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อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

ที่ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ 

ภาคภูมิใจ ในฐานะที่มีบทบาทในการเสนอนโยบายประชากรและสังคมที่สอดคล้องกับสภาพสังคม 

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ สถาบันฯ มีความกล้าหาญทางวิชาการในการนำาเสนอ คำานิยาม

ใหม่ของผู้สูงอายุ จากเดิมที่กำาหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มาเป็นผู้ที่มีอายุ  

65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจน การเปลี่ยนคำานิยามของผู้สูงอาย ุ

ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  

อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ทำาให้สังคมหันมาให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประชากรสูงอายุที่ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และเป็นผู้ทำาหน้าที่ถ่ายทอดปัญญาของแผ่นดิน 

สู่อนุชนรุ่นหลัง ผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้ทำาหน้าที่ถ่ายทอด  

และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะสมดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่า “ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ 

การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

 ในนามของมหาวทิยาลยัมหดิล ผมขอขอบคณุสถาบนัวจิยัประชากระและสงัคม ทีไ่ดส้รา้งสรรค์

ผลงานดีๆ  ตอ่สงัคมเสมอมา หวงัวา่สาระตา่งๆ ในการประชมุ และหนงัสอื “ประชากรและสงัคม 2553: 

คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย” เล่มนี้ จะถูกนำาไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสังคมเพื่อการอยู่อาศัย

ร่วมกันอย่างสันติสุข

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร



คำานำา 

ผู้อำานวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดว้ยพนัธกจิสำาคญัประการหนึง่ของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม คอื การใหบ้รกิารทางวชิาการ

แก่สังคม สถาบันฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ“ประชากรและสงัคม” เปน็ประจำาทกุป ีเพือ่เผยแพรค่วามรูด้า้นประชากรและสงัคม

ทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมในแตล่ะยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงลกัษณะสำาคญัทางประชากร

ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ประเด็นนำาเสนอที่สถาบันฯ ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบนั้น  

ไดถ้กูนำาไปใชเ้ปน็แนวนโยบายในการพฒันาสงัคม ทัง้ในดา้นประชากร สาธารณสขุ การศกึษา เศรษฐกจิ  

และการเมืองการปกครอง ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จและความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม

สำาหรับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2553: คุณค่า 

ผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย” เล่มนี้ ถือเป็นบันทึกที่เป็นหลักฐานสำาคัญที่สถาบันฯ ต้องการให้ทุก 

ภาคส่วนในสังคมเห็นว่า สังคมไทยมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำาคัญ คือ การก้าวสู่

สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลที่ว่า สังคมใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 

ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ก็ถือได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่า ในปี พ.ศ. 2553 

ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวเหมือนกับหลายๆ ประเทศแล้ว 

สิ่งที่สถาบันฯ ตั้งใจนำาเสนอในการประชุมวิชาการประจำาปีนี้ คือ การพิจารณาถึงความยืนยาว

ของชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไป ถ้าเทียบกับเมื่อ 50 ปีก่อน นั่นคือ คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุ 

สว่นใหญย่งัมรีา่งกายทีแ่ขง็แรง หากเรามกีารปรบัเปลีย่นคำานยิามใหมข่องผูส้งูอายวุา่หมายถงึ ประชากร

ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น 65 ปีขึ้นไป ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ยที่ 

เหลืออยู่ แล้วสังคมไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรกับการปรับเปลี่ยนคำานิยามของผู้สูงอายุ ที่ใช้มา 

เนิ่นนานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งเหตุผลในทางประชากรศาสตร์ถือเป็นเหตุผลที่น่ารับฟังอย่างยิ่ง ดังที่ได้

เสนอไว้ในบทความเรื่อง นิยามผู้สูงอายุด้วยช่วงชีวิตข้างหน้า เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ 

ประสาทกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รวมทั้งเหตุผลในเชิงความรู้สึกและ 

การให้คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาของคนรุ่นต่างๆ ซึ่งสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกข้อเสนอแนะ  

ทีอ่าจจะสนบัสนนุหรอืไมเ่หน็ดว้ยทีเ่กดิขึน้ในเวทวีชิาการนี ้จะยงัประโยชนต์อ่สงัคมไทยทัง้ปจัจบุนัและ

อนาคต



ความสำาเร็จของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” นี้ ขอเอ่ยนามถึง  

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ประธานจัดประชุมฯ ที่ยังคงเป็นแรงผลักดันให้มี 

การจัดประชุมเป็นมาเป็นปีที่ 6 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ ดร.สวรัย บุณยมานนท์ กองบรรณาธิการ 

ที่ได้เรียบเรียงและขัดเกลาทุกบทความให้ครบถ้วนในเนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้วิพากษ์วิจารณ์

ทุกบทความให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  

และแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สขุภาพ ทีไ่ดส้นบัสนนุทนุในการจดัประชมุและผลติหนงัสอืเลม่นี ้ในนามของสถาบนัฯ ขอขอบพระคณุ

เป็นอย่างสูง

ท้ายสุด ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผลิตบทความประกอบ 

การประชมุอยา่งเสมอมา และชาวสถาบนัฯ ทกุทา่น ทีไ่ดม้สีว่นชว่ยใหท้กุกจิกรรมของสถาบนัฯ ดำาเนนิ

ไปอย่างราบรื่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
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บทน�ำ

มคีำ�ถ�มในประเดน็ผูส้งูอ�ยหุล�ยขอ้ดว้ยกนัทีบ่ทบรรณ�ธกิ�รของหนงัสอืรวมบทคว�มก�รประชมุ

ประช�กรและสังคมประจำ�ปี พ.ศ. 2553 เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย ต้องก�รทำ�

คว�มเข้�ใจ คำ�ถ�มเหล่�นั้นได้แก่ 1) ทำ�ไมภ�พลักษณ์ของผู้สูงอ�ยุในคว�มรับรู้ของเร�จึงต�ยตัว และมัก

เป็นภ�พด้�นลบที่พูดถึงเฉพ�ะคว�มเสื่อมโทรม และพย�ธิสภ�พของร่�งก�ยที่ชร�ภ�พจนน่�ฉงน ?  

2) คว�มแกช่ร�หรอืคว�มสงูอ�ยเุปน็ประสบก�รณท์ีต่�ยตวัและเปน็ส�กลจรงิหรอื ?  3) คนๆ หนึง่เริม่คดิ

ว่�ตัวเองเป็นผู้สูงอ�ยุเมื่อไหร่ และเข�รู้ได้อย่�งไรว่�เข�เป็นผู้สูงอ�ยุ ?  4) ทำ�ไมผู้สูงอ�ยุจึงดูด้อยคุณค่�

ในบ�งสงัคมแตก่ลบัมคีณุค�่และไดร้บัก�รยกยอ่งในบ�งสงัคม 5) เร�จะสร�้งคว�มรูเ้รือ่งผูส้งูอ�ยใุนลกัษณะ

อืน่ๆ ทีแ่ตกต�่งไปจ�กแบบแผนคว�มรูท้ีส่งัคมเคยรูไ้ดห้รอืไม ่? ผูเ้ขยีนเหน็ว่�ก�รไดท้บทวนกระบวนทศัน์

ซึ่งกำ�ลังมีอิทธิพลต่อก�รผลิตองค์คว�มรู้เรื่องผู้สูงอ�ยุในปัจจุบัน น่�จะช่วยในก�รทำ�คว�มกระจ่�งกับ

คำ�ถ�มเหล่�นี้ได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีก�รวิเคร�ะห์ปร�กฏก�รณ์สังคมแนวประกอบสร้�ง (Constructionist approach) เชื่อว่�ผู้คน 

สว่นใหญใ่นสงัคมเริม่รบัรูว้�่ตนเองแกช่ร�จ�กก�รบอกกล�่วของคนอืน่ และผูค้นโดยเฉพ�ะทีใ่ชช้วีติอยูใ่น

สังคมสมัยใหม่รับรู้ว�่ตัวเองเข�้สู่วัยสูงอ�ยุเพร�ะก�รจัดก�รของสังคมและของรัฐ ก�รกล่�วเช่นนี้เท�่กับ

ยอมรับว่� “คว�มแก่” หรือ “ผู้สูงอ�ยุ” เป็นสิ่งที่ถูกสังคมวัฒนธรรมสร้�งขึ้นม� “คว�มแก่ / คว�มสูงอ�ยุ” 

จึงเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของชนชั้น ช�ติพันธุ์ เพศภ�วะ เพศวิถี ฯลฯ  

ในขณะทีห่ลกัพระพทุธศ�สน�ยนืยนัว�่พย�ธสิภ�พของ “คว�มแก”่ เปน็สจัธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัวธิอีธบิ�ย

คว�มแก่โดยใช้กระบวนทัศน์แบบชีววิทย�ก�รแพทย์ แต่มีโอก�สเป็นไปได้ว่�ก�รค้นพบวิทย�ศ�สตร์ 

แห่งอน�คตอ�จล้มล้�งสัจธรรมดังกล่�วได้สำ�เร็จ 

อย่�งไรก็ต�ม บทบรรณ�ธิก�รนี้จะไม่ไปถกเถียงประเด็นในอน�คต แต่จะนำ�เสนอข้อเท็จจริงท�ง

สังคมบ�งประก�รเพื่อชี้ให้เห็นว�่ “คว�มแก่” เป็นแนวคิดระดับน�มธรรมที่เร�นำ�ม�ใช้อธิบ�ยลำ�ดับของ

พฒัน�ก�รด�้นชวีวทิย�ขัน้สดุท�้ยของมนษุย ์คว�มรูใ้นส�ข�ชวีวทิย�ซึง่นบัเปน็สิง่ประกอบสร�้งอย�่งหนึง่

ของมนุษย์ได้นำ�เอ� “คว�มแก่ชร�” ไปตรึงแน่นไว้กับภ�พลักษณ์ของคว�มต�ย โรคภัยไข้เจ็บ คว�มเสื่อม

สภ�พ คว�มไร้สมรรถนะ ก�รดูแลตัวเองไม่ได้ และก�รต้องพึ่งพิงลูกหล�นหรือคนอื่น ส่งผลให้มนุษย์ 

สมัยใหม่มีแนวโน้มปฏิเสธคว�มแก่ ด้วยเพร�ะเกลียดกลัวคว�มเสื่อมและคว�มต�ยที่ถูกเชื่อมโยง 

อย่�งแน่นหน�ไว้กับคว�มแก่ชร� 

บทบรรณำธิกำร:  

กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อกำรวิจัยผู้สูงอำยุ

Editorial Note: A Paradigm Shift for Researching the Elderly

สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 
Suchada Thaweesit



2 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

อันที่จริงประช�กรที่ถูกจัดประเภทไว้อย่�งเหม�รวมว่�เป็น “คนแก่” หรือ “ผู้สูงอ�ยุ” ประกอบด้วย

ปัจเจกบุคคลที่มีคว�มแตกต่�งกันในหล�ยมิติ เช่น สุขภ�พจิต สุขภ�พก�ย เศรษฐ�นะ ทรัพย�กรที่มีและ

ที่เข�้ถึง ตลอดจนก�รดำ�เนินชีวิตท�งสังคม พดูได้อีกนัยหนึ่ง คือ เร�ไม่มีกฎส�กลเพือ่อธิบ�ยคุณลักษณะ

ของผู้สูงอ�ยุแบบเหม�รวมได้ เท่�กับเร�ไม่ส�ม�รถกล่�วอย่�งฟันธงได้ว่� “ผู้สูงอ�ยุในทุกสังคมอ่อนแอ

และป่วยไข้เหมือนกันไปหมด” ซึ่งเข้�ทำ�นองเดียวกับที่นักสตรีนิยมไม่ส�ม�รถสร้�งข้อสรุปที่เป็นส�กลว่� 

“ผู้หญิงทั่วโลกต่�งอยู่ในภ�วะไร้อำ�น�จและถูกกดขี่เท่�ๆ กัน” 

ในแงข่องวธิวีทิย�เชือ่ว�่ ก�รวจิยัด�้นผูส้งูอ�ยทุีน่ำ�วธิกี�รวเิคร�ะหท์�งสถติแิละเศรษฐศ�สตรม์�ใช ้

ทำ�ใหเ้ร�มขีอ้สรปุเกีย่วกบัสถ�นก�รณข์องผูส้งูอ�ยใุนระดบัภ�พรวม ทีส่�ม�รถนำ�ไปอ�้งองิไดเ้มือ่ตอ้งทำ�

นโยบ�ยและแผนก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุในระดับประเทศ แต่ขณะเดียวกันก�รวิเคร�ะห์ให้เห็นถึงอำ�น�จของ

ระบบสงัคม วฒันธรรม ก�รเมอืง เศรษฐกจิ ในฐ�นะเปน็ตวัโครงสร�้ง (Structure) ซึง่เข�้ม�กำ�กบั ควบคมุ 

และสร้�งคว�มหม�ยให้กับกระบวนก�รสูงวัยและประสบก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุ ตลอดจนก�รมองลึกลงไป

เพื่อให้เห็นอำ�น�จของปัจเจกบุคคล (Agency) ในมิติของก�รมีคว�มส�ม�รถที่จะต่อกรกับโครงสร้�ง  

ผ่�นก�รปฏิเสธคว�มหม�ยกระแสหลัก ก�รสร้�งคว�มหม�ยใหม่ และก�รโต้กลับอิทธิพลของสังคม

วฒันธรรม ทีม่�จำ�กดัก�รดำ�เนนิชวีติในระดบัปจัเจกบคุคลของผูส้งูอ�ย ุควรจะเปน็วธิวีทิย�ทีม่คีว�มสำ�คญั

ต่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นผู้สูงอ�ยุในทศวรรษปัจจุบันเช่นกัน 

กำรนิยำม “ผู้สูงอำยุ”

บ่อยครั้งที่คำ�ว่� “ผู้สูงอ�ยุ” ในภ�ษ�ไทย ถูกใช้ในคว�มหม�ยเดียวกับคำ�ว่� “อ�วุโส” (Elderhood) 

เช่น เร�มักกล่�วถึงผู้สูงอ�ยุว่�เป็นผู้มีอ�วุโสเพร�ะวัยวุฒิที่มี หม�ยคว�มว่�ผู้อ�วุโสเป็นผู้ที่มีอ�ยุต�ม

จำ�นวนปีปฏิทินสูงกว่�คนรุ่นอื่นที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวล�เดียวกัน อย่�งไรก็ต�มในสังคมแบบประเพณีหรือ

สังคมดั้งเดิมที่พบในชนพื้นเมือง เช่น ในทวีปออสเตรเลียและในแอฟริก� คว�มอ�วุโสไม่ได้เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับจำ�นวนปีปฏิทินที่คนๆ หนึ่งมีชีวิตอยู่ม�แล้ว แต่กลับเกี่ยวข้องกับก�รที่คนๆ หนึ่ง ได้ผ่�น

พธิกีรรมบ�งอย�่งม�หรอืไม ่ดงันัน้คนทีม่อี�ยแุค ่30 ปตีน้ๆ ทีผ่�่นพธิกีรรมทีว่�่ จะถกูเปลีย่นสถ�นะเปน็

ผู้อ�วุโส ในขณะที่คนที่ไม่ได้ผ่�นพิธีกรรมดังกล่�วม� ถึงแม้ว่�จะมีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ก็ไม่ได้อยู่ในสถ�นะ

เป็นผู้อ�วุโสแต่อย่�งใด 

นกัม�นษุยวทิย�สองท�่น คอื แอนโทนี ่กล�สโคก๊ และ ซซู�น ฟนีแมน ทำ�ก�รศกึษ�วธิกี�รใหน้ยิ�ม

ผู้สูงอ�ยุในสังคมเกษตรกรรม 60 แห่งทั่วโลก ทำ�ให้พวกเข�ได้ข้อสรุปว่� หลักเกณฑ์พื้นฐ�นที่ถูกนำ�ม�ใช้

สร้�งนิย�มผู้สูงอ�ยุในสังคมที่สุ่มม�เป็นตัวอย่�งในก�รศึกษ�ไม่ได้แตกต่�งกัน ส่วนใหญ่อ้�งอิงอยู่กับ 

หลักเกณฑ์ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) ใช้เกณฑ์ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งสังคมของบุคคล เช่น ก�รได้

เป็นปู่ย่�ต�ย�ย ก�รไม่มีหรือก�รลดบทบ�ทด้�นเศรษฐกิจลง และก�รเปลี่ยนสถ�นะเป็นผู้รับสวัสดิก�ร 

ที่รัฐจัดให้ เป็นต้น 2) ใช้วิธีก�รนับจำ�นวนอ�ยุบุคคลต�มปีปฏิทิน และ 3) ใช้เกณฑ์ก�รเปลี่ยนแปลง 

ของสภ�พร่�งก�ยจ�กวัยหนุ่มส�วสู่ร่�งที่ชร�ภ�พ นอกจ�กนี้พวกเข� พบว่� ม�กกว่�ร้อยละ 50 ของ 

สังคมที่เป็นตัวอย่�งในก�รศึกษ� ใช้เกณฑ์ม�กกว่�หนึ่งเกณฑ์ม�สร้�งคำ�จำ�กัดคว�มของผู้สูงอ�ยุ  

แต่ที่น่�ประหล�ดใจ คือ พวกเข�พบว่�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พของร่�งก�ย ไม่ใช่เกณฑ์สำ�คัญที่สุดที่สังคม

เหล่�นั้นใช้นิย�มผู้สูงอ�ยุ (Glascock and Feinman 1981)
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สงัคมสมยัใหมท่กุสงัคมในโลก ลว้นใหค้ำ�จำ�กดัคว�มว�่ใครคอืผูส้งูอ�ยตุ�มจำ�นวนปปีฏทินิทีบ่คุคล

คนหนึ่งได้มีชีวิตอยู่ม�แล้ว นั่นคือ ใช้วิธีก�รนิย�มที่นับจำ�นวนปีตั้งแต่ปีที่บุคคลคนหนึ่งลืมต�ดูโลกและ

จำ�นวนปีที่เข�มีชีวิตรอดม�แล้ว อย่�งไรก็ต�ม คว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�รส�ข�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะด้�น

ก�รผลิตอ�ห�รและด้�นก�รแพทย์ ที่พัฒน�อย่�งไม่หยุดยั้งม�อย่�งรวดเร็วนับแต่ยุคฟื้นฟูวิทย�ก�รใน

ยุโรป ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยยืนย�วกว่�คนรุ่นบรรพบุรุษ

สองถึงส�มเท่� 

นักม�นุษยวิทย�ก�ยภ�พได้นำ�หลักฐ�นในประวัติศ�สตร์ม�ศึกษ�ถึงคว�มยืนย�วของชีวิตมนุษย์ 

ในยุคต่�งๆ พบว่� มนุษย์ยุคหินเก่�มีอ�ยุอยู่รอดไปถึงแค่ 18 ปี คนอียิปต์โบร�ณ 29 ปี และคนร่วมสมัย

กับพระเยซูมีชีวิตอยู่รอดไปจนถึงอ�ยุโดยเฉลี่ย 30 ปี แต่อ�จมีคนจำ�นวนหนึ่งซึ่งคงมีจำ�นวนไม่ม�กนัก

มีอ�ยุยืนย�วกว่�นี้ เมื่อประม�ณ 500 กว่�ปีที่แล้ว มนุษย์ยังมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยแค่ 35 ปี แต่เมื่อเข้�สู่ 

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 อ�ยุค�ดเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ประม�ณ 50 ปี และเมื่อสิ้นสุดคริสต์ศตวรรษที่ 20  

พบว่� มนุษย์ท่ีอยู่ในประเทศพัฒน�แล้วมีอ�ยุค�ดเฉล่ียเพ่ิมข้ึน ในบ�งประเทศ พบว่� ประช�กรจำ�นวนม�ก 

อ�จจะมีชีวิตอยู่ไปถึงอ�ยุ 80 ปี (Durakovic and Misigoj-Durakovic 2006)

สงัคมนอกภมูภิ�คยโุรปกอ่นครสิตศ์ตวรรษที ่19 มคีนพืน้เมอืงอ�ศยัอยู ่คนพืน้เมอืงเหล�่นีม้วีถิชีวีติ

และแบบแผนวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย แต่น่�เสียด�ยที่ไม่พบหลักฐ�นชัดเจนที่บอกคว�มยืนย�วของชีวิต

ในคนพืน้เมอืงเหล�่นัน้ เร�ทร�บเพยีงคร�่วๆ ว�่ เพยีงแคป่ระม�ณรอ้ยละ 10 ของจำ�นวนประช�กรทีเ่กดิ

มีชีพทั้งหมดมีชีวิตยืนย�วไปจนถึง 60 ปี อ�ยุค�ดเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ในสังคมคนพื้นเมืองต่ำ�กว่� 30 ปี 

เนื่องจ�กอัตร�ก�รต�ยในวัยท�รกและวัยเด็กยังมีสูงม�กในขณะนั้น อย่�งไรก็ต�ม พบว่� คนพื้นเมือง 

บ�งคนมีชีวิตยืนย�วถึง 90 ปี หรือ 100 ปี ซึ่งเป็นอ�ยุสูงสุดที่มนุษย์ส�ม�รถมีชีวิตอยู่รอดได้ (Full human 

life span) ในช่วงเวล�เดียวกันพบว่� ในประเทศสหรัฐอเมริก�คนที่มีอ�ยุยืนย�วไปจนถึงอ�ยุ 60 ปี  

มีสูงถึงร้อยละ 80 (Durakovic and Misigoj-Durakovic 2006)

ก�รรบัรูเ้รือ่งคว�มสงูวยัเกีย่วขอ้งกบัก�รรบัรูเ้รือ่งอ�ยใุนสองลกัษณะ กล�่วคอื ลกัษณะแรกเปน็ก�ร

รับรู้จ�ก “อ�ยุที่นับต�มปีปฏิทิน” (Chronological age) ลักษณะที่สองเป็นก�รรับรู้จ�ก “อ�ยุต�มคว�ม

รูส้กึ” (Subjective age) อ�ยทุัง้สองลกัษณะจะแยกกนัชดัเจนยิง่ขึน้เมือ่เร�มอี�ยยุ�่งเข�้สูว่ยัเกษยีณ สงัคม

สมัยใหม่มักใช้เกณฑ์อ�ยุปฏิทินที่ 65 ปีขึ้นไป ม�กำ�หนดนิย�ม “ผู้สูงอ�ยุ” ผู้สูงอ�ยุในคว�มหม�ยนี้จึงมี

นยัถงึ “คว�มไมม่ปีระโยชน”์ และ “คว�มเสือ่มถอยด�้นศกัยภ�พในก�รทำ�ง�น” สงัคมจงึรบัรองและอนญุ�ต

ให้องค์กรน�ยจ้�งเลิกจ้�งง�นคนที่มีอ�ยุถึงช่วงนี้ มีก�รออกกฎหม�ยหรือระเบียบขององค์กรว่�ด้วยก�ร

เกษยีณอ�ย ุโดยใหเ้หตผุลทีฟ่งัดหูวงัดวี�่ “เพือ่ใหบ้คุคลเหล�่นัน้ทีไ่ดท้ำ�ง�นหนกัม�ตลอดชวีติไดพ้กัผอ่น” 

ในขณะท่ีบุคคลซ่ึงมีอ�ยุติดกลุ่มน้ีจำ�นวนม�ก ยังคิดและรู้สึกว่�ตนเองไม่ได้อยู่ในกลุ่ม “ผู้สูงอ�ยุ” แต่อย่�งใด  

เพร�ะยังกระฉับกระเฉง ว่องไว มีพลัง ยังเป็นผู้ผลิตที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และประเทศช�ติ 

มีหลักฐ�นยืนยันชัดเจนว่� กระบวนก�รเข้�สู่ภ�วะคว�มแก่หรือชร�ภ�พต�มธรรมช�ตินั้น ไม่ได้ 

เลวร้�ยอย่�งที่สังคมสมัยใหม่รับรู้หรือให้คว�มหม�ย แต่ก�รสร้�งภ�พแทนผู้สูงอ�ยุในระบบสังคม 

สมัยใหม่ที่ใช้อ�ยุต�มปีปฏิทินเป็นเกณฑ์แบ่ง ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุกล�ยเป็นเหยื่อของลัทธิก�รเลือกปฏิบัติ 

และก�รรังเกียจบุคคลอันเนื่องม�จ�กอ�ยุ (Agism) ทำ�ให้สม�ชิกในสังคมได้รับก�รปลูกฝังทัศนคติต่�งๆ  

ที่ส่งผลต่อวิธีก�รปฏิบัติแบบเหม�รวมต่อผู้สูงอ�ยุ อีกทั้งยังส่งผลต่อมุมมองของผู้สูงอ�ยุที่มีต่อตนเอง 

และต่อระดับคว�มภ�คภูมิใจในตัวเอง 



4 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

กระบวนทัศน์ที่ใช้ท�ำควำมเข้ำใจประเด็นผู้สูงอำยุ

กระบวนทัศน์ที่กำ�ลังมีอิทธิพลต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ก�รรับรู้ วิธีคิด ตลอดจนวิธีปฏิบัติของคน 

ในสังคมสมัยใหม่ทุกสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันมีอยู่ 2 กระบวนทัศน์หลัก 

กระบวนทัศน์แรก คือ กระบวนทัศน์ชีววิทย�ก�รแพทย์ พบในผู้เชี่ยวช�ญด้�นผู้สูงอ�ยุส�ข�

ชีววิทย�ก�รแพทย์ (Biomedical gerontologist) กระบวนทัศน์นี้ให้คว�มสำ�คัญกับร่�งก�ยในฐ�นะเป็น

องค�พยพท�งชวีวทิย� (Biological body) และคว�มรูท้ีก่ระบวนทศันน์ีส้ร�้งขึน้ ทำ�ใหร้�่งก�ยของผูส้งูอ�ยุ

กล�ยเป็นร่�งก�ยที่เต็มไปด้วยพย�ธิสภ�พหรือโรคภัยไข้เจ็บ มักเน้นฉ�ยภ�พด้�นมืดของคว�มแก่ชร� 

ไดแ้ก ่คว�มโรยร� คว�มเสือ่มถอย ของร�่งก�ยและอวยัวะต�่งๆ เชือ่มัน่ว�่กระบวนก�รเข�้สูค่ว�มชร�ภ�พ 

(Aging process) เปน็กระบวนก�รธรรมช�ตแิละมคีว�มเปน็ส�กล ไมเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนก�รหลอ่หลอม

ท�งวัฒนธรรม 

ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นผูส้งูอ�ยทุีเ่ชือ่ในกระบวนทศันน์ี ้จงึพย�ย�มพฒัน�เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิ�พ เพือ่ตรวจวดัหรอืประเมนิคว�มบกพรอ่ง ตลอดจนประเมนิศกัยภ�พโดยรวม

ทีค่งเหลอือยูใ่นร�่งก�ยทีช่ร�ภ�พ (Aged body) ซึง่กค็อืร่�งก�ยของคนทีม่อี�ย ุ65 ปขีึน้ไป จำ�นวนปปีฏทินิ

จึงมีบทบ�ทในก�รขีดเส้นแบ่งแยกร่�งก�ยที่ชร�ภ�พ ออกจ�กร่�งก�ยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นส�ว กล่�วได้ว่�  

ก�รวนิจิฉยัดว้ยวธิเีทคนคิทีมุ่ง่ตรวจสอบคว�มพรอ่งท�งชวีวทิย� เปน็อกีวธิกี�รหนึง่ของก�รประกอบสร�้ง 

“ผู้สูงอ�ยุ” เพร�ะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุกล�ยเป็นสิ่งที่ดำ�รงอยู่จริงในโลกท�งสังคมของเร� ในโลกของ 

นักประช�กรศ�สตร์ และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระบบคิดของแพทย์และนักจิตวิทย�ที่เชี่ยวช�ญด้�น 

ผู้สูงอ�ยุ 

ในขณะที่ก�รพัฒน�คว�มก้�วหน้�ของเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อวัดคว�มบกพร่องของร่�งก�ย  

ตลอดจนก�รใหม้ผีูเ้ชีย่วช�ญตรวจวนิจิฉยัสมรรถภ�พของร�่งก�ยและจติใจผูส้งูอ�ย ุมเีป�้หม�ยด�้นบวก

ไม่ใช่ด้�นลบ เพร�ะแสดงให้เห็นว่�สังคมกำ�ลังให้คุณค่�แก่พลเมืองกลุ่มนี้ แต่ในอีกด้�นหนึ่งเร�คงปฏิเสธ

ย�กว่� ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลสุขภ�พผู้สูงอ�ยุดังกล่�ว เป็นก�รกระทำ�ที่แสดงออกถึงวิธีคิดและ

ทัศนคติแบบอิหลักอิเหลื่อ กลืนไม่เข้�ค�ยไม่ออก หวั่นวิตก กังวล ที่สังคมสมัยใหม่มีต่อคว�มชร�ภ�พ 

และต่อผู้สูงอ�ยุด้วย 

ซึง่คว�มอหิลกัอเิหลือ่ดงักล�่วจะปร�กฏตวัชดัเจนยิง่ขึน้เมือ่พบว�่ ร�่งก�ยของผูส้งูอ�ยคุนหนึง่กำ�ลงั

เจบ็ปว่ยและตอ้งพึง่พงิคนอืน่เพือ่ก�รมชีวีติอยูต่อ่ไป ตรงจดุนีเ้องทีอ่�จทำ�ใหเ้ร�มองเหน็ขัว้คว�มคดิด้�น

ลบ ที่คนในสังคมมีต่อคว�มชร�ภ�พและผู้สูงอ�ยุลอยเด่นอยู่เบื้องหน�้เร� ห�กเร�ละเลยไม่ตรวจสอบ

คว�มอิหลักอิเหลื่อที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมีต่อคว�มชร�และผู้สูงอ�ยุ เร�อ�จไม่ส�ม�รถขจัดก�รปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหม�ะสมในรูปแบบต่�งๆ ที่ผู้สูงอ�ยุในสังคมปัจจุบันกำ�ลังเผชิญได้ โดยที่รูปแบบ 

ก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้นอ�จม�จ�กตัวผู้สูงอ�ยุกระทำ�กับตัวเอง หรือถูกกระทำ�โดยรัฐ สังคม ชุมชน 

ครอบครัว นักวิจัย นักวิช�ก�ร และผู้เชี่ยวช�ญด้�นผู้สูงอ�ยุส�ข�ต่�งๆ 

กระบวนทัศน์ที่สอง เป็นวิธีวิทย�ของนักวิช�ก�รด้�นผู้สูงอ�ยุที่เชื่อมั่นในทฤษฎีประกอบสร้�ง

ท�งสังคม (Social-constructionist gerontologist) กลุ่มนี้มีคว�มเชื่อว่� ก�รเลือกปฏิบัติและก�รรังเกียจ 

ผู้สูงอ�ยุมีอยู่จริงในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งม�จ�กข้อเท็จจริงที่ว่� ภ�พลักษณ์ด้�นลบของผู้สูงอ�ยุปร�กฏ



5

ตัวอย่�งแพร่หล�ยในสังคม เช่น พบในสื่อทุกประเภท นโยบ�ยของรัฐ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร  

กฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รเกษยีณอ�ย ุระบบประกนัสงัคม ระบบก�รแพทย ์ธรุกจิก�รประกนัสขุภ�พและ

