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...มีคนบอกอยากจะใหอายุ 120... 120 
ก็ยอม เอาแค 120... ถาทำใหรางกายดี 
อาจจะได ระมัดระวังใหดี...

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกคณะ

บุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2547
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โลกกำลังแกลง หลายประเทศ รวมท้ังไทย กำลังเผชิญส่ิงทาทาย
อยางใหม ตัวบงช้ีของส่ิงทาทายน้ีคือ การเปล่ียนแปลงประชากรท่ี
ทำใหจำนวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สำหรับ
ประเทศไทย ขอน้ีหมายถึงการท่ีโครงสรางสังคมและเศรษฐกิจ จะตอง
รีบปรับตัว ต้ังรับใหทัน พรอมกันน้ันก็มีความจำเปนท่ีจะพัฒนา
ระบบท่ีมีอยูและสรางกลไกใหม เพ่ือพรอมท่ีจะรับมือกับปญหาทาทาย
ท่ีจะตามมา

สูสังคมผูสูงอายุ

◌ การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว

สังคมไทยกำลังเปล่ียนไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุ การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนภายในชวงเวลาอันส้ัน 

เม่ือเกือบ 20 ปท่ีแลว (พ.ศ. 2533) ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุอยูประมาณ 4 ลานคน 

หรือราวรอยละ 7 ของพลเมืองท้ังประเทศ หลังจากน้ันอีก 10 ป ใน พ.ศ. 2543 จำนวนผูสูงอายุเพ่ิม

เปนเกือบ 6 ลาน ปจจุบัน (พ.ศ. 2550) มีผูสูงอายุเกือบ 7 ลานคน คาดวาอีก 13 ปขางหนา คือในป 

พ.ศ. 2563 ผูสูงอายุจะเพ่ิมจำนวนเปน 11 ลานคน หรือเทากับรอยละ 17 ของคนไทยท้ังประเทศ 

ซ่ึงในตอนน้ันจะมีประมาณ 65 ลานคน ประมาณวา 1 ใน 6 ของประชาชนไทยในตอนน้ันจะ 

เปนผูสูงอายุ

จำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2583

ที่มา :  ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน (ลานคน)

พ.ศ.
2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573 2583
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ใครคอืผูสูงอายุ

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดวา บุคคลที่มีอายุ 60 ป 

บริบูรณ เปนผูสูงอายุ เกณฑนี้ตางจากในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งกำหนดเอาผูมี  

อายุ 65 ปขึ้นไป เราอาจแบงผูสูงอายุไทยออกเปน 3 กลุม คือ ผูสูงอายุวัยตน    

(อายุ 60-69 ป) มีประมาณรอยละ 59.1 ของผูสูงอายุทั้งหมด ผูสูงอายุวัยกลาง 

(อายุ 70-79 ป) มีประมาณรอยละ 31.1 และ ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 

ปขึ้นไป) มีประมาณ รอยละ 9.8 

 นักวิชาการบางทานเสนอวา ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไปใชอายุ 65 ป

เปนเกณฑกำหนด เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑสากลท่ีใชกันในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

เพราะปจจุบันนี้คนไทยอายุยืนมากขึ้นกวาแตกอน โดยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 

72  ป และอีกประการหน่ึง คนไทยท่ีอายุอยูในชวง 60-64  ป น้ัน สวนใหญยังมี

สุขภาพดี และอยางนอย 2 ใน 3 ของคนในกลุมอายุน้ียังเปนแรงงานท่ีทำการผลิตอยู

 
ท่ีมา: วรชัย ทองไทย, 2549.  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรสูงอายุของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเร็วกวา 

คนในกลุมอายุอ่ืนมาเปนเวลาไมต่ำกวา 10 ป 

กอนหนาน้ีแลว อัตราการเพ่ิมท่ีรวดเร็วเชนน้ีจะ

ย่ิงเร็วข้ึนไปอีกในเวลาประมาณ 20 ปขางหนา 

หลังจากน้ันจึงจะคอยๆ ชาลง แตจำนวนผูสูงอายุ 

ก็จะยังเพ่ิมตอไปจนกระท่ังหลัง พ.ศ. 2590 

การเปล่ียนแปลงน้ี เปนผลโดยตรงของปจจัยทาง

ประชากรท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก 

คนไทยนิยมมีลูกนอยลง ซ่ึงเปนผลของการวาง 

แผนครอบครัวท่ีไดผลดี ทำใหเด็กท่ีเกิดมาในแต

ละปมจีำนวนลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  

ประการที่สอง การพัฒนาดานการแพทยและ

สาธารณสุขในชวงเวลาหลายสิบปท่ีผานมาทำให

คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน ดังจะเห็นวา คนไทย

ทุกวันน้ีมีอายุคาดเฉล่ีย 72 ปแลว (68 ป สำหรับ

เพศชาย และ 75 ป สำหรับเพศหญิง) ปจจัย

สองประการน้ี เกิดข้ึนพรอมกับความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในชวงเวลาหลายทศวรรษ

ท่ีผานมา 

เม่ือเด็กท่ีเกิดในระยะหลังๆ มีจำนวนลดลง และ

ผูใหญที่เกิดมากอนหนานั้นก็มีอายุยืนยาวขึ้น 

ผูสูงอายุจึงมีจำนวนสะสมมากข้ึนๆ ในการเปล่ียน 

แปลงเชนน้ี ย่ิงจำนวนประชากรวัยเด็กลดต่ำลง

เทาไร สัดสวนประชากรสูงอายุก็ย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนแบบ

สวนทางกัน ปรากฏการณเชนน้ี เปรียบเหมือนกับ

น้ำเกาท่ีมีอยูในเข่ือนยังไมทันจะระบายอออกไป 

ก็มีน้ำใหมไหลเขามาเพ่ิมมากข้ึน สถานการณ

ผูสูงอายุก็เชนเดียวกัน นับวันจำนวนสะสมจะเพ่ิม

สูงข้ึนๆ 

วันน้ีประเทศไทยไดเดินทางมาถึงจดุเปลีย่น

ทางประชากรท่ีสำคัญอีกจุดหน่ึงแลว จุดเปล่ียน

น้ีคือการเคล่ือนเขาสูสังคมผูสูงอายุ เราอาจ

จะเรียกจุดเปล่ียนน้ีวาเปน “การปฏิวัติโครง

สรางประชากร” หลังจากท่ีไดมี “การปฏิวัติ

ภาวะเจริญพันธุ” ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือกวา 20 ป

มาแลว การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนในเวลา

อันส้ัน ทำใหสังคมไทยมีเวลานอยท่ีจะเตรียม

พรอมสำหรับส่ิงทาทายท่ีจะตามมา  ดังน้ันถาไม

รีบดำเนินการเชิงรุก และถาไมมีการต้ังรับท่ีดีพอ

ส่ิงทาทายหลายอยางอาจกลายเปนวิกฤตได 

ศตวรรษกิชน – คนรอยป

 ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ในป พ.ศ.2548 มีคนไทยอายุ 100 ป

ขึ้นไป 28,236 คน เปนชาย 11,751 คน หญิง 16,485 คน นอกจากนี้ ยังมีคน

อีกจำนวนหนึ่งที่ลงวันเดือนปเกิดตามปฏิทินจันทรคติ ไมไดแปลงใหเปนไปตาม

ปฏิทินสากล คนกลุมนี้มีมากกวา 2 แสน 5 หมื่นราย  ในจำนวนนี้ อาจมีผูมีอายุ 

100 ปขึ้นไป อีกจำนวนหนึ่งปนอยู ก็เปนได

 แตการวเิคราะหขอมูลทะเบยีนราษฎรอยางละเอยีด พบวาจำนวนคน อายุ

รอยปขึ้นไปที่วามี 28,236 รายนั้น นาจะเกินความจริงไปมากเพราะขอเท็จจริง

ปรากฏวา “คนรอยป” ในทะเบียนราษฎรจำนวนมากไดเสียชีวิตไปแลว แตไมได

จำหนายช่ือออกจากทะเบียน ย่ิงกวาน้ันอาจมีอีกเปนจำนวนไมนอยท่ีเปน “คนรอยป” 

เพราะการบันทึกขอมูลป พ.ศ. เกิดผิดพลาด โดยเฉพาะในระหวางการเปลี่ยนจากป

ไทยใหเปนปสากล

 การคาดประมาณของสำนกังานสถิติแหงชาติ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ

การเปลี่ยนแปลงประชากร ป พ.ศ.2548-49 พบวา ในป พ.ศ.2548 มีประชากรอายุ 

100 ปขึ้นไป อยูราว 8,000 คน เทานั้น เปนชาย 2,800 คน หญิง 5,300 คน

 คณะทำงานฉายภาพประชากร ของสถาบันวจิัยประชากรและสังคม  

มหาวทิยาลัยมหดิล ไดประมาณวา เมื่อกลางป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมี 

“คนรอยป” อยู 5,800 คน เปนชาย 2,200 คน หญงิ 3,600 คน

 ดวยความสนใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “ศตวรรษิกชน-คนรอยป” ใน

ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มโครงการ 

“ศูนยขอมูลศตวรรษิกชน” ขึ้นเพื่อศึกษา “คนรอยป” ในเชิงลึก ทั้งดานประชากร 

ศาสตรและสังคมศาสตร 

 อีกไมนาน นาจะมีคำตอบท่ีชัดเจนเก่ียวกับ “คนรอยป” ในประเทศไทย

 

ท่ีมา: ปราโมทย ประสาทกุล, 2549. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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◌ กอนลำดวนจะบาน 

สังคมไทยเพิ่งจะกาวพนจากการเปนสังคมที่มี

ประชากรเยาววัยมากมาหมาดๆ และกำลังกาว

ขามธรณีประตูเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ แตก็ยัง

ไมถึงจุดน้ันอยางสมบูรณ ประชากรของไทยจึง

อาจเปรียบไดกับลำดวนท่ีกำลังแรกแยม

สังคมไทยวันน้ี ไดเดินทางมาถึงจุดท่ีกำลังจะ

มีการเปล่ียนผานอยางสำคัญ 

แตกอนจะถึงจุดน้ัน มีชวงเวลาส้ันๆ ท่ีการเปล่ียน

แปลงในโครงสรางประชากรไดกอใหเกิดสภาพ

ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน กลาว

คือ ขณะท่ีจำนวนเด็กลดลงสูระดับท่ีต่ำมาก แต

ประชากรวัยแรงงานยังเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 

และประชากรวัยสูงอายุก็ยังมีสัดสวนไมสูงมาก

นัก เชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน ทำใหอัตราสวน 

คนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (คือเด็กและผูสูงอายุ) 

ตอคนในวัยแรงงาน ต่ำลงมาก หรือจะกลาวอีกนัย 

หน่ึงก็คือ “อัตราสวนการพ่ึงพิง” อยูในระดับต่ำ ใน

สังคมที่เปนเชนนี้จะมีคนในวัยแรงงานจำนวน

หลายคนตอเด็กและผูสูงอายุหน่ึงคน ซ่ึงจะทำใหมี

ผลผลิตสวนเกินเหลือกินเหลือใชมาก และจะเอ้ือ

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ิง โดยเฉพาะในแง

การออมและการลงทุน ท้ังในระดับครัวเรือนและ

ในระดับสังคม 

ชวงเวลาเชนน้ีจึงถือวาเปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับ

การพัฒนา (นักวิชาการเรียกวา “ชวงเวลาแหง

การปนผลทางประชากร”−population dividend) 

เพราะเปนชวงท่ีการพฒันาจะไดรบัอานสิงสจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมากที่สุด 

เน่ืองจากมีคนท่ีตองการการเก้ือหนุนจำนวนนอย

มากเม่ือเทียบกับจำนวนคนท่ีสามารถใหการเก้ือ

หนุนได สำหรับประเทศไทย ชวงเวลาทองน้ีถา

กำหนดกวางๆ ก็อยูระหวาง พ.ศ. 2533-2563 

ในคาบเวลา 30 ปน้ี โดยเฉล่ียมีประชากรวัยแรง

งานประมาณ 2 คน ตอประชากรท่ีตองการการ

เก้ือหนุน (คือเด็กและผูสูงอายุ) 1 คน ซ่ึงนับวาอยู

ในเกณฑท่ีดีมาก อัตราสวนพ่ึงพิงท่ีต่ำมากเชนน้ี

ไมเคยเกิดข้ึนมากอนในสังคมไทย

หลังจากชวงเวลาน้ีผานไปแลว “อัตราสวนพ่ึงพิง” 

จะคอยๆ สูงข้ึน การท่ีอัตราสวนพ่ึงพิงสูงข้ึนน้ี

สวนใหญแลวเปนเพราะจำนวนผูสูงอายุเพ่ิม ไมใช

เพราะจำนวนเด็กเพ่ิม เพราะตลอดเวลาดังกลาว

นี้จำนวนเด็กนอกจากไมเพิ่มขึ้นแลวยังจะลดลง 

ดอกลำดวน...ชวนใหนึกถึงผูสูงอายุ

 ลำดวน เปนพรรณไมยืนตนขนาดใหญมีอายุยืนกวารอยป  ใบเขียวสด 

ตลอดทั้งป  ดอกมีสีนวลสวาง สงกลิ่นหอมเย็น  กลีบแข็ง ไมรวงงาย  เปนไม

ประจำบานทีค่นไทยสมยักอนเชือ่วา บานใดปลกูไวจะทำใหเกดิความสดชืน่รมเยน็

ดวยลักษณะนี้เอง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหใชดอกลำดวนเปนสัญลักษณแทนผูสูง

อายุ เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2525 และกำหนดใหวันที่ 13 เมษายน หรือ

วันสงกรานตของทุกป เปน “วันผูสูงอายุ” ไทย

ที่มา : http://www.maipradabonline.com/maimongkol/lumdoun.htm 

อัตราสวนพึ่งพิงรวมของประชากรไทย พ.ศ. 2503-2583

ที่มา : ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราสวน

ภาระพ่ึงพิงสูง
จากเด็ก

พ.ศ.
2503 2513

2523 2533
2543 2548 2553 2558 2563 2568

2573 2578
2583
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ตอไปอีกดวย จากการคาดประมาณประชากรใน

ระยะยาวแสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2583 จะมี

ผูสูงอายุมากกวาเด็กถึง 2 เทา คือ จะมีผูสูงอายุถึง 

16.6 ลานคน ขณะท่ีเด็ก (อายุต่ำกวา 15 ป)

จะมีเพียง 8.5 ลานคน เทาน้ัน ถึงตอนน้ันก็

คอนขางแนนอนวา ปญหาทาทายอันเน่ืองมาจาก

การมีผูสูงอายุจำนวนมากๆ จะชัดเจนและแหลม

คมย่ิงข้ึน

ผูสูงอายุ:
“พลัง” หรือ “ภาระ” ของสังคม?

วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบคำถามวา ผูสูงอายุเปนพลัง

หรือเปนภาระของสังคม ควรเร่ิมดวยการทำความ

เขาใจความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในชวง

ชีวิตของผูสูงอายุกอน เพื่อที่จะไดเขาใจชัดถึง

ศักยภาพและความตองการจริงๆ ของผูสูงอายุ 

เพ่ือความเขาใจงาย เราอาจจะแบงชีวิตของผูสูง

อายุออกเปน 3 ชวง โดยใชสถานะทางสุขภาพ

เปนหลัก โดยปกติ ชวงชีวิตท้ังสามน้ีมักจะสอด

คลองกับวัยของผูสูงอายุ แตก็ไมจำเปนจะตอง

เปนเชนน้ันเสมอไป

1. ชวงแหงการเปนผูสูงวัยท่ียังมีพลัง (“พฤฒพลัง” 

active aging)  ในชวงน้ีนอกจากผูสูงอายุจะ

สามารถชวยตัวเองไดอยางดีแลว ยังสามารถ

ชวยเหลือผูอ่ืนไดดวย ในดานการเปนแรงงานและ

ศักยภาพในการผลิต ผูสูงอายุในชวงน้ีแทบไมตาง

จากคนท่ีออนวัยกวา ชวงแหงการเปน “พฤฒพลัง”

มักจะอยูในวัยสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป)

สำหรับหลายคน ชวงน้ีคือจุดสูงสุด ท้ังในดาน

ประสบการณ ภูมิปญญา และการคิดวิเคราะห 

เปนชวงที่พลังทางกายและสติปญญายังกระฉับ

กระเฉงอยู ถาสถานการณดานอ่ืนเอ้ืออำนวย

ผูสูงอายุที่อยูในชวงนี้จะสามารถทำงานสราง

สรรคแกครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดมาก 

สำหรับบางคนชวงน้ีอาจจะยาวไปถึงอายุ 70 หรือ 

80 ป แตสำหรับบางคนชวงเวลาน้ีอาจจะเปน

เพียงประสบการณส้ันๆ ข้ึนอยูกับการดูแลสุขภาพ

ของตนมาตลอดต้ังแตอยูในวัยกอนหนาน้ี และ

ขึ้นอยูกับโอกาสที่ไดมีสวนรวมในแรงงานตอไป 

วามีมากนอยเพียงใด

2. ชวงแหงการพักผอน ในชวงน้ีสุขภาพโดย

รวมยังคอนขางดี แมจะเร่ิมออนแอหรือมีความ

เจ็บปวยบางอยางมารบกวนการดำเนินชีวิตบาง

ก็ตาม ผูสูงอายุบางคนอาจจะเร่ิมสูญเสียความ

..................................................................

วันนี้ประเทศไทยไดเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทาง

ประชากรท่ีสำคัญอีกจุดหน่ึงแลว จุดเปล่ียน น้ีคือการ

เคล่ือนเขาสูสังคมผูสูงอายุ เราอาจจะเรียกจุดเปล่ียน

น้ีวาเปน “การปฏิวัติโครงสรางประชากร” หลังจาก

ท่ีไดมี “การปฏิวัติภาวะเจริญพันธุ” ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ

กวา 20 ปมาแลว

..................................................................

50-03-003-86-121 new20_W.indd   9150-03-003-86-121 new20_W.indd   91 3/20/07   5:08:37 PM3/20/07   5:08:37 PM



92

ถาพิจารณาความเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตใิน

ชวงชีวิตของผูสูงอายุเชนท่ีกลาวมาน้ี เราคงตอง

ยอมรับแบบมองโลกตามความเปนจริงวา ในชีวิต

ของผูสูงอายุน้ันมีท้ังชวงท่ีเปน  “พลังของสังคม” 

และชวงท่ีเปน “ภาระของสังคม” ท้ังสองชวงน้ี 

ชวงไหนจะยาวหรือส้ันเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัย

หลักๆ สองดาน คือ ดานหน่ึงเปนเร่ืองของปจจัย

ภายใน อันไดแก สุขภาพและทักษะดานแรงงาน 

ซ่ึงเปนผลลัพธของประสบการณท่ีสะสมมาตลอด

ชีวิต ต้ังแตกอนท่ีจะเขาสูวัยสูงอายุดวยซ้ำ อีกดาน

หน่ึงเปนปจจัยภายนอก ซ่ึงไดแก โอกาสท่ีมีอยู

ในสังคมวาเอื้ออำนวยที่จะใหผูสูงอายุไดมีสวน

รวมในแรงงาน และไดใชศักยภาพท่ีมีอยูของตน

มากนอยเพียงใด  

ในชวงท่ีเปน “พลังของสังคม” น้ัน ถาปจจัยภาย

นอกคือการมีงานทีเหมาะสมและระบบการจาง

งานในสังคมเอ้ืออำนวย และถาผูสูงอายุยัง “มีไฟ” 

อยูก็จะสามารถสรางสรรคประโยชนใหตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคมได ไมนอยไปกวาแรง

งานท่ีออนวัยกวา แตใน “ชวงเวลาแหงการพ่ึงพิง” 

น้ัน ผูสูงอายุ “เปนภาระ” มากกวาเปนพลัง 

เพราะชวยตัวเองไดนอย หรือแทบไมไดเลย 

ท่ีวาเปนภาระน้ันหมายความวา สังคม (ซ่ึงรวม

ถึงครอบครัวและชุมชน) มี “หนาท่ี” ท่ีจะตอง

รับผิดชอบ ในอันท่ีจะดูแลและเก้ือหนุนผูสูงอายุ

อยางเหมาะสม ไมวาจะทำหนาท่ีน้ีดวยความรัก

ความผูกพันเพ่ือตอบแทนพระคุณ หรือดวยคำนึง

ถึงศักดิ ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผู สูงอายุ 

หรือท้ังสองอยางก็ตาม “ภาระ” ในท่ีน้ีจึงไมได

หมายถึงส่ิงท่ีตองฝนใจทำ และไมไดหมายความ

วาการใหการดูแลผูสูงอายุเปนงานสวนเกิน แต

เปนหนาท่ีโดยธรรมของคนรุนหลังและของสังคม

โดยตรง 

พลังท่ีไมควรมองขาม

ผูสูงอายุคือพลังของสังคม เพราะเปนทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณคา ซ่ึงสามารถทำประโยชนแกครอบ

