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เมื่อกลาวถึง “ผูสูงอายุ” แลว เราก็มักจะนึกถึงบุคคลที่มีอายุมากกวา ๖๐ ปขึ้นไป ซึ่งบุคคล
ดงักลาวนบัวนัจะยิง่มมีากขึน้ในสงัคม โดยเฉพาะในสงัคมไทยทีป่จจบุนัไดเปน “สงัคมสงูอายโุดยสมบูรณ”
(Complete Aged Society) คอื มปีระชากรสงูอายเุพิม่ขึน้ถงึ ๑ ใน ๕ หรอืประมาณรอยละ ๒๐ ของจาํนวน
ประชากรท้ังประเทศ และคาดวาจะเปน “สงัคมสูงวยัระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ในอีก ๑๔ ป
ขางหนา คือ ในป พ.ศ. ๒๕๗๙ ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๓๐ ของ

จาํนวนประชากรทัง้ประเทศ ซึง่ตาม
ทรรศนะของผูเขียนมีความเห็นวา
การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย
ดังกลาวนาจะมีสาเหตุที่สําคัญ 
๒ ประการ กลาวคอื ประการแรก
เนื่องจากผู สู งอายุในกลุ มนี้มี
ฐานที่มาจากเด็กที่เกิดในชวงหลงั
สงครามโลกครัง้ทีส่อง หรือที่เรียก
โดยทัว่ไปวา “ยคุ Baby boomers” 

ซึง่เปนคนทีเ่กดิในระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๗ โดยในชวงเวลานีไ้ดมผีูคนลมตายในสงครามเปนจาํนวน
มาก จึงเปนกระแสที่ทุกครอบครัวตองมีลูกหลายคนเพ่ือมาเปนแรงงานในการพัฒนาประเทศ จนนําไปสู
วลีเด็ดในการอวยพรคูบาวสาวที่แตงงานกันวา “ใหมีลูกเต็มบาน หลานเต็มเมือง” ทั้งนี้ หากมอง
ยอนกลับไปจะพบวาในสมัยนัน้ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ประเทศไทยมีประชากรเพียง ๒๒,๘๑๑,๗๐๑ คน เทานัน้
และมีประชากรเกิดใหมถงึปละเกือบหน่ึงลานคน โดยแตละครอบครัวจะมีบตุรหลานมากถึง ๖ - ๑๐ คน
ซึง่ถอืเปนเรือ่งปกต ิจนกระทัง่เกดิความกงัวลวาการเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากรทีม่ากขนาดนีจ้ะทาํให

๑สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชา
เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา นายกสมาคมการประมง
นอกนานนํ้าไทย และประธานสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีและกงสุลกิตติมศักดิ ์สาธารณรัฐโมแซมบิกประจําประเทศไทย.

