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...มีคนบอกอยากจะใหอายุ 120... 120
ก็ยอม เอาแค 120... ถาทำใหรา งกายดี
อาจจะได ระมัดระวังใหด.ี ..
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานแกคณะ
บุคคลตางๆ ทีเ่ ขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2547
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โลกกำลังแกลง หลายประเทศ รวมทัง้ ไทย กำลังเผชญ
ิ สง่ิ ทาทาย
อยางใหม ตัวบงชีข้ องสง่ิ ทาทายนีค้ อื การเปลีย่ นแปลงประชากรที่
ทำใหจำนวนและสัดสวนของผูส งู อายุเพม่ิ ขึน
้ อยางรวดเร็ว สำหรับ
ประเทศไทย ขอนีห้ มายถึงการทีโ่ ครงสรางสังคมและเศรษฐกจิ จะตอง
รีบปรับตัว ตัง้ รับใหทน
ั พรอมกันนัน
้ ก็มคี วามจำเปนทีจ่ ะพัฒนา
ระบบทีม่ อี ยูแ ละสรางกลไกใหม เพอ่ื พรอมทีจ่ ะรับมอื กับปญหาทาทาย
ทีจ่ ะตามมา
สูส งั คมผูส งู อายุ
◌ การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
สังคมไทยกำลังเปลีย่ นไปสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ภายในชวงเวลาอันสัน้
เมือ่ เกือบ 20 ปทแ่ี ลว (พ.ศ. 2533) ประเทศไทยมีประชากรผูส งู อายุอยูป ระมาณ 4 ลานคน
หรือราวรอยละ 7 ของพลเมืองทัง้ ประเทศ หลังจากนัน้ อีก 10 ป ใน พ.ศ. 2543 จำนวนผูส งู อายุเพิม่
เปนเกือบ 6 ลาน ปจจุบนั (พ.ศ. 2550) มีผสู งู อายุเกือบ 7 ลานคน คาดวาอีก 13 ปขา งหนา คือในป
พ.ศ. 2563 ผูส งู อายุจะเพิม่ จำนวนเปน 11 ลานคน หรือเทากับรอยละ 17 ของคนไทยทัง้ ประเทศ
ซึง่ ในตอนนัน้ จะมีประมาณ 65 ลานคน ประมาณวา 1 ใน 6 ของประชาชนไทยในตอนนัน้ จะ
เปนผูส งู อายุ
จำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2583
จำนวน (ลานคน)
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พ.ศ.
2583

ที่มา : ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ใครคือผูสูงอายุ
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 เพือ่ ใหสอดคลองกับเกณฑสากลทีใ่ ชกนั ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
เพราะปจจุบันนี้คนไทยอายุยืนมากขึ้นกวาแตกอน โดยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ
72 ป และอีกประการหนึง่ คนไทยทีอ่ ายุอยูใ นชวง 60-64 ป นัน้ สวนใหญยังมี
สุขภาพดี และอยางนอย 2 ใน 3 ของคนในกลุม อายุนย้ี งั เปนแรงงานทีท่ ำการผลิตอยู
ทีม่ า: วรชัย ทองไทย, 2549. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศตวรรษิกชน – 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
แตการวิเคราะหขอ มูลทะเบียนราษฎรอยางละเอียด พบวาจำนวนคน อายุ
รอยปขึ้นไปที่วามี 28,236 รายนั้น นาจะเกินความจริงไปมากเพราะขอเท็จจริง
ปรากฏวา “คนรอยป” ในทะเบียนราษฎรจำนวนมากไดเสียชีวิตไปแลว แตไมได
จำหนายชือ่ ออกจากทะเบียน ยิง่ กวานัน้ อาจมีอกี เปนจำนวนไมนอ ยทีเ่ ปน “คนรอยป”
เพราะการบันทึกขอมูลป พ.ศ. เกิดผิดพลาด โดยเฉพาะในระหวางการเปลี่ยนจากป
ไทยใหเปนปสากล
การคาดประมาณของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ โดยใชขอ มูลจากการสำรวจ
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 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประมาณวา เมื่อกลางป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมี
“คนรอยป” อยู 5,800 คน เปนชาย 2,200 คน หญิง 3,600 คน
ดวยความสนใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “ศตวรรษิกชน-คนรอยป” ใน
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มโครงการ
“ศูนยขอมูลศตวรรษิกชน” ขึ้นเพื่อศึกษา “คนรอยป” ในเชิงลึก ทั้งดานประชากร
ศาสตรและสังคมศาสตร
อีกไมนาน นาจะมีคำตอบทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ “คนรอยป” ในประเทศไทย
ทีม่ า: ปราโมทย ประสาทกุล, 2549. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรสูงอายุของไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ ร็วกวา
คนในกลุม อายุอน่ื มาเปนเวลาไมตำ่ กวา 10 ป
กอนหนานีแ้ ลว อัตราการเพิม่ ทีร่ วดเร็วเชนนีจ้ ะ
ยิง่ เร็วขึน้ ไปอีกในเวลาประมาณ 20 ปขา งหนา
หลังจากนัน้ จึงจะคอยๆ ชาลง แตจำนวนผูส งู อายุ
ก็จะยังเพิม่ ตอไปจนกระทัง่ หลัง พ.ศ. 2590
การเปลีย่ นแปลงนี้ เปนผลโดยตรงของปจจัยทาง
ประชากรทีส่ ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก
คนไทยนิยมมีลกู นอยลง ซึง่ เปนผลของการวาง
แผนครอบครัวทีไ่ ดผลดี ทำใหเด็กทีเ่ กิดมาในแต
ละปมจี ำนวนลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ประการที่สอง การพัฒนาดานการแพทยและ
สาธารณสุขในชวงเวลาหลายสิบปทผ่ี า นมาทำให
คนไทยมีอายุยนื ยาวขึน้ ดังจะเห็นวา คนไทย
ทุกวันนีม้ อี ายุคาดเฉลีย่ 72 ปแลว (68 ป สำหรับ
เพศชาย และ 75 ป สำหรับเพศหญิง) ปจจัย
สองประการนี้ เกิดขึน้ พรอมกับความเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในชวงเวลาหลายทศวรรษ
ทีผ่ า นมา
เมือ่ เด็กทีเ่ กิดในระยะหลังๆ มีจำนวนลดลง และ
ผูใหญที่เกิดมากอนหนานั้นก็มีอายุยืนยาวขึ้น
ผูส งู อายุจงึ มีจำนวนสะสมมากขึน้ ๆ ในการเปลีย่ น
แปลงเชนนี้ ยิง่ จำนวนประชากรวัยเด็กลดต่ำลง
เทาไร สัดสวนประชากรสูงอายุกย็ ง่ิ เพิม่ สูงขึน้ แบบ
สวนทางกัน ปรากฏการณเชนนี้ เปรียบเหมือนกับ
น้ำเกาทีม่ อี ยูใ นเขือ่ นยังไมทนั จะระบายอออกไป
ก็มนี ำ้ ใหมไหลเขามาเพิม่ มากขึน้ สถานการณ
ผูส งู อายุกเ็ ชนเดียวกัน นับวันจำนวนสะสมจะเพิม่
สูงขึน้ ๆ
วันนีป้ ระเทศไทยไดเดน
ิ ทางมาถึงจุดเปลีย่ น
ทางประชากรทีส่ ำคัญอีกจุดหนึง่ แลว จุดเปลีย่ น
นีค้ อื การเคลอ่ื นเขาสูส งั คมผูส งู อายุ เราอาจ
จะเรียกจุดเปลีย่ นนีว้ า เปน “การปฏวิ ตั โิ ครง
สรางประชากร” หลังจากทีไ่ ดมี “การปฏวิ ตั ิ
ภาวะเจรญ
ิ พันธุ” ซึง่ เกดิ ขึน
้ เมอ่ื กวา 20 ป
มาแลว การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กดิ ขึน
้ ในเวลา
อันสัน
้ ทำใหสงั คมไทยมีเวลานอยทีจ่ ะเตรียม
พรอมสำหรับสง่ิ ทาทายทีจ่ ะตามมาดังนัน
้ ถาไม
รีบดำเนนิ การเชงิ รุก และถาไมมกี ารตัง้ รับทีด่ พี อ
สง่ิ ทาทายหลายอยางอาจกลายเปนวกิ ฤตได
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◌ กอนลำดวนจะบาน
สังคมไทยเพิ่งจะกาวพนจากการเปนสังคมที่มี
ประชากรเยาววยั มากมาหมาดๆ และกำลังกาว
ขามธรณีประตูเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ แตกย็ งั
ไมถงึ จุดนัน้ อยางสมบูรณ ประชากรของไทยจึง
อาจเปรียบไดกบั ลำดวนทีก่ ำลังแรกแยม
สังคมไทยวันนี้ ไดเดน
ิ ทางมาถึงจุดทีก่ ำลังจะ
มีการเปลีย่ นผานอยางสำคัญ
แตกอ นจะถึงจุดนัน้ มีชว งเวลาสัน้ ๆ ทีก่ ารเปลีย่ น
แปลงในโครงสรางประชากรไดกอใหเกิดสภาพ
ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยก
ระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนใหสงู ขึน้ กลาว
คือ ขณะทีจ่ ำนวนเด็กลดลงสูร ะดับทีต่ ำ่ มาก แต
ประชากรวัยแรงงานยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
และประชากรวัยสูงอายุก็ยังมีสัดสวนไมสูงมาก
นัก เชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ทำใหอตั ราสวน
คนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (คือเด็กและผูสูงอายุ)
ตอคนในวัยแรงงาน ต่ำลงมาก หรือจะกลาวอีกนัย
หนึง่ ก็คอื “อัตราสวนการพึง่ พิง” อยูใ นระดับต่ำ ใน
สังคมที่เปนเชนนี้จะมีคนในวัยแรงงานจำนวน
หลายคนตอเด็กและผูส งู อายุหนึง่ คน ซึง่ จะทำใหมี
ผลผลิตสวนเกินเหลือกินเหลือใชมาก และจะเอือ้
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยิง่ โดยเฉพาะในแง
การออมและการลงทุน ทัง้ ในระดับครัวเรือนและ
ในระดับสังคม
ชวงเวลาเชนนีจ้ งึ ถือวาเปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับ
การพัฒนา (นักวิชาการเรียกวา “ชวงเวลาแหง
การปนผลทางประชากร”−population dividend)
เพราะเปนชวงทีก่ ารพัฒนาจะไดรบั อานิสงสจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมากที่สุด
เนือ่ งจากมีคนทีต่ อ งการการเกือ้ หนุนจำนวนนอย
มากเมือ่ เทียบกับจำนวนคนทีส่ ามารถใหการเกือ้
หนุนได สำหรับประเทศไทย ชวงเวลาทองนีถ้ า
กำหนดกวางๆ ก็อยูร ะหวาง พ.ศ. 2533-2563
ในคาบเวลา 30 ปน้ี โดยเฉลีย่ มีประชากรวัยแรง
งานประมาณ 2 คน ตอประชากรทีต่ อ งการการ
เกือ้ หนุน (คือเด็กและผูส งู อายุ) 1 คน ซึง่ นับวาอยู
ในเกณฑทด่ี มี าก อัตราสวนพึง่ พิงทีต่ ำ่ มากเชนนี้
ไมเคยเกิดขึน้ มากอนในสังคมไทย
หลังจากชวงเวลานีผ้ า นไปแลว “อัตราสวนพึง่ พิง”
จะคอยๆ สูงขึน้ การทีอ่ ตั ราสวนพึง่ พิงสูงขึน้ นี้
สวนใหญแลวเปนเพราะจำนวนผูส งู อายุเพิม่ ไมใช
เพราะจำนวนเด็กเพิม่ เพราะตลอดเวลาดังกลาว
นี้จำนวนเด็กนอกจากไมเพิ่มขึ้นแลวยังจะลดลง
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ดอกลำดวน...ชวนใหนึกถึงผูสูงอายุ
ลำดวน เปนพรรณไมยืนตนขนาดใหญมีอายุยืนกวารอยป ใบเขียวสด
ตลอดทั้งป ดอกมีสีนวลสวาง สงกลิ่นหอมเย็น กลีบแข็ง ไมรวงงาย เปนไม
ประจำบานทีค่ นไทยสมัยกอนเชือ่ วา บานใดปลูกไวจะทำใหเกิดความสดชืน่ รมเย็น
ดวยลักษณะนี้เอง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหใชดอกลำดวนเปนสัญลักษณแทนผูสูง
อายุ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 และกำหนดใหวันที่ 13 เมษายน หรือ
วันสงกรานตของทุกป เปน “วันผูสูงอายุ” ไทย
ที่มา : http://www.maipradabonline.com/maimongkol/lumdoun.htm

อัตราสวนพึ่งพิงรวมของประชากรไทย พ.ศ. 2503-2583
อัตราสวน
100
92.9
90
80
70

85.2
72.0

60

51.3

50

49.9
51.2

55.9

49.3
48.3

60.9

65.2

68.5

51.4

40
30
20
10
0

ภาระพึ่งพิงสูง
จากเด็ก

ชวงการปนผลทางประชากร
(ยุคทอง)

ภาระพึ่งพิงสูง
จากผูสูงอายุ

8 3
3 68
3
8
3
3
3
3
8
3
3
250 251 252 253 254 254 255 255 256 25 257 257 258

พ.ศ.

ที่มา : ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตอไปอีกดวย จากการคาดประมาณประชากรใน
ระยะยาวแสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2583 จะมี
ผูส งู อายุมากกวาเด็กถึง 2 เทา คือ จะมีผสู งู อายุถงึ
16.6 ลานคน ขณะทีเ่ ด็ก (อายุตำ่ กวา 15 ป)
จะมีเพียง 8.5 ลานคน เทานัน้ ถึงตอนนัน้ ก็
คอนขางแนนอนวา ปญหาทาทายอันเนือ่ งมาจาก
การมีผสู งู อายุจำนวนมากๆ จะชัดเจนและแหลม
คมยิง่ ขึน้

ผูส งู อายุ:
“พลัง” หรอื “ภาระ” ของสังคม?
วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะตอบคำถามวา ผูส งู อายุเปนพลัง
หรือเปนภาระของสังคม ควรเริม่ ดวยการทำความ
เขาใจความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในชวง
ชีวิตของผูสูงอายุกอน เพื่อที่จะไดเขาใจชัดถึง
ศักยภาพและความตองการจริงๆ ของผูส งู อายุ
เพือ่ ความเขาใจงาย เราอาจจะแบงชีวติ ของผูส งู
อายุออกเปน 3 ชวง โดยใชสถานะทางสุขภาพ
เปนหลัก โดยปกติ ชวงชีวติ ทัง้ สามนีม้ กั จะสอด
คลองกับวัยของผูส งู อายุ แตกไ็ มจำเปนจะตอง
เปนเชนนัน้ เสมอไป

..................................................................
วันนี้ประเทศไทยไดเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทาง
ประชากรทีส่ ำคัญอีกจุดหนึง่ แลว จุดเปลีย่ น นีค้ อื การ
เคลอ่ื นเขาสูส งั คมผูส งู อายุ เราอาจจะเรียกจุดเปลีย่ น
นีว้ า เปน “การปฏวิ ตั โิ ครงสรางประชากร” หลังจาก
้ เมอ่ื
ทีไ่ ดมี “การปฏวิ ตั ภิ าวะเจรญ
ิ พันธุ” ซึง่ เกดิ ขึน
กวา 20 ปมาแลว
..................................................................

1. ชวงแหงการเปนผูส งู วัยทีย่ งั มีพลัง (“พฤฒพลัง”
active aging) ในชวงนีน้ อกจากผูส งู อายุจะ
สามารถชวยตัวเองไดอยางดีแลว ยังสามารถ
ชวยเหลือผูอ น่ื ไดดว ย ในดานการเปนแรงงานและ
ศักยภาพในการผลิต ผูส งู อายุในชวงนีแ้ ทบไมตา ง
จากคนทีอ่ อ นวัยกวา ชวงแหงการเปน “พฤฒพลัง”
มักจะอยูใ นวัยสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป)
สำหรับหลายคน ชวงนีค้ อื จุดสูงสุด ทัง้ ในดาน
ประสบการณ ภูมปิ ญ
 ญา และการคิดวิเคราะห
เปนชวงที่พลังทางกายและสติปญญายังกระฉับ
กระเฉงอยู ถาสถานการณดา นอืน่ เอือ้ อำนวย
ผูสูงอายุที่อยูในชวงนี้จะสามารถทำงานสราง
สรรคแกครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดมาก
สำหรับบางคนชวงนีอ้ าจจะยาวไปถึงอายุ 70 หรือ
80 ป แตสำหรับบางคนชวงเวลานีอ้ าจจะเปน
เพียงประสบการณสน้ั ๆ ขึน้ อยูก บั การดูแลสุขภาพ
ของตนมาตลอดตัง้ แตอยูใ นวัยกอนหนานี้ และ
ขึ้นอยูกับโอกาสที่ไดมีสวนรวมในแรงงานตอไป
วามีมากนอยเพียงใด
2. ชวงแหงการพักผอน ในชวงนีส้ ขุ ภาพโดย
รวมยังคอนขางดี แมจะเริม่ ออนแอหรือมีความ
เจ็บปวยบางอยางมารบกวนการดำเนินชีวิตบาง
ก็ตาม ผูส งู อายุบางคนอาจจะเริม่ สูญเสียความ
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คลองแคลวทางรางกาย อันเนือ่ งจากการเสือ่ มสภาพของสังขาร ทำให
ตองระมัดระวังการเคลือ่ นไหว สำหรับหลายทานความสามารถในการเห็น
และการไดยนิ ลดลง มีการสูญเสียฟนบดเคีย้ ว และขอเขาก็อาจมีปญ
 หาบาง
แตจติ ใจ ความจำ ตลอดจนความคิดวิเคราะหยงั อยูใ นสภาพทีค่ อ นขางดี
บางรายอาจเริม่ มีความเจ็บปวยเรือ้ รังหรือมีโรคประจำตัว แตสว นใหญแลว
ยังสามารถชวยตัวเองได โดยเฉพาะในดานการเคลื่อนไหวและการทำ
กิจวัตรสวนตัว บางทานอาจจะทำงานประเภททีไ่ มตอ งออกแรงมากนักหรือ
งานทีท่ ำอยูใ นบานได แตอาจชวยผูอ น่ื ไดนอ ยหรือแทบไมไดเลย ผูส งู อายุท่ี
มีชวี ติ อยูจ นถึงวัย 70 ปขน้ึ ไป มักจะประสบกับสภาพเชนนี้ แตบางทานอาจ
จะประสบกับสภาพเชนนีต้ ง้ั แตอายุอยูใ นชวง 60 ป ชวงนีเ้ ปนชวงเวลาแหง
การพักผอนมากกวาการทำงาน เปนเวลาทีผ่ สู งู อายุจะไดปลอยวางมากขึน้
และหาความสุขใหชวี ติ ดวยการหันเขาหาทางสงบ หรือใหรางวัลแกชวี ติ ของ
ตนในทางทีเ่ หมาะสม
3. ชวงแหงการพึง่ พงิ ในชวงนีค้ วามเจ็บปวยมักจะมาเยือนบอยขึน้ การ
เสือ่ มสภาพของอวัยวะสวนตางๆ ปรากฏชัด ผูส งู อายุบางทานอาจอยูใ น
สภาวะทุพพลภาพ ดังนัน้ จึงตองการการชวยเหลือและการดูแลจากผูอ น่ื ใน
การดำรงชีวติ ตองพึง่ พิงผูอ น่ื มาก ผูส งู อายุในวัย 80 ปขน้ึ ไป มีโอกาส
ประสบกับสภาพเชนนีม้ าก แตสำหรับบางคนอาจจะตองพึง่ พิงคนอืน่ ตัง้ แต
อายุยงั นอยกวานี้ ขึน้ อยูก บั สภาพสังขารและพฤติกรรมสุขภาพของแตละคน
ชวงทีต่ อ งพึง่ พิงผูอ น่ื นีจ้ ะยาวหรือสัน้ แคไหน ขึน้ อยูก บั ลักษณะความเจ็บปวย
หรือภาวะทุพพลภาพของแตละคน แตโดยทัว่ ไปแลวยิง่ คนเรามีอายุยนื ยาว
ขึน้ โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะตองพึง่ ผูอ น่ื ในการดำรงชีวติ มักจะมากขึน้ ตามไปดวย
โดยเฉพาะในยุคทีเ่ ทคโนโลยีทางการแพทยสามารถ “ยือ้ ” ลมหายใจของ
มนุษยไวไดนานขึน้ เชนทุกวันนี้
การคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ
จำแนกตามสถานะสุขภาพ พ.ศ. 2545

ชาย

หญิง

เพศ/ กลุมอายุ

จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะมีชีวิต
อยูตอไปอีก

จำนวนปโดยเฉลี่ย จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะมีความ
ที่คาดวาจะยังมี
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ
สุขภาพดี

60-64

19.80

18.05

1.75

65-69

16.75

14.90

1.85

70-74

14.14

12.15

1.99

75-79

11.73

9.59

2.14

80-84

10.01

7.62

2.38

85 +

9.38

6.54

2.84

60-64

22.51

19.90

2.61

65-69

18.90

16.22

2.68

70-74

15.65

12.91

2.77

75-79

12.63

9.78

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

ถาพิจารณาความเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติใน
ชวงชีวติ ของผูส งู อายุเชนทีก่ ลาวมานี้ เราคงตอง
ยอมรับแบบมองโลกตามความเปนจริงวา ในชีวติ
ของผูส งู อายุนน้ั มีทง้ั ชวงทีเ่ ปน “พลังของสังคม”
และชวงทีเ่ ปน “ภาระของสังคม” ทัง้ สองชวงนี้
ชวงไหนจะยาวหรือสัน้ เพียงใด ขึน้ อยูก บั ปจจัย
หลักๆ สองดาน คือ ดานหนึง่ เปนเรือ่ งของปจจัย
ภายใน อันไดแก สุขภาพและทักษะดานแรงงาน
ซึง่ เปนผลลัพธของประสบการณทส่ี ะสมมาตลอด
ชีวติ ตัง้ แตกอ นทีจ่ ะเขาสูว ยั สูงอายุดว ยซ้ำ อีกดาน
หนึง่ เปนปจจัยภายนอก ซึง่ ไดแก โอกาสทีม่ อี ยู
ในสังคมวาเอื้ออำนวยที่จะใหผูสูงอายุไดมีสวน
รวมในแรงงาน และไดใชศกั ยภาพทีม่ อี ยูข องตน
มากนอยเพียงใด
ในชวงทีเ่ ปน “พลังของสังคม” นัน้ ถาปจจัยภาย
นอกคือการมีงานทีเหมาะสมและระบบการจาง
งานในสังคมเอือ้ อำนวย และถาผูส งู อายุยงั “มีไฟ”
อยูก็จะสามารถสรางสรรคประโยชนใหตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมได ไมนอ ยไปกวาแรง
งานทีอ่ อ นวัยกวา แตใน “ชวงเวลาแหงการพึง่ พิง”
นัน้ ผูส งู อายุ “เปนภาระ” มากกวาเปนพลัง
เพราะชวยตัวเองไดนอ ย หรือแทบไมไดเลย
ทีว่ า เปนภาระนัน้ หมายความวา สังคม (ซึง่ รวม
ถึงครอบครัวและชุมชน) มี “หนาที”่ ทีจ่ ะตอง
รับผิดชอบ ในอันทีจ่ ะดูแลและเกือ้ หนุนผูส งู อายุ
อยางเหมาะสม ไมวา จะทำหนาทีน่ ด้ี ว ยความรัก
ความผูกพันเพือ่ ตอบแทนพระคุณ หรือดวยคำนึง
ถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูสูงอายุ
หรือทัง้ สองอยางก็ตาม “ภาระ” ในทีน่ จ้ี งึ ไมได
หมายถึงสิง่ ทีต่ อ งฝนใจทำ และไมไดหมายความ
วาการใหการดูแลผูส งู อายุเปนงานสวนเกิน แต
เปนหนาทีโ่ ดยธรรมของคนรุน หลังและของสังคม
โดยตรง

พลังทีไ่ มควรมองขาม
ผูส งู อายุคอื พลังของสังคม เพราะเปนทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ คา ซึง่ สามารถทำประโยชนแกครอบ
ครัว ชุมชน และสังคมได เชนเดียวกับแรงงานทัว่ ไป
ความจริง เพียงผูส งู อายุมสี ขุ ภาพดีและสามารถ
ทำหนาทีข่ องตนไดอยางตอเนือ่ งเทานัน้ ก็นบั วา
เปนพลังของสังคมไดอยางหนึง่ อยูแ ลว แตผสู งู
อายุยงั มีคณ
ุ คาเพิม่ ซึง่ หาไดยากในคนวัยอืน่ นัน่
คือมีความรูท ไ่ี ดสง่ั สมผานการทดสอบ มีบทเรียน
และประสบการณมายาวนาน คุณสมบัตเิ หลานี้
คือคุณคาเพิม่ ทีม่ คี า ยิง่ หากใชประโยชนอยางเต็ม
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..................................................
เราคงตองยอมรับแบบมองโลกตาม
ความเปนจรงิ วา ในชีวติ ของผูส งู อายุ
นัน
้ มีทง้ั ชวงทีเ่ ปน“พลังของสังคม”และ
ชวงทีเ่ ปน “ภาระของสังคม”
..................................................

