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สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ดําเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการดาํเนินงาน
เพือให้เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร”  
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตนําร่อง 13 เขต จาํนวน 84 ชุมชน ทงันีขอ้มลูทเีกบ็รวบรวมแบ่งเป็นระดบั
ครวัเรอืนและระดบับุคคล ในระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรอืรงั/พกิาร และผู้ดูแล         
ในเขตบางบอนได้เก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างจาก 6 ชุมชน มตีวัอย่างครวัเรอืน จํานวน 439 ครวัเรอืน 
สว่นตวัอยา่งระดบับุคคลประกอบด้วย ผูส้งูอายุ จํานวน 321 คน ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร จาํนวน 22 คน และผูดู้แล 
จาํนวน 168 คน ทงันมีวีตัถุประสงคเ์พอืสาํรวจขอ้มลูทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของ
กรุงเทพมหานคร รวมทงัเพอืสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย ในการขบัเคลอืนการทําชุดข้อมูล
ทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในกรงุเทพมหานคร 

ในการวางแผนการพฒันาพนืทแีละประชากรอย่างเป็นระบบนัน ขอ้มูลทมีคีวามถูกตอ้ง เชอืถอืได้ 
ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร นับว่ามคีวามสําคญัมากทสีุด           
ทผี่านมาแมว้่าจะมขีอ้มลูทจีดัเกบ็โดยองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ซงึเป็นขอ้มลูเกยีวกบั สุขภาวะ ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากรทหีลากหลาย นําเสนอในระดบัต่างๆ กนั ตงัแต่ระดบัจงัหวดั 
ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล ขอ้มลูแต่ละชุดถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงค์
การนําขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกจิหลกัขององคก์รหรอืหน่วยงานททีาํหน้าทรีวบรวมขอ้มลู  นอกจากนี
ขอ้มูลเหล่านีมขีอ้จํากดัสําหรบัการนําไปใช้จรงิทแีตกต่างกนัออกไป รวมทงัยงัมขีอ้ท้าทายในเรอืงการ
เชอืมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ   

ขอ้มลูทมีอียู่ในขณะนี อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทงัในเชงิประเดน็ และพนืท ีโดยเฉพาะความ
แตกต่างของลกัษณะทอียู่อาศัย การใช้ทีดิน รวมทงัลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพนืท ีหรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันนัการมชีุด
ขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจาํเป็น เพอืใหก้ารทํางานดา้นการพฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม และ
การดแูลสขุภาวะของประชากรทมีปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรทอีาศยัอยูใ่น
กรงุเทพมหานครในระดบัเขตการปกครอง เพอืนําไปพฒันาต่อยอดต่อไป 

 

ความเปนมาของโครงการ 
บ จย ะ กรและสงั
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การสาํรวจในเขตบางบอน มีครวัเรือนทีสามารถเกบ็ข้อมูลได้ จาํนวน 439 ครวัเรือน (รอ้ยละ 
54.7) จากครวัเรือนทีผู้นําชุมชนสามารถติดต่อได้ทงัหมด 803 ครวัเรือน ทงันีเก็บข้อมูลในชุมชน
ตวัอย่าง 6 ชุมชน (รายละเอยีดตามตาราง 3.1)  การนําเสนอผลการสํารวจรายชุมชนอยู่ในภาคผนวก 
ส่วนการนําเสนอต่อไปนเีป็นผลของรายเขตเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทงั 13 เขต  

ตาราง 3.1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามชุมชน 
ชุมชน จาํนวน

ครวัเรือนจาก
ฐานข้อมูลเขต 

จาํนวน
ครวัเรือนทีผูนํ้า
ชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จาํนวน
ครวัเรือนทีเกบ็

ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเกบ็

ข้อมลูได้ 

การเกษตรบา้นนายผล 243 109 63 57.8 
สถานีรางโพธ ิ 130 93 93 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 303 119 91 76.5 
สวนผกั 83 65 65 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง 297 99 99 100.0 
คลองบางพรานพฒันา 47 318 28 8.8 

รวม 1,103 803 439 54.7 

ในเขตบางบอนมกีารสํารวจในระดบับุคคลเช่นเดยีวกบัเขตอืนๆ โดยมปีระชากรเป้าหมาย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ป่วยเรอืรงั/พกิาร ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ทงันีสามารถรวบรวมขอ้มูลบุคคล  ประกอบด้วย ผู้ป่วย
เรอืรงั/พกิาร จํานวน 22 คน ผู้สูงอายุ จํานวน 321 คน และผู้ดูแล จํานวน 168 คน รวมทงัสนิจํานวน 
511 คน  

  

ผลสํารวจครัวเรือนเขตบางบอน* 

กกาารรสสาํารวจในเขตบางบอใ

3

* ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยม อาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต เนื่องมาจาก
การคํานวณ ที่ใชฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน (ตัวอยางรวม 13 เขต หรือตัวอยางรายเขต) และ   
การปดเศษทศนิยม 
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ประชากรในครัวเรือน 
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอลกัษณะของกลุ่มประชากรในครวัเรอืน ประกอบด้วย โครงสร้าง

ประชากรตามอายุและเพศ จํานวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีอืหรอืไม่มชีอืในทะเบยีนบ้าน 
สมาชกิครวัเรอืนทเีป็นผูสู้งอายุ 60 ปีขนึไป ครวัเรอืนทมี ีผู้ป่วยเรอืรงั/พกิาร และครวัเรอืนทมี/ีไม่มผีูม้ ี
ภาวะพงึพงิ 

ลักษณะของกลุมประชากร 
ประชากรในครวัเรอืนทใีหข้อ้มลูในเขตบางบอนมทีงัหมด 1,675 คน โดยเป็นเพศหญงิมากกว่า

เพศชาย ทงันีมวียัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 13.1 วยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 67.0  และวยั
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขนึไป) รอ้ยละ 19.8 จะเหน็ไดว้่าเขตบางบอนมสีดัส่วนวยัเดก็และวยัสูงอายุน้อยกว่า
ภาพรวม แต่มวียัแรงงานมากกว่าภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2 ) 

รูปภาพ 3.1: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ เขตบางบอน 
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พีระมิดประชากร เขตบางบอน

ชาย หญิง
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รูปภาพ 3.2: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 
 

 

 

 

 

 

 
จํานวนสมาชิกครัวเรือน 

เขตบางบอนมขีนาดครวัเรอืนเฉลยี 3.9 คนต่อครวัเรอืน ซงึใหญ่กว่าขนาดครวัเรอืนในภาพรวม
เล็กน้อยทมีขีนาด 3.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนครวัเรอืนทอียู่คนเดียวนันมีร้อยละ 9.1 ซงึน้อยกว่าใน
ภาพรวมเช่นกนั โดยภาพรวมมสีดัส่วนครวัเรอืนทอียูค่นเดยีวรอ้ยละ 10.9 (รายละเอยีดตามรปู 3.3 ) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและรอยละครัวเรือน  จําแนกตามจํานวนสมาชกิ 
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไมมีช่ือในทะเบียนบาน 
สมาชิกไม่มีชอือยู่ในทะเบียนบ้านหรอือาจเรียกว่าประชากรแฝง ในการสํารวจนี  พบว่า มี

ประชากรทไีม่ชอืในทะเบียนบ้านในเขตบางบอนโดยเฉลยีครวัเรอืนละ 1 คน ซงึไม่ได้แตกต่างจาก
ภาพรวม 13 เขต ในขณะท ี สดัส่วนของครวัเรอืนทสีมาชกิไม่มชีอืในทะเบยีนบา้นมรีอ้ยละ 42.7 ทงันีมี
สดัส่วนน้อยกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และ ตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: รอยละครัวเรือนท่ีมีสมาชกิไมมีชื่อในทะเบียนบาน                               

 

ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
ประชากรสูงวยัในการสํารวจนีในระดบัครวัเรอืนนัน พบว่า ในเขตบางบอนมผีู้สูงอายุเฉลยี 0.7 

คนต่อครวัเรอืน ทงันีเป็นค่าเฉลยีทน้ีอยกว่าภาพรวมเลก็น้อยทมี ี0.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะทสีดัส่วน
ของครวัเรอืนทมีผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย 1 คนขนึไปมรีอ้ยละ 52.7 ซงึน้อยกว่าภาพรวมเช่นกนั 
ทงันีภาพรวมมสีดัสว่นรอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีดตามรูปภาพ 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  
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รูปภาพ 3.5: รอยละครัวเรือนท่ีมี/ไมมีผูสูงอายุ 

 
 

ครัวเรือนท่ีมีผูปวยเร้ือรัง/พิการ 
การสํารวจนีชใีหเ้หน็ว่ามคีรวัเรอืนในเขตบางบอน รอ้ยละ 52.6 ทมีสีมาชกิอย่างน้อย 1 คนเป็น

ผูป่้วยเรอืรงัหรอืผูพ้กิาร โดยมจีาํนวนเฉลยีของผูป่้วยเรอืรงั/พกิารในครวัเรอืน 0.7 คนต่อครวัเรอืน ทงันี
มสีดัส่วนและจํานวนเฉลยีของผู้ป่วยเรอืรงัหรอืผู้พกิารในครวัเรอืนใกล้เคียงกบัภาพรวมทงั 13 เขต 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.6: รอยละครัวเรือนท่ีมี และไมมีผูปวยเร้ือรัง / พิการ 
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ครัวเรือนท่ีมี/ไมมีผูมีภาวะพ่ึงพิง 
ผูม้ภีาวะพงึพงิเฉลยีต่อครวัเรอืนในเขตบางบอน คอื 0.4 คนต่อครวัเรอืน ทงันีน้อยกว่าค่าเฉลยี

ในภาพรวมทมี ี0.5 คนต่อครวัเรอืน ส่วนครวัเรอืนทมีสีมาชกิเป็นผู้มภีาวะพงึพงินันมรีอ้ยละ 33.2 ซงึ
น้อยกว่าในภาพรวม (รอ้ยละ 37.3) เช่นกนั (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: รอยละครัวเรือนท่ีมี และไมมี ผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 
  

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ในส่วนนีเป็นการเสนอภาพของเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน ซึงประกอบด้วย ความ

เพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน ผลกระทบจากโควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และ เศรษฐานะของครวัเรอืน  

ความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
ในส่วนความเพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน พบว่า ครวัเรอืนในเขตบางบอน รอ้ยละ 30.8 ระบุว่า

ครวัเรอืนรายไดไ้ม่เพยีงพอ ทงันีเป็นสดัส่วนทน้ีอยกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ 33.1 ทรีะบุความไม่เพยีงพอ
ของรายไดค้รวัเรอืน ดงักล่าว (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8) 
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รูปภาพ 3.8: รอยละของครัวเรือนท่ีรายไดครัวเรือนเพียงพอ/ไมเพียงพอ 

 
 

โควิด-19 กับรายไดครัวเรือน 
ในช่วงทมีกีารระบาดของ โควดิ-19 มผีลกระทบเกิดขนึกบัเศรษฐกิจในระดบัครวัเรอืนอย่าง

