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บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอกฎหมายของการใหบริการของธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ

ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 2) แสวงหามาตรการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 

และ 3. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน โดยเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ขอมูลท่ีไดมาจากการศึกษากฎหมาย และการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ ผูรับบริการ และหนวยงาน

ภาครัฐ ผลวิจัย พบวา 

1. ผูประกอบการมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและผูประกอบการท่ีเปน

บุคคลธรรมดา ท้ังน้ี ผูประกอบไมทราบวาจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตหรือไมและตองขอท่ีใด 

2. สถานบริการมีการใหบริการผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงและตองการการดูแลระยะยาว (Long Stay) แต

ไมไดจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 โดยไมทราบวาตนตองมี

คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติอยางไรและตองมีใบประกอบวิชาชีพหรือไม โดยบุคลากรของสถานบริการเรียนรู

การดูแลผานการฝกฝนจากผูประกอบการท่ีมีความรูในสายอาชีพของตนหรือเคยมีประสบการณดานการดูแลผูสูงอายุ

มากอน 

3. การจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตองจดทะเบียนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา แตการขออนุญาตดําเนิน

กิจการจะตองขอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีซึ่งท้ังสองหนวยงานยังทํางานไมสัมพันธกันซึ่งแตกตางกับการ

จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการประกอบการเขาขายเปน “สถานพยาบาล” เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายกําหนดใหการจด

ทะเบียนสําหรับการประกอบการลักษณะเชนน้ีตองไปขอจดทะเบียนลักษณะเชนใดตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึง

สถานบริการเหลาน้ีก็ไมมีการจดทะเบียนเปน “สถานพยาบาล” ท้ังท่ีลักษณะเขาขายเปนสถานพยาบาลไดจึงอาจอยูใน

ลักษณะ “สถานพยาบาล” เถ่ือนได 
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ขอในงานวิจยันี้ไดไปนําเสนอที่งานการประชุมทางวิชาการพะเยาวจิัยคร้ังที่ 8 เมื่อวันที ่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางําเมือง 
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4. คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติของผูประกอบและบุคลากรของสถานบริการไมมีกฎหมายกํากับบังคับ

เปนเพียงคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายสาธารณสุขซึ่งไมมีสภาพเปนกฎหมายทําใหขาดบท

บังคับกับการประกอบการลักษณะน้ี จึงอาจมีกรณีท่ีบุคคลธรรมดาท่ัวไปสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมจําเปนตองขอ

ใบอนุญาตและไมตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การใหบริการลักษณะน้ียังยังดําเนินอยู

ตอไปไดเน่ืองจากมีความเช่ือมั่นระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

 

คําสําคัญ : ธุรกิจสถานบริการ, ดูแลผูสูงอายุ, กฎหมาย 

 

Abstract 

The objective of this research is to 1) study the legal provision of services for the private  

elderly care centre in Songkhla Province 2) seek measures to control the private elderly care service 

and 3) Propose guidelines or rules to control the private elderly care service By qualitative research 

from legal studies And in-depth interviews with entrepreneurs, service recipients and government 

agencies. 

1. Entrepreneurs registered as a juristic person with the Department of Business Development 

as usual. But there are still entrepreneurs who are natural persons 

2. All establishments have provided services for elderly people with bed-related conditions 

and require long-term care (Long Stay), but not established as a "medical facility" under the Hospital 

Act (No. 2) BE. 2004, including not knowing that he must have the qualifications and rules of practice 

and must have a professional license to operate or not By personnel of the service centre, learning, 

caring, through training from entrepreneurs who have knowledge in their careers, or have previous 

experience in caring for the elderly 

3. The establishment of a legal entity must register at the Department of Business 

Development. However, The request for permission submitted to the local administrative organisation 

in the area. However, both agencies still do not work together. Therefore different from the 

registration of a juristic person whose business is considered a "sanatorium". Because there is no law 

requiring registration for this type of business registered in any manner like the Department of Business 

Development Including these facilities, there is no registration as a "sanatorium", both of which 

considered as a sanatorium. 