ศักยภาพก็จะกอใหเกิดคุณปู การ ไมเฉพาะแกตวั
ผูส งู อายุเองและครอบครัวเทานัน้ แตยงั จะเปน
ประโยชนแกชมุ ชนและสังคมไดดว ย
อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ศักยภาพการเปน
“พฤฒพลัง” ของผูส งู อายุ อาจจะถูกจำกัดโดย
ปจจัยอืน่ ๆ นอกเหนือจากสุขภาพของผูส งู อายุเอง
ไดเหมือนกัน ขอจำกัดเหลานีร้ วมถึงการมี (หรือ
ไมม)ี งานทีเ่ หมาะสมสำหรับผูส งู อายุ และระบบ
การจางงานในตลาดแรงงาน ถาผูส งู อายุยงั มี
สุขภาพดี แตไมมงี านทีเ่ หมาะสม หรือระบบการ
จางงานไมเอือ้ อำนวย เชน มีการจำกัดอายุในการ
รับสมัครงาน และการใหออกจากงานเมือ่ ถึงวัยที่
กำหนดวาเปนผูส งู อายุ ทัง้ ทีส่ มรรถภาพในการ
ทำงานยังดีอยู เปนตน ก็คงเปนไปไดยากทีผ่ สู งู
อายุในชวงพฤฒพลังนี้ จะมีโอกาสไดใชศกั ยภาพ
ที ่ม ี อยู  ส ร า งสรรค ป ระโยชนไ ด อยางเต็ มเม็ด
เต็มหนวย
เพือ่ ใหเห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ วาผูส งู อายุไทยเปน
พลังของสังคมทีส่ ำคัญเพียงใด และสังคมเปด
โอกาสใหผูสูงอายุสามารถทำประโยชนสูงสุด
เพียงใด เราจะสำรวจดูสภาพการมีสว นรวมใน
แรงงาน และบทบาทในการเปนหวงโซเชือ่ มโยง
ทางวัฒนธรรมของผูส งู อายุในสังคมไทย บนพืน้
ฐานของขอมูลเทาทีม่ อี ยู

สถานภาพการทำงานของผูสูงอายุ พ.ศ. 2548

หนวย : 1,000 คน

ขอมูลผูสูงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

ประชากรผูสูงอายุ

3,013.2

3,706.5

6,719.7

1. ผูอยูในกำลังแรงงาน

1,535.5

1,068.9

2,604.4

◌ ผูมีงานทำ

1,529.2

1,062.3

2,591.5

- ภาคเกษตร

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

1,690.4

- นอกภาคเกษตร

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

901.0

◌ ผูไมมีงานทำ

3.7

1.8

5.5

◌ ผูรอฤดูกาล

2.5

4.9

7.4

2. ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
◌ ทำงานบาน
◌ ไมสามารถทำงานได
◌ อื่น ๆ

1,477.8

2,637.5

4,115.3

27.7

575.0

602.7

1,323.7

2,027.2

3,350.9

126.4

35.3

161.7

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2548
หมายเหตุ: “ผูอยูในกำลังแรงงาน” ในตารางนี้ หมายถึง ผูที่ทำงานแบบมีรายไดหรือคาตอบแทนที่
สม่ำเสมอ

◌ แรงงานผูส งู อายุ:
ศักยภาพทีย่ งั ไมไดถกู ใชเต็มที่
ตั ว เลขจากการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2548 ไตรมาสที่ 2 ระบุ
วา ในป 2548 มีผสู งู อายุประมาณ 1 ใน 3
เทานัน้ ทีย่ งั ทำงานอยู (ดูตาราง) งานทีผ่ สู งู
อายุทำนัน้ เกือบทัง้ หมดเปนงานนอกระบบ เชน
งานที่เปนกิจการของตัวเองหรือของครอบครัว
งานทีไ่ มมคี า จาง หรือมิฉะนัน้ ก็เปนงานทีท่ ำไม
สม่ำเสมอ และไมมรี ายไดทแ่ี นนอน การสำรวจ
แรงงานนอกระบบในป 2548 พบวามีผสู งู อายุ
ทีท่ ำงานนอกระบบจำนวน 2.3 ลานคน หรือเกือบ
9 ใน 10 ของผูส งู อายุทย่ี งั ทำงานอยูท ง้ั หมด
(ซึง่ มีจำนวน 2.6 ลานคน) ประมาณ 2 ใน 3 ของ
ผูส งู อายุทท่ี ำงานนอกระบบนีเ้ ปนเพศชาย
ขอนี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการจางงานของไทย
กลาวคือ งานในระบบ เชน งานราชการและรัฐ
วิสาหกิจนัน้ ยากทีผ่ สู งู อายุจะเขาไปมีสว นรวม
ได เพราะมีกฎหมายกำหนดการเกษียณแบบ
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50-03-003-86-121 new9_V.indd 93

3/10/07 2:13:38 PM

บังคับไวทอ่ี ายุ 60 ป เมือ่ ถึงอายุนแ้ี ลว แมจะมีพละ
กำลังและความตัง้ ใจทีจ่ ะทำงานตอไป ก็ไมมสี ทิ ธิ์
แรงงานทีเ่ กษียณเหลานี้ มีเปนจำนวนมากที่
ยังมีพลังและสามารถจะทำงานตอไปได โดยที่
สมรรถภาพในการผลิตมิไดลดลง และอีกจำนวน
มากมีความตองการหรือมีความจำเปนที่จะทำ
งานตอไป เพือ่ ใหชวี ติ ยังมีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี และ
ทีส่ ำคัญ คือ มีรายไดสำหรับการดำเนินชีวติ แต
เมือ่ ไมสามารถจะหางานทำในระบบได สวนใหญจงึ
หันไปทำงานประเภทนอกระบบ ผูส งู อายุทท่ี ำงาน
นอกระบบอีกสวนหนึง่ ทีเ่ ปนสวนใหญจริงๆ คือ
ผูส งู อายุในชนบท ทีท่ ำงานอยูใ นภาคเกษตรกรรม
รวมถึงผูที่ทำงานรับจางนอกระบบดวยสวนนี้มี
ประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานผูส งู อายุ ทัง้
หมด ผูส งู อายุเหลานี้ ไมวา จะมีอายุเทาไร สวนมาก
ก็มกั จะทำงานตอไปจนสังขารสูไ มไหวจึงเลิกทำ
สำหรับชัว่ โมงการทำงาน ในรายงานการสำรวจ
ดังกลาว ระบุวา ในป 2548 ผูส งู อายุทท่ี ำงานมี
ชัว่ โมงการทำงานเฉลีย่ สัปดาหละ 40 ชัว่ โมง
ซึง่ ก็พอๆ กับทีพ่ บในการสำรวจเมือ่ 4 ปกอ น
หนานัน้ (พ.ศ. 2544) ในดานรายได ผูส งู อายุ
ทีท่ ำงานมีรายไดเฉลีย่ ประมาณ 4,900 บาท
ตอเดือน ลดลงจากป 2544 ทีผ่ สู งู อายุมรี ายได
ประมาณ 5,500 บาท ตอเดือน ผูส งู อายุเพศ
ชายมีรายไดมากกวาเพศหญิง ผูส งู อายุในเมือง
มีรายไดมากกวาผูส งู อายุในชนบท และรายได
เฉลี่ยสูงสุดอยูที่ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตาม แมรายไดจะไมมาก แตผสู งู อายุ
กลุม ทีม่ รี ายไดเปนของตัวเองเกือบ 2 ใน 3 ก็
บอกวารายไดของตนเพียงพอสำหรับการดำรง
ชีวติ ทีบ่ อกวาไมเพียงพอมีประมาณกวา 1 ใน 3
เล็กนอย นอกจากนีย้ งั มีผสู งู อายุอกี รอยละ1 บอก
วารายไดของตนมากเกินความตองการ
แตกไ็ มใชวา ผูส งู อายุทกุ คนจะมีรายได ในราย
งานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ครัง้ ลาสุด พ.ศ. 2545 ระบุวา ผูส งู อายุประมาณ
9 ใน 10 คน มีรายไดจากแหลงใดแหลงหนึง่
ทีเ่ หลือไมมรี ายได หรือไมมขี อ มูลในเรือ่ งนี้ เฉพาะ
ทีบ่ อกวามีรายไดนน้ั รอยละ 40 เปนรายได
จากการทำงาน รอยละ 35 จากสมาชิกอืน่
ในครอบครัว และอีกรอยละ 25 มีรายไดจาก
ดอกเบีย้ เงินออม เงินบำนาญ สวัสดิการ หรือ
เงินชดเชย
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ชั่วโมงทำงานและรายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุ
พ.ศ. 2544 และ 2548
เพศและเขต
การปกครอง

ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยตอสัปดาห

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

2544

2548

2544

2548

รวม

40.4

39.8

5,534.8

4,918.8

ชาย

40.1

39.9

6,375.0

5,753.1

หญิง

41.1

39.8

3,905.8

3,436.2

เมือง

47.9

46.7

9,153.3

9,863.1

ชนบท

38.1

38.0

3,513.5

3,069.4

กรุงเทพมหานคร

54.2

52.1

13,793.6

18,093.1

กลาง

45.6

44.7

5,322.8

4,878.5

เหนือ

43.1

39.6

2,215.3

2,649.0

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34.2

38.4

5,557.7

3,157.5

ใต

35.2

33.3

2,814.3

4,378.9

เขตการปกครอง

ภาค

ที่มา : คำณวนจากขอมูลการสำรวจภาวการณทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2, 2544 และ 2548.
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ความเพียงพอของรายได ในกลุมผูสูงอายุทม่ี ีรายไดเปนของตนเอง

ไมเพียงพอ
36%

มากเกินความจำเปน
1%
เพียงพอ
63%

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

รอยละของผูสูงอายุที่มีรายได
ไมทราบ
7%

มีรายได
91%

ไมมีรายได
2%
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.
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รอยละของผูสูงอายุ ตามแหลงที่มาของรายได

อบอุน ระหวางคนตางวัยในครัวเรือนดวย นีเ่ ปน
สิง่ ทีห่ าคามิได

สวัสดิการ คาชดเชย
3%

บำนาญ
4%

อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาดูทศิ ทางของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป
ในอนาคตแลว มีเหตุผลทีจ่ ะเชือ่ วา ในอนาคต
บทบาทของผูสูงอายุในดานการใหความเกื้อ
หนุนแกสมาชิกอืน่ ในครัวเรือนอาจจะลดลง เนือ่ ง
จากโอกาสการไดอยูใ นครัวเรือนเดียวกันกับลูก
หลานจะคอยๆ ลดนอยลง ทีจ่ ริงการเปลีย่ นแปลง
เชนนี้ไดเริ่มขึ้นแลวและกำลังจะชัดเจนมากขึ้น
สถานการณ ใ นป จ จุ บ ั น กำลั ง จะเหมื อ นใน
ประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย อยาง
เชน ญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
ในยุโรป

ทำงาน
40%

เงินออม
พรอมดอกเบี้ย
18%
สมาชิกในครอบครัว
35%

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.

รอยละผูสูงอายุที่อยากทำงาน

รอยละ
80
68.8

70

57.1

60

51.1

50

46.7

40

38.9
28.3

30

30.5
16.5

20

22.9
15.2
6.2

10
0

60 - 64
ชาย

65 -69

70 - 74
หญิง

10.1
อายุ

75 ปขึ้นไป
รวม

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ทีก่ ลาวขางตนนัน้ เปนการทำงานทีม่ รี ายไดของผูส งู อายุไมวา จะเปนเงินหรือ
สิง่ ของก็ตาม งานเหลานีส้ ามารถจะวัดเปนผลผลิตไดคอ นขางตรงไปตรงมา
ยังมีงานอีกประเภทหนึง่ ทีผ่ สู งู อายุจำนวนไมนอ ยทำ แตกม็ กั จะถูกมองขาม
เนือ่ งจากเห็นวาไมใชการผลิตโดยตรง เราอาจจะเรียกงานประเภทนีว้ า
เป น งานที ่ เ กื ้ อ หนุ นให ส มาชิ ก อื ่ นในครั ว เรื อ นมี อ ิ ส ระที ่ จ ะทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจไดเต็มที่ เชน การดูแลภายในบาน เฝาบาน ทำงานบาน
และเลีย้ งหลานทีย่ งั เล็ก เพือ่ ใหพอ แมของเด็กๆ เหลานัน้ สามารถเอาเวลาไป
ทำงานการผลิตไดเต็มที่ ตัวเลขจากการสำรวจประชากรสูงอายุครัง้ ลาสุด
(พ.ศ. 2545) แสดงวา ผูส งู อายุเพศหญิงทีท่ ำงานประเภทใหการเกือ้ หนุนแก
สมาชิกอืน่ ในครัวเรือนเชนนีม้ ถี งึ รอยละ 63 และผูส งู อายุเพศชายทำงานนี้
ประมาณรอยละ 47
ถึงแมวา งานทีไ่ มมรี ายไดเหลานีอ้ าจจะเทียบไมไดกบั งานในระบบ แตคณ
ุ คา
ของมันก็ไมไดดอ ยแตอยางใด ในครัวเรือนจำนวนมาก ถาปราศจากแรงงาน
ผูส งู อายุทร่ี บั ผิดชอบในดานนี้ ชีวติ ของสมาชิกครัวเรือนทุกคนคงจะยุง ยาก
ไมนอ ย การมีผสู งู อายุ (ปู ยา ตา ยาย) อยูด แู ลบานหรือชวยเลีย้ งหลานนัน้
ถือวาเปนรูปแบบในอุดมคติของการอยูร ว มกันและเกือ้ หนุนกันและกัน ของ
สมาชิกตางรุน ในครัวเรือนของไทย และทีส่ ำคัญคือ เปนคุณปู การอยางยิง่
แกทง้ั ผูส งู อายุเองและสมาชิกทีเ่ ยาววยั กวา เพราะอยางนอยก็ทำใหผสู งู อายุ
รูส กึ วาตัวเองมีคณ
ุ คา ขณะเดียวกันก็เปนการสรางความผูกพันและความ
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ในเรือ่ งการทำงานนัน้ ถาสุขภาพยังไหวอยูผ สู งู
อายุสว นใหญกค็ งอยากทำตอไป ความจริง นี่
เป น สิ ่ ง ที ่ ผ ู  ส ู ง อายุ ใ นชนบทส ว นใหญ ป ฏิ บ ั ต ิ
กันอยูแ ลว คือทำงานแบบไมมวี นั เกษียณ วันที่
จะไดเกษียณจริงๆ ก็คอื วันทีส่ งั ขารไปไมไหวนัน่
เอง ในการสำรวจประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2545
พบวาผูสูงอายุที่ยังอยากทำงานตอไปมีสัดสวน
แตกตางกันตามกลุม อายุ และตามเพศ โดยผูส งู
อายุในวัยตนอยากทำงานมากกวาในวัยกลาง
และวัยปลาย และผูส งู อายุเพศชายอยากทำงาน
มากกวาเพศหญิง ปจจัยสำคัญในเรือ่ งนีค้ งจะอยู
ทีเ่ รือ่ งสุขภาพ และการมีงานทีเ่ หมาะสมเปนหลัก
เชน ในกลุม อายุ 60-64 ป ผูท บ่ี อกวายัง
อยากทำงานตอไปมีถงึ รอยละ 57 (รอยละ 69
สำหรับเพศชาย และ 47 สำหรับเพศหญิง) ใน
กลุม อายุทส่ี งู ขึน้ ไปจำนวนผูท อ่ี ยากทำงานลดลง
ไปตามลำดับ จนกระทัง่ ในกลุม อายุตง้ั แต 75 ป
ขึน้ ไป ผูส งู อายุทบ่ี อกวาอยากทำงานมีเพียง 1
ใน 10 เทานัน้ (ดูแผนภูม)ิ ขอมูลนีแ้ สดงวา
ถามีงานทีเ่ หมาะสมรองรับ ผูส งู อายุจำนวนมาก
พรอมทีจ่ ะทำงานตอไป โดยเฉพาะผูส งู อายุวยั ตน
(อายุ 60-69 ป) ซึง่ โดยมากยังมีสขุ ภาพดีและ
“ยังมีไฟ” อยู ในอนาคต คนไทยมีแนวโนมทีจ่ ะมี
สุขภาพดีและอายุยนื มากขึน้ ซึง่ ก็ยง่ิ จะทำใหผสู งู
อายุทพ่ี รอมจะทำงานตอไปมีจำนวนมากขึน้ ตาม
ไปดวย
ในวัยหลังอายุ 60 ป นัน้ คนจำนวนมากยังมี
สุขภาพแข็งแรง ทัง้ รางกายและจิตใจ และจำนวน
ไมนอยอยูในจุดสูงสุดของพลังความคิด ซึ่ง
สามารถจะทำงานตอไปไดอกี หลายป แตถา ตอง
หยุดทำงานเนือ่ งจากตองเกษียณ ถูกเลิกจาง หรือ95
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เนือ่ งจากระบบการจางงานทีม่ อี ยูใ นสังคมไมเอือ้ อำนวย ก็นบั วาเปนการ
เสียโอกาสสำหรับทรัพยากรทีม่ คี า สวนนี้ ขอมูลทีน่ ำเสนอมาขางตนนัน้
แสดงใหเห็นวา ในกลุมผูสูงอายุนั้นมีแรงงานที่ควรจะไดนำมาใชอยูเปน
จำนวนมากแตสงั คมไมมรี ะบบทีจ่ ะนำมาใชไดอยางเต็มศักยภาพ แรงงาน
เหลานีจ้ งึ เปนเสมือนแรงงานแฝง ทีค่ วรจะไดนำมาใชใหเกิดประโยชนตอ ไป
ประโยชนของการไดทำงานตอไปนั้น จะไดทั้งแกตัวผูสูงอายุเองและแก
สังคมดวย อยางไมตอ งสงสัย เพราะนอกจากจะทำใหผสู งู อายุรสู กึ มีพลัง
กระฉับกระเฉงอยูเ สมอแลว การทำงานยังจะชวยใหรสู กึ มีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี
ไมตอ งเปนภาระแกผอู น่ื รวมทัง้ ภาคภูมใิ จทีไ่ ดทำประโยชนแกสงั คม จะ
วาไปแลว การทำงานทีเ่ หมาะสมนัน้ ในตัวของมันเองสามารถทำใหผสู งู อายุ
มีสขุ ภาพดี มากกวาทีจ่ ะทำใหเสียสุขภาพ จะวาเปนยาอายุวฒ
ั นะขนาน
หนึง่ สำหรับผูส งู อายุกไ็ ด นอกจากนี้ การทีผ่ สู งู อายุยงั ทำงานตอไปยังจะชวย
ยืดเวลาทีจ่ ะไดออมเงินเพือ่ ความมัน่ คงของชีวติ ไดมากขึน้ หรือมีเวลาสะสม
สวัสดิการภายใตระบบการประกันตนทีม่ อี ยูใ หนานขึน้ ซึง่ ยอมหมายถึงวา
เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะรับสวัสดิการจริงๆ ก็จะไดรบั การบริการและผลตอบแทน
มากขึน้ ขณะเดียวกัน ก็จะชวยชะลอเวลาทีจ่ ะเปนภาระทางการเงินแกครอบ
ครัว และแกสงั คมในฐานะผู “กินสวัสดิการ” ออกไปดวย สรุปวา
ถาผูส งู อายุทำงานตอไป เงินก็ได สุขภาพก็ดี สวัสดิการทีจ่ ะไดรบั เมือ่ เลิก
ทำงานก็จะสะสมไดมากขึน้ และทีส่ ำคัญภาระตอสังคมก็ลดลงดวย
ปจจุบัน ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มพูดถึงการใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรง
งานตอเนือ่ งไปนานๆ เพราะมองเห็นวา ผูส งู อายุไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่ ยังมี
พลัง และมีศกั ยภาพทีจ่ ะทำงานตอไปได อยางไรก็ตาม การดำเนินงานจริงๆ
เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสไดทำงานนั้นยังมีขอจำกัดอยูมาก ประกอบกับ
บริบทของตลาดแรงงานในปจจุบนั ก็ยงั ไมเอือ้ อำนวยเทาทีค่ วร เชน ยังมี
การกำหนดอายุในการรับสมัครงาน มีการใหออกเมือ่ แรงงานเขาสูว ยั สูง
อายุ แรงงานเองก็ยงั ขาดโอกาสในการเรียนรูห รือการฝกทักษะเพิม่ เติม เพือ่
เตรียมตัวใหพรอมจะทำงานไดเสมอ อีกทัง้ การจางงานสวนใหญกเ็ ปนการ
จางแบบเต็มเวลา ไมสอดคลองกับความตองการของผูส งู อายุเทาทีค่ วร