ครัว ชุมชน และสังคมได เชนเดียวกับแรงงานท่ัวไป 

ความจริง เพียงผูสูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถ

ทำหนาท่ีของตนไดอยางตอเน่ืองเทาน้ัน ก็นับวา

เปนพลังของสังคมไดอยางหน่ึงอยูแลว แตผูสูง

อายุยังมีคุณคาเพ่ิมซ่ึงหาไดยากในคนวัยอ่ืน น่ัน

คือมีความรูท่ีไดส่ังสมผานการทดสอบ มีบทเรียน 

และประสบการณมายาวนาน คุณสมบัติเหลาน้ี 

คือคุณคาเพ่ิมท่ีมีคาย่ิง หากใชประโยชนอยางเต็ม

คลองแคลวทางรางกาย อันเน่ืองจากการเส่ือมสภาพของสังขาร ทำให

ตองระมัดระวังการเคล่ือนไหว สำหรับหลายทานความสามารถในการเหน็

และการไดยินลดลง มีการสูญเสียฟนบดเค้ียว และขอเขาก็อาจมีปญหาบาง 

แตจิตใจ ความจำ ตลอดจนความคิดวิเคราะหยังอยูในสภาพท่ีคอนขางดี 

บางรายอาจเร่ิมมีความเจ็บปวยเร้ือรังหรือมีโรคประจำตัว แตสวนใหญแลว

ยังสามารถชวยตัวเองได โดยเฉพาะในดานการเคลื่อนไหวและการทำ

กิจวัตรสวนตัว บางทานอาจจะทำงานประเภททีไ่มตองออกแรงมากนักหรือ

งานท่ีทำอยูในบานได แตอาจชวยผูอ่ืนไดนอยหรือแทบไมไดเลย ผูสูงอายุท่ี

มีชีวิตอยูจนถึงวัย 70 ปข้ึนไป มักจะประสบกับสภาพเชนน้ี  แตบางทานอาจ

จะประสบกับสภาพเชนน้ีต้ังแตอายุอยูในชวง 60 ป ชวงน้ีเปนชวงเวลาแหง

การพักผอนมากกวาการทำงาน เปนเวลาท่ีผูสูงอายุจะไดปลอยวางมากข้ึน 

และหาความสุขใหชีวิตดวยการหันเขาหาทางสงบ หรือใหรางวัลแกชีวิตของ

ตนในทางท่ีเหมาะสม 

3. ชวงแหงการพ่ึงพิง ในชวงน้ีความเจ็บปวยมักจะมาเยือนบอยข้ึน การ

เส่ือมสภาพของอวัยวะสวนตางๆ ปรากฏชัด ผูสูงอายุบางทานอาจอยูใน

สภาวะทุพพลภาพ ดังน้ันจึงตองการการชวยเหลือและการดูแลจากผูอ่ืนใน

การดำรงชีวิต ตองพ่ึงพิงผูอ่ืนมาก ผูสูงอายุในวัย 80 ปข้ึนไป มีโอกาส

ประสบกับสภาพเชนน้ีมาก แตสำหรับบางคนอาจจะตองพ่ึงพิงคนอ่ืนต้ังแต

อายุยังนอยกวาน้ี ข้ึนอยูกับสภาพสังขารและพฤติกรรมสุขภาพของแตละคน 

ชวงท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนน้ีจะยาวหรือส้ันแคไหน ข้ึนอยูกับลักษณะความเจ็บปวย

หรือภาวะทุพพลภาพของแตละคน แตโดยท่ัวไปแลวย่ิงคนเรามีอายุยืนยาว

ข้ึน โอกาสเส่ียงท่ีจะตองพ่ึงผูอ่ืนในการดำรงชีวิตมักจะมากข้ึนตามไปดวย 

โดยเฉพาะในยุคท่ีเทคโนโลยีทางการแพทยสามารถ “ย้ือ” ลมหายใจของ

มนุษยไวไดนานข้ึนเชนทุกวันน้ี 

การคาดประมาณอายุคาดเฉล่ียของผูสูงอายุ 
จำแนกตามสถานะสุขภาพ พ.ศ. 2545

เพศ/ กลุมอายุ

ชาย      60-64

65-69

70-74

75-79

จำนวนปโดยเฉล่ีย
ที่คาดวาจะมีชีวิต

อยูตอไปอีก

19.80

16.75

14.14

11.73

จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะยังมี

สุขภาพดี

18.05

14.90

12.15

9.59

จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะมีความ

เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ

1.75

1.85

1.99

2.14

80-84 10.01 7.62 2.38

85 + 9.38 6.54 2.84

หญิง     60-64

65-69

70-74

75-79

22.51

18.90

15.65

12.63

19.90

16.22

12.91

9.78

2.61

2.68

2.77

2.85

80-84 10.21 7.20 3.01

85 + 8.73 5.40 3.33

ที่มา : Rakchanyaban, Uthaithip. 2004. Active Life Expectancy among the Thai Elderly
Population. Ph.D. Thesis, Institute for Population and Social Research, Mahidol University    
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ศักยภาพก็จะกอใหเกิดคุณูปการ ไมเฉพาะแกตัว

ผูสูงอายุเองและครอบครัวเทาน้ัน แตยังจะเปน

ประโยชนแกชุมชนและสังคมไดดวย 

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ศักยภาพการเปน 

“พฤฒพลัง” ของผูสูงอายุ อาจจะถูกจำกัดโดย

ปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากสุขภาพของผูสูงอายุเอง

ไดเหมือนกัน ขอจำกัดเหลาน้ีรวมถึงการมี (หรือ

ไมมี) งานท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ และระบบ

การจางงานในตลาดแรงงาน ถาผูสูงอายุยังมี

สุขภาพดี แตไมมีงานท่ีเหมาะสม หรือระบบการ

จางงานไมเอ้ืออำนวย เชน มีการจำกัดอายุในการ

รับสมัครงาน และการใหออกจากงานเม่ือถึงวัยท่ี

กำหนดวาเปนผูสูงอายุ ท้ังท่ีสมรรถภาพในการ

ทำงานยังดีอยู เปนตน ก็คงเปนไปไดยากท่ีผูสูง

อายุในชวงพฤฒพลังน้ี จะมีโอกาสไดใชศักยภาพ

ที่มีอยู สรางสรรคประโยชนไดอยางเต็มเม็ด

เต็มหนวย 

เพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน วาผูสูงอายุไทยเปน

พลังของสังคมท่ีสำคัญเพียงใด และสังคมเปด

โอกาสใหผูสูงอายุสามารถทำประโยชนสูงสุด

เพียงใด เราจะสำรวจดูสภาพการมีสวนรวมใน

แรงงาน และบทบาทในการเปนหวงโซเช่ือมโยง

ทางวัฒนธรรมของผูสูงอายุในสังคมไทย บนพ้ืน

ฐานของขอมูลเทาท่ีมีอยู

◌ แรงงานผูสูงอายุ:
    ศักยภาพท่ียังไมไดถูกใชเต็มท่ี

ตัวเลขจากการสำรวจภาวะการทำงานของ

ประชากรไทย พ.ศ. 2548 ไตรมาสท่ี 2 ระบุ

วา ในป 2548 มีผูสูงอายุประมาณ 1 ใน 3 

เทาน้ันท่ียังทำงานอยู (ดูตาราง) งานท่ีผูสูง

อายุทำน้ันเกือบท้ังหมดเปนงานนอกระบบ เชน 

งานที่เปนกิจการของตัวเองหรือของครอบครัว 

งานท่ีไมมีคาจาง หรือมิฉะน้ันก็เปนงานท่ีทำไม

สม่ำเสมอ และไมมีรายไดท่ีแนนอน การสำรวจ

แรงงานนอกระบบในป 2548 พบวามีผูสูงอายุ

ท่ีทำงานนอกระบบจำนวน 2.3 ลานคน หรือเกือบ 

9 ใน 10 ของผูสูงอายุท่ียังทำงานอยูท้ังหมด 

(ซ่ึงมีจำนวน 2.6 ลานคน) ประมาณ 2 ใน 3 ของ

ผูสูงอายุท่ีทำงานนอกระบบน้ีเปนเพศชาย 

ขอนี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการจางงานของไทย 

กลาวคือ งานในระบบ เชน งานราชการและรัฐ

วิสาหกิจน้ัน ยากท่ีผูสูงอายุจะเขาไปมีสวนรวม

ได เพราะมีกฎหมายกำหนดการเกษยีณแบบ

สถานภาพการทำงานของผูสูงอายุ พ.ศ. 2548

ขอมูลผูสูงอายุ

ประชากรผูสูงอายุ

1. ผูอยูในกำลังแรงงาน

◌  ผูมีงานทำ

- ภาคเกษตร

ชาย

3,013.2

1,535.5

1,529.2

ไมมีขอมูล

3,706.5

1,068.9

1,062.3

ไมมีขอมูล

6,719.7

2,604.4

2,591.5

1,690.4

- นอกภาคเกษตร 901.0

◌  ผูไมมีงานทำ 3.7 1.8 5.5

◌  ผูรอฤดูกาล

2. ผูไมอยูในกำลังแรงงาน

◌  ทำงานบาน

◌  ไมสามารถทำงานได

2.5

1,477.8

27.7

1,323.7

4.9

2,637.5

575.0

2,027.2

7.4

4,115.3

602.7

3,350.9

◌  อื่น ๆ 126.4 35.3 161.7

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2548

หญิง รวม

หนวย : 1,000 คน

หมายเหตุ: “ผูอยูในกำลังแรงงาน”  ในตารางน้ี หมายถึง ผูที่ทำงานแบบมีรายไดหรือคาตอบแทนท่ี
สม่ำเสมอ

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

..................................................
เราคงตองยอมรับแบบมองโลกตาม
ความเปนจริงวา ในชีวิตของผูสูงอายุ
น้ันมีท้ังชวงท่ีเปน “พลังของสังคม” และ
ชวงท่ีเปน “ภาระของสังคม”
..................................................
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บังคับไวท่ีอายุ 60 ป เม่ือถึงอายุน้ีแลว แมจะมีพละ

กำลังและความต้ังใจท่ีจะทำงานตอไป ก็ไมมีสิทธ์ิ 

แรงงานท่ีเกษียณเหลาน้ี มีเปนจำนวนมากท่ี

ยังมีพลังและสามารถจะทำงานตอไปได โดยท่ี

สมรรถภาพในการผลิตมิไดลดลง และอีกจำนวน

มากมีความตองการหรือมีความจำเปนที่จะทำ

งานตอไป เพ่ือใหชีวิตยังมีคุณคา มีศักด์ิศรี และ

ท่ีสำคัญ คือ มีรายไดสำหรับการดำเนินชีวิต แต

เม่ือไมสามารถจะหางานทำในระบบได สวนใหญจึง

หันไปทำงานประเภทนอกระบบ ผูสูงอายุท่ีทำงาน

นอกระบบอีกสวนหน่ึง ท่ีเปนสวนใหญจริงๆ  คือ

ผูสูงอายุในชนบท ท่ีทำงานอยูในภาคเกษตรกรรม

รวมถึงผูที่ทำงานรับจางนอกระบบดวยสวนนี้มี

ประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานผูสูงอายุ ท้ัง

หมด ผูสูงอายุเหลาน้ี ไมวาจะมีอายุเทาไร สวนมาก

ก็มักจะทำงานตอไปจนสังขารสูไมไหวจึงเลิกทำ

สำหรับช่ัวโมงการทำงาน ในรายงานการสำรวจ

ดังกลาว ระบุวา ในป 2548 ผูสูงอายุท่ีทำงานมี

ช่ัวโมงการทำงานเฉล่ียสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง 

ซ่ึงก็พอๆ กับท่ีพบในการสำรวจเม่ือ 4 ปกอน

หนาน้ัน (พ.ศ. 2544) ในดานรายได ผูสูงอายุ

ท่ีทำงานมีรายไดเฉล่ีย ประมาณ 4,900 บาท 

ตอเดือน ลดลงจากป 2544 ท่ีผูสูงอายุมีรายได

ประมาณ 5,500 บาท ตอเดือน ผูสูงอายุเพศ

ชายมีรายไดมากกวาเพศหญิง ผูสูงอายุในเมือง

มีรายไดมากกวาผูสูงอายุในชนบท และรายได

เฉลี่ยสูงสุดอยูที ่ผู สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

อยางไรก็ตาม แมรายไดจะไมมาก แตผูสูงอายุ

กลุมท่ีมีรายไดเปนของตัวเองเกือบ 2 ใน 3 ก็

บอกวารายไดของตนเพียงพอสำหรับการดำรง

ชีวิต ท่ีบอกวาไมเพียงพอมีประมาณกวา 1 ใน 3 

เล็กนอย นอกจากน้ียังมีผูสูงอายุอีกรอยละ1 บอก

วารายไดของตนมากเกินความตองการ

แตก็ไมใชวาผูสูงอายุทุกคนจะมีรายได ในราย

งานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 

คร้ังลาสุด พ.ศ. 2545 ระบุวา ผูสูงอายุประมาณ 

9 ใน 10 คน มีรายไดจากแหลงใดแหลงหน่ึง 

ท่ีเหลือไมมีรายได หรือไมมีขอมูลในเร่ืองน้ี เฉพาะ

ท่ีบอกวามีรายไดน้ัน รอยละ 40 เปนรายได

จากการทำงาน รอยละ 35 จากสมาชิกอ่ืน

ในครอบครัว และอีกรอยละ 25 มีรายไดจาก

ดอกเบ้ีย เงินออม เงินบำนาญ สวัสดิการ หรือ

เงินชดเชย

รอยละของผูสูงอายุที่มีรายได

ไมทราบ
7%

ไมมีรายได
2%

มีรายได
91%

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ. 

ความเพียงพอของรายได ในกลุมผูสูงอายุทีม่ีรายไดเปนของตนเอง

ไมเพียงพอ
36%

มากเกินความจำเปน
1%

เพียงพอ
63%

หมายเหตุ : รายไดเฉลี่ยตอปตอคนเทากับ 41,179 บาท
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ. 

ชั่วโมงทำงานและรายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุ 
พ.ศ. 2544 และ 2548

เพศและเขต
การปกครอง

รวม 40.4 39.8 5,534.8 4,918.8

40.1 39.9 6,375.0 5,753.1

41.1 39.8 3,905.8 3,436.2

ชาย

หญิง

เขตการปกครอง

เมือง

ชนบท

ภาค

กรุงเทพมหานคร

กลาง

ใต

ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยตอสัปดาห

ที่มา : คำณวนจากขอมูลการสำรวจภาวการณทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2, 2544 และ 2548. 
สำนักงานสถิติแหงชาติ

2544 2548 2544 2548

รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท)

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

47.9 46.7 9,153.3 9,863.1

38.1 38.0 3,513.5 3,069.4

54.2 52.1 13,793.6 18,093.1

45.6 44.7 5,322.8 4,878.5

43.1 39.6 2,215.3 2,649.0

34.2 38.4 5,557.7 3,157.5

35.2 33.3 2,814.3 4,378.9
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ท่ีกลาวขางตนน้ันเปนการทำงานท่ีมีรายไดของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนเงินหรือ

ส่ิงของก็ตาม งานเหลาน้ีสามารถจะวัดเปนผลผลิตไดคอนขางตรงไปตรงมา 

ยังมีงานอีกประเภทหน่ึงท่ีผูสูงอายุจำนวนไมนอยทำ แตก็มักจะถูกมองขาม 

เน่ืองจากเห็นวาไมใชการผลิตโดยตรง เราอาจจะเรียกงานประเภทน้ีวา 

เปนงานที ่เกื ้อหนุนใหสมาชิกอื ่นในครัวเรือนมีอิสระที ่จะทำงานใน

ระบบเศรษฐกจิไดเต็มท่ี เชน การดูแลภายในบาน เฝาบาน ทำงานบาน 

และเล้ียงหลานท่ียังเล็ก เพ่ือใหพอแมของเด็กๆ เหลาน้ันสามารถเอาเวลาไป

ทำงานการผลิตไดเต็มท่ี ตัวเลขจากการสำรวจประชากรสงูอายุคร้ังลาสุด 

(พ.ศ. 2545) แสดงวา ผูสูงอายุเพศหญิงท่ีทำงานประเภทใหการเก้ือหนุนแก

สมาชิกอ่ืนในครัวเรือนเชนน้ีมีถึงรอยละ 63 และผูสูงอายุเพศชายทำงานน้ี

ประมาณรอยละ 47  

ถึงแมวางานท่ีไมมีรายไดเหลาน้ีอาจจะเทียบไมไดกับงานในระบบ แตคุณคา

ของมันก็ไมไดดอยแตอยางใด ในครัวเรือนจำนวนมาก ถาปราศจากแรงงาน

ผูสูงอายุท่ีรับผิดชอบในดานน้ี ชีวิตของสมาชิกครัวเรือนทุกคนคงจะยุงยาก

ไมนอย  การมีผูสูงอายุ (ปู ยา ตา ยาย) อยูดูแลบานหรือชวยเล้ียงหลานน้ัน 

ถือวาเปนรูปแบบในอุดมคติของการอยูรวมกันและเก้ือหนุนกันและกัน ของ

สมาชิกตางรุนในครัวเรือนของไทย และท่ีสำคัญคือ เปนคุณูปการอยางย่ิง

แกท้ังผูสูงอายุเองและสมาชิกท่ีเยาววัยกวา เพราะอยางนอยก็ทำใหผูสูงอายุ

รูสึกวาตัวเองมีคุณคา ขณะเดียวกันก็เปนการสรางความผูกพันและความ

ทำงาน
40%

สมาชิกในครอบครัว
35%

เงินออม
พรอมดอกเบ้ีย

18%

บำนาญ
4%

สวัสดิการ คาชดเชย
3%

รอยละของผูสูงอายุ ตามแหลงที่มาของรายได

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ. 

อบอุนระหวางคนตางวัยในครัวเรือนดวย น่ีเปน

ส่ิงท่ีหาคามิได 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาดูทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป

ในอนาคตแลว มีเหตุผลท่ีจะเช่ือวา ในอนาคต

บทบาทของผูสูงอายุในดานการใหความเกื้อ

หนุนแกสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนอาจจะลดลง เน่ือง

จากโอกาสการไดอยูในครวัเรอืนเดยีวกนักบัลกู

หลานจะคอยๆ ลดนอยลง ท่ีจริงการเปล่ียนแปลง

เชนนี้ไดเริ่มขึ้นแลวและกำลังจะชัดเจนมากขึ้น 

สถานการณในปจจ ุบ ันกำลังจะเหมือนใน

ประเทศท่ีเปนสังคมผูสูงอายุมากอนไทย อยาง

เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา หรือประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในยุโรป 

ในเร่ืองการทำงานน้ัน ถาสุขภาพยังไหวอยูผูสูง

อายุสวนใหญก็คงอยากทำตอไป ความจริง น่ี

เปนสิ ่งที ่ผ ู ส ูงอายุในชนบทสวนใหญปฏิบัติ

กันอยูแลว คือทำงานแบบไมมีวันเกษียณ  วันท่ี

จะไดเกษียณจริงๆ ก็คือวันท่ีสังขารไปไมไหวน่ัน

เอง ในการสำรวจประชากรสงูอายุ พ.ศ. 2545  

พบวาผูสูงอายุที่ยังอยากทำงานตอไปมีสัดสวน

แตกตางกันตามกลุมอายุ และตามเพศ โดยผูสูง

อายุในวัยตนอยากทำงานมากกวาในวัยกลาง

และวัยปลาย และผูสูงอายุเพศชายอยากทำงาน

มากกวาเพศหญิง ปจจัยสำคัญในเร่ืองน้ีคงจะอยู

ท่ีเร่ืองสุขภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมเปนหลัก

เชน ในกลุมอายุ 60-64 ป ผูท่ีบอกวายัง

อยากทำงานตอไปมีถึงรอยละ 57 (รอยละ 69 

สำหรับเพศชาย และ 47 สำหรับเพศหญิง) ใน

กลุมอายุท่ีสูงข้ึนไปจำนวนผูท่ีอยากทำงานลดลง

ไปตามลำดับ จนกระท่ังในกลุมอายุต้ังแต 75 ป

ข้ึนไป ผูสูงอายุท่ีบอกวาอยากทำงานมีเพียง 1 

ใน 10 เทาน้ัน (ดูแผนภูมิ) ขอมูลน้ีแสดงวา 

ถามีงานท่ีเหมาะสมรองรับ ผูสูงอายุจำนวนมาก

พรอมท่ีจะทำงานตอไป โดยเฉพาะผูสูงอายุวัยตน 

(อายุ 60-69 ป) ซ่ึงโดยมากยังมีสุขภาพดีและ 

“ยังมีไฟ” อยู ในอนาคต คนไทยมีแนวโนมท่ีจะมี

สุขภาพดีและอายุยืนมากข้ึน ซ่ึงก็ย่ิงจะทำใหผูสูง

อายุท่ีพรอมจะทำงานตอไปมีจำนวนมากข้ึนตาม

ไปดวย 

ในวัยหลังอายุ 60 ป น้ัน คนจำนวนมากยังมี

สุขภาพแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ และจำนวน

ไมนอยอยูในจุดสูงสุดของพลังความคิด ซึ่ง

สามารถจะทำงานตอไปไดอีกหลายป แตถาตอง

หยุดทำงานเน่ืองจากตองเกษียณ ถูกเลิกจาง หรือ

รอยละผูสูงอายุที่อยากทำงาน

ชาย หญิง รวม

รอยละ
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ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ. 
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เน่ืองจากระบบการจางงานท่ีมีอยูในสังคมไมเอ้ืออำนวย ก็นับวาเปนการ