4. Qualifications and criteria for the practice of operators and personnel of the service facility 

do not have mandatory laws, only the recommendations of the Public Health Committee according 

to public health laws, which do not have legal status, lack the necessary provisions of this type of 

business. Therefore, there may be cases in which an ordinary person can operate a business without 

the need to apply for a license and does not have the qualifications and rules for the operation. And 

service recipients 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

มีการคาดการณกันวาประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณในป พ.ศ. 2568 เน่ืองจากอัตราสวน

ผูสูงอายุจะเพ่ิมสูงถึงรอยละ 20 หรือมีจํานวนผูสูงอายุถึง 14.5 ลานคน เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

คือ การสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจและเปลี่ยนจากการเปนผูนํามาเปนผูพ่ึงพิงจากคนในครอบครัว  

ในขณะท่ีสภาพครอบครัวไทยในปจจุบันท้ังหญิงและชายตองออกไปทํางานนอกบาน ผูสูงอายุจึงประสบปญหาขาดการ

ดูแล ชวยเหลือ จึงปรากฏวามผีูสูงอายุท่ีนอนติดเตียงและขาดผูดูแล หรือผูสูงอายุตองอยูบานคนเดียวในเวลากลางวัน 

ในทางกลับกันการมีผูสูงอายุในครอบครัวก็เปนภาระในการจัดหาผูดูแลไมนอย  

ผูสูงอายุโดยท่ัวไปอาจแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ผูสูงอายุท่ียังชวยเหลือตัวเอง และผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ

พ่ึงพิงอาจเน่ืองมาจากรางกายทุพลภาพ มีโรคเรื้อรังซึ่งผูสูงอายุเหลาน้ีตองการการดูแลระยะยาว (Long-term Care) 

ซึ่งองคการอนามัยโลกไดแบงลักษณะการดูแลผูสูงอายุออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) การดูแลในสถาบัน (Institute 

Long-term Care) 2) การดูแลท่ีบาน (Home Care) 3) การดูแลอยางเปนทางการ (Formal Care) โดยภาครัฐและ

เอกชนท่ีเปนวิชาชีพหรือผูชวย และ 4) การดูแลอยางไมเปนทางการ (Informal Care) โดยครอบครัว เพ่ือนบานและ

อาสาสมัคร 

ในประเทศไทยและจังหวัดสงขลามีบริการดูแลผูสูงอายุท่ียังชวยเหลือตัวเองไดและท่ีมีภาวะการพ่ึงพิงจาก

ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนมีท้ังท่ีแสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร ในสวนของภาครัฐจะเปนการ

ใหบริการท่ีพักพิงแกผูท่ีมีฐานะต่ําถึงปานกลางและจํากัดเฉพาะผูสูงอายุท่ีไมมีภาวะพ่ึงพิงเมื่อแรกรับเทาน้ัน เชน สถาน

สงเคราะหคนชรา ศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เปนตน สวนในภาคเอกชนโดยเฉพาะท่ีแสวงหากําไรจะ

ใหบริการท่ีพักแกผูสูงอายุท่ียังชวยเหลือตัวเองได และชวยเหลือตัวเองไมไดแตไมตองอยูในการดูแลของแพทยเปน

ประจํา รวมถึงการสงบุคลากรไปดูแลผูสูงอายุท่ีบานโดยสวนใหญเนนใหบริการเพ่ือฟนฟูสุขภาพ อยางไรก็ตาม การ

ใหบริการจะแตกตางกันไปตามสภาพของสถานบริการน้ัน ๆ นอกจากน้ี ภาคเอกชนบางแหงยังมีบริการสงผูดูแลและรับ

ตดิตอหาผูดูแลเพ่ือไปเฝาไขและดูแลผูสูงอายุท่ีโรงพยาบาลโดยมีการเก็บคาบริการซึ่งปจจุบันยังไมมีการควบคุมอัตรา

คาบริการดังกลาว การเรียกรองคาบริการจึงข้ึนอยูกับความตกลงระหวางกัน 

การใหบริการของสถานบริการโดยหลักจะใหบริการดานความเปนอยูท่ัวไป มีบริการอาหาร และติดตามดูแล