หลกีเลยีงไม่ได ้ในการสํารวจนี  พบว่ารอ้ยละ 87.2 ของครวัเรอืนในเขตบางบอนทมีรีายไดล้ดลงในช่วง
การระบาดของ โควดิ-19 ทงันีเป็นสดัส่วนทมีากกว่าในภาพรวมทรีะบุเพยีงรอ้ยละ 81.7 (รายละเอยีด
ตามรปูภาพ 3.9) 

รูปภาพ 3.9: รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบดานรายไดในชวงสถานการณ     
โควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  
เศรษฐานะของครวัเรอืนในการสํารวจนีสรา้งจากเครอืงอํานวยความสะดวกต่างๆ  ของครวัเรอืน  

โดยทาํเป็นดชันีแลว้แบ่งเศรษฐานะของครวัเรอืนออกเป็น 3 ระดบั คอื ยากจน (เศรษฐานะตาํ) ปานกลาง และ
ด ี(เศรษฐานะสงู)  พบว่าในเขตบางบอนมสีดัส่วนของครวัเรอืนยากจนรอ้ยละ 37.7 ซงึน้อยกว่าภาพรวม
ทมีคีรวัเรอืนรอ้ยละ 39.7 ทยีากจน (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10) 

รูปภาพ 3.10: รอยละของครัวเรือนแยกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดลอมของครัวเรือน 
ในการสํารวจนีได้เน้นสงิแวดล้อมในครวัเรอืนทมีกัจะเกยีวขอ้งกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซงึ

ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลนื ราวจบั ประตูบานเลอืน และพนืต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ 
ครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 98.2 ในเขตบางบอนมแีสงสว่างในห้องและทางเดินเพียงพอ 

(เหมาะสม) อย่างไรกต็ามมเีพยีงรอ้ยละ 1.8 ของครวัเรอืนทมีแีสงสว่างไม่เพยีงพอ (ไม่เหมาะสม)  ทงันี
อาจกล่าวได้ว่าในด้านแสงสว่างของครวัเรอืนนัน  เขตบางบอนดีกว่าภาพรวมของการสํารวจครังนี  
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11) 
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รูปภาพ 3.11: รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานแสงสวาง 

 
 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไมมีวัสดุปูกันล่ืน 
พนืทลีนือาจเป็นสาเหตุหนึงของการหกลม้ ในการสาํรวจนไีดส้อบถามตวัแทนครวัเรอืนเกยีวกบั

สภาพของพนืในหอ้งนอน หอ้งนํา หรอืทางเดนิ ว่ามพีนืทลีนืหรอืไมไ่ดป้วูสัดุกนัลนืหรอืไม ่พบว่า รอ้ยละ 
44.0 ของครวัเรอืนในเขตบางบอนระบุว่า มพีนืทลีนืหรอืไม่ได้ปูวสัดุกันลนื (ไม่เหมาะสม) ทงันี เป็น
สดัส่วนทสีงูกว่าในภาพรวมทมีเีพยีงรอ้ยละ 39.6 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12) 

รูปภาพ 3.12: รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานสภาพพ้ืนใน
หองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไมมีราวจับในหองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน 
ราวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งนํา หรอืทางเดนิในบ้านจะทําให้สามารถช่วยในการพยุงตวัเพอืลด

การหกล้มภายในบ้านลงได ้ในการสํารวจนีพบว่า มคีรวัเรอืนในเขตบางบอนถงึรอ้ยละ 72.7 ทไีม่มรีาวจบั  
เมอืเปรยีบเทยีบกบัภาพรวม 13 เขตพบว่ามสีดัส่วนน้อยกว่าเลก็น้อย เนืองจากภาพรวมมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 
73.0 ทรีะบุว่าไมม่รีาวจบั (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.13) 

รูปภาพ 3.13: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีราวจับ 

 
 

ครัวเรือนท่ีไมมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปดออกนอกหอง 
จากการสาํรวจครงันี พบว่า มสีดัส่วนของครวัเรอืนในเขตบางบอนทไีม่มปีระตูบานเลอืน/ประตูที

เปิดออกนอกหอ้ง รอ้ยละ 55.4 ในขณะทภีาพรวม 13 เขต มเีพยีงรอ้ยละ 53.0 ทรีายงาน อาจกล่าวไดว้่า
เขตบางบอนมคีรวัเรอืนทไีม่มปีระตูบานเลอืน/ประตูทเีปิดออกนอกห้องมสีดัส่วนทสีูงกว่าภาพรวม 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14) 

 

 

 

 

 

72.7

73.0

27.3

27.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ไมมี มี
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รูปภาพ 3.14: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีประตูบานเล่ือน                                 
หรือบานประตูท่ีเปดออกนอกหอง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนตางระดับในตัวบานหรือบริเวณบาน 
การมพีนืต่างระดบัอาจมผีลต่อการสะดุดหกล้มไดง้่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ในการสํารวจนี 

พบว่า เขตบางบอนมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 72.4 ระบุว่ามพีนืต่างระดบัในบา้นหรอืบรเิวณบา้น ซงึไมแ่ตกต่าง
จากภาพรวมทงั 13 เขตมากนกัทรีะบุทรีอ้ยละ 72.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15) 

รูปภาพ 3.15: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีพ้ืนตางระดับ 

 

  

55.4

53.0

44.6

47.0
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บางบอน
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27.8
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ไมมี มี

0                   20                    40                   60                      80                    100 
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การแยกขยะ 
สําหรบัการแยกขยะในเขตบางบอนแมว้่าครวัเรอืนส่วนใหญ่มกีารแยกขยะ อย่างไรกต็ามพบว่า 

ร้อยละ 23.2 ของครวัเรอืนไม่มกีารแยกขยะ ทงันีมสีดัส่วนทตีํากว่าการไม่แยกขยะของครวัเรอืนใน
ภาพรวมทงั 13 เขต ทมีถีงึรอ้ยละ 31.8 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16)   

รูปภาพ 3.16: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการแยกขยะ 

 

  

23.2

31.8

31.2

32.5

1.4

2.1

44.3

33.7

0 20 40 60 80 100

บางบอน

รวม 13 เขต

มีการแยกขยะ กอนใหพนักงาน กทม. นําไปทิ้ง มีการแยกขยะ แลวนํากลับมาใชใหม

มีการแยกขยะ แลวนําไปขาย ไมมีการแยกขยะ
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ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการส ารวจขอ้มลูระดบับุคคลประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากร
และสงัคมของผูสู้งอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบโควดิ-19 
ต่อผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และ ภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล  

ลักษณะทางประชากรและสงัคมของผู้สงูอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่างที่อาศัยในเขตบางบอน จ านวน 321 คน โดยที่
ผู้สูงอายุ หมายถงึ บุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยูใ่นข่ายให้สมัภาษณ์ไม่สามารถให้ขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง เนื่องมาจากความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิญาต ิบุคคลในครอบครวั หรอืผูดู้แลเป็น
ผูใ้หข้อ้มลูแทน ทัง้ในลกัษณะรว่มกนัตอบ หรอืตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้จะวเิคราะห์ขอ้มลู
ในภาพรวมของผูสู้งอาย ุและ เปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลูตามกลุ่มอายุของผูส้งูอาย ุคอื ผูส้งูอายุ
วยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่าผู้สูงอายุตวัอย่าง เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 58.6) มากกว่าผู้ชาย 
(รอ้ยละ 41.4)  โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายหุญงิในกลุ่มอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 60.6) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป  ในขณะทีส่ดัส่วนของผู้สูงอายุชายในกลุ่มอายุ 
70-79 ปี (รอ้ยละ 44.7) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 81.8)  
ซึ่งสมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลกู-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่ม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมดว้ย  อย่างไรกด็ ียงัมี
ผูส้งูอายอุกีประมาณรอ้ยละ 18 ทีอ่ยูค่นเดยีว หรอือยูต่ามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยูก่บับุคคลอื่นอกี 1 คน
ทีไ่มใ่ช่คู่สมรส โดยทีผู่สู้งอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 4.3)  มสีดัส่วนของการอยูค่นเดยีวสงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั  

ผลส ารวจบุคคลเขตบางบอน* 

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที ่เป็นทศนิยม อาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการค านวณ ที่ใช้ฐานจ านวนตัวอย่างที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่าง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

4
. 
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สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป  และสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 5.7) 
ทีอยู่ตามลําพังกับคู่สมรสสูงทีสุด เมอืเทียบกับสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป  
ในขณะทสีดัส่วนผูส้งูอายุ 70-79 ปี และ ผูส้งูอายุ 80 ปีขนึไปทอียูก่นั 2 คนกบัคนอนืทไีมใ่ช่คู่สมรส เท่ากนั คอื 
รอ้ยละ 11.8 สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี  

ในภาพรวมร้อยละ 56.9 ของผู้สูงอายุในเขตบางบอน มีสถานภาพสมรส  คือแต่งงานมีคู่ 
รองลงมา คอื สถานภาพหม้าย (ร้อยละ 25.6)  และ โสด (ร้อยละ 11.5)  โดยทผีู้สูงอายุ 60-69 ปี มี
สดัส่วนของการเป็นโสด (รอ้ยละ 14.0)  หรอืผูสู้งอายุทแีต่งงานมคีู่ (รอ้ยละ 63.4) สูงทสีุด เมอืเทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป  ส่วนในกลุ่มผูส้งูอายุ 80 ปีขนึไป พบว่า ผูส้งูอายุ
รอ้ยละ 54.0 มสีถานภาพเป็นหมา้ย  

ในเขตบางบอนผู้สูงอายุ ร้อยละ 61.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (ร้อยละ 18.2)  ไม่ได้เรยีนหนังสอื (ร้อยละ 9.3)  จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า (รอ้ยละ 7.0)  โดยทสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี  (รอ้ยละ 66.7) 
ทจีบการศกึษาระดบัประถมศกึษาสูงทสีุด  ในขณะทสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 15.4)  ที
ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ตาราง 4.1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอายุ รวม 
 

60-69 70-79 80+ 
เพศ (N=321) 
- ชาย 39.4 44.7 42.3 41.4 
- หญงิ 60.6 55.3 57.7 58.6 
ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=318) 
- อยูค่นเดยีว 4.0 4.3 2.0 3.8 
- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 5.7 1.1 - 3.5 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอนื 10.3 11.8 11.8 11.0 
- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอนื 79.9 82.8 86.3 81.8 
สถานภาพสมรส (N=313) 
- โสด 14.0 11.0 4.0 11.5 
- สมรส 63.4 54.9 38.0 56.9 
- หมา้ย 14.5 30.8 54.0 25.6 
- หยา่/แยก 8.1 3.3 4.0 6.1 
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ตาราง 4.1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ตอ) 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
การศึกษา (N=313) 

6.4 11.1 15.4 9.3 

59.1 66.7 61.5 61.7 

19.3 16.7 17.3 18.2 

5.3 3.3 - 3.8

- ไม่ไดเ้รยีน

- ประถมศึกษา (ป.4 - ป.7)

- มัธยมศึกษาตอนต ้น ถึงตอนปลาย
(ม.1-ม.6) หรือ  ปวช.

- อนุปริญญา ปวส. - ปวท.