ประกนัชวีติ ตลอดจนพบในวธิกี�รอธบิ�ยสถ�นก�รณผ์ูส้งูอ�ยใุนง�นเขยีนวชิ�ก�รหล�ยส�ข� ทีม่กัแสดง

คว�มปรวิติกตอ่จำ�นวนของผูส้งูอ�ยทุีเ่พิม่สงูขึน้ในปจัจบุนั โดยมองว่�ปร�กฏก�รณส์งัคมผูส้งูอ�ยทุีก่ำ�ลงั

เกดิขึน้ อ�จนำ�ไปสูภ่�วะวกิฤตของสงัคมในหล�ยด�้น ทีร่ฐัและสงัคมจะตอ้งตืน่ขึน้ม�รบัมอืและตอบสนอง

ต่อสถ�นก�รณ์อย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที 

กระบวนทัศน์ที่สองจึงเสนอให้มีก�รรื้อถอนภ�พลักษณ์เชิงลบ ที่เป็นส�เหตุของก�รเลือกปฏิบัติ 

ต่อผู้สูงอ�ยุ อีกทั้งเสนอให้เร�ช่วยกันผลิตภ�พลักษณ์ผู้สูงอ�ยุในลักษณะบวกม�กขึ้น เช่น ภ�พลักษณ์ 

ผู้สูงอ�ยุที่มีร่�งก�ยแข็งแรง สุขภ�พดี มีศักยภ�พในก�รสร้�งคุณูปก�รต่อส่วนรวม มีคว�มภ�คภูมิใจ 

ในตัวเอง มองเห็นคุณค่�ของตัวเอง หรือไม่เป็นภ�ระลูกหล�นและสังคม ถึงแม้จะเชื่อว่�คว�มเสื่อมถอย

ท�งชีววิทย�เป็นกระบวนก�รธรรมช�ติที่เกิดขึ้นจริงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นผู้สูงอ�ยุที่ยึดมั่น

ในกระบวนทัศน์ที่สองนี้ต่�งเชื่อว่� คว�มแก่ของร่�งก�ยที่เป็นไปต�มกระบวนก�รชีววิทย� ไม่ได้นำ�เร� 

ไปสู่คว�มป่วยไข้และก�รเป็นโรคเสมอไป แต่เห็นว่� เพร�ะคว�มอิหลักอิเหลื่อที่สังคมมีต่อร่�งก�ยที่

ชร�ภ�พ ซ่ึงเป็นผลรวมท�งวัฒนธรรมต่�งห�ก ทำ�ให้เร�เช่ือมโยงและผูกตรึงผู้สูงอ�ยุไว้กับโรค คว�มป่วยไข้  

และคว�มไรป้ระโยชน ์จนทำ�ใหส้ถ�นภ�พท�งสงัคมของผูส้งูอ�ยดุตู่ำ�ตอ้ย ดว้ยเหตนุีก้ระบวนทศันป์ระกอบ

สร้�งจึงสรุปว่� ก�รใช้มิติท�งชีววิทย�ก�รแพทย์เพียงมิติเดียวไม่น่�จะช่วยให้เร�เกิดคว�มเข้�ใจ

ประสบก�รณ์อันหล�กหล�ยของผู้สูงอ�ยุที่ดำ�รงอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่�งออกไปได้ 

กำรสร้ำงภำพแทน “ผู้สูงอำยุ” 

คำ�ศัพท์ การสร้างภาพแทนความจริง และ/หรือ ภาพแทนความจริง (Representation) 

เปน็มโนทศันท์ีม่คีว�มสำ�คญัในทฤษฎสีงัคมศ�สตรส์ำ�นกัประกอบสร�้งท�งสงัคม นกัวชิ�ก�รสำ�นกัประกอบ

สร้�งท�งสังคมได้นำ�แนวคิดนี้ม�ใช้เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจกับกระบวนก�รสร้�ง “คว�มรู้/คว�มจริง” เกี่ยวกับ

สรรพสิง่ เชน่ สถ�นที ่ภ�พลกัษณข์องคน อตัลกัษณ ์เหตกุ�รณ ์ตลอดจนชดุคว�มหม�ยในระดบัน�มธรรม

ชุดต่�งๆ หัวใจสำ�คัญของคว�มคิดเรื่องภ�พแทนคว�มจริงและกระบวนก�รสร�้งภ�พแทนคว�มจริง คือ 

ก�รกลับม�สู่คว�มเข้�ใจที่ว่� ภ�พแทนไม่ใช่สิ่งสะท้อนคว�มจริง หรือถ้�เป็นก�รสะท้อนคว�มจริงก็เป็น 

ก�รสะท้อนเพียงแค่คว�มจริงบ�งส่วน 

ภ�พแทนเกิดจ�กคว�มพย�ย�มของมนุษย์ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อโลกท�งวัตถุ หรือโลกของ

ประสบก�รณ์ตรง มนุษย์สร้�งมโนทัศน์ (Concept) เฉพ�ะขึ้นม�อธิบ�ยโลกวัตถุที่อยู่ในคว�มสนใจ  

หลังจ�กนั้นสื่อส�รคว�มหม�ยสิ่งนั้นผ่�นว�ทกรรม ในที่นี้หม�ยถึงทั้งภ�ษ�พูด ภ�ษ�เขียน ภ�ษ�ท่�ท�ง 

และก�รกระทำ� ในกระบวนก�รสร้�งภ�พแทนทำ�ให้เร�ส�ม�รถเชื่อมโยงสิ่งที่เร�คิดเข้�กับสิ่งที่มีอยู่ใน 

โลกวัตถุได้ นักทฤษฎีสำ�นักประกอบสร้�งเชื่อว่� วัตถุ สิ่งมีชีวิต ตลอดจนเหตุก�รณ์ประเภทต่�งๆ  

จะไม่ได้ดำ�รงอยู่ในก�รรับรู้หรือคว�มเข้�ใจของมนุษย์อย่�งที่เร�รับรู้และเข้�ใจร่วมกันอยู่ในปัจจุบัน  

ถ้�ห�กว่� 1) มนุษย์ไม่ได้ใช้มโนทัศน์บ�งอย่�งทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่�นั้น พร้อมทำ�ก�รเข้�รหัสให้

คว�มหม�ย 2) มนุษย์ไม่แปลคว�มหม�ยหรือถอดรหัสคว�มหม�ยสิ่งเหล่�นั้นออกม� และ  3) มนุษย์ 

ไม่ถ่�ยทอดคว�มหม�ยนั้นสู่กันและกันผ่�นก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�เฉพ�ะของกลุ่มตน 
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ปัญห�อยู่ที่ว่� เพร�ะว่�คนส่วนใหญ่รับรู้และเชื่อว่�ภ�พแทนคว�มจริงเป็น “คว�มจริงแท้”  

เป็น “ภ�วะธรรมช�ติ” เป็น “คว�มรู้ส�มัญ” ที่ไม่ว่�ใครก็รู้และเข้�ใจไปในทำ�นองเดียวกัน ทำ�ให้ภ�พแทน

คว�มจริงเกี่ยวกับโลกวัตถุที่ถูกสร�้งขึ้น ถึงแม้เป็นเพียงม�ย�คติเพร�ะข�ดข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เป็น

ระบบรองรับแต่ก็มีอิทธิพลครอบงำ�เร� ส่งผลต่อก�รตัดสินคุณค่� ก�รตีตร� และก�รเลือกปฏิบัติต่อสิ่งที่

ดำ�รงอยู่ในโลกวัตถุของเร� ที่สำ�คัญยังเป็นอุปสรรคขัดขว�งไม่ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

พบว่�ในแต่ละสังคมล้วนมีกระบวนก�รสร้�งภ�พแทนคว�มจริงที่ซับซ้อนและแยบยล เกี่ยวข้อง 

กับมิติของอำ�น�จ ก�รครอบงำ� ก�รสร้�งคว�มเหนือกว่� และก�รกดทับ ต่อสิ่งที่ดูประหนึ่งอ่อนแอกว่� 

ซึ่งโดยม�กมักเป็น คนย�กจน เด็ก คนแก่ และผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งจำ�เป็นที่เร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับ

กระบวนก�รสร้�งภ�พแทนเหล่�นั้น ควบคู่ไปกับก�รทำ�คว�มเข้�ใจเป้�หม�ยท�งวัฒนธรรมในแต่ละช่วง

ประวัติศ�สตร์ของแต่สังคม อีกทั้งต้องตั้งคำ�ถ�มว่� มีสถ�บันอะไรบ้�งที่พย�ย�มผลิตซ้ำ�ภ�พแทน 

คว�มจริงแต่ละชุด และสถ�บันเหล่�นั้นได้ประโยชน์อะไรจ�กก�รกระทำ�ดังกล่�ว

กล�่วโดยสงัเขป ก�รใชแ้นวคดิเรือ่งก�รสร�้งภ�พแทนจะชว่ยใหเ้ร�ตอบคำ�ถ�มทีว่�่ “ก�รสร�้งภ�พ

แทนผู้สูงอ�ยุที่พบในวัฒนธรรมมวลชน (Mass culture) ในปัจจุบัน ส่งผลต่ออคติที่เร�มีต่อผู้สูงอ�ยุ 

อย่�งไรบ้�ง” เนื่องจ�กภ�พลักษณ์ผู้สูงอ�ยุม�จ�กกระบวนก�รสร้�งภ�พแทนคว�มจริงดังที่กล่�วม�  

ดังนั้น เร�จึงก้�วม�ถึงจุดที่ควรตระหนักว่�ภ�พลักษณ์ผู้สูงอ�ยุที่เร�รับรู้และเข้�ใจนั้น เกิดจ�กก�ร 

สร�้งภ�พเหม�รวมทีเ่ตม็ไปดว้ยอคตทิีส่งัคมมตีอ่ร�่งก�ยทีช่ร�ภ�พ แตเ่กอืบทัง้หมดเปน็แคเ่พยีงคว�มจรงิ

บ�งส่วนเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ และไม่ใช่ประสบก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุทุกคน คว�มเข้�ใจเช่นนี้จะช่วยทำ�ให้ตัวเร�

และสังคมรู้เท่�ทัน เห็นถึงที่ม�ที่ไป เห็นก�รดำ�รงอยู่ ตลอดจนเห็นก�รเปลี่ยนแปลงของภ�พลักษณ์  

“ผู้สูงอ�ยุ” ที่ถูกสร้�งขึ้นในแต่ละช่วงประวัติศ�สตร์และในแต่ละวัฒนธรรม

แม้ว่�เร�ปฏิเสธไม่ได้ว่� ประสบก�รณ์ชีวิตส่วนหนึ่งของผู้สูงอ�ยุเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กคว�ม 

เสื่อมถอยด้�นชีววิทย� แต่อีกส่วนหนึ่งเร�ต้องยอมรับว่�มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้�งโดยสังคมวัฒนธรรม  

นักม�นุษยวิทย�วัฒนธรรมทำ�ให้เร�เห็นว่� ประสบก�รณ์ของก�รเป็นผู้สูงอ�ยุที่เร�รับรู้กัน ไม่ได้มี 

ลักษณะส�กล และไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนก�รสูงวัยด้�นชีววิทย� จึงไม่ผิดเพี้ยนถ้�จะกล่�วว่� 

ประสบก�รณ์และก�รรับรู้เกี่ยวกับคว�มสูงวัยและผู้สูงอ�ยุด้�นลบของเร� เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต 

คว�มหม�ยท�งวัฒนธรรม 

ก�รผลิตและก�รตอกย้ำ�ภ�พลักษณ์เชิงลบของคว�มแก่และชร�ภ�พ กระทำ�ผ่�นสถ�บันในสังคม 

เช่น ศ�สน� ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำ�ง�น สื่อมวลชน เป็นต้น คว�มรู้สึกว่�ตนเอง “แก่” จึงม�จ�กมุมมอง

และก�รตัดสินของบุคคลอื่นก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เพื่อน เจ้�น�ย ผู้ประกอบก�ร ญ�ติ แพทย์ ฯลฯ 

อันดับถัดม� จึงม�จ�กก�รตัดสินของตัวเอง ก�รที่คนๆ หนึ่ง ถูกตัดสินหรือถูกปฏิบัติเสมือนว�่เข�เป็น 

คนป่วยหรือคนที่หมดคุณค่�ต่อสังคมแล้ว ทั้งที่ในด้�นร่�งก�ยแล้วเข�ยังแข็งแรง ก�รทำ�ง�นของสมอง 

ยังฉับไว และสุขภ�พจิตยังดีเยี่ยม แต่ก�รตัดสินของสังคมทำ�ให้คนๆ นั้น ต้องปรับวิธีก�รมองตัวเอง 

ให้คล้อยต�มไปกับที่คนอื่นตัดสินเข�หรือปฏิบัติต่อเข� ซึ่งก�รปรับวิธีมองตัวเองไปในทิศท�งลบ 

เช่นเดียวกับที่สังคมมอง คือ กระบวนก�รตีตร�ตัวเอง โดยเฉพ�ะถ้�ห�กผู้สูงอ�ยุคนนั้นเคยมีภ�พลักษณ์

ด้�นลบแบบเหม�รวมต่อผู้สูงอ�ยุในขณะที่ตนเองยังอยู่ในวัยหนุ่มส�ว ย่อมมีโอก�สสูงที่ผู้สูงอ�ยุคนนั้น
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จะตีตร�ตัวเอง ส่งผลให้ผู้สูงอ�ยุไม่เห็นคุณค่�ตัวเอง และข�ดคว�มภ�คภูมิใจในตัวเอง ทัศนะที่ผู้สูงอ�ยุ

มีต่อตัวเองเช่นนี้ยิ่งไปสนับสนุนก�รผลิตซ้ำ�ภ�พเหม�รวมผู้สูงอ�ยุด้�นลบขึ้นในสังคม 

ผูส้งูอ�ยใุนหล�ยสงัคมตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัมห�ศ�ลในก�รทีจ่ะดำ�เนนิชวีติใหเ้ปน็ไปต�มทีส่งัคม

จัดว�งให้ เร�พบว่�สังคมสมัยใหม่มีพื้นที่หรือภ�พแทนเชิงบวกไว้ให้ผู้สูงอ�ยุได้ภ�คภูมิใจในตัวเอง 

น้อยม�ก แม้กระทั่งในสังคมที่เน้นรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มักส่งเสริมทัศนะที่ให้ผู้สูงอ�ยุ 

ดำ�เนนิชวีติอย�่งพึง่พงิคนอืน่ นำ�ไปสูค่ว�มสมัพนัธเ์ชงิอำ�น�จและคว�มขดัแยง้ของคนต�่งวยั ยกตวัอย�่ง

เชน่ สงัคมไทยมคี�่นยิมว�่ลกูส�วหรอืลกูช�ยวยัผูใ้หญท่ีด่ทีีก่ตญัญ ูตอ้งชว่ยเหลอืดแูลพอ่แมย่�มทีพ่อ่แม่

แก่เฒ่� ลูกวัยผู้ใหญ่ที่ดีเหล�่นี้เมื่อคิดว่�พ่อแม่ของตัวเองแก่แล้ว ก็มักคิดว่�พ่อแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

ต้องพึ่งพ�อ�ศัยลูกๆ แต่มีพ่อแม่วัยสูงอ�ยุจำ�นวนม�กที่ยังต้องก�รคว�มเป็นอิสระ ไม่ต้องก�รพึ่งพิงลูก 

ต้องก�รเป็นตัวของตัวเอง และต้องก�รตัดสินใจเรื่องต่�งๆ เอง มุมมองที่แตกต่�งกันเช่นนี้ อ�จทำ�ให้เกิด

คว�มขัดแย้งระหว่�งคนสองรุ่นนี้ เร�เคยได้ยินวลีบ่นจ�กคนรุ่นลูกบ่อยๆ ว่� “คนแก่ดื้อเหมือนเด็ก”  

หรือ “คนแก่หัวดื้อ” ซึ่งวลีดังกล่�วถูกใช้ในสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งวัย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อ 

ผู้สูงวัยไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติต�มคนรุ่นลูกหรือรุ่นหล�น

ก�รที่เร�ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังมีคว�มคิดว่�พวกเข�ต้องดูแล พ่อแม่ ปู่ย่� ต�ย�ย อ�จนำ�ม�สู่ 

ก�รมองข้�มศักยภ�พและคว�มรู้เท่�ทันชีวิตที่ผู้สูงอ�ยุมีอยู่ในตัวเอง เพร�ะผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กมี

ภูมิปัญญ�และมีคว�มส�ม�รถที่จะช่วยเหลือคนรุ่นลูกหล�นเหลน ดูแลชุมชน ให้คำ�แนะนำ� และหยิบยื่น

มติรภ�พแกค่นวยัอืน่ไดด้ว้ย สำ�หรบักรณสีงัคมไทยคว�มท�้ท�ยคงอยูท่ีส่งัคมจะสร�้งคว�มสมดลุระหว�่ง

ก�รดแูลและก�รเหน็ศกัยภ�พของผูส้งูอ�ยไุดอ้ย�่งไร ดงันัน้เร�จะตอ้งตคีว�มประเดน็เรือ่งก�รเหน็ ”คณุค�่” 

ของผูส้งูอ�ย ุให้ครอบคลมุกว้�งขว�งกว่�ก�รเหน็เพยีงแคม่ติิของก�รให้คว�มนับถอืยกย่อง หรือก�รดแูล

เอ�ใจใสไ่มท่อดทิง้ผูส้งูอ�ย ุก�รตคีว�มควรไปไกลใหค้รอบคลมุถงึมติขิองก�รเหน็ศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนษุย์

ของผู้สูงอ�ยุที่เท่�เทียมกับคนวัยอื่น โดยก�รให้คว�มยอมรับในศักยภ�พ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่เห็นคุณค�่ 

ผู้สูงอ�ยุเพร�ะสิ่งที่พวกเข�ทำ�ไว้ในอดีตแต่เพียงอย่�งเดียว 

ก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงทัศนะเชิงลบที่สังคมมีต่อผู้สูงอ�ยุ คงไม่ใช่ก�รไปทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุดู

กระฉับกระเฉง มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ และยังมีศักยภ�พในก�รผลิต แต่สิ่งที่เร�จำ�เป็นต้องทำ� คือ ก�รรื้อ

ถอนภ�พแทนผู้สูงอ�ยุเชิงลบออกจ�กคว�มคิดของเร� ของผู้สูงอ�ยุ ของสื่อมวลชน และของทุกคน 

ในสังคม ก�รรือ้ถอนภ�พแทนผูสู้งอ�ยุแบบลบออกไปได้สำ�เร็จ ย่อมหม�ยถงึว่�เร�ประสบคว�มสำ�เร็จใน

ก�รทำ�ล�ยอคตแิละม�ย�คตทิีท่ำ�ใหผู้ส้งูอ�ยรุูส้กึว�่ชวีติตนเองหมดคณุค่�ได ้อกีทัง้จะเปลีย่นแปลงทศันะ

ของคนในสงัคมใหม้องผูส้งูอ�ยอุย�่งมคีณุค�่ขึน้ม�อกีดว้ย จงึเปน็คว�มท�้ท�ยของนกัวจิยัและนกัวชิ�ก�ร

ที่สนใจศึกษ�เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในศ�สตร์ทุกส�ข�ในปัจจุบัน อ�ทิ แพทย์ศ�สตร์ ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

ประช�กรศ�สตร์ เศรษฐศ�สตร์ ม�นุษยวิทย� สังคมวิทย� บริห�รรัฐกิจ สื่อส�รมวลชน จิตวิทย� หรือแม้

กระทั่งส�ข�เคมีชีวภ�พ เป็นต้น ที่จำ�เป็นต้องพัฒน�โจทย์วิจัย ตลอดจนกระบวนทัศน์ ทฤษฎี และวิธี

วิทย�ก�รวิจัยที่เหม�ะสม รอบด้�น ลึกซึ้ง และให้ก้�วหน้�กว่�ที่ผ่�นม� ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รรื้อถอนภ�พ

แทนด้�นลบและสร้�งภ�พแทนใหม่ด้�นบวกของผู้สูงอ�ยุให้สังคมไทย อีกทั้งยังต้องเผยแพร่ข้อค้นพบ 

จ�กก�รวิจัยที่ให้ภ�พแทนผู้สูงอ�ยุเชิงบวกให้เป็นที่แพร่หล�ย 
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ข้อมูลด้�นประช�กรศ�สตร์ที่แสดงโครงสร้�งอ�ยุของประช�กรไทยบ่งชี้ชัดว่� ขณะนี้ประเทศไทย

เป็นสังคมผู้สูงอ�ยุแล้ว โดยกำ�ลังไล่ต�มประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอ�ยุม�ก่อนหน้�ไปติดๆ เช่น  

สหรัฐอเมริก� อังกฤษ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น หล�ยภ�คส่วนของสังคมโดยเฉพ�ะภ�ครัฐ เริ่มตื่นตัวและ 

เตรียมก�รด้�นนโยบ�ยเพื่อรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงต่�งๆ ที่ม�พร้อมกับก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ  

ในส่วนของภ�ควิช�ก�รเริ่มมีก�รศึกษ�วิจัยเรื่องผู้สูงอ�ยุให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันม�กขึ้น ทำ�ให้เร�รับทร�บ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุในเกือบทุกด้�น เช่น ด้�นเศรษฐกิจ สุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต  

ก�รดูแล ระบบสวัสดิก�ร เป็นต้น 

ก�รจัดประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ครั้งที่ 6 ประชากรและสังคม 2553 เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุใน

สายตาสงัคมไทย เปน็อกีหนึง่ก�รประชมุวชิ�ก�ร ทีแ่สดงใหเ้หน็บทบ�ทของภ�ควชิ�ก�ร ในก�รทีจ่ะรว่ม

กับภ�คส่วนอื่นๆ ในสังคมไทย สนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุที่เต็มไปด้วยคว�มหวังและ 

มศีกัยภ�พ สถ�บนัวจิยัประช�กรและสงัคมเลง็เหน็ว�่ ก�รนำ�เสนอภ�พแทนเชงิคณุค�่ของผูส้งูอ�ย ุน�่จะ

เป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�งสังคมผู้สูงอ�ยุที่มีคุณภ�พได้ หนังสือรวมบทคว�มก�รประชุมประช�กรและ

สังคมประจำ�ปี 2553 ได้รวบรวมเอ�ผลง�นวิจัยค้นคว้�ของนักวิช�ก�รประจำ�สถ�บันวิจัยประช�กรและ

สงัคม เกีย่วกบัก�รเหน็คณุค�่ของผูส้งูอ�ยมุ�เผยแพร ่เพือ่ประโยชนใ์นก�รศกึษ�คน้คว�้ และทีส่ำ�คญัทีส่ดุ 

คือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รค้นคว้�วิจัยที่จะไปเพิ่มก�รสร้�งภ�พแทนผู้สูงอ�ยุด้�นบวกในสังคมไทยต่อไป

บทคว�มที่นำ�เสนอในหนังสือเล่มนี้จัดเรียงต�มเนื้อห�ส�ระของแต่ละตัวบทคว�ม แบ่งออกเป็น  

4 สว่น สว่นทีห่นึง่มบีทคว�มหลกัสองบทคว�ม ทีก่ล�่วถงึคณุค�่ของผูส้งูอ�ยใุนส�ยต�สงัคมไทย บทคว�ม

แรกเรื่อง นิยามผู้สูงอายุด้วยช่วงชีวิตข้างหน้า ในฐ�นะที่เป็นนักประช�กรศ�สตร์ผู้เขียน ปร�โมทย์ 

ประส�ทกุล และปัทม� ว่�พัฒนวงศ์ เสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุไทยใหม่ จ�กเดิมกำ�หนดไว้

ที่อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ปรับเป็น 65 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุผลเพร�ะนิย�มผู้สูงอ�ยุเดิมถูกกำ�หนดไว้ต�มอ�ยุปฏิทิน

ที่บุคคลคนหนึ่งมีชีวิตผ่�นม�แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่สูงขึ้นของคนไทยในปัจจุบัน  

เกณฑ์ใหม่ที่เสนอได้นำ�ช่วงอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่บุคคลคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ต่อไปม�พิจ�รณ�ด้วย ถ้�ห�กมี 

ก�รรับข้อเสนอนี้ในระดับช�ติ ย่อมจะมีผลไปเปลี่ยนแปลงขน�ดของประช�กรสูงอ�ยุ ตลอดจนนโยบ�ย

เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะนโยบ�ยเกษียณอ�ยุและสวัสดิก�รสังคมของประเทศไทย 

บทคว�มถัดม�เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุ: ภาพสะท้อนมุมมองจากคนสองวัย เขียนโดย ก�ญจน� 

ตั้งชลทิพย์ และคณะผู้ร่วมวิจัย นำ�เสนอข้อค้นพบจ�กง�นวิจัยเชิงสำ�รวจแบบตัดขว�ง โครงก�รสำ�รวจ

ทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุของคนสองรุ่น คือ ประช�กรวัยทำ�ง�น และประช�กรวัยรุ่น โครงก�รวิจัยดังกล่�ว  

เกบ็ขอ้มลูครอบคลมุกลุม่ประช�กรตวัอย�่งทีม่สีถ�นะท�งเศรษฐกจิและสงัคมแตกต�่งกนั ขอ้คน้พบสำ�คญั

จ�กก�รวิจัยที่นำ�เสนอไว้ในบทคว�มนี้ คือ คนทั้งสองวัยยังคงมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ  

แต่พบว่�โดยเปรียบเทียบแล้วมุมมองที่ดีที่มีต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยมีน้อยกว่�ผู้สูงอ�ยุวัยต้น

สว่นทีส่องนำ�เสนอบทคว�มทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คณุค�่และบทบ�ทของผูส้งูอ�ยดุ�้นเศรษฐกจิเปน็หลกั 

บทคว�มอันดับแรกนำ�เสนอเรื่อง คุณค่าด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย เขียนโดย กุศล สุนทรธ�ด� 

เนื้อห�ในบทคว�มสะท้อนให้เห็นศักยภ�พของผู้สูงอ�ยุไทยด้�นเศรษฐกิจ พบว่�ผู้สูงอ�ยุกว่� 1 ใน 3  

มีแนวโน้มยังทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องและเต็มเวล�เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่วนใหญ่ทำ�ง�นในภ�ค
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เกษตรกรรมและภ�คนอกระบบ ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ คือ อ�ยุ ระดับก�รศึกษ� 

ก�รไม่ได้รับเงินบำ�น�ญ และเงินสนับสนุนจ�กบุตร ก�รมีหนี้สิน ก�รเจ็บป่วย นอกจ�กนี้ ก�รออม 

ส่วนบุคคล ตลอดจนก�รมีประสบก�รณ์ และภูมิปัญญ�สั่งสม ยังแสดงถึงคุณค่�ท�งตรง และคุณค่�แฝง

ของผู้สูงอ�ยุอีกด้วย บทคว�มที่สองเรื่อง ผู้สูงอายุไทย: ภาระและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือน เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เป็นผู้เขียน ได้วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบในระดับ

ครวัเรอืน ขอ้คน้พบทีน่�่สนใจจ�กก�รวเิคร�ะหน์ี ้คอื ถงึแมว้�่โดยรวมแลว้ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยจุะมรีะดบั

ร�ยได้ต่ำ�กว่� และมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยท�งสุขภ�พที่สูงกว่�ก็ต�ม แต่ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุมีสถ�นก�รณ์ 

ท�งก�รเงินของค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนทั้งหมดที่จำ�เป็นเปรียบเทียบต่อระดับร�ยได้ที่ครัวเรือนมีหรือห�ได้  

“ดีกว่�” ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ 

บทคว�มเรือ่งถดัม� ภาวะเศรษฐกจิของครวัเรอืนเปน็อยา่งไรเมือ่ผูส้งูวยัเปน็หวัหนา้ครวัเรอืน? 