อุยสอนหลาน
ชมรมผูส งู อายุทอ่ี ำเภอแมวาง 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
เรียนรูก ารทำ เครือ่ งจักสาน ทำของเลนจากธรรมชาติ
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 ทีพ่ บเห็นไดงา ยใน ชุมชนแหงนี้
ที่มา : http://www.salahlanna.com

ในอนาคต คนไทยจะมีอายุยนื ขึน้ ไปอีก ถายังกำหนดอายุเกษียณไวท่ี 60 ป
ผูสูงอายุที่ทำงานในระบบจะมีชวงเวลาที่ไมไดเปนผูผลิตแตเปนผูรับ
บำนาญอยูย าวนานขึน้ ขอนีจ้ ะมีผลกระทบตอรายได และตอภาระการเงิน
ของครอบครัว นอกจากนีใ้ นระยะยาวก็ยงั อาจจะมีผลกระทบตอฐานะการ
เงินของโครงการสวัสดิการดวย สถานการณเชนนัน้ อาจจะเปนแรงกดดันให
ผูสูงอายุตองการทำงานตอไปมากขึ้น รัฐก็มีความจำเปนที่จะตองสราง
โอกาสใหผสู งู อายุไดมสี ว นรวมในการทำงานทีม่ รี ายไดมากขึน้ อาจจะดวย
การขยายเวลาเกษียณอายุออกไป หรือดวยการพัฒนาทักษะแรงงานทัง้ ใน
วัยกอนและในวัยสูงอายุใหพรอมอยูเ สมอ เพือ่ ใหแรงงานสามารถหางานที่
เหมาะสมทำไดเมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุ โดยวิธนี ้ี ผูส งู อายุกจ็ ะเปนทรัพยากรทีไ่ ด
ใชศกั ยภาพอยางเต็มที่ แทนทีจ่ ะเปนแรงงานแฝงทีไ่ มไดนำมาใชเทาทีค่ วร
การหามาตรการเพื่อใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรงงานใหมากที่สุดนั้น
ประเทศทีเ่ ขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย เชน สิงคโปรและญีป่ นุ
ถือเปนนโยบายสำคัญอยางหนึง่ ในการบรรเทาปญหาผูส งู อายุ สิงคโปรนน้ั
ขยายอายุเกษียณจาก 60 ป เปน 62 ป และจะเปน 67 ป ในอนาคตอันใกล
นอกจากนีก้ ม็ กี ารปรับอัตราคาจางใหเอือ้ ตอการจางงานผูส งู อายุ และลด
96
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...................................................................................................
“ประเทศเรามีผเ ู กษียณอายุทม่ ี คี วามรูค วามสามารถจำนวนมาก บุคคล
เหลานีเ้ ปรียบประดุจธนาคารสมอง อยูก ระจัดกระจายตามทีต่ า งๆ ไมมี
โอกาสเขามาชวยในการพัฒนาอันเปนประโยชนแกประเทศชาตเิ ลย ทำ
อยางไรเราจึงจะสามารถนำบุคคลเหลานี้ มาชวยงานสวนรวมของประเทศ
ชาตไิ ดบา ง”
(พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชน
ิ น
ี าถ เมอ่ื วันที่ 11 สงิ หาคม 2543 ณ ศาลาดุสติ าลัย)

...................................................................................................
อัตราเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับนายจางทีจ่ า งผูส งู อายุเขา
ทำงาน สวนประเทศญีป่ นุ ก็ขยายอายุเกษียณจาก 60 เปน 65 ป มีการออก
ระเบียบในการจางงานทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย สนับสนุนการเปนผูป ระกอบ
การ และลดระเบียบทีก่ ดี กันการจางงานสำหรับผูส งู อายุ ประสบการณของ
ประเทศเหลานีอ้ าจจะเปนบทเรียนทีด่ สี ำหรับประเทศไทยได

◌ คลังแหงภูมปิ ญ
 ญาและหวงโซทางวัฒนธรรม
กินเวลาไมนอ ยกวา 60 ป กวาคนคนหนึง่ จะผานกาลเวลามาถึงจุดที่
สังคมจะใหเกียรติเขาวาเปนผูส งู อายุ แตอายุกไ็ มใชเพียงสิง่ เดียวทีท่ ำให
สังคมกำหนดสถานะอันมีเกียรตินใ้ี หแกใครตอใคร ยังมีคณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ำคัญ
อีกอยางหนึง่ ซึง่ มองไมเห็นแตสามารถสัมผัสได นัน่ คือ ภูมปิ ญ
 ญาทีผ่ สู งู
อายุไดสง่ั สมสืบทอดมาจากคนรุน กอน และทีแ่ ตละทานไดคดิ คนสรางสรรค
ขึน้ มาเอง สิง่ เหลานีพ้ รอมทีจ่ ะสงผานไปยังอนุชนรุน หลัง ดวยการสอน
การทำใหเห็นเปนตัวอยาง หรือดวยการใหคำปรึกษาแนะนำ มองในแงน้ี
ผูส งู อายุกเ็ หมือนกับ “คลัง” แหงภูมปิ ญ
 ญา ทีส่ งั คมสามารถ “เบิก” ออก
มาใชไดในยามทีต่ อ งการ จะเรียกวาเปน “ทุนทางสังคม” อยางหนึง่ ก็ไมผดิ
ภูมปิ ญ
 ญาทีส่ มาชิกรุน อาวุโสไดเรียนรู ผานการทดสอบจากประสบการณ
ในชีวติ จริง และสัง่ สมสืบทอดมาจนถึงคนรุน หลังนัน้ มีทง้ั สวนทีเ่ กีย่ วโดย
ตรงกับการดำรงชีวติ และสวนทีเ่ ปนเรือ่ งของกุศลธรรมและสุนทรียะ คือ
ความดีและความงามของชีวติ
ภูมปิ ญ
 ญาเกีย่ วกับการดำรงชีวติ นัน้
รวมเอาบรรดาความรูเ กีย่ วกับการ
ประดิษฐและการจัดการสิง่ ตางๆ ทีม่ จี ดุ มุง หมายเพือ่ การดำรงชีวติ โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งการทำมาหากินและการดูแลรักษาสุขภาพทีส่ อดคลอง
กับสิง่ แวดลอมและสภาพของสังคม เชน ความรูใ นการสรางและการจัด
การเครือ่ งมือในการทำการเกษตร การประมง การประกอบอาหาร รูป
แบบและวิธกี ารสรางทีอ่ ยูอ าศัย การกอตัง้ ครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
วิธกี ารและอุปกรณในการดูแลสุขภาพ (เชน สมุนไพร วิธกี ารรักษาโรค
การแพทยแผนไทย) เปนตน ภูมปิ ญ
 ญาเหลานีส้ บื ทอดจากผูส งู อายุสคู น
รุน หลัง รุน แลวรุน เลา จนกลายเปนวิถชี วี ติ ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะตัวของกลุม
ชนและสังคม การสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาอันเปนแบบแผนของการดำรงชีวติ จาก
คนรุน สูงอายุสอู นุชนในลักษณะเชนนี้ เนือ้ แทแลวคือการสืบทอดวัฒนธรรม
เพราะวัฒนธรรมคือแบบแผนการดำเนินชีวติ ของคนในสังคม
อีกสวนหนึง่ ของภูมปิ ญ
 ญาผูส งู อายุเปนเรือ่ งของคุณธรรมและความรู อันวา
ดวยความดีและความงาม ในฐานะทีผ่ า นโลกมากอน ผูส งู อายุอยูใ นฐานะ
อันเหมาะสมทีจ่ ะเปนผูช แ้ี นะแกอนุชนรุน หลังในสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วร (หรืออยาง
นอยก็ไดรบั การคาดหวังวาจะชวยชีแ้ นะได) บนพืน้ ฐานของการเรียนรูแ ละ
การไดผานประสบการณมากอน
มีผูสูงอายุจำนวนไมนอยที่มีความ
รูค วามเชีย่ วชาญในสุนทรียศาสตรสาขาตางๆ อันเปนเอกลักษณของชาติ
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และได ถ  า ยทอดความรู  เ หล า นั ้ นให แ ก ค น
รุนหลัง ทำใหมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชนชาติ จนหลายทานไดรบั การยอมรับและยกยอง
ใหเปนศิลปนแหงชาติสาขาตางๆ นีต่ อ งถือวาเปน
บทบาทสำคัญของผูสูงอายุในฐานะเปนหวงโซ
แหงการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือเปน “ทุนทาง
วัฒนธรรม”
รู ป ธรรมอี ก อย า งหนึ ่ ง ของการเป น ทุ น ทาง
วัฒนธรรม จะเห็นไดจากผูส งู อายุทเ่ี ปนปราชญ
ชาวบาน ผูถ งึ พรอมดวยวัยวุฒแิ ละคุณวุฒิ ดำรง
ชีวติ เปนแบบอยาง เปนเหมือนขุมทรัพยของชุมชน
ทองถิน่ เปนทีเ่ คารพนับถือของคนทัว่ ไป ปราชญ
ชาวบานนัน้ มีอยูท ว่ั ไปในทุกทองถิน่
สวนมาก
มักจะอยูใ นวัยผูส งู อายุ หลายคนไดเขามามีสว น
รวมในกิจกรรมเครือขายวัฒนธรรมและมีบทบาท
สำคัญในการเปน “ผูใ ห” และมีสว นรวมใน
การจัดตั้งหรือเปนกรรมการในสภาวัฒนธรรม
จังหวัด อำเภอ และตำบล ซึง่ ในปจจุบนั มีอยูม าก
กวา 3,000 แหง มีศนู ยวฒ
ั นธรรม ประมาณ 250
แหง รวมถึงศูนยบรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนอีกกวา 100 แหง กระจายอยูท ว่ั ประเทศ ผู
สูงอายุมบี ทบาทสำคัญอยางยิง่ ในองคกรเหลานี้
ในฐานะเปนผูใ หความรู ความคิด ใหคำปรึกษา
และขวนขวายในกิจกรรมขององคกรชุมชน
มองในแงนี้ผูสูงอายุก็เปนคลังแหงภูมิปญญา
หรือเปน “ธนาคารสมอง” โดยแท ซึง่ คนรุน หลัง
สามารถจะขอคำปรึกษาและเรียนรูเพือ่ ใชประโยชน
หรือปรับปรุงตอยอดใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุคสมัยของตนได
ดังนัน้ จึงเปนการสมควรอยางยิง่ ทีจ่ ะใหผสู งู อายุ
ไดมสี ว นรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมใหมาก
ขึน้ เพราะนอกจากสังคมจะไดรบั ประโยชนแลว ผู
สูงอายุเองก็มสี ว นไดดว ยทีม่ โี อกาสใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ทำใหสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู ทัง้ ในหมูผ สู งู อายุดว ย
กันเอง และกับคนรุน ใหม
การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาและการสืบสานวัฒนธรรม
จากผูส งู อายุสอู นุชนรุน หลังนัน้
ไมมที ไ่ี หนจะ
เหมาะสมเทากับในครอบครัวและชุมชน ทัง้ นี้
เพราะผูส งู อายุอยูใ กลชดิ กับครอบครัวและชุมชน
มากทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ การอบรมบมเพาะ
ในครอบครัวและชุมชนทำไดงายกวาในบริบท
ของสถาบันอืน่ ในวัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทยนัน้
ความรูและแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

ธนาคารสมอง
กอตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรี ในป 2543 เพื่อสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ที่ทรงมี
พระราชประสงคจะใหมีการรวมเอาผูที่เกษียณอายุ ซึ่งยังมีความสามารถเปรียบ
เสมือนธนาคารสมอง มารวมกันทำงานเพื่อสวนรวม ธนาคารสมองทำหนาทีเ่ ปน
ศูนยรวมผูท รงคุณวุฒทิ เ่ี กษียณอายุ เพือ่ สงเสริมการถายทอดความรูแ ละประสบการณ
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
บทบาททัง้ ในเชิงรับและเชิงรุก เชน ในดานการเปนทีป่ รึกษาและเปนวิทยากรบรรยาย
ตามที่ไดรับเชิญ สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับทองถิ่น เสริมสรางทุนทาง
สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน
ที่มา : ขอมูลจาก: http://brainbank.nesdb.go.th/ และจาก สถานการณผูสูงอายุไทย, 2547
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ครรลองวัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมหลายอยาง
ไดรบั การถายทอดปลูกฝงในครอบครัว หรือไมก็
ในชุมชนเปนหลัก และผูท ท่ี ำหนาทีน่ ไ้ี ดดที ส่ี ดุ คือ
ผูส งู อายุรนุ ปู ยา ตา ยาย ซึง่ เปนทีเ่ คารพนับถือ
ของคนสวนใหญ
แตกน็ า เปนหวงวา สถาบันครอบครัวและชุมชนจะ
ทำหนาทีน่ ต้ี อ ไปไดอกี นานเทาไร เพราะทุกวันนี้
ทั้งสองสถาบันนี้ดูเหมือนจะออนแอลงมากแลว
ครอบครัวและชุมชนออนแอลงเพราะอิทธิพลของ
การศึกษาสมัยใหมที่ไมไดใหความสำคัญแก
การทำหนาทีข่ องสถาบันหลักทัง้ สองนีเ้ ทาทีค่ วร
ประกอบกับมีความคิดและคานิยมแบบใหมที่
ไหลบาเขามาผานทางสือ่ ตางๆ โดยทีค่ รอบครัว
และชุมชนเองก็ตง้ั รับไมถกู และทีท่ ำใหทง้ั สอง
สถาบันนีอ้ อ นแอลงไปอีกคือ การทีส่ มาชิกในวัย
แรงงานทั้งรุนใหญและรุนเล็กจำนวนมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ยายออกไปหางานทำหรือไปอยูท อ่ี น่ื ทำ
ใหเกิดความหางเหินกันของคนสองรุน ทัง้ ในดาน
การติดตอและในทางความคิด ทำใหโอกาสที่
ครอบครัวและชุมชน ซึง่ เปนสถาบันหลักในสังคม
จะเป น พื ้ น ที ่ ใ นการถ า ยทอดภู ม ิ ป  ญ ญาและ
คุณธรรม จากผูส งู อายุสอู นุชนรุน ตอไปลดนอยลง
ภายใตสถานการณเชนนี้ ถาจะทำใหผสู งู อายุ
เปนพลังทางสังคมที่ยังประโยชนตอการพัฒนา
ไดอยางแทจริง ก็คงไมมีทางใดที่ดีกวาทำให
ครอบครัวและชุมชนเขมแข็งขึน้ เพือ่ ใหผสู งู อายุ
มีโอกาสอยูกับสมาชิกอื่นของครอบครัวและ
ชุมชน ไดถา ยทอดภูมปิ ญ
 ญาและเชือ่ มโยงหวงโซ
แหงวัฒนธรรมใหสบื ทอดตอไป การทีจ่ ะบรรลุ
จุดมุง หมายนีส้ งั คมอาจจะตองสรางกลไกใหมขน้ึ
มา พรอมกับปรับปรุงกลไกทีม่ อี ยูเ ดิมหลายอยาง
ใหเขมแข็งขึน้ ตัง้ แตในระดับครอบครัว ไปจนถึง
ระดับชุมชนและสังคม
ปจจุบัน มีความพยายามที่จะใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมในกิจกรรมสำคัญๆ ของชุมชนและสังคม
มากขึน้ ผูส งู อายุเองก็ตระหนักในเรือ่ งนีม้ านาน
ดั ง จะเห็ นได จ ากการก อ ตั ้ ง เป น ชมรมและ
สมาคมผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากการทำงาน
แลว ของหนวยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ เชน กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนบางสวน นอกจากนี้ยังมีกลุม
หรือชมรมที่ผูสูงอายุในชุมชนที่จัดตั้งกันขึ้นเอง
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หรือไดรบั การกระตุน และสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพือ่ สงเสริมการมีสว น
รวมในกิจกรรมทางสังคม สรางเสริมสุขภาพ และความสามัคคีในหมูผ สู งู
อายุกลุม หรือชมรมผูส งู อายุเหลานีม้ อี ยูจ ำนวนมากทัง้ ในชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท กิจกรรมทีท่ ำก็มหี ลากหลาย นับตัง้ แตสนั ทนาการ การออกกำลัง
กาย กิจกรรมทางศาสนา งานสังคม และกิจกรรมเสริมรายไดครอบครัว
เปนตน

สถานการณและแนวโนมการดูแลผูส งู อายุ
เพราะผูท อ่ี ยูใ นปจฉิมวัยมีความตองการและความจำเปนแตกตางจากคน
ในวัยหนุม สาว จึงมีความจำเปนทีส่ งั คมจะตองใหการดูแลและเกือ้ หนุนผูส งู
อายุอยางเหมาะสม ความตองการและความจำเปนเหลานี้ เปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของรางกาย ซึ่งยังผลใหสมรรถภาพของ
อวัยวะตางๆ เสือ่ มถอย เจ็บปวยงาย โดยเฉพาะการเจ็บปวยทีเ่ รือ้ รังยาวนาน
หรือในขัน้ รุนแรงอาจจะมีภาวะทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเองในการดำรงชีวติ
ประจำวันไมได ทัง้ หมดนีท้ ำใหผสู งู อายุตอ งการการดูแล หรือตองพึง่ พิงผู
อืน่ ในหลายดาน ซึง่ ไมไดจำกัดอยูเ ฉพาะในเรือ่ งของสุขภาพทางกายและ
ทางจิตเทานัน้ หากยังรวมถึงดานเศรษฐกิจและสังคมดวย
การนำเสนอตอไปนีจ้ ะกลาวถึงสถานการณและแนวโนมของบริการเกือ้ หนุน
สำหรับผูส งู อายุของประเทศไทย โดยจะชีใ้ หเห็นถึงสถานการณทเ่ี ปนอยูข อง
ความตองการและบริการเฉพาะในดานทีม่ คี วามสำคัญมากๆ ไดแกดา น
สุขภาพ การดูแลระยะยาวสำหรับผูส งู อายุทช่ี ว ยเหลือตัวเองไมได การเกือ้ หนุน
ทัง้ ในและนอกครอบครัว และการประกันความมัน่ คงทัง้ ทางสุขภาพและ
รายได

◌ สุขภาพผูส งู อายุ: โรคเปลีย่ น ความตองการเปลีย่ น
แมวาการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขในชวงหลายสิบ
ปทผ่ี า นมา จะทำใหคนทุกวันนีเ้ ขาสูว ยั สูงอายุในสภาพทีย่ งั มีสขุ ภาพดีมาก
กวาคนในสมัยกอน แตถงึ กระนัน้ อัตราการเจ็บปวยในผูส งู อายุกส็ งู กวาใน
ประชากรวัยอืน่ นอกจากนี้ ผูส งู อายุยงั มีการเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังหรือโรค
ประจำตัวมากกวาคนในกลุม อายุอน่ื อีกดวย ความหมายเชิงนโยบายของ
ความจริงขอนีก้ ค็ อื
ในประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุนน้ั อัตราการเจ็บปวย
และอัตราตายจะสูง นัน่ หมายความวาคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพจะสูง
ตามไปดวย
ประสบการณ ข องประเทศญี ่ ป ุ  น และสิ ง คโปร เ ป น ตั ว อย า งที ่ ด ี ส ำหรั บ
ประเทศไทย ในสิงคโปร ป 2538 มีประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ป ขึน้ ไป)
เพียงรอยละ 7 ของประชากรทัง้ ประเทศเทานัน้ แตคา ใชจา ยในการรักษา
พยาบาลผูส งู อายุแบบผูป ว ยในคิดเปนรอยละ 17 ของการรักษาประเภทนี้
ทัง้ หมด และคิดเปนรอยละ 19 ของคาใชจา ยในการรักษาแบบผูป ว ยนอก
สวนในญีป่ นุ ป 2545 ชาวญีป่ นุ ทีอ่ ายุ 65 ปขน้ึ ไป มีคา ใชจา ยการ
ดูแลสุขภาพตอหัว (per capita health expenditure) มากกวารอยละ
10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (per capita
GDP) ในผูส งู อายุวยั 80 ปขน้ึ ไป สัดสวนของคาใชจา ยนีย้ ง่ิ สูงขึน้ ไปอีก
คือตัง้ แตรอ ยละ 25 ขึน้ ไป จนถึงมากกวารอยละ 30
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ในประเทศไทยขอมูลเรื่องเดียวกันนี้มีจำกัด
แตเนื่องจากการเจ็บปวยทั่วไปและอัตราการ
เจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง หรือโรคประจำตัว มีอตั รา
สูงทีส่ ดุ ในกลุม ผูส งู อายุ ทำใหพออนุมานไดวา คา
ใชจายในการรักษาสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บในวั ย อื ่ น น า จะมี ส ั ด ส ว นอยู 
ในระดับสูง แมวา จะไมเทากับในสิงคโปรและญีป่ นุ
ก็ตาม
การศึ ก ษาของนั ก เศรษฐศาสตร ภ ายใต ก าร
สนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จ ั ย ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.) ซึง่ เผยแพรเมือ่ ป 2542 ใหภาพประมาณ
การกวางๆ ของคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพ
ผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดในระดับหนึ่ง
(แมวา ตัวเลขนีจ้ ะคอนขางเกาแลวก็ตาม) การ
คาดประมาณนีค้ รอบคลุมชวงเวลา 15 ป ระหวาง
พ.ศ. 2540-2554 โดยแบงคาใชจา ยออกเปน 2
สวนหลักๆ คือ สวนทีห่ นึง่ เปนคาใชจา ยของภาค
รัฐผานกระทรวงสาธารณสุข กับคาใชจา ยจาก
สำนักงบประมาณเปนคารักษาพยาบาลผูส งู อายุ
ทีเ่ ปนขาราชการบำนาญ สวนทีส่ อง เปนคาใชจา ย
ทีผ่ สู งู อายุทว่ั ไปจายเองจากรายไดของตน ในการ
คาดประมาณผูศึกษาใชอัตราคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตอปของผูสูงอายุกลุมที่มีรายได
ต่ำสุดเปนเกณฑในการคำนวณ ขอคนพบทีน่ า
สนใจของการศึกษานีไ้ ดสรุปไวใน ตารางประมาณ
การคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพผูส งู อายุ พ.ศ.
2540-2554

รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย
จำแนกกลุมอายุ
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society) การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของการเจ็บ
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รอยละของประชากรที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว
จำแนกตามกลุมอายุ
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หลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30
บาท) แนนอนวา เมือ่ จำนวนผูส งู อายุมากขึน้
และเมือ่ ระบบสวัสดิการในเรือ่ งนีเ้ ปลีย่ นไป คาใช
จายก็จะเปลีย่ นไปดวย
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ที่มา : การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2548, สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ประมาณการคาใชจายในการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ
พ.ศ. 2540-2554
แหลงที่มาของรายจาย

พ.ศ.
2550

2554

สวนที่เพิ่มขึ้น
(เทา)

2540

2545

คาใชจายผานกระทรวงสาธารณสุข

2,325.2

4,446.0 6,432.4 8,307.7

3.6

คาใชจายเพื่อขาราชการบำนาญ
(ผานทางสำนักงบประมาณ)

1,762.1

4,232.0 9,352.2 12,278.9

7.0

ผูสูงอายุ (หรือญาติ)
ที่ไมใชขาราชการบำนาญ

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

1.5

รวมทั้งสิ้น

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

2.5

หมายเหตุ: ประมาณการนี้ทำเมื่อกอนที่จะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาท)
ที่มา: เรียบเรียงใหมจากขอมูลในรายงานของสุกัญญา นิธังกร และ นงนุช สุนทรชวกานต, 2542

101

50-03-003-86-121 new9_V.indd 101

3/10/07 2:13:44 PM

ผานทางระบาดวิทยา” (epidemiological transition) กลาวคือ ใน
ประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุนน้ั โรคติดตอและโรคอันเกิดจากโภชนาการ
บกพรองมีสดั สวนทีล่ ดลง ขณะทีโ่ รคเรือ้ รัง และโรคทีม่ สี าเหตุจากการ
เสือ่ มสภาพของอวัยวะ รวมทัง้ โรคสมองเสือ่ ม มีสดั สวนสูงขึน้ ตัวอยางของ
โรคและอาการทีพ่ บบอยในผูส งู อายุ เชน มะเร็ง โลหิตจาง ปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ วัณโรค และ
ขอเสือ่ ม โรคหรืออาการเหลานีร้ กั ษาใหหายไดยาก หรือไมหายขาด ทำให
เสียคาใชจา ยในการรักษาสูง
ขอมูลจาก “การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2546-2547” แสดงวา ผูส งู อายุทม่ี โี รคหรือมีอา
การขางตน อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง มีอตั ราสูงมาก คือประมาณ
4 ใน 5 ในผูส งู อายุวยั ตน และประมาณ 9 ใน 10 ในผูส งู อายุวยั ปลาย โดย
ทีผ่ สู งู อายุเพศหญิงมีอตั ราการเจ็บปวยหรือมีอาการโรคเหลานีส้ งู กวาเพศ
ชาย นอกจากนีแ้ ลว ในกรณีทม่ี กี ารนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูป ว ยใน)
ผูสูงอายุก็มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยยาวนานกวาคนที่อายุนอย
ทัง้ หมดนีห้ มายถึงคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลสำหรับผูส งู อายุทส่ี งู กวา
ในกลุม อายุอน่ื ๆ ดวย

.................................
ในประเทศที่เปนสังคม
ผู  ส ู ง อายุ น ั ้ น อั ต ราการ
เจ็ บ ป ว ยและอั ต ราตาย
จะสูง นัน
่ หมายความวา
ค าใช จ  า ยในการรั ก ษา
สุขภาพจะสูงตามไปดวย
.................................

การเจ็บปวยในผูสูงอายุนั้นตองการบริการดานการแพทยและพยาบาล
ทีต่ า งจากคนในวัยอืน่ ดังนัน้ ในสังคมผูส งู อายุจงึ มีความจำเปนทีจ่ ะมี
บริการทางการแพทยและพยาบาลทีเ่ หมาะสม หลายประเทศทีเ่ ปนสังคม
ผูส งู อายุจดั บริการเชนนีส้ ำหรับผูส งู อายุเปนพิเศษ
ประเทศไทยเราก็ได
ตระหนักถึงความตองการนีม้ านานแลว โดยเริม่ เปดบริการ “คลินกิ ผูส งู อายุ”
ตัง้ แตป 2506 และกอนหนานัน้ หนึง่ ปมกี ารตัง้ โครงการสุขภาพผูส งู อายุและ
ชมรมผูส งู อายุแหงแรกขึน้ แตการดำเนน
ิ งานคลน
ิ กิ ผูส งู อายุทเ่ี ปนรูปธรรม
จรงิ ๆ ยังมีไมมากพอ และทีม่ อี ยูก ไ็ มชดั เจนวามีมาตรฐานอยูใ นระดับใด
คลินกิ เหลานีป้ จ จุบนั มีอยูใ นโรงพยาบาลใหญๆ เชน โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทัว่ ไป เพิง่ จะมาเมือ่ ตนป 2548 นีเ้ อง ทีร่ ฐั มีนโยบาย “หนึง่
โรงพยาบาลชุมชน หนึง่ คลินกิ ผูส งู อายุ” เพือ่ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
เรือ่ งสิทธิทจ่ี ะไดรบั การคุม ครองทางการแพทยและสาธารณสุข ในพระราช
บัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 บริการทีจ่ ดั ใหในคลินกิ ผูส งู อายุ อาจจะแตก
ตางกันไปตามศักยภาพของแตละโรงพยาบาล แตหลักๆ แลวมักจะมีหอ ง
ตรวจโรคสำหรับผูส งู อายุแยกจากคนไขกลุม อายุอน่ื ใหสทิ ธิคนไขสงู อายุไม
ตองคอยนาน และจัดทีน่ ง่ั รอรับบริการสำหรับผูส งู อายุแยกตางหาก
บริการดานสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐจัดเปนพิเศษสำหรับผูสูงอายุมี
จำกัด ทีเ่ ห็นชัดเจนก็คอื คลินกิ ผูส งู อายุ โรงพยาบาลบางแหงอาจมีบริการ
เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของชุมชนเปนการเฉพาะ ตามความคิด
ริเริม่ และศักยภาพของตน แตกย็ งั คงมีจำนวนจำกัด สวนหอผูป ว ยสูงอายุ
ทีใ่ หบริการดูแลระยะยาวเปนบริการทีย่ งั ไมแพรหลาย มีเฉพาะในโรงพยาบาล
บางแหงเทานัน้ ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งจากโรงพยาบาลสวนใหญเนนการใหบริการ
ทีผ่ ปู ว ยอยูใ นโรงพยาบาลเปนระยะเวลาสัน้ ๆ แตการเจ็บปวยของผูส งู อายุ
มักเปนการเจ็บปวยเรือ้ รัง ตองการการดูแลระยะยาว บริการดูแลระยะยาว
ดานสุขภาพเทาทีม่ อี ยูเ ปนบริการทีจ่ ดั โดยภาคเอกชน ในรูปของ “โรงพยาบาล
ผูส งู อายุ” ซึง่ มีคา บริการสูง และเปนการยากทีผ่ สู งู อายุสว นใหญจะเขาถึงได
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โดยตรง และตอบสนองตอรูปแบบของการเจ็บ
ปวยทีเ่ ปลีย่ นไปดวย ปจจุบนั แพทยและพยาบาล
ที่ไดรับการฝกมาทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ
ของไทยยังมีนอ ยมาก สวนพยาบาลทีผ่ า นการ
ฝกอบรมสาขาการพยาบาลผูสูงอายุ จากสภา
การพยาบาลก็มีจำนวนนอยเชนกัน แตนั่นก็
ไมไดเปนอุปสรรคสำคัญ เพราะอายุรแพทยและ
แพทยผเู ชีย่ วชาญดานเวชศาสตรครอบครัว หรือ
เวชศาสตรฟน ฟู ก็สามารถทำหนาทีส่ นองความ
ตองการของผูสูงอายุสวนใหญไดอยางดีอยูแลว
พยาบาลก็เชนเดียวกัน แมสว นมากจะไมไดฝก
อบรมมาเปนผูเ ชีย่ วชาญในการดูแลผูส งู อายุโดย
เฉพาะ แตกส็ ามารถใหบริการตอบสนองความ
ตองการดานนีไ้ ดโดยไมมปี ญ
 หา
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากผูส งู อายุมกั มีความเจ็บ
ปวยพรอมกันหลายอยาง เวลาไปพบแพทยถา
เปนโรงพยาบาลใหญๆ อาจตองพบแพทยทเี ดียว
้ อยูก บั จำนวนโรคทีเ่ ปน ในกรณี
คุณลุงจำรัส สรอยเสริมทรัพย ชมรมผูส งู อายุ โรงพยาบาลชุมชน อำเภอเทพา หลายคน ขึน
เช
น
นั
น
้
ผู
ส

ง
ู
อายุ
อาจไดยามากินทีละมากๆ ถามี
จังหวัดสงขลา สีไวโอลินเพือ่ สรางความผอนคลายใหกบั ผูเ ขารับบริการทีโ่ รงพยาบาลให
กับผูเ ขารับบริการ (นพ. สุวฒ
ั น วิรยิ ะพงศสกุ จิ เอือ้ เฟอ ภาพ)
แพทยที่ไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางดานโรคผู
สูงอายุมาบางจะชวยใหบริการแบบผสมผสาน
มากขึน้ และดีขน้ึ ดังนัน้ ในปจจุบนั การผลิตแพทย
และพยาบาลเฉพาะทางจริงๆ อาจจะมีความ
จำเปนในระดับหนึง่ เทานัน้ แตยงั ไมมากนัก

◌ การดูแลระยะยาว:
ยังตองพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสม

รอยละภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุไทย
จำแนกตามเพศและอายุ พ.ศ. 2542
รอยละ
40

อีกดานหนึ่งของความตองการดานสุขภาพของ
ผูส งู อายุคอื การดูแลระยะยาว ผูส งู อายุทต่ี อ ง
การการดูแลระยะยาว คือ ผูท ช่ี ว ยตัวเองไดนอ ย
หรือชวยไมไดเลย เชน ผูส งู อายุทเ่ี จ็บปวยดวยโรค
เรือ้ รัง หรือมีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงผูส งู อายุท่ี
ขาดคนดูแล เพราะไมมบี ตุ รหลาน หรือเพราะบุตร
หลานไมไดอยูด ว ย

36.0

35
30

27.6

25
19.4

20
15

14.6

23.4

14.9

10
5
0

60 - 69 ป
ชาย
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80 ปขึ้นไป

กลุมอายุ

หญิง

ที่มา : ขอมูลปรับจาก UNFPA Country Technical Service Team for East
and South-East Asia, 2006

ภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุนั้นมีอัตราสูงกวา
ในกลุม อายุอน่ื อยูแ ลว ยิง่ อายุมากขึน้ ภาวะ
ทุพพลภาพก็ยง่ิ สูงขึน้ ตามไปดวย เชน ผูห ญิงในวัย
สูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป) มีภาวะทุพพล
ภาพประมาณรอยละ 15 แตในวัยสูงอายุตอน
ปลาย (อายุ 80 ปขน้ึ ไป) มีถงึ รอยละ 36 ผูช าย
ในวัยสูงอายุตอนตนก็มอี ตั ราไมตา งจากผูส งู อายุ
หญิงในวัยเดียวกัน แตในวัยสูงอายุตอนปลาย
มีประมาณรอยละ 28
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มองไปในอนาคตอีกประมาณ 10 ปขา งหนา จำนวนผูส งู อายุทม่ี ภี าวะ
ทุพพลภาพยิง่ จะสูงขึน้ ไปอีก จากการศึกษาเรือ่ ง “ปญหาสุขภาพของผูส งู
อายุไทย” โดย ศาสตราจารยนายแพทยสทุ ธิชยั จิตะพันธกลุ และคณะ
ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ และเผยแพรเมือ่ พ.ศ.
2542 พบวา ในป 2558 ประเทศไทยจะมีผสู งู อายุทม่ี ภี าวะทุพพลภาพรวม
1,648,685 คน หรือประมาณรอยละ 18 ของประชากรสูงอายุทง้ั หมด 9
ลานเศษ ในปนน้ั ในจำนวนนีจ้ ะเปนผูท อ่ี อกจากบานไปไหนมาไหนตาม
ลำพังไมได 412,910 คน นอนติดเตียงเคลือ่ นไหวไมได 78,622 คน และ
ตองพึง่ คนอืน่ ในการทำกิจวัตรสวนตัว 602,316 คน
คำถามหลักๆ ในการใหบริการดูแลระยะยาวแกผสู งู อายุกค็ อื ใครจะเปนผู
ใหการดูแลผูส งู อายุทช่ี ว ยตัวเองไมไดเหลานี้ และจะใหการดูแลทีไ่ หน?
ตามธรรมเนียมและบรรทัดฐานทีป่ ฏิบตั สิ บื มาของสังคมไทย การดูแลผูส งู
อายุเปนหนาทีแ่ ละความรับผดิ ชอบของบุตรหลาน และทำกันในครอบครัว
ซึง่ ถอื วาเปนทีท่ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ สังคมใหคณ
ุ คาการปฏิบตั เิ ชนนีว้ า เปนการ
ตอบแทนพระคุณผูส งู อายุ ทีส่ อดคลองกับหลักคำสอนทางศาสนา คือเรือ่ ง
ความกตัญูกตเวที อยางไรก็ตาม แมเรือ่ งนีจ้ ะยังเปนบรรทัดฐานทีม่ คี ณ
ุ คา
สูงในอุดมคติของสังคมไทยปจจุบนั แตในทางปฏิบตั แิ ลวการใหการดูแล
ผูส งู อายุในครอบครัวกำลังเปนงานทีท่ า ทายขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะเหตุผลอยาง
นอยก็ 2 ประการตอไปนี้ คือ
หนึง่ ครอบครัวจำนวนมากขาดคนทีจ่ ะใหการดูแลไดตอ เนือ่ ง เพราะคนที่
พอจะดูแลไดกม็ คี วามจำเปนตองทำงานนอกบาน เพือ่ หารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัว หรือออกจากครอบครัวไปทำมาหากินทีอ่ น่ื ทิง้ ใหผสู งู อายุอยูก นั
ตามลำพังสองคน หรืออยูก บั หลานวัยเด็ก ซึง่ นอกจากชวยเหลือผูส งู อายุไม
คอยไดแลวยังเปนภาระแกผสู งู อายุอกี ดวย ยิง่ ไปกวานัน้ มีผสู งู อายุอกี
จำนวนหนึง่ ทีถ่ กู ทอดทิง้ ใหอยูค นเดียว ไมมคี นดูแล

.................................
การดูแลผูส งู อายุ ในบรบิ ท
ของครอบครัว กำลังเปน
ปญหาทีท่ า ทายมากขึน
้
.................................

นักวิชาการบางทานวิเคราะหวา ตามธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นสังคมตะวันออก
รวมทัง้ สังคมไทย แตไหนแตไรมา ผูท ใ่ี หการดูแลผูส งู อายุและเด็กทีช่ ว ย
ตัวเองไมไดนน
้ั สวนใหญแลวคอื ผูห ญงิ เพราะในสมัยกอนผูห ญิงไมคอ ยได
ออกไปทำงานนอกบาน หรือมิฉะนัน้ ก็ถกู “มอบหมาย” ใหทำงานประเภทนี้
(แมจะไมคอ ยเปนธรรมนักก็ตาม) มาในสมัยปจจุบนั ทีผ่ หู ญิงตองออกไป
ทำงานนอกบานมากขึน้ ขณะทีผ่ ชู ายก็ยงั ไมไดปรับบทบาทของตนมากนัก
และสังคมก็ยงั ไมมกี ลไกทีเ่ ขามาทำหนาทีน่ ไ้ี ดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
ทำใหการดูแลผูส งู อายุและเด็กในครอบครัว จึงเปนปญหาทีท่ า ทายมากขึน้
และสังคมไทยกำลังประสบกับปญหานีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ
สอง ผูส งู อายุทต่ี อ งพึง่ พิงคนอืน่ นัน้ มักมีปญ
 หาดานสุขภาพทีต่ อ งไดรบั การ
ดูแลโดยผูท ม่ี คี วามรูแ ละผานการฝกฝนมาโดยเฉพาะ เชนการเจ็บปวยเรือ้ รัง
ภาวะทุพพลภาพ ปญหาสุขภาพจิต และโรคสมองเสือ่ ม เปนตน การให
การดูแลในครอบครัวแมวาจะมีขอดีมากในดานความอบอุนทางจิต
ใจ ทัง้ ของผูส งู อายุเองและสมาชกิ ผูใ หการดูแล แตกม็ จี ดุ ออนตรงทีม่ กั
ขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู มีประสบการณ และในหลายกรณีขาดอุปกรณ
ทีจ่ ำเปนสำหรับการดูแลดวย
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เมือ่ เปนเชนนี้ สำหรับผูส งู อายุทช่ี ว ยตัวเองไมไดจำนวนหนึง่ คงจำเปนตอง
ไดรบั การดูแลนอกบริบทของครอบครัว อาจจะเปนการดูแลในชุมชนหรือใน
สถาบัน ภายใตการจัดการทีเ่ หมาะสม

จำนวนสถานบริการ
ผูสูงอายุประเภทตางๆ
ประเภทสถานบริการ

นีค่ อื ประเด็นทีท่ า ทายในสังคมไทยปจจุบนั เพราะเปนทีแ่ นนอนวา ในอนาคต
อันใกลนค้ี วามตองการการดูแลระยะยาวจะมากขึน้ เนือ่ งจากจำนวนผูส งู
อายุที่ชวยตัวเองไมไดเพราะเจ็บปวยหรือทุพพลภาพจะมีมากขึ้น ภายใต
สถานการณทค่ี วามกดดันเพิม่ ขึน้ เชนนี้ ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการ
ใหมสี ถาบันทีใ่ หการดูแลผูส งู อายุไดเพียงพอหรือไม และจะสามารถผลิต
กำลังคนทีจ่ ะรองรับความตองการการดูแลระยะยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดหรือไม

1. ดำเนินการโดยภาครัฐ

คำตอบทีช่ ดั เจนยังไมมใี นวันนี้ แตเนือ่ งจากเริม่ มีการมองเห็นความตอง
การและปญหาในดานนีม้ าไมนอ ยกวา 10 ปแลว โดยเฉพาะในสังคมเมือง
เชน กรุงเทพมหานคร ดังนัน้ จึงเริม่ มีการใหบริการดูแลผูส งู อายุรปู แบบ
ใหม ซึง่ แปลกไปจากการดูแลโดยครอบครัวทีเ่ คยปฏิบตั มิ าในอดีต เริม่ แรก
เปนบริการในรูปของการจัดใหมี ผูช ว ย ในการดำรงชีวติ ประจำวันสำหรับ
ผูส งู อายุทช่ี ว ยเหลือตัวเองไดนอ ย หรือชวยตัวเองไมไดเลย และสมาชิกใน
ครอบครัวก็ไมสามารถใหการดูแลได รูปแบบของบริการโดยมากเปนการ
วาจางผูช ว ยจากศูนยดแู ลตางๆ ใหเขามาดูแลผูส งู อายุ ปจจุบนั บริการเชน
นีม้ หี ลายรูปแบบ ตามความตองการของสังคม เชน บริการทีจ่ ดั ใหในบาน
ในโรงพยาบาลผูส งู อายุ หรือในสถานพยาบาลผูส งู อายุ (nursing home)
เปนตน สถานบริการเหลานีบ้ างแหงรับผูส งู อายุเขามาอยูป ระจำ ใหการ
ดูแลทัง้ ในดานการดำรงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน และการดูแลดานสุขภาพ นอกจาก
นีย้ งั มีการใหบริการในรูปแบบอืน่ อีก ทีด่ ำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน
เชน สถานสงเคราะหผสู งู อายุ ศูนยบริการผูส งู อายุในชุมชน และศูนย
บริการทางสังคม เปนตน
แตบริการเหลานีย้ งั จำกัดอยูเ ฉพาะในเขตเมืองเปนหลัก และสวนมากเปน
บริการทีจ่ ดั โดยภาคเอกชนทีห่ วังผลกำไร ทำใหการเขาถึงบริการเปนไปได
อยางจำกัด สวนบริการทีจ่ ดั ในชนบทเพือ่ ประโยชนของผูส งู อายุสว นใหญนน้ั
ยิง่ มีจำกัดมาก และโดยมากยังอยูใ นขัน้ ทดลองเพือ่ หารูปแบบทีเ่ หมาะสม