เสียโอกาสสำหรบัทรัพยากรท่ีมีคาสวนน้ี ขอมูลท่ีนำเสนอมาขางตนน้ัน

แสดงใหเห็นวา ในกลุมผูสูงอายุนั้นมีแรงงานที่ควรจะไดนำมาใชอยูเปน

จำนวนมากแตสังคมไมมีระบบท่ีจะนำมาใชไดอยางเต็มศักยภาพ  แรงงาน

เหลาน้ีจึงเปนเสมือนแรงงานแฝง ท่ีควรจะไดนำมาใชใหเกิดประโยชนตอไป

ประโยชนของการไดทำงานตอไปนั้น จะไดทั้งแกตัวผูสูงอายุเองและแก

สังคมดวย อยางไมตองสงสัย เพราะนอกจากจะทำใหผูสูงอายุรูสึกมีพลัง

กระฉับกระเฉงอยูเสมอแลว การทำงานยังจะชวยใหรูสึกมีคุณคา มีศักด์ิศรี 

ไมตองเปนภาระแกผูอ่ืน รวมท้ังภาคภูมิใจท่ีไดทำประโยชนแกสังคม จะ 

วาไปแลว การทำงานท่ีเหมาะสมน้ันในตัวของมันเองสามารถทำใหผูสูงอายุ

มีสุขภาพดี มากกวาท่ีจะทำใหเสียสุขภาพ จะวาเปนยาอายุวัฒนะขนาน

หน่ึงสำหรับผูสูงอายุก็ได นอกจากน้ี การท่ีผูสูงอายุยังทำงานตอไปยังจะชวย

ยืดเวลาท่ีจะไดออมเงินเพ่ือความม่ันคงของชีวิตไดมากข้ึน หรือมีเวลาสะสม

สวัสดิการภายใตระบบการประกนัตนท่ีมีอยูใหนานข้ึน ซ่ึงยอมหมายถึงวา 

เม่ือถึงเวลาท่ีจะรับสวัสดิการจริงๆ ก็จะไดรับการบริการและผลตอบแทน

มากข้ึน ขณะเดียวกัน ก็จะชวยชะลอเวลาท่ีจะเปนภาระทางการเงินแกครอบ

ครัว และแกสังคมในฐานะผู “กินสวัสดิการ” ออกไปดวย สรุปวา 

ถาผูสูงอายุทำงานตอไป เงินก็ได สุขภาพก็ดี สวัสดิการท่ีจะไดรับเม่ือเลิก

ทำงานก็จะสะสมไดมากข้ึน และท่ีสำคัญภาระตอสังคมก็ลดลงดวย

ปจจุบัน ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มพูดถึงการใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรง

งานตอเน่ืองไปนานๆ เพราะมองเห็นวา ผูสูงอายุไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงยังมี

พลัง และมีศักยภาพท่ีจะทำงานตอไปได อยางไรก็ตาม การดำเนินงานจริงๆ 

เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสไดทำงานนั้นยังมีขอจำกัดอยูมาก ประกอบกับ

บริบทของตลาดแรงงานในปจจุบันก็ยังไมเอ้ืออำนวยเทาท่ีควร เชน ยังมี

การกำหนดอายุในการรับสมัครงาน มีการใหออกเม่ือแรงงานเขาสูวัยสูง

อายุ แรงงานเองก็ยังขาดโอกาสในการเรยีนรูหรือการฝกทักษะเพ่ิมเติม เพ่ือ

เตรียมตัวใหพรอมจะทำงานไดเสมอ อีกท้ังการจางงานสวนใหญก็เปนการ

จางแบบเต็มเวลา ไมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุเทาท่ีควร 

ในอนาคต คนไทยจะมีอายุยืนข้ึนไปอีก  ถายังกำหนดอายุเกษียณไวท่ี 60 ป

ผูสูงอายุที่ทำงานในระบบจะมีชวงเวลาที่ไมไดเปนผูผลิตแตเปนผูรับ

บำนาญอยูยาวนานข้ึน ขอน้ีจะมีผลกระทบตอรายได และตอภาระการเงิน

ของครอบครัว นอกจากน้ีในระยะยาวก็ยังอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการ

เงินของโครงการสวัสดิการดวย สถานการณเชนน้ันอาจจะเปนแรงกดดันให

ผูสูงอายุตองการทำงานตอไปมากขึ้น รัฐก็มีความจำเปนที่จะตองสราง

โอกาสใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการทำงานท่ีมีรายไดมากข้ึน อาจจะดวย

การขยายเวลาเกษยีณอายุออกไป หรือดวยการพัฒนาทักษะแรงงานท้ังใน

วัยกอนและในวัยสูงอายุใหพรอมอยูเสมอ เพ่ือใหแรงงานสามารถหางานที่

เหมาะสมทำไดเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ โดยวิธีน้ี ผูสูงอายุก็จะเปนทรัพยากรท่ีได

ใชศักยภาพอยางเต็มท่ี แทนท่ีจะเปนแรงงานแฝงท่ีไมไดนำมาใชเทาท่ีควร

การหามาตรการเพื่อใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรงงานใหมากที่สุดนั้น 

ประเทศท่ีเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุมากอนไทย เชน สิงคโปรและญ่ีปุน 

ถือเปนนโยบายสำคัญอยางหน่ึงในการบรรเทาปญหาผูสูงอายุ  สิงคโปรน้ัน

ขยายอายุเกษียณจาก 60 ป เปน 62 ป และจะเปน 67 ป ในอนาคตอันใกล 

นอกจากน้ีก็มีการปรับอัตราคาจางใหเอ้ือตอการจางงานผูสูงอายุ และลด

อุยสอนหลาน

ชมรมผูสูงอายุท่ีอำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมมือ

กับชุมชน บาน วัด โรงเรียน ริเริ่มโครงการ 

“อุยสอนหลาน”  ขึ้นเมื่อป 2539  โดยมีพออุยใจคำ 

ตาปญโญ และผูอาวุโสกวา 30 คน เปนหัวเรี่ยวหัว

แรงในการจัดกิจกรรมสอน ความรูทางวัฒนธรรมให

กับลูกหลานในทองถิ่น เด็กคนใดใครอยากเรียนรูใน

ดานใด ทางผูใหญใจดีมีทั้งพอเฒาแมเฒา พระ ครู 

จะจัดเครื่องไมเครื่องมือมาสอนให กิจกรรมมีหลาก

หลายทั้งเรียนรูทางดานดนตรีพื้นเมือง สะลอ ซอ ซึง 

เรยีนรูการทำ เครือ่งจกัสาน ทำของเลนจากธรรมชาต ิ 

ทำรม ทอผา เด็กๆ สามารถไปเรียนรูที่บานพอ

อุย แมอุย ไดตามอัธยาศัย อยากรูจักสมุนไพร  

พืชผักผลไม  เรียนรูจากปาชุมชน ผูรูตัวจริงจะพาขึ้น

ดอยเขาปาสัมผัสธรรมชาติของแท  เด็กๆ ไมเบื่อ 

ผูใหญก็ไมเหงา กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาที่เกิดขึ้น

นี้ นอกจากจะไมพรากเด็กออกจากชุมชนแลว ยังได

เห็นภาพความสัมพันธระหวางเด็กกับผูสูงอายุ การ

เคารพผูอาวุโส การใหความเอื้อเฟอ  ดูแลกันและกัน  

และรองรอยความสุขใจ ท่ีพบเห็นไดงายใน ชุมชนแหงน้ี

ที่มา : http://www.salahlanna.com
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อัตราเงินสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับนายจางท่ีจางผูสูงอายุเขา

ทำงาน สวนประเทศญ่ีปุนก็ขยายอายุเกษียณจาก 60 เปน 65 ป มีการออก

ระเบียบในการจางงานท่ีมีรูปแบบหลากหลาย สนับสนุนการเปนผูประกอบ

การ และลดระเบียบท่ีกีดกันการจางงานสำหรับผูสูงอายุ ประสบการณของ

ประเทศเหลาน้ีอาจจะเปนบทเรียนท่ีดีสำหรับประเทศไทยได

◌ คลังแหงภูมิปญญาและหวงโซทางวัฒนธรรม

กินเวลาไมนอยกวา 60 ป กวาคนคนหน่ึงจะผานกาลเวลามาถึงจุดท่ี

สังคมจะใหเกียรติเขาวาเปนผูสูงอายุ แตอายุก็ไมใชเพียงส่ิงเดียวท่ีทำให

สังคมกำหนดสถานะอันมีเกียรติน้ีใหแกใครตอใคร ยังมีคุณสมบัติท่ีสำคัญ

อีกอยางหน่ึงซ่ึงมองไมเห็นแตสามารถสัมผัสได น่ันคือ ภูมิปญญาท่ีผูสูง

อายุไดส่ังสมสืบทอดมาจากคนรุนกอน และท่ีแตละทานไดคิดคนสรางสรรค

ข้ึนมาเอง ส่ิงเหลาน้ีพรอมท่ีจะสงผานไปยังอนุชนรุนหลัง ดวยการสอน 

การทำใหเห็นเปนตัวอยาง หรือดวยการใหคำปรึกษาแนะนำ มองในแงน้ี 

ผูสูงอายุก็เหมือนกับ “คลัง” แหงภูมิปญญา ท่ีสังคมสามารถ “เบิก” ออก

มาใชไดในยามท่ีตองการ จะเรียกวาเปน “ทุนทางสังคม” อยางหน่ึงก็ไมผิด  

ภูมิปญญาท่ีสมาชิกรุนอาวุโสไดเรียนรู ผานการทดสอบจากประสบการณ

ในชีวิตจริง และส่ังสมสืบทอดมาจนถึงคนรุนหลังน้ัน มีท้ังสวนท่ีเก่ียวโดย

ตรงกับการดำรงชีวิต และสวนท่ีเปนเร่ืองของกุศลธรรมและสุนทรียะ คือ 

ความดีและความงามของชีวิต

ภูมิปญญาเก่ียวกับการดำรงชีวิตน้ัน รวมเอาบรรดาความรูเก่ียวกับการ

ประดิษฐและการจัดการส่ิงตางๆ ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการดำรงชีวิต โดย

เฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองการทำมาหากินและการดูแลรักษาสุขภาพท่ีสอดคลอง

กับส่ิงแวดลอมและสภาพของสังคม เชน ความรูในการสรางและการจัด

การเคร่ืองมือในการทำการเกษตร การประมง การประกอบอาหาร รูป

แบบและวิธีการสรางท่ีอยูอาศัย การกอต้ังครอบครัวและชุมชน ตลอดจน

วิธีการและอุปกรณในการดูแลสุขภาพ (เชน สมุนไพร วิธีการรักษาโรค 

การแพทยแผนไทย)  เปนตน ภูมิปญญาเหลาน้ีสืบทอดจากผูสูงอายุสูคน

รุนหลัง รุนแลวรุนเลา จนกลายเปนวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวของกลุม

ชนและสังคม การสืบทอดภูมิปญญาอันเปนแบบแผนของการดำรงชวิีตจาก

คนรุนสูงอายุสูอนุชนในลักษณะเชนน้ี เน้ือแทแลวคือการสืบทอดวัฒนธรรม 

เพราะวัฒนธรรมคือแบบแผนการดำเนนิชีวิตของคนในสังคม

อีกสวนหน่ึงของภูมิปญญาผูสูงอายุเปนเร่ืองของคุณธรรมและความรู อันวา

ดวยความดีและความงาม ในฐานะท่ีผานโลกมากอน ผูสูงอายุอยูในฐานะ

อันเหมาะสมท่ีจะเปนผูช้ีแนะแกอนุชนรุนหลังในส่ิงท่ีถูกท่ีควร (หรืออยาง

นอยก็ไดรับการคาดหวังวาจะชวยช้ีแนะได) บนพ้ืนฐานของการเรียนรูและ

การไดผานประสบการณมากอน มีผูสูงอายุจำนวนไมนอยที่มีความ

รูความเช่ียวชาญในสุนทรียศาสตรสาขาตางๆ  อันเปนเอกลักษณของชาติ 

...................................................................................................

“ประเทศเรามีผูเกษียณอายุท่ีมีความรูความสามารถจำนวนมาก บุคคล

เหลาน้ีเปรียบประดุจธนาคารสมอง อยูกระจัดกระจายตามท่ีตางๆ ไมมี

โอกาสเขามาชวยในการพัฒนาอันเปนประโยชนแกประเทศชาติเลย ทำ

อยางไรเราจึงจะสามารถนำบุคคลเหลาน้ี มาชวยงานสวนรวมของประเทศ

ชาติไดบาง” 

(พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2543 ณ ศาลาดุสิตาลัย)

...................................................................................................
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ธนาคารสมอง

 กอตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรี ในป 2543 เพื่อสนองพระราชดำริ 

ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ที่ทรงมี 

พระราชประสงคจะใหมีการรวมเอาผูที่เกษียณอายุ ซึ่งยังมีความสามารถเปรียบ 

เสมือนธนาคารสมอง มารวมกันทำงานเพื่อสวนรวม ธนาคารสมองทำหนาท่ีเปน

ศูนยรวมผูทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุ เพ่ือสงเสริมการถายทอดความรูและประสบการณ

อันดีงามจากผูอาวุโสสูคนรุนใหม ดำเนินการภายใตมูลนิธิพัฒนาไท  โดยมีกลุม 

ประสานงานและอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ

 ธนาคารสมอง จัดทำทำเนียบผูทรงคุณวุฒิ จำแนกเปนรายสาขา 

ตามความรูความสามารถ  มีทั้งหมด 21 สาขา มีสมาชิก 2,629 คน (พ.ศ. 2548) 

จากทุกจังหวัด สมาชิกของธนาคารสมองเรียกวา “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ซึ่งมี 

บทบาทท้ังในเชิงรับและเชิงรุก เชน ในดานการเปนท่ีปรึกษาและเปนวิทยากรบรรยาย

ตามที่ไดรับเชิญ สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับทองถิ่น เสริมสรางทุนทาง

สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน 

ที่มา : ขอมูลจาก: http://brainbank.nesdb.go.th/ และจาก สถานการณผูสูงอายุไทย, 2547

และไดถ ายทอดความร ู  เหล านั ้นใหแก คน

รุนหลัง ทำใหมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ

ชนชาติ จนหลายทานไดรับการยอมรับและยกยอง

ใหเปนศิลปนแหงชาติสาขาตางๆ น่ีตองถือวาเปน

บทบาทสำคัญของผูสูงอายุในฐานะเปนหวงโซ

แหงการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือเปน “ทุนทาง

วัฒนธรรม” 

ร ูปธรรมอีกอย างหนึ ่งของการเป นทุนทาง

วัฒนธรรม จะเห็นไดจากผูสูงอายุท่ีเปนปราชญ

ชาวบาน ผูถึงพรอมดวยวัยวุฒิและคุณวุฒิ ดำรง

ชีวิตเปนแบบอยาง เปนเหมือนขุมทรัพยของชุมชน

ทองถ่ิน เปนท่ีเคารพนับถือของคนท่ัวไป ปราชญ

ชาวบานน้ันมีอยูท่ัวไปในทุกทองถ่ิน สวนมาก

มักจะอยูในวัยผูสูงอายุ หลายคนไดเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมเครือขายวัฒนธรรม และมีบทบาท

สำคัญในการเปน “ผูให” และมีสวนรวมใน

การจัดตั้งหรือเปนกรรมการในสภาวัฒนธรรม

จังหวัด อำเภอ และตำบล ซ่ึงในปจจุบันมีอยูมาก

กวา 3,000 แหง มีศูนยวัฒนธรรม ประมาณ 250 

แหง รวมถึงศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใย

ชุมชนอีกกวา 100 แหง กระจายอยูท่ัวประเทศ ผู

สูงอายมุบีทบาทสำคญัอยางยิง่ในองคกรเหลานี้ 

ในฐานะเปนผูใหความรู ความคิด ใหคำปรึกษา 

และขวนขวายในกิจกรรมขององคกรชุมชน  

มองในแงนี้ผู สูงอายุก็เปนคลังแหงภูมิปญญา 

หรือเปน “ธนาคารสมอง” โดยแท ซ่ึงคนรุนหลัง

สามารถจะขอคำปรึกษาและเรียนรู เพ่ือใชประโยชน 

หรือปรับปรุงตอยอดใหเหมาะสมสอดคลองกับ

ยุคสมัยของตนได

ดังน้ัน จึงเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะใหผูสูงอายุ

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมใหมาก

ข้ึน เพราะนอกจากสังคมจะไดรับประโยชนแลว ผู

สูงอายุเองก็มีสวนไดดวยท่ีมีโอกาสใชเวลาวางให

เกิดประโยชน ทำใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท้ังในหมูผูสูงอายุดวย

กันเอง และกับคนรุนใหม 

การถายทอดภูมิปญญาและการสืบสานวัฒนธรรม

จากผูสูงอายุสูอนุชนรุนหลังน้ัน ไมมีท่ีไหนจะ

เหมาะสมเทากับในครอบครัวและชุมชน ท้ังน้ี

เพราะผูสูงอายุอยูใกลชิดกับครอบครวัและชุมชน

มากท่ีสุด อีกประการหน่ึง การอบรมบมเพาะ

ในครอบครัวและชุมชนทำไดงายกวาในบริบท

ของสถาบันอ่ืน ในวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยน้ัน 

ความรูและแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกตองตาม
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ครรลองวัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมหลายอยาง 

ไดรับการถายทอดปลูกฝงในครอบครัว หรือไมก็

ในชุมชนเปนหลัก และผูท่ีทำหนาท่ีน้ีไดดีท่ีสุดคือ

ผูสูงอายุรุน ปู ยา ตา ยาย ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือ

ของคนสวนใหญ   

แตก็นาเปนหวงวา สถาบันครอบครัวและชุมชนจะ

ทำหนาท่ีน้ีตอไปไดอีกนานเทาไร เพราะทุกวันน้ี

ทั้งสองสถาบันนี้ดูเหมือนจะออนแอลงมากแลว 

ครอบครัวและชุมชนออนแอลงเพราะอิทธิพลของ

การศึกษาสมัยใหมที่ไมไดใหความสำคัญแก

การทำหนาทีข่องสถาบนัหลกัทัง้สองน้ีเทาทีค่วร 

ประกอบกับมีความคิดและคานิยมแบบใหมที่

ไหลบาเขามาผานทางส่ือตางๆ โดยท่ีครอบครัว

และชุมชนเองก็ต้ังรับไมถูก และท่ีทำใหท้ังสอง

สถาบันน้ีออนแอลงไปอีกคือ การท่ีสมาชิกในวัย

แรงงานทั้งรุ นใหญและรุนเล็กจำนวนมากขึ้น

เร่ือยๆ  ยายออกไปหางานทำหรอืไปอยูท่ีอ่ืน ทำ

ใหเกิดความหางเหินกันของคนสองรุน ท้ังในดาน

การติดตอและในทางความคิด ทำใหโอกาสท่ี

ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงเปนสถาบันหลักในสังคม 

จะเปนพื ้นที ่ในการถายทอดภูมิปญญาและ

คุณธรรม จากผูสูงอายุสูอนุชนรุนตอไปลดนอยลง 

ภายใตสถานการณเชนน้ี ถาจะทำใหผูสูงอายุ

เปนพลังทางสังคมที่ยังประโยชนตอการพัฒนา

ไดอยางแทจริง ก็คงไมมีทางใดที่ดีกวาทำให

ครอบครัวและชุมชนเขมแข็งข้ึน เพ่ือใหผูสูงอายุ

มีโอกาสอยูกับสมาชิกอื ่นของครอบครัวและ

ชุมชน ไดถายทอดภูมิปญญาและเช่ือมโยงหวงโซ

แหงวัฒนธรรมใหสืบทอดตอไป การท่ีจะบรรลุ

จุดมุงหมายน้ีสังคมอาจจะตองสรางกลไกใหมข้ึน

มา พรอมกับปรับปรุงกลไกท่ีมีอยูเดิมหลายอยาง

ใหเขมแข็งข้ึน ต้ังแตในระดับครอบครัว ไปจนถึง

ระดับชุมชนและสังคม 

ปจจุบัน มีความพยายามที่จะใหผูสูงอายุไดมี

สวนรวมในกิจกรรมสำคัญๆ ของชุมชนและสังคม

มากข้ึน ผูสูงอายุเองก็ตระหนักในเร่ืองน้ีมานาน 

ดังจะเห ็นได จากการก อตั ้งเป นชมรมและ

สมาคมผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากการทำงาน

แลว ของหนวยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม

ตางๆ เชน กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชนบางสวน นอกจากนี้ยังมีกลุม

หรือชมรมที่ผูสูงอายุในชุมชนที่จัดตั้งกันขึ้นเอง 
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หรือไดรับการกระตุนและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวน

รวมในกิจกรรมทางสังคม สรางเสริมสุขภาพ และความสามัคคีในหมูผูสูง

อายุ กลุมหรือชมรมผูสูงอายุเหลาน้ีมีอยูจำนวนมากท้ังในชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบท กิจกรรมท่ีทำก็มีหลากหลาย นับต้ังแตสันทนาการ การออกกำลัง

กาย กิจกรรมทางศาสนา งานสังคม และกิจกรรมเสริมรายไดครอบครัว 

เปนตน

สถานการณและแนวโนมการดูแลผูสูงอายุ

เพราะผูท่ีอยูในปจฉมิวยัมคีวามตองการและความจำเปนแตกตางจากคน

ในวัยหนุมสาว จึงมีความจำเปนท่ีสังคมจะตองใหการดูแลและเก้ือหนุนผูสูง

อายุอยางเหมาะสม ความตองการและความจำเปนเหลาน้ี เปนผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของรางกาย ซึ่งยังผลใหสมรรถภาพของ

อวัยวะตางๆ เส่ือมถอย เจ็บปวยงาย โดยเฉพาะการเจบ็ปวยท่ีเร้ือรังยาวนาน 

หรือในข้ันรุนแรงอาจจะมีภาวะทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิต

ประจำวันไมได ท้ังหมดน้ีทำใหผูสูงอายุตองการการดูแล หรือตองพ่ึงพิงผู

อ่ืนในหลายดาน ซ่ึงไมไดจำกัดอยูเฉพาะในเร่ืองของสุขภาพทางกายและ

ทางจิตเทาน้ัน หากยังรวมถึงดานเศรษฐกิจและสังคมดวย  

การนำเสนอตอไปน้ีจะกลาวถึงสถานการณและแนวโนมของบริการเก้ือหนุน

สำหรับผูสูงอายุของประเทศไทย โดยจะช้ีใหเห็นถึงสถานการณท่ีเปนอยูของ

ความตองการและบริการเฉพาะในดานท่ีมีความสำคัญมากๆ ไดแกดาน

สุขภาพ การดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได การเก้ือหนุน

ท้ังในและนอกครอบครัว และการประกันความม่ันคงท้ังทางสุขภาพและ

รายได 

◌ สุขภาพผูสูงอายุ: โรคเปล่ียน ความตองการเปล่ียน  

แมวาการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขในชวงหลายสิบ

ปท่ีผานมา จะทำใหคนทุกวันน้ีเขาสูวัยสูงอายุในสภาพท่ียังมีสุขภาพดีมาก

กวาคนในสมัยกอน แตถึงกระน้ัน อัตราการเจ็บปวยในผูสูงอายุก็สูงกวาใน

ประชากรวัยอ่ืน นอกจากน้ี ผูสูงอายุยังมีการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังหรือโรค

ประจำตัวมากกวาคนในกลุมอายุอ่ืนอีกดวย ความหมายเชิงนโยบายของ

ความจริงขอน้ีก็คือ ในประเทศท่ีเปนสังคมผูสูงอายุน้ันอัตราการเจ็บปวย

และอัตราตายจะสูง น่ันหมายความวาคาใชจายในการรักษาสุขภาพจะสูง

ตามไปดวย

 

ประสบการณของประเทศญี่ปุ นและสิงคโปรเปนตัวอยางที ่ดีสำหรับ

ประเทศไทย ในสิงคโปร ป 2538 มีประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ป ข้ึนไป) 

เพียงรอยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศเทาน้ัน แตคาใชจายในการรักษา

พยาบาลผูสูงอายุแบบผูปวยในคิดเปนรอยละ 17 ของการรักษาประเภทน้ี

ท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 19 ของคาใชจายในการรักษาแบบผูปวยนอก

สวนในญ่ีปุน ป 2545 ชาวญ่ีปุนท่ีอายุ 65 ปข้ึนไป มีคาใชจายการ

ดูแลสุขภาพตอหัว (per capita health expenditure) มากกวารอยละ 

10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (per capita 

GDP) ในผูสูงอายุวัย 80 ปข้ึนไป สัดสวนของคาใชจายน้ีย่ิงสูงข้ึนไปอีก 

คือต้ังแตรอยละ 25 ข้ึนไป จนถึงมากกวารอยละ 30 
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ในประเทศไทยขอมูลเรื ่องเดียวกันนี้มีจำกัด 

แตเนื่องจากการเจ็บปวยทั่วไปและอัตราการ

เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง หรือโรคประจำตัว มีอัตรา

สูงท่ีสุดในกลุมผูสูงอายุ ทำใหพออนุมานไดวา คา

ใชจายในการรักษาสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เมื่อ

เปรียบเทียบกับในวัยอื ่นนาจะมีสัดสวนอยู 

ในระดับสูง แมวาจะไมเทากับในสิงคโปรและญ่ีปุน

ก็ตาม 

การศึกษาของนักเศรษฐศาสตรภายใตการ

สนับสนุนของสถาบันวิจ ัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ซ่ึงเผยแพรเม่ือป 2542 ใหภาพประมาณ

การกวางๆ ของคาใชจายในการรักษาสุขภาพ

ผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดในระดับหนึ่ง 

(แมวาตัวเลขน้ีจะคอนขางเกาแลวก็ตาม) การ

คาดประมาณน้ีครอบคลุมชวงเวลา 15 ป ระหวาง 

พ.ศ. 2540-2554 โดยแบงคาใชจายออกเปน 2 

สวนหลักๆ คือ สวนท่ีหน่ึง เปนคาใชจายของภาค

รัฐผานกระทรวงสาธารณสุข กับคาใชจายจาก

สำนักงบประมาณเปนคารักษาพยาบาลผูสูงอายุ

ท่ีเปนขาราชการบำนาญ สวนท่ีสอง เปนคาใชจาย

ท่ีผูสูงอายุท่ัวไปจายเองจากรายไดของตน ในการ

คาดประมาณผูศึกษาใชอัตราคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลตอปของผูสูงอายุกลุมที่มีรายได

ต่ำสุดเปนเกณฑในการคำนวณ ขอคนพบท่ีนา

สนใจของการศึกษาน้ีไดสรุปไวใน ตารางประมาณ

การคาใชจายในการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ พ.ศ. 

2540-2554

ในภาพรวม ขอมูลในตารางดังกลาว ช้ีใหเห็นวา 

คาใชจายทุกประเภทรวมกันจะเพ่ิมข้ึน 2.5 เทา 

ในชวงเวลา 15 ป จาก 14,340.9 ลานบาท ในป 

2540 เปน 35,549.7 ลานบาท ในป 2554 ท่ี

เพิ่มมากที่สุดคือคารักษาพยาบาลของกลุมผูสูง

อายุท่ีเปนขาราชการบำนาญ ซ่ึงเพ่ิมถึง 7 เทา ขณะ

ที่คาใชจายสำหรับผูสูงอายุทั่วไปที่ไมมีบำเหน็จ

บำนาญ เพ่ิมเพียง 1.5 เทา เทาน้ัน (โปรดสังเกตวา 

ในตอนที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ยังไมมีโครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30 

บาท) แนนอนวา เม่ือจำนวนผูสูงอายุมากข้ึน 

และเม่ือระบบสวัสดิการในเร่ืองน้ีเปล่ียนไป คาใช

จายก็จะเปล่ียนไปดวย

ในประเทศท่ีเปนสังคมผูสูงอายุน้ัน รูปแบบของ

การเจ็บปวยมักมีลักษณะเฉพาะ ตางไปจากสังคม

ท่ีประชากรมีอายุเยาว (young-population 

society) การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการเจ็บ

ปวยเชนน้ี ในทางทฤษฎีเรียกวาเปน “การเปล่ียน

ประมาณการคาใชจายในการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ 
พ.ศ. 2540-2554

แหลงที่มาของรายจาย
พ.ศ.

หมายเหตุ:  ประมาณการนี้ทำเมื่อกอนที่จะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาท) 

ที่มา:  เรียบเรียงใหมจากขอมูลในรายงานของสุกัญญา นิธังกร และ นงนชุ สุนทรชวกานต, 2542

สวนที่เพิ่มขึ้น
(เทา)2540 2545 2550 2554

คาใชจายผานกระทรวงสาธารณสุข

คาใชจายเพื่อขาราชการบำนาญ
(ผานทางสำนักงบประมาณ)

ผูสูงอายุ (หรือญาติ)
ที่ไมใชขาราชการบำนาญ

รวมทั้งสิ้น

2,325.2 4,446.0 6,432.4 8,307.7

1,762.1 4,232.0 9,352.2 12,278.9

10,253.6 11,852.4 13,279.6 14,963.1

14,340.9 20,530.4 29,064.2 35,549.7

3.6

7.0

1.5

2.5

รอยละของประชากรท่ีเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย 
จำแนกกลุมอายุ

รอยละ

อายุ

25.0

32.4

17.4

10.5

18.1

38.7

10

20

30

40

0

ต่ำกวา 1
 ป

1-4 ป
5-14 ป

25-29 ป

60 ปขึ้นไป
15-24 ป

ที่มา : การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2548, สำนักงานสถิติแหงชาติ. 

รอยละของประชากรท่ีปวยเปนโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว
จำแนกตามกลุมอายุ

รอยละ

อายุ

2.6 4.8 4.5 6.1

17.3

50.0

15.5

30

20

10

40

50

60

0

ต่ำกวา 1
 ป

1-4 ป
5-14 ป

25-29 ป

60 ปขึ้นไป
รวมทุกกลุม

อายุ
15-24 ป

ที่มา : การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2548, สำนักงานสถิติแหงชาติ. 
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ผานทางระบาดวิทยา” (epidemiological transition) กลาวคือ ใน

ประเทศท่ีเปนสังคมผูสูงอายุน้ัน โรคติดตอและโรคอันเกิดจากโภชนาการ

บกพรองมีสัดสวนท่ีลดลง ขณะท่ีโรคเร้ือรัง และโรคท่ีมีสาเหตุจากการ

เส่ือมสภาพของอวัยวะ รวมท้ังโรคสมองเส่ือม มีสัดสวนสูงข้ึน ตัวอยางของ

โรคและอาการท่ีพบบอยในผูสูงอายุ เชน มะเร็ง โลหิตจาง ปอดอุดก้ัน

เร้ือรัง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ วัณโรค และ

ขอเส่ือม โรคหรืออาการเหลาน้ีรักษาใหหายไดยาก หรือไมหายขาด ทำให

เสียคาใชจายในการรักษาสูง 

ขอมูลจาก “การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ

ตรวจรางกายคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2546-2547” แสดงวา ผูสูงอายุท่ีมีโรคหรือมีอา

การขางตน อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง มีอัตราสูงมาก คือประมาณ 

4 ใน 5 ในผูสูงอายุวัยตน และประมาณ 9 ใน 10 ในผูสูงอายุวัยปลาย โดย

ท่ีผูสูงอายเุพศหญงิมอัีตราการเจบ็ปวยหรอืมอีาการโรคเหลานีสู้งกวาเพศ

ชาย นอกจากน้ีแลว ในกรณีท่ีมีการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)

ผูสูงอายุก็มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยยาวนานกวาคนที่อายุนอย 

ท้ังหมดนีห้มายถงึคาใชจายในการรกัษาพยาบาลสำหรบัผูสูงอายท่ีุสูงกวา

ในกลุมอายุอ่ืนๆ ดวย

การเจ็บปวยในผูสูงอายุนั้นตองการบริการดานการแพทยและพยาบาล

ท่ีตางจากคนในวัยอ่ืน ดังน้ัน ในสังคมผูสูงอายุจึงมีความจำเปนท่ีจะมี

บริการทางการแพทยและพยาบาลท่ีเหมาะสม หลายประเทศท่ีเปนสังคม

ผูสูงอายุจัดบริการเชนน้ีสำหรับผูสูงอายุเปนพิเศษ ประเทศไทยเรากไ็ด

ตระหนักถึงความตองการน้ีมานานแลว โดยเร่ิมเปดบริการ “คลินิกผูสูงอายุ” 

ต้ังแตป 2506 และกอนหนาน้ันหน่ึงปมีการต้ังโครงการสุขภาพผูสูงอายุและ

ชมรมผูสูงอายุแหงแรกข้ึน แตการดำเนินงานคลินิกผูสูงอายุท่ีเปนรูปธรรม

จริงๆ ยังมีไมมากพอ และท่ีมีอยูก็ไมชัดเจนวามีมาตรฐานอยูในระดับใด 

คลินิกเหลาน้ีปจจุบันมีอยูในโรงพยาบาลใหญๆ  เชน โรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลท่ัวไป เพ่ิงจะมาเม่ือตนป 2548 น้ีเอง ท่ีรัฐมีนโยบาย “หน่ึง

โรงพยาบาลชุมชน หน่ึงคลินิกผูสูงอายุ”  เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

เร่ืองสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองทางการแพทยและสาธารณสุข ในพระราช

บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 บริการท่ีจัดใหในคลินิกผูสูงอายุ อาจจะแตก

ตางกันไปตามศักยภาพของแตละโรงพยาบาล แตหลักๆ แลวมักจะมีหอง

ตรวจโรคสำหรับผูสูงอายุแยกจากคนไขกลุมอายุอ่ืน ใหสิทธิคนไขสูงอายุไม

ตองคอยนาน และจัดท่ีน่ังรอรับบริการสำหรับผูสูงอายุแยกตางหาก

บริการดานสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐจัดเปนพิเศษสำหรับผูสูงอายุมี

จำกัด ท่ีเห็นชัดเจนก็คือ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลบางแหงอาจมีบริการ

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนเปนการเฉพาะ ตามความคิด

ริเร่ิมและศักยภาพของตน แตก็ยังคงมีจำนวนจำกัด  สวนหอผูปวยสูงอายุ

ท่ีใหบริการดูแลระยะยาวเปนบริการท่ียังไมแพรหลาย มีเฉพาะในโรงพยาบาล

บางแหงเทาน้ัน ท้ังน้ี อาจเน่ืองจากโรงพยาบาลสวนใหญเนนการใหบริการ

ท่ีผูปวยอยูในโรงพยาบาลเปนระยะเวลาส้ันๆ แตการเจ็บปวยของผูสูงอายุ

มักเปนการเจ็บปวยเร้ือรัง ตองการการดูแลระยะยาว บริการดูแลระยะยาว

ดานสุขภาพเทาท่ีมีอยูเปนบริการท่ีจัดโดยภาคเอกชน ในรูปของ “โรงพยาบาล

ผูสูงอายุ” ซ่ึงมีคาบริการสูง และเปนการยากท่ีผูสูงอายุสวนใหญจะเขาถึงได 

การใหบริการทางแพทยแกผูสูงอายุน้ันมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายดาน หน่ึงใน

น้ันคือบุคลากรผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เฉพาะอยางย่ิงแพทยและพยาบาลท่ี

เช่ียวชาญดานเวชศาสตรผูสูงอายุ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ

.................................
ในประเทศที่เปนสังคม
ผู ส ูงอายุนั ้นอัตราการ
เจ็บปวยและอัตราตาย
จะสูง น่ันหมายความวา
คาใชจ ายในการรักษา
สุขภาพจะสูงตามไปดวย
.................................
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โดยตรง และตอบสนองตอรูปแบบของการเจ็บ

ปวยท่ีเปล่ียนไปดวย ปจจุบันแพทยและพยาบาล

ที่ไดรับการฝกมาทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ

ของไทยยังมีนอยมาก สวนพยาบาลท่ีผานการ

ฝกอบรมสาขาการพยาบาลผูสูงอายุ จากสภา

การพยาบาลก็มีจำนวนนอยเชนกัน แตนั่นก็

ไมไดเปนอุปสรรคสำคัญ เพราะอายุรแพทยและ

แพทยผูเช่ียวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว หรือ

เวชศาสตรฟนฟู ก็สามารถทำหนาท่ีสนองความ

ตองการของผูสูงอายุสวนใหญไดอยางดีอยูแลว 

พยาบาลก็เชนเดียวกัน แมสวนมากจะไมไดฝก

อบรมมาเปนผูเช่ียวชาญในการดแูลผูสูงอายุโดย

เฉพาะ แตก็สามารถใหบริการตอบสนองความ

ตองการดานน้ีไดโดยไมมีปญหา 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูสูงอายุมักมีความเจ็บ

ปวยพรอมกันหลายอยาง เวลาไปพบแพทยถา

เปนโรงพยาบาลใหญๆ  อาจตองพบแพทยทีเดียว

หลายคน ข้ึนอยูกับจำนวนโรคท่ีเปน ในกรณี

เชนน้ัน ผูสูงอายุอาจไดยามากินทีละมากๆ ถามี

แพทยที่ไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางดานโรคผู

สูงอายุมาบางจะชวยใหบริการแบบผสมผสาน

มากข้ึนและดีข้ึน ดังน้ัน ในปจจุบันการผลิตแพทย

และพยาบาลเฉพาะทางจริงๆ อาจจะมีความ

จำเปนในระดับหน่ึงเทาน้ัน แตยังไมมากนัก

◌  การดูแลระยะยาว: 
    ยังตองพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม

อีกดานหนึ่งของความตองการดานสุขภาพของ

ผูสูงอายุคือการดูแลระยะยาว ผูสูงอายุท่ีตอง

การการดูแลระยะยาว คือ ผูท่ีชวยตัวเองไดนอย 

หรือชวยไมไดเลย เชน ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง หรือมีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงผูสูงอายุท่ี

ขาดคนดูแล เพราะไมมีบุตรหลาน หรือเพราะบุตร

หลานไมไดอยูดวย 

ภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุนั้นมีอัตราสูงกวา

ในกลุมอายุอ่ืนอยูแลว ย่ิงอายุมากข้ึน ภาวะ

ทุพพลภาพก็ย่ิงสูงข้ึนตามไปดวย เชน ผูหญิงในวัย

สูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป) มีภาวะทุพพล

ภาพประมาณรอยละ 15 แตในวัยสูงอายุตอน

ปลาย (อายุ 80 ปข้ึนไป) มีถึงรอยละ 36 ผูชาย

ในวัยสูงอายุตอนตน ก็มีอัตราไมตางจากผูสูงอายุ

หญิงในวัยเดียวกัน แตในวัยสูงอายุตอนปลาย 

มีประมาณรอยละ 28  

คุณลุงจำรัส สรอยเสริมทรัพย ชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลชุมชน อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา สีไวโอลินเพ่ือสรางความผอนคลายใหกับผูเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลให
กับผูเขารับบริการ (นพ. สุวัฒน วิริยะพงศสุกิจ เอ้ือเฟอภาพ)

รอยละภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุไทย 
จำแนกตามเพศและอายุ พ.ศ. 2542

ชาย หญิง

รอยละ
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ที่มา : ขอมูลปรับจาก UNFPA Country Technical Service Team for East 
and South-East Asia, 2006
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มองไปในอนาคตอีกประมาณ 10 ปขางหนา จำนวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

ทุพพลภาพย่ิงจะสูงข้ึนไปอีก จากการศึกษาเร่ือง “ปญหาสุขภาพของผูสูง

อายุไทย” โดย ศาสตราจารยนายแพทยสุทธิชัย จิตะพันธกุล และคณะ 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ และเผยแพรเม่ือ พ.ศ. 

2542 พบวา ในป 2558 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพรวม 

1,648,685 คน หรือประมาณรอยละ 18 ของประชากรสูงอายุท้ังหมด 9 

ลานเศษ ในปน้ัน ในจำนวนน้ีจะเปนผูท่ีออกจากบานไปไหนมาไหนตาม

ลำพังไมได 412,910 คน  นอนติดเตียงเคล่ือนไหวไมได 78,622 คน และ

ตองพ่ึงคนอ่ืนในการทำกิจวัตรสวนตัว 602,316 คน 

คำถามหลักๆ ในการใหบริการดูแลระยะยาวแกผูสูงอายุก็คือ ใครจะเปนผู

ใหการดูแลผูสูงอายุท่ีชวยตัวเองไมไดเหลาน้ี และจะใหการดูแลท่ีไหน? 

ตามธรรมเนียมและบรรทัดฐานท่ีปฏิบัติสืบมาของสังคมไทย การดูแลผูสูง

อายุเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุตรหลาน และทำกันในครอบครัว 

ซ่ึงถือวาเปนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด สังคมใหคุณคาการปฏิบัติเชนน้ีวาเปนการ

ตอบแทนพระคุณผูสูงอายุ ท่ีสอดคลองกับหลักคำสอนทางศาสนา คือเร่ือง

ความกตัญูกตเวที อยางไรก็ตาม แมเร่ืองน้ีจะยังเปนบรรทัดฐานท่ีมีคุณคา

สูงในอุดมคติของสังคมไทยปจจุบัน แตในทางปฏิบัติแลวการใหการดูแล

ผูสูงอายุในครอบครัวกำลังเปนงานท่ีทาทายข้ึนเร่ือยๆ เพราะเหตุผลอยาง

นอยก็ 2 ประการตอไปน้ี คือ 

หน่ึง ครอบครัวจำนวนมากขาดคนท่ีจะใหการดูแลไดตอเน่ือง เพราะคนท่ี

พอจะดูแลไดก็มีความจำเปนตองทำงานนอกบาน เพ่ือหารายไดมาจุนเจือ

ครอบครัว หรือออกจากครอบครัวไปทำมาหากินท่ีอ่ืน ท้ิงใหผูสูงอายุอยูกัน

ตามลำพังสองคน หรืออยูกับหลานวัยเด็ก ซ่ึงนอกจากชวยเหลือผูสูงอายุไม

คอยไดแลวยังเปนภาระแกผูสูงอายุอีกดวย ย่ิงไปกวาน้ัน มีผูสูงอายุอีก

จำนวนหน่ึงท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูคนเดียว ไมมีคนดูแล

นักวิชาการบางทานวิเคราะหวา ตามธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมตะวันออก 

รวมท้ังสังคมไทย แตไหนแตไรมา ผูท่ีใหการดูแลผูสูงอายุและเด็กท่ีชวย

ตัวเองไมไดน้ัน สวนใหญแลวคือผูหญิง เพราะในสมัยกอนผูหญิงไมคอยได

ออกไปทำงานนอกบาน หรือมิฉะน้ันก็ถูก “มอบหมาย” ใหทำงานประเภทน้ี 

(แมจะไมคอยเปนธรรมนักก็ตาม)   มาในสมัยปจจุบันท่ีผูหญิงตองออกไป

ทำงานนอกบานมากข้ึน ขณะท่ีผูชายก็ยังไมไดปรับบทบาทของตนมากนัก 

และสังคมก็ยังไมมีกลไกท่ีเขามาทำหนาท่ีน้ีไดอยางเหมาะสมและเพยีงพอ 

ทำใหการดูแลผูสูงอายุและเด็กในครอบครัว จึงเปนปญหาท่ีทาทายมากข้ึน 

และสังคมไทยกำลังประสบกับปญหาน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ 

สอง ผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงคนอ่ืนน้ัน มักมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับการ

ดูแลโดยผูท่ีมีความรูและผานการฝกฝนมาโดยเฉพาะ เชน การเจ็บปวยเร้ือรัง 

ภาวะทุพพลภาพ ปญหาสุขภาพจิต  และโรคสมองเส่ือม เปนตน การให

การดูแลในครอบครัวแมวาจะมีขอดีมากในดานความอบอุนทางจิต

ใจ ท้ังของผูสูงอายุเองและสมาชิกผูใหการดูแล แตก็มีจุดออนตรงท่ีมัก

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู มีประสบการณ และในหลายกรณีขาดอุปกรณ

ท่ีจำเปนสำหรับการดูแลดวย 

.................................
การดูแลผูสูงอายุ ในบริบท
ของครอบครัว กำลังเปน
ปญหาท่ีทาทายมากข้ึน
.................................
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เม่ือเปนเชนน้ี สำหรับผูสูงอายุท่ีชวยตัวเองไมไดจำนวนหน่ึง คงจำเปนตอง