เป็นบทคว�มที่เขียนร่วมกันระหว่�ง สวรัย บุณยม�นนท์ และ จรัมพร โห้ลำ�ยอง นำ�เสนอข้อค้นพบจ�ก

ก�รวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�จะมีคว�มมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจด้อยกว่�ครัวเรือน

ที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน�้ครัวเรือน แต่เมื่อพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถบริห�รจัดก�รก�รใช้จ่�ยเงินในครัว

เรอืน กลบัพบว�่หวัหน�้ครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นวยัผูส้งูอ�ยสุ�ม�รถจดัก�รค�่ใชจ้�่ยไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ เพร�ะ

มคี�่ใชจ้�่ยทัง้หมดของครวัเรอืน สดัสว่นก�รเปน็หนีส้นิ และจำ�นวนหนีส้ิน้ ต่ำ�กว�่ครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�น

เป็นหัวหน้�ครัวเรือน 

บทคว�มเรื่องสุดท้�ยในส่วนนี้เป็นของ อุม�ภรณ์ ภัทรว�ณิชย์ เรื่อง การช่วยเหลือสนับสนุน

ระหว่างรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ศึกษากรณีพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ผู้เขียนนำ�เสนอ

ขอ้คน้พบจ�กง�นวจิยัเชงิสำ�รวจทีย่นืยนัว่� ครวัเรอืนทีส่ง่คว�มชว่ยเหลอืไปใหบ้ตุรม�กทีส่ดุ คอื ครวัเรอืน

ที่มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยทำ�ง�นตอนปล�ย แต่ครัวเรือนที่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรม�กที่สุด คือ 

ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยสูงอ�ยุทั้งตอนต้นและตอนกล�งถึงตอนปล�ย ซึ่งเป็นวัยที่ไม่อยู่ใน 

วัยแรงง�นแล้ว ง�นวิจัยชิ้นดังกล่�วยังพบอีกว่� ก�รศึกษ�เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อก�รช่วยเหลือกัน 

และกันระหว่�งรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก พ่อแม่ที่มีก�รศึกษ�สูงไม่ว่�อยู่ในวัยทำ�ง�นหรือวัยสูงอ�ยุมีแนวโน้ม

ส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรสูงกว่�พ่อแม่ที่มีก�รศึกษ�น้อย 

สว่นทีส่�มของหนงัสอื นำ�เสนอบทคว�มทีม่เีนือ้ห�วเิคร�ะหถ์งึสถ�นก�รณด์�้นสงัคมและวฒันธรรม

ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูสู้งอ�ย ุบทคว�มแรกเรือ่ง คณุภาพชวีติและระดบัสขุภาพจติของผู้สูงอายไุทย เปน็ง�น

วิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พบว่�ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดีมีแนวโน้มจะสะท้อน 

ว่�มีคว�มสุขในระดับม�กที่สุดเป็นสัดส่วนสูง ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มที่ยังทำ�ง�นโดยเฉพ�ะที่ทำ�ง�นในภ�ค

เกษตรกรรม หรือค้�ข�ย มีสุขภ�พจิตอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  และผู้สูงอ�ยุที่มีระดับก�รศึกษ�สูงขึ้น  

มีแนวโน้มมีสุขภ�พจิตในระดับดีต�มไปด้วย บทคว�มที่สองเรื่อง แก่แล้วไม่มีคุณค่าจริงหรือ?: 

บทสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุ เขียนโดย อรทัย อ�จอ่ำ� พย�ย�มสะท้อนให้เห็น

คว�มเข้�ใจของสังคมไทยเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุผ่�นวิธีก�รทบทวนง�นศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุใน

ประเทศไทยที่ผ่�นม� ผลก�รทบทวนง�นศึกษ�วิจัยในอดีต พบว่�ง�นวิจัยแต่ละชิ้นได้ใช้วิธีวิทย�ใน 

ก�รวิจัยที่หล�กหล�ย อีกทั้งสะท้อนทั้งภ�พเชิงบวกและเชิงลบของผู้สูงอ�ยุไทย 
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บทคว�มที่ส�มเรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุในมิติของการกระทำาความรุนแรง เป็นบทคว�มที่เขียน

โดย จนัจริ� วชิยั และ อมร� สนุทรธ�ด� นำ�เสนอแงม่มุเกีย่วกบัผูส้งูอ�ยไุทยทีม่กัถกูละเลยจ�กก�รศกึษ�

วิจัย คือ ผู้สูงอ�ยุกับมิติก�รถูกกระทำ�คว�มรุนแรง ผู้เขียนเน้นย้ำ�ว่� ภ�พคว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอ�ยุ

สะท้อนปัญห�ด้�นสุขภ�วะของผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย ประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุไทยที่มักถูกละเลย 

จ�กก�รศึกษ�วิจัยอีกหนึ่งประเด็นคือผู้สูงอ�ยุกับเทคโนโลยี บทคว�มที่นำ�เสนอถัดม� คือ ผู้สูงอายุกับ

การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย ธีระพงศ์ สันติภพ ได้เติมองค์คว�มรู้ในประเด็นนี้ไว้ 

โดยนำ�เสนอข้อมูลที่ชี้ชัดว่�โอก�สในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พด้�นคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอ�ยุไทยยังอยู่ในระดับต่ำ� โดยผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ทั้ง วัยต้น วัยกล�ง และวัยปล�ย ใช้

คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็เฉลีย่เพยีง 1-3 วนัตอ่เดอืน เท�่นัน้ บทคว�มสดุท�้ยในสว่นนี ้คอื บทคว�ม

เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มเมือ่เขา้สูว่ยัผูส้งูอายขุองผูใ้หญว่ยัแรงงาน เขยีนโดย อ�ชญัญ� รตันอบุล 

และคณะ นำ�เสนอผลก�รศึกษ� สถ�นก�รณ์ปัญห� คว�มต้องก�ร และรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ซึ่งข้อมูลดังกล่�วจะนำ�ไปใช้ว�งแผนเพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ 

วัยสูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�นในประเทศไทย

สว่นสดุท�้ยของหนงัสอืเลม่นี ้เปน็บทคว�มสัน้ๆ ทีน่ำ�เอ�สถ�นก�รณผ์ูส้งูวยัในต�่งประเทศม�เสนอ

ไว ้ก�รเรยีนรูเ้รือ่งร�วซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูส้งูวยัในต�่งแดน อ�จทำ�ใหเ้ร�ไดแ้งม่มุและมมุมองใหม่ๆ  บ�งอย�่ง

ไมม่�กกน็อ้ย เพือ่นำ�ม�พฒัน�องคค์ว�มรู ้ตลอดจนก�รดำ�เนนิง�นด�้นผูส้งูอ�ยใุนบ�้นเร� ซึง่ก�รไดท้ร�บ

ประสบก�รณ์จ�กประเทศอื่น อ�จจะมีส่วนช่วยผลักดันให้สังคมไทยที่กำ�ลังก้�วย่�งอยู่บนเส้นท�งสังคม 

ผู้สูงอ�ยุ มีคว�มพร้อมและเติบโตท�งคว�มคิดในเรื่องผู้สูงอ�ยุยิ่งขึ้นไปอีก บทคว�มแรกที่นำ�เสนอ คือ  

เรือ่ง บา้นพกัสดุทา้ยของชวีติ เขยีนโดย วรชยั ทองไทย บทคว�มทีส่องเรือ่ง อาชพีหลงัเกษยีณในสงัคม

ตะวันตก เขียนโดย อมร� สุนทรธ�ด� บทคว�มท่ีส�มเร่ือง ผู้สูงอายุของเบอร์มิวดา เขียนโดย อรพินทร์ 

พิทักษ์มห�เกตุ และบทคว�มที่สี่เรื่อง กลวิธีผู้สูงอายุสวีเดนต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน เขียนโดย 

เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร 

บทคว�มทั้งหมดที่นำ�ม�ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ อ�จเป็นเพียงก�รเริ่มต้นเล็กๆ ของก�รช่วยกัน

สร้�งและเติมภ�พลักษณ์เชิงบวกหรือเชิงคุณค่�ในมิติใหม่ๆ ให้กับผู้สูงอ�ยุไทย แต่เร�ยังต้องก�รง�นวิจัย

ในลักษณะนี้อีกจำ�นวนม�ก เพื่อขจัดภ�พลักษณ์ด้�นลบเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุให้เจือจ�งไปจ�กคว�มคิด 

และจินตน�ก�รของเร� คงเป็นบทบ�ทของภ�ควิช�ก�รและอีกหล�ยภ�คส่วนที่จะต้องทำ�ง�นในบทบ�ท 

ด้�นนี้ร่วมกันไปอย่�งต่อเนื่อง

หนงัสอืรวมบทคว�มเพือ่ก�รประชมุประช�กรและสงัคม 2553 เลม่นี ้จะเสรจ็สมบรูณไ์มไ่ด ้ถ้�ห�ก

ข�ดทีมง�นในกองบรรณ�ธิก�รที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยนักวิช�ก�ร ผู้อ่�นให้คว�มเห็นบทคว�มทั้งจ�ก

ภ�ยนอกและภ�ยในสถ�บันฯ เจ้�หน้�ที่ประจำ�สถ�บันฯ ทุกท่�น ที่ร่วมแรงแข็งขันจัดเตรียมต้นฉบับ  

ในน�มของบรรณ�ธิก�ร พวกเร�ขอจ�รึกคำ�ขอบคุณทุกท่�น ไว้ ณ ที่นี้
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1นิยำมผู้สูงอำยุด้วยช่วงชีวิตข้ำงหน้ำ

Redefine Aging by Remaining Life Expectancy

ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
Pramote Prasartkul and Patama Vapattanawong

บทคัดย่อ

บทคว�มนี้เสนอให้ประเทศไทยเปลี่ยนนิย�มของผู้สูงอ�ยุ ที่ผ่�นม�กฎหม�ยไทยได้กำ�หนดให้ ผู้สูงอ�ยุ หม�ยถึง
บุคคลผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นก�รนิย�มโดยใช้จำ�นวนปีปฏิทินที่บุคคลมีชีวิตอยู่ม�แล้ว 60 ปี เป็นเกณฑ์ แต่ปัจจุบัน
ผู้คนมีชีวิตยืนย�วขึ้น อ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อเกิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่�งม�ก จ�ก 58 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน เป็น 73 ปี ในปัจจุบัน  
ชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อคนมีอ�ยุสูงขึ้นก็ย�วน�นขึ้นด้วยเช่นกัน อ�ยุค�ดเฉลี่ยหลังจ�กที่มีอ�ยุครบ 60 ปี เพิ่มขึ้นจ�ก 
เพียง 17 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน เป็น 21 ปี ในปัจจุบัน แนวคิดใหม่ในก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุ คือ ให้พิจ�รณ�ถึงชีวิตที่เหลืออยู่
ข้�งหน้� ผู้เขียนบทคว�มจึงเสนอให้ใช้อ�ยุ 65 ปี เป็นอ�ยุขั้นต่ำ�ของผู้สูงอ�ยุ แทนอ�ยุ 60 ปี เมื่ออ�ยุถึง 65 ปี คนไทย
ปัจจุบันจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เฉลี่ยอีก 17 ปี เท่�กับชีวิตที่เหลืออยู่ของคนไทย อ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน ห�กประเทศไทย
เปลี่ยนนิย�มผู้สูงอ�ยุต�มที่เสนอนี้แล้ว สัดส่วนผู้สูงอ�ยุในปี พ.ศ. 2553 จะคิดเป็นร้อยละ 8 ของประช�กรทั้งหมด  
และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 11 ในอีก 10 ปีข้�งหน้� จำ�นวนผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันและอน�คต จะลดน้อยลงอย่�งม�ก  
ซึ่งจะทำ�ให้อัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุลดลง และภ�ระที่รัฐต้องแบกรับในก�รให้สวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ ก็จะลดลงอย่�งม�ก
โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์ที่ประช�กรมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งเร็วม�กในปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ คำานิยามผู้สูงอายุ

ABSTRACT

This article purposes Thailand to redefine the term elderly. The Thai laws define an elderly person as  
aged 60 years and over which is based on the number of calendar years a person has been living. At present, 
Thai people live longer lives. Life expectancy at birth increased from 58 years, half a century ago, to 73 years 
today. The same is true for the remaining life of aged people, with life expectancy at 60 increasing from 17 years, 
a half century ago to 21 years at present. The concept of redefining the elderly is to take the remaining life  
expectancy into account. “Sixty five years” is proposed to be a minimum age of an elderly person instead of 60. 
Thai people at aged 65 will have an average remaining life of 17 years, which is equal to those of people aged 
60 years a half century ago. If this new definition is used, the proportion of elderly in 2010 will account for 8% 
of the total population and increase to 11% within the next 10 years. The number of elderly, both at present and 
in the future, will be tremendously smaller. This will reduce the elderly dependency ratio and burdens that the  
government has to bear in regards to elderly welfare, especially in the situation of the present fast   –   aging  
population.

Keywords: Thai elderly, Remaining life expectancy, Definition of the elderly
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นิยำมใหม่ของผู้สูงอำยุ

ในรอบ 50 ปทีีผ่�่นม�นี ้สภ�พเศรษฐกจิ สงัคม และประช�กรของประเทศไทย ไดพ้ฒัน�เปลีย่นแปลง

ไปอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะประช�กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งเห็นได้ชัด ขน�ดประช�กรของประเทศไทย 

ได้ขย�ยใหญ่ขึ้นอย่�งรวดเร็ว จ�กที่แจงนับได้ในก�รทำ�สำ�มะโนประช�กร พ.ศ. 2503 จำ�นวน 26 ล้�นคน 

ได้เพิ่มเป็นประม�ณ 64 ล้�นคน ในปี พ.ศ. 2553 ในช่วง 50 ปีที่ผ่�นม�นี้ ประช�กรไทยได้ผ่�นขั้นตอน

สำ�คัญของก�รเปลี่ยนผ่�นท�งประช�กร เริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนแรก ก�รต�ยได้ลดลงอย่�งม�กภ�ยหลัง

สงคร�มโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482   –   2488) ในขณะที่อัตร�เกิดยังสูงอยู่ ช่องว่�งระหว่�งอัตร�เกิดและอัตร�

ต�ย ทำ�ให้อัตร�เพิ่มประช�กรระหว่�งปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2520 สูงม�ก จนเรียกได้ว่�เป็น “ระเบิด

ประช�กร” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ปร�โมทย์ และ ปัทม� 2548) 

เมื่อประม�ณ 30 ปีที่ผ่�นม� ประช�กรไทยได้เข้�สู่ขั้นตอนสำ�คัญของก�รเปลี่ยนผ่�นประช�กร 

อีกครั้ง เมื่อภ�วะเจริญพันธุ์ได้ลดต่ำ�ลงอย�่งม�กและรวดเร็ว คว�มต้องก�รว�งแผนครอบครัว อันเป็น 

ผลม�จ�กก�รพัฒน�เศรษฐกิจสังคมของประเทศ ได้ทำ�ให้ก�รคุมกำ�เนิดในหมู่คู่สมรสช�วไทยแพร่หล�ย

ไปอย�่งรวดเรว็ม�ก อตัร�คมุกำ�เนดิของสตรวียัเจรญิพนัธุท์ีแ่ตง่ง�นแลว้ทีเ่คยสงูไมถ่งึรอ้ยละ 15 กอ่นก�ร

ประก�ศนโยบ�ยประช�กรของประเทศในปี พ.ศ. 2513 ได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 65 ในปี พ.ศ. 2527 (จอห์น 

โนเดล และ คณะ 2530) และสูงถึงประม�ณร้อยละ 75 ในปัจจุบัน จำ�นวนบุตรตลอดวัยเจริญพันธุ์ของ 

ผู้หญิงคนหนึ่งโดยเฉลี่ย ที่เคยม�กกว่� 6 คน เมื่อ 50 ปีก่อน (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ มปป.) ได้ลดลง 

เหลือเพียง 1.5 คน (สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม 2553) ในปัจจุบัน จำ�นวนเด็กเกิดแต่ละปีซึ่งเคย 

มีม�กกว่� 1 ล้�นคนระหว่�งปี พ.ศ. 2506   –   2526 ได้ลดต่ำ�ลงจนเหลือไม่ถึง 8 แสนคน ในปี พ.ศ. 2551 

(กรมก�รปกครอง 2552)

ในขณะที่ภ�วะเจริญพันธุ์ได้ลดลงอย่�งรวดเร็ว คนไทยก็มีชีวิตที่ยืนย�วขึ้นด้วย อ�ยุค�ดเฉลี่ยของ

ประช�กรไทยที่ยืนย�วไม่ถึง 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 73 ปี ในปี พ.ศ. 2552 ภ�วะเจริญ

พันธุ์ที่ลดลงและอ�ยุที่ยืนย�วขึ้น ได้ทำ�ให้โครงสร้�งอ�ยุของประช�กรไทยเปลี่ยนไปอย่�งม�ก จ�กที่เคย

เปน็ประช�กรเย�วว์ยั ดว้ยอ�ยมุธัยฐ�นอยูท่ีป่ระม�ณ 17 ป ีเมือ่ 50 ปกีอ่น ไดก้ล�ยเปน็ประช�กรสงูอ�ยุ

ที่มีอ�ยุมัธยฐ�นสูงถึง 32 ปี ในปี พ.ศ. 2553 นี้ ยิ่งไปกว่�นั้น อ�ยุของประช�กรซึ่งชี้วัดด้วยดัชนีต่�งๆ  

ไม่ว่�จะเป็นอ�ยุมัธยฐ�น ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุ ก็ยังมีแนวโน้มว่�จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ (ปร�โมทย์  

และ ปัทม� 2548 ปัทม� และ ปร�โมทย์ 2549) กล่�วได้ว่� ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้�วเข้�สู่ “สังคม 

ผู้สูงอ�ยุ” อย่�งสมบูรณ์แล้ว

ปัจจุบัน รัฐบ�ลได้ตระหนักถึงสถ�นก�รณ์ก�รมีอ�ยุสูงขึ้นของประช�กร และกำ�ลังเตรียมพร้อม 

ที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอ�ยุ ในก�รว�งแผนนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์

และก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอ�ยุนั้น แม้แต่คำ�นิย�มและแนวคิดในก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุที่ใช้และ 

เป็นที่เข้�ใจกันในสังคม ก็มีคว�มสำ�คัญที่ไม่ควรมองข้�มไป บทคว�มนี้ตั้งใจจะเสนอแนวคิดใหม่ใน 

ก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุ คือ แทนที่จะใช้แนวคว�มคิดเดิม ที่ติดอยู่กับก�รกำ�หนดจำ�นวนปีที่มีชีวิตอยู่ม�แล้ว 

คือ 60 ปี เป็นเกณฑ์เรียกผู้สูงอ�ยุ ก็เสนอให้พิจ�รณ�จำ�นวนปีของชีวิตที่ค�ดว่�จะเหลืออยู่ต่อไป  

เป็นเกณฑ์ในก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุ
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ประชำกรสูงอำยุ คือ ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป

ประเทศไทยให้คำ�นิย�มว่� ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ในพระร�ชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�น�ญ

ข�้ร�ชก�ร พ.ศ. 2494 (ร�ชกจิจ�นเุบกษ� เลม่ 68 ตอนที ่24 วนัที ่11 เมษ�ยน 2494) และพระร�ชบญัญตัิ

คุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับข�้ร�ชก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2518 ได้กำ�หนดให้ข�้ร�ชก�รและ

พนักง�นรัฐวิส�หกิจเกษียณเมื่อมีอ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 ม�ตร� 

3 ได้กำ�หนดไว้ชัดเจนว่� ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 120 ตอนที่ 130 ก  

วันที่ 31 ธันว�คม 2546)

ประเทศไทยได้นิย�มว่�ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ม�โดยตลอด เช่นเดียวกับนิย�มที่ใช้ 

โดยองค์ก�รสหประช�ช�ติ ในขณะที่ประเทศพัฒน�แล้วจะนิย�มว่�ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป  

(WHO 2010) เมื่อคำ�นิย�มผู้สูงอ�ยุของประเทศพัฒน�แล้ว คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป สถิติเกี่ยวกับ 

ผู้สูงอ�ยุที่นำ�เสนอในประเทศเหล่�นี้จึงจัดประเภทประช�กรสูงอ�ยุว่�เป็นกลุ่มประช�กรที่มีอ�ยุ  

65 ปีขึ้นไป

เมือ่เร�นยิ�มผูส้งูอ�ยวุ�่ คอื ผูม้อี�ย ุ60 ปขีึน้ไป ก�รใชส้ถติขิอ้มลูเพือ่อธบิ�ยสถ�นก�รณก์�รมอี�ยุ

สูงขึ้นของประช�กร จึงยึดเอ�อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป เป็นหลัก เร�อธิบ�ยคว�มเร็วของก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

ของประเทศไทย โดยดกู�รเปลีย่นแปลงรอ้ยละของประช�กรอ�ย ุ60 ปขีึน้ไป เชน่ เมือ่ 50 ปกีอ่น ประช�กร

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป มีไม่ถึงร้อยละ 5 ของประช�กรทั้งหมด ประช�กรกลุ่มนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10  

ซึง่เปน็เกณฑท์ีเ่รยีกว�่เปน็ประช�กรสงูวยัแลว้เมือ่ร�วป ีพ.ศ. 2543   –   2544 ในป ีพ.ศ. 2553 นัน้ ประม�ณ

ว่�ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 และมีแนวโน้มว่�จะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 20 ในอีก  

10 ปีข้�งหน้� สำ�หรับในแง่ของจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ เร�จะนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

เช่น ในปี พ.ศ. 2553 มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย 7.2 ล้�นคน และผู้สูงอ�ยุจะเพิ่มเป็น 15 ล้�นคน 

ในอีก 10 ปี ข้�งหน้� เป็นต้น

แนวคิดใหม่เรื่องกำรนิยำมผู้สูงอำยุ

เร�ต้องยอมรับว่� ก�รมีอ�ยุสูงขึ้นของประช�กรไทยเป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่ ซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นใน

ประวัติศ�สตร์ช�ติไทยเมื่อไม่น�นม�นี้เอง ตลอดระยะเวล�นับพันปี ผู้คนที่อ�ศัยอยู่ในอ�ณ�เขต

ประเทศไทยนี้มีอ�ยุเฉลี่ยน้อยม�ก ในอดีตเมื่อ 100 กว่�ปี ครึ่งหนึ่งของประช�กรในพื้นที่นี้มีอ�ยุต่ำ�กว่� 

15 ปี ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 1   –   2 เท่�นั้น แต่ต่อม�ในระยะเวล� 50 ปี ที่ผ่�นม�นี้ 

อ�ยุเฉลี่ยของประช�กรได้เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ในปี พ.ศ. 2552 ประม�ณว่�ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนประช�กร

ทั้งหมด คือ 63 ล้�นคน มีอ�ยุสูงกว่� 32.6 ปี และมีแนวโน้มว่�ประช�กรไทยจะมีอ�ยุสูงขึ้นต่อไป 

อีกเรื่อยๆ

เม่ือประช�กรมีอ�ยุม�กข้ึนและเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่� ประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ  

เร�จึงควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้คำ�นิย�มของผู้สูงอ�ยุ ดังที่ได้กล่�วม�แล้วว่� นิย�มของผู้สูงอ�ยุ 

ที่ประเทศไทยใช้ม�ตั้งแต่แรก คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีคว�มหม�ยว่� ผู้ที่มีชีวิตอยู่ม�น�นถึง 60 ปี 

แล้วถูกจัดว่�เป็นผู้สูงอ�ยุ เท่�กับเป็นก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุต�มจำ�นวนปีปฏิทินที่บุคคลได้มีชีวิตอยู่ม�แล้ว
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ปจัจบุนั มมีมุมองก�รนยิ�มผูส้งูอ�ยใุนอกีด�้นหนึง่ คอื แทนทีจ่ะนยิ�มผูส้งูอ�ยตุ�มจำ�นวนปปีฏทินิ

ทีบ่คุคลมชีวีติอยูม่�แลว้ กลบัใหด้จูำ�นวนปทีีค่�ดว�่บคุคลจะมชีวีติอยูต่อ่ไปข�้งหน�้ เหตผุลทีใ่ชส้นบัสนนุ

แนวคิดนี้ คือ คว�มก้�วหน้�ด้�นก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุข และเทคโนโลยีต่�งๆ ได้ทำ�ให้คนมีชีวิตยืนย�ว

ขึ้น และมีสุขภ�พอน�มัยดีขึ้น คว�มแก่ชร�ของคนได้เกิดขึ้นช้�ลงกว่�ในอดีต ทุกวันนี้คนที่อ�ยุ 60 ปี  

ยังน่�จะเรียกว่�อยู่ใน “วัยกล�งคน” ในขณะที่เมื่อ 100 ปีก่อน ผู้มีอ�ยุ 60 ปี ต้องเรียกว่�เป็นผู้สูงอ�ยุ 

หรือคนชร�อย่�งเต็มตัวแล้ว ผู้มีอ�ยุ 60 ปีต้นๆ ทุกวันน้ียังทำ�กิจกรรมได้เทียบเท่�กับคนหนุ่มส�วในสมัยก่อน  

คนมีอ�ยุ 60 กว่�ปีทุกวันนี้ มีภ�วะทุพพลภ�พหรือช่วยตัวเองไม่ได้ น้อยกว่�คนวัยเดียวกันเมื่อไม่กี่สิบปี

ก่อน ในประเทศไทย เมื่อ 100 ปีก่อน น้อยกว่�ร้อยละ 25 ของผู้ช�ย มีชีวิตอยู่จนถึงอ�ยุ 60 ปี  

ในขณะที่ปัจจุบันผู้ช�ยม�กกว่�ร้อยละ 80 มีชีวิตอยู่จนถึง 60 ปี (Prasartkul and Rukchanyaban 2002)

เมื่อสถ�นก�รณ์ด้�นสุขภ�พอน�มัยของประช�กรสูงอ�ยุเปลี่ยนไปอย่�งม�กเช่นนี้ ก�รวัด

กระบวนก�รมีอ�ยุสูงขึ้นของประช�กร ด้วยจำ�นวนปีที่คนมีชีวิตอยู่ม�แล้ว อย่�งที่ประเทศไทยใช้เกณฑ์ 

60 ปี น่�จะไม่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์เสียแล้ว แนวคิดของ Sanderson and Scherbov (2005) และ  

Sanderson and Scherbov (2008) ที่เสนอเพื่อให้นำ�ม�พิจ�รณ�ในก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุ คือ ก�รใช้อ�ยุที่

เหลอือยูข่�้งหน�้เปน็เกณฑ ์หลกัก�รของแนวคดินี ้คอื คนทีอ่ยูใ่นสงัคมทีม่สีถ�นก�รณด์�้นสขุภ�พอน�มยั

ที่ต่�งกัน แม้จะมีอ�ยุหรือจำ�นวนปีที่มีชีวิตอยู่ม�แล้วเท่�กัน แต่ก็จะเข้�สู่สภ�พของก�รสูงวัยแตกต่�งกัน 

กล่�วอีกนัยหนึ่ง คนอ�ยุเดียวกันเมื่อต่�งเวล�กันหรืออยู่ในสังคมที่ต่�งกัน อ�จจะมีสถ�นก�รณ์ด้�น 

สุขภ�พอน�มัยที่แตกต่�งกัน และอ�จมีชีวิตที่เหลืออยู่ต่�งกันด้วย ดังนั้น จึงไม่ควรจัดให้อยู่ในสภ�พของ 

ก�รสูงวัยเท่�กัน 

คว�มสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษยช�ติในรอบ 100 ปีที่ผ่�นม�นี้ คือ ก�รยืดอ�ยุค�ดเฉลี่ยให้เพิ่ม 

สูงขึ้น ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ในรอบ 100 ปีที่ผ่�นม�นี้ อ�ยุค�ดเฉลี่ยซึ่งคำ�นวณได้จ�กต�ร�งชีพของ 

คนไทยได้สูงขึ้นอย่�งม�กและรวดเร็ว อ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยเมื่อ 100 ปีก่อน อยู่ในร�ว  

37 ปี เท่�นั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 73 ปี (ดูต�ร�ง 1)

ตาราง 1 อ�ยุค�ดเฉลี่ยต�มอ�ยุ เมื่อ 100 ปีก่อน 50 ปีก่อน และปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)

อายุคาดเฉลี่ย (e
x
) 100 ปีก่อน / 1 50 ปีก่อน / 2 ปัจจุบัน / 3 (พ.ศ. 2552)

เมื่อเกิด (e
0
) 37.3 58.4 72.9

เมื่ออ�ยุ 55 ปี (e
55
) 15.1 20.6 24.5

เมื่ออ�ยุ 60 ปี (e
60
) 12.3 16.9 20.7

เมื่ออ�ยุ 65 ปี (e
65
) 9.8 13.5 17.1

ที่ม�:  / 1 Prasartkul and Rakchanyaban (2002)
  / 2 Rungpitarangsi (1974)
  / 3 คำ�นวณโดยสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล
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ในต�ร�ง 1 แสดงอ�ยคุ�ดเฉลีย่ทีย่งัเหลอือยูข่องประช�กรไทย โดยใชอ้�ยคุ�ดเฉลีย่เมือ่อ�ยตุ�่งๆ 

ที่คำ�นวณได้จ�กต�ร�งชีพเป็นตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่� เมื่อ 100 ปีก่อน เมื่อคนมีอ�ยุได้ 55 ปี ก็ค�ดว่�จะมี

ชีวิตอยู่ต่อไปโดยเฉลี่ยอีกเพียง 15 ปี ซึ่งแตกต่�งจ�กคนอ�ยุ 55 ปี ในปัจจุบัน ที่มีชีวิตเหลืออยู่ข้�งหน้�

ถึง 25 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ�ยุ 60 ปี ซึ่งเป็นอ�ยุที่ประเทศไทยนิย�มว่�เป็นผู้สูงอ�ยุในปัจจุบัน  

เมื่อ 100 ปีก่อน พอคนอ�ยุครบ 60 ปี ก็ค�ดว่�จะมีชีวิตเหลืออยู่โดยเฉลี่ยอีกเพียง 12 ปี เท่�นั้น ซึ่งเมื่อ

พิจ�รณ�จำ�นวนปีของชีวิตที่เหลืออยู่เช่นนี้แล้ว อ�ยุ 60 ปี ในสมัยนั้น ก็ต้องนับว่�เป็นวัยสูงอ�ยุ 

อย่�งแท้จริง คนอ�ยุ 65 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน มีชีวิตเหลืออยู่เฉลี่ยอีกไม่ถึง 10 ปี ซึ่งนับว่�น้อยม�ก 

เมื่อ 50 ปีก่อน สุขภ�พอน�มัยของคนไทยดีขึ้นกว่�เมื่อ 100 ปีก่อนม�ก ชีวิตที่เหลืออยู่ของ 

คนที่มีอ�ยุครบ 55 ปี อยู่ที่ 21 ปี เพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 100 ปีก่อน อีกถึง 6 ปี พอมีอ�ยุครบ 60 ปี ก็มีชีวิต 

ที่เหลืออยู่เฉลี่ยร�ว 17 ปี เพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 100 ปีก่อน อีกถึง 5 ปี และเมื่อ�ยุ 65 ปี ก็เหลือชีวิต 

อีก 14 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 100 ปีก่อน อีก 4 ปี

สุขภ�พอน�มัยของประช�กรไทยยิ่งพัฒน�ดีขึ้นอีกในรอบ 50 ปีที่ผ่�นม� ชีวิตของคนยืนย�วขึ้น 

อ�ยุเฉลี่ยของคนไทยปัจจุบัน อยู่ที่ประม�ณ 73 ปี เพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 50 ปีก่อน ถึง 13 ปี เมื่ออ�ยุ 55 ปี 

จะมีชีวิตที่เหลืออยู่อีกเกือบ 25 ปี เพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 50 ปีก่อน อีก 4 ปี พออ�ยุ 60 ปี คนไทยปัจจุบัน 

มีชีวิตที่เหลืออยู่ประม�ณ 21 ปี เพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 50 ปีก่อน อีก 4 ปี และเพิ่มขึ้นจ�กเมื่อ 100 ปีก่อน  

อีกม�กถึง 9 ปี และเมื่ออ�ยุ 65 ปี คนไทยทุกวันนี้ยังมีชีวิตเหลืออยู่อีกม�กถึง 17 ปี เปรียบเทียบกับ 

คนไทยเมื่อ 100 ปีก่อน ที่เมื่อมีอ�ยุถึง 65 ปี ก็จะมีชีวิตที่เหลืออยู่โดยเฉลี่ยอีกเพียง 10 ปี เท่�นั้น  

เปน็ทีน่่�สงัเกตว่�คนไทยปจัจบุนั เมือ่อ�ย ุ65 ป ีจะมชีวีติทีเ่หลอือยูเ่ฉลีย่อกี 17 ป ีเท่�กบัชวีติทีเ่หลอือยู่

ของคนไทยอ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน

ตาราง 2 ชีวิตที่เหลืออยู่เมื่ออ�ยุ 55 ปี 60 ปี และ 65 ปี ของคนไทยปัจจุบัน เทียบเท่�อ�ยุเมื่อ 

50 ปีก่อน และ 100 ปีก่อน

อายุปัจจุบัน
เทียบเท่าอายุเมื่อ 

50 ปีก่อน / 1

เทียบเท่าอายุเมื่อ 
100 ปีก่อน / 2

มีชีวิตที่ 
เหลืออยู่ (ปี) / 3

55 ปี  = 50  = 40  = 24.5

60 ปี  = 55  = 47  = 20.7

65 ปี  = 60  = 52  = 17.1

ที่ม�:  / 1 Rungpitarangsi (1974) 
  / 2 Prasartkul and Rakchanyaban (2002)
  / 3 คำ�นวณโดยสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล
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ในต�ร�ง 2 เร�ได้นำ�ข้อมูลชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อคนไทยมีอ�ยุ 55 ปี 60 ปี และ 65 ปี ในปัจจุบัน เพื่อ

แสดงใหเ้หน็ว�่ชวีติทีเ่หลอืของคนไทยปจัจบุนัจะตรงกบัคนไทยอ�ยปุระม�ณเท�่ไรเมือ่ 50 ป ีและ 100 ปี

ก่อน ข้อมูลในต�ร�งนี้แสดงให้เห็นว่� ถ้�พิจ�รณ�ใช้จำ�นวนปีของชีวิตที่เหลืออยู่เป็นเกณฑ์แล้ว คนไทย