“ประสบการณผูสูงอาย ุ: มิติที่สังคมมองขาม”
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ประสบการณผูสูงอายุ : มิติท่ีสังคมมองขาม
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ประชากรลนประเทศ จึงนําไปสูการรณรงคใหมี “การวางแผนครอบครัวหรือคุมกําเนิด” ขึ้นในเวลา
ตอมา ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางย่ิง โดยสามารถลดอัตราการเกิดจากเดิมที่มีจํานวนรอยละ ๓ 
เหลือเพียงรอยละ ๐.๙ ในปจจุบัน สวนสาเหตุประการที่สอง มาจากความสําเร็จของนโยบายวางแผน
ครอบครัวที่เนนการคุมกําเนิดซ่ึงสงผลใหประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงอยางตอเน่ือง ประกอบกับ
ความเจรญิกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสขุ รวมทัง้วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีตลอดจนคณุภาพ
ชีวิต อาหาร และการดูสุขภาพที่ดี จึงทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จนสงผลใหโครงสรางประชากร
ในปจจุบันและอนาคตขางหนาตกอยูในสถานการณที่มีผูสงูอายุในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เพราะขณะน้ัน
ประเทศไทยมจีาํนวนประชากรทีม่อีาย ุ๖๐ ปขึน้ไปมากถงึรอยละ ๑๐.๔ แลว พรอมทัง้มกีารเตรยีมการ
รองรบัภาวะสงัคมผูสูงอายมุาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยดําเนนิการตรากฎหมายทีเ่กีย่วของออกมาใชบงัคับ
คือ “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” ซึ่งกําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความคุมครอง รวมทั้ง
การสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ อาทิ (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไว
โดยสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุ (๒) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวติ (๓) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพทีเ่หมาะสม (๔) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม
ในกจิกรรมทางสงัคม (๕) การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแกผูสงูอายใุนอาคาร สถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ (๖) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
(๗) การชวยเหลอืผูสงูอายซุึง่ไดอนัตรายจากการถกูทารณุกรรม ถกูแสวงหาประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมาย
หรือถูกทอดทิ้ง (๘) การใหคําปรึกษา ดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไขปญหา
ครอบครัว (๙) การจัดท่ีพกัอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมตามความจําเปน (๑๐) การสงเคราะหเบ้ียยงัชีพ
ตามความจาํเปนอยางทัว่ถงึ (๑๑) การสงเคราะหในการจดัการศพตามประเพณ ีและ (๑๒) การอืน่ตามที่
คณะกรรมการผูสงูอายุแหงชาติประกาศกําหนด แตอยางไรกต็าม เมือ่พิจารณาสาระสําคัญของกฎหมาย
ดังกลาวแลวเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ไดใหความสําคัญกับ “กองทุนผูสูงอายุ” มากกวาการดําเนินการ
สงเสริมหรือสนับสนุนในดานตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง 
“กรมกิจการผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อเปนหนวยงานที่มีหนาที่และอํานาจในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ รวมทั้ง
การคุมครองและพิทักษสิทธิของผูสูงอายุใหไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งในปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิน่จะมหีนาทีค่วามรับผดิชอบเก่ียวกบัการจาย “เบีย้ยังชพีผูสงูอายุ” เพือ่เปนสวสัดกิาร
หรือเงินชวยเหลือและแบงเบาภาระคาใชจายในการดํารงชีวติใหแกผูสงูอายุในแตละเดือน และแตละป
จะเปดใหผูทีม่คีณุสมบตัริบัเบีย้ยงัชีพผูสงูอายรุายใหมมาลงทะเบยีน โดยปจจบุนัการจายเบีย้ยงัชพีดงักลาว
จะเปนแบบขัน้บนัไดตามชวงอายุและใหเปนรายเดอืนตอเนือ่งไปจนกวาจะเสียชวีติ ซึง่แบงออกได ดงันี้ 
(๑) ชวงอายุ ๖๐ - ๖๙ ป ไดรับเงิน ๖๐๐ บาทตอเดือน (๒) ชวงอายุ ๗๐ - ๗๙ ป ไดรับเงิน ๗๐๐ บาท
ตอเดอืน (๓) ชวงอาย ุ๘๐ - ๘๙ ป ไดรบัเงนิ ๘๐๐ บาทตอเดอืน และ (๔) ชวงอายุ ๙๐ ปขึน้ไป ไดรบัเงนิ
๑,๐๐๐ บาทตอเดือน 
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ในเวลาตอมา รฐับาลกย็งัคงใหความสาํคญักบัผูสงูอาย ุโดยมกีารจัดทาํ “แผนผูสงูอายแุหงชาต”ิ
เพือ่เปนแผนยุทธศาสตรหลกัในการดําเนินการดานผูสงูอายุของประเทศข้ึน เนือ่งจากเล็งเห็นวาจํานวน
ประชากรผูสงูอายจุะมผีลตอสภาพสงัคม สภาวะเศรษฐกจิและการจางงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร
ทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยใน “แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔)” ทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนัไดกาํหนดวตัถุประสงคทีส่าํคัญเพือ่ (๑) สรางจติสาํนึกให
คนในสงัคมตระหนกัถงึผูสงูอายใุนฐานะบคุคลทีม่ปีระโยชนตอสงัคม (๒) ใหประชากรทกุคนตระหนกัถึง
ความสําคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเขาสูการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ (๓) ใหผูสูงอายุ
ดาํรงชวีติอยางมศีกัดิศ์ร ีพึง่ตนเองได มคีณุภาพชวีติและมหีลกัประกนั (๔) ใหประชาชน ครอบครวั ชมุชน
องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในภารกิจดานผูสูงอายุ (๕) ใหมีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับ
สวนตาง ๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชนท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ไดปฏิบัติงานอยางประสานและสอดคลองกัน ทั้งนี้ แมในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ดังกลาว 
จะม ี“ยทุธศาสตร” ถงึ ๕ ดาน ประกอบดวย (๑) ยทุธศาสตรดานการเตรยีมความพรอมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (๒) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ (๓) ยุทธศาสตรดานระบบคุมครอง
ทางสงัคมสาํหรบัผูสงูอาย ุ(๔) ยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการเพือ่การพฒันางานดานผูสงูอายรุะดบัชาติ
และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ และ (๕) ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรู
ดานผูสงูอายแุละการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิการตามแผนผูสงูอายแุหงชาต ิกต็าม แตมคีวามเหน็วา
นอกจากเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเรื่องการขยายอายุราชการ จาก ๖๐ ป เปน ๖๕ ป และ ๗๐ ป 
ในหนวยงานท่ีขาดแคลนย่ิง เชน ขาราชการฝายอัยการและศาล โดยใหสามารถดํารงตําแหนงบริหารได
ถงึอาย ุ๖๕ ป และเปนขาราชการอาวุโสไดถงึ ๗๐ ป ทีใ่หความสําคญัแลว แตสาํหรบัเรือ่งอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของ
กับยุทธศาสตรในแตละดาน รวมถึงการสรางความตระหนักรู และความรวมมือรวมใจของสังคม
ก็ยังมิไดใหความสําคัญเทาที่ควร

