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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่
จ ั งหว ัดภ ู เก ็ต จ ั งหว ัดพ ังงา จ ังหว ัดกระบ ี ่  จ ั งหว ัดระนอง และจ ังหว ัดช ุมพร รวมถ ึงผ ู ้ส ูงอายุ  
ที่พักภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 

 ตลอดเวลาของการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตได้มุ่งเน้นการให้
การดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การ
จัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม  ให้ผู้สูงอายุทั้ง 5 มิติ 
ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจและรายได้ มิติด้านสภาพแวดล้อม  และมิติด้าเทคโนโลยี
นวัตกรรม การส่งเสริมองค์ความรู้ และการบูรณการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ พร้อมรองรับสถานการณ์การเป็นสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
ข ึ ้น  เพ ื ่ อ เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์  ผลการดำเน ินงานของศ ูนย ์ฯ และในโอกาสน ี ้  ศ ูนย ์พ ัฒนา  
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนด้วยดีมา
ตลอดในทุกๆโอกาส ทำให้การดำเนินงานของทางศูนย์ฯบรรลุว ัตถุประสงค์ข ับเคลื ่อนงานได้บรรลุ 
ตามเป้าหมาย และมาตรฐานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป 
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ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี  บารมีหลวงปู่แช่ม 

    ภูเก็ตนั้น เดิมใช้คำว่า “ภูเก็ต” อันแปลว่าเมืองแก้ว ตรงกับความหมายเดิมซึ่งชาวทมิฬเรียก มณีคราม 
เกาะภูเก็ตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงค์ ครั้งนั้นยังมีสภาพเป็นแหลม เรียกกันว่าแหลมสลางหรือ
แหลมถลาง ต่อมาได้รู้จักในนามของชื่อ เมืองตะกั่วถลาง เชื่อกันว่าความเจริญของถลางในช่วงนั้น อยู่ที่บ้าน
กมลา หลังจากท่ีอาณาจักรตามพรลิงค์ เสียเอกราชให้แก่สุโขทัย ภูเก็ตจึงตกเป็นบริวารของนครศรีธรรมราช 
และไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในลักษณะ “เมืองประเทศราช” ลำดับที่๑๑ ของนครศรีธรรมราชชื่อว่า “เมืองสุนัข
นาม”หรือเมืองประจำปีจอ ซึ่งทางสุโขทัยมิได้ส่งเชื้อพระวงศ์หรือข้าราชการมาปกครอง หากแต่ปล่อยให้เจ้า
นครศรีรรมราชปกครองอยู่เช่นเดิม โดยต้องจัดส่ง “ส่วย”ซึ่งมีความสำคัญในสมัยนั้นจากนครศรีธรรมราชและ 
ภูเก็จก็คือ ดีบุก ส่วนในสมัยอยุธยาหลังสุโขทัยเสียเอกราชแล้ว ชื่อภูเก็ตยังมิได้ปรากฎขึ้นในทางราชการไทย 
ยังคงใช้ชื่อเกาะถลางหรือเมืองสลาง แต่ชาวต่างประเทศที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยารู้จักกันในชื่อ  
จังซีลอน หรือ อุยังซาลอน จากการตีพิมพ์รายงานในกรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ โดยกัปตันเรือชาวอังกฤษ
ชื่อ โธมัส ฟอร์เรสต์  ชื่อเมืองถลางใช้ชื่อนี้จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น พระเจ้าปดุง กษัตริย์ของประเทศพม่าในสมัยนั้น  
ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ เช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และให้ยี่หวุ่นนำกำลังทัพเรือพล 3,000คน 
เข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง (พระยาพิมลอัยยาขัน) พ่ึงถึงแก่
อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่  
13 มีนาคม พ.ศ.2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร สำหรับชื่อภูเก็จ มีปรากฏครั้งแรกเมื่อคุณ
เทียน บุตรท้าวเทพกษัตรี ได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเมืองภูเก็จ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน ปรากฏในจดหมาย
เหตุ เมืองถลางฉบับที่ 3  

 เมืองถลาง มีการปกครองมาอย่างยาวนานจน ปี พ.ศ. 2393 ได้มีการแยกเมืองภูเก็ตออกจากเมือง
ถลาง จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น
มณฑลภูเก็จ และเม่ือปีพ.ศ.2435 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล โดยมีพระยาทิพโกษา เป็นข้าหลวงใหญ่
มณฑลภูเก็ตคนแรก ระหว่างปีพ.ศ.2438-2443 เมืองถลางถูกยุบเป็นอำเภอถลาง        เมืองภูเก็ตถูกยุบ
เป็นเมืองตั้งแต่นั้นมา   ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3  อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอ
เมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง มี 17 ตำบล และ 103 หมู่บ้าน  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง

ประวัติจังหวัดภูเก็ต     
คำขวัญจังหวัดภูเก็ต 
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ทั้งสองอำเภอขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2444-2456 พระยารัษฎาษนุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 
เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เป็นผู้วางผังเมืองและพัฒนาเมืองภูเก็ต จนเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน 

 

 

 

ต้นไม้ประจำจงัหวัด: ประดู่ (Pterocorpus indicus) 

 

 

ต้นไม้ประจำจงัหวัด:ดอกเฟ่ืองฟ้า(Bougoinvill)  

อาณาเขตติดต่อกับจงัหวดัใกล้เคียง 

-ทิศเหนือ จดทะเลจังหวัดพังงา 

-ทิศใต้ จดทะเลอันดามัน 

-ทิศตะวันออก จดทะเลเขตกระบี่ 

-ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน 

คำขวัญจังหวัดภูเก็ต 

ไขมุ่กอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง  

สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 
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      หอยมุกจาน หรือ  หอยมุกขอบทอง 

 