ไดรับการดูแลนอกบริบทของครอบครัว อาจจะเปนการดูแลในชุมชนหรือใน

สถาบัน ภายใตการจัดการท่ีเหมาะสม 

น่ีคือประเด็นท่ีทาทายในสังคมไทยปจจุบัน เพราะเปนท่ีแนนอนวา ในอนาคต

อันใกลน้ีความตองการการดูแลระยะยาวจะมากขึน้ เน่ืองจากจำนวนผูสูง

อายุที่ชวยตัวเองไมไดเพราะเจ็บปวยหรือทุพพลภาพจะมีมากขึ้น ภายใต

สถานการณท่ีความกดดันเพ่ิมข้ึนเชนน้ี ประเทศไทยจะสามารถดำเนนิการ

ใหมีสถาบันท่ีใหการดูแลผูสูงอายุไดเพียงพอหรือไม และจะสามารถผลติ

กำลังคนท่ีจะรองรับความตองการการดูแลระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึนไดหรือไม 

คำตอบท่ีชัดเจนยังไมมีในวันน้ี แตเน่ืองจากเร่ิมมีการมองเห็นความตอง

การและปญหาในดานน้ีมาไมนอยกวา 10 ปแลว โดยเฉพาะในสังคมเมือง 

เชน กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน จึงเร่ิมมีการใหบริการดูแลผูสูงอายุรูปแบบ

ใหม ซ่ึงแปลกไปจากการดแูลโดยครอบครัวท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต เร่ิมแรก

เปนบริการในรูปของการจัดใหมี ผูชวย ในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับ

ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไดนอย หรือชวยตัวเองไมไดเลย และสมาชิกใน

ครอบครัวก็ไมสามารถใหการดูแลได รูปแบบของบริการโดยมากเปนการ

วาจางผูชวยจากศูนยดูแลตางๆ ใหเขามาดูแลผูสูงอายุ ปจจุบันบริการเชน

น้ีมีหลายรูปแบบ ตามความตองการของสังคม เชน บริการท่ีจัดใหในบาน 

ในโรงพยาบาลผูสูงอายุ หรือในสถานพยาบาลผูสูงอายุ (nursing home) 

เปนตน สถานบริการเหลาน้ีบางแหงรับผูสูงอายุเขามาอยูประจำ ใหการ

ดูแลท้ังในดานการดำรงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และการดูแลดานสุขภาพ นอกจาก

น้ียังมีการใหบริการในรูปแบบอ่ืนอีก ท่ีดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน 

เชน สถานสงเคราะหผูสูงอายุ ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน และศูนย

บริการทางสังคม เปนตน

แตบริการเหลาน้ียังจำกัดอยูเฉพาะในเขตเมืองเปนหลัก และสวนมากเปน

บริการท่ีจัดโดยภาคเอกชนท่ีหวังผลกำไร ทำใหการเขาถึงบริการเปนไปได

อยางจำกัด สวนบริการท่ีจัดในชนบทเพ่ือประโยชนของผูสูงอายุสวนใหญน้ัน 

ย่ิงมีจำกัดมาก และโดยมากยังอยูในข้ันทดลองเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม 

การฝกบุคลากรสำหรับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวก็เร่ิมมีมากวา 10 ป 

แลวเชนกัน แตจำนวนสถานฝกอบรมและจำนวนผูท่ีไดรับการฝกอบรม

ประเภทน้ี ยังหาตัวเลขสมบูรณท่ีเปนปจจุบันไดยาก เพราะเช่ือวาสถานท่ี

ใหการฝกอบรมดานน้ีมีท้ังท่ีจดทะเบียนถูกตอง และท่ีไมไดจดทะเบียน 

ตัวเลขสะสมเม่ือป 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 

(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลสถานฝกอบรมประเภทน้ีโดย

ตรง ระบุวา มีจำนวนโรงเรียนท้ังหมด 98 แหง อยูในกรุงเทพฯ 36 แหง 

และในภูมิภาค 62 แหง มีครูผูสอน 587 คน และนักเรียน 6,552 คน 

โรงเรียนเหลาน้ีหลายแหงฝกท้ังผูใหการดูแลผูสูงอายุและผูใหการดูแลเด็ก

เล็กไปพรอมกัน ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษา โรงเรียนเหลาน้ีจะตองจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน แตเช่ือวาคงมีอีกจำนวนหน่ึง

ท่ีไมไดจดทะเบียนใหถูกตอง ดานหลักสูตรน้ันกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ

กระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล เปนผูกำหนด 

จำนวนสถานบริการ
ผูสูงอายุประเภทตางๆ

ที่มา : http://oppo.opp.go.th/    

ประเภทสถานบริการ จำนวน

1. ดำเนินการโดยภาครัฐ

คลินิกเฉพาะผูสูงอายุ

ในโรงพยาบาลศูนย

ในโรงพยาบาลชุมชน

ในโรงพยาบาลท่ัวไป

808

25

716

67

7ศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ

สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา)

สถานพยาบาล

สถานดูแลและพักฟนผูสูงอายุ

มูลนิธิ

สมาคม

สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา) หรือ
ศูนยพัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 20

2. ดำเนินงานโดยภาคเอกชน

18

54

12

598

57

อื่นๆ 28

ศูนยบริการผูสูงอายุในวัดโดยชุมชน 200

3. ดำเนินงานโดยชุมชน
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นักวิชาการของสำนักนโยบายและแผนสาธารณสขุ สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข คาดประมาณความตองการผูดูแลผูสูงอายุท่ีไดรับการฝกอบรม

สำหรับอนาคตในอีก 20 ปขางหนา (นับจากป 2538) พบวา จะมี

ความตองการผูดูแลผูสูงอายุระหวาง 41,275 - 64,798 คน โดยเปน

ผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (นอกสถาบัน) ประมาณ 21,303 - 42,607 คน 

และผูดูแลในสถาบันประมาณ 19,972 - 22,191 คน คณะผูศึกษาเสนอวา 

รัฐควรจะหาทางสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุที่ชวยตนเองไมไดภายใน

ครอบครัว หรือในชุมชนใหมากท่ีสุด 

◌ การเก้ือหนุนในครอบครัว: แนวโนมแผวลง 

ในอุดมคติของครอบครัวไทย การดูแลเก้ือหนุนพอแมท่ีแกชราเปนหนาท่ี

ของบุตรหลาน หนาท่ีอันน้ีถูกทำใหเปน “ภารกิจอันศักด์ิสิทธ์ิ” ดวยคำ

สอนและความเช่ือทางศาสนา เชน เร่ืองความกตัญูกตเวที บาปบุญ 

และเร่ืองนรกสวรรค โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมทำหนาท่ีคอยกำกับ ใน

สังคมไทยปจจุบันน้ี ผูสูงอายุสวนใหญ (เกือบ 3 ใน 4) อาศัยอยูในครัวเรือน

ท่ีมีคูสมรส บุตร และญาติใกลชิด คนใดคนหน่ึงอยูดวย ผูสูงอายุท่ีอยู

กันตามลำพังสองคนตายาย อยูคนเดียว หรืออยูในลักษณะอ่ืน เชน อยู

ในสถานสงเคราะหคนชรา และในวัด เปนตน รวมกันแลวมีมากกวา 1 ใน 

4 เล็กนอย เทาน้ัน

ผูสูงอายุกลุมท่ีไมไดอยูกับครอบครัวน้ีนับวาเปนสวนนอย แตก็เปนสวนนอย

ท่ีสำคัญพอท่ีจะแสดงใหเห็นวา ครอบครัวไทยไดเปล่ียนแปลงไปแลวอยางไร 

และอะไรคือปญหาและความตองการของผู สูงอายุที ่รออยู ข างหนา 

ท่ีนาสนใจก็คือ สภาพการอยูอาศัยเชนน้ีคลายกันท้ังในเมืองและในชนบท 

และมีแนวโนมวาลักษณะการอยูอาศัยแบบไมเปนครอบครัวที่สมบูรณ

เชนน้ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แมจะไมเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว แตก็คาดวาจะเพ่ิมข้ึนตอไป

นี่เปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน 

ซ่ึงทำใหสมาชิกครอบครัวกระจัดกระจายกันไปตามแหลงท่ีมีงานทำ หรือมี

โอกาสท่ีดีข้ึนในชีวิต 

ลักษณะการอยูอาศัยเปนเคร่ืองบงช้ีไดในระดับหน่ึงวา ใครคือผูท่ีใหการดู

แลเก้ือหนุนแกผูสูงอายุ ถาพิจารณาจากคนท่ีผูสูงอายุอยูรวมในครัวเรือน

เดียวกันจะเห็นวา บุตร ท้ังท่ียังโสดและท่ีสมรสแลว มีสัดสวนมากท่ีสุด รอง

ลงไปจากน้ันเปนคูสมรส ญาติ และคนอ่ืนๆ ตามลำดับ บุคคลเหลาน้ีเอง

คือผูใหการเก้ือหนุนหลักแกผูสูงอายุในบริบทของครอบครัว การเก้ือหนุน

ท่ีไดรับน้ัน สวนใหญท่ีสุดเปนเร่ืองการเงิน อาหาร เส้ือผา ของใช และการ

ดูแลในชีวิตประจำวัน รายงานการสำรวจประชากรสงูอายุในประเทศไทย 

พ.ศ. 2545 ระบุวาสัดสวนผูท่ีไดรับการเก้ือหนุนในเร่ืองท่ีกลาวมาน้ีมีต้ังแต

รอยละ 56 จนถึงรอยละ 82 ตามความจำเปนของแตละคน 

แตการอยูในครัวเรือนเดียวกันกับสมาชิกอ่ืนๆ น้ัน ใชวาผูสูงอายุจะเปน

ผูรับการเก้ือหนุนแตฝายเดียว ความจริงการเก้ือหนุนน้ัน ในหลายกรณี

เปนการเก้ือหนุนกันท้ังสองฝาย คือ ฝายผูสูงอายุไดรับการเก้ือหนุน และ

ในเวลาเดียวกันก็เปนผูใหการเกื้อหนุนแกสมาชิกอื่นในครัวเรือนดวย 

ถอยทีถอยพ่ึงพาอาศัยกัน ขอน้ีชัดเจน โดยเฉพาะในกรณท่ีีผูสูงอายุยังมี

สุขภาพแข็งแรงพอท่ีจะทำงานอยางใดอยางหน่ึงได ถาไมทำงานท่ีเปนการผลิต

หรือการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวอยางเปนล่ำเปนสัน ชนิดท่ีถือไดวา 

ผูสูงอายุอยูกับใคร

อยูคนเดียว
 6.3%

คูสมรส
15.9%

อื่นๆ 
5.2%

คูสมรส บุตร
และญาติ
72.6%

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. 
         สำนักงานสถิติแหงชาติ. 
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เปนหลักสำคัญในดานเศรษฐกิจของครัวเรือน ผูสูงอายุก็ทำงานเล็กๆ นอยๆ 

ในบานได อยางนอยท่ีสุดก็ชวยเฝาบาน ดูแลบาน หรือมิฉะน้ันก็ชวยเล้ียง

หลาน ซ่ึงก็เปนงานท่ีสำคัญมาก เพราะไมเพียงแตเปนการสรางความรัก

ความผูกพันตอกันระหวางสมาชิกตางรุนของครัวเรือนเทาน้ัน แตยังทำให

สมาชิกวัยแรงงานสามารถเอาเวลาของตนไปทำงานอยางอ่ืนไดเต็มท่ี ทุก

วันนี ้ครอบครัวยังเปนแหลงใหความเกื ้อหนุนที ่สำคัญแกผู ส ูงอายุ

สวนใหญ โดยเฉพาะในเร่ืองปจจัยท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีพ เชน อาหาร 

เส้ือผา เงิน ฯลฯ การไดอยูในครัวเรือนเดียวกับสมาชิกอ่ืนเปนปจจัยสำคัญ

ท่ีนำไปสูการไดรับ (และการไดเปนผูให) การเก้ือหนุน แมวาเราจะไม

สามารถวิเคราะหถึงคุณภาพและความพอเพียงของการเก้ือหนุน ท่ีผูสูงอายุ

ไดรับในบริบทของครอบครัว แตก็พอกลาวไดวา การไดอยูรวมและไดแลก

เปล่ียนการเกือ้หนุนกับสมาชิกอ่ืนในครอบครวัน้ัน เปนส่ิงท่ีมีคุณคาทาง

จิตใจอยางย่ิงในปจฉิมวัย 

กระน้ันก็ตาม เน่ืองจากมีแนวโนมท่ีชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ วาครอบครัวไทย

กำลังเปล่ียนไปในทิศทางท่ีจะทำใหสถาบันครอบครัวออนแอลง การเปล่ียน

แปลงน้ีจะมีผลทำใหการอยูรวมกัน และการเก้ือหนุนกันของสมาชิกในครอบ

ครัวเปล่ียนไป ดังน้ัน การเก้ือหนุนท่ีผูสูงอายุจะไดรับจากครอบครัวก็จะ

เปล่ียนไปดวย ความจริงการเปล่ียนแปลงในทิศทางดังกลาวน้ีไดปรากฏข้ึน

แลวในสังคมไทย และในอนาคตท่ีไมไกลนักความเปล่ียนแปลงน้ีก็คงจะ

ชัดเจนมากข้ึน การเก้ือหนุนผูสูงอายุในบริบทของครอบครัวจะเปล่ียนไป

มากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวา

จะแรงและเร็วเพียงใด และข้ึนอยูกับการปรับตัวภายในสังคมไทยวาจะต้ังรับ

กระแสความเปล่ียนแปลงทันหรือไม

บทเรียนจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนสังคมอุตสาหกรรม และประสบกับการมี

ประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนรวดเร็วมากอนไทย ช้ีใหเห็นวาในชวงเวลาไมนอย

กวา 20 ปท่ีผานมาน้ี บทบาทของครอบครัวในเร่ืองการดูแลผูสูงอายุลดลง

ในแทบทุกดาน โดยเฉพาะในเร่ืองการดูแลระยะยาวและการเกือ้หนุนดาน

การดำรงชีวิต การดูแลผูสูงอายุในญ่ีปุนคอยๆ เคล่ือนออกจากครอบครัว ไป

เปนความรับผิดชอบของสถาบันและองคกรนอกครอบครัวมากขึ ้น 

มานานพอสมควรแลว เพราะเหตุน้ัน การออมและการประกนัตนในลักษณะ

ตางๆ ของบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงในทิศทางดังกลาวน้ีเห็นไดชัด แมกระท่ังในระดับคานิยม

และทัศนคติของคนญ่ีปุน จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวา ในสังคมท่ีสถาบันครอบ

ครัวมีความเขมแข็งมากสังคมหน่ึงอยางเชนญ่ีปุนน้ัน บัดน้ีมีขอมูลจากการ

สำรวจตอเน่ืองกันมาหลายรอบ ในชวงเวลากวา 20 ปท่ีผานมา แสดงให

เห็นวามีคนรุนใหมจำนวนมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีเห็นวา การดำรงไวซ่ึงธรรมเนียม

ปฏิบัติอันดีงามในอดีต เชน การดูแลเก้ือหนุนผูสูงอายุในครอบครัว และ

การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ไมใชส่ิงท่ีมีความสำคัญสำหรับตัวเขามากนัก 

สวนผูท่ีกำลังจะเขาสูวัยสูงอายุท่ีคาดหวังวาจะไดพ่ึงพิงบุตรในยามแกชราก็มี

นอยลง พวกเขาหวังพ่ึงการออมของตัวเองมากกวา แนนอนวา การเปล่ียน

แปลงในทิศทางน้ีคงไดซึมลึกลงไปถึงระดับความคิด อันเปนฐานสำคัญของ

พฤติกรรมเก่ียวกับครอบครัวของคนญ่ีปุนแลว  

การเปล่ียนแปลงในระดับท่ีวาน้ีอาจจะยังไมเห็นชัดในสังคมไทยในวันน้ี แต

อีกไมนานเราอาจจะไดเห็นภาพน้ัน เหมือนท่ีเกิดข้ึนมาแลวในญ่ีปุนก็ได

รอยละของผูสูงอายุ จำแนกตามประเภท
การเก้ือหนุนท่ีใหแกสมาชิกใน

ครัวเรือน พ.ศ. 2545 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

การเกือหนุนสิ่งที่ให รอยละ

เงิน

ดูแลภายในบาน

เลี้ยงหลาน

หาอาหาร, เตรียมอาหาร

อาชีพ

26.9

29.5

26.4

26.2

3.0

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545, สำนักงานสถิถแหงชาติ

.....................................
การเก้ือหนุนผูสูงอายุในบริบท
ของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
มากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ
ความเปล ี ่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมวาจะ
แรงและเร็วเพียงใด และข้ึน
อยูกับการปรับตัวภายในสังคม
ไทยวาจะตั้งรับกระแสความ
เปล่ียนแปลงทันหรือไม
....................................
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◌  การเก้ือหนุนนอกครอบครัว: ชุมชนคือความหวัง

เพราะบทบาทของครอบครวัในการดูแลผูสูงอายุเร่ิมออนแอลง หรือไมอยูใน

สภาพท่ีจะทำหนาท่ีไดอยางดีเทาท่ีควร จึงทำใหการเก้ือหนุนผูสูงอายุโดย

สถาบันอ่ืนนอกบริบทของครอบครัว กลายเปนรูปแบบท่ีจำเปนข้ึนมา และ

จะจำเปนมากข้ึนตอไปในอนาคต พรอมกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ 

ในทศวรรษขางหนาน้ี 

ในอดีต การเก้ือหนุนผูสูงอายุนอกบริบทของครอบครัวในสังคมไทย ไม

คอยมีความจำเปน เพราะคนสวนมากอยูอาศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญ 

ทำใหการดูแลผูสูงอายุไมเปนภาระท่ีหนักเกินไป อีกท้ังในสมัยกอนคน

สวนใหญมีอายุไมคอยยืน และรูปแบบของการเจ็บปวยไมไดทำใหมีผูสูง

อายุท่ีอยูในสภาพตองพ่ึงพิงผูอ่ืนมากนัก ผูสูงอายุท่ียากไรไมมีท่ีทำกินหรือ

ไมมีบุตรหลานเล้ียงดู ก็มักไดรับการดูแลจากญาติ หรือจากชุมชน ทำให

พออยูได หรือมิฉะน้ันก็มีสถาบันศาสนา อยางเชนวัด เปนท่ีพ่ึงสุดทาย 

ใหความอนุเคราะห ใหขาวกิน ใหท่ีพัก และใหความสงบท้ังกายและใจใน

บ้ันปลายของชีวิตได ผูสูงอายุท่ียากไรขาดท่ีพ่ึงในสมัยกอนจึงมักจะบวชเปน

พระหรือเปนแมชี   ทำใหปญหาท่ีควรจะมีถูกดูดซับออกไปดวยระบบทุนทาง

สังคมท่ีมีอยู 

การเก้ือหนุนนอกชุมชนสำหรับผูสูงอายุเทาท่ีมีมาต้ังแตอดีต มักจะอยู ใน

รูปของการสงเคราะห ซ่ึงรัฐหรือองคกรเอกชนบางแหงเปนผูดำเนินการ 

แมในปจจุบันการเก้ือหนุนเชนน้ีก็ยังเปนรูปแบบท่ีรูจักกันดีอยู เชน สถาน

สงเคราะหคนชรา เปนตน บริการแบบการสงเคราะหน้ีเร่ิมมีคร้ังแรกต้ังแต 

พ.ศ. 2496 เม่ือมีการจัดต้ังสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค ภายใตการ

ดำเนินงานของกรมประชาสงเคราะห และตอมาก็จัดต้ังสถานสงเคราะหข้ึน

ในทุกภาคของประเทศ รวม 20 แหง ปจจุบันท้ังหมดอยูภายใตการดูแลของ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย รับผูสูงอายุท่ีทุกขยากขาดผูอุปการะเขาอยูประจำ ซ่ึงแบงเปน 

2 ประเภท คือ ประเภทท่ีไมตองเสียคาใชจายและประเภทท่ีเสียคาใชจาย 

ปจจุบันมีผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐท้ังหมดประมาณ 2,500 คน

 

สถานสงเคราะหคนชรามีขอดี คือ ชวยบรรเทาความเดอืดรอนของผูสูงอายุ

ท่ีอยูในสถานะยากลำบากได แตเน่ืองจากมีขอจำกัดดานงบประมาณและ

บุคลากร ทำใหรับผูสูงอายุไดจำนวนนอยกวาท่ีมีผูแสดงความจำนง จุดออน

สำคัญประการหนึง่ของสถานสงเคราะหคือผูสูงอายุถูกแยกออกจากครอบ

ครัวและชุมชน ทำใหมิติทางดานจิตใจและสังคมท่ีสำคัญขาดหายไป 

มาในระยะหลังน้ี รัฐมีแนวคิดท่ีจะลดการเก้ือหนุนผูสูงอายุแบบใหการสงเคราะห 

และใหการเก้ือหนุนเปนงานท่ีอยูภายใตการจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและชุมชนใหมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะเช่ือวาทองถ่ินและชุมชนอยูใกล

ชิดผูสูงอายุมากท่ีสุดยอมรูและเขาใจสภาพปญหา ตลอดจนความตองการ

ของผูสูงอายุไดดี ดวยแนวคิดน้ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย จึงถายโอนภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุท่ีไดรับโอนมาจากกรมประชาสงเคราะหกอนหนาน้ี ใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตำบล ท่ีมีความพรอม 

ต้ังแตป 2546 ดานกระทรวงมหาดไทยกส็งเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยบริการ
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ผูสูงอายุในวัดโดยชุมชนข้ึน ท้ังหมดน้ีเปนเพียงตัวอยางของความพยายามท่ี