อนึ่ง จากประสบการณของผูเขียนเคยรับทราบขอมูลวามีการ “ปลดล็อค” อายุของผูบริหาร
ในสถาบันอดุมศกึษา อนัเนือ่งมาจากการออกนอกระบบราชการ โดยยนิยอมใหผูบรหิารมอีายไุดมากกวา 
๖๐ ป และใหมีการตออายรุาชการเปนรายปไดสาํหรบันักวชิาการทีม่ตีาํแหนงระดบัรองศาสตราจารยขึน้ไป
แตก็เปนเพยีงสวนนอยเทานัน้ นอกจากน้ี ยงัมคีวามพยายามท่ีจะมองนอกกรอบดวยการเห็นความสําคัญ
ในดาน “ประสบการณและองคความรูของผูสงูอาย”ุ โดยเฉพาะในกลุมของผูมคีวามรูและประสบการณ
ดานตาง ๆ  ดวยการรวมกลุมเปน “คลงัสมอง” ในหลายองคกรการศกึษา เชน วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร
และสถาบันสหกรณไทย เปนตน โดยรวบรวมเปน “ผูรู” หรือ “กูรู” (Guru) ของแตละวงการ หรือจาก
หลากหลายวงการมารวมกนัไว เพือ่เปนเวทคีวามคดิและวเิคราะหเรือ่งตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ แมกระนัน้กต็าม
นโยบาย ยทุธศาสตร และการดําเนินการดานผูสงูอายุของประเทศในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ยงัเปน
การดําเนินการท่ีมองผูสูงอายุในแงของบุคคลท่ีสังคมควรใหการ “เอื้อเฟอและดูแล” (Liability) 
มากกวาจะมองวาเปนบคุคลทีย่งั “เปนประโยชน” (Asset) หรอืชวยตนเองและทาํประโยชนใหแก
สังคมได รวมทั้งสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาและสงางาม นอกจากนี ้ในการดําเนินนโยบาย
ตาง ๆ ของรัฐซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมากจะดําเนินการในลักษณะแยกสวน ตางคนตางทํา 
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หรือตางมีนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรที่ตางกัน ประกอบกับภาคเอกชนท่ีควรเปนสวนหน่ึง
ในการขบัเคลือ่นนโยบายกม็ไิดใหความสนใจกบัประเดน็ดงักลาวเทาทีค่วร ตลอดจนหนวยงานในระบบ
ราชการจะเปนการสัง่การของผูบงัคบับญัชาโดยไมเปดโอกาสใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็จากบคุคลภายนอก
สดุทายความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะของผูอาวุโสหรือผูสงูอายุซึง่มคีวามรูและประสบการณในดานตาง ๆ
จึงเปนเพียงเสียงกระซิบในสายลมที่ไมมีใครสนใจ ซึ่งสงผลใหผูสูงอายุที่เปนกูรูตางพากันถอนตัว
ออกจากคลังสมองดังกลาว