 

 

 

ภาษาถิ่น 

ภาษาถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาถิ่นใต้ที่ไม่เหมือนถิ่นอื่นในภาคใต้ โดยจะมีสำเนียงภาษาจีน

ฮกเกี้ยนและภาษามลายูปนอยู่มาก ภาษาถิ่นภูเก็ตจึงมีเอกลักษณ์  บางคำในภาษาฮกเกี้ยนจึงไม่เหมือนกัน

ภาษาฮกเก้ียนแท้ของจีนเฉพาะตัว พบได้เฉพาะแถบภูเก็ตและพังงาเท่านั้น 

ภาษาฮกเกี้ยนในภูเก็ตนั้นปัจจุบันยังคงมีใช้อยู่เพียงแต่สำเนียงอาจจะเพี้ยนไปจากภาษาฮกเกี้ยนเดิม

บ้าง เพื่อปรับให้เข้ากับการออกเสียงของคนภูเก็ต ซึ่งจะใกล้เคียงกับภาษาฮกเก้ียนที่ใช้กันในปีนัง มาเลเซีย  

ชุดพื้นเมืองภูเก็ต 

การแต่งกายของคนภูเก็ตจะเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงามซึ่งปัจจุบันชาว

ภูเก็ตยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีนบาบ๋าไว้  โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เหมาะสมกับยุคสมัย

โดยชุดแต่งกายที่นำเสนอจะเป็นการแต่งกายของคนภูเก็ต เมื่อสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นการผสมผสานของ

หลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม ชุดผู้ชายเรียกว่า ชุดบ้าบ๋า ส่วนชุดผู้หญิงจะเรียกว่า ย่าหยา  

 

 

 

 

 

 

 

    สัตว์น้ำประจำจังหวัด  
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                  อาหารพ้ืนเมืองของจังหวัดภูเกต็ 

 

1. หมูฮ้อง เป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่ขึ ้นชื่อเมนูหนึ่ง หมูสามชั้นอย่างดีที่นำมาคลุกเคล้าเครื่องเทศและ
เครื่องปรุง  

 

 

 

 

 

2. โอ๊ะเอ๋ว  เมนูขนมหวานคลายร้อนที่ใช้ส่วนผสมของกล้วยน้ำว้าดิบ ทานคู่กับ ถั่วแดง  แตงโม หรือแปะก๋วย  

 

 

 

 

 

 

3.  หมี่ผัดฮกเกี้ยน เป็นเมนูผัดหมี่เหลืองเส้นใหญ่ผัดแบบขลุกขลิก ใส่หมู กุ้ง ปลา หอยติบ ผักกวางตุ้ง ให้เข้า

กัน กินแกล้มกับหอมแดงและใบกุ้ยฉ่าย  
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สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

 

1.แหลมพรมเทพ 

 

 

 

 

2.ถนนถลาง 

 

 

 

 

 

 

3.จุดชมวิวสามอ่าว 

 

 

 

 

4.หาดป่าตอง 
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“ชุมชนการค้าท่าเรือ (เมอนิก) และป่าคอก (ช้าง) ตอนสร้างถลางบ้านตะเคียนจอมร้าง คงใช้ปากน้ำเมืองถลาง   
เป็นท่าออกสู่ทะเลอยู่ฝั่งตะวันตก   ระยะทางใกล้ถลาง   บ้านตะเคียนและใกล้เมืองมัทราส  ซึ่งเป็นเมืองท่าปลายทางมากที่สุด   
แต่ปากน้ำแห่งนี้หันหน้ารับมรสุมตะวันตกคลื่นทะเล      พัดเอาทรายทับถมในแต่ละปีจนปากน้ำตื้นเขิน  ยากต่อการเดินเรือขนาด
ใหญ่  ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกในทอน   ทอน มาจากโทฮอร์ ( tohor ) ภาษามลายู แปลว่าน้ำตื้นจึงต้องย้ายมาใช้ปากอ่าวทาง
ตะวันออกค่อนไปทางใต้ตัวท่าเรือมีแผ่นดินของตัวเกาะกำบังมรสุมตะวันตก ทิศตะวันออกมีแหลมเล็ก ๆ  ชื่อแหลมยามูคอยกันคลื่น
ลมที่มาทางตะวันออกท่าเรือแห่งนี้   มีความเหมาะสมมากใช้ต่อกันมายาวนานจนเกิดชุมชนค้าขายส่งออกนำเข้าขนาดใหญ่           
ว่าเมอเนียมา ( meniama ) แปลว่าค้าขาย (ใหญ่)  ปัจจุบันยังมีชื่อบ้านมาหนิก  แต่ก็มีชื่อบ้านท่าเรืออยู่เช่นกัน  ผู้ปกครองเมือง
ถลางชั้นหลัง ๆ ย้ายศูนย์กลางเมืองไปอยู่ ณ บ้านท่าเรือแต่ที่จอมร้าง (จอมร้าง หรือ จอมรั้งเป็นบิดาท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรี
สุนทร ส่วนที่เรียกว่า จอมร้าง นั้น อ้างอิงจาก สุนัย ราชภัณฑารักษ์ แสดงทัศนะว่า “จอมร้าง เป็นสมญานามที่เกิดขึ้นจากการเป็น 
ผู้รั้งตำแหน่งอยู่ตลอดอายุขัย ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องยศตราตั้งกับเขาสักที”) ปลูกจวนนั้นตกเป็นของรัฐเพราะพระยาภูเก็ต 
(ลำดวน) ผู้สืบสายโลหิตคนหนึ่งเป็นหนี้ภาษีทำเหมืองแร่ดีบุกจึงถูกรัฐบาลยึด ปัจจุบันอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
กลาง ซึ่งรวมถึงซากบ้านพระยาวิชิตสงคราม (ทัด) บิดาของพระยาภูเก็ต (ลำดวน) จอมร้างได้สร้างคอกช้างอยู่บริเวณใกล้กันเพ่ือฝึก
ช้างและรอการส่งออก จึงเป็นที่มาของชื ่อป่าคลอก หมายถึงคอกเลี้ยงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน แต่อีกความเชื ่อหนึ่งของชื่อ 
ตำบลป่าคลอก คือ เมืองถลางถูกบุกรุกหลายครั้ง เจ้าเมืองถลางจึงย้ายเมืองมาสร้างในที่ราบทางทิศตะวันออก แต่พม่ายังคงยกทัพ
มาตีทางทะเลขึ้นทางฝั่งบ้านยามู ทางคลองบางเจและเมืองถลาง บางโรง ก็พ่ายแพ้แก่พม่าอีกครั้ง พม่าจึงเผาเมืองจนวอดวายแล ะ
กวาดต้อนคนไทยกลับพม่า แต่ไม่สามารถพากลับไปหมด จึงเอาแต่คนที่แข็งแรง กวาดต้อนเด็กและคนชราไปรวมกัน และจุดไฟเผา
ป่าละเมาะและเผาผู้คนไปพร้อมกัน จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “ป่าคลอก” 
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เด ิมช ื ่อ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก ็ต  โดยกรม