เมื่อ 50 ปีก่อน และ 100 ปีก่อน จะมีอ�ยุเท่�ไรเมื่อมีชีวิตที่เหลืออยู่เท่�กับคนไทยปัจจุบันที่มีอ�ยุ 55 ปี 

60 ปี และ 65 ปี โดยตัวเลขในต�ร�งมีคว�มหม�ยว่� คนไทยอ�ยุ 55 ปี ในปัจจุบันมีชีวิตที่เหลืออยู่  

24.5 ปี เท่�กับคนไทยอ�ยุ 50 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และเท่�กับคนไทยอ�ยุ 40 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน  

ส่วนคนไทยที่มีอ�ยุ 60 ปี ทุกวันนี้ จะมีชีวิตที่เหลืออยู่ 20.7 ปี เท่�กับคนไทยอ�ยุ 55 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน 

และเท่�กับคนอ�ยุ 47 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน และสำ�หรับคนไทยที่มีอ�ยุ 65 ปี ทุกวันนี้ ก็จะมีชีวิตที่ 

เหลืออยู่ 17.1 ปี เทียบได้กับคนอ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และคนอ�ยุ 52 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน

ถ้�ห�กเร�จะใช้จำ�นวนปีของชีวิตที่เหลืออยู่เป็นดัชนีชี้คว�มสูงวัยของคน แทนที่จะใช้อ�ยุต�ม

ปีปฏิทินต�มแนวคิดเดิมที่เร�คุ้นเคย ข้อมูลในต�ร�ง 2 นี้ ทำ�ให้เร�พูดได้ว่� คนไทยทุกวันนี้ที่มีอ�ยุ 55 ปี 

จะมีคว�มสูงวัยเทียบได้กับคนไทยอ�ยุ 50 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และคนไทยอ�ยุ 40 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน  

คนไทยปัจจุบันอ�ยุ 60 ปี มีคว�มสูงวัยเท่�กับคนไทยอ�ยุ 55 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และคนไทยอ�ยุ 47 ปี  

เมื่อ 100 ปีก่อน และคนไทยปัจจุบันอ�ยุ 65 ปี มีคว�มสูงวัยเท่�กับคนไทยอ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน 

และอ�ยุเพียง 52 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน

เกณฑ์กำรเข้ำสู่ควำมเป็นผู้สูงอำยุ

เมื่อคนมีอ�ยุยืนย�วขึ้น เกณฑ์ก�รเข้�สู่คว�มเป็นผู้สูงอ�ยุจึงสมควรที่จะสูงขึ้นด้วย กล่�วคือ  

ก�รก�้วเข�้สูค่ว�มเปน็ผูส้งูอ�ยขุองคนๆ หนึง่ ควรขึน้อยูก่บัอ�ยทุีเ่หลอือยูใ่นชวีติของเข� (Remaining life) 

ในท�งประช�กรศ�สตร ์เร�ไมไ่ดค้ดิจำ�นวนปทีีเ่หลอือยูข่องแตล่ะบคุคล ห�กแตค่ดิเปน็สถติขิองประช�กร

โดยรวม เมื่อนำ�ข้อมูลอัตร�ต�ยร�ยอ�ยุของประช�กรม�สร้�งเป็นต�ร�งชีพแล้ว เร�ก็จะได้ “อ�ยุค�ด

เฉลี่ยที่เหลืออยู่” (Remaining life expectancy) ของประช�กรเมื่อมีอ�ยุต่�งๆ นั่นคือ เร�จะค�ดประม�ณ

จำ�นวนปขีองชวีติทีเ่หลอือยูข่องประช�กรรวมได ้ซึง่ผลนีอ้�จนำ�ม�ใชเ้ปน็เกณฑใ์นก�รกำ�หนดเสน้พรมแดน

ของก�รเป็นผู้สูงอ�ยุได้อย่�งดี

 ห�กเร�จะนิย�มคว�มเป็นผู้สูงอ�ยุโดยใช้อ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่เป็นเกณฑ์ แทนที่จะคิดจ�ก 

อ�ยุที่มีชีวิตอยู่ม�แล้ว ก็จะทำ�ให้เร�ไม่ควรกำ�หนดให้อ�ยุของก�รเป็นผู้สูงอ�ยุคงที่ต�ยตัว แต่ควรให้

เปลี่ยนแปลงไปต�มสถ�นก�รณ์สุขภ�พอน�มัยของประช�กร อย่�งเช่น ประเทศไทยที่กำ�หนดอ�ยุของ 

ผูส้งูอ�ยไุวท้ี ่60 ปขีึน้ไป ม�เปน็เวล�น�น เมือ่สขุภ�พของคนดขีึน้และคนมอี�ยยุนืย�วขึน้ เกณฑอ์�ยขุอง

ผู้สูงอ�ยุก็ควรจะต้องขยับให้สูงขึ้นต�มไปด้วย ในกรณีของประเทศไทย จ�กข้อมูลในต�ร�ง 1 เมื่อ  

50 ปกีอ่นนัน้ ประช�กรทีม่อี�ย ุ60 ป ีจะมอี�ยคุ�ดเฉลีย่ทีเ่หลอือยู ่17 ป ีจงึมเีหตผุลสมควรทีเ่ร�ไดน้ยิ�ม

ว่� ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป แต่ถ้�เป็นเมื่อ 100 ปีก่อน ประช�กรที่มีอ�ยุ 55 ปี จะมีอ�ยุค�ด

เฉลี่ยที่เหลืออยู่อีกเพียง 15 ปี เท่�นั้น ซึ่งเท่�กับว่�ผู้สูงอ�ยุเมื่อ 100 ปีก่อน ควรจะนิย�มว่�เริ่มต้นตั้งแต่

อ�ยุ 55 ปีข้ึนไป เม่ือเวล�ผ่�นไป ประเทศได้พัฒน�ข้ึน ผู้คนมีสุขภ�พอน�มัยดีข้ึน ปัจจุบันคนท่ีมีอ�ยุ 60 ปี  

มีอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่อีกน�นถึง 20 ปี คนที่อ�ยุ 65 ปี ในปัจจุบัน จะมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่อีก 

17 ปี (ดูต�ร�ง 3) พอๆ กับคนอ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และพอๆ กับคนอ�ยุ 55 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน 
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ตาราง 3 อ�ยุค�ดเฉลี่ย เมื่ออ�ยุต่�งๆ เป็นร�ยปี  จ�กต�ร�งชีพ พ.ศ. 2490   –   2503 

และปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)

อายุ 
(ปี)

อายุคาดเฉลี่ย (ปี)

2490   –   2503 / 1 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) / 2

60 16.9 20.7

61 16.2 20.0

62 15.6 19.3

63 14.9 18.5

64 14.2 17.8

65 13.5 17.1

66 12.9 16.4

67 12.3 15.7

68 11.7 14.9

69 11.1 14.2

70 10.4 13.5

      ที่ม�: / 1 Rungpitarangsi (1974)
    / 2 คำ�นวณโดยสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

เมื่อพิจ�รณ�อ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รนิย�มผู้สูงอ�ยุดังได้กล่�วม�แล้ว  

ผู้เขียนเห็นว่� อ�ยุที่เหลืออยู่ประม�ณ 15 ปี น่�จะเหม�ะสม ถ้�เช่นนั้น อ�ยุของผู้สูงอ�ยุเมื่อ 50 ปีก่อน

ควรจะอยู่ที่ 63 ปี และข้อมูลจ�กต�ร�งชีพปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) อ�ยุของผู้สูงวัยควรจะอยู่ที่ 67   –   68 ปี 

อ�ยุผู้สูงอ�ยุที่พิจ�รณ�จ�กอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ประม�ณ 15 ปี ควรที่จะเพิ่มสูงขึ้นต�มสถ�นก�รณ์

สขุภ�พคนไทยทีม่ชีวีติยนืย�วขึน้ อย�่งไรกต็�ม ห�กเร�ผอ่นปรนเกณฑอ์�ยทุีจ่ะใชน้ยิ�มประช�กรสงูอ�ยุ

ให้เป็นตัวเลขที่ปรับระดับเป็นขั้นตอน ซึ่งจะทำ�ให้ง่�ยต่อก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ จึงขอเสนอให้ประเทศไทย

ใช้อ�ยุ “65 ปีขึ้นไป” เป็นนิย�มใหม่ของผู้สูงอ�ยุไทย เพื่อให้ได้ “อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ประมาณ 

15 ปี”
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ผลจำกกำรเปลี่ยนค�ำนิยำม “ผู้สูงอำยุ”

ก�รเปลี่ยนนิย�มผู้สูงอ�ยุจ�ก “อายุ 60 ปีขึ้นไป” เป็น “อายุ 65 ปีขึ้นไป” ต�มที่เสนอแนะนี้ เป็น

เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอ�ยุเกษียณจ�กก�รทำ�ง�นในองค์กรต่�งๆ ทั้งของรัฐและเอกชน แต่ละองค์กร 

อ�จกำ�หนดอ�ยเุกษยีณแตกต�่งกนัไป ต�มคว�มเหม�ะสมกบัลกัษณะง�น อย�่งไรกต็�ม ก�รเปลีย่นนยิ�ม

ผู้สูงอ�ยุของประเทศไทยต�มที่เสนอนี้ น่�จะมีผลต�มม�อีกหล�ยประก�ร คือ 

1) เมื่อเร�เปลี่ยนนิย�มของผู้สูงอ�ยุจ�ก 60 ปี เป็น 65 ปีขึ้นไปแล้ว เร�ก็ส�ม�รถเปรียบเทียบ 

ตวัชีว้ดัเกีย่วกบัผูส้งูอ�ยขุองประเทศไทย กบัน�น�ประเทศไดส้ะดวกยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พร�ะผูส้งูอ�ยตุ�มนยิ�ม

ที่ใช้กันอยู่เป็นส�กล คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป (ดูรูป 1) ในท�งประช�กรศ�สตร์ สังคมใดที่มีประช�กรอ�ยุ 

65 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 7 ก็เรียกได้ว่�สังคมนั้นเข้�สู่ภ�วะสังคมผู้สูงวัยแล้ว สำ�หรับประเทศไทยในปี  

พ.ศ. 2553 มีประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของประช�กรทั้งหมด ในอีก 10 ปีข้�งหน้� 

คือ ในปี พ.ศ. 2563 ประม�ณว่�ประช�กรสูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 10.9 

(สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม 2549)

รูป 1 

ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุ (65 ปีขึ้นไป) ปี พ.ศ. 2550 ในบ�งประเทศ
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รอยละ

พ.ศ.

ที่ม�: United Nations (2007) 
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รูป 2 

แนวโน้มสัดส่วนของประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป และ 65 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2503   –   2553
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65 ปขึ้นไป60 ปขึ้นไป

รอยละ

พ.ศ.

ที่ม�:  1) พ.ศ. 2503   –   2543 คำ�นวณจ�กร�ยง�นสำ�มะโนประช�กร พ.ศ. 2503 และสำ�มะโนประช�กรและเคหะ    
พ.ศ. 2513   –   2543 

 2) พ.ศ. 2553 คำ�นวณจ�กร�ยง�นก�รฉ�ยภ�พประช�กรของประเทศไทย พ.ศ. 2548   –   2568, สถ�บนัวจิยั
ประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

2) นิย�มใหม่จะทำ�ให้จำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอ�ยุลดลง (ดูรูป 2) ทั้งนี้เพร�ะประช�กรรุ่นอ�ยุ 

60   –   64 ปี คิดเป็นสัดส่วนประม�ณหนึ่งในส�มของประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมด ดังที่กล่�วไว้แล้วใน

ตอนตน้ว�่ ดว้ยคว�มก�้วหน�้ของก�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสขุ และอ�ยขุองคนทีย่นืย�วขึน้ ทำ�ใหป้ระช�กร

อ�ยุ 60   –   64 ปี ยังเป็นประช�กรที่ยังมีสภ�พร่�งก�ยแข็งแรง ยังทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังจะเห็น

ได้จ�กง�นศึกษ�ของ วรชัย ทองไทย (2549) ที่แสดงให้เห็นว่�มีประช�กรอ�ยุ 60   –   64 ปี ถึง 2 ใน 3  

ที่ยังคงทำ�ง�นอยู่ และผลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสำ�นักง�นสถิติ 

แห่งช�ติ พบว่� สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุวัยต้น (อ�ยุ 60   –   69 ปี) มีม�กถึงร้อยละ 47.6 ที่ยังทำ�ง�นอยู่ 

เช่นกัน (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2551) ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบนิย�มผู้สูงอ�ยุแล้ว ประช�กรกลุ่มอ�ยุนี้ 

จึงน่�จะนำ�ไปรวมอยู่กับประช�กรวัยแรงง�น ซึ่งจะทำ�ให้ประช�กรวัยแรงง�นมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในขณะที่

ประช�กรสูงอ�ยุลดจำ�นวนลง
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จ�กก�รฉ�ยภ�พประช�กรของสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล (2549) ในปี 

พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะมปีระช�กรวยัเดก็ วยัทำ�ง�น และวยัสงูอ�ย ุต�มคำ�จำ�กดัคว�มใหมเ่ปน็จำ�นวน

และสัดส่วนดังที่แสดงไว้ในต�ร�ง 4

ตาราง 4  เปรียบเทียบโครงสร้�งอ�ยุประช�กร ต�มนิย�มผู้สูงอ�ยุเดิม (อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป) กับนิย�มใหม่ 

(อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป) พ.ศ. 2553

กลุ่มประชากร

ประชากรสูงอายุ คือ 

อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 65 ปีขึ้นไป

จำานวน (ล้าน) ร้อยละ จำานวน (ล้าน) ร้อยละ

ประช�กรวัยเด็ก (ต่ำ�กว่� 15 ปี) 13.2 20.7 13.2 20.7

วัยทำ�ง�น 42.9 67.4 45.4 71.3

วัยสูงอ�ยุ 7.5 11.8 5.1 7.9

รวม 63.7 100.0 63.7 100.0

อัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุ 17.5 11.1

อัตร�ส่วนพึ่งพิงท�งอ�ยุ 48.3 40.2

ที่ม�: คำ�นวณจ�กร�ยง�นก�รฉ�ยภ�พประช�กรของประเทศไทย พ.ศ. 2548   –   2568, สถ�บันวิจัยประช�กรและ
สังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

นยิ�มใหมข่องผูส้งูอ�ยจุะทำ�ใหไ้ดจ้ำ�นวนแรงง�นเพิม่ขึน้ประม�ณ 2.5 ล�้นคน หรอืสดัสว่นแรงง�น

ต่อประช�กรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 67.4 เป็นร้อยละ 71.3 โดยจำ�นวนและสัดส่วนแรงง�นที่เพิ่มขึ้นนี้ 

จะไปลดจำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอ�ยุลง เมื่อคิดเป็นอัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุ หรือจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ 

ที่คนวัยทำ�ง�น 100 คน จะต้องดูแล ก็จะได้เท่�กับ 11.1 แทนที่จะเป็น 17.5 ถ้�ใช้นิย�มเดิม นั่นคือ ทำ�ให้

อตัร�สว่นพึง่พงิวยัสงูอ�ยลุดลง ในขณะเดยีวกนั ก�รเปลีย่นนยิ�มของผูส้งูอ�ยเุชน่นี ้กจ็ะทำ�ใหอ้ตัร�สว่น

พึ่งพิงท�งอ�ยุโดยรวม ซึ่งหม�ยถึงจำ�นวนเด็กและผู้สูงอ�ยุที่คนวัยทำ�ง�น 100 คน จะต้องดูแลลดลงไป

ด้วย คือ จ�ก 48.3 ต�มนิย�มเดิม ลดลงเหลือ 40.2 ต�มนิย�มใหม่

3) เมือ่เปลีย่นนยิ�มผูส้งูอ�ยยุอ่มกระทบกบัสวสัดกิ�รทีร่ฐัจะจดัสรรใหก้บัผูส้งูอ�ย ุก�รใหส้วสัดกิ�ร

ผู้สูงอ�ยุโดยเริ่มตั้งแต่อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ย่อมแตกต่�งจ�กเริ่มเมื่ออ�ยุ 65 ปีขึ้นไป อย่�งม�ก เพร�ะจำ�นวน

คนที่ได้รับสวัสดิก�รจะลดน้อยลงไปปีละประม�ณ 2.5 ล้�นคน ในแต่ละปี 
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ก�รให้สวัสดิก�รบำ�น�ญหรือเบี้ยยังชีพต่�งๆ ก็จะลดระยะเวล�ลง เพร�ะเมื่อเริ่มให้สวัสดิก�รใน 

รูปแบบต่�งๆ ที่เริ่มตั้งแต่อ�ยุ 60 ปี ต�มนิย�มเดิม ระยะเวล�ที่ผู้สูงอ�ยุจะได้รับสวัสดิก�รเหล่�นั้น  

ก็จะย�วน�นไปโดยเฉลี่ยเกือบ 25 ปี และจะย�วน�นยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อสุขภ�พอน�มัยและชีวิตของคน

ยนืย�วขึน้ และถ�้สมมตุวิ�่คนไทยเริม่ตน้ทำ�ง�นและเริม่เกบ็ออมในรปูแบบต�่งๆ เมือ่อ�ย ุ25 ป ีซึง่เท�่กบั

ว่�มีเวล�ทำ�ง�นเก็บออมเพียง 35 ปี เพื่อไปรับผลประโยชน์ของก�รเก็บออมนั้น เป็นระยะเวล�อีกเกือบ 

25 ป ีสดัสว่นของระยะเวล�เกบ็ออมตอ่ระยะเวล�ใชป้ระโยชนจ์�กก�รออมเท�่กบั 1.4 อนัทำ�ใหม้เีงนิออม

เพื่อใช้จ่�ยในแต่ละปีน้อย แต่ถ้�ห�กใช้นิย�มใหม่แล้ว ระยะเวล�ในก�รเก็บออมก็จะย�วน�นขึ้นเป็น  

40 ปี เพื่อไปรับประโยชน์จ�กก�รออมเฉลี่ยเพียง 16 ปี ซึ่งมีผลทำ�ให้สัดส่วนของระยะเวล�เก็บออม 

ต่อระยะเวล�ใช้ประโยชน์จ�กก�รออมสูงขึ้นเป็น 2.5 อันส่งผลให้มีเงินออมเพื่อใช้จ่�ยในแต่ละปีม�กขึ้น 

ถ้�ก�รออมไม่เปลี่ยนแปลง 

สรุป 

เมื่อสุขภ�พอน�มัยดีขึ้น ทำ�ให้ชีวิตของคนยืนย�วขึ้น ก�รก้�วเข้�สู่คว�มเป็นผู้สูงอ�ยุก็ย่อม

เปลีย่นแปลงไปดว้ย ประเทศไทยซึง่ไดก้ล�ยเปน็สงัคมผูส้งูอ�ยอุย�่งเตม็ตวัแลว้และอ�ยขุองประช�กรกม็ี

แนวโน้มว่�จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้ให้คำ�นิย�มว่�ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป บทคว�มนี้ได้อภิปร�ย

เกี่ยวกับคำ�นิย�มของผู้สูงอ�ยุที่ประเทศไทยใช้อยู่ และได้เสนอแนะว�่เกณฑ์อ�ยุที่ใช้เป็นนิย�มนั้นควรมี

พื้นฐ�นม�จ�กอ�ยุที่เหลืออยู่ ซึ่งน่�จะเหม�ะสมสอดคล้องกับชีวิตของคนไทยที่ยืนย�วขึ้น ดีกว่�นิย�ม

เดิมที่ใช้ระยะเวล� 60 ปี ที่บุคคลมีชีวิตอยู่ม�แล้วเป็นเกณฑ์

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป คือ ผู้สูงอ�ยุต�มนิย�มเดิมอ�จเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์สุขภ�พคนไทยเมื่อ  

40   –   50 ปทีีแ่ลว้ แตท่กุวนันีค้นไทยทีม่อี�ย ุ60 ป ีค�ดว�่จะมชีวีติอยูต่อ่ไปโดยเฉลีย่อกีน�นกว�่ 20 ป ีและ

ส่วนใหญ่อยู่ในสภ�พที่ยังแข็งแรง บทคว�มนี้ได้เสนอให้เลื่อนอ�ยุของผู้สูงอ�ยุจ�กเกณฑ์เดิม 60 ปี ที่ใช้

อยู่ทุกวันนี้ ขึ้นเป็น 65 ปี เมื่อคนไทยทุกวันนี้อ�ยุ 65 ปี ก็จะมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ประม�ณ  

16 ปี พอๆ กับคนไทยอ�ยุ 60 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน หรือคนไทยอ�ยุ 55 ปี เมื่อ 100 ปีก่อน

ห�กเปลี่ยนนิย�มว่�ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป เช่นนี้ ย่อมจะมีผลที่ต�มม�อีกม�กม�ย 

หล�ยประก�ร ประก�รแรก ก�รนำ�เสนอสถิติข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร�้งอ�ยุของประช�กรก็ต้องเปลี่ยนไป 

ดัชนีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับภ�วะสูงวัยของประช�กรก็จะต้องเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับนิย�มใหม่นี้ด้วย  

ผลที่จะเห็นได้ชัดเจน คือ ประช�กรอ�ยุ 60   –   64 ปี จำ�นวน 2.5 ล้�นคน จะไปเพิ่มในส่วนของประช�กร

วัยแรงง�น และจะไปลดในส่วนของประช�กรวัยสูงอ�ยุ ซึ่งจะมีผลทำ�ให้อัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุลดลง 

คือ ภ�วะพึ่งพิงของประช�กรสูงอ�ยุต่อประช�กรวัยแรงง�นจะลดลง

ผลประก�รสำ�คัญที่จะสืบเนื่องม�จ�กก�รเปลี่ยนนิย�มครั้งนี้ คือ ระบบก�รจัดสวัสดิก�รสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุ เมื่ออ�ยุเริ่มต้นของก�รได้รับสวัสดิก�รเพิ่มสูงขึ้นจ�ก 60 ปี เป็น 65 ปี จำ�นวนผู้อยู่ในข่�ยได้รับ

สวัสดิก�รก็จะลดน้อยลง และจำ�นวนปีที่ผู้สูงอ�ยุจะได้รับสวัสดิก�รก็จะสั้นลง จำ�นวนคนและระยะเวล� 

ที่จะได้รับสวัสดิก�รของผู้สูงอ�ยุที่จะลดน้อยลงเช่นนี้ น�่จะแปลงเป็นจำ�นวนคนหรือคุณภ�พของบริก�ร

ที่จะให้แก่ผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไปได้
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ประเดน็สำ�คญัเกีย่วกบัแนวโนม้ของก�รเปลีย่นแปลงประช�กรประก�รหนึง่ คอื เร�ตอ้งตระหนกัว�่

ประช�กรสูงอ�ยุกำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่�งเร็วม�ก ในขณะที่ประช�กรรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นช้� หรือเกือบ

จะไม่เพิ่มขึ้นเลยแล้ว ขณะนี้คลื่นประช�กรไทยเฉพ�ะ “รุ่นเกิดล้�น” ที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2506   –   2526 กำ�ลัง

เคลื่อนเข้�สู่วัยสูงอ�ยุในอีก 13 ปีข้�งหน้� คนรุ่นเกิดล้�นจะมีอ�ยุครบ 60 ปี ห�กยังไม่เปลี่ยนนิย�ม  

เมือ่คนรุน่เกดิล้�นกล�ยเปน็ผูส้งูอ�ย ุกจ็ะเปน็ “คลืน่ประชากรสงูอายุ” ทีใ่หญม่�กจนย�กจะจนิตน�ก�ร

ได้ว่� สวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุต�มนิย�มเดิมจะรับภ�ระอันหนักหน่วงนั้นได้

ด้วยเหตุที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น บทคว�มนี้จึงขอสรุปว่� นอกจ�กจะเป็นก�รเหม�ะสมสอดคล้อง 

กับสถ�นก�รณ์สุขภ�พที่ดีขึ้นของคนไทยแล้ว ยังเป็นเรื่อง “จำ�เป็น” ที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนนิย�ม 

ของผู้สูงอ�ยุให้สูงขึ้นจ�ก 60 ปี เป็นให้ผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป เสียตั้งแต่บัดนี้
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คณะผู้เขียนขอขอบคุณทีมวิจัยก�รสำ�รวจนำ�ร่องโครงก�ร “ศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ“ ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ม 
ดำ�เนินก�ร ตั้งแต่ก�รพัฒน�แบบสอบถ�ม ก�รทดสอบแบบสอบถ�ม และก�รเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กฤตย� อ�ชวนิจกุล กุศล  
สุนทรธ�ด� ม�ลี สันภูวรรณ์ สวรัย บุณยม�นนท์ และอุม�ภรณ์ ภัทรว�ณิชย์

บทคัดย่อ

บทคว�มนีเ้ปน็ผลจ�กก�รศกึษ�นำ�รอ่ง เพือ่สำ�รวจคว�มรูแ้ละทศันคตขิองคน 2 วยั คอื วยัทำ�ง�น และวยันกัเรยีน
ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล) ข้อมูลนี้ได้ม�จ�กตัวอย่�งของคนสองวัย 
ที่มีสถ�นะเศรษฐสังคมต�่งกัน จำ�นวน 614 คน ผลก�รศึกษ�ในภ�พรวมพบว�่  ประช�กรทั้งสองวัยมีทัศนคติที่ดีต่อ 
ผู้สูงอ�ยุทั้งสองช่วงอ�ยุ แต่จะมีมุมมองที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นม�กกว่� นอกจ�กนี้ ทั้งสองวัยยังเห็นด้วยอย่�งยิ่งว่�  
ผู้สูงอ�ยุมีคว�มสุขที่สุดเมื่อมีลูกหล�นม�เยี่ยมในวันสำ�คัญๆ เห็นว่� ประสบก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุเป็นประโยชน์แก่ 
คนรุ่นหลัง และ ผู้สูงอ�ยุรู้คุณค่�ของเงินที่ไดม้�อย่�งย�กลำ�บ�ก ในขณะที่คนทัง้สองวัยไม่เห็นด้วยม�กที่สุดว่� ผู้สูงอ�ยุ
น่�เบื่อ หรือผู้สูงอ�ยุเป็นภ�ระกับครอบครัว และที่น่�โล่งใจที่สุด คือ ทั้งสองวัยไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่งว่� ผู้สูงอ�ยุควรอยู่ 
ในบ�้นพกัคนชร� ซึง่เปน็ก�รสะทอ้นมมุมองเชงิบวกตอ่ผูส้งูอ�ยทุัง้สองชว่งอ�ย ุสำ�หรบัภ�พทีเ่จ�ะจงม�กขึน้ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งถ้�เน้นทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ มีข้อค้นพบที่น่�สนใจ คือ นักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี มีทัศนคติที่ดีต่อ 
ผู้สูงอ�ยุวัยต้นม�กกว่�นักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมไม่ดี แต่ไม่พบคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วในกลุ่มวัยทำ�ง�น

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ ประชากรวัยทำางาน ประชากรวัยเรียน สถานะทางเศรษฐสังคม

ABSTRACT

This pilot study explores knowledge and attitudes of working   –   age and school   –   age populations residing 
in Bangkok and its periphery toward two elderly groups:  young and old elderly. In total 614 samples of both 
generations are purposively selected by socio   –   economic status. Generally, the findings demonstrate both  
generations hold positive attitudes toward elderly in both age   –   groups, though less so for older elderly. The study 
also shows that both generations strongly agree with the statements, ‘the elderly obtain most happiness from 
the visits of their offspring on special occasions’; ‘experiences of the elderly is valuable’; and ‘the elderly have 
learned the value of a hard earned money’.  Whilst both samples strongly disagree with the statements, ‘the 
elderly are boring’; the elderly are a burden to their families’; and the remarkable sensitive one ‘the elderly should 
stay in elderly home’. The results confirm the positive views of both generations.  It is of interest to find that the 
students who are in a higher socio   –   economic status are more likely to hold positive attitudes toward young 
elderly. However, there is no relationship among the working   –   age population.