สําหรับการดําเนินการดานผูสูงอายุในตางประเทศ โดยเฉพาะ “ประเทศสิงคโปร” ซึ่งผูเขียน
มปีระสบการณในการเดนิทางเขาออกประเทศนีม้าตลอดตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๕๐ และไดสมัผสักบั
นโยบายทีเ่กีย่วของกบัผูสงูอายแุละการปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรมของประเทศสงิคโปรอยูหลายกรณ ีจงึขอนาํ
ประสบการณดังกลาวมาเลาใหฟง ดังนี้

ในชวงทศวรรษท่ี ๘๐ (ป ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๑๙๘๙) ประเทศสิงคโปรไดเริ่มรับรูวาประชากรของ
ประเทศมีอายุเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและคาดวาจะมีปญหา จึงไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการแกไข
ปญหาผูสูงวัย” (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานข้ึน 
เพื่อศึกษาผลกระทบของประชากรสูงอายุและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอเสนอแนะ
ทีส่าํคัญประการหนึง่กค็อื “การปรับปรงุทัศนคตขิองสงัคมทีม่ตีอการสงูวยัและผูสงูวยั” โดยคณะกรรมการ
ไดเลง็เหน็วาประชากรสูงวยัทีเ่พิม่ขึน้อยางรวดเร็วจาํเปนตองมนีโยบายระดบัชาตทิีมุ่งรกัษาใหผูสงูอายุ
ทุกคนมีความเหมาะสมท้ังทางรางกายและจิตใจเพ่ือดาํเนนิชวีติตามปกติ มปีระโยชน และกระตือรอืรน
อยูเสมอ โดยสงัคมควรจะ “เหน็คณุคา” และ “ไดรบัประโยชน” จากผูสงูวัย ทัง้ยงัเหน็วาหลกัประกนั
ที่สําคัญและดีที่สุดสําหรับผูสูงวัยก็คือ การไดรับการดูแลจากครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนํา
อกีจาํนวน ๗๘ ขอ ซึง่แบงออกเปน ๖ ประเดน็ ไดแก (๑) การรวมตวัทางสงัคมของผูสงูอาย ุ(๒) การดแูล
สขุภาพ (๓) ความมัน่คงทางการเงนิ (๔) การจางงานและความสามารถในการจางงาน (๕) นโยบายทีอ่ยูอาศยั
และการใชที่ดิน และ (๖) การอยูรวมกันและความขัดแยงในสังคมสูงอายุ สวนกลไกของรัฐในการนํา
นโยบายและผลการศกึษาไปดําเนนิการใหเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางเปนรูปธรรมมตีวัอยางทีส่าํคญั เชน