สุขภาพเบ้ืองตน หากมีความเจ็บปวยจะนําสงโรงพยาบาลให ในสวนบริการเสริมจะนําสงผูสูงอายุตามแพทยนัด จัด

กิจกรรมทัศนศึกษา หรือกิจกรรมทางศาสนา สวนบริการท่ีใหแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะการพ่ึงพิงจะมีการใหยาแกผูสูงอายุท่ี

ไมตองอยูในการดูแลของแพทยเปนประจํา มีการใหอาหารทางสายยาง เปนตน  

ตามกฎหมายน้ัน หากสถานบริการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพาและทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเอง

ไมไดและตองการการบริการจากพยาบาลวิชาชีพและใหยาเปนประจําจะจัดเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 แตสถาน

บริการในจังหวัดสงขลามีลักษณะการใหบริการท่ีอาจเขาขาย “สถานพยาบาล” ดังกลาวได อยางไรก็ตาม จาก

ขอเท็จจริงสถานบริการเหลาน้ันไมมีการจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” แตมีการจัดตั้งโดยจดทะเบียนในลักษณะการ

จัดตั้งธุรกิจท่ัวไปท่ีหลากหลาย มีท้ังจดทะเบียนเปนหางหุนสวน และบริษัทจํากัด หรือไมมีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรม

พัฒนาธุรกิจการคาแตมีการเปดสถานบริการในลักษณะบุคคลธรรมดาประกอบการ ซึ่งนับวาเปนปญหาสําหรับธุรกิจ

ประเภทน้ีท่ีเขาขายอาจเปนสถานบริการท่ีมีลักษณะเปน “สถานพยาบาล” นอกจากน้ีประเด็นท่ียังเปนปญหา คือ การ
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กํากับดูแลคุณภาพการใหบริการเน่ืองจากยังขาดกฎหมายมาควบคุมคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติของบุคลากร

ของสถานบริการเปนการเฉพาะ อาทิเชน คุณสมบัติผูประกอบกิจการ คุณสมบัติผูดูแลผูสูงอายุ สัดสวนจํานวนระหวาง

ผูดูแลกับผูสูงอายุ รวมถึงสถานท่ีและและสิ่งอํานวยความสะดวก  

งานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษากฎหมายและปญหาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสถานรับดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน 

เพ่ือหาแนวทางท่ีจะเปนมาตรการควบคุมธุรกิจดังกลาวเพ่ือใหผูสูงอายุไดใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. ศึกษาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน  

2. แสวงหามาตรการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน  

3. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน 

 

สมมติฐานการวิจัย  

ระบบ กลไกล นโยบาย และมาตรการทางกฎหมายเฉพาะท่ีวาดวยการจัดตั้งและการประกอบการสถาน

บริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนเปนแนวทางการควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ และการ

สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ ผูรับบริการ และหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานเพ่ือใหมาตรการท่ีเปนแนวทางการ

ควบคุมการประกอบการของสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรและกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 3 กลุม ดังน้ี 

1. ผูใหบริการ คือ สถานบริการดูแลผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา จํานวน 4 ราย 

2. ผูรับบริการของสถานบริการดูแลผูสูงอายุท้ังท่ีพักอาศัยอยูในสถานบริการจํานวน 2 ราย และท่ีมีการสง

บุคลากรไปดูแลผูสูงอายุตามบาน จํานวน 5 ราย รวมท้ังสิ้น จํานวน 7 ราย  

3. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของโดยตรงและอาจเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ 

ไดแก 

3.1 เจาหนาท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

3.2 เจาหนาท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จังหวัดสงขลา 

3.3 เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

3.4 เจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสงขลา  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ  

 1) การศึกษาจากเอกสาร (documentary research) ไดแก กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสถานบริการ

ดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน นโยบาย งานวิจัย บทความ และเอกสารจากสื่อตาง ๆ     
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 2) การศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากกลุมบุคคล

ท่ีเก่ียวของโดยการสนทนาตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry ผานการจัดเตรียมชุดคําถามไวลวงหนาและท่ีเกิดข้ึน