ประชาสงเคราะห์  (ปัจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)     

ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

ภูเก็ต   เพื่อให้ความอุปการะเลี้ยงดูคนชราที่ประสบความเดือดร้อน   

โดยได้รับงบประมาณดำเนินการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชนบท

และชุมชน ตามข้อเสนอของนายเรวุฒิ  จินดาพล  สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร  จังหวัดภูเก็ต  ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓  เป็นจำนวน

เงิน ๑ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง 

เป็นอาคารหลังแรก โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในที่

หลวง ท ี ่ เล ี ้ยงส ัตว ์และพักผ ่อน  หย ่อนใจ “บ ้านป ่าคลอก”  

ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๑๘ ไร่เศษ     

 

หลังจากนั้นกรมประชาสงเคราะห์ ได้จัดสรรงบประมาณ

ในการก่อสร้างถนนภายในสถานสงเคราะห์  สร้างอาคารนอนของคนชรา  

อาคารฟื้นฟูบำบัด  อาคารโภชนาการ บ้านพักเจ้าหน้าที ่ และอาคาร

พยาบาล  รวมทั้งการจัดระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา พร้อมรั้วกำแพง

และประตูเข้าออก  ทำให้หน่วยงานเริ่มเปิดรับผู้สูงอายุเข้ามาอุปการะ 

วันแรกเมื ่อวันที ่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  เร ื ่อยมากระทั ่งเมื ่อวันที่   

๓๐  ธันวาคม ๒๕๔๖  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ตได้ปรับบทบาท

จากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ  มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน  

การดำเนินงานด้านการ  จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

“ศ ูนย ์พ ัฒนาการจ ัดสว ัสด ิการส ังคมผ ู ้ส ูงอาย ุภ ู เก ็ต ”  เม ื ่อว ันที่   

๒ พฤศจ ิกายน ๒๕๔๘  ตามนโยบายร ัฐบาล   และในป ี  ๒๕๕๘  

ปรับโครงสร้างตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงฯกระทรวงฯ มาสังกัดกรม

กิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘  

ประวตัิศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
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‘ 

1 
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1.ศาลาแรลลี่สีน ้าเงิน           9.อาคาร 20 ปี อนุสรณ์ฯ       17.โรงซักผ้า             25.โรงจอดรถยนต์แฟลต 

2.อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ (อาคารพยาบาล)   10.โรงอาหาร               18.อาคารเฟ่ืองฟ้า(อาคาร4)  26.อาคารชุด 16 ยูนิต (แฟลต)  

3.อาคารพุทธรักษา(อาคาร1)          11.บ้านพกัผู้อ านวยการศูนย์ (เลขท่ี1)  19.ศาลาอเนกประสงค์         27.โรงเก็บขยะ 

4.อาคารพุดน ้าบศุย์(อาคาร2)                         12.บ้านพกัฯ(เลขที่2)         20.อาคารลีลาวดี(อาคาร3) 

5.โรงจอดรถยนต์            13.บ้านพกั(เลขที่3 และ 4)                   21.อาคารอเนกประสงค์(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

 6.อาคารส านักงานศูนย์ฯ           14.โรงสูบน ้าและหอถังสูง        22.บ้านพกัเด่ียว(หลังที่1-7)  

7.อาคารห้องประชุมบ้านภูเก็ต          15.อาคารเก็บพสัดุ         23.บ้านพกัฯ(เลขที่5 และ6) 

8.ศาลาตา-ยาย                 16.ห้องน ้าส าหรับผู้มาติดต่อราชการ   24.บ้านพกัฯ(เลขที่7) 
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๑. นายสมปอง  ติระนนท์        ๒๘ กันยายน ๒๕๓๔ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

๒. นายปรีดี        คัมภีร์กิจ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ - ๒๔ มีนาคม           ๒๕๔๖ 

๓. นางสุวรรณา     ปิ่นแก้ว           ๒๕ มีนาคม           ๒๕๔๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

๔. นางเฉลยพร      น้อยจินดา    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ - ๓๑ มีนาคม           ๒๕๔๗ 

๕. นางสาวนวลศรี  เพ็ชรนวล     ๑ เมษายน   ๒๕๔๗ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 
6. นางสาวนวลศรี  เพ็ชรนวล         ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 

7. นายสุทรรศน์     โพชากรณ์         ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

8. นางสาวซาราห์  บินเย๊าะ           ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

9. นายยงยุทธ  โสตถิอุดม             ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