“ดานการทํางาน” ประเทศสิงคโปรไดมีการขยายเวลาเกษียณอายุทั้งในภาครัฐและเอกชน
จากเดิม ๕๕ ป เปน ๖๐ ป และในปจจุบันไดเพิ่มขึ้นเปน ๖๕ ป รวมทั้งมีการสรางงานแบบไมเต็มเวลา
(Part time work) งานทีย่ดืหยุนเวลา (Flexible time work) งานท่ีสามารถทําทีบ่าน (Work at home)
และงานอาสาสมัคร (Voluntary work) เพ่ือขยายโอกาสในการทํางานใหแกผูสงูอายุทีส่มคัรใจจะทํางาน
ตอไปและเห็นคณุคาของตนเองแมจะอยูในวัยสงูอายุแลว ซึง่การสรางงานดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจน
ตัง้แตสนามบินชางฮีทีม่ผูีสูงอายุทัง้ชายและหญิงทําหนาท่ีเปนผูใหบริการเก็บรถเข็นหรือทําความสะอาด
ในบรเิวณตาง ๆ  รวมถงึทีพ่กัอาศยัของรฐั (Flat) ศนูยการคา และศนูยอาหารตาง ๆ  ก็มกีารจางงานผูสงูอายุ
แบบไมเต็มเวลาและแบบอาสาสมัครในงานหลายประเภท โดยเฉพาะงานท่ีมิใชงานหนัก มุมมองของ
รัฐบาลสิงคโปรที่เห็นวา การท่ีผูสูงอายุสามารถทํางานไดตอไปภายหลังวัยเกษียณดังกลาว จะชวยให
พวกเขามสีขุภาพทีด่ทีัง้ทางรางกายและจติใจ รวมทัง้ชวยใหเกดิความรูสกึถงึการยงัม ี“คณุคา” ตอสงัคม
และเพิ่ม “ความมั่นคงทางการเงิน” ใหกับตนเอง
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“ดานการดูแลผูสงูอายุ” รฐับาลสงิคโปรในฐานะทีเ่ปนผูใหบรกิารทีพ่กัอาศยัหลกัแกประชาชน
ไดใหความสาํคญัในการสงเสรมิความกตญักูตเวทใีนครอบครวัดวยการสรางทีพ่กัอาศยั (Flat) แบบพเิศษ
ซึง่มขีนาดหองกวางขึน้แบบครอบครัวหรอืมพีืน้ทีท่ีส่ามารถรองรับสมาชกิทีเ่ปน “คน ๓ วยั” ใหมาอยูดวยกนั
โดยปกติรฐัจะเปดใหประชาชนท่ีไมมทีีพ่กัอาศัยหรือมอียูแลวแตไมพรอมรองรับสมาชิกในครอบครัวได
ทัง้หมดมาใชสทิธจิบัจองหรือลงทะเบียนเพ่ือรอคิวรับสทิธทิีพ่กัอาศัยแบบพิเศษของรัฐซ่ึงมรีาคาถูกและ
มจีาํนวนจาํกดัดงักลาวได แตในกรณทีีค่รอบครวัใดมสีมาชกิทีจ่ะมาอยูอาศยัประกอบดวยคน ๓ รุน คอื
รุนพอแม รุนตวัเอง และรุนลูก จะไดสทิธพิเิศษแบบเรงดวนหรอืสามารถเขาอยูไดทันทโีดยไมตองรอควิ 
อยางไรก็ดี ภายหลังจากไดเขาพักอาศัยแลวอาจจะถูกสุมตรวจวามีสมาชิกอยูรวมกัน ๓ รุนจริงหรือไม 
ซึ่งหากพบวาไมเปนไปตามเงื่อนไขจะตองสงคืนหรืออาจถูกไลออกจากที่พักอาศัยแบบพิเศษนี้ได