Keywords: Thai elderly, Attitude toward elderly, Working   –   age population, School   –   age population, 
    Socio   –   economic status
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ควำมน�ำ

สังคมไทยในอดีตให้คว�มเค�รพและยกย่อง “ผู้สูงอ�ยุ” ด้วยเห็นว่� ผู้สูงอ�ยุเป็นผู้ทรงคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ผ่�นร้อนผ่�นหน�วม�เป็นเวล�น�น มีประสบก�รณ์ที่ดีมีคุณค่�ที่ถ่�ยทอดไปสู่คนรุ่นหลัง

เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รเข้�สู่ยุคโลก�ภิวัตน์ ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเศรษฐกิจ 

สังคม อีกทั้งก�รพัฒน�วิทย�ก�รและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย�่งรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มขึ้น 

ในใจหล�ยๆ คนว่� คนไทยในยุคโลก�ภิวัตน์ที่เติบโตม�ในบริบทของสังคมไทย ยังคงให้คุณค่�ผู้สูงอ�ยุ

เหมือนในอดีตที่ผ่�นม�หรือไม่ โดยเฉพ�ะผู้ที่เติบโตม�พร้อมๆ กับก�รเปลี่ยนแปลง ในสังคมที่ 

ก�รให้คุณค่�กับสิ่งต่�งๆ เริ่มเปลี่ยนไป ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมน่�จะส่งผลกระทบต่อคว�มคิด 

และคว�มเชื่อของคนในสังคมที่มีต่อผู้สูงอ�ยุ ไม่ม�กก็น้อย

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม� จำ�นวนและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอ�ยุได้ก่อให้เกิดคว�มห่วงใย 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องของภ�ระก�รดูแลผู้สูงอ�ยุของคนรุ่นลูกรุ่นหล�น โดยมองว่� ห�กทัศนะของ 

คนรุ่นลูกรุ่นหล�นต่อผู้สูงอ�ยุเปลี่ยนไป เช่น มองว่�ผู้สูงอ�ยุเป็นภ�ระของลูกหล�น หรือเป็นภ�ระของ

สังคม ทัศนะเหล่�นี้ย่อมส่งผลต่อก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในอน�คต ดังนั้น ก�รรับรู้และก�รทำ�คว�มเข้�ใจ 

ถึงทัศนคติหรือมุมมองของผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอ�ยุจึงมีคว�มจำ�เป็น เพร�ะจะเป็นข้อมูลพื้นฐ�น

ช่วยในก�รกำ�หนดแนวท�ง ตลอดจนนโยบ�ยด้�นผู้สูงอ�ยุอย่�งรอบด้�น สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 

ในปัจจุบันและอน�คต อันจะส่งผลให้ส�ม�รถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอ�ยุได้อย่�งเหม�ะสมและอย่�งทั่วถึง  

ซึ่งจะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุไทยมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่�งมีคุณค่�ต่อไป

บทคว�มเรือ่ง “คณุค�่ผูส้งูอ�ย:ุ ภ�พสะทอ้นมมุมองจ�กคนสองวยั” เปน็ผลก�รศกึษ�จ�กโครงก�ร

ศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเป็นก�รศึกษ�นำ�ร่อง (Pilot study) ดำ�เนินก�รโดยสถ�บันวิจัย

ประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติของ

ประช�กรสองกลุม่ คอื ประช�กรวยัทำ�ง�น และประช�กรวยันกัเรยีน ทีอ่�ศยัอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมห�นคร

และปริมณฑล โดยใช้วิธีก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งแบบเจ�ะจงที่อ้�งอิงอยู่กับตัวบ่งชี้ท�งอ้อมของสถ�นะ 

ท�งเศรษฐสังคม (Proxy socio   –   economic status)1 ทำ�ก�รสำ�รวจทัศนะเชิงบวกและเชิงลบของประช�กร

ทั้งสองวัย ต่อผู้สูงอ�ยุสองช่วงอ�ยุ คือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้นที่มีอ�ยุระหว่�ง 60   –   69 ปี และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

ที่มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งก�รศึกษ�ทัศนคติที่เน้นกลุ่มเป้�หม�ยดังกล่�วยังมีอยู่น้อยม�ก จึงค�ดว่� 

ผลก�รศึกษ�ครั้งนี้จะช่วยสะท้อนภ�พเบื้องต้นว่� ประช�กรกลุ่มตัวอย่�งมีคว�มรู้และทัศนคติอย่�งไร 

ต่อผู้สูงอ�ยุทั้งสองช่วงอ�ยุ ทัศนคติของคนต่�งกลุ่มที่มีต่อผู้สูงอ�ยุในแต่ละช่วงวัย มีคว�มเหมือนกัน 

หรือแตกต่�งกันหรือไม่อย่�งไร ข้อค้นพบจ�กก�รศึกษ�ในโครงก�รนำ�ร่องนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับ

ก�รออกแบบสำ�รวจในกลุ่มประช�กรในระดับประเทศต่อไป

1 ดูร�ยละเอียดก�รเลือกตัวอย่�งอย่�งเจ�ะจงในส่วนก�รเลือกประช�กรตัวอย่�งของบทคว�มนี้
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ครอบครัวที่มีผู้สูงอ�ยุอยู่ในคว�มดูแล จำ�เป็นต้องมีคว�มเข้�ใจในธรรมช�ติและก�รเปลี่ยนแปลง

ของผู้สูงอ�ยุ และตระหนักว่�คว�มสูงวัยเป็นภ�วะที่จะต้องเกิดกับทุกคน ก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�ม 

สูงวัย จะทำ�ให้สม�ชิกในครอบครัวส�ม�รถปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุได้อย่�งเหม�ะสม และนำ�ม�ซึ่งคว�มผ�สุก

ของผู้สูงอ�ยุและสม�ชิกทุกคนในครอบครัว

ธรรมช�ติและก�รเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันทุกคน ทุกเชื้อช�ติ 

ศ�สน� เพียงแต่ระยะเวล�ในก�รเข้�สู่คว�มชร�นั้น จะช้�หรือเร็วก็แตกต่�งกันไปในแต่ละบุคคล โดยมี

ปัจจัยหล�ยปัจจัยที่เข้�ม�เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม ก�รดูแลสุขภ�พ พันธุกรรม และภ�วะสุขภ�พของ

แตล่ะบคุคล คว�มสงูวยันำ�ม�ซึง่ก�รเปลีย่นแปลง 3 ด�้นใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่ก�รเปลีย่นแปลงท�งร�่งก�ย จติใจ 

และสังคม

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งร่�งก�ย โดยมีก�รเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 

ของรปูร�่งภ�ยนอกทีส่�ม�รถเหน็ไดอ้ย�่งชดัเจน และก�รมอี�ก�รของโรคต�่งๆ ทัง้นี ้โรคทีผู่ส้งูอ�ยทุัว่ไป

เปน็กนัม�ก คอื โรคปวดต�่งๆ เชน่ ปวดขอ้ ปวดหลงั ปวดเอว ปวดกล้�มเนือ้ ตอ่ม�กเ็ปน็โรคนอนไมห่ลบั 

เนื่องจ�กผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่เป็นคนคิดม�ก วิตกกังวล ทั้งเรื่องสุขภ�พของตัวเอง ลูกหล�น เงินทอง ถัดม� 

คือ มีอ�ก�รเกี่ยวกับต�และส�ยต� เช่น ต�พร่�มัว ต้อกระจก สุดท้�ยก็คือ โรคลม ก�รสำ�รวจโรคที่ม�รับ

ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลพบว่� ผู้สูงอ�ยุมีปัญห�โรคต�ม�กที่สุด อีกโรคหนึ่งที่พบม�ก คือ โรคอัลไซเมอร์ 

ซึ่งเป็นคว�มผิดปกติเกี่ยวกับคว�มจำ� (บรรลุ 2549; มงคล และ จันทร์เพ็ญ 2540)

คว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ นอกจ�กจะทำ�ใหม้กี�รปฏบิตัติอ่ผูส้งูอ�ยอุย�่ง

เหม�ะสมแล้ว ยังอ�จส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุด้วย โดยเฉพ�ะคว�มเข้�ใจว่� ก�รเปลี่ยนแปลง

ต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ ขึน้อยูก่บัผูส้งูอ�ยแุตล่ะคน และบ�งครัง้อ�ก�รหรอืโรคต�่งๆ กไ็มไ่ดเ้กดิขึน้กบัผูส้งูอ�ยุ

ทุกคน ก�รเหม�รวมหรือมองว่� ผู้สูงอ�ยุมีลักษณะที่เหมือนกัน เป็นพิมพ์เดียวกัน หรือที่เรียกว่� มีก�ร

ให้ Stereotype ผู้สูงอ�ยุ จะส่งผลต่อก�รมองผู้สูงอ�ยุที่มีแนวโน้มก�รมองเป็นพิมพ์เดียวกันในท�งลบ 

(Negative stereotypes) เช่น เหม�รวมว่� ผู้สูงอ�ยุอ่อนแอ หง่อม เชื่องช้� มีคว�มเสื่อมทั้งท�งร่�งก�ย 

และจิตใจ ไม่ส�ม�รถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ในขณะที่ในคว�มเป็นจริง ผู้สูงอ�ยุไม่ได้มีลักษณะที่เป็นแบบ

เดียวกัน หรือเหมือนกันทั้งหมด เช่น คว�มเสื่อมของร่�งก�ยบ�งคนก็เสื่อมเร็ว บ�งคนเสื่อมช้� บ�งคน 

ก็ยังมีสติปัญญ�ที่ยังเฉียบคมและสร้�งสรรค์ ส�ม�รถถ่�ยทอดออกม�ได้ หรือด้�นคว�มส�ม�รถใน 

ก�รเรียนรู้นั้นพบว่� ส่วนใหญ่จะเริ่มแตกต่�งกันเมื่อเข้�สู่อ�ยุ 70 ปีขึ้นไป หรือก�รเกิดโรคอัลไซเมอร์ /  

โรคเกีย่วกบัคว�มจำ� กพ็บสดัสว่นทีไ่มม่�กนกั คอื ไมถ่งึรอ้ยละ 2 ผูส้งูอ�ยสุว่นใหญย่งัคงแขง็แรง (Fit) และ

มีสุขภ�พดีทั้งร่�งก�ยและจิตใจ (Parsons 1993) ซึ่งก�รมองผู้สูงอ�ยุที่เหม�รวมว่�เหมือนกันหมดนี้  

จะทำ�ให้เกิดอคติต่อผู้สูงอ�ยุ และเกิดปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่� ก�รเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันเนื่องม�จ�ก 

วัยหรืออ�ยุ (Age discrimination) ได้
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ทัศนคติ: ภำพสะท้อนควำมเข้ำใจผู้สูงอำยุ

ทัศนคติเกิดจ�กก�รเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เป็นประสบก�รณ์จ�กก�รปฏิสัมพันธ์ในสังคม สถ�นที่

ทำ�ง�น โรงเรียน ครอบครัว หรือกับสื่อ ก�รปะทะสังสรรค์ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม เป็นกลไกสำ�คัญที่ 

ก่อให้เกิดทัศนคติที่แตกต่�งกัน ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบท�งคว�มรู้และคว�มรู้สึก คว�มรู้  

หม�ยถงึ คว�มรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสร�้ง บคุคล หรอืสิง่ของ ทีเ่กดิจ�กก�รศกึษ� ก�รคน้ห� 

ก�รสังเกต หรือประสบก�รณ์ ก�รเกิดคว�มรู้ไม่ว่�ในระดับใด ย่อมมีคว�มสัมพันธ์กับคว�มรู้สึกนึกคิด  

ซึง่เชือ่มโยงกบัสภ�วะจติใจของบคุคลทีม่คีว�มแตกต�่งกนั อนัเปน็ผลจ�กประสบก�รณท์ีแ่ตล่ะบคุคลสะสม

ม�และสภ�พแวดล้อม ที่มีอิทธิพลทำ�ให้บุคคลมีคว�มคิด และแสดงออกต�มคว�มคิดคว�มรู้สึกของตน 

(อรวรรณ 2546: 37) ห�กบคุคลใดมคีว�มรู ้หรอืเชือ่ว�่ บคุคลหรอืสิง่หนึง่สิง่ใดด ีหรอืห�กบคุคลใดมคีว�ม

รู้สึกว่� รักหรือชอบพอในบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็มักมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วย และมีคว�ม

โน้มเอียงที่บุคคลนั้นจะแสดงออกต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นในท�งที่ดี ในท�งตรงข้�ม ห�กบุคคลใดไม่มีคว�มรู้ 

หรือเชื่อว่�บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ดี หรือมีคว�มรู้สึกไม่ชอบพอ ก็มักมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุคคลหรือ 

สิ่งนั้น และมักแสดงออกต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นในท�งที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน 

ทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย ที่จะช่วยสร้�งเสริมสุขภ�วะของ 

ผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะในก�รกำ�หนดโครงก�รที่เหม�ะสมกับกลุ่มวัยต่�งๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ตลอดจน

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งจะส่งผลต่อก�รปฏิบัติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุต�มม�

แนวโน้มทัศนคติต่อผู้สูงอำยุ 

ในโลกตะวันตกได้มีก�รศึกษ�ถึงทัศนคติของประช�กรกลุ่มต่�งๆ หรือในวัยต่�งๆ ที่มีต่อผู้สูงอ�ยุ 

โดยทั่วไปพบว่� มีแนวโน้มก�รมองผู้สูงอ�ยุในเชิงลบ เช่น ก�รมองผู้สูงอ�ยุของบุคล�กรท�งก�รแพทย์

และส�ธ�รณสุข (Parsons 1993; Cheung, Chan and Lee 1999) ที่มักมองว่� คนไข้สูงอ�ยุแก่เกินไป 

ที่จะเรียนรู้ หรือเข้�ใจในสิ่งต่�งๆ บ�งคนก็มองว่� เป็นภ�ระต่อสังคม เพร�ะไม่ส�ม�รถทำ�ก�รผลิตได้อีก 

มีคว�มอ่อนแอม�กขึ้น หรือคว�มส�ม�รถในก�รใช้ชีวิตประจำ�วันลดลง (Parsons 1993) นอกจ�กนี้  

ก�รศึกษ�ถึงทัศนคติของเด็กต่อผู้สูงอ�ยุ ก็มีแนวโน้มไปในเชิงลบเช่นกัน เช่น เด็กมักมองคว�มสัมพันธ์

ระหว�่งผูส้งูอ�ยกุบัไมเ้รยีว รอยยน่ เสือ้ผ�้ทีโ่บร�ณเชยๆ แตก่พ็บว�่ ถ�้เดก็อยูใ่นบรบิทหรอืสภ�พแวดลอ้ม

ที่ดีกับผู้สูงอ�ยุ ก็จะมีแนวโน้มทัศนคติในท�งบวกต่อผู้สูงอ�ยุ (Knox et al. 2005) 

สำ�หรับสังคมตะวันออก ซึ่งให้คว�มสำ�คัญและคุณค่�กับผู้สูงอ�ยุ ตลอดจนให้คว�มเค�รพนับถือ

และยกย่องผู้สูงอ�ยุ ก็พบคว�มเปลี่ยนแปลงในทัศนคติเช่นกัน ก�รศึกษ�ถึงคว�มรู้สึกเค�รพนับถือ 

ผู้สูงอ�ยุของคนหนุ่มส�วช�วเก�หลี พบว่� คนหนุ่มส�วบ�งส่วนมีแนวโน้มไม่ให้คว�มเค�รพผู้สูงอ�ยุ 

ม�กขึ้น ด้วยก�รแสดงออกที่ไม่สนใจปัญห�ผู้สูงอ�ยุ ละเลย หรือทำ�ร้�ย ตลอดจนมีอคติ และแบ่งแยก 

ก�รปฏิบัติ (Sung and Kim 2003) นอกจ�กนี้ ยังพบทัศนคติเชิงลบของนักศึกษ�ที่เป็นลักษณะ Agism2 

2 Agism หม�ยถึง ก�รแบ่งแยก (อย่�งเป็นระบบ) ที่ใช้อ�ยุเป็นตัวกำ�หนด หรือหม�ยถึง ก�รตัดสิน และก�รปฏิบัติต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งอย่�งแตกต่�งกันเนื่องม�จ�กอ�ยุ เป็นกระบวนก�รให้ Stereotype ผู้สูงอ�ยุ 
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(Sung and Kim 2003) ซึ่งทำ�ให้คนวัยหนุ่มส�วมองเห็นผู้สูงอ�ยุในลักษณะที่แตกต่�งจ�กตนเอง เป็นก�ร

มองที่ลดคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ คว�มเป็น Agism จะส่งผลต่อก�รปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุ โดยมองว่�เป็นผล 

ม�จ�กอิทธิพลตะวันตก ที่ทำ�ให้มีวิถีชีวิตที่เป็นปัจเจกบุคคลม�กขึ้น ทำ�ให้คนหนุ่มส�วบ�งส่วนคล�ย 

คว�มเค�รพนับถือผู้สูงอ�ยุไป (Sung and Kim 2003) นอกจ�กนี้ ยังมีก�รศึกษ�ทัศนคติของคนฮ่องกง  

ซึ่งพบแนวโน้มคล้�ยกัน คือ มองผู้สูงอ�ยุในเชิงลบม�กขึ้น โดยเฉพ�ะด้�นคว�มส�ม�รถท�งร่�งก�ยของ

ผู้สูงอ�ยุ ในขณะที่ก�รมองด้�นจิตใจและสังคม เป็นไปในเชิงลบน้อยกว�่ ซึ่งแนวโน้มเหล่�นี้ น่�จะเป็น

เหตผุลจ�กก�รทีค่นฮอ่งกงรุน่หลงัเตบิโตม�ในสงัคมทีไ่ดร้บัอทิธพิลตะวนัตก อนัเปน็ผลจ�กก�รอยูภ่�ยใต้

ก�รปกครองของอังกฤษเป็นระยะเวล�น�น (Cheung, Chan and Lee 1999)

ทศันคตติอ่ผูส้งูอ�ยจุงึมแีนวโนม้ทีเ่ปลีย่นไป จ�กอทิธพิลของหล�ยๆ ปจัจยั โดยมกี�รมองถงึแนวคดิ

และวิถีชีวิตแบบตะวันตกว่� มีอิทธิพลต่อค่�นิยมดั้งเดิม โดยเฉพ�ะเรื่องของก�รให้คว�มเค�รพนับถือ 

ผู้สูงอ�ยุ ตลอดจนแนวโน้มก�รมองผู้สูงอ�ยุในเชิงลบม�กขึ้น

ประชำกรตัวอย่ำง

ก�รศึกษ�น้ีกำ�หนดประช�กรตัวอย่�งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรวัยทำางานท่ีมีง�นทำ� อ�ยุ 25   –   49 ปี 

และเป็นประช�กรรุ่นเกิดล้�น และประชากรวัยนักเรียนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 เหตุผลของ

ก�รเจ�ะจงกลุม่ตวัอย�่งทีเ่ปน็ประช�กรวยัทำ�ง�น เนือ่งจ�กประช�กรกลุม่นี ้เปน็ผูด้แูลผูส้งูอ�ยใุนปจัจบุนั 

สำ�หรับประช�กรวัยนักเรียนซึ่งกำ�ลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 นั้น เป็นประช�กรที่จะต้องดูแล 

ผู้สูงอ�ยุในอน�คต 

ทำาไมจึงต้องเป็นวัยทำางานรุ่นเกิดล้าน และวัยนักเรียนชั้น ม. 5 

ก�รศึกษ�นี้เจ�ะจงศึกษ�คนทำ�ง�นที่มีอ�ยุระหว่�ง 25   –   49 ปี เนื่องจ�กเป็นประช�กรรุ่นเกิดล้�น3 

คอื เปน็รุน่ประช�กรทีเ่กดิในยคุทีม่อีตัร�ก�รเกดิสงู ประช�กรรุน่เกดิล้�นจงึมจีำ�นวนม�กกว�่ประช�กรใน

รุ่นก่อนหน้�นี้และรุ่นหลังที่ต�มม� คือ มีประม�ณ 20 ล้�นคน (ปร�โมทย์ และ ปัทม� 2548) ซึ่งนับเป็น

ประช�กรกลุ่มที่ใหญ่ม�ก และในปัจจุบันประช�กรกลุ่มนี้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอ�ยุอยู่ ก�รได้รับรู้ 

ถึงคว�มคิด คว�มเชื่อ ตลอดจนทัศนคติที่อ�จส่งผลต่อก�รแสดงออกและก�รปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุ ส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ปรับเปลี่ยนนโยบ�ยเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันได้ 

สำ�หรับเหตุผลที่เจ�ะจงศึกษ�วัยรุ่น หรือเด็กนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 อ�ยุ

ระหว�่ง 15   –   17 ป ีเนือ่งจ�กระดบัชัน้นีเ้ปน็ชว่งกล�งของก�รศกึษ�ในระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย นกัเรยีน

สว่นใหญส่�ม�รถปรบัตวักบัก�รเรยีนก�รสอนไดแ้ลว้ อกีทัง้ยงัไมก่ดดนักบัก�รเตรยีมสอบเข�้เรยีนในระดบั

มห�วิทย�ลัยม�กนัก อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เด็กในระดับชั้นนี้เป็นช่วงอ�ยุที่อยู่ในวัยรุ่นตอนต้น และเป็น 

วัยที่สังคมตะวันตกเรียกว่� คนรุ่น “Generation Y”4 หรือผู้ที่เกิดระหว่�ง พ.ศ. 2524   –   2545 มีก�รให้

3 คนรุ่นเกิดล้�น คือ ประช�กรไทยที่เกิดระหว่�ง พ.ศ. 2506   –   2526 ปัจจุบัน มีอ�ยุระหว่�ง 26   –   46 ปี
4 บ�งครั้งอ�จถูกจัดเป็นคนรุ่น Generation Z (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2538 เป็นต้นม� หรือผู้ที่มีอ�ยุระหว่�ง 0   –   15 ปี)
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คำ�อธิบ�ยถึงเด็กกลุ่มนี้ว่� ส่วนใหญ่ม�จ�กครอบครัวที่พ่อแม่มีก�รศึกษ�สูง เป็นครอบครัวขน�ดเล็กที่มัก 

มีลูกคนเดียว ทำ�ให้เด็กรุ่นนี้กลับม�มีคว�มสำ�คัญ และเป็นศูนย์กล�งคว�มสนใจม�กขึ้น (วรชัย 2552) 

บุคลิกของเด็กรุ่นนี้จะมีคว�มเป็นตัวของตัวเองสูง มีคว�มอดทนต่ำ� ท้�ท�ยกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ

เดิมๆ ที่มีอยู่ อย่�งไรก็ต�ม ลักษณะบุคลิกของเด็กกลุ่มนี้ อ�จแตกต่�งไปต�มพื้นที่ที่มีสภ�วะสังคม

เศรษฐกิจไม่เหมือนกัน แต่จะมีแนวโน้มบุคลิกลักษณะที่คล้�ยคลึงกัน คือ เป็นรุ่นที่รู้จักก�รใช้หรือคุ้นเคย

กบัสือ่เทคโนโลยตี�่งๆ โดยเฉพ�ะ Digital technologies (Wikipedia 2010) ถงึแมก้�รใหค้ว�มหม�ยลกัษณะ

เดก็รุน่นีจ้ะเปน็ไปต�มสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมตะวนัตก แตห่�กนำ�ม�เทยีบกบัเดก็ในเมอืงไทย กอ็�จพบคว�ม

คล�้ยคลงึกนั ทีส่�ม�รถนำ�ม�อธบิ�ยกนัได ้โดยเฉพ�ะเดก็ทีอ่�ศยัอยูใ่นเมอืง หรอืเพือ่ใหใ้กลเ้คยีงกนัทีส่ดุ

ก็คือ เด็กที่อ�ศัยอยู่ในกรุงเทพมห�นคร ก�รศึกษ�ครั้งนี้จึงเน้นเด็กนักเรียนในกรุงเทพมห�นครให้เป็น

ตัวแทนของเด็กรุ่นนี้ของประเทศไทย โดยเป็นก�รศึกษ�เพื่อให้เห็นภ�พสะท้อนคว�มคิด คว�มเชื่อ และ

ทัศนคติของเด็กกลุ่มนี้ต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอ�ยุต่อไปในอน�คต ทัศนคติของเด็กจะเป็น

ภ�พสะท้อนให้เห็นถึงทิศท�งหรือนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุในอน�คตได้ 

ก�รได้รับรู้ถึงทัศนคติของคนรุ่นเกิดล้�นและเด็กวัยรุ่น จึงเป็นประเด็นที่สำ�คัญและน่�สนใจ ซึ่งห�ก

มองในระดับกว้�ง เป็นก�รเตรียมนโยบ�ยที่สอดคล้องและเหม�ะสมกับแนวโน้มที่จะเป็นไปในอน�คต 

หรอืห�กมองในระดบัทีแ่คบลงม� กเ็พือ่ใหผู้ท้ีจ่ะเปน็ผูส้งูอ�ยใุนอกี 20 ปขี�้งหน�้ ในขณะทีเ่ดก็รุน่นีเ้ตบิโต

ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมก�รว�งแผนชีวิตในวัยสูงอ�ยุของตนอย่�งถูกต้อง 

และเหม�ะสม

ทำาไมจึงต้องเป็นวัยทำางานในบริษัทและโรงงาน และวัยนักเรียนชั้น ม. 5 ในโรงเรียนเอกชน

และโรงเรียนรัฐบาล 

เนือ่งจ�กก�รศกึษ�ครัง้นีเ้ปน็ก�รศกึษ�นำ�รอ่ง ทีม่รีะยะเวล�ดำ�เนนิก�รทีจ่ำ�กดั และเพือ่ใหส้�ม�รถ

สะท้อนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่�งที่มีคว�มแตกต่�งท�งสถ�นะท�งเศรษฐสังคม จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่�ง

ของประช�กรทั้ง 2 กลุ่มอย่�งเจ�ะจง ต�มสถ�นภ�พที่ส�ม�รถใช้เป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมของประช�กร 

ที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมที่แตกต่�งกันอย่�งชัดเจน ก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งที่เจ�ะจงที่สถ�นะท�ง 

เศรษฐสงัคมนัน้ ตัง้อยูบ่นแนวคดิทีว่่� คว�มคดิ คว�มเชือ่ หรอืค่�นยิมของปจัเจกบคุคลจะถกูกอ่รปูขึน้ม�

ต�มสภ�พแวดลอ้มและสถ�นภ�พท�งสงัคมเศรษฐกจิทีป่จัเจกบคุคลนัน้เตบิโต โดยผ่�นก�รอบรมสัง่สอน

ที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร จึงส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในสถ�นะท�งเศรษฐสังคมเดียวกัน มีคว�มคิด  

คว�มเชื่อ หรือทัศนคติที่เหมือนหรือคล้�ยคลึงกัน (Centers 1946 อ้�งใน Eysenck 1950)

นอกจ�กนี้ ยังมีแนวคิดที่มองว่� ชนชั้น หรือตำ�แหน่งแห่งที่ที่บุคคลเติบโต ใช้ชีวิตประจำ�วัน และ

ดำ�รงอยู ่มผีลตอ่ก�รแสดงออกของบคุคลนัน้ๆ ชนชัน้ในก�รศกึษ�นี ้จงึหม�ยถงึ “กลุม่ของผูก้ระทำ�ทีด่ำ�รง

อยู่ในตำ�แหน่งแห่งที่ที่เหมือนกัน อยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน และยอมรับเงื่อนไขแบบเดียวกัน เป็นผู้มี

โอก�สจะมีผลประโยชน์และก�รแสดงออกแบบเดียวกัน สร้�งก�รปฏิบัติที่เหมือนกันและรับเอ�ท่�ที 

ทศันคตทิีเ่หมอืนกนัม�ใช”้5 (สภุ�งค ์และ รุง้นภ� 2550 อ้�งใน สภุ�งค ์2552) ดงันัน้ ในด้�นก�รเลอืกกลุม่

5 เป็นแนวคิดเรื่องพื้นที่ท�งสังคม ชนชั้น และรสนิยม ของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทย�ช�วฝรั่งเศส
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ตัวอย่�ง จึงเน้นผู้ที่มีสถ�นะเศรษฐสังคมที่แตกต่�งกัน บนพื้นฐ�นแนวคิดว่�ผู้ที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคม

แตกต่�งกัน มักมีแนวโน้มสะท้อนคว�มคิดและคว�มเชื่อที่แตกต่�งกันด้วย

กลุ่มประชากรวัยทำางาน เลือก 1) ผู้ที่ทำ�ง�นในบริษัทเอกชน เป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมประช�กรวัย

ทำ�ง�นที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี พิจ�รณ�จ�กลักษณะง�นที่ทำ� และร�ยได้ที่ได้รับ และ 2) ผู้ที่ทำ�ง�น

ในระดับปฏิบัติง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม ให้เป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมประช�กรวัยทำ�ง�นที่มีสถ�นะท�ง 

เศรษฐสังคมที่ไม่ดี หรือต่ำ�กว่�ประช�กรกลุ่มที่หนึ่ง

กลุม่ประชากรวยันกัเรยีน เลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่5 ใน 1) โรงเรยีนเอกชนทีเ่ปน็โรงเรยีน

ประจำ�ช�ยและโรงเรยีนประจำ�หญงิ เปน็ตวับง่ชีท้�งออ้มประช�กรวยันกัเรยีนทีม่สีถ�นะท�งเศรษฐสงัคม

ด ีและ 2) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่5 ในโรงเรยีนสงักดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมห�นคร 

เป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมประช�กรวัยนักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมที่ไม่ดี หรือต่ำ�กว่�ประช�กร 

กลุ่มที่หนึ่ง 

นอกจ�กนี้ ยังได้จำ�กัดพื้นที่ก�รศึกษ�ที่เจ�ะจงก�รเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมห�นคร และจังหวัด

ปริมณฑลเท่�นั้น 

ก�รเลือกประช�กรตัวอย่�งจึงเป็นก�รเลือกอย่�งเจ�ะจงต�มกลุ่มตัวอย่�ง โดยกำ�หนดจำ�นวน 

และสัดส่วนที่เท่�กัน มีร�ยละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มวัยทำ�ง�น แบ่งเป็น  1) พนักง�นในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 150 คน และ 

2) พนักง�นระดับปฏิบัติง�นในโรงง�นในเขตกรุงเทพมห�นคร และจังหวัดปริมณฑล จำ�นวน 150 คน

กลุ่มวัยนักเรียน แบ่งเป็น  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 ในโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนประจำ�

ช�ยและโรงเรยีนเอกชนทีเ่ปน็โรงเรยีนประจำ�หญงิในเขตกรงุเทพมห�นคร จำ�นวน 150 คน และ  2) นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่อยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 150 คน

ซึ่งในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในช่วงเดือนมกร�คม   –   มีน�คม พ.ศ. 2553 ได้จำ�นวนประช�กร

ตัวอย่�ง ดังแสดงในต�ร�ง 1

           ตาราง 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่�งที่เก็บจริง

กลุ่มตัวอย่าง จำานวนตัวอย่าง ร้อยละ

วัยนักเรียน (อ�ยุ 15   –   18 ปี) 306 49.8

วัยทำ�ง�น (อ�ยุ 25   –   49 ปี) 308 50.2

รวม 614 100.0
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ตาราง 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�ง จำ�แนกต�มร�ยได้ของครัวเรือน

กลุ่มตัวอย่าง

รายได้ของครัวเรือน (บาท / เดือน)

ต่ำากว่า 

10,000

10,000   –    

29,999

30,000   –    

49,999

50,000 ขึ้น

ไป
รวม

กลุ่มวัยนักเรียน
สถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี 1.4 6.8 22.3 69.3 100.0

สถ�นะท�งเศรษฐสังคมไม่ดี 37.7 51.9 8.4 1.9 100.0

กลุ่มวัยทำางาน
สถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี 7.3 10.2 9.5 73.0 100.0

สถ�นะท�งเศรษฐสังคมไม่ดี 14.4 63.1 12.5 10.0 100.0

รวม 15.5 34.2 13.2 37.1 100.0

หม�ยเหตุ: ไม่รวมผู้ที่ไม่ตอบ

สำ�หรบัต�ร�ง 2 เปน็ก�รนำ�เสนอสดัสว่นกลุม่ตวัอย�่งทีจ่ำ�แนกต�มร�ยไดข้องครวัเรอืน ทีไ่ดส้ะทอ้น

ถึงก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งที่ส�ม�รถเป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมของผู้มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดีและไม่ดี  

โดยพบว่� กลุ่มวัยนักเรียนที่เป็นกลุ่มบ่งชี้ท�งอ้อมของผู้มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดีเกือบร้อยละ 70  

ม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้ต่อเดือนสูงกว่� 50,000 บ�ท ในขณะที่กลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มบ่งชี้ท�งอ้อม

ของผู้มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมไม่ดี เพียงร้อยละ 2 เท่�นั้น ที่อยู่ในครอบครัวที่มีร�ยได้ต่อเดือนสูงกว่�  

50,000 บ�ท โดยเกือบร้อยละ 40 ม�จ�กครัวเรือนที่มีร�ยได้ต่ำ�กว่� 10,000 บ�ท เช่นเดียวกับ 

กลุ่มวัยทำ�ง�นที่เป็นกลุ่มบ่งชี้ท�งอ้อมของผู้มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี ที่พบว่�ร้อยละ 73 อ�ศัยอยู่ 

ในครอบครัวที่มีร�ยได้ต่อเดือนสูงกว่� 50,000 บ�ท ในขณะที่ร้อยละ 77 ของกลุ่มวัยทำ�ง�นที่เป็นกลุ่ม 

บง่ชีท้�งออ้มของผูม้สีถ�นะท�งเศรษฐสงัคมไมด่ ีม�จ�กครอบครวัทีม่รี�ยไดต้่ำ�กว�่ 30,000 บ�ท ตอ่เดอืน 

ขอ้มลูข�้งตน้เปน็ก�รยนืยนัถงึกลุม่ตวัอย�่งของก�รศกึษ�นี ้ทีส่�ม�รถเปน็ตวับง่ชีท้�งออ้มของผูท้ีม่สีถ�นะ

ท�งเศรษฐสังคมที่แตกต่�งกัน ตรงต�มเป้�หม�ยของก�รเลือกตัวอย่�งที่เจ�ะจง
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เครื่องมือที่ใช้

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รศกึษ�ครัง้นี ้คอื แบบสอบถ�มทีใ่หต้อบเอง (Self   –   administered questionnaire) 