จะใหชุมชนเขามามีบทบาทมากข้ึนในกิจการเก่ียวกับผูสูงอายุ 

แนวคิดที่จะใหชุมชนมีบทบาทในกิจกรรมสำหรับเกื้อหนุนผูสูงอายุนั้น 

มีท้ังขอดีและขอจำกัด  และขณะเดียวกันก็มีส่ิงท่ีทาทายหลายอยางในการ

ขับเคล่ือนแนวคิดน้ีไปสูการปฏิบัติ 

ขอดีน้ันคือ ถาประสบความสำเร็จจะทำใหผูสูงอายุไดอยูกับชุมชนและครอบครัว

ของตน อีกท้ังผูใหการดูแลก็อาจจะเปนคนในชุมชนเปนสวนใหญ ทำให

ปญหาเร่ืองความแปลกหนาและความรูสึกแปลกแยกหมดไป ชุมชนหลาย

แหงอาจจะมีศักยภาพอยูแลวในระดับหน่ึง เชน ในดานทุนทรัพย ดานทุน

ทางสังคม หรืออาจจะท้ังสองอยาง ส่ิงเหลาน้ีจะชวยใหการดำเนินงานเปน

ไปได ถาชุมชนสามารถระดมทุนเพ่ือการดำเนินงานไดเอง หรือไดบางสวน 

ก็จะชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐไดสวนหน่ึง ถาชุมชนสวนใหญ

จัดบริการของตนได ปญหาในการเขาถึงบริการสำหรับผูสูงอายุก็จะทุเลาลงมาก 

      

แตบริการท่ีผูสูงอายุไดรับจากชุมชนอาจจะมีจำกัด โดยเฉพาะบริการดาน

สุขภาพอาจจะหยอนกวาทางดานสังคม บริการดานสุขภาพท่ีไดรับอาจเปน

บริการเบ้ืองตน หากตองการบริการท่ีซับซอนกวาน้ัน เชน ตองการการบำบัด

หรือการรักษาโดยแพทยหรือพยาบาล ผูสูงอายุอาจจะตองแสวงหาจาก

สถาบันนอกชุมชน เชน จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลจังหวัด

สวนส่ิงทาทายน้ัน นอกจากเร่ืองงบประมาณแลว ส่ิงสำคัญและท่ีทาทาย

มากกวาคือการทำใหชุมชนเขมแข็งพอที่จะดำเนินการเรื่องสำคัญเชน

น้ีได น่ันยอมหมายถึงการสรางกลุมผูนำชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน การระดมความ

รวมมือและระดมทุนทางสังคม ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสม ประเด็นทาทาทายเหลาน้ีไมตางกันเทาใดนัก

ระหวางชุมชนเมืองกับชนบท 

แตไมวาจะทาทายอยางไร แนวคิดน้ีก็ยังเปนส่ิงท่ีพึงหวัง และสังคม

ควรจะเดินหนาตอไปบนเสนทางท่ีจะทำใหความหวังน้ีเปนความสำเร็จ

ใหได

วันนี้อาจจะยังไมมีรูปแบบที่ลงตัวสำหรับการจัดระบบบริการเกื้อหนุนผูสูง

อายุโดยชุมชน แตก็เร่ิมมีนิมิตท่ีดี เพราะเร่ิมมีความพยายามท่ีจะทำกิจกรรม

ในระดับชุมชน โดยมีเปาหมายเพ่ือสนองความตองการของผูสูงอายุ (นอก

เหนือจากเปาหมายเร่ืองอ่ืน) เชน โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุตาม

บาน (อผส.) ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในชุมชนชนบท และโครงการรูปแบบการดูแล

สุขภาพสำหรับผูสูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน แมจะแตกตางกันในโครง

สราง รูปแบบของการดำเนินงาน และผลท่ีเกิดแกผูสูงอายุ แตท้ังสองอยางน้ี

เหมือนกันตรงท่ีมุงใหบริการภายในชุมชนและโดยคนในชุมชน โดยยึดหลัก

ท่ีวาผูสูงอายุไมควรถูกแยกออกไปจากส่ิงแวดลอมท่ีตัวเองคุนเคย และชุมชน

ตองเปนกำลังสำคัญในการดำเนินการ 

เม่ือปลายป 2549 มีรายงานการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผูสูง

อายุในระยะยาวโดยชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนการศึกษากรณีตัวอยางการจัดบริการโดย
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ชุมชน 4 รูปแบบ ใน 4 จังหวัดคือ 1) ชุมชนตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต 

จังหวัดพะเยา 2) ชุมชนตำบลศรีฐาน อำเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร 3) ชุมชน

ตำบลบุงคา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนตำบล

ปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนกรณีตัวอยางท้ัง 4 น้ี

แตกตางกันในดานลักษณะท่ัวไป ทุนทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสถานบริการสุขภาพของรัฐท่ีมีอยูภายในชุมชน ลักษณะท่ีแตกตางกัน

เหลาน้ี มีสวนสำคัญท่ีนำไปสูการจัดรูปแบบบริการท่ีแตกตางกัน และผล

สำเร็จก็แตกตางกันดวย

โดยรวมแลวชุมชนท่ีศึกษาท้ัง 4 น้ี ใหท้ังบริการทางสังคมและบริการทาง

สุขภาพแกผูสูงอายุ แตก็เห็นไดชัดวา ในทุกชุมชนบริการดานสังคมคอนขาง

จะเดนกวาดานสุขภาพ เฉพาะชุมชนท่ีนครศรีธรรมราชเทาน้ันท่ีจัดบริการ

สุขภาพไดดีและรูปแบบของการจัดบริการก็คอนขางจะใหม คือ นอกจากจะ

ใหบริการระดับปฐมภูมิ เชน การออกกำลังกาย การคัดกรองโรคผูสูงอายุ

บางชนิด คลินิกเบาหวาน/ความดัน การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน และการ

เย่ียมบาน เชนเดียวกับในชุมชนอีก 3 แหง ท่ีเหลือแลว ยังมีบริการดูแล

ท่ีบานสำหรับผูปวยเร้ือรัง ระบบการดูแลฉุกเฉินและการสงตอ ใหความรู

และตรวจสุขภาพเดือนละคร้ัง กายภาพฟนฟู การออกกำลังกายเพ่ือคุม

ปจจัยเส่ียง และสายดวนใหคำปรึกษาดานสุขภาพ การท่ีชุมชนจังหวัด

นครศรีธรรมราชสามารถจัดบริการไดดีกวาที่อื ่นเปนเพราะเปนชุมชน

เทศบาลนครขนาดใหญ อยูในเขตเมืองและก่ึงเมือง มีงบประมาณมาก และ

นักการเมืองทองถ่ินมีบทบาทสูง และมีบุคลากรพรอมกวาท่ีอ่ืนๆ    

จากกรณีศึกษาท้ัง 4 มีขอสังเกตเก่ียวกับเง่ือนไข/ปจจัยท่ีนำไปสูความสำเร็จ

ของการดำเนินงาน ดังน้ี

ทุนทางสังคมท่ีเขมแข็ง ท้ังทุนมนุษยและทุนสถาบัน เชน มีผูนำชุมชน 

ผูนำทางศาสนา ผูนำภาครัฐ และผูนำทองถ่ิน ท่ีมีวิสัยทัศน มีองคกร

พัฒนาเอกชน องคกรศาสนา อสม. และองคการบริหารสวนทองถ่ินท่ี

ประชาชนใหความเช่ือถือ

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง ชุมชนมีความยึดม่ันในขนบประเพณี

ท่ีเหนียวแนน มีงานประเพณีท่ีชวยตอกย้ำความรวมมือและความสามัคคี

ของคนในชุมชน สืบทอดคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีเขมแข็ง  

ทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนมีงบประมาณ หรือไมก็สามารถเขาถึงแหลง

ทุนท่ีใหการสนับสนุน มีกองทุนในระดับหมูบานหรือระดับทองถ่ิน เชน 

ธนาคารหมูบาน กองทุนสวัสดิการหมูบาน กองทุนสุขภาพตำบล 

สถาบันการเงินชุมชน งบประมาณ อบต. งบประมาณเทศบาล และการ

ระดมทุนตามประเพณีหรือในโอกาสตางๆ เชน การทอดผาปา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง 

ปฏิสัมพันธและการส่ือสาร  ชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติท่ี

เขมแข็ง มีประชาคมหลายกลุมและมีคณะกรรมการหลายคณะใน

ชุมชน เอ้ืออำนวยตอการส่ือสาร ท้ังจากภายในและภายนอกชมุชน 

แนวนโยบายของรัฐ ท่ีเปนตัวเอ้ืออำนวย เชน พระราชบัญญัติกระจาย

อำนาจ  นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา แผนระยะยาวผูสูงอายุ

แหงชาติ และกองทุนสงเสริมสุขภาพตำบล

พิจารณาดูใหดีจะเห็นวา เง่ือนไขหรือปจจัยท่ีนำไปสูความสำเร็จดังกลาวมา

ขางตน (ยกเวนแนวนโยบายของรัฐ) แทจริงแลวคือส่ิงท่ีประกอบกันเขาเปน

คุณสมบัติของชุมชนเขมแข็งน่ันเอง ดังน้ันจึงอาจจะกลาวไดวา ชุมชนเขมแข็ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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คือปจจัยขั้นพื้นฐานที่จะชวยใหกิจกรรมการดูแล

ผูสูงอายุโดยชุมชนเปนส่ิงท่ีเปนไปได ปราศจาก

คุณสมบัติขอน้ี งานท่ีสำคัญเชนน้ีคงเปนไปไดยาก

◌ หลักประกันความม่ันคง:
   ระบบท่ีเปนธรรม คือคำตอบ 

ความมั ่นคงในการดำรงช ีว ิตของผู ส ูงอาย ุ 

เปนส่ิงท่ีไดรับการคุมครองตามพระราชบญัญัติผู

สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงใหความคุมครองหลายดาน 

เชน ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

กฎหมาย การศึกษา อาชีพ การพัฒนาตนเอง และ

ความชวยเหลือเมื่ออยูในภาวะทุกขยากลำบาก 

เปนตน

นับแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา ผูสูงอายุ

ท่ีประสบความทุกขยากเดือดรอน ฐานะยากจน 

หรือไมมีผูอุปการะเล้ียงดู ไดรับเบ้ียยังชีพ โดยรัฐ

เปนผูจายให ในตอนแรกใหเดือนละ 200 บาท 

ปจจุบันปรับเปนเดือนละ 500 บาท แตเน่ืองจาก

งบประมาณมีจำกัด ผูสูงอายุท่ีจะไดรับเบ้ียยังชีพ

จะตองถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการในชุมชน 

ทำใหมีผูที ่ไดรับมีจำนวนนอยกวาจำนวนผูที ่

เดือดรอนและควรไดรับความชวยเหลือ สำนัก

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติคาดประมาณวา ผูสูงอายุท่ีเดือดรอน ไมมี

รายได ไมมีท่ีพ่ึง มีประมาณรอยละ 10 ของผูสูง

อายุท้ังประเทศ ในป 2549 มีผูสูงอายุประมาณ 

6,617,300 คน ดังน้ันจึงมีผูสูงอายุท่ียากไร ควร

ไดรับเบ้ียยังชีพประมาณ 668,300 คน แตรัฐจาย

เบ้ียยังชีพใหได 400,000 คน เทาน้ัน นอกจากน้ี 

ยังมีการวิจัยพบวาการบรหิารจดัการเบีย้ยังชีพยัง

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน การคัดเลือกผูสูง

อายุเพ่ือรับเบ้ียยังชีพยังไมเปนไปตามเจตนารมณ

ของโครงการ ผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพจำนวน

หน่ึงไมใชผูยากไรจริง อีกท้ังการจายเงินใหแกผู

สูงอายุท่ีมีสิทธิก็ลาชา  

ในที่นี้จะกลาวถึงหลักประกันความมั่นคงชรา

ภาพท่ีสำคัญ 2 ดาน คือ หลักประกันดานสุขภาพ 

และหลักประกันดานรายได

◌ หลักประกันสุขภาพ: 
    ท่ีดีท่ีสุดคือตองเตรียมตัวกอนแก

สวัสดิการดานสุขภาพอนามัยที่ผูสูงอายุไดรับ

ทุกวันน้ีรวมอยูในระบบเดียวกันกับของประชาชน

ท่ัวไป บริการดานการรักษาพยาบาลท่ีผูสูงอายุ 

สทิธทิี่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายของผูสูงอายุ

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 บัญญัติวา 

“ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนดานตางๆ ดังนี้

บริการทางการแพทยและการสาธารณสุข ที่จัดไวใหความสะดวกรวดเร็วแก

ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ  

ใหการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตอการ

ดำเนินชีวิต 

สงเสริมอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม 

สงเสริมการพัฒนาตนเอง สรางเครอืขาย และการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคม 

อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่และ

บริการสาธารณะ      

ชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

ยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ

ชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง

ใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการ

แกไขปญหาครอบครัว

จัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุงหมใหตามความจำเปนอยางท่ัวถึง

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ตามความจำเปนอยางทั่วถึง และเปนธรรม

สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ที่มา: พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
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(ไมใชทุกคน) ไดรับในปจจุบัน มีอยูในระบบประกันท่ีสำคัญ ตอไปน้ี คือ 

สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จำกัดการใชบริการอยูกับสถานบริการทางสุขภาพของรัฐเปนหลัก ใช

บริการของสถานพยาบาลเอกชนไดเฉพาะในกรณีท่ีฉุกเฉิน และแพทย

ลงความเห็นวาจะเปนอันตรายตอชีวิตเทาน้ัน เปนระบบบริการสุขภาพ

ท่ีรัฐอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และครอบคลุมผูสูงอายุไดไมเกิน

รอยละ 5 เทาน้ัน 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (หรือท่ีแตเดิมเรียกวาโครงการ 30 บาท

รักษาทุกโรค) เปนโครงการท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสิทธิดานการรักษาพยาบาล

ข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนทุกคน รวมท้ังผูสูงอายุ หลักประกันสุขภาพ

ถวนหนานี้ไมครอบคลุมผูที่มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการในระบบประกัน

สังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เดิมทีเดียวประชาชนท่ีถือบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองเสียคา

บริการ 30 บาทตอคร้ังท่ีไปรับบริการ แตหลังจากมีการปฏิรูปการ

1.

2.

ที่มา:  แผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาวฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564, http://oppo.opp.go.th

ยุทธศาสตร

1. เตรียมความพรอมของ 
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
 

2. การสงเสริมผูสูงอายุ

 

3. ระบบคุมครองทางสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุ

 

4. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา 
งานดานผูสูงอายุระดับชาติและการ 
พัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
 
5. การประมวลและพัฒนาองค 
ความรูดานผูสูงอายุ และการติด 
ตามประเมินผลการดำเนินการ 
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

มาตรการ

สรางหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 
จัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
สรางจิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ  

สงเสริมความรู ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง  
สงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 
สงเสริมดานการทำงานและการหารายไดของผูสูงอายุ 
สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 
สงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ  
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

คุมครองดานรายได 
คุมครองดานครอบครัว 
จัดระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหสามารถอำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุ 
บริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่สุด 
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา องคกรเอกชน 

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  

สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดำเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ  
มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาต ิฉบับที่ 2
พัฒนาระบบขอมูลดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมยั 
 

ยุทธศาสตรและมาตรการสำคัญของแผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาว 
ฉบับที่ 2 (2545-2564)
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ปกครองเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 เปนตนมา รัฐบาลไดยกเลิกการ

เก็บเงิน 30 บาท และผูไปขอรับบริการเพียงแตมีบัตรท่ีบอกใหทราบวา

อยูในความดูแลของสถานพยาบาล (ของรัฐ) แหงใดเทาน้ัน ก็สามารถ

ไดรับบริการจากสถานบรกิารน้ันได โดยไมตองเสียคาใชจายอีกตอไป 

การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ เปนประกันสุขภาพภาคเอกชน เชน 

บริการของบริษัทประกัน และ ธนาคารพาณิชยตางๆ ระบบน้ีครอบคลุม

ผูสูงอายุจำนวนนอย โดยมากจะเปนผูท่ีมีฐานะดี

แตไมวาจะเปนระบบประกันสุขภาพแบบไหน ก็ไมอาจใหหลักประกัน

ท่ีมีประสิทธิภาพไดเทากับการเตรยีมตัวเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี 

และตองเตรียมมาตลอดชีวิต กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ หลักประกันสุขภาพ

ในวัยสูงอายุนั้นเปนสิ่งที่ตองสรางกันตั้งแตยังไมเขาสูวัยสูงอายุ 

ดวยการดูแลสุขภาพของตนอยางสม่ำเสมอ หลีกเล่ียงการบริโภคและ

การกระทำท่ีจะเปนพิษเปนภัยตอสุขภาพกายและจิต ดังน้ัน ในเชิง

นโยบายแลว การใชจายสาธารณะใดๆ ท่ีจะสงเสริมใหคนมีสุขนิสัยท่ีดี 

ท้ังทางกายและใจ จึงไมใชส่ิงท่ีตองประหยัดเกินไป

◌  หลักประกันรายได: ตองเร่ิมต้ังแตวัยหนุมสาว

การมีหลักประกันรายไดเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยางม่ันคง โดย

เฉพาะในปจฉิมวัยท่ีไมไดทำงานหารายไดอีกตอไปแลว เน่ืองจากปจจุบันคน

มีแนวโนมอายุยืนมากข้ึน แตโอกาสการมีงานทำและมีรายไดสำหรับผูสูง

อายุมีจำกัด จึงทำใหผูสูงอายุมีชวงเวลาท่ีมีจะชีวิตอยูโดยปราศจากการ

ทำงานท่ีมีรายได ยาวนานข้ึน ถาไมมีหลักประกันรายไดเลย ชีวิตในวัยน้ีก็

ไมม่ันคง    

สมัยกอน คนไทยมีธรรมเนียมปฏิบัติในการสรางหลักประกันความม่ันคง

ดานรายไดและการดูแลในวัยชรา ธรรมเนียมปฏิบัติน้ีสืบทอดกันมาจนเปน

วัฒนธรรมอยางหน่ึงของครอบครัวไทย ดังจะเห็นไดจากการแบงมรดกใหแก

ลูกท่ีแตงงานแลว ในครอบครัวไทยแตเดิมมา พอแมจะแบงมรดก (เชนท่ีดิน

ทำกิน หรือทรัพยสินอยางอ่ืน) ใหลูกทุกคน คนละเทาๆ กัน พรอมกับกัน

สวนหน่ึงไวสำหรับตัวเองดวย สวนของพอแมน้ี เปนสวนท่ีเก็บเอาไวเพ่ือเปน

หลักประกันวา หากไมมีลูกคนใดเล้ียงดูตัวเองในยามแกเฒาเลย ก็จะไดใช

จายสวนน้ีเพ่ือการดูแลชีวิตในบ้ันปลาย แตถามีลูกคนใดคนหน่ึงดูแล (ซ่ึงก็

มักจะเปนคนท่ีพอแมใหอยูดวยหลังแตงงาน) พอแมก็จะยกมรดกสวนของ

ตนใหแกลูกคนน้ัน น่ีเปนกุศโลบายงายๆ แตไดผล ในการประกันความม่ัน

คงดานรายไดและการดูแลในวัยสูงอายุของคนสมัยกอน

อยางไรก็ตาม วิธีน้ีอาจจะเหมาะสมในสถานการณท่ีครอบครัวมีทรัพยากร 

ซ่ึงจะสามารถใชเปน “เคร่ืองตอรอง” หรือเปนส่ิงจูงใจใหลูกดูแลตนในยาม

แกเฒาได และมักจะไดผลดีภายใตเง่ือนไขท่ีลูกไมมีทางเลือกมากนักใน

ดานอาชีพ หรือในดานการเขาถึงทรัพยากรท่ีจะใชเปนทุนเร่ิมตนชีวิตครอบครัว 

แตในสถานการณท่ีทรัพยากรของครอบครวัมีนอย คนรุนหลังสามารถเขา

ถึงแหลงทรัพยากรอ่ืนได และมีทางเลือกดานอาชีพอยูพอสมควรเชนในปจจุบัน 

ธรรมเนียมปฏิบัติน้ีอาจจะไมใชหลักประกันท่ีมีประสิทธิภาพเสมอไป 

เพราะสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนไป ในทิศทางท่ีทุกคนตองยืนอยูบนขา

ของตัวเองต้ังแตวัยหนุมสาวจนถึงวัยชรา การสรางหลักประกันความม่ันคง

ดานรายไดเฉพาะตัวของแตละคนจึงมีความจำเปนอยางย่ิง การสรางหลัก

ประกันทำนองน้ีย่ิงจะทวีความสำคัญข้ึนไปอีกในอนาคต เพราะผูสูงอายุมี

3.