การดาํเนนิการเกีย่วกบัผูสงูอายขุองประเทศสงิคโปรนัน้จะมวีตัถปุระสงคหรอืความคาดหวงัวา
“ตองการใหคนสงิคโปรอายมุากขึน้อยางมศีกัดิศ์รแีละยังคงมสีวนรวมในสงัคม” โดยตองรกัษาความรูสกึ
ดงักลาวรวมกนัระหวางคนรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ และไมมองผูสงูอายอุยางผูเปนภาระหรือเปนบคุคล
ที่สังคมตองสงเคราะห นอกจากนี้ ยังปลูกฝงใหทุกคนในประเทศตองเตรียมความพรอมของตนเอง
ในการเขาสูการเปนผูสูงอายุดวย ซึ่งการปลูกฝงดังกลาวถือเปนการสรางความตระหนักรูที่ทุกคนในวัย
ตั้งแต ๓๐ ปขึ้นไปควรหันมาเริ่มคิด เพราะที่ผานมาเราอาจจะเห็นคนรุนปูยาตายายเสียชีวิตในวัยเพียง 
๕๐ - ๖๐ ป เปนสวนใหญ หรือการใชชีวิตที่จะถึงวัยเกษียณ ๖๐ ป จะมีนอยมาก ดังนั้น การกําหนดให
ขาราชการหรือพนกังานเกษียณอายใุนวยั ๖๐ ป จงึเปนการเหมาะสม แตในปจจบุนัอายขุยัของคนไทย
ยนืยาวมากข้ึน จากเดิมทีม่อีายปุระมาณ ๕๕ - ๖๕ ป แตวนัน้ีไดขยายมาถึง ๗๕ - ๘๐ ป เพราะมีอาหาร
การกิน การดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคภัยตาง ๆ  พฒันาข้ึนเปนอยางดี แตเกณฑเก่ียวกับอายุของคน
ในสงัคมยงัไมเปล่ียนแปลงหรอืเปลีย่นแปลงคอนขางชา จนเปนเหตใุหละเลยหรอืมไิดใสใจกับการเตรยีมตวั
ของเราใหพรอมที่จะเขาสูสังคมสูงวัย ซึ่งในที่สุดจะสงผลใหเกิดปญหาทั้งทางดานสุขภาพ การดํารงชีพ
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และการดํารงอยูในสังคมท่ีแปลกแยกไปจากเดิม อันจําเปนอยางย่ิงท่ีทุกคน
ควรกลบัมาตัง้คาํถามกบัตวัเองวา “เราไดเตรยีมตวักบัการมอีายยุนืหรอืเปนผูสงูอายไุวหรอืไม” ซึง่คาดวา
หลายคนคงจะตอบวา “ไมเคยไดเตรียมอะไรไว” ในกรณทีีเ่ปนขาราชการกอ็าจจะไดบาํนาญเพือ่เลีย้งชพีได
ไปจนเสียชีวิต และเมื่อเจ็บปวยก็สามารถใชสิทธิเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลได แตจะมีสักกี่คน
ทีม่สีทิธ ิเปนเศรษฐี หรอืมมีรดกเงินทองท่ีสามารถใชดแูลตนเองในยามชราได ดงันัน้ คนไทยจํานวนมาก
ในวนันีจ้งึตกอยูในสภาพของผูสงูอายุทีไ่มเคยเตรยีมการมากอนวาจะตองมอีายุยนืยาวไปถงึ ๗๕ - ๘๐ ป
หรอืยงัไมมคีวามพรอมในทางทางเศรษฐกจิเพยีงพอทีจ่ะดาํรงชวีติใหอยูอยางมีความสขุได หรอืบางคน
ตองเปนภาระของลูกหลานหรือของรัฐซึ่งจะตองดูแลไปจนกวาจะสิ้นอายุขัยในอนาคต 

นอกจากนี้ เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายของบานพักสําหรับผูสูงอายุวาหากตอไป
ตองไปใชชีวิตหลังเกษียณอยูในสถานท่ีเหลานั้นแลวจะมีคาใชจายประมาณเทาไร พิจารณาแลวพบวา 
กรณเีปนสถานสงเคราะหของรฐัหรอื “บานบางแค” ซึง่มจีาํนวนอยูอยางจาํกดั จะมคีาใชจาย ๑,๕๐๐ บาท
ตอเดอืน แตคาใชจายนีย้งัไมรวมคานํา้ คาไฟ และคาบาํรงุแรกเขา ๓๐๐,๐๐ บาท เพือ่ใชสาํหรบัซอมแซม
และปรับปรุงบานเม่ือเขามาอยูอาศัย แตหากตองการอยูในสถานท่ีที่พออยูไดหรือในระดับที่ดีขึ้นมา
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จะตองจายเดอืนละกวา ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืถาตองการอยูอยางสบายตองจายไมตํา่กวา ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอเดือน เปนตน

๒คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทําข้ึน เม่ือวันท่ี
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมไดลงมติใหความเห็นชอบ
รางยุทธศาสตรชาติแลว นายกรัฐมนตรีจึงนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติ
ตอไป ทั้งนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก หนา ๑ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.

ที่มา : https://www.tooktee.com/article/?cid=1571 ที่มา : https://salaryinvestor.com/guide/nursing-