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 9.9 2.2 5.8 7.0

การทํางาน 
ส่วนนีแสดงขอ้มลูพนืฐานดา้นการทํางาน ความพรอ้มและความต้องการทํางาน ขอ้มลูในตาราง  

4.2  แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 65.2 ของผู้สูงอายุในเขตบางบอน ไม่ได้ทํางานหรอืเกษียณอายุ โดยที
สดัส่วนของการไม่ไดท้ํางานนี เพมิขนึเมอือายุเพมิขนึ ส่วนกลุ่มททีํางานนนั พบว่า สดัส่วนของผูส้งูอายุ
ทํางานรบัจา้งทวัไป (รอ้ยละ 13.9)  รองลงมา ผูสู้งอายุทํางานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง (รอ้ยละ 13.0) 

โดยผูสู้งอายุ 60-69 ปี รอ้ยละ 50.6 เป็นกลุ่มทยีงัคงทํางานอยู่มากทสีุด เมอืเทยีบกบัผูสู้งอายุ 70-79 ปี 

และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 

ผู้สูงอายุรอ้ยละ 47.0 ตอบว่า มคีวามพรอ้มทจีะทํางาน และรอ้ยละ 44.0 ต้องการทํางาน โดย
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 65.9)  และตอ้งการทาํงาน (รอ้ยละ 60.0) สงูทสีุด เมอืเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขนึไป   
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ตาราง 4.2:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการทํางาน ความพรอมและ 
ความตองการทํางาน   
การทาํงาน กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการทาํงาน (N=316) 
- ไมไ่ดท้าํงาน-เกษยีณ 49.4 82.6 86.5 65.2 
- พนกังานในองคก์ร 4.1 1.1 - 2.5 
- นายจา้ง 1.7 - - 0.9 
- ทาํงานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 18.6 5.4 7.7 13.0 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 7.6 1.1 - 4.4 
- รบัจา้งทวัไป 18.6 9.8 5.8 13.9 
ความพร้อมในการทาํงาน (N=304) 
- ไมพ่รอ้ม 34.1 70.1 86.0 53.0 
- พรอ้ม 65.9 29.9 14.0 47.0 
ความต้องการทีจะทาํงาน (N=300) 
- ไมต่อ้งการ 40.0 69.8 85.7 56.0 
- ตอ้งการ 60.0 30.2 14.3 44.0 

 

รายไดและการออม 
ส่วนต่อไปนีเสนอขอ้มลูดา้นรายไดข้องผูส้งูอายุทไีดร้บัผ่านระบบสวสัดกิารของรฐั ความเพยีงพอ

ของรายไดต้อ่การดาํเนินชวีติในแตล่ะเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมอืมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ  

เบยียงัชพีผู้สูงอายุ และเบยีผู้พกิารเป็นอีกแหล่งรายได้ทผีู้สูงอายุควรได้รบัตามสิทธ ิโดยที            
เบยียงัชพีผูส้งูอายุเป็นสวสัดกิารทรีฐับาลจดัใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ60 ปี ขนึไป  และเบยีผูพ้กิารจดัใหส้ําหรบัทุกคน
ทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านใดด้านหนึงตามคําจํากดัความสากล ซงึเป็นอกีแหล่งรายได้ทผีูส้งูอายุ
ควรไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรกด็มีไิดห้มายความว่าผูสู้งอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บั/หรอืไม่ได้รบั
เบยียงัชพีผูส้งูอายุ และเบยีผูพ้กิารนนัขนึอยูก่บัเงอืนไขทรีฐับาลกําหนดและความสมคัรใจของผูสู้งอายุทจีะ
ยนื/ไม่ยนืขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐัก็ได้ การศึกษานี พบว่า ผู้สูงอายุในเขตบางบอน ร้อยละ 83.1 
ไดร้บัเบยียงัชพีผูส้งูอายุเป็นประจาํทุกเดอืน และรอ้ยละ 4.8 ของผูส้งูอายไุดร้บัเบยีผูพ้กิาร โดยมสีดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ทไีด้รบัเบยียงัชพีผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 89.1) สูงกว่าสดัส่วนของผูสู้งอายุกลุ่มอนืๆ และ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไปได้รบัเบียผู้พิการ (ร้อยละ 7.8) สูงกว่าผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  
(รายละเอยีดตาม ตาราง 4.3) 
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ตาราง 4.3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และเบ้ียผูพิการ  

เบียยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบียผู้พิการ กลุ่มอายุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การได้รบัเบยียงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=314) 
- ไมไ่ดร้บั 21.1 10.9 13.7 16.9 
- ไดร้บั 78.9 89.1 86.3 83.1 
การได้รบัเบยีผูพิ้การ (N=314) 
- ไมไ่ดร้บั 96.5 94.6 92.2 95.2 
- ไดร้บั 3.5 5.4 7.8 4.8 

 

ผูส้งูอายรุอ้ยละ 36.0 ในเขตบางบอน ตอบว่า รายไดท้ตีนเองไดร้บันนัไม่เพยีงพอต่อการดําเนิน
ชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 43.1) สูงทสีุด รองลงมา คอื ผูสู้งอายุ 
60-69 ปี (รอ้ยละ 35.7) และผู้สูงอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 32.6)  ยงิไปกว่านันพบว่า ผู้สูงอายุถงึรอ้ยละ 
58.7 ไมม่กีารออม ซงึสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 60.8) ไมม่กีารออมสงูทสีุด  เมอืเทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ส่วนวธิกีารทใีชเ้มอืมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า 
ผู้สูงอายุมากกว่าครงึ (ร้อยละ 55.4) ใช้วธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาติมากทีสุด 
รองลงมาคอืใช้เงนิออมของตนเอง (ร้อยละ 26.4)  และกู้ยมืเงนินอกระบบเสยีดอกเบยี (ร้อยละ 9.9)  
เพอืเป็นการแกปั้ญหาเมอืมเีรอืงฉุกเฉินเกยีวกบัการเงนิ  (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได การออม และวิธีที่ใช
เม่ือมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน  

รายได้/การออม กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=314) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 14.6 20.7 7.8 15.3 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 49.7 46.7 49.0 48.7 
- ไมเ่พยีงพอ 35.7 32.6 43.1 36.0 
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ตาราง 4.4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได การออม 
และวิธีท่ีใชเม่ือมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน  (ตอ) 

รายได้/การออม กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

การออม (N=312) 
- ไมม่ ี 59.6 55.6 60.8 58.7 
- ม ี 40.4 44.4 39.2 41.3 
วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=314) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 25.6 28.3 26.0 26.4 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบยี 4.1 2.2 2.0 3.2 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบยี 15.7 3.3 2.0 9.9 
- กูใ้นระบบ 5.2 1.1 2.0 3.5 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 46.5 65.2 68.0 55.4 
- อนืๆ** 2.9 - - 1.6 
หมายเหตุ ** วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงินอื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตร

เครดิต ยังไมไดคิด/ไมรู  

สุขภาพ 
ส่วนต่อไปนี (ตาราง 4.5) แสดงขอ้มูลของผู้สูงอายุทมีสีทิธปิระกนัสุขภาพ หรอืสามารถเขา้รบั

การรกัษาพยาบาลเมอืเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทงัหมด หรอืเสยีบางสว่น พบวา่ ผูส้งูอายุ
ประมาณร้อยละ 58 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และร้อยละ 20.1 มี
สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบํานาญ และ รอ้ยละ 8.3 มรีะบบประกนัสงัคม ในขณะ
ทรีอ้ยละ 5.4 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ  

เมอืวเิคราะห์ถงึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า รอ้ยละ 47.7 ของผู้สูงอายุให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทมีนีนัครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้งัหมด และม ีรอ้ยละ 27.5  ทตีอบ
ว่าครอบคลุมได้บางส่วน โดยทสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป (ร้อยละ 38.5) ทตีอบว่าสทิธปิระกนั
สุขภาพทมีนีนัครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วนสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี 
และอายุ 70-79 ปี แต่ทน่ีาสนใจ คอืมผีู้สูงอายุถงึรอ้ยละ 23.9 ทไีม่ได้ใช้สทิธกิารรกัษาพยาบาลจากสทิธิ
ประกนัสุขภาพทตีนเองถืออยู่ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี  (ร้อยละ 29.7) ทไีม่ได้ใช้สทิธปิระกัน
สุขภาพสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 
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ตาราง 4.5:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ  
และความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=314) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 5.8 5.4 3.9 5.4 
- ประกนัสงัคม 12.3 3.3 3.9 8.3 
- บตัรทอง 64.3 52.2 47.1 58.0 
- บตัรผูพ้กิาร 2.3 2.2 3.9 2.5 
- ขา้ราชการบาํนาญ 11.1 28.3 35.3 20.1 
- อนืๆ* 4.1 8.7 5.9 5.7 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=306) 
- ไมค่รอบคลุม 0.6 - 3.8 1.0 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 23.6 28.1 38.5 27.5 
- ครอบคลุม 46.1 55.1 40.4 47.7 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 29.7 16.9 17.3 23.9 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูสู้งอายุทมีโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงัประเภทต่างๆ ทพีบไดบ้่อยใน
การศึกษานี 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจขาดเลอืด/             
เตน้ผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้มีจีํานวนโรคไม่ตดิต่อเรอืรงัตงัแต่ 1 โรคขนึไป 
พบว่า ผู้สูงอายุมโีรค/และมจีํานวนโรคไม่ติดต่อเรอืรงัเพิมมากขนึเมอือายุสูงขนึ โดยทสีดัส่วนของ
ผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป ทตีอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงั 1 ถงึ 4 โรคสูงทสีุด เช่น  ผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 
28.8) ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงั 1 โรค ซงึเป็นสดัส่วนทสีูงกว่าสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 
70-79 ปี ทเีป็นโรคไมต่ดิต่อเรอืรงั 

เมอืวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 50.3) เป็นสดัส่วนที
สงูทสีุด รองลงมา คอื โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 25.3)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 24.7)  โรคหวัใจขาดเลอืด/
เต้นผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 4.4) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.5) และเมอืพจิารณาตาม
กลุ่มอายุของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ 80 ปี ขนึไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรอืรงัทุกโรค            
(4 อนัดบัแรก) สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี คอื ผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป
เป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 63.5)  โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 32.7)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 26.9) 
และ โรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 7.7) ส่วนผูสู้งอายุ 60-69 ปี พบว่า เป็นโรคหลอดเลอืด
สมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 4.7)  สงูทสีดุเมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปี ขนึไป 
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ตาราง 4.6:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเร้ือรัง 
โรคไม่ติดต่อเรือรงั กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือรงั (N=316) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรอืรงั 45.9 37.0 26.9 40.2 
- 1 โรค 24.4 23.9 28.8 25.0 
- 2 โรค 19.8 25.0 26.9 22.5 
- 3 โรค 9.9 14.1 15.4 12.0 
- 4 โรค - - 1.9 0.3 
- 5 โรค* - - - - 
เบาหวาน (N=316) 
- ไมเ่ป็น 75.6 76.1 73.1 75.3 
- เป็น 24.4 23.9 26.9 24.7 
ไขมนัในเลือดสงู (N=316) 
- ไมเ่ป็น 79.1 70.7 67.3 74.7 
- เป็น 20.9 29.3 32.7 25.3 
ความดนัโลหิตสงู (N=316) 
- ไมเ่ป็น 54.7 47.8 36.5 49.7 
- เป็น 45.3 52.2 63.5 50.3 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=316) 
- ไมเ่ป็น 97.7 93.5 92.3 95.6 
- เป็น 2.3 6.5 7.7 4.4 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=316) 
- ไมเ่ป็น 95.3 98.9 96.2 96.5 
- เป็น 4.7 1.1 3.8 3.5 
หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/             

เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

 

ในเขตบางบอนประมาณรอ้ยละ 9 ของผูสู้งอายุทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หนึงใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสอืความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น
การเคลอืนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยพบว่า  ยงิอายุของผูสู้งอายุ
เพมิขนึผูสู้งอายุกม็โีอกาสทจีะมคีวามบกพร่อง หรอืพกิารเพมิขนึดว้ย นนัคอื มสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปี 
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ขนึไป ทมีคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนงึ หรอืในแต่ละประเภทของความบกพรอ่งหรอื
พกิารนนัสูงทสีุด เทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี คอื สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปี
ขนึไปทมีคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารดา้นการเคลอืนไหว (รอ้ยละ 60)  ดา้นการมองเหน็ (รอ้ยละ 6.0)  และ
ดา้นการไดย้นิหรอืสอืความหมาย (รอ้ยละ 4.0)  สงูทสีุด (รายละเอยีด ตามตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรองหรือความพิการ 

ความบกพร่อง/ความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=313) 
- ไมม่ ี 91.8 93.5 84.0 91.1 
- ม ี 8.2 6.5 16.0 8.9 
ด้านการมองเหน็ (N=312) 
- ไมม่ ี 99.4 100.0 96.0 99.0 
- ม ี 0.6 - 4.0 1.0 
ด้านการได้ยินหรือสือความหมาย (N=312) 
- ไมม่ ี 98.8 98.9 94.0 98.1 
- ม ี 1.2 1.1 6.0 1.9 
ด้านการเคลือนไหว (N=312) 
- ไมม่ ี 94.7 94.6 94.0 94.6 
- ม ี 5.3 5.4 6.0 5.4 

ส่วนต่อไปน ี(ตาราง 4.8)  แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพงึพงิของผูสู้งอาย ุดว้ยดชันี Barthel 
ทเีน้นการวดัเรอืงการทํากจิวตัรประจําวนัพนืฐานของผูสู้งอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรอืรงั หรอืความพกิารที
เป็นอุปสรรคต่อการทํากจิวตัรประจําวนั โดยจําแนกภาวะพงึพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะพงึพงิ 
ภาวะพงึพงิตํา-ปานกลาง และภาวะพงึพงิสูง พบว่า ผูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ 6 ในเขตบางบอนมภีาวะ
พงึพงิสงู รอ้ยละ 15.6 มภีาวะพงึพงิตาํ-ปานกลาง และรอ้ยละ 78.8 เป็นผูส้งูอายทุไีมม่ภีาวะพงึพงิ โดยที
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปี ขนึไปมภีาวะพงึพงิสูง (รอ้ยละ 15.4) สูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 
60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากคําตอบของผู้สูงอายุเกยีวกบัความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สกึสนิหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่ าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการทําอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
รอ้ยละ 23.6 ของผู้สูงอายุในเขตบางบอนมคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 
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60-69 ปี (รอ้ยละ 25.0)  มคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติสงูทสีุด  เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-
79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 

ตาราง 4.8:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงตอปญหา  
สุขภาพจิต  

ภาวะพึงพิง/สขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ระดบัภาวะพึงพิง (N=321) 
- ไมม่ภีาวะพงึพงิ 84.6 80.9 55.8 78.8 
- ภาวะพงึพงิตาํ-ปานกลาง 13.7 11.7 28.8 15.6 
- ภาวะพงึพงิสงู 1.7 7.4 15.4 5.6 
ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=284) 
 - ไมม่ ี 75.0 77.8 79.1 76.4 
 - ม ี 25.0 22.2 20.9 23.6 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูสู้งอายุกบัผู้ดูแล พบว่า รอ้ยละ 
44.0 ของผูด้แูลผูส้งูอายไุดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ (ต่อผูด้แูล หรอืครอบครวั)  โดยเฉพาะเมอืพจิารณา
ตามกลุม่อาย ุพบวา่ รอ้ยละ 61.3 ของผูด้แูลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ จากการดูแลผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป
สูงทสีุด เมอืเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุทมีอีายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 35.2) และผู้สูงอายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 
42.5) นอกจากน ีพบว่า รอ้ยละ 17.2 ของผูด้แูลตอ้งลาออกจากงานเพอืดแูลผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะสดัส่วน
ของผูดู้แล (รอ้ยละ 32.3) ต้องลาออกจากงานเพอืดูแลผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไปสูงทสีุด  เมอืเทยีบกบัผูดู้แล
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 13.5) และอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 10.3) 
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ตาราง 4.9:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบจากการดูแลผูสูงอายุ  
ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=125) 
 - ไมม่ ี 64.8 57.5 38.7 56.0 
 - ม ี 35.2 42.5 61.3 44.0 
ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=122) 
- ไมม่ ี 86.5 89.7 67.7 82.8 
- ม ี 13.5 10.3 32.3 17.2 

การออกกําลังกาย 
เมอืพจิารณาถงึเรอืงการออกกําลงักายในผูส้งูอายใุนเขตบางบอน พบว่า ครงึหนงึ (รอ้ยละ 51.1) 

ของผูส้งูอายุ มกีารออกกําลงักายเป็นประจํา โดยกลุ่มผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 53.3) มกีารออกกําลงักาย
เป็นประจําสูงทสีุด และเมอืถามถงึสถานทอีอกกําลงักาย เน้นสถานทอีอกกําลงักายทกีรุงเทพมหานคร
จดัไวใ้ห ้พบว่า มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 1.9 ของผูสู้งอายุทอีอกกําลงักายเป็นประจาํ ไปออก
กําลังกายทีศูนย์กีฬา ร้อยละ 8.1 ใช้สวนสาธารณะ และร้อยละ 3.8 ออกกําลงักายทลีานกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนทเีหลอืใช้สถานทอีอกกําลงักายทอีนืๆ เช่น ภายใน หรอืบรเิวณบ้านของตนเอง 
(รายละเอยีดตามตาราง 4.10) 

สาเหตุหลกัททีําให้ไม่ได้ออกกําลงักายเป็นประจํานัน เนืองมาจากสุขภาพร่างกายทไีม่อํานวย 
(รอ้ยละ 44.4) รองลงมาคอื การคดิว่าการทํางานบา้น ปลูกต้นไม ้ทําสวน กเ็ป็นการออกกําลงักายแล้ว 
(รอ้ยละ 21.6)  นอกจากน ีผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 19.6) ตอบว่าไมม่เีวลาออกกําลงักาย และ รอ้ยละ 12.4 คดิ
ว่าการทาํงานประจาํกเ็ป็นการออกกําลงักายทเีพยีงพอแลว้เช่นกนั (รายละเอยีดตามตาราง 4.10) 
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ตาราง 4.10:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย  
สถานท่ีออกกําลังกาย และเหตุผลท่ีไมไดออกกําลังกาย 
การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การออกกาํลงักายเป็นประจาํ (N=313) 
- ไมไ่ดอ้อกกําลงักายเป็นประจาํ 47.1 46.7 58.8 48.9 
- ออกกําลงักายเป็นประจาํ 52.9 53.3 41.2 51.1 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=160) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 97.8 98.0 100.0 98.1 
- ใช ้ 2.2 2.0 - 1.9 
สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=160) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 93.3 89.8 90.5 91.9 
- ใช ้ 6.7 10.2 9.5 8.1 
ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=160) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 97.8 95.9 90.5 96.3 
- ใช ้ 2.2 4.1 9.5 3.8 
เหตผุลหลกัทีไม่ได้ออกกาํลงักายเป็นประจาํ(N=153) 
- ไมม่เีวลา 30.0 11.9 3.2 19.6 
- คดิว่าทาํงานกเ็พยีงพอแลว้ 18.8 7.1 3.2 12.4 
- สุขภาพร่างกายไมอ่ํานวย 26.3 57.1 74.2 44.4 
- ทาํงานบา้น/ ทําสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 25.0 21.4 12.9 21.6 
- อนื ๆ ** - 2.4 6.5 2.0 

หมายเหตุ  * คํานวณรอยละจากกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจําเทานั้น  
             ** เหตุผลหลักที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจําอื่นๆ เชน ขาดอุปกรณออกกําลังกาย 

ไมชอบออกกําลังกาย ขี้เกียจ  

ผลกระทบของโควิด-19 
เนืองจากการศึกษานี ดําเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

การศกึษานี ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ 9.5 ของ
ผูส้งูอายุ ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากลําบากในการไปหาหมอตามนัด 
หรอืรบัยาในกรณีทเีป็นโรคไม่ตดิต่อเรอืรงั  ผูสู้งอายุรอ้ยละ 28.5 ไดร้บัผลกระทบทางดา้นสุขภาพจติใจ และ
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ร้อยละ 53.8 ตอบว่าโควดิ-19 ทําให้รายได้ของตนเองลดลง ในขณะทรีายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพมิขนึ โดย
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 15.4) ทตีอบว่าได้รบัผลกระทบ ด้านสุขภาพร่างกายสูงทสีุด 
ในขณะทผีูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 30.4)  มสีดัส่วนของการได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพจติใจสูงทสีุด 
และสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 66.3) ไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดข้องตนเองลดลงในขณะที
รายจา่ยเท่าเดมิหรอืเพมิขนึสูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป  
(รายละเอยีด ตามตาราง 4.11 )  

ตาราง 4.11:  รอยละของผูสูงอายุ  จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 ตอผูสูงอายุ 
ผลกระทบ กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านสขุภาพร่างกาย (N=316) 
- ไมม่ ี 94.2 87.0 84.6 90.5 
- ม ี 5.8 13.0 15.4 9.5 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=316) 
- ไมม่ ี 72.7 69.6 71.2 71.5 
- ม ี 27.3 30.4 28.8 28.5 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิมขึน (N=316) 
- ไมม่ ี 33.7 57.6 67.3 46.2 
- ม ี 66.3 42.4 32.7 53.8 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติดานเศรษฐกิจ-สังคม 
ส่วนต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้สูงอายุทมีภีาวะพงึพงิในระดบัต่างๆ กบัมติิด้านเศรษฐกิจ-

สงัคมของผูส้งูอาย ุตาราง 4.12  ชใีหเ้หน็ว่าในเขตบางบอน กลุ่มผูส้งูอายุทมีภีาวะพงึพงิสงูนนั อาศยัอยู่
ในครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะด ี(รอ้ยละ 44.4) สูงทสีุด ในขณะทกีลุ่มผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิตํา-ปานกลาง
อาศยัอยู่ในครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะยากจน (รอ้ยละ 46.0) มากทสีุด และกลุ่มผูสู้งอายุทไีม่มภีาวะพงึพงิ
มากกว่าครงึ (รอ้ยละ 54.5) อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะด ี
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ตาราง 4.12:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน 
(N=321) 

เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- ยากจน 25.7 46.0 33.3 29.3 
- ปานกลาง 19.8 36.0 22.2 22.4 
- ด ี 54.5 18.0 44.4 48.3 

ตาราง 4.13 แสดงให้เห็นว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุทรีายงานว่า รายได้ในครวัเรอืนไม่เพยีงพอ
เพมิขนึตามระดบัภาวะพงึพงิ ทงันี พบว่ากลุ่มผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิสูง รายงานว่ารายไดใ้นครวัเรอืน
ไม่เพยีงพอสูงทสีุด (รอ้ยละ 38.9) รองลงมาคอื กลุ่มผูส้งูอายุทมีภีาวะพงึพงิตํา-ปานกลาง (รอ้ยละ 34.7) และ
กลุ่มผูส้งูอายทุไีมม่ภีาวะพงึพงิ (รอ้ยละ 25.8) ตามลาํดบั  

ตาราง 4.13: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน (N=319) 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- เพยีงพอ 74.2 65.3 61.1 72.1 
- ไมเ่พยีงพอ 25.8 34.7 38.9 27.9 

 

ตาราง 4.14  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุทมีีภาวะพึงพิงระดับต่างๆ  กันได้รบัเบยีผู้พิการ
แตกต่างกนั โดยพบว่ากลุ่มผูสู้งอายุมภีาวะพงึพงิตํา-ปานกลางไดร้บัเบยีผูพ้กิาร (รอ้ยละ 22.9) สูงทสีุด 
รองลงมา คอืกลุ่มผูส้งูอายทุมีภีาวะพงึพงิสงูทไีดร้บัเบยีผูพ้กิาร (รอ้ยละ 22.2)  
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ตาราง 4.14:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิงและการไดรับเบ้ียผูพิการ 
(N=314)   

เบียผูพิ้การ ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 77.1 77.8 95.2 
- ไดร้บั - 22.9 22.2 4.8 

ตาราง 4.15  ชใีห้เหน็ว่ากลุ่มผู้สูงอายุทมีภีาวะพงึพงิมากขนึมคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ
เพมิขนึ โดยพบว่าในกลุ่มผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิสูง(รอ้ยละ 71.4) มคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติสูง
ทสีุด ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิตําถงึปานกลาง (รอ้ยละ 37.5) มคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ 
รองลงมา ส่วนกลุ่มผูส้งูอายทุไีมม่ภีาวะพงึพงิมคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติตาํทสีุด เพยีงรอ้ยละ 18.3 
เท่านนั 

ตาราง 4.15:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิงและความเส่ียงตอปญหา
สุขภาพจิต (N=284)   

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- ไมม่คีวามเสยีง 81.7 62.5 28.6 76.4 
- มคีวามเสยีง 18.3 37.5 71.4 23.6 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบตอผูดูแล 
ในการสํารวจนีได้ศกึษาผลกระทบต่อผู้ดูแลในมติดิ้านการเงนิ (ของผู้ดูแลหรอืครอบครวั) และ

การทํางาน (การออกจากงาน) ตาราง 4.16  แสดงใหเ้หน็ว่ายงิผู้สูงอายุทมีภีาวะพงึพงิทสีูงขนึจะทําให้
เกดิผลกระทบต่อผูดู้แลดา้นการเงนิมากขนึ โดยผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิในระดบัสงู รอ้ยละ 
92.3 รายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ ซงึเป็นสดัส่วนทสีงูทสีุด  รองลงมา คอืผูด้แูลผูส้งูอายกุลุ่มที
มภีาวะพงึพงิในระดบัตําถึงปานกลาง (ร้อยละ 66.7) ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิได้รบั
ผลกระทบดงักล่าวเพยีง รอ้ยละ 29.4 เท่านนั 
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ตาราง 4.16:    รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผูสูงอายุ และผลกระทบ
ดานการเงินของผูดูแล หรือ ครอบครัว (N=125)   

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 70.6 33.3 7.7 56.0 
- มผีลกระทบ 29.4 66.7 92.3 44.0 

ตาราง 4.17  ชีให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุทีมีภาวะพึงพิงระดบัต่างๆ กัน มผีลกระทบต่อผู้ดูแลทตี้อง
ลาออกจากงานแตกต่างกนั พบว่า ผูดู้แลผูสู้งอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสงูไดร้บัผลกระทบดา้นการทํางาน
มากทสีุด (รอ้ยละ 38.5) ตามมาดว้ยผูดู้แลผูส้งูอายกุลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตําถึงปานกลาง (รอ้ยละ 26.9) และผูด้แูล
ผูส้งูอายกุลุ่มทไีมม่ภีาวะพงึพงิ (รอ้ยละ 10.8) ตามลาํดบั 

ตาราง 4.17:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบดานการทํางาน-
ลาออกจากงาน (N=125) 

ด้านการทาํงาน   ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 89.2 73.1 61.5 82.8 
- มผีลกระทบ 10.8 26.9 38.5 17.2 
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เขตบางบอนเป็นเขตหนึงทมีสีดัส่วนครวัเรอืนทมีผีู้สูงอายุน้อย (รอ้ยละ 52.7) ทงันีมสีดัส่วนสูง
กว่าเขตหว้ยขวาง ซงึมสีดัส่วนน้อยทสีุด (รอ้ยละ 50.7) แต่ไดร้บัผลกระทบต่อรายไดค้รวัเรอืนในระดบัต้นๆ 
ของการสํารวจนีคอืร้อยละ 87.2 ทรีายได้ลดลงช่วงโควดิ-19  ทงันี เป็นรองจากเขตราชเทวีทไีด้รบั
ผลกระทบสูงสุด (ร้อยละ 88.6) ส่วนสิงแวดล้อมทไีม่เหมาะสมในครวัเรอืนสําหรบัการอยู่อาศยัของ
ผูส้งูอายนุนั การมสีภาพพนืในหอ้งนอน หรอืหอ้งนํา หรอืทางเดนิทลีนื/ไมป่วูสัดุกนัลนืในเขตบางบอนอยู่
ในสดัส่วนทสีงูทรีอ้ยละ 44.0 เป็นอนัดบั 3 รองจาก รองจากเขตธนบุร ี(รอ้ยละ 46.5) เขตราชเทว ี(รอ้ยละ
45.8) สว่นแสงสวา่งไมเ่พยีงพอนนัมสีดัสว่นน้อยเพยีงรอ้ยละ1.8 ของครวัเรอืนเท่านนั 

ส่วนผลในระดบับุคคล พบว่า มสีดัส่วนของผูสู้งอายุทไีม่มสีทิธหิลกัประกนัสุขภาพใดๆ สูงทสีุด 
รอ้ยละ 5.4 ซงึสูงกว่าสดัส่วนรวมของทงั 13 เขต (รอ้ยละ 3.1) เกอืบสองเท่า อย่างไรกต็าม บางบอนมี
สดัส่วนของผูสู้งอายุทมีสีุขภาพดกีว่าเขตอนืๆ คอืมสีดัส่วนของผูสู้งอายุในเขตนีถงึ รอ้ยละ 40.2  ทไีม่มี
โรคไม่ตดิต่อเรอืรงั ทงั5 โรค ทพีบมาก  (คอื เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสูง ความดนัโลหติสูง หวัใจขาด
เลอืดหรอืเตน้ผดิจงัหวะ และหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก) สงูทสีุดเมอืเทยีบกนัใน 13 เขตนํารอ่ง    

 

 

 

 

  

สรุปผลการสํารวจ 

กว่าเขตหว้ยขววาางง
มสีั

ซซงึงมสีดัส่วนน้อยทสีุด
เขขตบางบอนเป็นนเขตหนึงทมี
้ ึ ี ั ้ ี
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ภาคผนวก 
  
ภคผนวก ก: ขอมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 
ภาคผนวก ข: ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 
 
ตาราง ก1:  รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการมี/ไมมีช่ือในทะเบียนบาน 

เขต ทุกคนมีชือ
ในทะเบียน 

จาํนวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีชือ 
ในทะเบียนบ้าน 

1 คน 2 คน 3 คนขนึไป รวม เฉลีย           
(คน:ครวัเรอืน) 

บางบอน 57.3 16.2 11.7 14.8 42.7 1.0 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คนขึนไป รวมครวัเรอืนที
มีผูสู้งอายุ 

เฉลีย           
(คน:ครวัเรอืน) 

บางบอน 47.3 32.6 17.1 3.0 52.7 0.7 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูปวยเร้ือรังหรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือรงั/พิการ 

จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขนึไป รวมครวัเรอืน

ทีมีผูป่้วย
เรอืรงั/พิการ 

เฉลีย 
(คน:ครวัเรอืน) 

บางบอน 47.4 33.4 19.2 52.6 0.7 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.5 
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ตาราง ก4: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูมีภาวะพ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะพึงพิง 

จาํนวนมีผู้มีภาวะพึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง 1 คน      

มีผูมี้ภาวะพึงพิง   
2 คนขึนไป 

รวมครวัเรอืน
ทีมีผูมี้ภาวะ

พึงพิง 

เฉลีย         
(คน:ครวัเรอืน) 

บางบอน 66.8 22.3 10.9 33.2 0.4 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

ตาราง ก5: รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ และมีเหลือเกบ็ เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือ

เกบ็ 
ไม่เพียงพอ 

บางบอน 17.0 52.2 30.8 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: รอยละครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวงสถานการณ                    
โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้เพิมขึน 

บางบอน 87.2 12.8 - 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: รอยละครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

บางบอน 37.7 22.1 40.2 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8:  รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหองและทางเดิน
ภายในบาน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ 
บางบอน 1.8 98.2 

รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 

ตาราง ก9: รอยละครัวเรือน จําแนกตามสภาพพ้ืนในหองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน 

เขต สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
มีพนืลืนหรอืไมปู่วสัดกุนัลืน มีพนืไมล่ืนหรอืปูวสัดกุนัลืน 

บางบอน 44.0 56.0 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในหองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

บางบอน 72.7 27.3 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปดออกนอกหอง 

เขต ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้ประตบูานเลือน หรือบานประตทีู
เปิดออกนอกห้อง 

ไม่มี มี 
บางบอน 55.4 44.6 

รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12: รอยละครัวเรือนจําแนกตามการมีพ้ืนตางระดับในครัวเรือนหรือบริเวณบาน  

เขต พืนต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

บางบอน 27.6 72.4 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: รอยละครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แล้วนําไปขาย 
มีการแยกขยะ แลว้
นํากลบัมาใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. นําไปทิง 

บางบอน 23.2 31.2 1.4 44.3 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข* 
ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 
 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 
จาํนวน
ครวัเรอืน
จากฐาน 
ข้อมูล      
ของเขต 

จาํนวน
ครวัเรอืน
ทงัหมดจาก
การรายงาน
ของผูนํ้า
ชุมชน 

จาํนวน
ครวัเรอืน

ทีให้
ข้อมูล 

รอ้ยละ
ครวัเรอืนที
ให้ข้อมูล 

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรอืรงั/ 
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