4.
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จำนวนมากข้ึน อายุยืนยาวข้ึน และความคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในวัย

สูงอายุก็สูงตามไปดวย ท้ังหมดน้ีบอกใหทราบวา ความม่ันคงดานรายไดใน

วัยสงูอายคุอืคำตอบสำคญัท่ีจะชีใ้หเหน็สภาพความอยูดมีสุีขของผูสูงอายุ

ในอนาคต คนท่ีเขาสูวัยสูงอายุโดยท่ีไมไดมี(สราง)หลักประกันดานรายได

ของตัวเองไวเลย อาจจะเส่ียงตอการเปนผูสูงอายุท่ีไมม่ันคง

เชนเดียวกับเร่ืองสุขภาพ หลักประกันความม่ันคงดานรายได เปนส่ิงท่ีตอง

สรางต้ังแตคนเรายังไมเขาสูวัยสูงอายุ วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสรางหลักประกันท่ีวาน้ี

คือ การออม ซ่ึงอาจจะแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ   คือ การออมแบบบังคับ 

กับการออมแบบสมัครใจ

ก. การออมแบบบังคับ 

เปนการออมระยะยาวที่แรงงานกลุมที่อยูในขายถูกกำหนดใหออมเพื่อ

ประกันวา เม่ือเขาสูวัยสูงอายุและเกษียณจากการทำงานแลว จะมีรายไดเพ่ือ

การดำรงชีวิตโดยไมลำบาก แบงเปน 2 ประเภท คือ

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนกองทุนท่ีครอบคลุมเฉพาะ

แรงงานในภาคราชการ มีการกำหนดอัตราการสมทบท่ีแนนอน (defi ned 

contribution) คือ ขาราชการจายเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของ

เงินเดือน และรัฐบาลสมทบใหอีกรอยละ 3 สถานะของกองทุนในเดือน

ธันวาคม 2549 มีสมาชิกผูประกันตน ประมาณ 1.2 ลานคน 

2. กองทุนประกันสังคม เปนกองทุนสำหรับลูกจางเอกชน และลูกจาง

ช่ัวคราวรัฐบาล มีการกำหนดผลประโยชนทดแทนไวแนนอน (defi ned 

benefi t) บริหารจัดการโดยภาครัฐ ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม 

ซ่ึงกำหนดใหแรงงานในสถานประกอบการทีมี่ลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป 

ตองประกันตนในกองทุนน้ี แรงงานและนายจางตองสงเงินเบ้ียประกันเขา

กองทุนในอัตราเทาๆ กัน โดยรัฐสมทบใหอีกสวนหน่ึง ผูประกันตนได

รับประโยชนทดแทน 7 ดาน  คือเจ็บปวย / ประสบอันตราย คลอดบุตร 

ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน เม่ือแรงงานจายเงิน

เบ้ียประกันติดตอกันไมนอยกวา 15 ป และมีอายุ 55 ปข้ึนไป มีสิทธ์ิได

รับเงินบำนาญในอัตราตามสูตรการคำนวณท่ีกำหนดไว ปจจุบันยังไมมีการ

จายเงินบำนาญชราภาพ เน่ืองจากเร่ิมการประกันกรณีน้ีมายังไมครบ 15 

ป จะครบกำหนด 15 ปใน พ.ศ. 2557 สถิติเม่ือส้ินเดือนธันวาคม 2549 

กองทุนประกันสังคมมีแรงงานท่ีประกันตนท้ังส้ินประมาณ 8.9 ลานคน 

คิดเปนรอยละ 24 ของแรงงานท่ีมีงานทำท้ังหมด 

ไดมีความเคล่ือนไหวท่ีจะจัดต้ัง “กองทุนบำเหน็จ

บำนาญแหงชาติ” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กระทรวงการคลัง เปนผูขับเคล่ือน ถาจัดต้ัง

ไดสำเร็จกองทุนน้ีจะเอ้ือตอการประกันตนของแรง

งานทุกกลุม คือท้ังแรงงานในระบบ (ลูกจางใน

ภาครัฐและภาคเอกชน) และแรงงานนอกระบบ 

(เกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระทุกชนิด) 

ปจจุบันโครงการอยูในกระบวนการทางกฎหมาย

ในการจัดต้ังกองทุน 

ข. การออมแบบสมัครใจ 

เปนการออมระยะยาวที่มีจุดมุงหมายคลายกับ

การออมแบบบังคับ แตเอกชนเปนผูบริหารจัดการ 

ภายใตการกำกับดูแลของรัฐ มีกองทุน 2 ประเภท 

คือ 

1. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD-Provident 

Fund)  มุงหมายเพ่ือประโยชนของลูกจางภาค

เอกชนลูกจางรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจำขาราชการ 

ผูประกันตนและนายจางจายเงินสมทบเขากอง

ทุนฝายละ 2-15% ของคาจาง เม่ือส้ินเดือน

ธันวาคม 2549 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ มีสมาชิก

ประมาณ 1.8 ลานคน

2. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF - Retire-

ment Mutual Fund) เปนกองทุนเพ่ือการ

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง    www.fpo.go.th/fseg/Source/Research/R13/Presentation.ppt สืบคนวันที่ 15 ธันวาคม 2549

ระบบการออมเพื่อการชราภาพในปจจุบัน

การออมแบบบังคับ                                                                การออมแบบสมัครใจ

กองทุนประกันสังคม                   กองทุนบำเหน็จบำนาญ                    กองทุนสำรองเล้ียงชีพ                              กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
(กรณีชราภาพ+สงเคราะหบุตร) ขาราชการ

กำหนดผลประโยชนตอบแทน
สำหรับลูกจางเอกชน และ 
ลูกจางช่ัวคราวราชการ
ลูกจาง+นายจาง จายฝายละ 
3% ของคาจาง รายเดือน 
(ฐานคาจางไมเกิน 15,000 บาท)
รัฐบาลจาย 1% ของคาจาง

กำหนดเงินสมทบ
สำหรับขาราชการเทานั้น
ขาราชการ+รัฐบาล 
จายฝายละ 3% ของเงินเดือน

กำหนดเงินสมทบ
สำหรับลูกจางเอกชน ลูกจาง      
รัฐวิสาหกิจและลูกจางประจำราชการ
ลูกจาง+นายจาง จาย ฝายละ 2-15% 
ของคาจาง แลวแตกรณี

สำหรับประชาชนทั่วไป
ซ้ือหนวยลงทุนไมต่ำกวาปละ  5,000 บาท
ผลประโยชนนำไปหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดไมเกิน 15% หรือไมเกิน 300,000 บาท
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ออมระยะยาวท่ีเปดใหผูสนใจท่ัวไปซ้ือหนวยลงทุน เง่ือนไขของการลงทุนคือ 

ผูลงทุนจะตองซ้ือหนวยลงทุนปละไมต่ำกวา 5,000 บาท และตองลงทุนติด

ตอกันอยางนอย 5 ป จึงจะขอรับเงินตนและประโยชนทดแทนคืนได เงินท่ี

ลงทุนในแตละปสามารถนำไปหักลดหยอนในการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาไดไมเกินรอยละ 15 ของรายไดในปท่ีลงทุน หรือสูงสุดไมเกิน 

300,000 บาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2549 มีกองทุนรวมเล้ียงชีพท้ังส้ิน 70 

กองทุน

ในระยะยาว ระบบกองทุนในปจจุบัน เชน กองทุนประกันสังคมและกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ อาจจะประสบปญหา หากไมมีการปรับรูปแบบการออม รัฐบาล

อาจจะตองมีภาระจายมากข้ึนเพราะจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนเร็ว ขณะท่ีอัตรา

การเขาสูวัยแรงงานจะชาลง เพราะอัตราเกิดลดลง ผลก็คือกองทุนตางๆ 

จะตองจายเงินจำนวนมากเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกผูสูงอายุที่เกษียณ

หรือพนวัยทำงานแลว แตเงินท่ีไหลเขากองทุนจะลดลงเพราะประชากรวยั

แรงงานเพ่ิมไมทัน

แมวาแนวโนมของการออมระยะยาวแบบสมคัรใจในรูปแบบตางๆ จะเพ่ิม

ข้ึนในปจจุบัน แตจำนวนผูท่ีออมก็ยังไมมากพอเม่ือเทียบกับจำนวนคนวัย

แรงงานท้ังประเทศ และผูออมโดยมากก็กระจุกตัวกันอยูในกลุมผูท่ีมีรายได

สม่ำเสมอ ซ่ึงไมใชคนสวนใหญของประเทศ สถิติจำนวนผูออมระยะยาว

จากกองทุนตางๆ ท้ังประเภทบังคับและประเภทสมัครใจ รวมท้ังประเทศ

มีประมาณ 12 ลานรายเศษ คิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานท้ังประเทศ 

(ซ่ึงมี 36.68 ลานคน) เทาน้ัน แรงงานอีก 2 ใน 3 ท่ีไมอยูในระบบการ

ประกันเพ่ืออนาคตใดๆ เลยน้ัน เกือบท้ังหมดคือเกษตรกร และแรงงานท่ี

ทำงานอาชีพอิสระ เชน รับทำงานท่ีบาน  รับจางท่ัวไปนอกบาน  รับเหมา รับ

ชวงงาน  รับจางทำงานในครัวเรือน  และขับรถรับจาง พอคาแมคา เปนตน  

แรงงานที่ไมอยูในระบบการออมระยะยาวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยนั้น 

ความจริงอาจจะไมใชเพราะพวกเขาไมตองการ แตอาจจะเปนเพราะไมมี

รายไดท่ีจะออมมากกวา หรืออาจจะเปนเพราะขาดความรูเก่ียวกับระบบการ

ออม หรือท้ังสองอยางก็เปนได  แตไมวาจะดวยเหตุใด แรงงานเหลาน้ีมี

โอกาสท่ีจะประสบความไมม่ันคงดานการเงินภายหลังการเกษียณจากการ

ทำงานแลว

อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ประเภทประโยชนทดแทน

หมายเหตุ: เงินสมทบ คือเงินที่ลูกจางและนายจางจะตองนำสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำณวนจากฐานคาจาง
รายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท
ที่มา:  กองประโยชนทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รัฐบาลนายจางลูกจางอัตราสูงสุด
ที่กฎหมายกำหนด

เจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย

สงเคราะหบุตร ชราภาพ

วางงาน

1.5

3.0

5.0

9.5

1.5

3.0

0.5

5.0

1.5

3.0

0.5

5.0

1.5

1.0

0.25

2.75รวม

.....................................

หลักประกันความม่ันคงดาน
รายได เปนส่ิงท่ีตองสรางต้ังแต
คนเรายังไมเขาสูวัยสูงอายุ
วิธีที ่ดีที ่สุดที ่จะสรางหลัก
ประกันท่ีวาน้ีคือ การออม 
....................................
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นอกจากการออมในระบบสถาบนัตามรูปแบบท่ีกลาวขางตนแลว ยังมีการ

ออมนอกระบบสถาบันซ่ึงเร่ิมมีแพรหลายมากข้ึนในปจจุบัน น่ันคือ การออม

กับองคกรจัดต้ังในชุมชน  ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย 

กองทุนชุมชน ธนาคารหมูบาน และกลุมฌาปนกิจ เปนตน เปาหมายหลัก

ขององคกรการเงินในชุมชนโดยมากคือการระดมทุนดวยการออม เพ่ือจัด

สวัสดิการชวยเหลือกันเองภายในชุมชน ใหหลักประกันแกสมาชิกต้ังแตเร่ือง

การประกอบอาชีพ ไปจนถึงเร่ืองการศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล 

และคาใชจายเม่ือเสียชีวิต 

จุดมุงหมายอีกอยางหนึ่งคือการสรางจิตสำนึกในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

และกันในชุมชน เปนการสรางคนใหมีจิตสำนึกและมีศักยภาพในการพ่ึง

ตนเอง บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความพอเพยีง องคกรการเงินในชุมชน

ที่มีความพรอมบางแหงอาจนำดอกผลจากการออมมาใชจายเพื่อการชรา

ภาพของสมาชิกชุมชน ตัวอยางของกลุมออมทรัพยท่ีสำคัญไดแก กลุมสัจจะ

ออมทรัพยบานน้ำขาว จังหวัดสงขลา กลุมสัจจะออมทรัพยตำบลคลอง

เปยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  กลุมสัจจะออมทรัพยจังหวัดกระบ่ี ตราด 

และจันทบุรี เปนตน 

มีการต้ังขอสังเกตวา พฤติกรรมการออมของคนไทยยงัไมเอ้ือตอการเขา

สูสังคมผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการออมแบบบังคับหรือแบบสมัครใจก็ตาม 

ความหมายของขอน้ีก็คือ คนไทยยังออมเพ่ือประกันความม่ันคงในอนาคต

กันนอยเกินไป และขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงินออม

อยางเหมาะสม ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากไมมีระบบการออมท่ีจูงใจพอ เพราะ

จะวาไปแลวประเทศไทยเพิง่มีระบบการออมระยะยาวเพือ่การชราภาพเมือ่

ไมนานมาน้ีเอง เทียบกับบางประเทศ เชน เกาหลี และไตหวัน แลวแตก

ตางกันมาก 

การออมระยะยาวเพือ่ความม่ันคงทางการเงินหลังการเกษียณ เปนนโยบาย

สำคัญของทุกประเทศท่ีเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุมากอนไทย เพราะการ

ออมประเภทนี้ไมเพียงแตเปนการประกันความมั่นคงสำหรับบุคคลแต

ละคนเทาน้ัน แตยังเปนคุณูปการตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย 

เน่ืองจากเปนการระดมทุน เพ่ือเพ่ิมเงินทุนในประเทศ ซ่ึงเปนประโยชนโดย

สถานะกองทุนเพื่อการประกันระยะยาวในปจจุบัน 
ณ ธันวาคม 2549

ประเภท

ที่มา:  สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สมาชิก
(ราย)

กองทุนประกันสังคม  
       -  รวมทุกกรณี
       -  กรณีชราภาพ + สงเคราะหบุตร

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินกองทุน
(ลานบาท)

396,910.37
322,395.78

8,882,922

1,176,514320,762.98

1,801,753386,251.94

70 กองทุน25,475.24

.....................................

พฤติกรรมการออมของคน
ไทยยังไมเอื้อตอการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ คนไทยยังออม
เพ ื ่อประก ันความม ั ่นคง
ในอนาคตกันนอยเกินไป
....................................
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ตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไดทาง

หน่ึงดวย

เตรียมพรอม: รับมือกับส่ิงทาทาย

จากสถานการณทางประชากร และแนวโนมดานการดูแลผูสูงอายุท่ีกลาว

มาขางตน ทำใหมองเห็นวา มีประเด็นทาทายหลายเร่ืองรออยูขางหนาใน

การเตรียมความพรอมสูการเปนสังคมผูสูงอายุ ในท่ีน้ีจะกลาวถึงประเด็น

ทาทายท่ีสำคัญบางประเด็น พรอมท้ังส่ิงท่ีสังคมจะตองเตรียมพรอมเพ่ือการ

น้ี โดยจะพิจารณาเปน 2 ระยะเวลา คือในระยะส้ัน และระยะยาว ในตอน

ทายจะกลาวถึงกลไกท่ีจำเปนในการขับเคล่ือนภารกิจเหลาน้ีไปสูความสำเร็จ

◌ การเตรียมพรอมในระยะส้ัน 

ในระยะท่ีกำลังจะเปล่ียนผานเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ จะเกิดชวงเวลา

ส้ันๆ ท่ีถือวาปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับการพัฒนา ในชวงเวลาดังกลาวน้ี

อัตราสวนประชากรท่ีอยูในสถานะผูพ่ึงพิง (เด็กและผูสูงอายุ) ตอประชากร

วัยแรงงานต่ำมาก ซ่ึงถือวาเอ้ือตอการออมและการพัฒนาประเทศอยางย่ิง 

ถาประชากรวัยแรงงานมี “คุณภาพ” ท่ีดีพอ ประเทศจะไดรับอานิสงสอยาง

มหาศาล แตเน่ืองจากชวงเวลาแหงการปนผลทางประชากรน้ีเหลืออยูอีกไม

มาก ภายในประมาณ 10 ป ขางหนาน้ี ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดน้ีก็จะผานไป 

ประเด็นทาทายอยูท่ีวา ทำอยางไรจึงจะทำใหชวงเวลาทองน้ีเปนเวลาท่ี

เกิดการพัฒนาสูงสุด และทำอยางไรคนไทยจึงจะไดรับอานิสงสสูงสุด

จากชวงเวลาน้ี 

คำตอบสำคัญคงจะหนีไมพนการทำใหแรงงานท่ีมีอยูท้ังหมดกวา 36.68 ลานคน 

เปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ คือมีความสามารถในการผลติสูง ย่ิงแรงงานมี

ความสามารถในการผลติสูงเทาไร ผลผลิตสวนท่ีจะเหลือกินเหลือใชย่ิงจะ

มากเทาน้ัน เน่ืองจากคนท่ีทำการผลิต(แรงงาน)มีมาก แตคนท่ีตองเล้ียงดู 

(เด็กและผูสูงอายุ) ยังมีนอย ดังน้ัน เศรษฐกิจก็จะเขมแข็ง ถาสังคมไทย

สามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากชวงเวลาทองน้ี ก็จะเปนการเตรียมพรอม

ทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด กอนท่ีจะกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางเต็มข้ัน

ในชวงเวลาตอไป  

งานที่ยากในชวงนี้คือการยกระดับความสามารถในการผลิตของแรงงาน

ไทยใหสูงข้ึน และตองทำใหสูงข้ึนโดยเร็ว กอนท่ีเวลาทองน้ีจะผานพนไป 

จุดออนของประเทศไทยก็คือ แรงงานไทยสวนใหญมีระดับการศึกษาคอน

ขางต่ำ และคุณภาพของการศึกษายังไมดีเทาท่ีควร อีกท้ังการผลิตกำลังคน

ของสถาบันการศึกษาก็ยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานทีมี่ฝมือระดับกลาง 

ทามกลางส่ิงทาทายเหลาน้ี รัฐและภาคเอกชนควรกำหนดยทุธศาสตรและ

มาตรการท่ีจะยกระดับฝมือแรงงานใหสูงข้ึน รวมท้ังสรางจิตวิญญาณของ

การเปนแรงงานท่ีพึงประสงค ใหเหมาะสมกับยุคสมัยแหงการแขงขัน การ

ยกระดับคุณภาพแรงงานน้ีตองเรงทำใหไดดวยแผนระยะส้ัน ไมใชดวยแผน

ระยะยาว 

50-03-003-86-121 new9_V.indd   11750-03-003-86-121 new9_V.indd   117 3/10/07   2:13:56 PM3/10/07   2:13:56 PM



118

◌ การเตรียมพรอมในระยะยาว

ประเด็นทาทายในระยะยาวอยูที่การเตรียมความพรอมของคนและระบบ 

เพ่ือการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพในทุกดาน มิติสำคัญในการ

เตรียมความพรอมในระยะยาวควรครอบคลมุถึงประเด็นตอไปน้ี

การเตรียมคนในทุกชวงวัย (วัยเด็ก, วัยแรงงาน, วัยสูงอายุ) ใหสามารถ

เขาสูการเปนผูสูงอายุอยางมีคุณภาพและมีความม่ันคง ท้ังในดาน

สุขภาพอนามัยและในการเปนแรงงานท่ีมีความสามารถในการผลิตสูง

การสรางระบบและกลไกของสังคมที่เอื้อตอการเปนสังคมผูสูงอายุ

ท่ีม่ันคง

การสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหสามารถจัด

การกับปญหาผูสูงอายุไดดวยตัวเอง

การสรางส่ิงแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ ท่ีเหมาะ

สมกับการเปนสังคมผูสูงอายุ 

การใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

มีความจำเปนตองเสนอประเด็นเหลาน้ีใหประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคี

ท่ีเก่ียวของไดมองเห็นปญหาท่ีทาทายรวมกัน  เพ่ือรวมมือกันขับเคล่ือนการ

ดำเนินงาน ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางรวดเร็วและจริงจัง

มาตรการสำคัญเพ่ือตอบสนองตอประเด็นทาทาย ในการเตรียมพรอม

เขาสูสังคมผูสูงอายุ ควรครอบคลุมถึงเร่ืองตอไปน้ี

1. การสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง หัวใจสำคัญในเร่ืองน้ีอยูท่ี

ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ท่ีจะทำใหคนมีสุขนิสัยท่ีดี เร่ิมต้ังแตในวัยเด็ก

ไปจนตลอดชีวิต สนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม และสามารถ

จัดการดูแลสุขภาพของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกวัยสูงอายุ อยางนอย

ในข้ันปฐมภูมิ สรางเสริมระบบรักษาสุขภาพท่ีไมเปนภาระดานงบประมาณ

แกรัฐมากเกินไป และควรมีหลายระบบเพ่ือใหประชาชนสามารถเลือกได  

แตทุกระบบจะตองไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับได

2. การเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานทุกกลุมทุกวัย เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการและทิศทางการขยายตัวของภาคการผลิต ปรับเปาหมายและ

กระบวนการผลิตกำลังคนของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ กำหนด

สัดสวนของผูเรียนในดานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงาน สรางจิตวิญญาณของการเปนแรงงานท่ีพึงประสงค และพรอมกันน้ัน

รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยใฝการเรียนรูอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ

การเรียนรูดวยตัวเองผานศูนยการเรียนรูสาธารณะตางๆ เชน หองสมุด ส่ือ

อิเล็กทรอนิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สรางระบบและกลไกท่ีเอ้ือตอการสรางความม่ันคงระยะยาว หัวใจสำคัญ

ของการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีม่ันคง อยูท่ีเร่ืองสำคัญ 2 เร่ือง คือ (1) ระบบการ

จางงานท่ีเอ้ือตอการทำงานของผูสูงอายุ และ (2) ระบบประกันความม่ันคง

เพ่ือการชราภาพท่ีเหมาะสมและจูงใจ ระบบการจางงานน้ันควรใหเหมาะ

สมกับผูสูงอายุท่ีตองการทำงานตอไป เชน งานท่ีไมตองออกแรงมากเกินไป 

และงานท่ีทำแบบไมเต็มเวลา เปนตน สวนการประกันเพ่ือชราภาพน้ัน มี

ความจำเปนที่จะตองสรางระบบประกันที่ครอบคลุมถึงกลุมแรงงานทั้งใน

•

•

•

•

•

ปญหาทาทายและการเตรียมพรอมสู
สังคมผูสูงอายุ: ทัศนะจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

◌ ปญหาผูสูงอายุท่ีเปนอยูในวันน้ีและในอนาคต
    คืออะไร และกระทรวงมนีโยบายหรอืโครงการ
   อะไรบาง 