ในขณะสนทนา (ไมมีการกําหนดไวลวงหนา) ระหวางการสัมภาษณ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายจากผูประกอบการสถานบริการดูแลผูสูงอายุจํานวน 2 รายท่ีตอบรับใหเขาสัมภาษณจากจํานวน 4 รายท่ีไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีตั้งอยูในอําเภอหาดใหญ ผูรับบริการท่ีไดขอมูลจากสถานบริการดูแลผูสูงอายุท้ังท่ีใชบริการ

ในสถานบริการและทางสถานบริการสงบุคลากรไปใหบริการท่ีท่ีพักอาศัยของผูสูงอายุ และสัมภาษณเจาหนาท่ี

หนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายและท่ีอาจเก่ียวของ 

1. ขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ 

1.1 ผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 

จากการสมัภาษณผูประกอบการท้ังสองรายพบวาสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเปน

การใหบริการท้ังการท่ีพักและสงบุคลากรไปดูแลผูสูงอายุท่ีบานโดยการใหบริการท่ีพักจะมีท้ังผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเอง

เองไดและชวยเหลือตัวเองไมได มีโรคเรื้อรังและตองการการดูแลอยางใกลชิด โดยผูสูงอายุเหลาน้ันจะมีญาตินํามาฝาก

ดูแลและมาเยี่ยมเปนครั้งคราว  

ในประเด็นของการจัดตั้งสถานบริการ ผูประกอบรายหน่ึงไดจัดตั้งกิจการโดยไมทราบวาตองมีการขออนุญาต

แตอยางใดเพียงอาศัยวาตนเองประกอบวิชาชีพพยาบาลและมีความรูดานดูแลผูปวยและจายคาภาษีปายท่ีมีช่ือสถาน

บริการใหกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บเทาน้ัน รวมถึงไมทราบวาหากมีการขออนุญาตตองดําเนินการอยางไร

และตองขออนุญาตกับหนวยงานของรัฐหนวยงานใด อีกท้ังไมทราบวาการเปดกิจการดูแลผูสูงอายุมีกฎหมายมากํากับ

ควบคุมหรือไม ในขณะท่ีผูประกอบการอีกรายน้ันไดเปดสถานบริการโดยจดทะเบียนจัดตั้งเปนหางหุนสวนจํากัด 

อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวแลวผูประกอบกิจการก็ไมทราบเชนกันวาจะตองขออนุญาตจัดตั้งท่ีหนวยงานใดและตอง

ดําเนินการอยางไร อีกท้ังไมทราบวามีกฎหมายกํากับควบคุมหรือไม แตท้ังสองตางยินดีหากมีกฎหมายชัดเจนโดยพรอม

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

สวนรายท่ีเหลือไมตอบรับผูวิจัยใหเขาสัมภาษณ แตจากการตรวจสอบรายละเอียดท่ีปรากฏตามสื่อออนไลน

น้ันมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลและไมมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล (รายช่ือจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาไมปรากฏช่ือท่ีตรงกับช่ือสถานบริการท่ีปรากฏตามสื่อออนไลน) 

1.2 ผูรับบริการ 

ผูรับบริการท่ีใหการตอบรับใหเขาสัมภาษณจํานวน 7 ราย พบวาไมไดใหความสนใจกับรูปแบบการจัดตั้ง

สถานบริการวาจะมีลักษณะใด มีใบอนุญาตหรือไม มีความตองการเพียงใหผูดูแลท่ีถูกสงมาน้ันใหการเอาใจใส อยางไรก็

ตาม ตองการใหผูดูแลมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพจากผูใหบริการสถานบริการเพ่ือ

ความมั่นใจในความปลอดภัยเทาน้ัน 

1.3 หนวยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา 

1.3.1 หนวยงานสาธารณสุขระดับเทศบาล 

เทศบาลโดยรวมมีท้ังท่ีประกาศและไมประกาศใหกิจการท่ีใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานเปนกิจการอันตราย

เทศบาลท่ีมีการประกาศแลวจะมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุญาตไวเน่ืองจากกิจการดังกลาวเปนกิจการ
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ท่ีตองมีการจัดเก็บภาษีโดยเปนการจัดเก็บภาษีใบอนุญาตท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะท่ีเทศบาล

ท่ียังไมประกาศใหเหตุผลตรงกันท้ังหมดวาเน่ืองจากในพ้ืนยังไมมีกิจการดังกลาวมาขออนุญาตแตก็พรอมท่ีจะออกเทศ

บัญญัติเพ่ือประกาศใหกิจการดังกลาวเปนกิจการอันตรายตอสุขภาพหากจะดําเนินกิจการตองมาขออนุญาตกับทาง

เทศบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการเตรียมการรองรับสังคมผูสูงอายุ 

1.3.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ในการเปดสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนทางสาธารณสุขจังหวัดไมมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลเพราะไม

มีกฎหมายใหอํานาจไว กฎหมายใหอํานาจไวจะเปนการจัดตั้งคลินิกท่ีจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี หรือในกรณี

ของบานพักคนชรา เชน บานพักคนชราปากเกร็ดของรัฐมีการจดทะเบียนถูกตอง แตการจัดตั้งสถานบริการดูแล

ผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเปนการจัดตั้งโดยไมมีกฎหมายมารองรับหรือควบคุมดูแลในสวนน้ี 

1.3.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

อํานาจของสํานักงานจะเปนลักษณะการขออนุญาตเพ่ือจัดเก็บภาษีโรงเรือนท่ีเปนสถานบริการเพ่ือเปนรายได

ใหกับทองถ่ินท่ีสถานบริการน้ันตั้งอยู ถาเปนการดูแลผูสูงอายุในอํานาจหนาท่ีจะเก่ียวกับศูนยบริการดูแลผูสูงอายุท่ี

หนวยงานภาครัฐจัดตั้งข้ึนเน่ืองจากมีความเก่ียวพันกับการดําเนินงานในสังกัด คือ กรมกิจการผูสูงอายุซึ่งมีหนาท่ีดูแล

ผูสูงอายุท่ียากไร ไมมีท่ีพักอาศัย 

1.3.4 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาไมมีหนาท่ีเขาไปตรวจสอบสถานบริการวาไดดําเนินการไปตามท่ีไดจดแจงไวหรือไม 

หนวยงานมีหนาท่ีเพียงรับจดแจงการประกอบกิจการและการสงเสริมเก่ียวกับสินคา โดยมีสถานบริการดูแลผูสูงอายุ

ตามท่ีตรวจสอบไดมีการจดแจงประกอบกิจการในรูปหางหุนสวนจํากัดและบริษัท อยางไรก็ตาม ไมมีลักษณะการจด

แจงเปน “สถานพยาบาล” แตอยางใด  

1.3.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมมีหนาท่ีหรืออํานาจใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานบริการดูแลผูสูงอายุ

ภาคเอกชนจึงไมไดเขาไปดูแล 

2. มาตรการทางกฎหมาย 

2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 71 ใหเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะ

พึงใหความชวยเหลือสตรีสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอน 

ๆ ไดบัญญัติรองรับสิทธิของผูสูงอายุท่ีจะมีระบบสุขภาพท่ีดี ไดรับการจัดบริการจากหนวยงานของรัฐท่ีเพียงพอและรัฐมี

หนาท่ีตองสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของภาคเอกชนท่ีมีตอ

ผูสูงอายุ 

2.2 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) กําหนดหนาท่ีของภาครัฐท่ีจะตองสงเสริมการเขามา

มีสวนรวมองภาคเอกชนในระบบบริการสุขภาพของผูสูงอายุไวหลายประการ เชน ภาครัฐตองสนับสนุนใหภาคเอกชน

จัดบริการดานสุขภาพและสังคมใหแกผูสูงอายุท่ีมีกําลังความสามารถซื้อบริการดังจากภาคเอกชนได โดยมีการดูแล

กํากับมาตรฐานและคาบริการท่ีเปนธรรมดวย 

2.3 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต ิ(กผส.) ข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการสนับสนุน และคุมครองสิทธิของผูสูงอายุซึ่งตอมาคณะกรรมการดังกลาวไดออกประกาศกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุ

ตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

2.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหกิจการใด ๆ 

เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามมาตรา 31 และใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินระบุ

ใหกิจการท่ีเปนอันตรายดังกลาวท้ังหมดหรือบางกิจการเปนกิจการท่ีถูกควบคุมในทองถ่ินน้ันเพ่ือประโยชนในการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดน้ันตามมาตรา 32 และไดใหอํานาจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ

กํากับดูแลกิจการใด ๆ ตามกฎหมายฉบับน้ีตามมาตรา 6 (1) โดยกฎกระทรวงดังกลาวจะมีผลบังคับเปนการท่ัวไปทุก

ทองถ่ินหรือใชบังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหน่ึงก็ได ซึ่งเมื่อกฎกระทรวงใชบังคับในทองถ่ินใดแลว ราชการสวน

ทองถ่ินน้ัน ๆ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด เวนแตในกรณีมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษ

เฉพาะทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินจึงอาจดําเนินการแตกตางไปจากท่ีกฎกระทรวงกําหนดได แตจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอนตามมาตรา 7 ดังน้ัน กฎกระทรวงน้ีจึงมี

สภาพบังคับใหราชการสวนทองถ่ินตามปฏิบัติตาม เวนแตกรณีจําเปนหรือเหตุผลพิเศษและไดรับอนุญาตแลว ราชการ

สวนทองถ่ินจึงจะสามารถไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงได 

ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2553 เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(ฉบับท่ี 6) กําหนดใหการประกอบกิจการใหบรกิารดูแลผูสูงอายุท่ีบานเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตามขอ 

2 ของประกาศฉบับดังกลาว การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน หมายถึง การประกอบกิจการท่ี

ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ท่ีมีอายุเกิน 60 ปข้ึนไป) ท่ีบานของผูรับบริการ ท้ังน้ี ไมวาการประกิจการน้ันจะ

มีสถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

 2.5 ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ี

กําหนดหนาท่ีของรัฐท่ีจะพึงใหความชวยเหลือสตรีสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งความชวยเหลือ

ดังกลาวจะมาสูผูสูงอายุไดน้ันตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการดําเนินการ เน่ืองจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานภาครัฐท่ีอยูใกลชิดประชาชนจึงเปนหนวยท่ีทราบถึงสภาพปญหาความเปนอยูของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีและสามารถตอบสนองความตองการทางสุขภาพและตอบสนองการใหบริการใหแกผูสูงอายุไดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับ มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนโดยใหการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนชราตามมาตรา 16 (10)  
2.6 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ไดใหนิยาม “สถานพยาบาล” ไวในมาตรา 3 วา

เปนสถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะท่ีไดจัดไวเพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

ทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการประกอบ

วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการ
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แพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ท้ังน้ี โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน

หรือไม 

 

อธิปรายผล 

1. จากการท่ีภาครัฐไดตระหนักถึงผลกระทบอยางตอเน่ืองในระยะยาวตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ

และการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพของประเทศไทย อันเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนอยางรวดของจํานวนและสัดสวน

ของผูสูงอายุของประเทศไทย ภาครัฐจึงไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ข้ึน โดยแผน

ดังกลาวไดกําหนดหนาท่ีของภาครัฐท่ีจะตองสงเสริมการเขามามีสวนรวมองภาคเอกชนในระบบบริการสุขภาพของ

ผูสูงอายุไวหลายประการ ตามนโยบายท่ีรัฐธรรมนูญท่ีไดกําหนดหนาท่ีใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีระบบ

สุขภาพท่ีดี และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของภาคเอกชน 

เชน ภาครัฐตองสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดบริการดานสุขภาพและสังคมใหแกผูสูงอายุท่ีมีกําลังความสามารถซื้อบริการ

ดังกลาวจากภาคเอกชนได โดยมีการดูแลกํากับมาตรฐานและคาบริการท่ีเปนธรรมดวย จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