แยกเปน็ 2 ฉบบั คอื 1) ฉบบันกัเรยีน และ 2) ฉบบัพนกัง�น (วยัทำ�ง�น) เนือ้ห�ของแบบสอบถ�มประกอบ

ด้วย ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ส่วนที่ 2: คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

ผู้สูงอ�ยุ ส่วนที่ 3   –   4: ทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ที่แบ่งผู้สูงอ�ยุออกเป็นสองช่วงวัย คือ อ�ยุ 60   –   69 ปี 

และอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป และส่วนที่ 5: ก�รปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุ โดยข้อคำ�ถ�มส่วนใหญ่ของแบบสอบถ�ม

ทั้ง 2 ฉบับจะเหมือนกัน ยกเว้นข้อคำ�ถ�มในส่วนที่ 1 (ข้อมูลทั่วไป) ที่ฉบับนักเรียนมีจำ�นวนคำ�ถ�มที่ 

น้อยกว่� เนื่องจ�กได้ตัดคำ�ถ�มเกี่ยวกับระดับก�รศึกษ� สถ�นภ�พสมรส อ�ชีพ และร�ยได้ออกไป

สำ�หรับคำ�ถ�มด้�นทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ได้ใช้ข้อคำ�ถ�มที่ม�จ�กคำ�ถ�มสำ�หรับวัดทัศนคติต่อ 

ผู้สูงอ�ยุโดยตรง ซึ่งเป็นก�รวัดด้วยแบบม�ตรวัดลิเคอร์ทเสกล (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อ

คำ�ถ�มที่เป็นทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ (มีจำ�นวน 20 ข้อเท่�กัน) โดยข้อคำ�ถ�มเหล่�นี้ ดัดแปลงม�จ�ก

แบบวดัทศันคตทิีใ่ชส้ำ�รวจทศันคตปิระช�กรเชือ้ช�ตอิเมรกินัและเชือ้ช�ตเิมก็ซกินัในประเทศสหรฐัอเมรกิ� 

โดยมีกระบวนก�รก�รพัฒน�จ�กคำ�ถ�มที่ได้จ�กคนหล�กหล�ยอ�ชีพและภูมิหลัง ซึ่งรวมถึงนักเรียน 

นักศึกษ� และผู้สูงอ�ยุด้วย ส�ม�รถใช้วัดได้ในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่�งกัน (Cross   –   cultural context) 

(Sahud, Bruvold and Merino 1990) อย่�งไรก็ต�ม ในก�รศึกษ�ครั้งนี้ได้มีก�รปรับและตัดข้อคำ�ถ�ม 

บ�งข้อเพื่อให้เหม�ะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

นอกจ�กนี้ เพื่อให้ได้แบบสอบถ�มที่ส�ม�รถวัดทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุได้อย่�งถูกต้องแม่นยำ� จึงได้ 

ใหผู้ท้รงคณุวฒุพิจิ�รณ�และปรบัแบบสอบถ�มอกีครัง้หนึง่ กอ่นนำ�ไปทดสอบกบักลุม่ประช�กรทีใ่กลเ้คยีง

กับประช�กรที่เก็บข้อมูลจริง ได้จำ�นวนแบบสอบถ�มที่นำ�ไปทดสอบทั้งหมด 50 ชุด (ฉบับนักเรียน 26 ชุด 

และฉบับพนักง�น 24 ชุด) ซึ่งจ�กก�รห�ค่�คว�มเที่ยง (Reliability) ของข้อคำ�ถ�มที่เป็นทัศนคติ พบว่�  

มคี�่สมัประสทิธิค์ว�มเทีย่งเท�่กบั 0.8 นบัว�่เปน็ระดบัทีน่�่เชือ่ถอืได ้หลงัจ�กนัน้มกี�รปรบัแบบสอบถ�ม

ให้เหม�ะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลจริง

 ต�ร�ง 3 เป็นข้อคำ�ถ�มทัศนคติที่เป็นลักษณะเชิงบวก และเชิงลบ คว�มคิดเห็นต่อคำ�ถ�มแต่ละ

ข้อนี้มีก�รให้คะแนนเป็นระดับตั้งแต่ 1   –   5 คือ (1) ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง (2) ไม่ค่อยเห็นด้วย (3) ไม่แน่ใจ  

(4) เห็นด้วยบ้�ง และ (5) เห็นด้วยอย่�งยิ่ง
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ตาราง 3  ข้อคำ�ถ�มเชิงบวกและเชิงลบของคว�มคิดเห็นที่มีต่อผู้สูงอ�ยุ

คำาถามเชิงบวก คำาถามเชิงลบ

+Q1 มีคว�มรอบรู้ เฉลียวฉล�ด    –   Q1 คิดช้�และคิดอะไรไม่ค่อยจะออก

+Q2 ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�แก่คนที่อ�ยุน้อยกว่�    –   Q2 ชอบติ ขี้บ่น วิพ�กษ์วิจ�รณ์

+Q3 คิดก่อนทำ� ไม่เหมือนคนหนุ่มส�วที่ทำ�อะไรโดยไม่ยั้งคิด    –   Q3 ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มที่จะเหง�ม�ก

+Q4 รู้คุณค่�ของเงินที่ได้ม�อย่�งย�กลำ�บ�ก    –   Q4 ชอบคัดค้�นและเป็นตัวถ่วงคนอื่น

+Q5 มีมุมมองที่ดีที่สุดว่�อะไร คือ สิ่งที่สำ�คัญในชีวิต    –   Q5 เรียกร้องม�กเกินไป

+Q6 ส�ม�รถเข้�ใจสถ�นก�รณ์ได้ดีกว่�คนหนุ่มส�ว    –   Q6 เอ�ใจย�ก

+Q7 มีคว�มรู้สึกมั่นคงในชีวิตเพร�ะได้บรรลุเป้�หม�ยในชีวิตแล้ว    –   Q7 ไม่อดทนกับก�รรอคอย

+Q8 รู้จักโลกดีเพร�ะผ่�นชีวิตม�ม�กแล้ว    –   Q8 มักขี้เหนียวกับก�รใช้เงิน

+Q9 มีโอก�สและเวล�ในก�รเดินท�งเพื่อทำ�บุญม�กขึ้น    –   Q9 เป็นภ�ระกับครอบครัว

+Q10 เป็นผู้สืบส�นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี    –   Q10 เป็นคนหัวดื้อ

+Q11 สนใจศ�สน�ที่ตนนับถือม�กขึ้น    –   Q11 ขี้หลงขี้ลืม

+Q12 มีคว�มส�ม�รถมองเห็นว่�อะไรเป็นสิ่งที่มีคว�มสำ�คัญ 
อย่�งแท้จริง

   –   Q12 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ย�ก  
ต�มไม่ทันโลก

+Q13 เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่�    –   Q13 เคร่งครัด เจ้�ระเบียบม�กเกินไป

+Q14 เป็นผู้มีคว�มเมตต� กรุณ� และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น    –   Q14 น่�เบื่อ

+Q15 มีคว�มสุขที่สุดเมื่อมีลูกหล�นม�เยี่ยมในวันสำ�คัญๆ    –   Q15 ต้องพึ่งคนอื่น

+Q16 เป็นต้นแบบที่ดีสำ�หรับลูกหล�น    –   Q16 ขี้หงุดหงิด

+Q17 ส�ม�รถจัดก�รเรื่องก�รเงินได้อย่�งดี    –   Q17 ควรอยู่ในบ้�นพักคนชร�

+Q18 มีคว�มเป็นตัวของตัวเองสูง    –   Q18 คิดว่�รู้ทุกสิ่งทุกอย่�ง

+Q19 อย�กพูดคุยกับคนอื่นเสมอ    –   Q19 ไม่ค่อยกระตือรือร้นในก�รเข้�สังคม

+Q20 ประสบก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง    –   Q20 ไปไหนม�ไหนลำ�บ�ก
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กำรเก็บข้อมูล

ก�รเก็บข้อมูลเป็นก�รให้กลุ่มตัวอย�่งตอบแบบสอบถ�มด้วยตนเอง โดยมีก�รติดต่อประส�นง�น

กับโรงเรียนและบริษัท พร้อมส่งตัวอย�่งแบบสอบถ�มเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจ�รณ�ข้อคำ�ถ�มก่อน ในก�ร

เกบ็ขอ้มลูจรงิ ในบ�งกรณ ีนกัวจิยัมโีอก�สไดเ้ข�้ไปชีแ้จงและเกบ็รวบรวมแบบสอบถ�มเอง แตใ่นบ�งกรณ ี

ไดม้อบหม�ยใหบ้คุล�กรของโรงเรยีนและบรษิทัเปน็ผูน้ำ�แบบสอบถ�มไปแจกจ�่ยใหน้กัเรยีนและพนกัง�น 

เนือ่งจ�กท�งโรงเรยีนและบรษิทัไมส่ะดวกทีจ่ะใหท้มีนกัวจิยัเข้�ไปแจกแบบสอบถ�มดว้ยตวัเอง ซึง่นกัวจิยั

ได้ชี้แจงและสร้�งคว�มเข้�ใจในวัตถุประสงค์ก�รศึกษ� และอธิบ�ยเนื้อห�ส�ระและประเด็นคำ�ถ�ม 

ในแบบสอบถ�มแก่บุคล�กรที่เป็นผู้ประส�นง�นในก�รแจกแบบสอบถ�ม เพื่อไม่ให้เกิดคว�มผิดพล�ด 

ในก�รตอบแบบสอบถ�ม

ผลกำรศึกษำ

ก�รนำ�เสนอผลก�รศึกษ� แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นคุณลักษณะ คว�มคิดเห็นต่อก�รเตรียม

ตวัเปน็ผูส้งูอ�ย ุและคว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัผูส้งูอ�ยขุองประช�กรตวัอย�่ง สว่นทีส่องเปน็มมุมองหรอื

ทศันคตติอ่ผูส้งูอ�ยวุยัตน้และผูส้งูอ�ยวุยัปล�ย ซึง่แบง่เปน็ 1) มมุมองหรอืทศันคตจิ�กประเดน็ขอ้คำ�ถ�ม 

2) มมุมองหรอืทศันคตใินภ�พรวม 3) ทศันคตใินท�งทีด่ตีอ่ผูส้งูอ�ย ุและ 4) ทศันคตใินท�งทีด่ตีอ่ผูส้งูอ�ยุ

ต�มคุณลักษณะต่�งๆ ของประช�กรวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน

ส่วนที่หนึ่ง:  คุณลักษณะ ควำมคิดเห็นต่อกำรเตรียมตัวเป็นผู้สูงอำยุ และควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

 เกี่ยวกับผู้สูงอำยุของประชำกรตัวอย่ำง

1) คุณลักษณะของประชากรตัวอย่าง

ข้อมูลในรูป 1 ไม่พบคว�มแตกต่�งกันม�กนักในคุณลักษณะของวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน  

แตป่ระเดน็ทีน่�่สนใจ คอื ก�รเคยอ�ศยัอยูก่บัผูส้งูอ�ย ุ(ซึง่อ�จเปน็ปูย่�่ต�ย�ย) ตัง้แตช่ว่งแรกเกดิจนอ�ย ุ 

12 ปี โดยพบว่� คนวัยทำ�ง�นเกือบ 2 ใน 3 เติบโตหรือมีชีวิตในช่วง 12 ปีแรก อยู่ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ

อ�ศัยอยู่ด้วย ในขณะที่วัยนักเรียนเพียง 1 ใน 3 อ�ศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ ตั้งแต่เกิดจนถึงอ�ยุ  

12 ปี
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รูป 1 

คุณลักษณะด้�นต่�งๆ ของประช�กรตัวอย่�ง จำ�แนกต�มกลุ่มวัยทำ�ง�น และวัยนักเรียน
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รูป 2 แสดงร้อยละอ�ยุและระดับก�รศึกษ�ของประช�กรวัยทำ�ง�น พบว่� ประม�ณครึ่งหนึ่ง 

อยู่ในช่วงอ�ยุ 25   –   34 ปี และประม�ณครึ่งหนึ่งจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือสูงกว่�

รูป 2

ร้อยละของประช�กรวัยทำ�ง�น จำ�แนกต�มอ�ยุ และระดับก�รศึกษ�
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2) ความคิดเห็นต่อการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ

สำ�หรับคว�มคิดเห็นต่อก�รเตรียมตัวเป็นผู้สูงอ�ยุนั้น จ�กรูป 3 พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�งกัน 

ม�กนักระหว่�งกลุ่มวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน กล่�วคือ เกือบครึ่งมองว่� ควรเตรียมตัวในช่วงที่มีอ�ยุ  

50   –   59 ป ีอย�่งไรกต็�ม มขีอ้สงัเกตว่� กลุม่วยัทำ�ง�นทีเ่หน็ว�่ก�รเตรยีมตวัควรเริม่ในชว่งอ�ยทุีน่อ้ยกว�่ 

คือ อ�ยุ 40   –   49 ปี และก่อน 40 ปี เป็นสัดส่วนที่สูงกว่�กลุ่มวัยนักเรียน ส่วนก�รเตรียมคว�มพร้อม 

ก่อนเข้�วัยสูงอ�ยุ แม้ว่�กว่�ครึ่งของทั้งสองกลุ่มเห็นว่� ควรเตรียมตัวด้�นสุขภ�พ แต่สัดส่วนของ 

เด็กนักเรียนจะสูงกว่�วัยทำ�ง�น (ร้อยละ 68.7 และร้อยละ 53.7) ในขณะที่วัยทำ�ง�นมีสัดส่วนสูงกว่�ใน

ก�รเตรียมตัวด้�นก�รเงิน (ร้อยละ 22 และร้อยละ 9.2) และผู้ที่จะม�ดูแล (ร้อยละ 10.8 และร้อยละ 5.8) 

แต่ทัศนะที่ว่� ใครควรเป็นผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด พบว่� ทั้งสองกลุ่มยังคิดว่�บุตรหล�นควรเป็น 

ผูร้บัผดิชอบดแูล ขอ้มลูนีน้่�จะสะทอ้นถงึแนวโนม้ในท�งทีด่วี่� คนทัง้สองรุน่ยงัมองถงึบทบ�ทหน�้ทีข่อง

ลูกหล�นในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ แม้ว่�วัยทำ�ง�นเริ่มมองต่�งไปบ้�ง เช่น มองว่�รัฐบ�ล หรือตัวผู้สูงอ�ยุเอง 

ควรเป็นคนดูแลในสัดส่วนที่ม�กกว่�วัยนักเรียน เหตุผลส่วนหนึ่งอ�จเนื่องจ�กวัยทำ�ง�นมีโอก�สรับรู้  

หรอืเข�้ถงึข�่วส�รขอ้มลู ทีท่ำ�ใหเ้ข้�ใจสถ�นก�รณด์�้นสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ริม่เปลีย่นแปลงไป ตลอดจน

รับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิก�รต่�งๆ ที่ภ�ครัฐจัดให้แก่ผู้สูงอ�ยุม�กกว่�วัยนักเรียน 
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รูป 3
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3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ประเด็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในด้�นต่�งๆ จ�กรูป 4 พบว่� ทั้งวัยทำ�ง�นและ 

วัยนักเรียนประม�ณร้อยละ 90 เห็นด้วยว่� ผู้สูงอ�ยุควรต้องมีผู้ดูแล ทั้งนี้อ�จเนื่องจ�กคนส่วนใหญ่มักมี

ภ�พของผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มเสื่อมท�งร่�งก�ยและจิตใจ จึงทำ�ให้คิดว่�ผู้สูงอ�ยุไม่อยู่ในสภ�วะที่จะอยู่ต�ม

ลำ�พังได้ ต้องมีผู้ดูแล อย่�งไรก็ต�ม มีสัดส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่�ผู้สูงอ�ยุมักเดินไม่ได้ ถึงร้อยละ 40 โดยมี

คว�มรู้สึกไม่แน่ใจในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่มีสัดส่วนเพียงประม�ณร้อยละ 20 ที่เห็นด้วย นอกจ�กนี้ 

เดก็นกัเรยีนเหน็ดว้ยว�่ผูส้งูอ�ยคุวรหยดุทำ�ง�นในสดัสว่นทีม่�กกว�่วยัทำ�ง�น ในขณะทีท่ัง้วยัทำ�ง�นและ

วัยนักเรียนส่วนใหญ่ยังเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออกกำ�ลังก�ย โดยไม่เห็นด้วยว่�ผู้สูงอ�ยุไม่จำ�เป็น 

ต้องออกกำ�ลังก�ย แต่วัยนักเรียนมีคว�มรู้สึกไม่แน่ใจม�กกว่� สำ�หรับก�รรับประท�นอ�ห�ร ประม�ณ

ร้อยละ 60 ของทั้งวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน ไม่เห็นด้วยว่�ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถรับประท�นอ�ห�รได้ทุกชนิด

ต�มต้องก�ร ส่วนใหญ่เห็นว่�ผู้สูงอ�ยุควรต้องระมัดระวังในก�รรับประท�นอ�ห�ร เพร�ะอ�จเห็นว่�

อ�ห�รบ�งชนิดไม่เหม�ะสมกับสภ�วะท�งร่�งก�ยของผู้สูงอ�ยุ 

รูป 4 

คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มกลุ่มวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน
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ส่วนที่สอง มุมมองหรือทัศนคติต่อผู้สูงอำยุวัยต้นและผู้สูงอำยุวัยปลำย

1) มุมมองหรือทัศนคติจากประเด็นข้อคำาถาม

ในส่วนนี้เป็นก�รสรุปผลก�รสำ�รวจมุมมองและทัศนคติของประช�กรทั้งสองวัย ที่มีต่อผู้สูงอ�ยุ 

ในสองช่วงวัย คือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้น (อ�ยุ 60   –   69 ปี) และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป) ต�มประเด็น

ข้อคำ�ถ�มด้�นบวก (+Q) และด้�นลบ (–   Q) ด้�นละ 20 คำ�ถ�ม6 ซึ่งจะทำ�ก�รหยิบยกประเด็นและ

มุมมองของทัศนคติที่น่�สนใจขึ้นม�เพื่อพิจ�รณ� โดยผลก�รสำ�รวจในแต่ละข้อคำ�ถ�ม เรียงลำ�ดับและ

จำ�แนกต�มช่วงค่�เฉลี่ยคะแนนที่ได้รับใน 5 ช่วงคะแนน ได้นำ�เสนอไว้ในต�ร�ง 4

ตาราง 4 ข้อคำ�ถ�มมุมมองทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ จำ�แนกต�มช่วงค่�เฉลี่ยคะแนน

ข้อคำาถาม มุมมองทัศนคติต่อผู้สูง
อายุ/ ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน

เชิงบวก (+ Q) เชิงลบ (–    Q)

วัยต้น วัยปลาย วัยต้น วัยปลาย

ช่วงที่ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
+ Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 4.21   –   5.00
   –   Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 1.00   –   1.80

+ Q15  + Q4 
+ Q20  + Q2 
+ Q16  + Q9

+ Q15  + Q20 
+ Q4

–   Q3

ช่วงที่ 4 เห็นด้วยบ้าง
+ Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 3.41   –   4.20
 –   Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 1.81   –   2.60

+ Q10  + Q8 
+ Q11  + Q14 
+ Q13  + Q19 
+ Q3  + Q5 
+ Q12  + Q6 
+ Q17  + Q7
+ Q1

+ Q10  + Q16 
+ Q11  + Q19 
+ Q14  + Q8 
± Q9  + Q2 
+ Q5  + Q12
+ Q13  + Q3
+ Q7  + Q6 
+ Q17

   –   Q3    –   Q11
   –   Q2    –   Q20
   –   Q8

   –   Q20    –   Q11
   –   Q12    –   Q1
   –   Q8    –   Q2
   –   Q15    –   Q19

ช่วงที่ 3 ไม่แน่ใจ
+ Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 2.61   –   3.40
–   Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 2.61   –   3.40

+ Q18 + Q18  + Q1    –   Q1    –   Q12 
   –   Q13    –   Q16
   –   Q18    –   Q6
   –   Q19    –   Q10
   –   Q15    –   Q7

   –   Q13    –   Q6
   –   Q16    –   Q18
   –   Q10    –   Q7
   –   Q4    –   Q5

ช่วงที่ 2 ไม่ค่อยเห็นด้วย
+ Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 1.81   –   2.60 
   –   Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 3.41   –   4.20

   –   Q4
   –   Q5
   –   Q14

   –   Q14    –   Q9
   –   Q17

ช่วงที่ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
+ Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 1.00   –   1.80
–   Q: ค่�เฉลี่ยคะแนน 4.21   –   5.00 

   –   Q9    –   Q17

หม�ยเหตุ:  1)  ข้อคำ�ถ�ม + /   –   Q1 ถึง + /   –   Q20 มีร�ยละเอียดต�มแสดงใน ต�ร�ง 2 
 2)  ขีดเส้นใต้เส้นเดียว คือ ข้อคำ�ถ�มเชิงบวก ที่ค่�คะแนนสำ�หรับผู้สูงอ�ยุวัยต้นอยู่ในช่วงที่สูงกว่�

  เมื่อเทียบกับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 
 3)  ขีดเส้นใต้เส้นคู่ คือ ข้อคำ�ถ�มด้�นลบ ที่ค่�คะแนนสำ�หรับผู้สูงอ�ยุวัยต้นอยู่ในช่วงที่ต่ำ�กว่�

  เมื่อเทียบกับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 

6  ในก�รวิเคร�ะห์ทัศนคติ คะแนนทัศนคติต่อข้อคำ�ถ�มเชิงลบ ได้ถูกแปลงค่� จ�ก 5 เป็น 1 (เห็นด้วยอย่�งยิ่ง) 4 เป็น 2 
(เห็นด้วยบ้�ง) 2 เป็น 4 (ไม่ค่อยเห็นด้วย) และ 1 เป็น 5 (ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง)
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เมือ่พจิ�รณ�ขอ้คำ�ถ�มในด�้นบวก พบว่� ทศันคตใินภ�พรวมเกอืบทกุขอ้คำ�ถ�มมคี�่เฉลีย่คะแนน

อยู่ในช่วงที่ 4 (เห็นด้วยบ้�ง) และช่วงที่ 5 (เห็นด้วยอย่�งยิ่ง) ซึ่งทำ�ให้กล่�วได้ว่� ในปัจจุบันประช�กร 

ในวยัลกูหล�นยงัคงมมีมุมองด้�นบวกทีด่ถีงึดมี�กตอ่ผูส้งูอ�ยไุทยอยู ่โดยประเดน็ตอ่ผูส้งูอ�ยทุัง้ในวยัตน้ 

และวัยปล�ยที่ได้ค่�คะแนนที่สูงที่สุด กล่�วคือ อยู่ในช่วงค่�คะแนนที่ 5 ประกอบด้วย (+ Q15) มีความสุข

ทีส่ดุเมือ่มลีกูหลานมาเยีย่มในวนัสำาคญัๆ (+ Q20) ประสบการณข์องผูส้งูอายเุปน็ประโยชนแ์กค่นรุน่หลงั 

และ (+ Q4) รู้คุณค่าของเงินที่ได้มาอย่างยากลำาบาก ในขณะที่มุมมองซึ่งได้ค่�เฉลี่ยต่ำ�ที่สุดโดยอยู่ใน

ช่วงที่ 3 หรือ ไม่แน่ใจมีเพียงข้อเดียว คือ (+ Q18) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

ประเด็นที่น่�สนใจ คือ มีบ�งมุมมองเช่นกันที่พบว่�ได้รับค่�คะแนนที่สูง (ช่วงที่ 5) สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

วัยต้น แต่กลับได้รับค่�คะแนนที่ต่ำ�ลงสำ�หรับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (ช่วงที่ 4) โดยมุมมองเหล่�นั้นประกอบ

ด้วย (+ Q2) ให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่คนที่อายุน้อยกว่า (+ Q16) เป็นต้นแบบที่ดีสำาหรับลูกหลาน (+ Q9) 

มโีอกาสและเวลาในการเดนิทางเพือ่ทำาบญุมากขึน้ และอกีมมุมองหนึง่ซึง่ไดค้่�คะแนนในชว่งที ่4 สำ�หรบั

ผู้สูงอ�ยุวัยต้น แต่ค่�คะแนนกลับต่ำ�ลงไปอยู่ในช่วงที่ 3 สำ�หรับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย ได้แก่ (+ Q1) มีความ

รอบรู้ เฉลียวฉลาด

ในส่วนของข้อคำ�ถ�มด้�นลบ พบว่� ค่�คะแนนที่ได้รับมีก�รกระจ�ยอยู่ในทุกช่วงคะแนนตั้งแต่  

ช่วงที่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง) ถึงช่วงที่ 5 (เห็นด้วยอย่�งยิ่ง) ทั้งในกรณีผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย  

มุมมองที่ได้ค่�เฉลี่ยคะแนนอยู่ในช่วงที่ 5 และช่วงที่ 4 ซึ่งกล่�วได้ว่�สะท้อนทัศนคติต่อมุมมองนั้นๆ  

ในด้�นลบที่ม�ก ถึงม�กที่สุด ประกอบด้วย (-  Q3) ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเหงามาก (-  Q11) ขี้หลงขี้ลืม 

(-  Q2) ชอบติ ขี้บ่น วิพากษ์วิจารณ์ (-  Q20) ไปไหนมาไหนลำาบาก และ (-  Q8) มักขี้เหนียวกับการใช้เงิน 

ส่วนมุมมองด้�นลบที่ได้ค่�เฉลี่ยคะแนนอยู่ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ซึ่งกล่�วได้ว่�สะท้อนทัศนคติที่ไม่เห็น

ดว้ยอย�่งม�ก ถงึม�กทีส่ดุ ตอ่มมุมองในด้�นลบนัน้ๆ ไดแ้ก ่(-  Q14) นา่เบือ่ (-  Q9) เปน็ภาระกบัครอบครวั 

(-  Q17) ควรอยู่ในบ้านพักคนชรา

มุมมองด้�นลบที่กลุ่มตัวอย่�งเห็นด้วยบ้�ง (ช่วงคะแนนที่ 4) ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น แต่เห็นด้วยอย่�ง

ยิ่ง (ช่วงคะแนนที่ 5) ต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย คือ (-  Q3) ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเหงามาก ส่วนมุมมองลบที่

กลุ่มตัวอย่�งไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง (ช่วงคะแนนที่ 1) ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น แต่ไม่เห็นด้วยบ้�ง (ช่วงคะแนนที่ 2)  

ต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย คือ (-  Q9) เป็นภาระกับครอบครัว (-  Q17) ควรอยู่ในบ้านพักคนชรา

จึงอ�จสรุปได้ว่� ในภ�พรวม พบว่� ยังมีแนวโน้มก�รมองผู้สูงอ�ยุที่ดีจ�กคนวัยทำ�ง�นและวัย

นกัเรยีน โดยเปน็ก�รมองทีม่คีว�มเข�้ใจดวี�่ ผูส้งูอ�ยมุคีว�มสขุทีส่ดุเมือ่มลีกูหล�นม�เยีย่มในวนัสำ�คญัๆ 

ซึง่น�่จะสอดคลอ้งกบัก�รปฏบิตัจิรงิ ทำ�ใหเ้ร�ยงัเหน็ภ�พของก�รกลบัไปเยีย่มบ�้นในวนัหยดุของลกูหล�น

ในวันหยุดย�วๆ โดยเฉพ�ะช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ และที่น่�สนใจ คือ ก�รมองว่�ประสบก�รณ์ของ 

ผู้สูงอ�ยุยังเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังอยู่ สำ�หรับข้อคำ�ถ�มเชิงลบ โดยเฉพ�ะคำ�ถ�มที่สะท้อนทัศนคต ิ

ที่คนในสังคมกังวล คือ ก�รมองว่�ผู้สูงอ�ยุเป็นภ�ระกับครอบครัว และก�รควรอยู่ในบ้�นพักคนชร�  

พบว�่ เปน็ขอ้คำ�ถ�มทีม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ยอย�่งยิง่ และไมเ่หน็ดว้ย ม�กทีส่ดุ ซึง่สะทอ้นถงึทศันคตทิีไ่มเ่หน็ดว้ย  

อย�่งไรกต็�ม พบว�่ มทีศันคตทิีเ่หน็ดว้ยว�่ ผูส้งูอ�ยมุแีนวโนม้ทีจ่ะเหง�ม�ก ขีห้ลงขีล้มื ชอบตชิอบวจิ�รณ ์ 

ไปไหนม�ไหนก็ไม่สะดวก และมักขี้เหนียวกับก�รใช้เงิน ซึ่งเป็นก�รสะท้อนก�รมองผู้สูงอ�ยุที่มีแนวโน้ม

ลักษณะที่เป็นภ�พลักษณ์ หรือบุคลิกภ�พผู้สูงอ�ยุ
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2) มุมมองหรือทัศนคติในภาพรวม

ในด้�นมุมมองหรือทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอ�ยุในภ�พรวมนั้น ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กก�รนำ�คะแนน

ของแต่ละข้อคำ�ถ�มม�รวมกันต�มประเภทของข้อคำ�ถ�ม คือ รวมคะแนนของคำ�ถ�มเชิงบวกเข้�ด้วยกัน 

และรวมคะแนนของคำ�ถ�มเชิงลบที่แปลงค่�แล้วเข้�ด้วยกัน นอกจ�กนั้น เพื่อให้ง่�ยต่อก�รตีคว�ม จึงได้

นำ�ม�ห�เป็นค่�เฉลี่ย ค่�สูงสุด และค่�ต่ำ�สุดที่เป็นไปได้ในที่นี้ คือ 5 และ 1 ต�มลำ�ดับ 

ตาราง 5 ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ค่�ต่ำ�สุด ค�่สูงสุดของคะแนนเฉลี่ยคว�มคิดเห็น / ทัศนคติ

ของวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย7

ประเภทคะแนนทัศนคติ
ต่อประเภทผู้สูงอายุ

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำาสุด ค่าสูงสุด

วัยทำางาน วัยนักเรียน วัยทำางาน วัยนักเรียน วัยทำางาน วัยนักเรียน

ทัศนคติเชิงบวกต่อ
ผู้สูงอ�ยุวัยต้น

4.05
(0.39)

3.98
(0.46)

2.7 1.7 5.0 5.0

ทัศนคติเชิงลบต่อ
ผู้สูงอ�ยุวัยต้น

2.99
(0.46)

3.00
(0.54)

1.6 1.0 4.3 4.6

ทัศนคติเชิงบวกต่อ
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

3.89
(0.44)

3.90
(0.56)

2.5 2.0 4.8 5.0

ทัศนคติเชิงลบต่อ
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

2.72
(0.50)

2.69
(0.54)

1.5 1.0 4.3 4.3

หม�ยเหตุ:  1) มีคำ�ตอบข�ดห�ยไปในบ�งข้อคำ�ถ�ม และมีก�รกลับคะแนนเชิงลบแล้ว
 2) ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น

จ�กต�ร�ง 5 ข้�งต้น ไม่พบคว�มแตกต่�งกันม�กนักในทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย

ระหว�่งประช�กรกลุม่วยัทำ�ง�นและวยันกัเรยีน คอื ค�่คะแนนเฉลีย่ทัง้ทศันคตเิชงิบวกและเชงิลบมคีว�ม