การเกษตร         
บา้นนายผล 

243 109 63 57.8 23 4 13 

สถานีรางโพธ ิ 130 93 93 100.0 64 2 38 
ซอยกํานนั          
แมน้ 13 

303 119 91 76.5 103 8 49 

สวนผกั 83 65 65 100.0 33 5 17 
หนทางใหม ่       
ปินทอง 

297 99 99 100.0 74 1 34 

คลองบางพราน
พฒันา 

47 318 28 8.8 24 2 17 

รวม 1,103 803 439 54.7 321 22 168 

 

  

                                                           
*  จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไมเทากันในแตละตาราง เนื่องมาจากมีครัวเรือนบางสวนไมไดให
ขอมูล 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและรอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิกครัวเรือน  
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขนึไป เฉลีย  

(คน: ครวัเรอืน) 
รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 4.8 58.7 36.5 4.1 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 6.5 67.7 25.8 3.9 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 6.6 58.2 35.2 4.0 100.0 91 
สวนผกั 12.3 76.9 10.8 2.8 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 16.2 48.5 35.4 3.8 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 3.6 50.0 46.4 5.2 100.0 28 

รวม 9.1 60.4 30.5 3.9 100.0 439 
 

ตาราง ข3: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการมี/ไมมีช่ือในทะเบียนบาน                     
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือนทีมี/ ไม่มีชือในทะเบียนบ้าน รวม 
ทุกคนมี
ชือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

3 คน 
ขึนไปไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

รวมไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

เฉลียไมมี่
ชือใน

ทะเบียน
บ้าน     
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ย
ละ 

จาํนวน 

การเกษตร             
บา้นนายผล 

23.8 19.0 25.4 31.7 76.2 2.0 100.0 63 

สถานีรางโพธ ิ 74.2 10.1 6.7 9.0 25.8 0.6 100.0 89 
ซอยกํานนัแมน้ 13 64.4 20.0 6.7 8.9 35.6 0.7 100.0 90 
สวนผกั 60.3 14.3 17.5 7.9 39.7 0.8 100.0 63 
หนทางใหมปิ่นทอง     57.4 17.0 7.4 18.1 42.6 1.2 100.0 94 
คลองบางพราน
พฒันา 

48.1 18.5 14.8 18.5 51.9 1.5 100.0 27 

รวม 57.3 16.2 11.7 14.8 42.7 1.0 100.0 426 
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ตาราง ข4:   รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 
ไม่มี

ผูสู้งอาย ุ
ผูสู้งอายุ 

1 คน 
ผูสู้งอายุ 

2 คน 
ผูสู้งอายุ 

3 คน      
ขึนไป 

รวม
ครวัเรอืน

ทีมี
ผูสู้งอาย ุ

เฉลีย 
(คน: 

ครวัเรอืน)  

รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตร
บา้นนายผล 

69.8 23.8 6.3 -  30.2 0.4 100.0 63 

สถาน ี        
รางโพธ ิ

43.5 42.4 12.0 2.2 56.5 0.7 100.0 92 

ซอยกํานนั
แมน้ 13 

24.2 38.5 31.9 5.5 75.8 1.2 100.0 91 

สวนผกั 66.2 15.4 18.5 -  33.8 0.5 100.0 65 
หนทางใหม่
ปินทอง 

45.5 36.4 14.1 4.0 54.5 0.8 100.0 99 

คลองบาง
พราน
พฒันา 

46.4 28.6 17.9 7.1 53.6 0.9 100.0 28 

รวม 47.3 32.6 17.1 3.0 52.7 0.8 100.0 438 
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ตาราง ข5: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูปวยเรื้อรังหรือพิการ  
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มี
ผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ 

มี
ผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ    
1 คน 

มี
ผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ  
2 คน
ขึนไป 

มีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ    
3 คน      
ขึนไป 

รวม
ครวัเรอืน
ทีมีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ 

เฉลีย
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตร           
บา้นนายผล 

46.0 36.5 14.3 3.2 54.0 0.7 100.0 63 

สถานีรางโพธ ิ 50.0 39.1 9.8 1.1 50.0 0.6 100.0 92 
ซอยกํานนัแมน้ 13 25.3 38.5 29.7 6.6 74.7 1.2 100.0 91 
สวนผกั 61.5 23.1 12.3 3.1 38.5 0.6 100.0 65 
หนทางใหมปิ่นทอง 57.1 28.6 12.2 2.0 42.9 0.6 100.0 98 
คลองบางพราน
พฒันา 

46.4 32.1 17.9 3.6 53.6 0.8 100.0 28 

รวม 47.4 33.4 16.0 3.2 52.6 0.8 100.0 437 

 
ตาราง ข6: รอยละครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูมีภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนมีผู้มีภาวะพึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง      
1 คน 

มีผู้มี
ภาวะ
พึงพิง 2 
คนขนึไป 

รวม
ครวัเรือนที
มีผู้มีภาวะ
พึงพิง 

เฉลีย
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 71.4 23.8 4.8 28.6 0.3 100.0 21 
สถานีรางโพธ ิ 57.7 25.0 17.3 42.3 0.7 100.0 52 
ซอยกํานนัแมน้ 13 67.1 24.3 8.6 32.9 0.4 100.0 70 
สวนผกั 72.0 20.0 8.0 28.0 0.4 100.0 25 
หนทางใหม่ปินทอง 75.9 16.7 7.4 24.1 0.3 100.0 54 
คลองบางพรานพฒันา 50.0 25.0 25.0 50.0 0.8 100.0 16 

รวม 66.8 22.3 10.9 33.2 0.5 100.0 238 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และ
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 20.6 55.6 23.8 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 18.7 46.2 35.2 100.0 91 
ซอยกํานนัแมน้ 13 18.9 55.6 25.6 100.0 90 
สวนผกั 13.8 41.5 44.6 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 15.3 58.2 26.5 100.0 98 
คลองบางพรานพฒันา 10.7 57.1 32.1 100.0 28 

รวม 17.0 52.2 30.8 100.0 435 

 
ตาราง ข8: รอยละครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวงสถานการณ                    

โควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้
ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/
ไม่มีผลกระทบ 

รายได้
เพิมขึน 

ร้อยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 92.1 7.9 - 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 77.4 22.6 - 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 82.0 18.0 - 100.0 89 
สวนผกั 92.3 7.7 - 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 92.9 7.1 - 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 92.9 7.1 - 100.0 28 

รวม 87.2 12.8 - 100.0 437 
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ตาราง ข9: รอยละครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 49.2 17.5 33.3 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 47.3 20.4 32.3 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 26.7 26.7 46.7 100.0 90 
สวนผกั 53.8 15.4 30.8 100.0 65 
หนทางใหมปิ่นทอง 17.2 26.3 56.6 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 50.0 25.0 25.0 100.0 28 

รวม 37.7 22.1 40.2 100.0 438 

 
ส่ิงแวดลอมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: รอยละครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหองและทางเดิน
ภายในบาน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 
แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล -  100.0 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 3.2 96.8 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 1.1 98.9 100.0 91 
สวนผกั 3.1 96.9 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 2.0 98.0 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา - 100.0 100.0 28 

รวม 1.8 98.2 100.0 439 
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ตาราง ข11: รอยละครัวเรือน จําแนกตามสภาพพื้นในหองนอน หรือหองนํ้า หรือทางเดิน 
รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา 
หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืนลืนหรอืไมปู่
วสัดกุนัลืน 

มีพนืไมล่ืนหรอืปู
วสัดกุนัลืน 

รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 55.6 44.4 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 29.0 71.0 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 44.0 56.0 100.0 91 
ชุมชนสวนผกั 58.5 41.5 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 37.4 62.6 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 57.1 42.9 100.0 28 

รวม 44.0 56.0 100.0 439 

 
ตาราง ข12: รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในหองนอน หรือหองนํ้า หรือทางเดิน 

รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือ
ห้องนํา หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี รอ้ยละ จาํนวน 
การเกษตรบา้นนายผล 87.3 12.7 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 78.5 21.5 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 71.4 28.6 100.0 91 
สวนผกั 76.9 23.1 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 54.5 45.5 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 78.6 21.4 100.0 28 

รวม 72.7 27.3 100.0 439 
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ตาราง ข13:  รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปดออกนอกหอง 
รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้
ประตบูานเลือน หรือบานประตู

ทีเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
การเกษตรบา้นนายผล 73.0 27.0 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 39.8 60.2 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 59.3 40.7 100.0 91 
สวนผกั 60.0 40.0 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 52.5 47.5 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 53.6 46.4 100.0 28 

รวม 55.4 44.6 100.0 439 

 
ตาราง ข14:   รอยละครัวเรือน จําแนกตามการมีพ้ืนตางระดับในตัวบานหรือบริเวณบาน  

รายชุมชน 
ชุมชน พืนต่างระดบัในตวับ้าน      

หรือบริเวณบ้าน 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
การเกษตรบา้นนายผล 20.6 79.4 100.0 63 
สถานีรางโพธ ิ 21.5 78.5 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 20.9 79.1 100.0 91 
สวนผกั 43.1 56.9 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 35.4 64.6 100.0 99 
คลองบางพรานพฒันา 21.4 78.6 100.0 28 

รวม 27.6 72.4 100.0 439 
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ตาราง ข15: รอยละครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
นําไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
นํากลบัมา
ใช้ใหม ่

มีการแยก
ขยะ ก่อนให้
พนักงาน 
กทม. นํา      
ไปทิง 

รอ้ยละ จาํนวน 

การเกษตรบา้นนายผล 32.3 32.3 1.6 33.9 100.0 62 
สถานีรางโพธ ิ 17.2 31.2 1.1 50.5 100.0 93 
ซอยกํานนัแมน้ 13 26.7 28.9 -  44.4 100.0 90 
สวนผกั 21.5 33.8 -  44.6 100.0 65 
หนทางใหม่ปินทอง 19.4 30.6 4.1 45.9 100.0 98 
คลองบางพรานพฒันา 28.6 32.1 -  39.3 100.0 28 

รวม 23.2 31.2 1.4 44.3 100.0 436 
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ภาคผนวก ค* 
ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 

ตาราง ค1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 52.2 47.8 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 42.2 57.8 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=103) 38.8 61.2 100.0 
สวนผกั (N=33) 45.5 54.5 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=74) 39.2 60.8 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 41.7 58.3 100.0 

รวม (N=321) 41.4 58.6 100.0 

 
ตาราง ค2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามกลุมอายุ รายชุมชน 

ชุมชน กลุ่มอายุ รวม 
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึนไป 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 78.3 8.7 13.0 100.0 
สถานีรางโพธ ิ  (N=64) 51.6 25.0 23.4 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=103) 48.5 39.8 11.7 100.0 
สวนผกั (N=33) 66.7 18.2 15.2 100.0 
หนทางใหมปิ่นทอง (N=74) 50.0 31.1 18.9 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 62.5 25.0 12.5 100.0 

รวม (N=321) 54.5 29.3 16.2 100.0 

                                                           
* จํานวนรวมของผูสูงอายุในชุมชนเดยีวกันไมเทากันในแตละตาราง เนื่องมาจากมีผูสูงอายุบางสวน

ไมไดใหขอมูล 
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ตาราง ค3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะการอยูอาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 
อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน กบั

คู่สมรส 
อยู่ 2 คน  

กบัญาติหรอื   
คนอืน 

อยู่ 3 คนหรือ
มากกว่ากบั
ญาติหรอืคน

อืนๆ 
การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 4.3 4.3 8.7 82.6 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 3.1 3.1 15.6 78.1 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=101) 5.0 4.0 9.9 81.2 100.0 
สวนผกั (N=33) 6.1 6.1 18.2 69.7 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=73) 2.7 - 4.1 93.2 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) - 8.3 16.7 75.0 100.0 

รวม (N=318) 3.8 3.5 11.0 81.8 100.0 

 

ตาราง ค4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 8.7 65.2 26.1 - 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 12.5 48.4 35.9 3.1 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 9.2 62.2 22.4 6.1 100.0 
สวนผกั (N=33) 3.0 60.6 21.2 15.2 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=71) 18.3 49.3 26.8 5.6 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 12.5 66.7 12.5 8.3 100.0 

รวม (N=313) 11.5 56.9 25.6 6.1 100.0 
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ตาราง ค5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
(ป.4-ป.7) 

มธัยมศึกษา 
ตอนต้น-  
ตอนปลาย      
(ม.1-ม.6)     
และ ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. –ปวท. 