และแผนผูสูงอายุดังกลาว ภาครัฐจะตองดําเนินการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหมีผูประกอบธุรกิจใหบริการดูแลผูสูงอายุเพ่ิม

มากข้ึน และขณะเดียวกันตองกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการดังกลาวดวย และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แตละระดับมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ของตนโดยใหการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปน

หนวยงานภาครัฐท่ีอยูใกลชิดประชาชนและทราบถึงสภาพปญหาของพ้ืนท่ีจึงสามารถตอบสนองความตองการทาง

สุขภาพและการใหบริการของภาคเอกชนตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพจึงเปนหนวยงานท่ีเหมาะสมท่ี

จะใชอํานาจและมีหนาท่ีควบคมุกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการดังกลาวดวยเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ

ตามนโยบายท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางไรก็ตาม ตามผลการวิจัยหนวยงานเหลาน้ียังมี

ขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนบุคลากรและความรูความสามารถซึ่งอาจจะตองการการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุในดานสุขภาพและความเปนอยูได 

2. การจดแจงประกอบกิจการสถานบริการดูแลผูสูงอายุของภาคเอกชน หากเขาขายเปน “สถานพยาบาล” 

จะตองมีการจดทะเบียนเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ท้ังน้ี การ

จัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาน้ันไมมีการขอจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” หาก

พิจารณาตามลักษณะของสถานบริการดูแลผูสูงอายุถือไดวาเปนการใหบริการในดานของการดูแลสุขภาพของผูสูงอายท่ีุ

มีลักษณะคลายคลึงกับสถานพยาบาล แมไมใชการรักษาผูสูงอายุใหหายจากโรคภัยไขเจ็บอยางเชนสถานพยาบาลก็ตาม 

และในสถานบริการก็มีการใชเครื่องมือทางการแพทยใหบริการแกผูสูงอายุ เชน การใชเครื่องชวยหายใจสําหรับ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงชวยเหลือตัวเองไมได และการใชสายยางใหอาหารเหลวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะกลืนอาหาร

เองไมได เปนตน ซึ่งบุคคลท่ีจะใชเครื่องมือทางการแพทยเหลาน้ีไดตองมีทักษะฝมือท่ีจะทําการเพ่ือใหบริการไดใน

ลักษณะของบุคลาการทางการแพทย ดังน้ัน จึงทําใหสถานบริการลักษณะน้ีอาจเขาขาย “สถานพยาบาล” เถ่ือนได 

อยางไรก็ตาม แมไมเขาขายการเปน “สถานพยาบาล” อยางชัดเจนก็ตองมีการควบคุมการจัดตั้งกิจการท่ีใกลเคียงกับ

การจัดตั้ง “สถานพยาบาล”ในขณะเดียวกันการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีรับจดแจงการประกอบกิจการกับ
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หนวยงานท่ีออกใบอนุญาตยังไมบูรณาการเขาดวยเหมือนกับการทําหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีออกใบอนุญาตและ

รับจดแจงการประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปน “สถานพยาบาล”  

3. การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานซึ่งเปนลักษณะหน่ึงของการใหบริการของสถานบริการ

ดูแลผูสูงอายุในจังหวัดสงขลาถูกประกาศใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2558 ดังกลาว ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งใหอํานาจหนาท่ีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือควบคุม

การประกอบกิจการดังกลาวในทองถ่ินของตนได และหากทองถ่ินใดไมออกขอกําหนดตามกฎกระทรวงเพ่ือควบคุมการ

ประกอบกิจการประเภทน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันจะตองมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี อยางไรก็

ตาม จากผลการวิจัยยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายพ้ืนท่ียังไมมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินรองรับนับไดวาเปน

การไรภาวะการควบคุมท้ังจากมาตรการกฎหมายและหนวยงานภาครัฐซึ่งไมเปนผลดีกับผูสูงอายุท่ีใชบริการท่ีนับวันจะ

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

4. คุณสมบัติและหลักเกณฑและหลักเกณฑการปฏิบัติของผูประกอบการและบุคลากรของสถานบริการมีการ

จัดทําคําแนะนําของคณะกรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ี

บานซึ่งกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติไว อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวไมมีสถานะทางกฎหมายจึง