จำนวน

คลินิกเฉพาะผูสูงอายุ

808

ในโรงพยาบาลศูนย

25

ในโรงพยาบาลชุมชน

716

ในโรงพยาบาลทั่วไป

67

ศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ

7

สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา) หรือ
ศูนยพัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

20

2. ดำเนินงานโดยภาคเอกชน
สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา)

18

สถานพยาบาล

54

สถานดูแลและพักฟนผูสูงอายุ

12

มูลนิธิ

598

สมาคม

57

อื่นๆ

28

3. ดำเนินงานโดยชุมชน
ศูนยบริการผูสูงอายุในวัดโดยชุมชน

200

ที่มา : http://oppo.opp.go.th/

การฝกบุคลากรสำหรับการดูแลผูส งู อายุระยะยาวก็เริม่ มีมากวา 10 ป
แลวเชนกัน แตจำนวนสถานฝกอบรมและจำนวนผูท ไ่ี ดรบั การฝกอบรม
ประเภทนี้ ยังหาตัวเลขสมบูรณทเ่ี ปนปจจุบนั ไดยาก เพราะเชือ่ วาสถานที่
ใหการฝกอบรมดานนีม้ ที ง้ั ทีจ่ ดทะเบียนถูกตอง และทีไ่ มไดจดทะเบียน
ตัวเลขสะสมเมือ่ ป 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีหนาทีด่ แู ลสถานฝกอบรมประเภทนีโ้ ดย
ตรง ระบุวา มีจำนวนโรงเรียนทัง้ หมด 98 แหง อยูใ นกรุงเทพฯ 36 แหง
และในภูมภิ าค 62 แหง มีครูผสู อน 587 คน และนักเรียน 6,552 คน
โรงเรียนเหลานีห้ ลายแหงฝกทัง้ ผูใ หการดูแลผูส งู อายุและผูใ หการดูแลเด็ก
เล็กไปพรอมกัน ในฐานะทีเ่ ปนสถานศึกษา โรงเรียนเหลานีจ้ ะตองจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาเอกชน แตเชือ่ วาคงมีอกี จำนวนหนึง่
ทีไ่ มไดจดทะเบียนใหถกู ตอง ดานหลักสูตรนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล เปนผูก ำหนด
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นักวิชาการของสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข คาดประมาณความตองการผูด แู ลผูส งู อายุทไ่ี ดรบั การฝกอบรม
สำหรับอนาคตในอีก 20 ปขา งหนา (นับจากป 2538) พบวา จะมี
ความตองการผูด แู ลผูส งู อายุระหวาง 41,275 - 64,798 คน โดยเปน
ผูด แู ลผูส งู อายุทบ่ี า น (นอกสถาบัน) ประมาณ 21,303 - 42,607 คน
คูสมรส
และผูด แู ลในสถาบันประมาณ 19,972 - 22,191 คน คณะผูศ กึ ษาเสนอวา
15.9%
รัฐควรจะหาทางสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุที่ชวยตนเองไมไดภายใน
อยูคนเดียว
ครอบครัว หรือในชุมชนใหมากทีส่ ดุ

ผูสูงอายุอยูกับใคร
คูสมรส บุตร
และญาติ
72.6%

6.3%

◌ การเกอ้ื หนุนในครอบครัว: แนวโนมแผวลง
ในอุดมคติของครอบครัวไทย การดูแลเกือ้ หนุนพอแมทแ่ี กชราเปนหนาที่
ของบุตรหลาน หนาทีอ่ นั นีถ้ กู ทำใหเปน “ภารกจิ อันศักดส์ิ ทิ ธ”์ิ ดวยคำ
สอนและความเชือ่ ทางศาสนา เชน เรือ่ งความกตัญูกตเวที บาปบุญ
และเรือ่ งนรกสวรรค โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมทำหนาทีค่ อยกำกับ ใน
สังคมไทยปจจุบนั นี้ ผูส งู อายุสว นใหญ (เกือบ 3 ใน 4) อาศัยอยูใ นครัวเรือน
ทีม่ คี สู มรส บุตร และญาติใกลชดิ คนใดคนหนึง่ อยูด ว ย ผูส งู อายุทอ่ี ยู
กันตามลำพังสองคนตายาย อยูค นเดียว หรืออยูใ นลักษณะอืน่ เชน อยู
ในสถานสงเคราะหคนชรา และในวัด เปนตน รวมกันแลวมีมากกวา 1 ใน
4 เล็กนอย เทานัน้

อื่นๆ
5.2%
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545.
สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ผูส งู อายุกลุม ทีไ่ มไดอยูก บั ครอบครัวนีน้ บั วาเปนสวนนอย แตกเ็ ปนสวนนอย
ทีส่ ำคัญพอทีจ่ ะแสดงใหเห็นวา ครอบครัวไทยไดเปลีย่ นแปลงไปแลวอยางไร
และอะไรคื อ ป ญ หาและความต อ งการของผู  ส ู ง อายุ ท ี ่ ร ออยู  ข  า งหน า
ทีน่ า สนใจก็คอื สภาพการอยูอ าศัยเชนนีค้ ลายกันทัง้ ในเมืองและในชนบท
และมีแนวโนมวาลักษณะการอยูอาศัยแบบไมเปนครอบครัวที่สมบูรณ
เชนนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แมจะไมเพิม่ ขึน้ รวดเร็ว แตกค็ าดวาจะเพิม่ ขึน้ ตอไป
นี่เปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน
ซึง่ ทำใหสมาชิกครอบครัวกระจัดกระจายกันไปตามแหลงทีม่ งี านทำ หรือมี
โอกาสทีด่ ขี น้ึ ในชีวติ
ลักษณะการอยูอ าศัยเปนเครือ่ งบงชีไ้ ดในระดับหนึง่ วา ใครคือผูท ใ่ี หการดู
แลเกือ้ หนุนแกผสู งู อายุ ถาพิจารณาจากคนทีผ่ สู งู อายุอยูร ว มในครัวเรือน
เดียวกันจะเห็นวา บุตร ทัง้ ทีย่ งั โสดและทีส่ มรสแลว มีสดั สวนมากทีส่ ดุ รอง
ลงไปจากนัน้ เปนคูส มรส ญาติ และคนอืน่ ๆ ตามลำดับ บุคคลเหลานีเ้ อง
คือผูใ หการเกือ้ หนุนหลักแกผสู งู อายุในบริบทของครอบครัว การเกือ้ หนุน
ทีไ่ ดรบั นัน้ สวนใหญทส่ี ดุ เปนเรือ่ งการเงิน อาหาร เสือ้ ผา ของใช และการ
ดูแลในชีวติ ประจำวัน รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 ระบุวา สัดสวนผูท ไ่ี ดรบั การเกือ้ หนุนในเรือ่ งทีก่ ลาวมานีม้ ตี ง้ั แต
รอยละ 56 จนถึงรอยละ 82 ตามความจำเปนของแตละคน
แตการอยูใ นครัวเรือนเดียวกันกับสมาชิกอืน่ ๆ นัน้ ใชวา ผูส งู อายุจะเปน
ผูร บั การเกือ้ หนุนแตฝา ยเดียว ความจริงการเกือ้ หนุนนัน้ ในหลายกรณี
เปนการเกือ้ หนุนกันทัง้ สองฝาย คือ ฝายผูส งู อายุไดรบั การเกือ้ หนุน และ
ในเวลาเดียวกันก็เปนผูใหการเกื้อหนุนแกสมาชิกอื่นในครัวเรือนดวย
ถอยทีถอ ยพึง่ พาอาศัยกัน ขอนีช้ ดั เจน โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี สู งู อายุยงั มี
สุขภาพแข็งแรงพอทีจ่ ะทำงานอยางใดอยางหนึง่ ได ถาไมทำงานทีเ่ ปนการผลิต
หรือการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวอยางเปนล่ำเปนสัน ชนิดทีถ่ อื ไดวา
106

50-03-003-86-121 new9_V.indd 106

3/10/07 2:13:46 PM

เปนหลักสำคัญในดานเศรษฐกิจของครัวเรือน ผูส งู อายุกท็ ำงานเล็กๆ นอยๆ
ในบานได อยางนอยทีส่ ดุ ก็ชว ยเฝาบาน ดูแลบาน หรือมิฉะนัน้ ก็ชว ยเลีย้ ง
หลาน ซึง่ ก็เปนงานทีส่ ำคัญมาก เพราะไมเพียงแตเปนการสรางความรัก
ความผูกพันตอกันระหวางสมาชิกตางรุน ของครัวเรือนเทานัน้ แตยงั ทำให
สมาชิกวัยแรงงานสามารถเอาเวลาของตนไปทำงานอยางอืน่ ไดเต็มที่ ทุก
วั น นี ้ ค รอบครั ว ยั ง เป น แหล งให ค วามเกื ้ อ หนุ น ที ่ ส ำคั ญ แก ผ ู  ส ู ง อายุ
สวนใหญ โดยเฉพาะในเรือ่ งปจจัยทีจ่ ำเปนสำหรับการดำรงชีพ เชน อาหาร
เสือ้ ผา เงิน ฯลฯ การไดอยูใ นครัวเรือนเดียวกับสมาชิกอืน่ เปนปจจัยสำคัญ
ทีน่ ำไปสูก ารไดรบั (และการไดเปนผูใ ห) การเกือ้ หนุน แมวา เราจะไม
สามารถวิเคราะหถงึ คุณภาพและความพอเพียงของการเกือ้ หนุน ทีผ่ สู งู อายุ
ไดรบั ในบริบทของครอบครัว แตกพ็ อกลาวไดวา การไดอยูร ว มและไดแลก
เปลีย่ นการเกือ้ หนุนกับสมาชิกอืน่ ในครอบครัวนัน้ เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทาง
จิตใจอยางยิง่ ในปจฉิมวัย
กระนัน้ ก็ตาม เนือ่ งจากมีแนวโนมทีช่ ดั เจนขึน้ เรือ่ ยๆ วาครอบครัวไทย
กำลังเปลีย่ นไปในทิศทางทีจ่ ะทำใหสถาบันครอบครัวออนแอลง การเปลีย่ น
แปลงนีจ้ ะมีผลทำใหการอยูร ว มกันและการเกือ้ หนุนกันของสมาชิกในครอบ
ครัวเปลีย่ นไป ดังนัน้ การเกือ้ หนุนทีผ่ สู งู อายุจะไดรบั จากครอบครัวก็จะ
เปลีย่ นไปดวย ความจริงการเปลีย่ นแปลงในทิศทางดังกลาวนีไ้ ดปรากฏขึน้
แลวในสังคมไทย และในอนาคตทีไ่ มไกลนักความเปลีย่ นแปลงนีก้ ค็ งจะ
ชัดเจนมากขึน้
การเกือ้ หนุนผูส งู อายุในบริบทของครอบครัวจะเปลีย่ นไป
มากนอยเพียงใด ขึน้ อยูก บั ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวา
จะแรงและเร็วเพียงใด และขึน้ อยูก บั การปรับตัวภายในสังคมไทยวาจะตัง้ รับ
กระแสความเปลีย่ นแปลงทันหรือไม
บทเรียนจากประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปนสังคมอุตสาหกรรม และประสบกับการมี
ประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ รวดเร็วมากอนไทย ชีใ้ หเห็นวาในชวงเวลาไมนอ ย
กวา 20 ปทผ่ี า นมานี้ บทบาทของครอบครัวในเรือ่ งการดูแลผูส งู อายุลดลง
ในแทบทุกดาน โดยเฉพาะในเรือ่ งการดูแลระยะยาวและการเกือ้ หนุนดาน
การดำรงชีวติ การดูแลผูส งู อายุในญีป่ นุ คอยๆ เคลือ่ นออกจากครอบครัว ไป
เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของสถาบั น และองค ก รนอกครอบครั ว มากขึ ้ น
มานานพอสมควรแลวเพราะเหตุนน้ั การออมและการประกันตนในลักษณะ
ตางๆ ของบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญมากขึน้
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางดังกลาวนีเ้ ห็นไดชดั แมกระทัง่ ในระดับคานิยม
และทัศนคติของคนญีป่ นุ จึงเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจวา ในสังคมทีส่ ถาบันครอบ
ครัวมีความเขมแข็งมากสังคมหนึง่ อยางเชนญีป่ นุ นัน้ บัดนีม้ ขี อ มูลจากการ
สำรวจตอเนือ่ งกันมาหลายรอบ ในชวงเวลากวา 20 ปทผ่ี า นมา แสดงให
เห็นวามีคนรุน ใหมจำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีเ่ ห็นวา การดำรงไวซง่ึ ธรรมเนียม
ปฏิบตั อิ นั ดีงามในอดีต เชน การดูแลเกือ้ หนุนผูส งู อายุในครอบครัว และ
การบูชาวิญญาณบรรพบุรษุ ไมใชสง่ิ ทีม่ คี วามสำคัญสำหรับตัวเขามากนัก
สวนผูท ก่ี ำลังจะเขาสูว ยั สูงอายุทค่ี าดหวังวาจะไดพง่ึ พิงบุตรในยามแกชราก็มี
นอยลง พวกเขาหวังพึง่ การออมของตัวเองมากกวา แนนอนวา การเปลีย่ น
แปลงในทิศทางนีค้ งไดซมึ ลึกลงไปถึงระดับความคิด อันเปนฐานสำคัญของ
พฤติกรรมเกีย่ วกับครอบครัวของคนญีป่ นุ แลว
การเปลีย่ นแปลงในระดับทีว่ า นีอ้ าจจะยังไมเห็นชัดในสังคมไทยในวันนี้ แต
อีกไมนานเราอาจจะไดเห็นภาพนัน้ เหมอื นทีเ่ กดิ ขึน้ มาแลวในญีป่ น ุ ก็ได

รอยละของผูสูงอายุ จำแนกตามประเภท
การเกื้อหนุนที่ใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2545
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

การเกือหนุนสิ่งที่ให

รอยละ

ดูแลภายในบาน

29.5

เงิน

26.9

เลี้ยงหลาน

26.4

หาอาหาร, เตรียมอาหาร

26.2

อาชีพ

3.0

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545, สำนักงานสถิถแหงชาติ

.....................................
การเกอ้ื หนุนผูส งู อายุในบรบิ ท
ของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
มากนอยเพียงใด ขึน
้ อยูก บั
ความเปลี ่ ย นแปลงทาง
เศรษฐก ิ จ และสั ง คมว า จะ
แรงและเร็วเพียงใด และขึน
้
อยูก บั การปรับตัวภายในสังคม
ไทยวาจะตั้งรับกระแสความ
เปลีย่ นแปลงทันหรอื ไม
....................................
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◌ การเกอ้ื หนุนนอกครอบครัว: ชุมชนคอื ความหวัง
เพราะบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูส งู อายุเริม่ ออนแอลง หรือไมอยูใ น
สภาพทีจ่ ะทำหนาทีไ่ ดอยางดีเทาทีค่ วร จึงทำใหการเกือ้ หนุนผูส งู อายุโดย
สถาบันอืน่ นอกบริบทของครอบครัว กลายเปนรูปแบบทีจ่ ำเปนขึน้ มา และ
จะจำเปนมากขึน้ ตอไปในอนาคต พรอมกับการเพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุ
ในทศวรรษขางหนานี้
ในอดีต การเกือ้ หนุนผูส งู อายุนอกบริบทของครอบครัวในสังคมไทย ไม
คอยมีความจำเปน เพราะคนสวนมากอยูอ าศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญ
ทำใหการดูแลผูส งู อายุไมเปนภาระทีห่ นักเกินไป อีกทัง้ ในสมัยกอนคน
สวนใหญมอี ายุไมคอ ยยืน และรูปแบบของการเจ็บปวยไมไดทำใหมผี สู งู
อายุทอ่ี ยูใ นสภาพตองพึง่ พิงผูอ น่ื มากนัก ผูส งู อายุทย่ี ากไรไมมที ท่ี ำกินหรือ
ไมมบี ตุ รหลานเลีย้ งดู ก็มกั ไดรบั การดูแลจากญาติ หรือจากชุมชน ทำให
พออยูไ ด หรือมิฉะนัน้ ก็มสี ถาบันศาสนา อยางเชนวัด เปนทีพ่ ง่ึ สุดทาย
ใหความอนุเคราะห ใหขา วกิน ใหทพ่ี กั และใหความสงบทัง้ กายและใจใน
บัน้ ปลายของชีวติ ได ผูส งู อายุทย่ี ากไรขาดทีพ่ ง่ึ ในสมัยกอนจึงมักจะบวชเปน
พระหรือเปนแมชี ทำใหปญ
 หาทีค่ วรจะมีถกู ดูดซับออกไปดวยระบบทุนทาง
สังคมทีม่ อี ยู
การเกือ้ หนุนนอกชุมชนสำหรับผูส งู อายุเทาทีม่ มี าตัง้ แตอดีต มักจะอยูใน