ปริญญา
ตรีหรอื
สูงกว่า 

การเกษตรบา้น     
นายผล (N=23) 

13.0 78.3 8.7 - - 100.0 

สถานีรางโพธ ิ         
(N=64) 

12.5 68.8 9.4 3.1 6.3 100.0 

ซอยกํานนัแมน้ 13 
(N=98) 

6.1 57.1 26.5 3.1 7.1 100.0 

สวนผกั (N=33)        18.2 42.4 30.3 6.1 3.0 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง   
(N=71) 

8.5 57.7 14.1 5.6 14.1 100.0 

คลองบางพราน
พฒันา (N=24)         

- 83.3 12.5 4.2 - 100.0 

รวม (N=313) 9.3 61.7 18.2 3.8 7.0 100.0 
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การทํางาน 

ตาราง ค6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการทาํงาน  
รวม ไม่ได้

ทาํงาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ใน

องคก์ร 

นายจา้ง ทาํงาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทวัไป 

การเกษตรบา้นนายผล 
(N=23) 

47.8 - 4.3 30.4 - 17.4 100.0 

สถานีรางโพธ ิ(N=64) 71.9 4.7 - 9.4 6.3 7.8 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 
(N=98) 

64.3 2.0 2.0 8.2 1.0 22.4 100.0 

สวนผกั (N=33) 54.5 - - 12.1 18.2 15.2 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง 
(N=74) 

66.2 4.1 - 18.9 4.1 6.8 100.0 

คลองบางพรานพฒันา 
(N=24) 

79.2 - - 8.3 - 12.5 100.0 

รวม (N=316) 65.2 2.5 0.9 13.0 4.4 13.9 100.0 
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ตาราง ค7: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความพรอมและความตองการทํางาน รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อมและความต้องการทาํงาน * 
มีความพร้อมทาํงาน  มีความต้องการทาํงาน 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 73.9 73.9 
สถานีรางโพธ ิ(N=63) 36.5 23.8 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 46.9 47.4 
สวนผกั (N=32) 56.3 58.1 
หนทางใหม่ปินทอง (N=65) 47.7 40.6 
คลองบางพรานพฒันา (N=23) 34.8 45.5 

รวม (N=304) 47.0 44.0 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ตอบวามีความพรอม และรอยละของผูสูงอายุที่ความ

ตองการทํางานเทานั้น   

 
รายไดและการออม 
 
ตาราง ค8:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ยผูพิการ 

รายชุมชน 

ชุมชน เบียยงัชีพผูส้งูอาย ุและเบียผูพิ้การ* 
ได้รบัเบยียงัชีพผูส้งูอายุ ได้รบัเบียผูพิ้การ 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 82.6 - 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 81.3 6.3 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 84.7 5.1 
สวนผกั (N=33) 93.9 - 
หนทางใหม่ปินทอง (N=72) 76.4 4.2 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 87.5 12.5 

รวม (N=314) 83.1 4.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และ รอยละของ

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยผูพิการ เทานั้น  
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ตาราง ค9: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายไดของตนเอง รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ผูส้งูอายุ รวม 
เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 26.1 39.1 34.8 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=63) 14.3 44.4 41.3 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 19.4 51.0 29.6 100.0 
สวนผกั (N=33) 15.2 42.4 42.4 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=73) 9.6 52.1 38.4 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 8.3 58.3 33.3 100.0 

รวม (N=314) 15.3 48.7 36.0 100.0 

 
ตาราง ค10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 73.9 26.1 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 62.5 37.5 100.0 
ชุมชนซอยกํานันแมน้ 13 (N=98) 54.1 45.9 100.0 
สวนผกั (N=33) 75.8 24.2 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=73) 47.9 52.1 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=21) 61.9 38.1 100.0 

รวม (N=312) 58.7 41.3 100.0 
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ตาราง ค11:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามวิธีการท่ีใชเม่ือมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน          
รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบ          
ไม่เสีย
ดอกเบยี 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบีย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อืนๆ* 

การเกษตรบา้น
นายผล (N=23) 

26.1 - 4.3 - 69.6 - 100.0 

สถานีรางโพธ ิ 
(N=64) 

25.0 9.4 7.8 4.7 51.6 1.6 100.0 

ซอยกํานนัแมน้ 
13 (N=98)         

29.6 1.0 9.2 5.1 54.1 1.0 100.0 

สวนผกั (N=33)      18.2 - 12.1 3.0 57.6 9.1 100.0 
หนทางใหม ่       
ปินทอง  (N=72)  

27.8 2.8 6.9 2.8 59.7 - 100.0 

คลองบางพราน
พฒันา (N=24)      

25.0 4.2 29.2 - 41.7 - 100.0 

รวม (N=314) 26.4 3.2 9.9 3.5 55.4 1.6 100.0 
หมายเหตุ: * วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงินอื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรเครดิต 

ยังไมไดคิด/ไมรู 
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สุขภาพ 
ตาราง ค12: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่มีสิทธิ  

ประกนัสขุภาพ 
ประกนัสงัคม บตัรทอง บตัร      

ผูพิ้การ 
ข้าราชการ
บาํนาญ 

อืนๆ* 

การเกษตรบา้น 
นายผล (N=23)        

13.0 4.3 65.2 - 17.4 - 100.0 

สถานีรางโพธ ิ 
(N=64) 

- 3.1 50.0 1.6 39.1 6.3 100.0 

ซอยกํานนัแมน้ 
13 (N=98) 

6.1 7.1 55.1 3.1 23.5 5.1 100.0 

สวนผกั (N=33) - 15.2 60.6 3.0 9.1 12.1 100.0 
หนทางใหม ่         
ปินทอง (N=72) 

8.3 12.5 62.5 2.8 9.7 4.2 100.0 

คลองบางพราน
พฒันา (N=24) 

8.3 8.3 66.7 4.2 4.2 8.3 100.0 

รวม (N=314) 5.4 8.3 58.0 2.5 20.1 5.7 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลักอื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพหลัก 
รายชุมชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่

ครอบคลุม 
ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั
สุขภาพหลกั 

การเกษตรบา้นนายผล 
(N=20)           

- 20.0 55.0 25.0 100.0 

สถานีรางโพธ ิ(N=64) 1.6 34.4 39.1 25.0 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=92) - 35.9 51.1 13.0 100.0 
สวนผกั (N=33) 3.0 12.1 60.6 24.2 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=73) 1.4 21.9 43.8 32.9 100.0 
คลองบางพรานพฒันา  
(N=24) 

- 20.8 45.8 33.3 100.0 

รวม (N=306) 1.0 27.5 47.7 23.9 100.0 

 
ตาราง ค14:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามจํานวนโรคไมติดตอเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือรงั * รวม 
ไม่มีโรคไม่
ติดต่อเรอืรงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 43.5 34.8 13.0 8.7 - - 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 40.6 18.8 23.4 17.2 - - 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 31.6 26.5 27.6 13.3 1.0 - 100.0 
สวนผกั (N=33) 39.4 39.4 12.1 9.1 - - 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=74) 51.4 16.2 23.0 9.5 - - 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 37.5 33.3 20.8 8.3 - - 100.0 

รวม (N=316) 40.2 25.0 22.5 12.0 0.3 - 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไมติดตอเรื้อรังในที่นี้  หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก/สโตรก 
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ตาราง ค15: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของโรคไมติดตอเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาดเลือด/
เต้นผิดจงัหวะ 

หลอดเลือดสมอง
ตีบหรอืแตก 

การเกษตรบา้น          
นายผล (N=23) 

26.1 21.7 34.8 - - 

สถานีรางโพธ ิ(N=64) 23.4 32.8 51.6 4.7 4.7 
ซอยกํานนัแมน้ 13  
(N=98) 

34.7 23.5 58.2 6.1 3.1 

สวนผกั (N=33) 18.2 18.2 54.5 - - 
หนทางใหม่ปินทอง     
(N=74) 

14.9 28.4 41.9 4.1 5.4 

คลองบางพราน
พฒันา (N=24) 

25.0 16.7 50.0 8.3 4.2 

รวม  (N=316) 24.7 25.3 50.3 4.4 3.5 
 หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัย วาเปนโรค เบาหวาน ไขมัน

ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ หรือ หลอดเลือดสมองตีบ
หรือแตก เทานั้น 

 
ตาราง ค16: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความบกพรองหรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 
ไม่มี มี 

การเกษตรบา้นนายผล  (N=23) 100.0 - 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=63) 84.1 15.9 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 92.9 7.1 100.0 
สวนผกั (N=33) 97.0 3.0 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=72) 93.1 6.9 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 79.2 20.8 100.0 

รวม (N=313) 91.1 8.9 100.0 
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ตาราง ค17: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรองหรือความพิการ 
รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรอืสือ

ความหมาย 
การเคลือนไหว 

การเกษตรบา้นนายผล (N=5) - - - 
สถานีรางโพธ ิ(N=57) 3.2 1.6 11.1 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=92) 1.0 4.1 2.0 
สวนผกั (N=33) - - 3.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=62) - - 5.6 
คลองบางพรานพฒันา (N=22) - 4.2 12.5 

รวม (N=284) 1.0 1.9 5.4 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ รอยละของผูสูงอายุท่ีตอบวา มีความบกพรองหรือความพิการ 

ดานการมองเห็น หรือดานการไดยิน (หรือส่ือความหมาย) หรือดานการเคล่ือนไหว เทาน้ัน  

 
ตาราง ค18: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึงพิง ภาวะพึงพิง 

ตาํ-ปานกลาง 
ภาวะพึงพิง สงู 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 87.0 13.0 - 100.0 
สถานีรางโพธ ิ (N=64) 65.6 18.8 15.6 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=103) 82.5 15.5 1.9 100.0 
สวนผกั (N=33) 90.9 3.0 6.1 100.0 
หนทางใหมปิ่นทอง (N=74) 82.4 14.9 2.7 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 62.5 29.2 8.3 100.0 