ข้ึนอยูหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีจะเห็นควรนําเอาคําแนะนําไปประกอบในการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินหรือไม ซึ่งจาก

ผลการวิจัยสําหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลาท่ีมีการประกาศใหกิจการดังกลาวอยูในความควบคุมแตไมมีการกําหนด

รายละเอียดตามคําแนะนําดังกลาว ท้ังน้ี ตามผลการวิจัยน้ันผูประกอบการในจังหวัดสงขลาก็มีความตองการใหมี

มาตรการทางกฎหมายท่ีจะเขามาควบคุมโดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติ และพรอมท่ีจะ

ดําเนินการใหถูกตองเพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการเมื่อสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุสมบูรณในอีกไมก่ีป

ขางหนาซึ่งจะมีผูประกอบการลักษณะน้ีเกิดข้ึนมากมายในอนาคต ท้ังน้ี ผูวิจัยเห็นวาอาจใชมาตรการควบคุมท่ีใกลเคียง

หรือเหมือนกันกับมาตรการควบคุมท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีใชควบคุมสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐเปน

ตนแบบได หรือกิจการท่ีมีลักษณะการใหบริการท่ีคลายคลึงกันแตไมใชสถานพยาบาล แตมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก คือ กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 52 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจใชเปนตนแบบในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือจัดตั้งเปนสถานบริการดูแลผูสูงอายุไดเพียงแตตองมีการทบทวนรายละเอียดให

สอดคลองกับการดูแลผูสูงอายุ 

ดงักลาวขางตน การกําหนดมาตรการและกลไกทางกฎหมายออกมาเปนการเฉพาะเพ่ือควบคุมสถานบริการ

ดูแลผูสูงอายุเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการเพ่ือใหการคุมครองผูสูงอายุท่ีรับบริการจากสถานบริการภาคเอกชน

โดยมีหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ีเปนกลไกหลักในการท่ีจัดหามาตรการท่ีเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน 

สงเสรมิ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการดูแลผูสูงอายุซึ่งจะเปนประชากรกลุมใหญของสังคมไทยในอนาคตตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

1. กฎหมายเฉพาะเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการกําหนดมาตรการควบคุมสถานบริการดูแลผูสูงอายุ

ภาคเอกชน 

2. หนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกําหนดระบบ กลไกและนโยบายเพ่ือออกมาตรการ

และทําหนาท่ีควบคุม ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินเน่ืองจากมีความใกลชิดกับความเปนอยูของผูสูงอายุ อยางไรก็

ตาม ตองอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับสุขภาพและการดูแล

ผูสูงอายุเพ่ือชวยเหลือใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองท่ีมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในเรื่องน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากผูท่ี

เก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนานักวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. ความชวยเหลือในการใหขอมูลเพ่ือผลสําเร็จในการวิจัยจากการตอบรับใหเขาสัมภาษณ ไดแก  

2.1 ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ไดแก นางกมลทิพย มีเรี่ยม (คุณแอด Nursing Home) 

นางวิจิตรา แจมสา (หางหุนสวนจํากัดวิจิตราเซนเตอร) พนักงานดูแลผูสูงอายุในถานบริการดูแลผูสูงอายุ ผู 

2.2 ผูรับบริการจากสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ไดแก ผูสูงอายุและญาติของผูสูงอายุ  

2.3 หนวยงานภาครัฐ ไดแก หัวหนาฝายงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองเขารูปชาง เทศบาลตําบลพะวง เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองสะเดา 

เทศบาลเมืองคอหงส เทศบาลเมืองคลองแห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหนาฝายพัฒนาสังคมชํานาญการ

พิเศษ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา นิติกรประจําสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ สํานักพาณิชยจังหวัดสงขลา พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเขารูปชาง (เขาแกว) สาขา 2   

3. กลุมนิสิตช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมีสวนรวมการลงพ้ืนท่ี

สํารวจและศึกษาขอมูลเพ่ือใชจัดทํางานวิจัยช้ินน้ีใหลุลวง 
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