาน

ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน	 เพือ่ศึกษาทัศนคติและความต้องการการสนับสนุนด้านการท�างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย 

รวมทั้งเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท�างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

มีงานท�าเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	ซึ่งประกอบด้วย	การวิจัยเชิงเอกสาร	การวิจัยเชิงปริมาณ	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

โดยการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง	55	-	65	ปี	เป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ว่างงาน 

การวจัิยเชงิคณุภาพ	 ประกอบด้วย	 การสนทนากลุ่ม	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ตัวแทนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริมการท�างาน 

ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในพื้นที่และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านแรงงานและผู้สูงอายุ

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 สถานการณ์การท�างานของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 

นอกระบบที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า	อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม	รับจ้าง	ค้าขาย	ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง

และมีรายได้ไม่แน่นอน	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีจ�านวนค่อนข้างมาก	 เหตุผลส�าคัญในการท�างานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มตัวอย่างคือ 

การมีภาระที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว	มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว	และต้องการใช้เงินเลี้ยงดูตนเอง	ซึ่งเป็นเหตุผลใน

เชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก	แหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการท�างาน	รองลงมาคือ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บุตร	และคู่สมรสรายได้โดยเฉลี่ยทั้ง

ในระดับบุคคลและครัวเรือน	น้อยกว่าหนี้สินรวมต่อบุคคลและครัวเรือน	10	 เท่าโดยประมาณ	ส�าหรับทัศนคติต่อการท�างาน	ทัศนคติที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 การท�างานเป็นการสร้างคุณค่า	 ท�าให้ได้เข้าสังคม	 และควรมีการสนับสนุนความมั่นคงด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ	

ส่วนความต้องการการสนับสนุนการท�างานที่ส�าคัญ	ได้แก่	สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล	สวัสดิการและความมั่นคงด้านรายได้และการ

ประกอบอาชีพ	และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท�างาน

	 ปัจจยัทีช่่วยหนนุเสรมิการท�างานได้แก่	ผูส้งูอายท่ีุมทีกัษะ/ประสบการณ์	และสามารถเรียนรู้การท�างานใหม่ๆ	ทีไ่ม่เกินความสามารถได้	 

ภาครัฐท่ีมีนโยบายเอื้อต่อการท�างาน	และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ส่วนปัจจยัที่เป็นอปุสรรค	ได้แก่	ผูส้งูอายทุี่มปัีญหาด้านสขุภาพ	

การขาดฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ	 ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ขาดความเป็นเอกภาพ

	 ผลจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดน�ามาสู่การก�าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท�างาน	5	กลยุทธ์	คือ	

	 1.	 จัดท�าฐานข้อมูลของผู้สูงอายุและกลไกในระดับพื้นที่

	 2.	 สร้างค่านิยมในการส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุ

	 3.	 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการท�างานของผู้สูงอายุ

	 4.	 ส่งเสริม	พัฒนาอาชีพให้ครบวงจร	เพื่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

	 5.	 พัฒนาระบบความคุ้มครองในการท�างานของผู้สูงอายุ

ผลงานทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 256212
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