รูปของการสงเคราะห
ซึง่ รัฐหรือองคกรเอกชนบางแหงเปนผูด ำเนินการ
แมในปจจุบนั การเกือ้ หนุนเชนนีก้ ย็ งั เปนรูปแบบทีร่ จู กั กันดีอยู เชน สถาน
สงเคราะหคนชรา เปนตน บริการแบบการสงเคราะหนเ้ี ริม่ มีครัง้ แรกตัง้ แต
พ.ศ. 2496 เมือ่ มีการจัดตัง้ สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค ภายใตการ
ดำเนินงานของกรมประชาสงเคราะห และตอมาก็จดั ตัง้ สถานสงเคราะหขน้ึ
ในทุกภาคของประเทศ รวม 20 แหง ปจจุบนั ทัง้ หมดอยูภ ายใตการดูแลของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย รับผูส งู อายุทท่ี กุ ขยากขาดผูอ ปุ การะเขาอยูป ระจำ ซึง่ แบงเปน
2 ประเภท คือ ประเภททีไ่ มตอ งเสียคาใชจา ยและประเภททีเ่ สียคาใชจา ย
ปจจุบนั มีผสู งู อายุทอ่ี ยูใ นสถานสงเคราะหของรัฐทัง้ หมดประมาณ 2,500 คน
สถานสงเคราะหคนชรามีขอ ดี คือ ชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูส งู อายุ
ทีอ่ ยูใ นสถานะยากลำบากได แตเนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานงบประมาณและ
บุคลากร ทำใหรบั ผูส งู อายุไดจำนวนนอยกวาทีม่ ผี แู สดงความจำนง จุดออน
สำคัญประการหนึง่ ของสถานสงเคราะหคอื ผูส งู อายุถกู แยกออกจากครอบ
ครัวและชุมชน ทำใหมติ ทิ างดานจิตใจและสังคมทีส่ ำคัญขาดหายไป
มาในระยะหลังนี้ รัฐมีแนวคิดทีจ่ ะลดการเกือ้ หนุนผูส งู อายุแบบใหการสงเคราะห
และใหการเกือ้ หนุนเปนงานทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และชุมชนใหมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะเชือ่ วาทองถิน่ และชุมชนอยูใ กล
ชิดผูส งู อายุมากทีส่ ดุ ยอมรูแ ละเขาใจสภาพปญหา ตลอดจนความตองการ
ของผูส งู อายุไดดี ดวยแนวคิดนีก้ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย จึงถายโอนภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการ
ทางสังคมผูส งู อายุทไ่ี ดรบั โอนมาจากกรมประชาสงเคราะหกอ นหนานี้ ใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตำบล ทีม่ คี วามพรอม
ตัง้ แตป 2546 ดานกระทรวงมหาดไทยก็สง เสริมใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยบริการ
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ผูส งู อายุในวัดโดยชุมชนขึน้ ทัง้ หมดนีเ้ ปนเพียงตัวอยางของความพยายามที่
จะใหชมุ ชนเขามามีบทบาทมากขึน้ ในกิจการเกีย่ วกับผูส งู อายุ
แนวคิดที่จะใหชุมชนมีบทบาทในกิจกรรมสำหรับเกื้อหนุนผูสูงอายุนั้น
มีทง้ั ขอดีและขอจำกัด และขณะเดียวกันก็มสี ง่ิ ทีท่ า ทายหลายอยางในการ
ขับเคลือ่ นแนวคิดนีไ้ ปสูก ารปฏิบตั ิ
ขอดีนน้ั คือ ถาประสบความสำเร็จจะทำใหผสู งู อายุไดอยูก บั ชุมชนและครอบครัว
ของตน อีกทัง้ ผูใ หการดูแลก็อาจจะเปนคนในชุมชนเปนสวนใหญ ทำให
ปญหาเรือ่ งความแปลกหนาและความรูส กึ แปลกแยกหมดไป ชุมชนหลาย
แหงอาจจะมีศกั ยภาพอยูแ ลวในระดับหนึง่ เชน ในดานทุนทรัพย ดานทุน
ทางสังคม หรืออาจจะทัง้ สองอยาง สิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหการดำเนินงานเปน
ไปได ถาชุมชนสามารถระดมทุนเพือ่ การดำเนินงานไดเอง หรือไดบางสวน
ก็จะชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐไดสว นหนึง่ ถาชุมชนสวนใหญ
จัดบริการของตนได ปญหาในการเขาถึงบริการสำหรับผูส งู อายุกจ็ ะทุเลาลงมาก
แตบริการทีผ่ สู งู อายุไดรบั จากชุมชนอาจจะมีจำกัด โดยเฉพาะบริการดาน
สุขภาพอาจจะหยอนกวาทางดานสังคม บริการดานสุขภาพทีไ่ ดรบั อาจเปน
บริการเบือ้ งตน หากตองการบริการทีซ่ บั ซอนกวานัน้ เชน ตองการการบำบัด
หรือการรักษาโดยแพทยหรือพยาบาล ผูสูงอายุอาจจะตองแสวงหาจาก
สถาบันนอกชุมชน เชน จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลจังหวัด
สวนสิง่ ทาทายนัน้ นอกจากเรือ่ งงบประมาณแลว สิง่ สำคัญและทีท่ า ทาย
มากกวาคือการทำใหชุมชนเขมแข็งพอที่จะดำเนินการเรื่องสำคัญเชน
นีไ้ ด นัน่ ยอมหมายถึงการสรางกลุม ผูน ำชุมชนทีม่ วี สิ ยั ทัศน การระดมความ
รวมมือและระดมทุนทางสังคม ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนการ
บริหารจัดการทีเ่ หมาะสม ประเด็นทาทาทายเหลานีไ้ มตา งกันเทาใดนัก
ระหวางชุมชนเมืองกับชนบท
แตไมวา จะทาทายอยางไร แนวคดิ นีก้ ย็ งั เปนสง่ิ ทีพ่ งึ หวัง และสังคม
ควรจะเดน
ิ หนาตอไปบนเสนทางทีจ่ ะทำใหความหวังนีเ้ ปนความสำเร็จ
ใหได
วันนี้อาจจะยังไมมีรูปแบบที่ลงตัวสำหรับการจัดระบบบริการเกื้อหนุนผูสูง
อายุโดยชุมชน แตกเ็ ริม่ มีนมิ ติ ทีด่ ี เพราะเริม่ มีความพยายามทีจ่ ะทำกิจกรรม
ในระดับชุมชน โดยมีเปาหมายเพือ่ สนองความตองการของผูส งู อายุ (นอก
เหนือจากเปาหมายเรือ่ งอืน่ ) เชน โครงการอาสาสมัครดูแลผูส งู อายุตาม
บาน (อผส.) ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ นชุมชนชนบท และโครงการรูปแบบการดูแล
สุขภาพสำหรับผูส งู อายุในระยะยาวโดยชุมชน แมจะแตกตางกันในโครง
สราง รูปแบบของการดำเนินงาน และผลทีเ่ กิดแกผสู งู อายุ แตทง้ั สองอยางนี้
เหมือนกันตรงทีม่ งุ ใหบริการภายในชุมชนและโดยคนในชุมชน โดยยึดหลัก
ทีว่ า ผูส งู อายุไมควรถูกแยกออกไปจากสิง่ แวดลอมทีต่ วั เองคุน เคย และชุมชน
ตองเปนกำลังสำคัญในการดำเนินการ
เมือ่ ปลายป 2549 มีรายงานการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผูส งู
อายุ ใ นระยะยาวโดยชุ ม ชนของสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนการศึกษากรณีตวั อยางการจัดบริการโดย
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ชุมชน 4 รูปแบบ ใน 4 จังหวัดคือ 1) ชุมชนตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต
จังหวัดพะเยา 2) ชุมชนตำบลศรีฐาน อำเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 3) ชุมชน
ตำบลบุง คา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนตำบล
ปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนกรณีตวั อยางทัง้ 4 นี้
แตกตางกันในดานลักษณะทัว่ ไป ทุนทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถิน่
และสถานบริการสุขภาพของรัฐทีม่ อี ยูภ ายในชุมชน ลักษณะทีแ่ ตกตางกัน
เหลานี้ มีสว นสำคัญทีน่ ำไปสูก ารจัดรูปแบบบริการทีแ่ ตกตางกัน และผล
สำเร็จก็แตกตางกันดวย
โดยรวมแลวชุมชนทีศ่ กึ ษาทัง้ 4 นี้ ใหทง้ั บริการทางสังคมและบริการทาง
สุขภาพแกผสู งู อายุ แตกเ็ ห็นไดชดั วา ในทุกชุมชนบริการดานสังคมคอนขาง
จะเดนกวาดานสุขภาพ เฉพาะชุมชนทีน่ ครศรีธรรมราชเทานัน้ ทีจ่ ดั บริการ
สุขภาพไดดแี ละรูปแบบของการจัดบริการก็คอ นขางจะใหม คือ นอกจากจะ
ใหบริการระดับปฐมภูมิ เชน การออกกำลังกาย การคัดกรองโรคผูส งู อายุ
บางชนิด คลินกิ เบาหวาน/ความดัน การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน และการ
เยีย่ มบาน เชนเดียวกับในชุมชนอีก 3 แหง ทีเ่ หลือแลว ยังมีบริการดูแล
ทีบ่ า นสำหรับผูป ว ยเรือ้ รัง ระบบการดูแลฉุกเฉินและการสงตอ ใหความรู
และตรวจสุขภาพเดือนละครัง้ กายภาพฟน ฟู การออกกำลังกายเพือ่ คุม
ปจจัยเสีย่ ง และสายดวนใหคำปรึกษาดานสุขภาพ การทีช่ มุ ชนจังหวัด
นครศรีธรรมราชสามารถจัดบริการไดดีกวาที่อื่นเปนเพราะเปนชุมชน
เทศบาลนครขนาดใหญ อยูใ นเขตเมืองและกึง่ เมือง มีงบประมาณมาก และ
นักการเมืองทองถิน่ มีบทบาทสูง และมีบคุ ลากรพรอมกวาทีอ่ น่ื ๆ
จากกรณีศกึ ษาทัง้ 4 มีขอ สังเกตเกีย่ วกับเงือ่ นไข/ปจจัยทีน่ ำไปสูค วามสำเร็จ
ของการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทุนทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง ทัง้ ทุนมนุษยและทุนสถาบัน เชน มีผนู ำชุมชน
ผูน ำทางศาสนา ผูน ำภาครัฐ และผูน ำทองถิน่ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน มีองคกร
พัฒนาเอกชน องคกรศาสนา อสม. และองคการบริหารสวนทองถิน่ ที่
ประชาชนใหความเชือ่ ถือ
 ญาและวัฒนธรรมทีเ่ ขมแข็ง ชุมชนมีความยึดมัน่ ในขนบประเพณี
2. ภูมปิ ญ
ทีเ่ หนียวแนน มีงานประเพณีทช่ี ว ยตอกย้ำความรวมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน สืบทอดคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีเขมแข็ง
3. ทุนทางเศรษฐกจิ ชุมชนมีงบประมาณ หรือไมกส็ ามารถเขาถึงแหลง
ทุนทีใ่ หการสนับสนุน มีกองทุนในระดับหมูบา นหรือระดับทองถิน่ เชน
ธนาคารหมูบ า น กองทุนสวัสดิการหมูบ า น กองทุนสุขภาพตำบล
สถาบันการเงินชุมชน งบประมาณ อบต. งบประมาณเทศบาล และการ
ระดมทุนตามประเพณีหรือในโอกาสตางๆ เชน การทอดผาปา
่ิ ใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง
4. องคกรปกครองสวนทองถน
5. ปฏสิ มั พันธและการสอ่ื สาร ชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติท่ี
เขมแข็ง มีประชาคมหลายกลุม และมีคณะกรรมการหลายคณะใน
ชุมชน เอือ้ อำนวยตอการสือ่ สาร ทัง้ จากภายในและภายนอกชุมชน
6. แนวนโยบายของรัฐ ทีเ่ ปนตัวเอือ้ อำนวย เชน พระราชบัญญัตกิ ระจาย
อำนาจ นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา แผนระยะยาวผูส งู อายุ
แหงชาติ และกองทุนสงเสริมสุขภาพตำบล
พิจารณาดูใหดจี ะเห็นวา เงือ่ นไขหรือปจจัยทีน่ ำไปสูค วามสำเร็จดังกลาวมา
ขางตน (ยกเวนแนวนโยบายของรัฐ) แทจริงแลวคือสิง่ ทีป่ ระกอบกันเขาเปน
คุณสมบัตขิ องชุมชนเขมแข็งนัน่ เอง ดังนัน้ จึงอาจจะกลาวไดวา ชุมชนเขมแข็ง
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สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายของผูสูงอายุ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 บัญญัติวา
“ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนดานตางๆ ดังนี้
1. บริการทางการแพทยและการสาธารณสุข ที่จัดไวใหความสะดวกรวดเร็วแก
ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ
2. ใหการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตอการ
ดำเนินชีวิต
3. สงเสริมอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม
4. สงเสริมการพัฒนาตนเอง สรางเครือขาย และการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคม
5. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่และ
บริการสาธารณะ
6. ชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. ยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
8. ชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง
9. ใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการ
แกไขปญหาครอบครัว
10. จัดทีพ่ กั อาศัย อาหาร และเครือ่ งนุง หมใหตามความจำเปนอยางทัว่ ถึง
11. สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ตามความจำเปนอยางทั่วถึง และเปนธรรม
12. สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
13. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ที่มา: พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546

คือปจจัยขั้นพื้นฐานที่จะชวยใหกิจกรรมการดูแล
ผูส งู อายุโดยชุมชนเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได ปราศจาก
คุณสมบัตขิ อ นี้ งานทีส่ ำคัญเชนนีค้ งเปนไปไดยาก

◌ หลักประกันความมัน
่ คง:
ระบบทีเ่ ปนธรรม คอื คำตอบ
ความมั ่ น คงในการดำรงชี ว ิ ต ของผู  ส ู ง อายุ
เปนสิง่ ทีไ่ ดรบั การคุม ครองตามพระราชบัญญัตผิ ู
สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึง่ ใหความคุม ครองหลายดาน
เชน ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย การศึกษา อาชีพ การพัฒนาตนเอง และ
ความชวยเหลือเมื่ออยูในภาวะทุกขยากลำบาก
เปนตน
นับแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา ผูส งู อายุ
ทีป่ ระสบความทุกขยากเดือดรอน ฐานะยากจน
หรือไมมผี อู ปุ การะเลีย้ งดู ไดรบั เบีย้ ยังชีพ โดยรัฐ
เปนผูจ า ยให ในตอนแรกใหเดือนละ 200 บาท
ปจจุบนั ปรับเปนเดือนละ 500 บาท แตเนือ่ งจาก
งบประมาณมีจำกัด ผูส งู อายุทจ่ี ะไดรบั เบีย้ ยังชีพ
จะตองถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการในชุมชน
ทำใหมีผูที่ไดรับมีจำนวนนอยกวาจำนวนผูที่
เดือดรอนและควรไดรบั ความชวยเหลือ สำนัก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดประมาณวา ผูส งู อายุทเ่ี ดือดรอน ไมมี
รายได ไมมที พ่ี ง่ึ มีประมาณรอยละ 10 ของผูส งู
อายุทง้ั ประเทศ ในป 2549 มีผสู งู อายุประมาณ
6,617,300 คน ดังนัน้ จึงมีผสู งู อายุทย่ี ากไร ควร
ไดรบั เบีย้ ยังชีพประมาณ 668,300 คน แตรฐั จาย
เบีย้ ยังชีพใหได 400,000 คน เทานัน้ นอกจากนี้
ยังมีการวิจยั พบวาการบริหารจัดการเบีย้ ยังชีพยัง
ไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร เชน การคัดเลือกผูส งู
อายุเพือ่ รับเบีย้ ยังชีพยังไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของโครงการ ผูส งู อายุทไ่ี ดรบั เบีย้ ยังชีพจำนวน
หนึง่ ไมใชผยู ากไรจริง อีกทัง้ การจายเงินใหแกผู
สูงอายุทม่ี สี ทิ ธิกล็ า ชา
ในที่นี้จะกลาวถึงหลักประกันความมั่นคงชรา
ภาพทีส่ ำคัญ 2 ดาน คือ หลักประกันดานสุขภาพ
และหลักประกันดานรายได

◌ หลักประกันสุขภาพ:
ทีด่ ที ส่ี ดุ คอื ตองเตรียมตัวกอนแก
สวัสดิการดานสุขภาพอนามัยที่ผูสูงอายุไดรับ
ทุกวันนีร้ วมอยูใ นระบบเดียวกันกับของประชาชน
ทัว่ ไป บริการดานการรักษาพยาบาลทีผ่ สู งู อายุ
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(ไมใชทกุ คน) ไดรบั ในปจจุบนั มีอยูใ นระบบประกันทีส่ ำคัญ ตอไปนี้ คือ
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จำกัดการใชบริการอยูก บั สถานบริการทางสุขภาพของรัฐเปนหลัก ใช
บริการของสถานพยาบาลเอกชนไดเฉพาะในกรณีทฉ่ี กุ เฉิน และแพทย
ลงความเห็นวาจะเปนอันตรายตอชีวติ เทานัน้ เปนระบบบริการสุขภาพ
ทีร่ ฐั อุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และครอบคลุมผูส งู อายุไดไมเกิน
รอยละ 5 เทานัน้
2. หลักประกันสุขภาพถวนหนา (หรือทีแ่ ตเดิมเรียกวาโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค) เปนโครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหสทิ ธิดา นการรักษาพยาบาล
ขัน้ พืน้ ฐานแกประชาชนทุกคน รวมทัง้ ผูส งู อายุ หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนานี้ไมครอบคลุมผูที่มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการในระบบประกัน
สังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
เดิมทีเดียวประชาชนทีถ่ อื บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองเสียคา
บริการ 30 บาทตอครัง้ ทีไ่ ปรับบริการ แตหลังจากมีการปฏิรปู การ

ยุทธศาสตรและมาตรการสำคัญของแผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาว
ฉบับที่ 2 (2545-2564)
ยุทธศาสตร

มาตรการ

1. เตรียมความพรอมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

สรางหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
จัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
สรางจิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ

2. การสงเสริมผูสูงอายุ

สงเสริมความรู ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง
สงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
สงเสริมดานการทำงานและการหารายไดของผูสูงอายุ
สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
สงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย

3. ระบบคุมครองทางสังคมสำหรับ
ผูสูงอายุ

คุมครองดานรายได
คุมครองดานครอบครัว
จัดระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหสามารถอำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุ
บริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่สุด
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา องคกรเอกชน

4. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
งานดานผูสูงอายุระดับชาติและการ
พัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

5. การประมวลและพัฒนาองค
ความรูดานผูสูงอายุ และการติด
ตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ

สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดำเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ
มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
พัฒนาระบบขอมูลดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมัย

ที่มา: แผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาวฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564, http://oppo.opp.go.th
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ปกครองเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 เปนตนมา รัฐบาลไดยกเลิกการ
เก็บเงิน 30 บาท และผูไ ปขอรับบริการเพียงแตมบี ตั รทีบ่ อกใหทราบวา
อยูใ นความดูแลของสถานพยาบาล (ของรัฐ) แหงใดเทานัน้ ก็สามารถ
ไดรบั บริการจากสถานบริการนัน้ ได โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยอีกตอไป
3. การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ เปนประกันสุขภาพภาคเอกชน เชน
บริการของบริษทั ประกัน และ ธนาคารพาณิชยตา งๆ ระบบนีค้ รอบคลุม
ผูส งู อายุจำนวนนอย โดยมากจะเปนผูท ม่ี ฐี านะดี
4. แตไมวา จะเปนระบบประกันสุขภาพแบบไหน ก็ไมอาจใหหลักประกัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพไดเทากับการเตรียมตัวเพือ่ เปนผูส งู อายุทม่ี สี ขุ ภาพดี
และตองเตรียมมาตลอดชีวติ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื หลักประกันสุขภาพ
ในวัยสูงอายุนั้นเปนสิ่งที่ตองสรางกันตั้งแตยังไมเขาสูวัยสูงอายุ
ดวยการดูแลสุขภาพของตนอยางสม่ำเสมอ หลีกเลีย่ งการบริโภคและ
การกระทำทีจ่ ะเปนพิษเปนภัยตอสุขภาพกายและจิต ดังนัน้ ในเชิง
นโยบายแลว การใชจา ยสาธารณะใดๆ ทีจ่ ะสงเสริมใหคนมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
ทัง้ ทางกายและใจ จึงไมใชสง่ิ ทีต่ อ งประหยัดเกินไป

◌ หลักประกันรายได: ตองเรม่ิ ตัง้ แตวยั หนุม สาว
การมีหลักประกันรายไดเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวติ อยางมัน่ คง โดย
เฉพาะในปจฉิมวัยทีไ่ มไดทำงานหารายไดอกี ตอไปแลว เนือ่ งจากปจจุบนั คน
มีแนวโนมอายุยนื มากขึน้ แตโอกาสการมีงานทำและมีรายไดสำหรับผูส งู
อายุมจี ำกัด จึงทำใหผสู งู อายุมชี ว งเวลาทีม่ จี ะชีวติ อยูโ ดยปราศจากการ
ทำงานทีม่ รี ายได ยาวนานขึน้ ถาไมมหี ลักประกันรายไดเลย ชีวติ ในวัยนีก้ ็
ไมมน่ั คง
สมัยกอน คนไทยมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการสรางหลักประกันความมัน่ คง
ดานรายไดและการดูแลในวัยชรา ธรรมเนียมปฏิบตั นิ ส้ี บื ทอดกันมาจนเปน
วัฒนธรรมอยางหนึง่ ของครอบครัวไทย ดังจะเห็นไดจากการแบงมรดกใหแก
ลูกทีแ่ ตงงานแลว ในครอบครัวไทยแตเดิมมา พอแมจะแบงมรดก (เชนทีด่ นิ
ทำกิน หรือทรัพยสนิ อยางอืน่ ) ใหลกู ทุกคน คนละเทาๆ กัน พรอมกับกัน
สวนหนึง่ ไวสำหรับตัวเองดวย สวนของพอแมน้ี เปนสวนทีเ่ ก็บเอาไวเพือ่ เปน
หลักประกันวา หากไมมลี กู คนใดเลีย้ งดูตวั เองในยามแกเฒาเลย ก็จะไดใช
จายสวนนีเ้ พือ่ การดูแลชีวติ ในบัน้ ปลาย แตถา มีลกู คนใดคนหนึง่ ดูแล (ซึง่ ก็
มักจะเปนคนทีพ่ อ แมใหอยูด ว ยหลังแตงงาน) พอแมกจ็ ะยกมรดกสวนของ
ตนใหแกลกู คนนัน้ นีเ่ ปนกุศโลบายงายๆ แตไดผล ในการประกันความมัน่
คงดานรายไดและการดูแลในวัยสูงอายุของคนสมัยกอน
อยางไรก็ตาม วิธนี อ้ี าจจะเหมาะสมในสถานการณทค่ี รอบครัวมีทรัพยากร
ซึง่ จะสามารถใชเปน “เครือ่ งตอรอง” หรือเปนสิง่ จูงใจใหลกู ดูแลตนในยาม
แกเฒาได และมักจะไดผลดีภายใตเงือ่ นไขทีล่ กู ไมมที างเลือกมากนักใน
ดานอาชีพ หรือในดานการเขาถึงทรัพยากรทีจ่ ะใชเปนทุนเริม่ ตนชีวติ ครอบครัว
แตในสถานการณทท่ี รัพยากรของครอบครัวมีนอ ย คนรุน หลังสามารถเขา
ถึงแหลงทรัพยากรอืน่ ได และมีทางเลือกดานอาชีพอยูพ อสมควรเชนในปจจุบนั
ธรรมเนียมปฏิบตั นิ อ้ี าจจะไมใชหลักประกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพเสมอไป
เพราะสังคมและวัฒนธรรมเปลีย่ นไป ในทิศทางทีท่ กุ คนตองยืนอยูบ นขา
ของตัวเองตัง้ แตวยั หนุม สาวจนถึงวัยชรา การสรางหลักประกันความมัน่ คง
ดานรายไดเฉพาะตัวของแตละคนจึงมีความจำเปนอยางยิง่ การสรางหลัก
ประกันทำนองนีย้ ง่ิ จะทวีความสำคัญขึน้ ไปอีกในอนาคต เพราะผูส งู อายุมี
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จำนวนมากขึน้ อายุยนื ยาวขึน้ และความคาดหวังเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในวัย
สูงอายุกส็ งู ตามไปดวย ทัง้ หมดนีบ้ อกใหทราบวา ความมัน่ คงดานรายไดใน
วัยสูงอายุคอื คำตอบสำคัญทีจ่ ะชีใ้ หเห็นสภาพความอยูด มี สี ขุ ของผูส งู อายุ
ในอนาคต คนทีเ่ ขาสูว ยั สูงอายุโดยทีไ่ มไดม(ี สราง)หลักประกันดานรายได
ของตัวเองไวเลย อาจจะเสีย่ งตอการเปนผูส งู อายุทไ่ี มมน่ั คง
เชนเดียวกับเรือ่ งสุขภาพ หลักประกันความมัน่ คงดานรายได เปนสิง่ ทีต่ อ ง
สรางตัง้ แตคนเรายังไมเขาสูว ยั สูงอายุ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะสรางหลักประกันทีว่ า นี้
คือ การออม ซึง่ อาจจะแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ การออมแบบบังคับ
กับการออมแบบสมัครใจ
ระบบการออมเพื่อการชราภาพในปจจุบัน
การออมแบบบังคับ
กองทุนประกันสังคม

(กรณีชราภาพ+สงเคราะหบุตร)

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

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ

กำหนดเงินสมทบ
สำหรับขาราชการเทานั้น
ขาราชการ+รัฐบาล
จายฝายละ 3% ของเงินเดือน

การออมแบบสมัครใจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับประชาชนทั่วไป
ซื้อหนวยลงทุนไมต่ำกวาปละ 5,000 บาท
ผลประโยชนนำไปหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดไมเกิน 15% หรือไมเกิน 300,000 บาท