10.นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ ตุลาคม           ๒๕๕๗ 

11.นางจิรนันท์   เจียมเจริญ        ๑   ตุลาคม           ๒๕๕๗ - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

12.นางปราณี    ประทุมมา         ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

13.นายสุรศักดิ์   อัตตะสาระ        ๑๖   มกราคม ๒๕๖๐ - ๘ มีนาคม           ๒๕๖๑ 

     14.นายพิษณุพงษ์    จิระโภคานนท์   ๙ มีนาคม           ๒๕๖๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

15.นางสาวกอบกุล   กว่ังซ้วน        ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - 12      ตุลาคม           256 

16.นางสาวผึ้งพันธ์   เผ่าจินดา       1     มีนาคม             2564  -         ปัจจุบัน 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 

ผู้ปกครองสถานสงเคราะหค์นชราบ้านภูเก็ต 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายภุูเก็ต 
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 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผูสู้งอายุภูเก็ต  
 

 

ข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสู้งอายุภูเก็ต 

จำนวนอัตรากำลัง จำนวน  29  คน สามารถแยกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

ข้าราชการ 4 คน 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการฯ ภูเก็ต ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ คน 

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม   ระดับ ชำนาญการ   จำนวน 1 คน 

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ปฏิบัติการ  จำนวน 1 คน 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติงาน   จำนวน 1 คน 

ลูกจ้างประจำ   
4  คน 

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ส.2               จำนวน     3    คน 

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล   ส.2  จำนวน  1  คน 

พนักงาน
ราชการ 8  คน 

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม       จำนวน   2   คน 

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  จำนวน   1   คน 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน   1   คน     

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง                จำนวน    3   คน 

ตำแหน่ง  คนครัว              จำนวน    1    คน 
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รายงานผลการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 14              
 

 

  

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน   2   คน 

 

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1   คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานธุรการ จำนวน   1  คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน  1  คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนครัว จำนวน   1  คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนสวน  จำนวน   1   คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน   1   คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนงาน  จำนวน  1    คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน   1  คน 

 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์  จำนวน  2    คน 

 

จ้างเหมาบริการ   
13  คน 

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สุงอายุ  จำนวน   1   คน 
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โครงสร้างบุคลากร 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
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นางสาวทิมพิกา บัวศรี 
ช่วยปฏิบตัิงานด้านพฒันาสังคม 

นางสาวพัชรี บุญฤทธ์ิ 
ช่วยปฏบิัติงานดา้นพัฒนาสังคม 

นางพรลภัส จันตะมะ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 

พันธกิจ 

 

 

      “ผู้สูงอายุฝั่งอันดามัน อยู่ดีมีสุข” 

 

       1.พัฒนานโยบาย มาตรการกลไกและแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 

         2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

         3.เพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับระบบดูแลและคุ้มครองสิทธิให้เข้าถึงและเป็นธรรม 

         4.จัดบริการและพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

         5.สนับสนุนและบริหารทรัพยากรร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

 

          1.ระบบสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 

          2.สังคมมีความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ 

          3.องค์กรมาตรฐานระดับสากล 

 

  

            1.เพ่ือให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ชาย-หญิง ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย ถูกทอดทิ้ง 

            2.เพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 

            3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้
อย่างภาคภูมิใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

            4.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชนมีความรู้ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

            5.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาแก่บุตรหลานและสมาชิกในชุมชนเป็นการส่งเสริมรายได้
อีกทางหนึ่ง 

            6.เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

วิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค ์
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                                ศูนย์การจัดสวัสดิการสงัคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน 

(Social welfare services for older persons under institutional care 
center) หมายถึง การจัดการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา การ
จัดบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบบริการสังคม รวมทั้งการ
จัดการบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน 

             ศูนย์การจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน 

(Social welfare services for older persons within communities center
) หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ
ผ ู ้ ส ู งอาย ุ  การส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุน ให ้ช ุ มชนและท ้องถ ิ ่นม ีส ่ วนร ่ วม  
ในการจัดการสวัสดิกรสังคมสำหรับผู ้ส ูงอายุ รวมถึงส ่งเสริมสนับสนุน 
ให้ชุมชนและสังคมมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ 

             ศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ  

( leaming and Couseling Center)  หมายถ ึง การบร ิการและสน ับสนุน
การศึกษาดูงาน การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัต ิ การศึกษาว ิจัย  
และการจัดการความรู ้ด ้านผู ้ส ูงอายุ การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้  
ด้านอาช ีพและภูม ิป ัญยาผ ู ้ส ูงอาย ุ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทำเน ียบ 
เครือข่าย การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

                     ศูนย์บรกิารข้อมูลด้านผู้สูงอายุ  

(Data Center) หมายถึง การจ ัดเก ็บข้อมูลสถิต ิการให ้บริการหรือการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และในพื้นที่บริการ 
การจัดเก็บรวบรวม สถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

 

ศูนย์พัฒนาการจดัสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุ 

ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมผูสู้งอายุ 

ที่กรมกิจการผูสู้งอายุกำหนด 
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ผู้อำนวยการศูนยพ์ัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานรับบริจาค 

- งานแผนงานโครงการ 

ฝ่ายพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุ 

1.งานจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบสถาบัน 

- จัดบริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์ 

- งานบริการบ้านพักฉุกเฉิน 

- งานสังคมสงเคราะห์ 

- งานกิจกรรม/โครงการ 

- งานอาชีวบำบัด 

- งานเลี้ยงดู/บริการ 

- การรักษาพยาบาล/แพทย์ตรวจรักษา 

-การบำบัดฟ้ืนฟู/กายภาพบำบัด 

- การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

- ให้คำปรึกษาและส่งต่อ 

 2.งานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

- ขับเคลื่อนระบบการดูแลและ
คุ้มครองทางสังคมและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 

- คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

- สร้างชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

- ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย 

- ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลำบาก                                                                                      

 

- สานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนา
คนไทยให้อยู่ดีมีสุข 

-สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงอายุ 

-ส่งเสริมความร่วมมือ 
ประชารัฐเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

-พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

 

ฝ่ายวิชาการ 

-งานโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 

-งานแผนปฏิบัติราชการ
ของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ภูเก็ต 

-งานคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดภูเก็ต 

-งานรายงานการตรวจ
ราชการประจำปี 

-งานจัดทำคำสั่งเพ่ือการ
เผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร 

-งานเร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

-งานมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

-งานควบคุมดูแลและ
ปรับปรุงเว็บไซด์ 

-งานระบบปฏิบัติการ 
Conference 

-งานศึกษา วิจัย พัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

-งานศึกษาพัฒนา ออกแบบ
และจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตาใฃมภารกิจฯ 

19 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
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ผลการเบิกจา่ย 

  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4,452,524.41.- บาท 

                     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100.%  

 

งบประมาณ 

ของศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
งบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร 7,376,383.81 บาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบัการเบกิจ่ายแล้ว 7,374,380.33 บาท 

งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร 
4,452,524.41 บาท 

งงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร  
301,935 บาท 

งบอุดหนุนทีไ่ด้รับการจัดสรร  
756,749.90 บาท 

งบบุคลากร 1,552,394.90 บาท 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 3,760,901.- บาท 

                     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 33.80.%  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 3,708,836.- บาท 

                     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 86.47.%  

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 5,824,916- บาท 

                     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 77.23.%  

 

ไตรมาสที ่1 

(ค่าเป้าหมาย 32%) 

ไตรมาสที ่2 

(ค่าเป้าหมาย 54%) 

ไตรมาสที ่3 

(ค่าเป้าหมาย 77%) 

 

ไตรมาสที ่4 

(ค่าเป้าหมาย 100%) 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 
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การจัดบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
 

 

1.ให้การอุปการะผู้สูงอายุที่ประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 -     มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป มีสัญชาติไทย 

 -     ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

 -     ไม่เป็นโรคติดต่อต่อ พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 

 -     มีความสมัครใจ 

 -     สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน 

 -     ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง หรือพฤติกรรมด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 

 -     ไม่ติดสารเสพติดหรือติดสุรา 

2.ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู่ในศูนย์ฯ ต้องมีคุณสมบัติข้างต้น และต้องเป็นผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 -     ฐานะยากจน 

 -     ไม่มีที่อยู่อาศัย 

 -     ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล 

ประเภทของการให้บริการ 
บ้านพักผู้สูงอายุ มี 3 ประเภท ดังนี้ 

ก.   ประเภทสามัญ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าบริการ 
ข.   ประเภทบ้านพักเดี่ยว การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยเสียค่าบริการให้ศูนย์ ตามอัตรา 

ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

                บริการปัจจัย 4 แก่ผู้สูงอายุ 
อาหาร มีบริการอาหารหลัก 3 มื้อต่อวัน ซึ่งอาหารในแต่ละมื้อจะจัดตามหลักโภชนาการให้สอดคล้อง

ตามความเหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุบางรายตามคำแนะนำของ
แพทย์ และมีบริการอาหารว่างสัปดาห์ละ3-4 วัน 

ที่อยู่อาศัย มีอาคารเรือนนอน จำนวน 4 อาคาร แบ่งเป็นอาคารผู้ชาย 2 หลัง อาคารผู้หญิง 2 หลัง 
รองรับผู้สูงอายุได้อาคารละ 20 คน และมีบริการบ้นเดี่ยวจำนวน 7 หลัง 

เครื่องนุ่งห่ม มีบริการเสื้อผ้าให้แก่ผู้สูงอายุ และการทำความสะอาด 
การรักษาพยาบาลและอนามัย จัดให้มีบริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัด การจัดยา การดูแล

พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดความดันโลหิตประจำสัปดาห์ รวมถึงมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนประจำปี                                                                                                                                                                           
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ข้อมูลผู้สูงอายุในสถาบัน 

1.ตารางแสดงประเภทการบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ประเภทการรับบริการ เพศชาย เพศหญิง รวม 
สามัญ 32 36 68 

เสียค่าบริการ - - - 
รวม 32 36 68 

2.ตารางแสดงอายุของผู้เข้ารับการสงเคราะห์ 

 
ช่วงอาย ุ

จำนวนคน 

ชาย หญิง รวม 
60-69 ป ี
70-79 ป ี
80-89 ป ี
90-99 ป ี
100 ปีขึ้นไป 

14 
9 
5 
4 
- 

13 
15 
6 
2 
- 

27 
24 
11 
6 
- 

รวม 32 36 68 
3.ตารางแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตนเอง 

 
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 

จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
กลุ่ม A ช่วยเหลือตนเองได้ 5 11 16 

กลุ่ม B ช่วยเหลือตนเองได้ปานกลาง 19 17 36 
กลุ่ม C ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 8 8 16 

รวม 32 36 68 

4.ตารางการจำหน่ายผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ 

 
การจำหน่ายผู้สูงอายุ 

จำนวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ถึงแก่กรรม 10 8 18 
ลาออก (ไปอยู่กับครอบครัว) 1 1 2 

ลาเกินกำหนด 1 - 1 
รวม 12 9 21 
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โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

 

  

 

ผลการดำเนินในสถาบัน 

 

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ ช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขนของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มองศา
การเคลื่อนไหวของข้อต่อที่บริเวณหัวไหล่ และส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 