ใกลเ้คยีงกนัม�ก แตเ่มือ่แยกพจิ�รณ�ถงึทศันคตติอ่ผูส้งูอ�ยใุนแตล่ะวยั พบว�่ ทัง้วยัทำ�ง�นและวยันกัเรยีน

มีค่�คะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอ�ยุตอนต้นม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุตอนปล�ย สะท้อนถึงก�รมอง 

ผูส้งูอ�ยใุนวยัปล�ยทีเ่ปน็ลบม�กกว�่ ทัง้นีอ้�จเนือ่งม�จ�กสภ�วะคว�มเสือ่มถอยทัง้ท�งด�้นร�่งก�ยและ

จติใจของผูสู้งอ�ยุในวยัตอนปล�ยทีม่ีม�กกว่� สำ�หรับค่�คะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ พบว่� ทัง้วยัทำ�ง�น

และวัยนักเรียน มีค่�คะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นสูงกว่�ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย ซึ่งสะท้อน 

ถึงก�รมองผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยในแนวโน้มที่เป็นลบม�กกว่�เช่นกัน

7 ก่อนก�รวิเคร�ะห์ได้ทดสอบคว�มสอดคล้องของทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุทั้งวัยต้นและวัยปล�ย โดยพิจ�รณ�จ�กค่�
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่� มีค่�สูงประม�ณ 0.7 ของทั้งสองวัย (ดูรูป ผ. 3 และ ผ. 4 ในภ�คผนวก) แสดงถึง 
คว�มสอดคล้องกันของทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่�งทั้งสองกลุ่มมีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย 
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3) ทัศนคติในทางที่ดีต่อผู้สูงอายุ

ห�กพิจ�รณ�ไปในแนวท�งที่พึงปร�รถน� เป็นมุมมองที่ทุกคนหวังหรือค�ดหวังให้เป็น คือ  

ก�รมีทัศนคติในท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ ส่วนนี้จึงนำ�เสนอก�รวิเคร�ะห์ที่เจ�ะจงเฉพ�ะมุมมอง หรือทัศนคติ

ในท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุของคนทั้งสองวัยในก�รวิเคร�ะห์ทัศนคติที่ดีนั้น พิจ�รณ�จ�กแนวคิดก�รจำ�แนก

ทัศนคติต�มคว�มหม�ยทัศนคติ 4 ประเภท ของ Sahud, Bruvold และ Merino (1990) ต�มต�ร�ง 6  

โดยกลุ่มที่ทุกคนต้องก�รหรือค�ดหวังม�กที่สุด คือ กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวก (ต่อผู้สูงอ�ยุ) สูง  

ในขณะเดียวกันก็มีทัศนคติเชิงลบ (ต่อผู้สูงอ�ยุ) ต่ำ� ที่ส�ม�รถแปลคว�มได้ว่�เป็น ทัศนคติในทางที่ดี 

ต่อผู้สูงอ�ยุนั่นเอง

ตาราง 6 ก�รจำ�แนกประเภทคว�มหม�ยทัศนคติ

ทัศนคติเชิงลบสูง ทัศนคติเชิงลบต่ำา

ทัศนคติเชิงบวกสูง ทัศนคติที่ขัดแย้งกัน ทัศนคติในท�งที่ดี

ทัศนคติเชิงบวกต่ำา ทัศนคติในท�งที่ไม่ดี ทัศนคติที่ไม่ยินดียินร้�ย (Blasé)

ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก Sahud, Bruvold และ Merino 1990

ต�มแนวคิดก�รจำ�แนกประเภทคว�มหม�ยทัศนคติข้�งต้น คำ�ถ�มทัศนคติที่มีก�รให้คะแนนเป็น

ระดับตั้งแต่ 1   –   5 นั้น ส�ม�รถนำ�คะแนนที่ได้ม�กำ�หนดค่�ที่เป็นจุดแบ่งคะแนนทัศนคติเชิงบวกและ 

เชิงลบได้ ซึ่งอ�จใช้คะแนนที่อิงกลุ่ม เช่น ค่�คะแนนเฉลี่ย หรือจะอิงเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใด สำ�หรับ 

ในก�รศึกษ�นี้ ได้ใช้วิธีหลัง คือ กำ�หนดเกณฑ์คะแนนที่อยู่กึ่งกล�งระหว่�งคะแนน 1   –   5 เป็นจุดแบ่ง  

ซึ่งก็คือ 3 ทั้งคะแนนทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ

ในก�รจดักลุม่ทศันคต ิไดพ้จิ�รณ�จ�กก�รกระจ�ย (Scatter plot) คะแนนทศันคตเิชงิบวกกบัเชงิลบ

ของประช�กรวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย จ�กรูป 5 และ 6 เมื่อล�กเส้นตรง

ขน�นกับแกนตั้งและแกนนอนต�มค่�จุดตัด 3 ลงในกร�ฟแต่ละรูป ทั้งนี้ หลังจ�กมีก�รแปลงค่�คะแนน

ของข้อคำ�ถ�มเชิงลบแล้ว ยิ่งคะแนนเชิงลบต่ำ� ยิ่งแสดงถึงทัศนคติในท�งที่ไม่ดี โดยเร�ส�ม�รถแบ่งกร�ฟ

แต่ละรูปออกเป็น 4 ส่วนเท่�ๆ กัน ดังนี้
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   –   พื้นที่มุมบนซ้�ย คะแนนทัศนคติเชิงบวกสูงแต่เชิงลบต่ำ� แสดงถึงทัศนคติที่ขัดแย้งกัน

   –   พื้นที่มุมบนขว� คะแนนทัศนคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบสูง แสดงถึงทัศนคติในท�งที่ดี

   –   พื้นที่มุมล่�งซ้�ย คะแนนทัศนคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่ำ� แสดงถึงทัศนคติในท�งที่ไม่ดี 

   –   พื้นที่มุมล่�งขว� คะแนนทัศนคติเชิงบวกต่ำ�แต่เชิงลบสูง แสดงถึงทัศนคติที่ไม่ยินดียินร้�ย

จ�กรูป 5 และ 6 ในกร�ฟรูปซ้�ยที่แสดงคะแนนทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น ในพื้นที่มุมบนขว�ซึ่ง

สะท้อนถึงทัศนคติในท�งที่ดี พบว่� วัยทำ�ง�นและวัยนักเรียนมีจุดคะแนนตกอยู่ที่ร้อยละ 48 และร้อยละ 

46.5 ต�มลำ�ดับ แสดงให้เห็นว่� ประช�กรทั้งสองวัยมีแนวโน้มของทัศนคติในท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น 

ส่วนจุดคะแนนในพื้นที่มุมบนซ้�ย พบว่� มีสัดส่วนเท่�กันทั้งวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน คือ ร้อยละ 51 

แสดงว่� ครึ่งหนึ่งของทั้งสองวัยมีทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นที่ขัดแย้งกัน ส่วนทัศนคติในท�งที่ไม่ดีและ

ทัศนคติที่ไม่ยินดียินร้�ยนั้นมีน้อยม�ก นอกจ�กนี้ ยังพบว่� ทัศนคติของวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียนต่อ 

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยก็มีแนวโน้มที่เหมือนกัน ดังแสดงในกร�ฟรูปขว�ของรูป 5 และ 6 อย่�งไรก็ต�ม พบว่� 

ทัศนคติในท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยมีสัดส่วนน้อยกว่�ผู้สูงอ�ยุวัยต้น โดยวัยทำ�ง�นมีทัศนคติ 

ในท�งทีด่ตีอ่ผูส้งูอ�ยวุยัปล�ยรอ้ยละ 31 หรอืประม�ณ 1 ใน 3 ของทัง้หมด ในขณะทีว่ยันกัเรยีนมสีดัสว่น

ต่ำ�กว่� คือ เพียงร้อยละ 23 เท่�นั้น ส่วนทัศนคติขัดแย้งกันพบว่�มีสัดส่วนที่สูงค่อนข้�งม�ก คือ  

ร้อยละ 67 ในวัยทำ�ง�น และร้อยละ 71 ในวัยนักเรียน สะท้อนให้เห็นว่�ประช�กรตัวอย่�งกลุ่มนี้ แม้จะ

มคีะแนนทศันคตเิชงิบวกตอ่ผูส้งูอ�ยวุยัปล�ยสงู แตก่ม็คีะแนนทศันคตเิชงิลบตอ่ผูส้งูอ�ยวุยัปล�ยสงูดว้ย

เช่นกัน
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รูป 5 

ค่�ลงจุดก�รกระจ�ย (Scatter plot) คะแนนทัศนคติเชิงบวกกับเชิงลบ 

ของประช�กรวัยทำางาน ที่มีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย

รูป 6 

ค่�ลงจุดก�รกระจ�ย (Scatter plot) คะแนนทัศนคติเชิงบวกกับเชิงลบ 

ของประช�กรวัยนักเรียน ที่มีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย
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เมื่อพิจ�รณ�คะแนนจ�กก�รกระจ�ยคะแนน (รูป 5 และ 6) จะพบว่� ทั้งวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน

เกินครึ่งมีทัศนคติในท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ ไม่ว่�จะเป็นผู้สูงอ�ยุวัยต้นหรือวัยปล�ย คำ�ถ�มต่อม�ก็คือ  

มีคุณลักษณะอะไรบ้�งท่ีทำ�ให้คนมีทัศนคติในท�งท่ีดี และมีทัศนคติแตกต่�งจ�กอีกกลุ่ม เพ่ือตอบคำ�ถ�มน้ี  

จึงได้นำ�ข้อมูลคุณลักษณะต่�งๆ 10 ประก�ร ได้แก่ เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พสมรส ก�รศึกษ� ร�ยได้ต่อเดือน

ของตนเอง ประเภทกลุ่มตัวอย�่งต�มสถ�นะเศรษฐสังคม ร�ยได้ต่อเดือนของครอบครัว ก�รมีผู้สูงอ�ยุ

อย่�งน้อย 1 คน ในครอบครัว ก�รเคยอยู่กับผู้สูงอ�ยุเมื่ออ�ยุต่ำ�กว่� 12 ปี และคว�มรู้เกี่ยวกับก�ร

เปลีย่นแปลงท�งร�่งก�ยของผูส้งูอ�ย ุม�วเิคร�ะหใ์นร�ยละเอยีด คณุลกัษณะเหล�่นีไ้ดม้�จ�กขอ้คำ�ถ�ม

โดยตรง ยกเว้นเรื่องคว�มรู้เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งร่�งก�ยของผู้สูงอ�ยุ ที่ต้องสร้�งเป็นดัชนีบ่งชี้

อย่�งง่�ยจ�กข้อคำ�ถ�ม 7 ข้อ ถ้�บุคคลใดตอบคำ�ถ�ม 7 ข้อนี้ถูกตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป หม�ยถึงบุคคลนั้น 

มีคว�มรู้เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุดีกว่�บุคคลที่ตอบถูกน้อยกว่� 4 ข้อ 

4) ทัศนคติในทางที่ดีต่อผู้สูงอายุวัยต้นและวัยปลาย ตามคุณลักษณะของประชากรวัยทำางาน

และวัยนักเรียน

ก�รใช้เกณฑ์จำ�แนกทัศนคติที่อิงคะแนนเพื่อเป็นจุดแบ่งคะแนนทัศนคติเชิงบวก และเชิงลบข้�งต้น 

อ�จไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบอย่�งแท้จริง อ�จเป็นก�รสะท้อนทัศนคติในแนวโน้มที่ดี

กว่�อีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น ในก�รวิเคร�ะห์และแปลคว�มหม�ยในส่วนนี้ จึงใช้ทัศนคติที่ดีกว่�แทนทัศนคติ

เชิงบวก และได้จัดกลุ่มทัศนคติใหม่ให้เหลือเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีทัศนคติในทางที่ดีกว่า และกลุ่มที่

มีทัศนคติในทางที่ดีน้อยกว่า (รวมทัศนคติที่ขัดแย้งกัน ทัศนคติที่ไม่ยินดียินร้�ย และทัศนคติที่ไม่ดี 

เข้�ด้วยกัน) 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของทัศนคติที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มคุณลักษณะต่�งๆ แล้ว พบว่� 

มีคว�มแตกต่�งกันบ้�ง ต�มคุณลักษณะของวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน ดังแสดงในต�ร�ง 7 
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ตาราง 7 รอ้ยละของวยัทำ�ง�นและวยันกัเรยีนทีม่ทีศันคตใินท�งทีด่กีว�่ตอ่ผูส้งูอ�ย ุจำ�แนกต�มคณุลกัษณะ

ท�งประช�กร

ทัศนคติในทางที่ดีกว่า / ประเภทกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุวัยต้น ผู้สูงอายุวัยปลาย

วัยทำางาน วัยนักเรียน วัยทำางาน วัยนักเรียน

เพศ

ช�ย 43.7 51.7 30.9 22.8

หญิง 51.5 49.2 31.1 27.0

อายุ

25   –   34 ปี 45.7    –   25.9    –   

35 ปีขึ้นไป 50.0    –   36.7    –   

สถานภาพสมรส

โสด 44.6    –   29.1    –   

แต่งง�น 49.7    –   32.4    –   

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษ�ตอนต้น หรือต่ำ�กว่� 47.3    –   36.5    –   

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย หรือสูงกว่� 47.6    –   28.1    –   

รายได้ต่อเดือนของตนเอง

ต่ำ�กว่� 30,000 บ�ท 44.4    –   30.4    –   

30,000 บ�ทขึ้นไป 55.7    –   32.8    –   

ประเภทกลุม่ตวัอยา่งตามสถานะทางเศรษฐสงัคม

กลุ่มตัวอย่�งมีสถ�นะท�งเศรษฐสังคม ดี 51.4 64.5*** 30.1 29.7

กลุ่มตัวอย่�งมีสถ�นะท�งเศรษฐสังคม ไม่ดี 43.6 37.2 32.0 21.0

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว

50,000 บ�ทขึ้นไป 49.0 61.1** 28.4 27.8

ต่ำ�กว่� 50,000 บ�ท 46.8 41.7 32.3 22.4

มีผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คน ในครอบครัว

ใช่ 21.4* 55.4 32.5* 27.8

ไม่ใช่ 49.2 47.8 6.7 24.1

เคยอยู่กับผู้สูงอายุเมื่ออายุต่ำากว่า 12 ปี 

เคย 39.6* 58.2*** 32.9 28.7

ไม่เคย 54.2 36.1 27.1 19.0

มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

มีคว�มรู้ม�กกว่� 42.7*** 49.1 61.5*** 24.0

มีคว�มรู้น้อยกว่� 88.9 58.8 26.9 35.5

หม�ยเหตุ:  *แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P<0.05)
 **แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P<0.01) 
 ***แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P<0.001)  
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ห�กพิจ�รณ�ต�ร�ง 7 พบว่� สำ�หรับวัยทำ�ง�นนั้น ก�รมีผู้สูงอ�ยุอย่�งน้อย 1 คนในครอบครัว  

ก�รเคยอยูก่บัผูส้งูอ�ยเุมือ่อ�ยตุ่ำ�กว่� 12 ป ีและคว�มรูเ้กีย่วกบัผูส้งูอ�ยเุท�่นัน้ ทีม่คีว�มสมัพนัธก์บัก�ร

มีทัศนคติที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุ โดยทัศนคติในท�งที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น พบม�กกว่�ในวัยทำ�ง�นที่ไม่มี

ผู้สูงอ�ยุในครอบครัว และไม่เคยอยู่กับผู้สูงอ�ยุเมื่ออ�ยุต่ำ�กว่� 12 ปี นอกจ�กนี้ ยังพบม�กกว่�ในผู้ที่มี

คว�มรู้เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุน้อยกว่� แต่สำ�หรับทัศนคติในท�งที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย กลับพบม�กกว่�

ในผู้ที่มีผู้สูงอ�ยุในครอบครัว และมีคว�มรู้เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุม�กกว่�

สำ�หรับวัยนักเรียน พบว่� คุณลักษณะที่มีคว�มสัมพันธ์กับทัศนคติที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น  

คือ ประเภทของกลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท�งอ้อมของสถ�นะท�งเศรษฐสังคม ร�ยได้ต่อเดือนของ

ครอบครวั และก�รเคยอยูก่บัผูส้งูอ�ยเุมือ่อ�ยตุ่ำ�กว�่ 12 ป ีโดยพบม�กกว�่ในกลุม่นกัเรยีนทีม่สีถ�นะท�ง

เศรษฐสังคมดี ครอบครัวมีร�ยได้สูงกว่� 50,000 บ�ทขึ้นไป และเคยอยู่กับผู้สูงอ�ยุเมื่ออ�ยุต่ำ�กว่� 12 ปี 

อย�่งไรกต็�ม ไมพ่บคว�มสมัพนัธใ์ดๆ ระหว�่งคณุลกัษณะกบัทศันคตทิีด่กีว�่ตอ่ผูส้งูอ�ยวุยัปล�ย เหตผุล

ที่เป็นไปได้ก็คือ เด็กนักเรียนอ�จไม่เคยรู้จักหรือใกล้ชิดกับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย ที่มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งน่�จะ

เป็นทวดหรือชวดของเด็กที่อยู่ในช่วงอ�ยุ 15   –   18 ปี จึงไม่ส่งผลถึงทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ

ข้อค้นพบที่น่�สนใจจ�กกลุ่มวัยนักเรียน คือ กลุ่มนักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมที่ดีกว่� (จ�ก

ตัวบ่งชี้ท�งอ้อม) หรือม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้ครัวเรือนที่สูงกว่� (50,000 บ�ทขึ้นไปต่อเดือน)  

จะมทีศันคตทิีด่กีว่�ตอ่ผูส้งูอ�ยวุยัตน้ อ�จเปน็ไปไดว้่� เดก็นกัเรยีนกลุม่นีเ้ตบิโตม�ในครวัเรอืนทีไ่มม่หีรอื 

มีคว�มกดดันท�งเศรษฐกิจน้อย หรือผู้สูงอ�ยุคงมีบทบ�ทท�งเศรษฐกิจในครอบครัว ทำ�ให้มีภ�พของ 

ผู้สูงอ�ยุในเชิงบวกอยู่ ในขณะที่กลุ่มนักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมที่ด้อยกว่� อ�จเติบโตม�ใน

ครอบครัวที่มีสถ�นภ�พท�งเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนม�กกว่� ก�รมีประสบก�รณ์ชีวิตที่ไม่สบ�ยนักน่�จะส่ง

ผลต่อก�รมองภ�พผู้สูงอ�ยุในคว�มเป็นจริงม�กกว่� อย่�งไรก็ต�ม ไม่พบคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วในกลุ่ม 

วัยทำ�ง�นที่มีคว�มแตกต่�งในลักษณะเดียวกัน

นอกจ�กนี้ ก�รเติบโตม�กับผู้สูงอ�ยุน่�จะส่งผลต่อก�รมีมุมมองที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุด้วย ซึ่งพบ

ปร�กฏก�รณน์ีใ้นกลุม่วยันกัเรยีน แตพ่บผลในท�งตรงกนัข�้มในกลุม่วยัทำ�ง�น ซึง่เปน็ไปไดว้�่ เดก็นกัเรยีน

ที่มีอ�ยุเพียง 15   –   18 ปี ยังคงคว�มรู้สึกผูกพันกับผู้สูงอ�ยุที่เคยอยู่ร่วมกันและดูแลกันอยู่ ก�รเติบโตม�

กับผู้สูงอ�ยุจึงส่งผลต่อมุมมองที่ดีของเด็กต่อผู้สูงอ�ยุ สำ�หรับก�รพบว่�วัยทำ�ง�นที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ม�กกว่� มีทัศนคติที่ดีกว่�ต่อผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย ในขณะที่วัยทำ�ง�นที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจน้อยกว่� กลับมี

ทศันคตทิีด่กีว�่ตอ่ผูส้งูอ�ยวุยัตน้นัน้ ยงัย�กทีจ่ะอธบิ�ยถงึเหตผุล แตก่�รไมพ่บคว�มสมัพนัธใ์นวยันกัเรยีน 

อ�จเนื่องจ�กถ้�เปรียบเทียบคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ต้องอ�ศัยประสบก�รณ์เข้�ม�เกี่ยวข้อง เด็กนักเรียน 

ที่อ�ยุยังน้อยอ�จยังไม่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มเป็นผู้สูงอ�ยุม�กนัก จึงไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ 

ผู้สูงอ�ยุ
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คว�มคิดเห็นและทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ย่อมส่งผลต่อก�รปฏิบัติและก�รแสดงออกต่อผู้สูงอ�ยุ  

ดังนั้น ก�รได้รับรู้ถึงทัศนคติของประช�กรที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอ�ยุทั้งในปัจจุบันและในอน�คต  

จึงช่วยสะท้อนแนวโน้มก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ และเป็นประโยชน์ในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รในดูแล ก�รให้ 

คว�มช่วยเหลือ ตลอดจนก�รดำ�เนินนโยบ�ยเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุได้ 

ผลจ�กก�รศึกษ�ถึงคว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเป็นก�รศึกษ�นำ�ร่อง เพื่อสำ�รวจถึงคว�มรู้

และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุของประช�กร 2 กลุ่ม คือ ประช�กรวัยทำ�ง�น และประช�กรวัยนักเรียน เป็นก�ร

สำ�รวจทศันะเชงิบวกและเชงิลบตอ่ผูส้งูอ�ยสุองชว่งอ�ย ุคอื ผูส้งูอ�ยวุยัตน้ และผูส้งูอ�ยวุยัปล�ย ในภ�พ

รวมพบว�่ ทศันคตขิองประช�กรวยัทำ�ง�นและวยันกัเรยีน มแีนวโนม้ทีด่ตีอ่ผูส้งูอ�ยทุัง้สองวยั แมจ้ะมมีมุ

มองทีด่ตีอ่ผูส้งูอ�ยวุยัปล�ยนอ้ยกว�่โดยเปรยีบเทยีบ แตท่ศันคตทิีส่ะทอ้นมมุมองเชงิบวกและเชงิลบอย�่ง

ชัดเจน เช่น ก�รมองผู้สูงอ�ยุเชิงลบว่�เป็นภ�ระ หรือก�รมองว่�ผู้สูงอ�ยุควรอยู่ในบ้�นพักคนชร�นั้น  

พบว่�มีไม่ม�กนัก สะท้อนให้เห็นว่� คนไทยทั้งสองรุ่นยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ แนวคิดตะวันตก 

อ�จยังไม่ส่งอิทธิพลม�กนักต่อคนรุ่นเกิดล้�นและคนรุ่นเด็ก (Generation Y) 

ก�รเติบโตม�ในครอบครัวที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ร่วมกัน ก�รอบรมสั่งสอนภ�ยในครอบครัว ทั้งจ�ก

ก�รสอนโดยตรง และจ�กก�รเรียนรู้ก�รปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุของสม�ชิกในครอบครัว ตลอดจนอิทธิพลของ

ก�รอบรมสั่งสอนที่เป็นท�งก�ร จ�กคำ�สอนท�งศ�สน� และในระบบโรงเรียน (ผ่�นวิช�ศีลธรรม หรือ

ศ�สน�) เช่น คำ�สอนของศ�สน�พุทธที่เน้นเรื่องคว�มกตัญญู หรือเรื่องทิศหกที่เน้นก�รปฏิบัติต่อคนใน

สังคมในสถ�นภ�พต่�งๆ (วิภ�วี และ อัจฉร� 2548) ย่อมหล่อหลอมหรือยังมีอิทธิพลทำ�ให้คนไทยยังคง

มีมุมมองที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุอยู่ แต่แนวโน้มที่ดีนี้ จะยังคงอยู่คู่สังคมไทยอีกน�นเพียงใดนั้น ย�กที่จะค�ดเด�

ได ้โดยเฉพ�ะในยคุโลก�ภวิตันท์ีข่อ้มลูข่�วส�รเคลือ่นตวัไปอย่�งรวดเรว็และทรงอทิธพิล อ�จพลกิผนัมมุ

มองที่มีในอน�คตได้ นอกจ�กนี้ ยังมีคำ�ถ�มที่เกิดขึ้นเสมอๆ ว่� ทัศนคติกับก�รปฏิบัติจริงจะไปด้วยกัน

หรือไม่ แม้จะมีแนวคิดทฤษฎีสนับสนุนว่� ส�ม�รถส่งผลกระทบต่อกันก็ต�ม แต่บ�งครั้งก�รแสดงออกถึง

ทัศนคติ อ�จเป็นก�รแสดงออกในแนวโน้มที่ควรจะเป็นม�กกว่�ที่เป็นจริง แต่อย่�งไรก็ต�ม ทัศนคติต่อ 

ผู้สูงอ�ยุที่มีแนวโน้มที่ดีจ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้ เป็นก�รสะท้อนถึงทัศนคติที่ยังทำ�ให้คนในสังคมไทยพอจะ 

อุน่ใจไดบ้�้งว�่ สงัคมไทยยงัมองเหน็คณุค�่ผูส้งูอ�ย ุโดยเฉพ�ะประสบก�รณท์ีเ่ปน็ประโยชนแ์กค่นรุน่หลงั 

ยังไม่มองผู้สูงอ�ยุว่�เป็นภ�ระ หรือควรส่งไปอยู่ในบ้�นพักคนชร� 

สำ�หรับในภ�พที่เจ�ะจงม�กขึ้น ซึ่งเน้นภ�พท�งบวกเฉพ�ะทัศนคติท�งที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุ มีข้อค้นพบ

ที่น่�สนใจ คือ กลุ่มตัวอย่�งนักเรียนที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมดี (ต�มตัวบ่งชี้ท�งอ้อม) มีแนวโน้มจะมี

ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้น เช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนที่ม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้สูง ซึ่งอ�จเป็นก�ร

สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ได้รับอิทธิพลจ�กก�รขัดเกล� และเติบโตภ�ยในสภ�พแวดล้อมท�งสังคมและ

เศรษฐกิจที่ไม่ต้องประสบกับคว�มย�กลำ�บ�กนัก จึงส่งผลต่อมุมมองที่เป็นบวกม�กกว่�กลุ่มนักเรียนที่

ต้องเผชิญกับสภ�วะท�งเศรษฐกิจที่กดดัน แต่ไม่พบคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วในกลุ่มวัยทำ�ง�น ซึ่งน่�จะเป็น

เหตผุลเนือ่งจ�กคนกลุม่วยัทำ�ง�นเปน็วยัทีผ่�่นประสบก�รณแ์ละคว�มเปน็จรงิม�ม�ก ทำ�ใหม้องเหน็ภ�พ

ที่ชัดเจนกว่� จึงส่งผลให้วัยทำ�ง�นที่มีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมต่�งกัน มีทัศนคติที่ไม่แตกต่�งกันม�กนัก
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ก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นเพียงก�รศึกษ�นำ�ร่อง จ�กประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในกรุงเทพมห�นครและ

ปริมณฑล และเจ�ะจงเฉพ�ะประช�กรบ�งกลุ่มเท่�นั้น ควรมีก�รศึกษ�ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่ม

ประช�กร เพื่อให้เป็นก�รสะท้อนภ�พที่เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ และเพื่อให้เห็นว่�ประช�กร 

ต่�งกลุ่ม ต่�งพื้นที่ มีทัศนคติที่เหมือนหรือแตกต่�งกันหรือไม่ อย่�งไร
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ภำคผนวก

ตาราง ผ 1 ร้อยละก�รกระจ�ยคุณลักษณะของประช�กรตัวอย่�ง จำ�แนกต�มวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน 

และสถ�นะท�งเศรษฐสังคม

คุณลักษณะ

วัยทำางาน วัยนักเรียน

สถานะทางเศรษฐสังคม สถานะทางเศรษฐสังคม

ดี
(151 คน)

ไม่ดี
(157 คน)

ดี
(145 คน)

ไม่ดี
(161 คน)

เพศ

ช�ย 46.4 44.6 45.5 36.0

หญิง 53.6 55.4 54.5 64.0

อายุ

วัยนักเรียน

15 ปี    –      –   0.7 0.0

16 ปี    –      –   43.7 19.4

17 ปี    –      –   54.2 73.1

18 ปี    –      –   1.4 7.5

 วัยทำางาน

25   –   34 ปี 65.6 36.9    –      –   

35 ปีขึ้นไป 34.4 63.1    –      –   

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว

ต่ำ�กว่� 50,000 บ�ท 30.4 98.1 27.0 90.0

50,000 บ�ทขึ้นไป 69.6 2.0 73.0 10.0

สถานภาพสมรส

โสด 66.9 21.4    –      –   

ไม่โสด 33.1 78.6    –      –   

การศึกษา

มัธยมต้นหรือต่ำ�กว่� 0.7 64.5    –      –   

มัธยมปล�ยหรือสูงกว่� 99.3 35.5    –      –   

รายได้ต่อเดือนของตนเอง

ต่ำ�กว่� 30,000 บ�ท 51.0 99.4    –      –   

30,000 บ�ทขึ้นไป 49.0 0.6    –      –   
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รูป ผ.1

ฮิสโตแกรมแสดงลักษณะก�รกระจ�ยของคะแนนคว�มคิดเห็นต่อผู้สูงอ�ยุของวัยทำางาน

รูป ผ. 2

ฮิสโตแกรมแสดงลักษณะก�รกระจ�ยของคะแนนคว�มคิดเห็นต่อผู้สูงอ�ยุของวัยนักเรียน
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รูป ผ. 3

คว�มสอดคล้องของคะแนนทัศนคติของวัยทำางาน

รูป ผ. 4

คว�มสอดคล้องของคะแนนทัศนคติของวัยนักเรียน
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รูป ผ. 5

คว�มคิดเห็นต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย ด้านบวก จำ�แนกต�มประช�กรวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน
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รูป ผ. 6 

คว�มคิดเห็นต่อผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยปล�ย ด้านลบ จำ�แนกต�มประช�กรวัยทำ�ง�นและวัยนักเรียน
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The Economic Value of Thai Elderly

กุศล สุนทรธาดา
Kusol Soonthorndhada 

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ�่นบทคว�มที่ได้ให้ข้อแนะนำ�ในก�รปรับปรุงบทคว�มให้ดีขึ้น ขอขอบคุณสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ที่ให้ใช้
ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุของประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ ขอขอบคุณ ร�เมช อธิก�รี (Ramesh Adhikari) นักศึกษ�
ปริญญ�เอกช�วเนป�ล ที่ช่วยวิเคร�ะห์ข้อมูล

บทคัดย่อ

บทคว�มนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษ�คณุค�่ด�้นเศรษฐกจิของผูส้งูอ�ย ุทัง้คณุค�่ในเชงิอรรถประโยชนท์ีว่ดัไดช้ดัเจน 
ได้แก่ ก�รทำ�ง�น ร�ยได้ และก�รออม ซึ่งเป็นเครื่องมือนำ�ไปสู่คว�มมั่นคงในชีวิต คว�มมีศักดิ์ศรี และลดคว�มเสี่ยง 
ต่อคว�มย�กจน และคุณค่�ในฐ�นะที่เป็นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่�ที่แฝงอยู่และสร้�งคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม  
โดยในส่วนแรกของบทคว�มนี้ นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับขน�ดและแนวโน้มของก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ ในช่วงปี พ.ศ.
2546   –   2552 เหตุผลในก�รทำ�ง�น สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น ภ�คเศรษฐกิจที่ทำ�ง�น ชั่วโมงก�รทำ�ง�น และร�ยได้จ�กก�ร
ทำ�ง�น พบว่� ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น เนื่องจ�กต้องก�รห�ร�ยได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำ�ให้
ผูส้งูอ�ยสุ�ม�รถชว่ยเหลอืตนเองได ้ไมเ่ปน็ภ�ระแกล่กูหล�นและสงัคม และส�ม�รถอยูไ่ดอ้ย�่งมศีกัดิศ์ร ีจ�กก�รวเิคร�ะห์
ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบว่� ปัจจัยสำ�คัญๆ ที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ 
ได้แก่ อ�ยุ ก�รศึกษ� ก�รไม่ได้รับเงินบำ�น�ญและเงินสนับสนุนจ�กบุตร ก�รมีหนี้สิน คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจกรรม
ประจำ�วนั และจำ�นวนโรคเรือ้รงั สว่นคณุค่�จ�กก�รออมสว่นบคุคลและก�รออมแบบผกูพนัระยะย�วในกองทนุต�่งๆ ซึง่
เปน็เงนิจำ�นวนมห�ศ�ลทีส่�ม�รถนำ�ไปสร�้งร�ยไดใ้หแ้กป่ระเทศ และคว�มมัน่คงใหแ้กต่ล�ดเงนิ ในสว่นทีส่อง เปน็คณุค�่
แฝงของผูส้งูอ�ยใุนลกัษณะทีเ่ปน็ทนุมนษุย ์ ทีส่ัง่สมประสบก�รณแ์ละคว�มชำ�น�ญจนส�ม�รถถ�่ยทอดภมูปิญัญ�ใหแ้ก่
คนรุน่หลงั และดำ�รงศลิปวฒันธรรมทีม่คีณุค�่ตอ่สงัคมโดยรวม แตว่ดั/ประเมนิไดย้�ก แมว้�่จะมผีูส้งูอ�ยทุีป่ร�กฏคณุค�่
ท�งด้�นนี้ไม่ม�กนัก 

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย คุณค่าด้านเศรษฐกิจ การทำางาน รายได้ การออม

ABSTRACT
This paper aims to present the economic value of Thai older people in terms of instrumental value (em-

ployment, income, and saving) at individual level, and intrinsic value in terms of human capital that benefit the 
society. The first part of this paper examines the trend in labor force participation of older people during 2003   –   2008; 
the reasons of participation in the labor force, work status, the sector that they work, hours of work and income 
generating from work for themselves and family. With a larger share of older people working because they want 
this valuable income, there is potential for decreasing their poverty and self   –   reliance to not be a burden on their 
children while at the same time offsetting pressures on public finance by reducing the age dependency ratio and 
raising their dignity. Moreover, this paper draws on information from the Thai Elderly Survey 2007, to find out the 
factors that affect their participation in the work force; education, no source of income from pension and  
children, debt, Activities of Daily Living (ADL) and chronic illness. Personal and contractual savings from older 
people are a major amount of funding that can be generated for the national income and increase economic 
growth, including potentially secure long   –   term financial market.  Within the second part, the intrinsic value of 
older people as human capital who accumulate a wealth of experience and skills is discussed as there is little 
evidence that older people do in fact possess more of these attributes such as transfer of tacit knowledge, skills 
and local wisdom to younger people to preserve Thai culture for the whole society.