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

ก. การออมแบบบังคับ
เปนการออมระยะยาวที่แรงงานกลุมที่อยูในขายถูกกำหนดใหออมเพื่อ ไดมคี วามเคลือ่ นไหวทีจ่ ะจัดตัง้ “กองทุนบำเหน็จ
ประกันวา เมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุและเกษียณจากการทำงานแลวจะมีรายไดเพือ่ บำนาญแหงชาติ” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการ
การดำรงชีวติ โดยไมลำบาก แบงเปน 2 ประเภท คือ
คลัง กระทรวงการคลัง เปนผูข บั เคลือ่ น ถาจัดตัง้
ไดสำเร็จกองทุนนีจ้ ะเอือ้ ตอการประกันตนของแรง
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนกองทุนทีค่ รอบคลุมเฉพาะ งานทุกกลุม คือทัง้ แรงงานในระบบ (ลูกจางใน
แรงงานในภาคราชการ มีการกำหนดอัตราการสมทบทีแ่ นนอน (defined ภาครัฐและภาคเอกชน) และแรงงานนอกระบบ
contribution) คือ ขาราชการจายเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของ (เกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระทุกชนิด)
เงินเดือน และรัฐบาลสมทบใหอกี รอยละ 3 สถานะของกองทุนในเดือน ปจจุบนั โครงการอยูใ นกระบวนการทางกฎหมาย
ธันวาคม 2549 มีสมาชิกผูป ระกันตน ประมาณ 1.2 ลานคน
ในการจัดตัง้ กองทุน
2. กองทุนประกันสังคม เปนกองทุนสำหรับลูกจางเอกชน และลูกจาง
ชัว่ คราวรัฐบาล มีการกำหนดผลประโยชนทดแทนไวแนนอน (defined
benefit) บริหารจัดการโดยภาครัฐ ภายใตพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
ซึง่ กำหนดใหแรงงานในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จางตัง้ แต 1 คนขึน้ ไป
ตองประกันตนในกองทุนนี้ แรงงานและนายจางตองสงเงินเบีย้ ประกันเขา
กองทุนในอัตราเทาๆ กัน โดยรัฐสมทบใหอกี สวนหนึง่ ผูป ระกันตนได
รับประโยชนทดแทน 7 ดาน คือเจ็บปวย / ประสบอันตราย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุ ร ชราภาพ และวางงาน เมือ่ แรงงานจายเงิน
เบีย้ ประกันติดตอกันไมนอ ยกวา 15 ป และมีอายุ 55 ปขน้ึ ไป มีสทิ ธิไ์ ด
รับเงินบำนาญในอัตราตามสูตรการคำนวณทีก่ ำหนดไว ปจจุบนั ยังไมมกี าร
จายเงินบำนาญชราภาพ เนือ่ งจากเริม่ การประกันกรณีนม้ี ายังไมครบ 15
ป จะครบกำหนด 15 ปใน พ.ศ. 2557 สถิตเิ มือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2549
กองทุนประกันสังคมมีแรงงานทีป่ ระกันตนทัง้ สิน้ ประมาณ 8.9 ลานคน
คิดเปนรอยละ 24 ของแรงงานทีม่ งี านทำทัง้ หมด

ข. การออมแบบสมัครใจ
เปนการออมระยะยาวที่มีจุดมุงหมายคลายกับ
การออมแบบบังคับ แตเอกชนเปนผูบ ริหารจัดการ
ภายใตการกำกับดูแลของรัฐ มีกองทุน 2 ประเภท
คือ
1. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD-Provident
Fund) มุง หมายเพือ่ ประโยชนของลูกจางภาค
เอกชนลูกจางรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจำขาราชการ
ผูประกันตนและนายจางจายเงินสมทบเขากอง
ทุนฝายละ 2-15% ของคาจาง เมือ่ สิน้ เดือน
ธันวาคม 2549 กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มีสมาชิก
ประมาณ 1.8 ลานคน
2. กองทุนรวมเพอ่ื การเลีย้ งชีพ (RMF - Retirement Mutual Fund) เปนกองทุนเพือ่ การ

114

50-03-003-86-121 new9_V.indd 114

3/10/07 2:13:53 PM

อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทประโยชนทดแทน

อัตราสูงสุด
ที่กฎหมายกำหนด

เจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย

1.5

1.5

1.5

1.5

สงเคราะหบุตร ชราภาพ

3.0

3.0

3.0

1.0

วางงาน

5.0

0.5

0.5

0.25

รวม

9.5

5.0

5.0

2.75

ลูกจาง

นายจาง

รัฐบาล

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

ออมระยะยาวทีเ่ ปดใหผสู นใจทัว่ ไปซือ้ หนวยลงทุน เงือ่ นไขของการลงทุนคือ
ผูล งทุนจะตองซือ้ หนวยลงทุนปละไมตำ่ กวา 5,000 บาท และตองลงทุนติด
ตอกันอยางนอย 5 ป จึงจะขอรับเงินตนและประโยชนทดแทนคืนได เงินที่
ลงทุนในแตละปสามารถนำไปหักลดหยอนในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดไมเกินรอยละ 15 ของรายไดในปทล่ี งทุน หรือสูงสุดไมเกิน
300,000 บาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2549 มีกองทุนรวมเลีย้ งชีพทัง้ สิน้ 70
กองทุน

.....................................
หลักประกันความมัน
่ คงดาน
รายได เปนสง่ิ ทีต่ อ งสรางตัง้ แต
คนเรายังไมเขาสูวัยสูงอายุ
ว ิ ธ ี ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ที ่ จ ะสร า งหลั ก
ประกันทีว่ า นีค้ อื การออม
....................................

ในระยะยาว ระบบกองทุนในปจจุบนั เชน กองทุนประกันสังคมและกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ อาจจะประสบปญหา หากไมมกี ารปรับรูปแบบการออม รัฐบาล
อาจจะตองมีภาระจายมากขึน้ เพราะจำนวนผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ เร็ว ขณะทีอ่ ตั รา
การเขาสูว ยั แรงงานจะชาลง เพราะอัตราเกิดลดลง ผลก็คอื กองทุนตางๆ
จะตองจายเงินจำนวนมากเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกผูสูงอายุที่เกษียณ
หรือพนวัยทำงานแลว แตเงินทีไ่ หลเขากองทุนจะลดลงเพราะประชากรวัย
แรงงานเพิม่ ไมทนั
แมวา แนวโนมของการออมระยะยาวแบบสมัครใจในรูปแบบตางๆ จะเพิม่
ขึน้ ในปจจุบนั แตจำนวนผูท อ่ี อมก็ยงั ไมมากพอเมือ่ เทียบกับจำนวนคนวัย
แรงงานทัง้ ประเทศ และผูอ อมโดยมากก็กระจุกตัวกันอยูใ นกลุม ผูท ม่ี รี ายได
สม่ำเสมอ ซึง่ ไมใชคนสวนใหญของประเทศ สถิตจิ ำนวนผูอ อมระยะยาว
จากกองทุนตางๆ ทัง้ ประเภทบังคับและประเภทสมัครใจ รวมทัง้ ประเทศ
มีประมาณ 12 ลานรายเศษ คิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานทัง้ ประเทศ
(ซึง่ มี 36.68 ลานคน) เทานัน้ แรงงานอีก 2 ใน 3 ทีไ่ มอยูใ นระบบการ
ประกันเพือ่ อนาคตใดๆ เลยนัน้ เกือบทัง้ หมดคือเกษตรกร และแรงงานที่
ทำงานอาชีพอิสระ เชน รับทำงานทีบ่ า น รับจางทัว่ ไปนอกบาน รับเหมา รับ
ชวงงาน รับจางทำงานในครัวเรือน และขับรถรับจาง พอคาแมคา เปนตน
แรงงานที่ไมอยูในระบบการออมระยะยาวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยนั้น
ความจริงอาจจะไมใชเพราะพวกเขาไมตอ งการ แตอาจจะเปนเพราะไมมี
รายไดทจ่ี ะออมมากกวา หรืออาจจะเปนเพราะขาดความรูเ กีย่ วกับระบบการ
ออม หรือทัง้ สองอยางก็เปนได แตไมวา จะดวยเหตุใด แรงงานเหลานีม้ ี
โอกาสทีจ่ ะประสบความไมมน่ั คงดานการเงินภายหลังการเกษียณจากการ
ทำงานแลว
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สถานะกองทุนเพื่อการประกันระยะยาวในปจจุบัน
ณ ธันวาคม 2549
เงินกองทุน
(ลานบาท)

สมาชิก
(ราย)

กองทุนประกันสังคม
- รวมทุกกรณี
- กรณีชราภาพ + สงเคราะหบุตร

396,910.37
322,395.78

8,882,922

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

320,762.98

1,176,514

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

386,251.94

1,801,753

25,475.24

70 กองทุน

ประเภท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ที่มา: สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นอกจากการออมในระบบสถาบันตามรูปแบบทีก่ ลาวขางตนแลว ยังมีการ
ออมนอกระบบสถาบันซึง่ เริม่ มีแพรหลายมากขึน้ ในปจจุบนั นัน่ คือ การออม
กับองคกรจัดตัง้ ในชุมชน ซึง่ อาจมีชอ่ื เรียกตางๆ กัน เชน กลุม สัจจะออมทรัพย
กองทุนชุมชน ธนาคารหมูบ า น และกลุม ฌาปนกิจ เปนตน เปาหมายหลัก
ขององคกรการเงินในชุมชนโดยมากคือการระดมทุนดวยการออม เพือ่ จัด
สวัสดิการชวยเหลือกันเองภายในชุมชน ใหหลักประกันแกสมาชิกตัง้ แตเรือ่ ง
การประกอบอาชีพ ไปจนถึงเรือ่ งการศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล
และคาใชจา ยเมือ่ เสียชีวติ

.....................................
พฤติกรรมการออมของคน
ไทยยังไมเอื้อตอการเขาสู
สังคมผูส งู อายุ คนไทยยังออม
เพ ื ่ อ ประกั น ความมั ่ น คง
ในอนาคตกันนอยเกน
ิ ไป
....................................

จุดมุงหมายอีกอยางหนึ่งคือการสรางจิตสำนึกในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันในชุมชน เปนการสรางคนใหมจี ติ สำนึกและมีศกั ยภาพในการพึง่
ตนเอง บนพืน้ ฐานของคุณธรรมและความพอเพียง องคกรการเงินในชุมชน
ที่มีความพรอมบางแหงอาจนำดอกผลจากการออมมาใชจายเพื่อการชรา
ภาพของสมาชิกชุมชน ตัวอยางของกลุม ออมทรัพยทส่ี ำคัญไดแก กลุม สัจจะ
ออมทรัพยบา นน้ำขาว จังหวัดสงขลา กลุม สัจจะออมทรัพยตำบลคลอง
เปยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุม สัจจะออมทรัพยจงั หวัดกระบี่ ตราด
และจันทบุรี เปนตน
มีการตัง้ ขอสังเกตวา พฤติกรรมการออมของคนไทยยังไมเอือ้ ตอการเขา
สูส งั คมผูส งู อายุ ไมวา จะเปนการออมแบบบังคับหรือแบบสมัครใจก็ตาม
ความหมายของขอนีก้ ค็ อื คนไทยยังออมเพือ่ ประกันความมัน่ คงในอนาคต
กันนอยเกินไป และขาดความรูค วามเขาใจในการบริหารจัดการเงินออม
อยางเหมาะสม ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากไมมรี ะบบการออมทีจ่ งู ใจพอ เพราะ
จะวาไปแลวประเทศไทยเพิง่ มีระบบการออมระยะยาวเพือ่ การชราภาพเมือ่
ไมนานมานีเ้ อง เทียบกับบางประเทศ เชน เกาหลี และไตหวัน แลวแตก
ตางกันมาก
การออมระยะยาวเพือ่ ความมัน่ คงทางการเงินหลังการเกษียณ เปนนโยบาย
สำคัญของทุกประเทศทีเ่ ขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย เพราะการ
ออมประเภทนี้ไมเพียงแตเปนการประกันความมั่นคงสำหรับบุคคลแต
ละคนเทานัน้
แตยงั เปนคุณปู การตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย
เนือ่ งจากเปนการระดมทุน เพือ่ เพิม่ เงินทุนในประเทศ ซึง่ เปนประโยชนโดย
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ตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไดทาง
หนึง่ ดวย

เตรียมพรอม: รับมอื กับสง่ิ ทาทาย
จากสถานการณทางประชากร และแนวโนมดานการดูแลผูส งู อายุทก่ี ลาว
มาขางตน ทำใหมองเห็นวา มีประเด็นทาทายหลายเรือ่ งรออยูข า งหนาใน
การเตรียมความพรอมสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ ในทีน่ จ้ี ะกลาวถึงประเด็น
ทาทายทีส่ ำคัญบางประเด็น พรอมทัง้ สิง่ ทีส่ งั คมจะตองเตรียมพรอมเพือ่ การ
นี้ โดยจะพิจารณาเปน 2 ระยะเวลา คือในระยะสัน้ และระยะยาว ในตอน
ทายจะกลาวถึงกลไกทีจ่ ำเปนในการขับเคลือ่ นภารกิจเหลานีไ้ ปสูค วามสำเร็จ

◌ การเตรียมพรอมในระยะสัน
้
ในระยะทีก่ ำลังจะเปลีย่ นผานเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ จะเกิดชวงเวลา
สัน้ ๆ ทีถ่ อื วาปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับการพัฒนา ในชวงเวลาดังกลาวนี้
อัตราสวนประชากรทีอ่ ยูใ นสถานะผูพ ง่ึ พิง (เด็กและผูส งู อายุ) ตอประชากร
วัยแรงงานต่ำมาก ซึง่ ถือวาเอือ้ ตอการออมและการพัฒนาประเทศอยางยิง่
ถาประชากรวัยแรงงานมี “คุณภาพ” ทีด่ พี อ ประเทศจะไดรบั อานิสงสอยาง
มหาศาล แตเนือ่ งจากชวงเวลาแหงการปนผลทางประชากรนีเ้ หลืออยูอ กี ไม
มาก ภายในประมาณ 10 ป ขางหนานี้ ชวงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ นีก้ จ็ ะผานไป
ประเด็นทาทายอยูท ว่ี า ทำอยางไรจึงจะทำใหชว งเวลาทองนีเ้ ปนเวลาที่
เกดิ การพัฒนาสูงสุด และทำอยางไรคนไทยจึงจะไดรบั อานสิ งสสงู สุด
จากชวงเวลานี้
คำตอบสำคัญคงจะหนีไมพน การทำใหแรงงานทีม่ อี ยูท ง้ ั หมดกวา 36.68 ลานคน
เปนแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือมีความสามารถในการผลิตสูง ยิง่ แรงงานมี
ความสามารถในการผลิตสูงเทาไร ผลผลิตสวนทีจ่ ะเหลือกินเหลือใชยง่ิ จะ
มากเทานัน้ เนือ่ งจากคนทีท่ ำการผลิต(แรงงาน)มีมาก แตคนทีต่ อ งเลีย้ งดู
(เด็กและผูส งู อายุ) ยังมีนอ ย ดังนัน้ เศรษฐกิจก็จะเขมแข็ง ถาสังคมไทย
สามารถไดรบั ประโยชนสงู สุดจากชวงเวลาทองนี้ ก็จะเปนการเตรียมพรอม
ทางเศรษฐกิจทีด่ ที ส่ี ดุ กอนทีจ่ ะกาวเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุอยางเต็มขัน้
ในชวงเวลาตอไป
งานที่ยากในชวงนี้คือการยกระดับความสามารถในการผลิตของแรงงาน
ไทยใหสงู ขึน้ และตองทำใหสงู ขึน้ โดยเร็ว กอนทีเ่ วลาทองนีจ้ ะผานพนไป
จุดออนของประเทศไทยก็คอื แรงงานไทยสวนใหญมรี ะดับการศึกษาคอน
ขางต่ำ และคุณภาพของการศึกษายังไมดเี ทาทีค่ วร อีกทัง้ การผลิตกำลังคน
ของสถาบันการศึกษาก็ยงั ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานทีม่ ฝี ม อื ระดับกลาง
ทามกลางสิง่ ทาทายเหลานี้ รัฐและภาคเอกชนควรกำหนดยุทธศาสตรและ
มาตรการทีจ่ ะยกระดับฝมอื แรงงานใหสงู ขึน้ รวมทัง้ สรางจิตวิญญาณของ
การเปนแรงงานทีพ่ งึ ประสงค ใหเหมาะสมกับยุคสมัยแหงการแขงขัน การ
ยกระดับคุณภาพแรงงานนีต้ อ งเรงทำใหไดดว ยแผนระยะสัน้ ไมใชดว ยแผน
ระยะยาว
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◌ การเตรียมพรอมในระยะยาว
ประเด็นทาทายในระยะยาวอยูที่การเตรียมความพรอมของคนและระบบ ปญหาทาทายและการเตรียมพรอมสู
เพือ่ การเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี ปี ระสิทธิภาพในทุกดาน มิตสิ ำคัญในการ สังคมผูส งู อายุ: ทัศนะจากกระทรวงการ
เตรียมความพรอมในระยะยาวควรครอบคลุมถึงประเด็นตอไปนี้
พัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย
•
•
•
•
•

การเตรียมคนในทุกชวงวัย (วัยเด็ก, วัยแรงงาน, วัยสูงอายุ) ใหสามารถ
เขาสูก ารเปนผูส งู อายุอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความมัน่ คง ทัง้ ในดาน
สุขภาพอนามัยและในการเปนแรงงานทีม่ คี วามสามารถในการผลิตสูง
การสรางระบบและกลไกของสังคมที่เอื้อตอการเปนสังคมผูสูงอายุ
ทีม่ น่ั คง
การสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัวและชุมชน เพือ่ ใหสามารถจัด
การกับปญหาผูส งู อายุไดดว ยตัวเอง
การสรางสิง่ แวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ ทีเ่ หมาะ
สมกับการเปนสังคมผูส งู อายุ
การใหผสู งู อายุมสี ว นรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

มีความจำเปนตองเสนอประเด็นเหลานีใ้ หประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคี
ทีเ่ กีย่ วของไดมองเห็นปญหาทีท่ า ทายรวมกัน เพือ่ รวมมือกันขับเคลือ่ นการ
ดำเนินงาน ใหเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ยางรวดเร็วและจริงจัง
มาตรการสำคัญเพอ่ื ตอบสนองตอประเด็นทาทายในการเตรียมพรอม
เขาสูส งั คมผูส งู อายุ ควรครอบคลุมถึงเรอ่ื งตอไปนี้

◌ ปญหาผูส งู อายุทเ่ี ปนอยูใ นวันนีแ้ ละในอนาคต
คืออะไร และกระทรวงมีนโยบายหรือโครงการ
อะไรบาง
ปญหาสำคัญคือเรืองการดูแล เนือ่ งจากความ
สัมพันธในครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป
มีการ
เคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองทำใหเกิดปญหา
ผูส งู อายุขาดการดูแล และตองพึง่ พาตนเองมาก
ขึน้ สวนใหญเปนผูส งู อายุทอ่ี ยูใ นชนบทและไม
สามารถรับบริการและสวัสดิการทางสังคมได
อยางทัว่ ถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมี
นโยบายทีใ่ หความสำคัญกับ “ชุมชน” และ “การ
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน” เปนลำดับ
แรก จึงไดกำหนดยุทธศาสตรทางสังคมเพือ่ รอง
รับสภาพปญหาในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิด
ขึน้ ในอนาคต โดยการสงเสริมสนับสนุนใหกลไก
ของชุมชน ทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เครือ
ขายตางๆทัง้ ภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร
จัดทำระบบสวัสดิการสังคม โดยมีผสู งู อายุเปน
กลุม เปาหมายหลักกลุม หนึง่ ตลอดจนสงเสริม
ระบบอาสมัครดูแลผูส งู อายุทบ่ี า นใหเกิดขึน้ ในทุก
ชุมชน เพือ่ นำไปสูส งั คมทีไ่ มทอดทิง้ กัน

1. การสนับสนุนใหประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง หัวใจสำคัญในเรือ่ งนีอ้ ยูท ่ี
ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ทีจ่ ะทำใหคนมีสขุ นิสยั ทีด่ ี เริม่ ตัง้ แตในวัยเด็ก
ไปจนตลอดชีวติ สนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนมีสว นรวม และสามารถ
จัดการดูแลสุขภาพของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกวัยสูงอายุ อยางนอย
ในขัน้ ปฐมภูมิ สรางเสริมระบบรักษาสุขภาพทีไ่ มเปนภาระดานงบประมาณ ◌ รัฐจะจัดการอยางไรกับชองวางดานคุณภาพชีวติ
ของผูส งู อายุอยูใ นสังคมทีแ่ ตกตางกัน
แกรฐั มากเกินไป และควรมีหลายระบบเพือ่ ใหประชาชนสามารถเลือกได ทางภาครัฐไดปรับเปลี่ยนมุมมองผูสูงอายุจาก
แตทกุ ระบบจะตองไดมาตรฐานเปนทีย่ อมรับได
บุคคลทีส่ มควรไดรบั การตอบแทน หรือในฐานะ
“ผูร บั ” เปน บุคคลในฐานะ “ผูใ ห” หรือผูส งู อายุ
2. การเพม่ิ ผลติ ภาพของแรงงานทุกกลุม ทุกวัย เพือ่ ใหสอดคลองกับความ เปนบุคคลทีไ่ ดทำประโยชนตอ สังคมและสมควร
ตองการและทิศทางการขยายตัวของภาคการผลิต
ปรับเปาหมายและ สงเสริมใหคงคุณคาไวนานทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูส งู อายุจงึ
กระบวนการผลิตกำลังคนของสถาบันการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ กำหนด ไดรบั การคุม ครองสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน ตามพระราช
สัดสวนของผูเ รียนในดานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด บัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 เพือ่ ขยายโอกาสทาง
แรงงาน สรางจิตวิญญาณของการเปนแรงงานทีพ่ งึ ประสงค และพรอมกันนัน้ เศรษฐกิจและสังคมผานการสนับสนุนการประกอบ
รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีนสิ ยั ใฝการเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา โดยเฉพาะ อาชีพจากกองทุนผูส งู อายุ ระบบประกันสุขภาพ
การเรียนรูด ว ยตัวเองผานศูนยการเรียนรูส าธารณะตางๆ เชน หองสมุด สือ่ เบีย้ ยังชีพ อาสาสมัครดูแลผูส งู อายุทบ่ี า น ฯลฯ
สำหรับผูสูงอายุที่อยูในสถานภาพที่ดีและยังคง
อิเล็กทรอนิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีศกั ยภาพ ไดสง เสริมสนับสนุนผานไปยังชมรม
3. สรางระบบและกลไกทีเ่ อือ้ ตอการสรางความมัน่ คงระยะยาว หัวใจสำคัญ สมาคมของผูส งู อายุในการทำกิจกรรมเพือ่ กลุม ผู
ของการเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี น่ั คง อยูท เ่ี รือ่ งสำคัญ 2 เรือ่ ง คือ (1) ระบบการ สูงอายุ หรือเพือ่ สังคม และการใชประโยชนจาก
ภูมปิ ญ
 ญาของผูส งู อายุ
จางงานทีเ่ อือ้ ตอการทำงานของผูส งู อายุ และ (2) ระบบประกันความมัน่ คง
เพือ่ การชราภาพทีเ่ หมาะสมและจูงใจ ระบบการจางงานนัน้ ควรใหเหมาะ
สมกับผูส งู อายุทต่ี อ งการทำงานตอไป เชน งานทีไ่ มตอ งออกแรงมากเกินไป
และงานทีท่ ำแบบไมเต็มเวลา เปนตน สวนการประกันเพือ่ ชราภาพนัน้ มี
ความจำเปนที่จะตองสรางระบบประกันที่ครอบคลุมถึงกลุมแรงงานทั้งใน
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ระบบและนอกระบบ เชน ผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูท ำงาน
อิสระตางๆ
◌ ทำอยางไร สถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว
และชุมชนจะคงบทบาทการดูแลผูส งู อายุเหมือน 4. สรางเสรมิ ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอครอบครัวและ
ในอดีตทีผ่ า นมา
ชุมชนทองถิน่
สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและการสรางงานในทองถิน่
ภาครัฐไดวางแนวทาง คือ การสรางความเขมแข็ง เพือ่ เอือ้ ตอการไดอยูร ว มกัน หรืออยูใ กลชดิ กัน ของสมาชิกครอบครัว อันจะ
ใหชมุ ชน ทองถิน่ เพือ่ เพิม่ บทบาทใหชมุ ชนมี ทำใหผสู งู อายุมโี อกาสไดรบั การดูแลจากบุตรหลานมากทีส่ ดุ สรางเสริม
สวนรวมในการดูแลผูส งู อายุมากขึน้ โดยการสง ความเขมแข็งของชุมชนโดยการสนับสนุนการรวมกลุม และการสรางองคกร
เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เครือขายใน ทองถิน่ เพือ่ ดำเนินงานทัง้ ในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการดูแล
ทองถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสวัสดิการ สุขภาพของประชาชน บนพืน้ ฐานของการชวยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน
สังคมภายในชุมชน โดยอาศัยการมีสว นรวมของ
สมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุและประชาชน 5.สรางเสรมิ ความเขมแข็งทางสังคมวัฒนธรรมและสง่ิ แวดลอมเพือ่ ให
ในชุมชน ทำใหเกิดความตระหนักในปญหาและ เอือ้ ตอการเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี น่ั คง สงเสริมและฟน ฟูสถาบันทางสังคมใน
ผานกระบวนการเรียนรูร ว มกัน จนกระทัง่ ครอบครัว
และชุมชน สามารถจัดการแกไข และปองกัน ระดับชุมชน เชน วัด โรงเรียน และองคกรชุมชน ใหเกิดการรวมมือกันเขม
ปญหาในชุมชนเองได และสงผลใหเกิดระบบการ แข็ง จรรโลงคุณธรรมและหลักปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน
เรือ่ งความกตัญูกตเวที การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนา และการ
ดูแลผูส งู อายุอยางตอเนือ่ ง
เคารพและใหเกียรติผสู งู อายุ วางกฎเกณฑการจัดบริการสาธารณะและที่
◌ ความมัน่ คงในวัยสูงอายุสมควรจะไดรบั การ อยูอ าศัย ใหผสู งู อายุสามารถใชประโยชนไดโดยไมเสีย่ งตอสุขภาพ คุม ครอง
สิทธิของผูส งู อายุตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายอยางเปนรูปธรรม
ขับเคลือ่ นอยางเปนรูปธรรมไดอยางไร
ในปจจุบนั ภาคสวนตางๆ ไดเริม่ มีการขับเคลือ่ น
ในประเด็น “ความมัน่ คงในผูส งู อายุ” และมี 6. สงเสรมิ การมีสว นรวมของผูส งู อายุในการพัฒนา ทัง้ ในระดับชุมชนและ
แนวโนมทีจ่ ะเพิม่ ความเขมขนในการดำเนินการ ในระดับชาติ มีกลไกทีจ่ ะใหโอกาสผูส งู อายุ ในฐานะคลังแหงภูมปิ ญ
 ญา
มากขึน้
หากมองในภาพรวมของประเทศไทย ไดถา ยทอดประสบการณและภูมปิ ญ
 ญาสูค นรุน หลังอยางจริงจัง สถาบัน
ความมั่นคงในผูสูงอายุจะเปนการเตรียมความ การศึ ก ษาและองค ก รจั ด ตั ้ งในระดั บ ชุ ม ชนและท อ งถิ ่ น ควรเข า มามี
พรอมของสังคมไทย โดยมีการเตรียมการในทุก บทบาทสำคัญในเรือ่ งนี้ ควรพิจารณาขยายอายุการเกษียณใหสอดคลองกับ
กลุม ตัง้ แตวยั เด็ก วัยแรงงาน จนถึงวัยสูงอายุ ขอเท็จจริงทางประชากร ความตองการทำงานของผูส งู อายุ ระบบการจางงาน
และทุกมิติของการพัฒนาจะเปนองครวมการ ในตลาดแรงงาน และความมัน่ คงของบุคคลในปจฉิมวัย
พัฒนาศักยภาพของคน หลักประกันทางเศรษฐกิจ
การมีสว นรวมในสังคม และสวัสดิการสังคม ทัง้ นี้
การดำเนินการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ ประเด็นสำคัญทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีส้ อดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรการ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท เ่ี กีย่ วของ ซึง่ ไดมี ทีก่ ำหนดไวในแผนผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
การบรรจุประเด็นตางๆ ในยุทธศาสตร และ
 วามสำเร็จ
มาตรการภายใตแผนผูส งู อายุแหงชาติฉบับที่ 2 ◌ กลไกขับเคลอ่ื นสูค
(พ.ศ.2545-2564) โดยมีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เปาหมาย และระยะเวลาดำเนินอยางชัดเจน แนว การทีจ่ ะขับเคลือ่ นภารกิจสำคัญ ในการเตรียมพรอมสูส งั คมผูส งู อายุให
ทางหลักในการดำเนินงานมี 3 ประการ คือ บรรลุถงึ ความสำเร็จได จะตองอาศัยความเขมแข็งและการรวมมือกันของ
(1) สรางความเขมแข็งใหองคกรผูส งู อายุทง้ั ระดับ กลไกหลายสวน ทีส่ ำคัญและใครจะเนนเปนพิเศษในทีน่ ค้ี อื 3 กลไกหลัก
นโยบายและชุมชน (2) ใหชมุ ชนและทองถิน่ เขา อันประกอบดวย กลไกวิชาการ กลไกการเมืองและระบบราชการ และ
มามีบทบาทในการจัดบริการทีเ่ หมาะสม ตรงกับ กลไกสังคม
ความตองการ และ (3) คณะกรรมการผูส งู
อายุแหงชาติ ซึง่ ประกอบดวยภาครัฐและเอกชน กลไกวิชาการเปรียบเสมือนมันสมอง มีบทบาทในการคนควาวิจยั และเสนอ
จะตองเปนผูก ำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แนะปญหาเกีย่ วกับผูส งู อายุ
และแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแกปญ
 หา
และให ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ นประเด็ น
เหลานัน้ ขณะเดียวกันก็ตดิ ตามและประเมินผลในทุกมิติ ทีแ่ ลวมาดูเหมือน
ดังกลาวในทุกมิติ
วากลไกวิชาการมีจะความไวตอเรือ่ งนีพ้ อสมควร ดังจะเห็นวามีงานวิจยั เกีย่ ว
ทีม่ า: นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนา กับผูสูงอายุเปนจำนวนมากในปจจุบัน แมวางานวิจัยสวนใหญจะไมไดตั้ง
โจทยเพือ่ ตอบปญหาเชิงนโยบายโดยตรง แตกม็ งี านวิจยั จำนวนไมนอ ยทีช่ ้ี
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย, พฤศจิกายน 2549
ใหเห็นลักษณะของปญหาและความตองการในเรือ่ งนี้ กลาวไดวา งานทาง
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วิชาการในเวลานี้ มีมากพอทีฝ่ า ยนโยบายจะสามารถนำมาสังเคราะห เพือ่
ขับเคลือ่ นสูภ าคปฏิบตั ติ อ ไปได
กลไกการเมืองและระบบราชการทีผ่ า นมาทำงานคอนขางจะชา เห็นไดจาก
กระบวนการผลักดันพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต พ.ศ. 2537 กวา
จะเสร็จสมบูรณกใ็ ชเวลาไปเกือบ 10 ป (สำเร็จ ในป 2546) ในระยะหลังๆ
อาจจะเคลือ่ นไหวเร็วขึน้ บาง แตเรือ่ งสำคัญๆ เชน ระบบการประกันความ
มัน่ คงดานรายไดทจ่ี ะครอบคลุมแรงงานทุกภาคสวนยังไมบรรลุผลสำเร็จ
ปญหาอีกประการหนึง่ คือ ภาครัฐยังทำงานแบบแยกสวน ดังจะเห็นวา งาน
ทีเ่ กีย่ วกับผูส งู อายุในปจจุบนั กระจัดกระจายอยูใ น 16 หนวยงานระดับกรม
ของ 11 กระทรวง และงานเหลานีส้ ว นใหญยงั ยึดแนวทางการใหการ
สงเคราะหเปนหลัก โครงการทีช่ ว ยพัฒนาผูส งู อายุใหไมตอ งพึง่ พิง และให
ครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถรับภาระงานดานผูส งู อายุได
เอง ยังมีนอ ย เทาทีม่ อี ยูม กั เปนโครงการทีเ่ พิง่ เริม่ ตน และอยูใ นระหวางหารูป
แบบทีเ่ หมาะสม
สวนการเคลือ่ นไหวของกลไกสังคมโดยรวมก็ยงั คอนขางเชือ่ งชา เพราะขาด
ความตระหนักและขาดทรัพยากร
ประเด็นสำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปสูค วามสำเร็จนี้ มิไดอยูท ค่ี วามเขมแข็งของ
แตละกลไกเพียงอยางเดียว แตอยูท ค่ี วามรวมมือกันอยางเปนเอกภาพของ
กลไกเหลานีด้ ว ย เรือ่ งนีก้ ด็ เู หมือนจะยังตองพัฒนาอยูอ กี มาก ความสำเร็จ
จะเกิดขึน้ ไดงา ยกวา ถาฝายนโยบายและหนวยงานภาครัฐ (กลไกการเมือง
และระบบราชการ) ทำงานอยางใกลชดิ และบนพืน้ ฐานของขอมูลทีป่ อ นมา
จากกลไกวิชาการ และกลไกสังคม ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับผูส งู อายุในระดับ
ตางๆ อาศัยนโยบายจากกลไกการเมือง และความรูจ ากกลไกวิชาการเปน
แนวทาง การทำงานสอดประสานกันอยางเปนเอกภาพเชนนี้ มีโอกาสจะ
ประสบความสำเร็จมากกวา

วันนี้ จึงไดเวลาทีป่ ระเทศไทยจะเตรียมพรอมอยางจรงิ จัง
เพอ่ื วาสังคมจะไดรบั ความรมเย็นจากรมเงาของลำดวน
อยางเต็มที่ และเพอ่ื ทีใ่ นวันขางหนาดอกและใบของ
ลำดวนจะไดรว งลงไปเปนปุย เสรมิ สรางทุนทางสังคม
ของไทยใหเขมแข็งยง่ิ ขึน
้
......................................................................

คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร:
แปดสบิ ยังแจว
ในวัย 83 ปเศษ คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร ยังดู
กระฉับกระเฉง เคลือ่ นไหวคลองแคลว และทีส่ ำคัญ
คุณยายดูแจมใส ไรรว้ิ รอยของความทุกขความกังวล
เพียงเห็นก็บอกไดวา เปนผูส งู วัยทีส่ ขุ ภาพดีทง้ั กาย
และใจ
หลายคนทีไ่ ดพบคุณยายอดไมไดทจ่ี ะถามวา อะไร
คือเคล็ดลับของการมีสขุ ภาพดีในวัยสูงอายุ
“กรรมพันธุก อ็ าจจะมีสว นมัง้ เพราะคุณแมมอี ายุถงึ
102 ป” คุณยายตอบ “แตทส่ี ำคัญจริงๆ คือเปนคน
ชอบออกกำลังกายมาตัง้ แตเปนเด็ก ทุกวันนีก้ ย็ งั ออก
กำลังกายอยูเ สมอ”
คุณยายเลาวาตอนเรียนอยูชั้นมัธยมเปนนักกีฬา
วิง่ 100 เมตร และวิง่ ผลัดของโรงเรียน ตืน่ มาซอมวิง่
ตอนตี 3 ถึงตี 5 ทุกวัน หลังแตงงานก็ยงั เลนกีฬา
อยางตอเนือ่ ง ทีเ่ ลนเปนประจำก็มกี อลฟ เทนนิส และ
แบดมินตัน พออายุยา งเขาวัย 50 ป ก็หนั มาออก
กำลังกายเบาๆ เชน แอโรบิค เตนรำ และรองเพลง
เคล็ดลับอีกขอหนึ่งของคุณยายคือทำจิตใจใหราเริง
อยูเ สมอ ไมเครียด และเขาสังคมกับเพือ่ นฝูงทีส่ นิทส
นมกันเปนประจำ แตทส่ี ำคัญคือคุณยายมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน มีลกู หลานทีด่ มี คี วามกตัญู สิง่ เหลานีน้ ำ
ความสุขมาให และเปนเสมือนยาอายุวฒ
ั นะขนานหนึง่
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การทำงานคืออีกสิง่ หนึง่ ทีท่ ำใหคณ
ุ ยายรูส กึ มีพลังอยูเ สมองานทีค่ ณ
ุ ยายทำสวนมาก
ทุกวันนีค้ ณ
ุ ยายทำงานเปนอาสาสมัครของ
มักเปนงานดานสังคมสงเคราะห
องคกรตางๆ หลายแหง และทำติดตอกันมากวา 50 ปแลว การทำงานสังคม
สงเคราะห ทำใหไดเพือ่ น ไดประสบการณและไดความรูท เ่ี ปนประโยชน ทีส่ ำคัญ
คือไดความสุขและความภูมใิ จ

ใหนอ ย ยิง่ อายุมากขึน้ ยิง่ ควรกินพวกเนือ้ สัตวและ
ไขมันใหนอ ยลง รางกายจะแข็งแรงและหางไกลโรค
คุณหมอเนนวา “เรือ่ งการกินอยางเดียวนะ คนชนบท
เขากินดีกวาคนกรุง”

เรือ่ งการออกกำลังกายคุณหมอเนนเปนพิเศษวา ไม
จำเปนตองลงทุนเพือ่ ออกกำลัง การทำงานทุกอยาง
แมแตงานในเรือกสวนไรนา ของชาวชนบท หรือการ
ทำงานบานของแมบา น ก็เปนการออกกำลังทีด่ ี ถา
การทำงานแบบกมๆเงยๆทำใหมปี ญ
 หาเกีย่ วกับหลังหรือ
เขา ก็อาจบรรเทาดวยการออกกำลังแบบ passive
exercise คือใหผอู น่ื บีบ นวดให ยิง่ การออกกำลังดวย
การวิง่ วายน้ำ ดัดตัว โยคะ ชีก่ ง ไทเกก หรือแอโรบิก
ก็ยง่ิ เหมาะสำหรับผูส งู อายุ แตเคล็ดลับอยูท ต่ี อ งออก
คุณยายยึดพระดำรัสของสมเด็จยาทีว่ า “อยาใหลมหายใจสูญเปลา” เปนอุดมคติ กำลังอยางสม่ำเสมอ
ดูเหมือนวาคุณยายจะทำงานสังคมสงเคราะหแทบทุกอยาง ไมวา จะเปนงานอาสา
สมัครคุมประพฤติประจำศาลอาญา (เปนประธานคณะกรรมการ) อาสาสมัคร
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาชิกสมทบ
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ รวมถึงงานสังคมสงเคราะหในยามที่
เกิดวิบตั ภิ ยั เชน น้ำทวม สึนามิ ไฟใต และเยีย่ มทหารทีช่ ายแดน เปนตน คุณยาย
ทำงานเหลานีด้ ว ยใจรักและดวยจิตวิญญาณ เพราะ “ทำงานเหลานีแ้ ลวจิตใจเรา
ก็มคี วามสุข”

ในวัยกวา 83 ป คุณยายทัศนาบอกวายังจะทำงานเหลานีไ้ ปเรือ่ ยๆ ในยามวางนอก
จากจะดูแลบาน อานหนังสือทีช่ อบ และติดตามขาวสารบานเมืองแลว คุณยายยัง
ใชเวลาสวนหนึง่ เขียนบทกวีดว ย แตทอ่ี อกจะพิเศษมากๆ คือตอนนีค้ ณ
ุ ยายกำลัง
เรียนรองเพลงและเตนรำ
อยางนีต้ อ งบอกวา “แปดสบิ ยังแจว”

คุณหมอเฉกไดชื่อวาเปนผูสูงวัยชั้นแนวหนาคนหนึ่ง
ทีอ่ อกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะวายน้ำ ใน
ชวงเวลา 40 ปทผ่ี า นมา คุณหมอวายน้ำคิดเปนระยะ
ทางสะสมกวา 7,900 กิโลเมตรแลว สถิตนิ บ้ี นั ทึก
ไวชดั เจนทีส่ ระวายน้ำของสปอรตคลับแหงราชกรีฑา
สโมสร ทัง้ นี้ ไมนบั รวมถวยรางวัลจำนวนเกือบเต็มตู
ทีไ่ ดจากการแขงขันกีฬาผูส งู อายุ

สัมภาษณ คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร
ความสุขของผูส งู อายุสำหรับคุณหมอเฉก ตองตัง้ ตน
25 กุมภาพันธ 2550
จากครอบครัวทีอ่ บอุน มีกนิ มีใชพอเพียง ซึง่ ตองเก็บ
.......................................................................................................................... หอมรอมริบสะสมมาตัง้ แตยงั หนุม ยังสาว “พระพุทธ
เจาสอนวา สำหรับชาวบาน ความสุขเกิดจากการมี
ทรัพย ใชทรัพยเปน และไมปน หนี”้ คุณหมออางหลัก
ทางพุทธศาสนา
แตความสงบทางใจก็สำคัญไมนอ ยไปกวากัน ความ
สงบทางใจของผูสูงอายุนั้นไดจากการตั้งมั่นอยูใน
ผมตัง้ ใจจะแกแลวตายเมอ่ื อายุ 120 หลักธรรมของศาสนา ถาเปนพุทธก็ตอ งรักษาศีลหา
และถาใหดขี น้ึ ไปอีกก็ตอ งทำจิตใหมสี มาธิ จะทำ
เอยนามนายแพทยเฉก ธนะสิริ คงมีนอ ยคนทีไ่ มรจู กั สมาธิทไ่ี หนก็ได ทีบ่ า น ทีว่ ดั หรือแมแตขณะทีท่ ำงาน
แตในหมูค นทีบ่ อกวารูจ กั นัน้ คงมีไมมากทีร่ วู า อะไร หรือออกกำลังกายอยูก ท็ ำใจใหเปนสมาธิได โดยการ
คือเคล็ดลับของการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงแมในวัยหลัง ทำใจใหแนวแน จดจออยูก บั สิง่ ทีท่ ำเทานัน้
80 ของคุณหมอ แข็งแรงและสุขภาพดีจนอยากจะให
“เวลาผมวายน้ำ 30-40 นาที ผมวายน้ำจงกรม...
ฉายาทานวา “เปนผูส งู วัยทีย่ งั หนุม ทัง้ กายและใจ”
ซายไป ขวาไป นิง้ ไปเลย เกิดพลังมหาศาล”
ในรอบ 40 ปทผ่ี า นมา คุณหมอเฉกไมเคยกินยาเลย
เคยเปนหวัดเพียง 2 ครัง้ เทานัน้ ครัง้ สุดทายเมือ่ กวา “ผมตัง้ เปาชีวติ ของผมไว 120 ป ตัง้ แต 15 ปท่ี
10 ปมาแลว แตกไ็ มไดกนิ ยา ความเจ็บปวยอยางอืน่ แลว ... ตัง้ ใจจะแกแลวตายเมือ่ อายุ 120 ป” คุณหมอ
ทีม่ ากกวาหวัดนัน้ ไมตอ งพูดถึง ดูเหมือนคุณหมอจะ กลาวดวยน้ำเสียงเรียบๆ แตจริงจัง ทีส่ ำคัญคุณหมอ
บอกวาใครๆ ก็ทำอยางทานได
ลืมไปหมดแลว

นายแพทยเฉก ธนะสริ :ิ

การทำใหมสี ขุ ภาพดีอยูเ สมอแมในวัยสูงอายุ สำหรับ กินผัก ผลไมและธัญพืชเยอะๆ ลดเนือ้ สัตวและไขมัน
คุณหมอไมใชเคล็ดลับ แตทกุ คนทำได ถาใสใจเรือ่ ง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และทำใจใหสงบ นีค่ อื กุญแจ
สำคัญทีท่ ำใหแข็งแรงและเปนสุขในวัยสูงอายุ ตาม
อาหาร ออกกำลัง และทำจิตใจใหสงบแจมใส
แบบของนายแพทยเฉก ธนะสิริ คุณหมอวัยหลัง 80 ที่
กินอยางไรใหแข็งแรงและอายุยนื ? “กินอยางชาง มา ยังไมรจู กั คำวาแก
วัว ควาย แรด ยีราฟซิ” คุณหมอตอบเหมือบกับ
จะพูดเลน แตความหมายทีข่ ยายตอคือ กินอาหาร เรียบเรียงจากการสัมภาษณนายแพทยเฉก ธนะสิริ
จำพวกผักสด ผลไมและธัญพืช ซึง่ เปนอาหารทีใ่ ห 7 พฤศจิกายน 2549
วิตามินเยอะๆ กินอาหารจำพวกเนือ้ สัตวและไขมัน .............................................................................
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