ด้านร่างกาย 

กิจกรรมตารางเก้าช่อง ช่วยพัฒนาการรับรู้ การเรียนรู้และการสั่งงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ 
ฝึกทักษะการใช้มือและเท้าในการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดและระบบการ
ทำงานของหัวใจ 

 

ด้านร่างกาย 
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โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

  

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมนวดบีบนิ้วมือ ช่วยเพิ่มกำลังนิ้วมือและระบบประสาทของกล้ามเนื้อแขน กระตุ้นให้เลือด   
ไหลเวียนดีขึ้น ลดความเสี่ยงอาการนิ้วล็อก และทำให้ผ่อนคลายจึงช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้น 

ด้านร่างกาย 

กิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง เป็นการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตลอดจนข้อต่อในอ้อมแขน ทำให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข้งแรงมากยิ่งขึ้น  

ด้านร่างกาย 
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โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมกายภาพบำบัด ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการเจ็บปวด ลด
ความเสี่ยงในการหกล้ม และเสริมสร้างกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ 

ด้านร่างกาย 

กิจกรรมอนามัยตายายร่างกายสุขใจ ช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และทำ
ให้ผู้สูงอายุมีความม่ันใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น 

26 

ด้านร่างกาย 



 

 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมดนตรีบำบัด ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเกิดการผ่อนคลาย บรรเทาความวิตกกังวลให้ลดน้อยลง
ได้ นอกจากนั้นดนตรียังเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของดนตรี จึงทำให้มีความสุข 
ส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจ 

ด้านจิตใจ 

กิจกรรมศิลปะบำบัด ช่วยสร้างความผ่อนคลาย ความสนุก ความเบิกบาน และช่วยฟื้นฟู้จิตใจให้มี
พลังบวกความคิดบวกมากขึ้น ด้านจิตใจ 
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โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เปน็กิจกรรมทีท่ำให้ผู้สูงอายุมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ จิตใจมีความผ่อนคลาย ทำให้
ความเครียดลดลง และทำให้มีจิตใจที่ม่ันคง 

ด้านจิตใจ 

กิจกรรม Shopping บำบัด ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย ลดความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้า และมีความสุขในการเลือกสินค้าที่ต้องการ   

 

 

ด้านจิตใจ 
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โครงการส่งเสรมิสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสขุและมีคุณค่า (Happy Home) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทำให้ผู้สูงอายุมีความตะหนักและความรู้สึกรักชาติบ้านเมือง เห็นถึงความสำคัญ

ของประเทศชาติ และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม 5 ส. ตระกล้าเก็บของ ช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงการเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

และสามารถช่วยเจ้าหน้าที่จัดระเบียบของใช้ภายในอาคารเรือนนอน 

ด้านสังคม 

ด้านสังคม 
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ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำให้ผู้สูงอายุดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณอาคาร

เรือนนอน ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือซึ่งกัน และได้ทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ 

กิจกรรมมุมหนังสือ ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้รอบตัวและความรู้ทางสังคมมากขึ้น ช่วย

พัฒนาระบบความคิด กระตุ้นระบบความจำของผู้สูงอายุ และทำให้ผู้สูงอายุมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมทางสังคม 

ด้านสังคม 

ด้านสังคม 
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ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

กิจกรรมผ้ามัดย้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจินตนาการในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อ
ยอดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ด้านหัตถกรรม 

กิจกรรมจัดสวนถาด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจินตนาการที่สร้างสรรค์ในการจัดทำผลงาน  

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการนำไปต่อยอดในการทำอาชีพเสริมที่สร้าง

รายได้ให้กับผู้สุงอายุ 
ด้านหัตถกรรม 
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ผลการดำเนินงานในสถาบัน 

 

กิจกรรมตุ๊กตาการบูร เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจินตนาการที่สร้างสรรค์ในการจัดทำผลงาน  

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการนำไปต่อยอดในการทำอาชีพเสริมที่สร้างรายได้

ให้กับผู้สุงอายุ 
ด้านหัตถกรรม 

กิจกรรมพิมเสนสมุนไพร เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจินตนาการที่สร้างสรรค์ในการจัดทำผลงาน 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการนำไปต่อยอดในการทำอาชีพเสริมที่สร้างรายได้

ให้กับผู้สูงอายุ ด้านหัตถกรรม 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เร่ือง ทรายบำบัด พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต มีการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ  

ตามนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยจัดทำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่องทราย

บำบัด พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้เลือกการ

นำทราย ซึ่งเป็นทรัพยากรของศูนย์ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดในการใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งเดิมมีการทำกิจกรรมฝังทรายบำบัดบริเวณชายหาดท่าหลา ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 นำมาต่อยอดโดยการทำกายอุปกรณ์ และประกอบการทำกิจกรรมอื่นๆ  

เพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรายได้มากที่สุด จึงเกิดการจัดการความรู้เรื่อง “ทรายบำบัด พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ” 

                  

 

 

 

การดำเนินงานของการจัดการความรู้นั้น แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  

1) ศึกษาจากผลงานวิชาการต่างๆ เช่น ถุงทรายเพื่อข้อเข่าแข็งแรง โดย นางสภจี สโธ งานการพยาบาลตรวจ
โรคศัลยกรรมกระดูก และข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู,SAND TRAY THERAPY:ปลดล็อคเรื่องเศร้าที่เล่า
ยาก ด้วยการบำบัดในถาดทราย โดย พ.ญ.สุนิดา โสภณนรินทร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และแผ่น
ทรายประคบร้อนสำหรับหม้อต้มประคบคอ โดยธนภัทร คลินิกกายภาพบำบัด  

2) การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดในการใช้และพัฒนาการทำถุงทรายบำบัด และแผ่นทราย
ประคบร้อน รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพจากนางสาวชนนิกานต์ สิงขร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว  