รวม (N=321) 78.8 15.6 5.6 100.0 
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ตาราง ค19: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเส่ียงตอปญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

การเกษตรบา้นนายผล (N=18) 77.8 22.2 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=57) 80.7 19.3 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=92) 79.3 20.7 100.0 
สวนผกั (N=33) 81.8 18.2 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=62) 71.0 29.0 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=22) 59.1 40.9 100.0 

รวม (N=284) 76.4 23.6 100.0 

 
ตาราง ค20:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบของการดูแลผูสูงอายุ ตอผูดูแลหรือ

ครอบครัว  รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ* 
ด้านการเงิน การออกจากงาน 

การเกษตรบา้นนายผล (N=5) 20.0 20.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=31) 48.4 21.4 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=41) 46.3 7.3 
สวนผกั (N=11) 27.3 20.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=28) 53.6 25.9 
คลองบางพรานพฒันา (N=9) 22.2 18.2 

รวม (N=125) 44.0 17.2 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูดแูลผูสูงอายุทีไ่ดรบัผลกระทบดานการเงิน (ของผูดูแล 

หรือครอบครัว) และที่ไดรับผลกระทบดานการงาน คือ การที่ผูดูแลตองลาออกจากงาน  

 
 
 
 
 
  



59 
 

การออกกําลังกาย 

ตาราง ค21: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกายเปนประจํา  รายชุมชน 

ชุมชน การออกกาํลงักายเป็นประจาํ * รวม 
ไม่ได้ออกกาํลงักาย        

เป็นประจาํ 
ออกกาํลงักายเป็นประจาํ 

 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 65.2 34.8 100.0 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 62.5 37.5 100.0 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 28.6 71.4 100.0 
สวนผกั (N=32) 43.8 56.3 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง (N=72) 55.6 44.4 100.0 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 66.7 33.3 100.0 

รวม (N=313) 48.9 51.1 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเปนประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห  
 

ตาราง ค22: รอยละของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายประจํา จําแนกตามการใชสถานท่ี 
ออกกําลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานทีออกกาํลงักาย * 
ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

การเกษตรบา้นนายผล (N=8) - - - 
สถานีรางโพธ ิ(N=24) 12.5 20.8 - 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=70) - 2.9 4.3 
สวนผกั (N=18) - - 11.1 
หนทางใหม่ปินทอง (N=32) - 15.6 3.1 
คลองบางพรานพฒันา (N=8) - 12.5 - 

รวม (N=160) 1.9 8.1 3.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจํา และตอบวาไดไปใช

ศูนยกีฬา หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เทานั้น  
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ตาราง ค23:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเหตุผลหลักที่ไมออกกําลังกายเปนประจํา                
รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัทีไม่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ รวม 
ไม่มี
เวลา 

คิดว่าทาํงานก็
เพียงพอแล้ว 

สุขภาพ
รา่งกายไม่
อาํนวย 

ทาํงานบ้าน/ ทาํสวน
ในบ้าน/ ปลูกต้นไม ้

อืนๆ* 

การเกษตรบา้น
นายผล (N=15) 

26.7 26.7 6.7 40.0 - 100.0 

สถานีรางโพธ ิ  
(N=40) 

17.5 7.5 62.5 12.5 - 100.0 

ซอยกํานนัแมน้ 13 
(N=28) 

10.7 7.1 46.4 35.7 - 100.0 

สวนผกั (N=13) 38.5 7.7 23.1 30.8 - 100.0 
หนทางใหม่ปินทอง 
(N=42) 

19.0 14.3 42.9 16.7 7.1 100.0 

คลองบางพราน
พฒันา  (N=15) 

20.0 20.0 53.3 6.7 - 100.0 

รวม (N=153) 19.6 12.4 44.4 21.6 2.0 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลหลักที่ไมออกกําลังกายเปนประจําอื่นๆ เชน  ขาดอุปกรณกีฬา/ไมชอบออก

กําลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 
 
ตาราง ค24: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ* 
สุขภาพรา่งกาย สุขภาพ 

จิตใจ 
รายได้ลดลง/รายจ่าย
เท่าเดิมหรอืเพิมขึน 

การเกษตรบา้นนายผล (N=23) 4.3 30.4 56.5 
สถานีรางโพธ ิ(N=64) 7.8 25.0 37.5 
ซอยกํานนัแมน้ 13 (N=98) 4.1 30.6 44.9 
สวนผกั (N=33) 3.0 12.1 54.5 
หนทางใหม่ปินทอง (N=74) 17.6 35.1 71.6 
คลองบางพรานพฒันา (N=24) 25.0 29.2 75.0 

รวม  (N=316) 9.5 28.5 53.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ รอยละของผูสูงอายุที่ตอบวา ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในดาน

สุขภาพรางกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ดานการเงิน เทานั้น 
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 
ตาราง ค 25:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน                    

รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=23) 
ยากจน 35.0 33.3 -  34.8 
ปานกลาง 20.0 - -  17.4 
ด ี 45.0 66.7 -  47.8 

สถานีรางโพธิ (N=64) 
ยากจน 54.8 75.0 40.0 56.3 
ปานกลาง 16.7 16.7 20.0 17.2 
ด ี 28.6 8.3 40.0 26.6 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=103) 
ยากจน 24.7 56.3 - 29.1 
ปานกลาง 22.4 25.0 - 22.3 
ด ี 52.9 18.8 100.0 48.5 

สวนผกั (N=33) 
ยากจน 20.0 - 50.0 21.2 
ปานกลาง 13.3 100.0 50.0 18.2 
ด ี 66.7 - - 60.6 

หนทางใหม่ปินทอง (N=74) 
ยากจน 4.9 9.1 - 5.4 
ปานกลาง 16.4 81.8 - 25.7 
ด ี 78.7 9.1 100.0 68.9 

คลองบางพรานพฒันา (N=24) 
ยากจน 33.3 42.9 50.0 37.5 
ปานกลาง 40.0 28.6 50.0 37.5 
ด ี 26.7 28.6 - 25.0 
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ตาราง ค26: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน  ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=23) 
เพยีงพอ 75.0 66.7 -  73.9 
ไมเ่พยีงพอ 25.0 33.3 -  26.1 

สถานีรางโพธิ (N=63) 
เพยีงพอ 66.7 72.7 70.0 68.3 
ไมเ่พยีงพอ 33.3 27.3 30.0 31.7 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=103) 
เพยีงพอ 74.1 75.0 50.0 73.8 
ไมเ่พยีงพอ 25.9 25.0 50.0 26.2 

สวนผกั (N=33) 
เพยีงพอ 73.3 100.0 - 69.7 
ไมเ่พยีงพอ 26.7 - 100.0 30.3 

หนทางใหม่ปินทอง (N=73) 
เพยีงพอ 73.3 54.5 100.0 71.2 
ไมเ่พยีงพอ 26.7 45.5 - 28.8 

คลองบางพรานพฒันา (N=24) 
เพยีงพอ 100.0 42.9 50.0 79.2 
ไมเ่พยีงพอ - 57.1 50.0 20.8 
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ตาราง ค27:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการไดรับเบ้ียผูพิการ                         
รายชุมชน 

เบียผูพิ้การ ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=23) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 100.0  - 100.0 
ไดร้บั - - - - 

สถานีรางโพธิ (N=64) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 75.0 90.0 93.8 
ไดร้บั - 25.0 10.0 6.3 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=98) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 64.3 100.0 94.9 
ไดร้บั - 35.7 - 5.1 

สวนผกั (N=33) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไดร้บั - - - - 

หนทางใหม่ปินทอง (N=72) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 81.8 50.0 95.8 
ไดร้บั - 18.2 50.0 4.2 

คลองบางพรานพฒันา (N=24) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 85.7 - 87.5 
ไดร้บั - 14.3 100.0 12.5 
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ตาราง ค28: รอยละของผู สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ ่งพิง และความเสี ่ยงตอปญหา
สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิสูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=18) 
ไมม่คีวามเสยีง 82.4 - -  77.8 
มคีวามเสยีง 17.6 100.0 -  22.2 

สถานีรางโพธิ (N=57) 
ไมม่คีวามเสยีง 92.5 80.0 14.3 80.7 
มคีวามเสยีง 7.5 20.0 85.7 19.3 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=92) 
ไมม่คีวามเสยีง 81.8 64.3 100.0 79.3 
มคีวามเสยีง 18.2 35.7 - 20.7 

สวนผกั (N=33) 
ไมม่คีวามเสยีง 83.3 100.0 50.0 81.8 
มคีวามเสยีง 16.7 - 50.0 18.2 

หนทางใหม่ปินทอง (N=62) 
ไมม่คีวามเสยีง 76.5 55.6 - 71.0 
มคีวามเสยีง 23.5 44.4 100.0 29.0 

คลองบางพรานพฒันา (N=22) 
ไมม่คีวามเสยีง 66.7 40.0 50.0 59.1 
มคีวามเสยีง 33.3 60.0 50.0 40.9 
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ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบตอผูดูแล 
 

ตาราง ค29: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบดานการเงินตอ 
ผูดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง ตาํ-
ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 -  80.0 
มผีลกระทบ - 50.0 -  20.0 

สถานีรางโพธิ (N=31) 
ไมม่ผีลกระทบ 73.7 40.0 - 51.6 
มผีลกระทบ 26.3 60.0 100.0 48.4 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=41) 
ไมม่ผีลกระทบ 67.7 12.5 - 53.7 
มผีลกระทบ 32.3 87.5 100.0 46.3 

สวนผกั (N=11) 
ไมม่ผีลกระทบ 88.9 -  - 72.7 
มผีลกระทบ 11.1 -  100.0 27.3 

หนทางใหม่ปินทอง (N=28) 
ไมม่ผีลกระทบ 55.6 30.0 -  46.4 
มผีลกระทบ 44.4 70.0 -  53.6 

ชุมชนคลองบางพรานพฒันา (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 80.0 100.0 50.0 77.8 
มผีลกระทบ 20.0 - 50.0 22.2 
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ตาราง ค30:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบตอผูดูแลดานการ
ทํางาน-การออกจากงาน รายชุมชน    

 
ด้านการทาํงาน 

ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง ตาํ-
ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

การเกษตรบ้านนายผล (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 66.7 100.0 -  80.0 
มผีลกระทบ 33.3 - -  20.0 

สถานีรางโพธิ (N=28) 
ไมม่ผีลกระทบ 83.3 75.0 66.7 78.6 
มผีลกระทบ 16.7 25.0 33.3 21.4 

ซอยกาํนันแม้น 13 (N=41) 
ไมม่ผีลกระทบ 93.5 100.0 50.0 92.7 
มผีลกระทบ 6.5 - 50.0 7.3 

สวนผกั (N=10) 
ไมม่ผีลกระทบ 87.5 -  50.0 80.0 
มผีลกระทบ 12.5 -  50.0 20.0 

หนทางใหม่ปินทอง (N=27) 
ไมม่ผีลกระทบ 94.1 33.3 100.0 74.1 
มผีลกระทบ 5.9 66.7 - 25.9 

คลองบางพรานพฒันา (N=11) 
ไมม่ผีลกระทบ 83.3 100.0 50.0 81.8 
มผีลกระทบ 16.7 - 50.0 18.2 
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