อยางไรก็ดี เปนที่นายินดีเปนอยางย่ิงที่นโยบายเก่ียวกับผูสูงอายุของประเทศไทยไดถูกจัด
ใหเปนสวนหนึง่ของ “ยทุธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)”๒ ทัง้ในดานการพฒันาและเสรมิสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรประการหนึ่งเก่ียวกับ “การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชวีติ” ทีมุ่งเนนการพัฒนาคนเชงิคณุภาพในทกุชวงวยั เพือ่สรางทรพัยากรมนษุยทีม่ศีกัยภาพ 
มทีกัษะความรู เปนคนด ีมวีนิยั เรยีนรูไดดวยตนเองในทกุชวงวยั มคีวามรอบรูทางการเงนิ มคีวามสามารถ
ในการวางแผนชวิีตและการวางแผนทางการเงนิทีเ่หมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดาํรงชวีติ
อยางมคีณุคา โดยใน “ชวงวยัผูสงูอาย”ุ ไดกาํหนดใหสงเสรมิใหผูสงูอายเุปนพลงัในการขบัเคลือ่นประเทศ
สงเสริมใหมกีารทํางานหลังเกษียณ ผานการเสรมิทกัษะการดาํรงชวีติ ทกัษะอาชพีในการหารายได มงีานทาํ
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ที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอาย ุพรอมกับ
จดัสภาพแวดลอมใหเปนมติรกบัผูสงูอาย ุและหลกัประกนัทางสงัคมทีส่อดคลองกบัความจาํเปนพืน้ฐาน
ในการดาํรงชวีติ รวมทัง้การมสีวนรวมของผูสงูอายใุนสงัคม และในดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ซึง่มปีระเด็นยทุธศาสตรเกีย่วกับ “การเสริมสรางพลังทางสังคม” ไดกาํหนดใหม ี“การสรางสังคม
เขมแข็งทีแ่บงปน ไมทอดท้ิงกนั และมีคณุธรรม” โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ
โดยเฉพาะการเชือ่มพลงัของคนสามวยั คอื เยาวชนคนรุนใหม คนวยัทาํงาน และผูสงูอาย ุใหมาเปนกาํลงั
ของการพฒันาเพือ่สวนรวม รวมทัง้ใหม ี“การรองรบัสงัคมสงูวยัอยางมคีณุภาพ” โดยเตรยีมความพรอม
ในทกุมติ ิทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทนุระยะยาว
ของคนตัง้แตกอนเกษยีณอาย ุพฒันาระบบและกลไกเพือ่สนบัสนนุการปรบัตวัของประชากรใหสามารถ
ปรบัเปล่ียนอาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ เพ่ือยดืชวงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการทํางานในยามสูงอายุ
และสรางหลกัประกนัทางรายไดใหแกตนเองไดนานขึน้ สรางแรงจงูใจใหภาคเอกชนหรอืสถานประกอบการ
ในการเตรียมความพรอมของแรงงานกอนวยัเกษียณ การจางงานผูสงูอายใุหเหมาะสมกับวยัวุฒ ิประสบการณ
และสมรรถนะ ตลอดจนสงเสรมิการสรางสรรคเทคโนโลยแีละนวตักรรมสาํหรบัการสงเสรมิและฟนฟศัูกยภาพ
ผูสงูอาย ุสงเสรมิใหผูสงูอายมุกีจิกรรมทาํตอเนือ่งทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพ รวมทัง้คงไวซ่ึง
บทบาทในการขบัเคลือ่นการพฒันาสงัคม โดยสงเสรมิและสรางแรงจงูใจใหทกุภาคสวนมกีารจางงานผูสงูอายุ
ใหเหมาะสมกับวัยวุฒ ิประสบการณ และสมรรถนะ สงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ
และรวมสรางสงัคมทีไ่มทอดทิง้กนั เพือ่เพิม่คณุคาของผูสงูอาย ุทัง้นี ้การจะบรรลุเปาหมายตามประเด็น
ยทุธศาสตรชาตทิีก่าํหนดไวดงักลาว นอกจากตองอาศยัการขบัเคลือ่นนโยบายของผูมสีวนเกีย่วของแลว
ในการดาํเนนิการยงัตองอาศยัความตระหนกัรูของประชาชนทกุคนทีต่องเตรยีมความพรอมของตนเอง
รวมทัง้หนวยงานทีเ่ปนผูดาํเนนิการไมวาจะเปนสวนกลาง สวนภมูภิาค และสวนทองถ่ินตองรวมกนั
มองปญหาและบริหารจัดการแบบไมแยกสวน ประกอบกับภาคเอกชนตองเขามามีบทบาทในการ
รวมรบัผดิชอบและดาํเนนิการดวย และในประการทีส่าํคัญ คอื ตองปรบัเปลีย่นทรรศนะทีม่ตีอผูสงูอายุ
วาเปน “ผูมีประสบการณที่มีคุณคาตอสังคม” มิใชมีมุมมองเฉพาะในเร่ืองสุขภาพและเบ้ียยังชีพ
ที่สังคมถือเปนภาระอยางเชนในอดีตที่ผานมา.
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