ปญหาสำคัญคือเรืองการดูแล เน่ืองจากความ
สัมพันธในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป  มีการ
เคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองทำใหเกิดปญหา
ผูสูงอายุขาดการดูแล และตองพ่ึงพาตนเองมาก
ข้ึน สวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีอยูในชนบทและไม
สามารถรับบริการและสวัสดิการทางสังคมได
อยางท่ัวถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมี
นโยบายท่ีใหความสำคัญกับ “ชุมชน” และ “การ
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน” เปนลำดับ
แรก จึงไดกำหนดยุทธศาสตรทางสังคมเพ่ือรอง
รับสภาพปญหาในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคต โดยการสงเสริมสนับสนุนใหกลไก
ของชุมชน ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือ
ขายตางๆท้ังภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร 
จัดทำระบบสวัสดิการสังคม โดยมีผูสูงอายุเปน
กลุมเปาหมายหลักกลุมหน่ึง ตลอดจนสงเสริม
ระบบอาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานใหเกิดข้ึนในทุก
ชุมชน เพ่ือนำไปสูสังคมท่ีไมทอดท้ิงกัน 

◌ รัฐจะจัดการอยางไรกับชองวางดานคุณภาพชีวิต
    ของผูสูงอายุอยูในสังคมท่ีแตกตางกัน
ทางภาครัฐไดปรับเปลี่ยนมุมมองผูสูงอายุจาก
บุคคลท่ีสมควรไดรับการตอบแทน หรือในฐานะ 
“ผูรับ” เปน บุคคลในฐานะ “ผูให” หรือผูสูงอายุ
เปนบุคคลท่ีไดทำประโยชนตอสังคมและสมควร
สงเสริมใหคงคุณคาไวนานท่ีสุด  ดังน้ันผูสูงอายุจึง
ไดรับการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราช
บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมผานการสนับสนุนการประกอบ
อาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ 
เบ้ียยังชีพ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ฯลฯ 
สำหรับผูสูงอายุที่อยูในสถานภาพที่ดีและยังคง
มีศักยภาพ ไดสงเสริมสนับสนุนผานไปยังชมรม
สมาคมของผูสูงอายุในการทำกิจกรรมเพ่ือกลุมผู
สูงอายุ หรือเพ่ือสังคม และการใชประโยชนจาก
ภูมิปญญาของผูสูงอายุ
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ระบบและนอกระบบ เชน ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูทำงาน

อิสระตางๆ 

4. สรางเสริมความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอครอบครัวและ

ชุมชนทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและการสรางงานในทองถ่ิน 

เพ่ือเอ้ือตอการไดอยูรวมกัน หรืออยูใกลชิดกัน ของสมาชิกครอบครัว อันจะ

ทำใหผูสูงอายุมีโอกาสไดรับการดูแลจากบุตรหลานมากท่ีสุด สรางเสริม

ความเขมแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการรวมกลุมและการสรางองคกร

ทองถ่ิน เพ่ือดำเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการดแูล

สุขภาพของประชาชน บนพ้ืนฐานของการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน

5. สรางเสริมความเขมแข็งทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม เพ่ือให

เอ้ือตอการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีม่ันคง สงเสริมและฟนฟูสถาบันทางสังคมใน

ระดับชุมชน เชน วัด โรงเรียน และองคกรชุมชน ใหเกิดการรวมมือกันเขม

แข็ง จรรโลงคุณธรรมและหลักปฏิบัติทางวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน 

เร่ืองความกตัญูกตเวที การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และการ

เคารพและใหเกียรติผูสูงอายุ วางกฎเกณฑการจัดบริการสาธารณะและที่

อยูอาศัย ใหผูสูงอายุสามารถใชประโยชนไดโดยไมเส่ียงตอสุขภาพ คุมครอง

สิทธิของผูสูงอายุตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางเปนรูปธรรม 

6. สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการพัฒนา ท้ังในระดับชุมชนและ

ในระดับชาติ มีกลไกท่ีจะใหโอกาสผูสูงอายุ ในฐานะคลังแหงภูมิปญญา 

ไดถายทอดประสบการณและภูมิปญญาสูคนรุนหลังอยางจริงจัง สถาบัน

การศึกษาและองคกรจัดตั ้งในระดับชุมชนและทองถิ ่นควรเขามามี

บทบาทสำคัญในเร่ืองน้ี  ควรพิจารณาขยายอายกุารเกษียณใหสอดคลองกับ 

ขอเท็จจริงทางประชากร  ความตองการทำงานของผูสูงอายุ ระบบการจางงาน

ในตลาดแรงงาน และความม่ันคงของบุคคลในปจฉิมวัย

ประเด็นสำคัญท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรการ 

ท่ีกำหนดไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 

◌ กลไกขับเคล่ือนสูความสำเร็จ

การท่ีจะขับเคล่ือนภารกิจสำคัญ ในการเตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุให

บรรลุถึงความสำเร็จได จะตองอาศัยความเขมแข็งและการรวมมือกันของ

กลไกหลายสวน ท่ีสำคัญและใครจะเนนเปนพิเศษในท่ีน้ีคือ 3 กลไกหลัก 

อันประกอบดวย กลไกวิชาการ กลไกการเมืองและระบบราชการ และ

กลไกสังคม 

กลไกวิชาการเปรียบเสมือนมันสมอง มีบทบาทในการคนควาวิจัยและเสนอ

แนะปญหาเก่ียวกับผูสูงอายุ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปญหา

เหลาน้ัน ขณะเดียวกันก็ติดตามและประเมินผลในทุกมิติ ท่ีแลวมาดูเหมือน

วากลไกวิชาการมีจะความไวตอเร่ืองน้ีพอสมควร ดังจะเห็นวามีงานวิจัยเก่ียว

กับผูสูงอายุเปนจำนวนมากในปจจุบัน แมวางานวิจัยสวนใหญจะไมไดตั้ง

โจทยเพ่ือตอบปญหาเชิงนโยบายโดยตรง แตก็มีงานวิจัยจำนวนไมนอยท่ีช้ี

ใหเห็นลักษณะของปญหาและความตองการในเร่ืองน้ี กลาวไดวางานทาง

◌ ทำอยางไร สถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว 
    และชุมชนจะคงบทบาทการดูแลผูสูงอายุเหมือน 
   ในอดีตท่ีผานมา

ภาครัฐไดวางแนวทาง คือ การสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมบทบาทใหชุมชนมี
สวนรวมในการดูแลผูสูงอายุมากข้ึน โดยการสง
เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายใน
ทองถิ ่นมีบทบาทในการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมภายในชุมชน โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
สมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุและประชาชน
ในชุมชน ทำใหเกิดความตระหนักในปญหาและ
ผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน  จนกระท่ังครอบครัว
และชุมชน สามารถจัดการแกไข และปองกัน
ปญหาในชุมชนเองได และสงผลใหเกิดระบบการ
ดูแลผูสูงอายุอยางตอเน่ือง

◌ ความม่ันคงในวัยสูงอายุสมควรจะไดรับการ
      ขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรมไดอยางไร
ในปจจุบันภาคสวนตางๆ ไดเร่ิมมีการขับเคล่ือน
ในประเด็น “ความม่ันคงในผูสูงอายุ” และมี
แนวโนมท่ีจะเพิม่ความเขมขนในการดำเนนิการ
มากข้ึน หากมองในภาพรวมของประเทศไทย 
ความมั่นคงในผูสูงอายุจะเปนการเตรียมความ
พรอมของสังคมไทย โดยมีการเตรียมการในทุก
กลุม ต้ังแตวัยเด็ก วัยแรงงาน จนถึงวัยสูงอายุ 
และทุกมิติของการพัฒนาจะเปนองครวมการ
พัฒนาศักยภาพของคน หลักประกันทางเศรษฐกิจ 
การมีสวนรวมในสังคม และสวัสดิการสังคม ท้ังน้ี
การดำเนินการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดมี
การบรรจุประเด็นตางๆ ในยุทธศาสตร และ
มาตรการภายใตแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2
(พ.ศ.2545-2564) โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เปาหมาย และระยะเวลาดำเนนิอยางชัดเจน แนว
ทางหลักในการดำเนินงานมี 3 ประการ คือ 
(1) สรางความเขมแข็งใหองคกรผูสูงอายุท้ังระดับ
นโยบายและชุมชน (2) ใหชุมชนและทองถ่ินเขา
มามีบทบาทในการจัดบริการท่ีเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการ และ (3) คณะกรรมการผูสูง
อายุแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวยภาครัฐและเอกชน
จะตองเปนผูกำหนดทิศทาง นโยบาย   ยุทธศาสตร 
และใหการสนับสนุนการขับเคลื ่อนประเด็น
ดังกลาวในทุกมิติ

ท่ีมา:  นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย, พฤศจิกายน 2549
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คุณยายทัศนา จงพีรเพียร: 
แปดสิบยังแจว

ในวัย 83 ปเศษ คุณยายทัศนา จงพีรเพียร ยังดู
กระฉับกระเฉง เคล่ือนไหวคลองแคลว และท่ีสำคัญ
คุณยายดูแจมใส ไรร้ิวรอยของความทุกขความกังวล 
เพียงเห็นก็บอกไดวา เปนผูสูงวัยท่ีสุขภาพดีท้ังกาย 
และใจ

หลายคนท่ีไดพบคุณยายอดไมไดท่ีจะถามวา อะไร 
คือเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ

“กรรมพันธุก็อาจจะมีสวนม้ัง เพราะคุณแมมีอายุถึง 
102 ป” คุณยายตอบ “แตท่ีสำคัญจริงๆ คือเปนคน
ชอบออกกำลังกายมาต้ังแตเปนเด็ก ทุกวันน้ีก็ยังออก
กำลังกายอยูเสมอ” 

คุณยายเลาวาตอนเรียนอยูชั ้นมัธยมเปนนักกีฬา
ว่ิง 100 เมตร และว่ิงผลัดของโรงเรียน ต่ืนมาซอมว่ิง
ตอนตี 3 ถึงตี 5 ทุกวัน หลังแตงงานก็ยังเลนกีฬา
อยางตอเน่ือง ท่ีเลนเปนประจำก็มีกอลฟ เทนนิส และ
แบดมินตัน พออายุยางเขาวัย 50 ป ก็หันมาออก
กำลังกายเบาๆ เชน แอโรบิค เตนรำ และรองเพลง 

เคล็ดลับอีกขอหนึ่งของคุณยายคือทำจิตใจใหราเริง
อยูเสมอ ไมเครียด และเขาสังคมกับเพ่ือนฝูงท่ีสนิทส
นมกันเปนประจำ แตท่ีสำคัญคือคุณยายมีครอบครัว
ท่ีอบอุน มีลูกหลานท่ีดีมีความกตัญู ส่ิงเหลาน้ีนำ
ความสุขมาให และเปนเสมือนยาอายุวัฒนะขนานหน่ึง  

วิชาการในเวลาน้ี มีมากพอท่ีฝายนโยบายจะสามารถนำมาสงัเคราะห เพ่ือ

ขับเคล่ือนสูภาคปฏิบัติตอไปได

กลไกการเมืองและระบบราชการทีผ่านมาทำงานคอนขางจะชา เห็นไดจาก

กระบวนการผลักดันพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ซ่ึงเร่ิมมาต้ังแต  พ.ศ. 2537 กวา

จะเสร็จสมบูรณก็ใชเวลาไปเกือบ 10 ป (สำเร็จ ในป 2546) ในระยะหลังๆ 

อาจจะเคล่ือนไหวเร็วข้ึนบาง แตเร่ืองสำคัญๆ เชน ระบบการประกันความ

ม่ันคงดานรายไดท่ีจะครอบคลุมแรงงานทุกภาคสวนยังไมบรรลุผลสำเร็จ

 

ปญหาอีกประการหน่ึงคือ ภาครัฐยังทำงานแบบแยกสวน ดังจะเห็นวา งาน

ท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุในปจจุบันกระจัดกระจายอยูใน 16 หนวยงานระดับกรม 

ของ 11 กระทรวง และงานเหลาน้ีสวนใหญยังยึดแนวทางการใหการ

สงเคราะหเปนหลัก โครงการท่ีชวยพัฒนาผูสูงอายุใหไมตองพ่ึงพิง และให

ครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถรับภาระงานดานผูสูงอายุได

เอง ยังมีนอย เทาท่ีมีอยูมักเปนโครงการท่ีเพ่ิงเร่ิมตน และอยูในระหวางหารูป

แบบท่ีเหมาะสม 

สวนการเคล่ือนไหวของกลไกสังคมโดยรวมก็ยังคอนขางเช่ืองชา เพราะขาด

ความตระหนักและขาดทรัพยากร 

ประเด็นสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนไปสูความสำเร็จน้ี มิไดอยูท่ีความเขมแข็งของ

แตละกลไกเพียงอยางเดียว แตอยูท่ีความรวมมือกันอยางเปนเอกภาพของ

กลไกเหลาน้ีดวย เร่ืองน้ีก็ดูเหมือนจะยังตองพัฒนาอยูอีกมาก ความสำเร็จ

จะเกิดข้ึนไดงายกวา ถาฝายนโยบายและหนวยงานภาครัฐ (กลไกการเมือง

และระบบราชการ) ทำงานอยางใกลชิดและบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีปอนมา

จากกลไกวิชาการ และกลไกสังคม ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับผูสูงอายุในระดับ

ตางๆ อาศัยนโยบายจากกลไกการเมอืง และความรูจากกลไกวิชาการเปน

แนวทาง การทำงานสอดประสานกนัอยางเปนเอกภาพเชนน้ี มีโอกาสจะ

ประสบความสำเร็จมากกวา

วันน้ี จึงไดเวลาท่ีประเทศไทยจะเตรียมพรอมอยางจริงจัง
เพ่ือวาสังคมจะไดรับความรมเย็นจากรมเงาของลำดวน
อยางเต็มท่ี และเพ่ือท่ีในวันขางหนาดอกและใบของ
ลำดวนจะไดรวงลงไปเปนปุย เสริมสรางทุนทางสังคม
ของไทยใหเขมแข็งย่ิงข้ึน

......................................................................
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ใหนอย ย่ิงอายุมากข้ึน ย่ิงควรกินพวกเน้ือสัตวและ
ไขมันใหนอยลง รางกายจะแข็งแรงและหางไกลโรค 
คุณหมอเนนวา “เร่ืองการกินอยางเดียวนะ คนชนบท
เขากินดีกวาคนกรุง” 

เร่ืองการออกกำลังกายคุณหมอเนนเปนพิเศษวา ไม
จำเปนตองลงทุนเพ่ือออกกำลัง การทำงานทุกอยาง 
แมแตงานในเรือกสวนไรนา ของชาวชนบท หรือการ
ทำงานบานของแมบาน ก็เปนการออกกำลังท่ีดี ถา
การทำงานแบบกมๆ เงยๆ ทำใหมีปญหาเก่ียวกับหลังหรือ
เขา ก็อาจบรรเทาดวยการออกกำลังแบบ passive 
exercise คือใหผูอ่ืนบีบ นวดให ย่ิงการออกกำลังดวย
การว่ิง วายน้ำ ดัดตัว โยคะ ช่ีกง ไทเกก หรือแอโรบิก 
ก็ย่ิงเหมาะสำหรับผูสูงอายุ แตเคล็ดลับอยูท่ีตองออก
กำลังอยางสม่ำเสมอ 

คุณหมอเฉกไดชื่อวาเปนผูสูงวัยชั้นแนวหนาคนหนึ่ง
ท่ีออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะวายน้ำ ใน
ชวงเวลา 40 ปท่ีผานมา คุณหมอวายน้ำคิดเปนระยะ
ทางสะสมกวา 7,900 กิโลเมตรแลว สถิติน้ีบันทึก
ไวชัดเจนทีส่ระวายน้ำของสปอรตคลับแหงราชกรฑีา
สโมสร  ท้ังน้ี ไมนับรวมถวยรางวัลจำนวนเกือบเต็มตู 
ท่ีไดจากการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 

ความสุขของผูสูงอายุสำหรับคุณหมอเฉก ตองต้ังตน
จากครอบครัวท่ีอบอุน มีกินมีใชพอเพียง ซ่ึงตองเก็บ
หอมรอมริบสะสมมาต้ังแตยังหนุมยังสาว “พระพุทธ
เจาสอนวา สำหรับชาวบาน ความสุขเกิดจากการมี
ทรัพย ใชทรัพยเปน และไมปนหน้ี” คุณหมออางหลัก
ทางพุทธศาสนา

แตความสงบทางใจก็สำคัญไมนอยไปกวากัน ความ
สงบทางใจของผูสูงอายุนั้นไดจากการตั้งมั่นอยูใน
หลักธรรมของศาสนา ถาเปนพุทธก็ตองรักษาศีลหา 
และถาใหดีข้ึนไปอีกก็ตองทำจิตใหมีสมาธิ จะทำ
สมาธิท่ีไหนก็ได ท่ีบาน ท่ีวัด หรือแมแตขณะท่ีทำงาน
หรือออกกำลังกายอยูก็ทำใจใหเปนสมาธิได โดยการ
ทำใจใหแนวแน จดจออยูกับส่ิงท่ีทำเทาน้ัน

“เวลาผมวายน้ำ 30-40 นาที ผมวายน้ำจงกรม...
ซายไป ขวาไป น้ิงไปเลย เกิดพลังมหาศาล”

“ผมต้ังเปาชีวิตของผมไว 120 ป ต้ังแต 15 ปท่ี
แลว ... ต้ังใจจะแกแลวตายเม่ืออายุ 120 ป” คุณหมอ
กลาวดวยน้ำเสียงเรียบๆ แตจริงจัง ท่ีสำคัญคุณหมอ
บอกวาใครๆ ก็ทำอยางทานได 

กินผัก ผลไมและธัญพืชเยอะๆ ลดเน้ือสัตวและไขมัน 
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และทำใจใหสงบ น่ีคือกุญแจ
สำคัญท่ีทำใหแข็งแรงและเปนสุขในวัยสูงอายุ ตาม
แบบของนายแพทยเฉก ธนะสิริ คุณหมอวัยหลัง 80 ท่ี
ยังไมรูจักคำวาแก

เรียบเรียงจากการสัมภาษณนายแพทยเฉก ธนะสิริ 
7 พฤศจิกายน 2549
.............................................................................

การทำงานคืออีกส่ิงหน่ึงท่ีทำใหคุณยายรูสึกมีพลังอยูเสมอ งานท่ีคุณยายทำสวนมาก
มักเปนงานดานสังคมสงเคราะห ทุกวันน้ีคุณยายทำงานเปนอาสาสมัครของ
องคกรตางๆ หลายแหง และทำติดตอกันมากวา 50 ปแลว การทำงานสังคม
สงเคราะห ทำใหไดเพ่ือน ไดประสบการณและไดความรูท่ีเปนประโยชน ท่ีสำคัญ
คือไดความสุขและความภูมิใจ 

ดูเหมือนวาคุณยายจะทำงานสังคมสงเคราะหแทบทุกอยาง ไมวาจะเปนงานอาสา
สมัครคุมประพฤติประจำศาลอาญา (เปนประธานคณะกรรมการ) อาสาสมัคร
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ และสมาชิกสมทบ
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ รวมถึงงานสังคมสงเคราะหในยามท่ี
เกิดวิบัติภัย เชน น้ำทวม สึนามิ ไฟใต และเย่ียมทหารท่ีชายแดน เปนตน คุณยาย
ทำงานเหลาน้ีดวยใจรักและดวยจิตวิญญาณ  เพราะ “ทำงานเหลาน้ีแลวจิตใจเรา
ก็มีความสุข” 

คุณยายยึดพระดำรัสของสมเด็จยาท่ีวา “อยาใหลมหายใจสูญเปลา” เปนอุดมคติ

ในวัยกวา 83 ป คุณยายทัศนาบอกวายังจะทำงานเหลาน้ีไปเร่ือยๆ ในยามวางนอก
จากจะดูแลบาน อานหนังสือท่ีชอบ และติดตามขาวสารบานเมืองแลว คุณยายยัง
ใชเวลาสวนหน่ึงเขียนบทกวีดวย แตท่ีออกจะพิเศษมากๆ คือตอนน้ีคุณยายกำลัง
เรียนรองเพลงและเตนรำ 

อยางน้ีตองบอกวา “แปดสิบยังแจว” 

สัมภาษณ คุณยายทัศนา จงพีรเพียร 
25 กุมภาพันธ 2550
..........................................................................................................................

นายแพทยเฉก ธนะสิริ: 
ผมต้ังใจจะแกแลวตายเม่ืออายุ 120 

เอยนามนายแพทยเฉก ธนะสิริ คงมีนอยคนท่ีไมรูจัก 
แตในหมูคนท่ีบอกวารูจักน้ัน คงมีไมมากท่ีรูวา อะไร
คอืเคลด็ลบัของการมสุีขภาพทีแ่ขง็แรงแมในวัยหลงั 
80  ของคุณหมอ แข็งแรงและสุขภาพดีจนอยากจะให
ฉายาทานวา “เปนผูสูงวัยท่ียังหนุมท้ังกายและใจ”

ในรอบ 40 ปท่ีผานมา คุณหมอเฉกไมเคยกินยาเลย 
เคยเปนหวัดเพียง 2 คร้ังเทาน้ัน คร้ังสุดทายเม่ือกวา 
10 ปมาแลว แตก็ไมไดกินยา ความเจ็บปวยอยางอ่ืน
ท่ีมากกวาหวัดน้ัน ไมตองพูดถึง ดูเหมือนคุณหมอจะ
ลืมไปหมดแลว

การทำใหมีสุขภาพดีอยูเสมอแมในวัยสูงอายุ สำหรับ
คุณหมอไมใชเคล็ดลับ แตทุกคนทำได ถาใสใจเร่ือง
อาหาร ออกกำลัง และทำจิตใจใหสงบแจมใส

กินอยางไรใหแข็งแรงและอายุยืน? “กินอยางชาง มา 
วัว ควาย แรด ยีราฟซิ” คุณหมอตอบเหมือบกับ
จะพูดเลน แตความหมายท่ีขยายตอคือ กินอาหาร
จำพวกผักสด ผลไมและธัญพืช ซ่ึงเปนอาหารท่ีให
วิตามินเยอะๆ กินอาหารจำพวกเน้ือสัตวและไขมัน
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