 

ผลการดำเนินงานในสถาบัน 
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3)  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยเริ่มจากกิจกรรมออกกำลังกายในทะเล (Hydro – Therapy)  
ผู้สูงอายุกลุ่ม A B บริเวณหาดท่าหลา ซึ่งกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 

    1.การเดินย้ำทราย นวดฝ่าเท้า 

    2.การลงทะเล(ครึ่งเอว-หน้าอก) ใช้ทรงน้ำช่วยต้านการเคลื่อนไหว ออกกำลังกายต้น
ขา และพยุงตัว 

    3.การกวาดแขนและเคลื่อนไหวในน้ำ ใช้น้ำเป็นตัวพยุงและตัวต้านเพื่อเพิ่มกำลัง
กล้ามเนื้อในท่าต่างๆ 

4.การบำบัดโรคผิวหนังด้วยน้ำทะเล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการออกแบบถุงทรายบำบัด และถุงทรายประคบร้อน พัฒนา
ให้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงติดอาคาร ได้ใช้กายอุปกรณ์ท่ีใช้ทรายเป็นองค์ประกอบหลัก และจัดตารางกิจกรรม
ในการทำกิจกรรมละ 2 ครั้ง/เดือน 

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย 

6) การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านที่ประชุมประจำเดือน
ผู้สูงอายุ และนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนบุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายฯ 
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สำหรับปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการความรู้เรื่อง ทรายบำบัดพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ นั้น
คือ ความล้าช้าในการศึกษาความรู้ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องด้วยสถานการณ์
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และเสร็จสิ้นกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง ทรายบำบัดพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ส่งผลดีแก่
ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีสภาพร่างกายเสื่อมถอยไปตามอายุและกาลเวลา จึงทำให้ร่างกายของ
ผู้สูงอายุไม่แข็งแรง ดังนั้นการออกกำลังกายด้วยถุงทรายบำบัด ช่วยเพิ่มกำลังสร้างกล้ามเนื้อ สามารถใช้กับ
ผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง และช่วยบำบัดให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน อีกทั้งยังทำให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องถุงทรายบำบัดระหว่างผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุด้วยกัน 
อีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่กล่าวมานั้น ทำให้ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ การ
จัดการความรู้ เรื่อง ทรายบำบัดพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ มีความภาคภูมิใจที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น แล้วได้รับความ
สนใจจากผู้สูงอายุ อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่3 

ผลการดำเนินงานในชุมชน 
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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 

รับผิดชอบพื้นที่การให้บริการทัง้หมด 5 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดภูเก็ต 

จำนวนประชากรทั้งหมด ๔๑๔,๔๗๑  ราย             จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๙,๙๖๘  ราย 

เพศชาย ๑๙๕,๗๙๕ ราย เพศหญิง ๒๑๘,๖๗๖ ราย   เพศชาย ๒๑,๗๖๘ ราย  เพศหญิง ๒๘,๒๐๐  ราย 

จังหวัดพังงา 

จำนวนประชากรทั้งหมด ๒๖๘,๒๒๙  ราย                  จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๗,๑๗๓   ราย 

เพศชาย ๑๓๓,๗๔๓    ราย  เพศหญิง ๑๓๔,๔๘๖  ราย   เพศชาย ๒๑,๗๖๙ ราย  เพศหญิง ๒๕,๔๐๔   ราย 

จังหวัดกระบ่ี 

จำนวนประชากรทั้งหมด ๔๗๗,๗๗๐  ราย               จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๖๑,๒๑๐      ราย 

เพศชาย ๒๓๗,๒๔๒ ราย  เพศหญิง ๒๔๐,๕๒๘  ราย   เพศชาย ๒๗,๘๔๙ ราย  เพศหญิง ๓๓,๓๖๑  ราย 

จังหวัดระนอง 

จำนวนประชากรทั้งหมด ๑๙๔,๓๗๒ ราย           จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๒๙,๐๐๗  ราย 

เพศชาย ๙๘,๑๕๔ ราย  เพศหญิง ๙๖,๒๑๘ ราย   เพศชาย ๑๓,๖๘๙ ราย  เพศหญิง ๑๕,๓๑๘  

ราย 

 

 

จังหวัดชุมพร 

จำนวนประชากรทั้งหมด ๕๐๙,๒๐๘  ราย                 จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๙๓,๗๗๕  ราย 

เพศชาย ๒๕๑,๓๗๐  ราย  เพศหญิง ๒๕๗,๘๓๘  ราย   เพศชาย ๔๑,๙๖๑ ราย  เพศหญิง ๕๑,๘๑๔  ราย 

ที่มา:สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย
วัตถุประสงค์: 

 -เพ่ือพัฒนามาตรการกลไกการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 

-เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและสร้าง
คุณค่าของการเป็นผู้ให้ 

การดำเนินโครงการ: 

ดำเนินงานผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ ณ 
ห้องประชุมอบต.ท่าอยู่ อ.ตะกั๋วทุ่ง จ.พังงา  
 

 

 

 

โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ

วัตถุประสงค์:  

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง ศพอส.ในพ้ืนที่ 5 
จังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุทั้งในชุมชนและสังคม             การดำเนิน
โครงการ: 

ดำเนินงานผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายคือ อพม. เจ้าหน้าที่ 
อปท. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน  วันที่ ๘ ก.ค. ๖๔ ณ ห้อง
ประชุมศพอส.อบต.กมลา และวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมทต.เชิงทะเล ชั้น ๓ 
ดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video conference (แอพพลิเคชั่น Zoom 
Meeting) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบ้านภูเก็ต ชั้น ๒ ศพส.ภูเก็ต 
ผู้เขา้ร่วมประชุมมี ๒พ้ืนที่ ได้แก่ อบต.ท่าอยู่ จ.พังงา และ อบต.ไสไทย จ.กระบี่ 

 

 

38 

39 



 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม.เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค:์ 

             เพื่อสร้างกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ 
การดำเนินโครงการ:  

                  อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
เทศบาลตำบลเชิงทะเล ชั้น ๓ โดยมี ๒ พื้นที่เข้ารับการอบรม คือ 
ทต.เชิงทะเล ๔๑ คน และ อบต.กมลา ๙ คน  

 

 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

กิจกรรมที่1 การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค:์  
            2.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุ 
           2.2) เพิ ่มบทบาท และบูรณาการการทำงานกับองค์กร 
เครือข่ายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
 
การดำเนินโครงการ: 
             การส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ขอดำเนินโครงการแนวทางใหม่ โดยจัดทำสื่อรณ
รงณ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ คือ คู่มือส่งเสริมการดำเนินงานชมรมเครือข่ายคุณภาพ จำนวน ๘๐๐ เล่ม   
 

 

 

 



 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค:์ 
                2.1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายและขับเคลื ่อนบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการมีอาชีพตามศักยภาพของผู้สูงอายุ 
               2.2) เพิ่มบทบาท และบูรณาการการทำงานกับองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เพื่อ
การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติให้ปรากฎเป็นรูปธรรม 
การดำเนินโครงการ: 

-การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “วิสาหกิจผู้สูงอายุสู่
ชุมชน ถูกใจผู้ขาย (ผู้สูงอายุ) และผู้ซื้อ (ประชาชนทั่วไป)” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
คุณหญิงกาญจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ๒๐ เครือข่าย  

-ผลิตสื่อเมนูผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่ภาคีเครือข่าย  
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โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 

วัตถุประสงค์: 

 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (8)(9) และ(10) 
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ตามประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุน การช่วยเหลือผู้สุงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ละการให้คำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่
เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาทางครอบครัว และประกาศกระทรวง พม. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม 

การดำเนินโครงการ: 

พ้ืนที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด ๓ อำเภอ รวม ๑๐ ตำบล ได้แก่ ตำบลเชิงทะเล ตำบลกมลา 
ตำบลรัษฎา ตำบลศรีสุนทร ตำบลฉลอง ตำบลกะทู้  
ตำบลวิชิต ตำบลราไวย์ ตำบลเกาะแก้ว และตำบลตลาดใหญ่ รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือตาม
โครงการฯทั้งสิ้น ๑๑๙ ราย  
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์: 

 -ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

 -เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

 -ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ 

การดำเนินโครงการ: 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
ดำเนินการโครงการฯทั้งในสถาบันและในชุมชน ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม ได้แก่ ไทชิ  
จัดสวนถาด การทำข้าวเกรียบผักเหมียงและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำผ้าบาติก 
การทำดอกไม้จันทร์ การทำดอกไม้หน้าหีบศพและพวงหรีด การทำรองเท้าแฟนซี และสวนเกษตรอินทรีย์  
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โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวยั 

วัตถุประสงค์: 

               เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุและ
สนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่จำเป็น เช่น สุขภาพ ด้านการมีงานทำ เสริมสร้าง
เศรษฐกิจรายได้ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน 

การดำเนินโครงการ:  

                การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ (หรือโครงการมุมสร้างและเรียนรู้ เติมรู้ เตรียมพร้อม 
ก่อนสูงวัย) ดำเนินโครงการแนวทางใหม่ โดยจัดทำสื่อรณรงณ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ คือ เคาน์เตอร์
แบบพกพา แกงการู (Backdrop) (พร้อมชุดไฟ) สแตนดี้ แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์  
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โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพ่ือคนทุกวัย 

วัตถุประสงค์: 

           เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

การดำเนินโครงการ: 

            ดำเนินการโครงการฯทั้งในสถาบันและในชุมชน ขับเคลื่อนผ่านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ การผูกอวน 
การลอกใบจาก การทำขนมจาก การขัดฝนสาน การมัดฟากเรือ การสานรังจำปาดะ การถักแห การทำขนมปำ 
การทำน้ำพริกคั่ว การทำขนมต้ม การต่อเงื่อนเชือก การทำกล่องใส่กระดาษทิชชู่จากแผ่นเฟรมถักโครเชต์ การ
สานปลาตะเพียน การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำลูกประคบ การทำพิมเสนสมุนไพร การปลูกต้นไม้มงคล 
และการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน  
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โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย 

วัตถุประสงค์: 

              เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีภาวะยากจน และที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต 

การดำเนินโครงการ: 

     ดำเนินโครงการโดยการปรับปรุง ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วน เพ่ือให้
ผู้สูงอายุดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวก เหมาะสม ปลอดภัย สุขอนามัย และเพ่ือตระหนัก และให้
ความสำคัญในการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ ความบาดเจ็บ ความพิการ หรือการเสียชีวิตจากการพลัด
ตก หกล้ม ภายในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่ 4 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

วันสงกรานต ์
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ให้การต้อรรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเทียนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี  

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรมครบรอบ 27 ปี
บ้านภูเก็ต 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง พม. 

52 



 

 

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

อบรมการทำปุ้ยหมัก โดย
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 

53 



 

 

  

คณะผู้จัดทำ 

นางสาวผึ้งพันธ์   เผ่าจินดา 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเกต็ 

นายนเรศ   รัตนอุไร 

นักพัฒนาสังคม 

คณะทำงาน 

นางสาวชนนิกานต์   เกราะเหล็ก 

ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

คณะทำงาน 
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ศูนย์พัฒนาสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 

กรมกิจการผู้สงูอาย ุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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