Keywords: Thai elderly, Economic value, Employment, Income, Saving
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ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุทั่วโลกได้เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น ทั้งในเชิงปริม�ณและสัดส่วน องค์ก�รสหประช�ช�ติ 

ร�ยง�นว�่ ในป ีพ.ศ. 2552 ผูส้งูอ�ยทุัว่โลกมปีระม�ณ 737 ล�้นคน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 11 ของประช�กร

ทั้งหมด และค�ดว่�จำ�นวนผู้สูงอ�ยุจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,963 ล้�นคน หรือร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593  

(United Nations 2009a) สอดคล้องกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีม�กกว่� 7 ล้�นคน  

หรือกว่�ร้อยละ 10 ของจำ�นวนประช�กรทั้งประเทศ โดยค�ดว่�ในปี พ.ศ. 2593 จะเพิ่มเป็น 19 ล้�นคน  

หรือร้อยละ 26 ของประช�กรท้ังประเทศ (United Nations 2009b) ก�รเพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็วของผู้สูงอ�ยุน้ี 

เนื่องม�จ�กก�รลดลงของภ�วะเจริญพันธุ์อย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ครอบครัวมีบุตรน้อยลง ประกอบกับคว�ม

เจริญก้�วหน้�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข ทำ�ให้คนไทยอ�ยุยืนย�วขึ้น โดยในช่วงปี  

พ.ศ. 2548-2553 เพศช�ยมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นเป็น 68.5 ปี ในขณะที่เพศหญิงเป็น 75 ปี 

ก�รที่สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นเกินกว่�ร้อยละ 10 ส่งผลให้ประเทศไทยก้�วเข้�สู่ก�รเป็นสังคม 

สูงอ�ยุอย่�งรวดเร็ว ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจ�กประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีผู้สูงอ�ยุประม�ณ

ร้อยละ 12 (ILO 2552) ทำ�ให้เป็นที่วิตกกังวลว่� ผู้สูงอ�ยุจะกล�ยเป็นภ�ระของสังคม เมื่อเปรียบเทียบ

อัตร�ก�รเป็นภ�ระของผู้สูงอ�ยุของไทยและสิงคโปร์ พบว่�เท่�กับร้อยละ 16.1 และร้อยละ 16.3  

ต�มลำ�ดับ ส่วนอัตร�ก�รเป็นภ�ระของผู้สูงอ�ยุของล�ว ฟิลิปปินส์ และกัมพูช� นั้น เท่�กับร้อยละ 9.0 

ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 8.9 ต�มลำ�ดับ แต่ในประเทศเหล่�นี้ มีอัตร�ก�รเป็นภ�ระของประช�กรวัยเด็ก

สูงกว่�ไทยม�ก คือ อัตร�ก�รเป็นภ�ระวัยเด็กเท่�กับร้อยละ 76.4 ร้อยละ 58.4 และร้อยละ 56.2  

ต�มลำ�ดับ และอัตร�ก�รเป็นภ�ระรวม ทั้งเด็กและผู้สูงอ�ยุ เท่�กับร้อยละ 85.4 ร้อยละ 69.1 และ 

ร้อยละ 65.1 ต�มลำ�ดับ ในขณะที่ไทยมีอัตร�ก�รเป็นภ�ระของวัยเด็กเพียงร้อยละ 33.3 และอัตร� 

ก�รเป็นภ�ระรวมร้อยละ 49.4 เท่�นั้น 

ในอดตี ผูส้งูอ�ยมุบีทบ�ทสำ�คญัในก�รประกอบกจิกรรมของครอบครวั เปน็ผูต้ดัสนิใจและมอีำ�น�จ

สิทธิข�ดในก�รถือครองทรัพย�กรที่ก่อให้เกิดผลผลิตท�งเศรษฐกิจ เช่น ที่ดิน แรงง�น และเงินทุน  

เมื่อสังคมพัฒน�ไปสู่สังคมอุตส�หกรรม มีคว�มเป็นเมือง คว�มทันสมัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ม�กขึ้น 

ประช�กรมกี�รย�้ยถิน่ฐ�นไปทำ�ง�นต�่งถิน่ม�กขึน้ โดยเฉพ�ะเข�้ไปห�ง�นทำ�ในเมอืงใหญ ่ทำ�ใหร้ปูแบบ

ครอบครัว ลักษณะก�รอยู่อ�ศัย และคว�มสัมพันธ์ภ�ยในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้บทบ�ท 

และคณุค�่ของผูส้งูอ�ยกุล็ดลงไปดว้ย เนือ่งจ�กผูส้งูอ�ยลุดอำ�น�จในก�รควบคมุดแูลบตุรหล�น และภ�ระ

รับผิดชอบในท�งเศรษฐกิจและก�รเงิน ตลอดจนอำ�น�จในก�รตัดสินใจ นอกจ�กนี้ คว�มรู้ ประสบก�รณ์ 

ทักษะ และคว�มชำ�น�ญของผู้สูงอ�ยุก็อ�จด้อยคุณค่�ลง เมื่อก�รศึกษ�และเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้�วหน้�

ม�กขึ้น จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สูงอ�ยุจะถูกลดบทบ�ทและคุณค่�ท�งเศรษฐกิจและสังคม

ในสังคมที่มีก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กถูกละเลยไม่ได้รับ

ก�รเอ�ใจใส่ดูแลเท่�ที่ควร เนื่องจ�กลูกหล�นมีภ�ระต้องดูแลตนเองและครอบครัวเมื่ออยู่ต่�งถิ่นม�กขึ้น 

ก�รศึกษ�ของ นภ�พร ชโยวรรณ (2551) พบว่� ก�รย้�ยถิ่นของบุตรมีผลกระทบต่อก�รให้ก�รดูแลและ 

เกือ้หนนุผูสู้งอ�ยุ ทัง้ท�งด�้นก�ยภ�พและด้�นจติใจ โดยสัดส่วนของผู้สงูอ�ยุที่พกัอ�ศัยอยูบ่้�นเดียวกบั

บุตรลดลงจ�กร้อยละ 77 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ 

ที่อยู่ในเขตชนบทที่พักอ�ศัยอยู่บ้�นเดียวกับบุตร มีเพียงร้อยละ 57 (ขณะที่ในเขตเมืองมีร้อยละ 65)  

และสัดส่วนของผู้สูงอ�ยุที่พักอ�ศัยอยู่คนละจังหวัดกับบุตร เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 
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ร้อยละ 36 ในปี พ.ศ. 2550 ลักษณะดังกล่�วทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุต้องพึ่งพ�ตนเองม�กขึ้น จ�กก�รสำ�รวจ

ประช�กรสงูอ�ยใุนป ีพ.ศ. 2550 พบว่� ผูส้งูอ�ยทุีท่ำ�ง�นห�เลีย้งตนเองและครอบครวั และเหน็ว่�สขุภ�พ

ยังแข็งแรงมีกว่� 1 ใน 3 (ร้อยละ 36) ผู้สูงอ�ยุประม�ณครึ่งหนึ่งมีร�ยได้พอเพียงในก�รใช้จ่�ย ที่เหลือมี

ร�ยได้พอบ้�งไม่พอบ้�งและไม่พอใช้ (ร้อยละ 27 และร้อยละ 23 ต�มลำ�ดับ) แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) 

ยังต้องพึ่งพ�ร�ยได้จ�กบุตรหล�น อย่�งไรก็ต�ม ยังมีผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กที่ประสบปัญห�คว�มย�กจน 

โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในชนบทที่ร้อยละ 14 มีร�ยได้ต่ำ�กว่�เส้นคว�มย�กจน (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 

2551)

ในก�รวิเคร�ะห์คุณค่�ของผู้สูงอ�ยุในเชิงเศรษฐกิจ ส�ม�รถทำ�ได้ในหล�ยมุมมอง ได้แก่

1. ก�รมองคุณค่�ผู้สูงอ�ยุในฐ�นะที่เป็นทุนมนุษย์ ซึ่งส�ม�รถประเมินคุณค่�ได้ ทั้งในระดับบุคคล 

ระดับกลุ่ม (เช่น ชมรมผู้สูงอ�ยุในชุมชน) และระดับองค์กร (เช่น สภ�ผู้สูงอ�ยุฯ สม�คมคลังปัญญ� 

ผู้สูงอ�ยุ องค์กรอ�ส�สมัคร) (Flamholtz 2005)

2. ก�รมองคุณค่�ผู้สูงอ�ยุในฐ�นะเป็นเครื่องมือ (Instrumental value) เป็นก�รมองคุณค่� 

ในเชิงอรรถประโยชน์ ที่ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มมั่นคงในชีวิต และลดคว�มเสี่ยงต่อคว�มย�กจน ซึ่งมีทั้งที่

เห็นได้ชัดและวัดได้ ได้แก่ คุณค่�ด้�นเศรษฐกิจของผู้สูงอ�ยุด้�นก�รทำ�ง�น ร�ยได้ และก�รออม (Lehrer 

et al. 1996) และคณุค�่ทีป่ระเมนิหรอืตคี�่ท�งเศรษฐกจิออกม�ย�ก (Immanent / Intrinsic value) เปน็ก�ร

มองคณุค�่ผูส้งูอ�ยทุีท่ำ�ประโยชนใ์หแ้กช่มุชนและสงัคม โดยเฉพ�ะทีไ่มไ่ดร้บัค�่จ�้ง หรอืทำ�ง�นในลกัษณะ

ที่เป็นจิตอ�ส� (Lie et al. 2009) เช่น ทำ�หน้�ที่เป็นวุฒิอ�ส� ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร ที่ปรึกษ� 

บทคว�มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นว่� ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุไทยได้สร้�งคุณค่�ท�งเศรษฐกิจให้กับ

ตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่�งไร ทั้งคุณค่�ในเชิงอรรถประโยชน์ ที่ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มมั่นคงในชีวิต 

ได้แก่ ด้�นก�รทำ�ง�น (ว่�เป็นผู้สูงอ�ยุกลุ่มไหน ทำ�ง�นในภ�คเศรษฐกิจใด ชั่วโมงก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งไร 

ทำ�ไมผู้สูงอ�ยุต้องทำ�ง�น มีปัจจัยอะไรที่ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุทำ�ง�น) ด้�นร�ยได้ (ว่�มีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด 

เพียงพอหรือไม่ ม�จ�กแหล่งใดบ้�ง) ด้�นก�รออม (ว่�มีเงินออมในรูปแบบใดบ้�ง จำ�นวนเท่�ใด)  

และคุณค่�ในฐ�นะที่เป็นทุนมนุษย์ ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ในภ�พรวม เพื่อห�ข้อเสนอแนะในก�ร 

เตรียมก�รส่งเสริมคุณค่�ท�งเศรษฐกิจของผู้สูงอ�ยุที่กำ�ลังจะเพิ่มขึ้นในอน�คต

กำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุ: คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ

ภำวะกำรท�ำงำน

ขอ้มลูจ�กสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2552 ซึง่ดำ�เนนิก�รโดยสำ�นกัง�นสถติิ

แห่งช�ติ แสดงให้เห็นว่� ในภ�พรวม สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�นอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอ�ยุ

ทั้งหมด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง จ�กร้อยละ 33.9 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 37.2 ในปี  

พ.ศ. 2552 แต่ห�กแยกพิจ�รณ�ต�มเพศ จะพบว่� ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิงมีสัดส่วนผู้ที่ทำ�ง�น 

แตกต�่งกนัอย�่งชดัเจน โดยผูส้งูอ�ยเุพศช�ยจะทำ�ง�นในสดัสว่นสงูกว�่เพศหญงิ โดยเพิม่ขึน้จ�กรอ้ยละ 

44.6 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 49.4 ในปี พ.ศ. 2552 ในเพศช�ย และจ�กร้อยละ 24.6 เป็นร้อยละ 

27.7 ในเพศหญิง (รูป 1) 
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รูป 1

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น จำ�แนกต�มเพศ พ.ศ. 2546-2552

ที่ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2552

เหตุผลในกำรท�ำงำน 

เมื่อพิจ�รณ�ควบคู่ไปกับก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบว่� ผู้สูงอ�ยุ

ประม�ณครึ่งหนึ่งทำ�ง�น เพร�ะต้องก�รห�ร�ยได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รองลงม�คือ ตนเอง 

ยังมีสุขภ�พแข็งแรง และยังมีแรงทำ�ง�นอยู่ ส่วนเหตุผลอื่นๆ เช่น ต้องส่งลูกเรียน เป็นอ�ชีพที่มีอยู่เดิม

ไม่มีคนดูแลแทน และมีหนี้สิน ต�มลำ�ดับ จ�กภ�วะก�รทำ�ง�นและเหตุผลในก�รทำ�ง�นดังกล่�ว สะท้อน

ให้เห็นถึงศักยภ�พในก�รดำ�รงชีวิต และก�รมีชีวิตอย่�งมีคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ ซึ่งต้องก�รมีส่วนร่วมหรือ 

มีบทบ�ทในครัวเรือน ไม่ต้องก�รเป็นภ�ระของลูกหล�นหรือครอบครัว ดังนั้นก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ  

จึงมีคุณค่�ทั้งต่อตัวผู้สูงอ�ยุเอง ครอบครัว และประเทศ (ปรีย� และคณะ 2552) 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

เมื่อจำ�แนกก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุต�มภ�คเศรษฐกิจออกเป็น ก�รทำ�ง�นในภ�คเกษตรกรรม  

และก�รทำ�ง�นนอกภ�คเกษตรกรรม ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2552  

แสดงให้เห็นว่� ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในภ�คเกษตรกรรม เนื่องจ�กง�นในภ�คเกษตรกรรม

เปน็ง�นทีไ่มม่กี�รกำ�หนดอ�ยเุกษยีณ ส�ม�รถทำ�ง�นไดจ้นกว�่จะไมต่อ้งก�รทำ�ง�น หรอืสขุภ�พไมอ่ำ�นวย  

แต่เมื่อพิจ�รณ�ในร�ยละเอียด จะพบว่� สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นในภ�คเกษตรกรรมลดลงเล็กน้อย  

จ�กร้อยละ 60.4 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 58.6 ในปี พ.ศ. 2552 ตรงกันข้�มกับสัดส่วนผู้สูงอ�ยุ 

ที่ทำ�ง�นนอกภ�คเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น จ�กร้อยละ 39.6 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 41.4 ในปี พ.ศ. 2552 

(รูป 2)
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รูป 2

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น จำ�แนกต�มภ�คเศรษฐกิจ พ.ศ. 2546-2552

ที่ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2552

 

สถำนภำพกำรท�ำงำน

เมื่อจำ�แนกผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นออกต�มสถ�นภ�พก�รทำ�ง�น พบว่� ระหว่�งปี พ.ศ. 2546-2551  

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในแต่ละสถ�นภ�พก�รทำ�ง�น มีสัดส่วนเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุ

ส่วนใหญ่ ยังคงเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้�ง ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่�วลดลงเล็กน้อยจ�ก 

ร้อยละ 63.4 เป็นร้อยละ 62.0 รองลงม�คือ ช่วยธุรกิจของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง ซึ่งมีสัดส่วน 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จ�กร้อยละ 18.4 เป็นร้อยละ 19.1 ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นอื่นๆ เช่น เป็นลูกจ้�งเอกชน 

มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 13.3 ส่วนผู้สูงอ�ยุที่เป็นน�ยจ้�ง มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย

จ�กร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 3.9 โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่ประกอบอ�ชีพร้�นข�ยของชำ�มีสัดส่วนลดลง  

เมื่อศูนย์ก�รค้�ยักษ์ใหญ่เข้�ม� เป็นที่น่�สังเกตว่�ก�รรวมกลุ่มประกอบอ�ชีพของผู้สูงอ�ยุยังมีสัดส่วน 

ทีต่่ำ�ม�กๆ อ�จเปน็เพร�ะผูส้งูอ�ยยุงัตอ้งพึง่พ�คนวยัอืน่ในก�รรวมกลุม่ประกอบอ�ชพี เชน่ ก�รห�ตล�ด 

ก�รทำ�บัญชี ก�รเป็นแรงง�นในก�รผลิต (รูป 3)
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รูป 3

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น จำ�แนกต�มสถ�นภ�พก�รทำ�ง�น พ.ศ. 2546-2551

ที่ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2551 

รำยได้และชั่วโมงกำรท�ำงำน

ขอ้มลูก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร มขีอ้มลูเฉพ�ะด�้นร�ยไดแ้ละชัว่โมงก�รทำ�ง�นของ

ผู้สูงอ�ยุ ที่ทำ�ง�นในฐ�นะที่เป็นลูกจ้�งรัฐบ�ล ลูกจ้�งเอกชน และลูกจ้�งรัฐวิส�หกิจเท่�นั้น จ�กข้อมูล 

พบว่� ในภ�พรวม ระหว่�งปี พ.ศ. 2546-2551 ผู้สูงอ�ยุมีร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น จ�ก 5,379 บ�ท

ต่อเดือน เป็น 6,900 บ�ทต่อเดือน แต่กลับลดลงเป็น 6,831 บ�ทต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2552  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งผู้สูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิง พบว่� ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยมีร�ยได้เพิ่มขึ้นตลอด 

ช่วง 7 ปีที่ผ่�นม� แต่ในปี พ.ศ. 2552 ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงกลับมีร�ยได้ลดลงอย่�งม�ก ทั้งนี้ ร�ยได้เฉลี่ย

ต่อเดือนของผู้สูงอ�ยุเพศช�ย สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงกว่�เท่�ตัว คือ เท่�กับ 8,775 บ�ท และ  

3,962 บ�ท ต�มลำ�ดับ (รูป 4)

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

44.6 46.8 47.6 46.8 48.2 49.9 49.4

33.9 35.0 35.8 35.0 35.1 37.3 37.2

24.6

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

25.0 26.4 25.4 26.8 27.2 27.7

รวม ชาย หญิง

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

60.4 61.2 59.8 59.9 59.2

39.6

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

2546 2547 2548 2549 2550 2551

38.8 40.2 40.1 40.8 40.6 41.4

59.4 58.6

ทำงานในภาคเกษตรกรรม
รอ

ยล
ะ 

(ค
าเ

ฉล
ี่ยร

าย
ป)

รอ
ยล

ะ 
(ค

าเ
ฉล

ี่ยร
าย

ป)
รอ

ยล
ะ 

(ค
าเ

ฉล
ี่ยร

าย
ป)

ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง

ลูกจางเอกชน

ลูกจางรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง

นายจาง

การรวมกลุมประกอบอาชีพ

พ.ศ.

พ.ศ.

63
.4

18
.4

12
.0

4.
8

1.
1

0.
3

61
.9

17
.8

14
.0

4.
9

1.
1

0.
2

61
.2

18
.3

13
.9

5.
0

1.
4

0.
2

61
.8

18
.3

13
.0

4.
9

1.
5

0.
2

62
.0

18
.4

13
.0

4.
7

1.
8

0.
2

62
.0

19
.1

13
.3

3.
9

1.
7

0.
1



71

รูป 4

ร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มเพศ พ.ศ.2546-2552

ที่ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2552

สำ�หรับชั่วโมงก�รทำ�ง�นนั้น ทั้งผู้สูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิงมีชั่วโมงก�รทำ�ง�นเฉลี่ยลดลง 

ตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่�นม� กล่�วคือ ชั่วโมงก�รทำ�ง�นเฉลี่ยลดลงจ�ก 43 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ ในปี พ.ศ. 2546  

เป็น 42 ชั่วโมง และ 41 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 ต�มลำ�ดับ โดยชั่วโมงก�ร

ทำ�ง�นเฉลี่ยของผู้สูงอ�ยุเพศช�ย สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงเล็กน้อย (ประม�ณ 42 ชั่วโมง และ 40 ชั่วโมง

ตอ่สปัด�ห ์ในป ีพ.ศ. 2551) จะเหน็ไดว้่� ผูส้งูอ�ยมุชีัว่โมงก�รทำ�ง�นทีไ่มเ่กนิม�ตรฐ�นของกฎหม�ยไทย 

คือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ (รูป 5)
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รูป 5

ชั่วโมงทำ�ง�นเฉลี่ยต่อสัปด�ห์ของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มเพศ พ.ศ. 2546-2551 

ที่ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2546-2551 

กำรท�ำงำนนอกระบบ

แรงง�นสูงอ�ยุก็เช่นเดียวกับแรงง�นกลุ่มอื่น ที่มีก�รทำ�ง�นทั้งในระบบและนอกระบบ จ�กก�ร

สำ�รวจแรงง�นนอกระบบของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พ.ศ. 2549-2551 พบว่� ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มที่จะ

ทำ�ง�นนอกระบบในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง คือเพิ่มจ�กร้อยละ 89.7 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 

91 ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเท่�กับผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 2.55 ล้�นคน จ�กผู้สูงอ�ยุที่ยังทำ�ง�นอยู่ทั้งหมด  

2.8 ล้�นคน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9 หรือประม�ณ 2.5 แสนคน เป็นผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นในระบบ ทั้งนี้ 

แรงง�นสูงอ�ยุที่ทำ�ง�นนอกระบบ ไม่มีหลักประกันท�งร�ยได้ใดๆ ที่จะมีเงินไว้ใช้ย�มชร�ภ�พ ยกเว้น 

ผู้ที่มีก�รออมโดยสมัครใจ เช่น ซื้อประกันชีวิต เป็นสม�ชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีก�รออมเงินเดือนละ

ครั้ง แต่ถ้�ออมเพื่อบำ�น�ญชร�ภ�พ ต้องเป็นสม�ชิกที่ส่งเงินน�น 10-15 ปี (รูป 6)
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รูป 6 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น จำ�แนกต�มประเภทเศรษฐกิจ และเพศ พ.ศ. 2549-2551

ที่ม�: ก�รสำ�รวจแรงง�นนอกระบบ พ.ศ. 2549-2551 

แหล่งรำยได้ของผู้สูงอำยุ

เมื่อพิจ�รณ�แหล่งร�ยได้ของผู้สูงอ�ยุ พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น มีร�ยได้ส่วนใหญ่ กว่� 3 ใน 4  

(ร้อยละ 76) ม�จ�กก�รทำ�ง�น รองลงม�คือ บุตร (ร้อยละ 18) และคู่สมรส (ร้อยละ 3) ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ 

ไม่ได้ทำ�ง�น มักมีร�ยได้ม�จ�กหล�ยแหล่ง ส่วนใหญ่ต้องดำ�รงชีพด้วยก�รพึ่งพ�ลูกหล�น และคนใน

ครอบครัว (บุตร คู่สมรส พี่น้อง ญ�ติ) โดยมีร�ยได้หลัก คือ เกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 73) ม�จ�กบุตร  

รองลงม�คือ คู่สมรส (ร้อยละ 8.4) เงินบำ�เหน็จ/บำ�น�ญ (ร้อยละ 6.1) เบี้ยยังชีพ (ร้อยละ 4.4) เงินออม

และทรัพย์สิน (ร้อยละ 3.8) และญ�ติพี่น้อง (ร้อยละ 3.3) (รูป 7)
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รูป 7

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มภ�วะก�รทำ�ง�น และแหล่งร�ยได้ พ.ศ. 2551

บุตร 73.3

คู่สมรส 8.4

บำ�เหน็จบำ�น�ญ 6.1

เบี้ยยังชีพ 4.4

ดอกเบี้ย เงินออมต่�งๆ 3.8

พี่น้อง ญ�ติ 3.3

อื่นๆ 0.7

ทำ�ง�น 76.3

บุตร 18.1

คู่สมรส 2.7

เงินบำ�เหน็จ บำ�น�ญ 1.0

ดอกเบี้ยเงินออมต่�งๆ 0.8

เบี้ยยังชีพ 0.5

พี่น้อง ญ�ติ 0.5

อื่นๆ 0.1

ที่ม�: ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

ปัจจัยก�ำหนดกำรท�ำงำนของผู้สุงอำยุ

ก�รศึกษ�ปัจจัยกำ�หนดก�รทำ�ง�นของผู้สุงอ�ยุในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรผู้สูงอ�ยุใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึง่เปน็ก�รสำ�รวจระดบัช�ต ิเกบ็ขอ้มลูจ�กทัว่ประเทศ และใชแ้ผนก�รสุม่ตวัอย�่ง

แบบเดียวกับก�รสำ�รวจก�รมีง�นทำ� โดยสุ่มตัวอย่�งแบบสองขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สุ่มบล๊อคสำ�หรับ 

เขตเมอืง และสุม่หมูบ่้�นสำ�หรบัเขตชนบท ขัน้ตอนที ่2 สุม่ตวัอย่�งครวัเรอืนจ�กร�ยชือ่ครวัเรอืนในแตล่ะ

พื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ได้ตัวอย�่งครัวเรือนทั้งหมด 79,509 ครัวเรือน และเก็บข้อมูลคนใน 

ครัวเรือนตัวอย่�งทุกคนที่มีอ�ยุ 50 ปีขึ้นไป ได้จำ�นวนตัวอย่�งทั้งสิ้น 56,002 คน แต่ก�รศึกษ�ครั้งนี้ 

เลือกเฉพ�ะคนที่อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ต�มนิย�มผู้สูงอ�ยุของไทย ได้จำ�นวนตัวอย่�งทั้งสิ้น 30,427 คน  

และทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำ�หนดก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ โดยใช้สมก�รถดถอยโลจิสติก 

(Logistic regression) โดยเลือกข้อคำ�ถ�มของตัวแปรต�มคือ ก�รทำ�ง�นในรอบ 7 วันที่ผ่�นม� และเลือก
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ตัวแปรอิสระที่ค�ดว่�จะมีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ ได้แก่ คุณลักษณะท�งประช�กรและสังคมของ 

ผู้สูงอ�ยุ (อ�ยุ เพศ ที่อยู่อ�ศัย สถ�นภ�พสมรส ก�รศึกษ� จำ�นวนบุตร ก�รอยู่อ�ศัยกับบุตร ก�รเป็น

หัวหน้�ครัวเรือน) ปัจจัยท�งเศรษฐกิจ คือแหล่งร�ยได้อื่นนอกเหนือจ�กก�รทำ�ง�น (เงินออม/ทรัพย์สิน 

บำ�เหน็จบำ�น�ญ เบี้ยยังชีพจ�กรัฐบ�ล ดอกเบี้ย คู่สมรส ลูกที่ยังไม่แต่งง�น ลูกที่แต่งง�นแล้ว พ่อแม่/

ญ�ติ/พี่น้อง) รวมทั้งก�รเคยทำ�ง�นกับภ�ครัฐ ก�รมีผู้ให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รเงินเมื่อมีคว�มจำ�เป็น 

และจำ�นวนหนีส้นิ รวมทัง้ปจัจยัด�้นสขุภ�พ (จำ�นวนกจิกรรมประจำ�วนัทีผู่ส้งูอ�ยสุ�ม�รถทำ�ได ้(Activities 

of Daily Living: ADL) จ�กทัง้หมด 9 กจิกรรม จำ�นวนโรคเรือ้รงั จำ�นวนอ�ก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัห�สขุภ�พ

จิต และสถ�นะสุขภ�พที่ผู้สูงอ�ยุประเมินเอง)

จ�กก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ โดยใช้สมก�รถดถอยโลจิสติก ที่มี 

ก�รควบคุมตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ โดยแบ่งเป็นแบบจำ�ลอง 3 แบบคือ แบบจำ�ลองแรก ดูผลของตัวแปร 

ท�งประช�กรและสังคม แบบจำ�ลองที่สอง เพิ่มตัวแปรท�งเศรษฐกิจ และแบบจำ�ลองที่ส�ม เพิ่มตัวแปร

ท�งสุขภ�พ (ต�ร�ง 1) พบว่�

ปัจจัยทางประชากรและสังคม ตัวแปรเกือบทั้งหมดมีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุอย่�งมี

นัยสำ�คัญ ได้แก่ อ�ยุ เพศ เขตที่อยู่อ�ศัย ก�รศึกษ� ก�รเป็นหัวหน้�ครัวเรือน และก�รอ�ศัยอยู่กับบุตร 

ยกเว้น 2 ตัวแปร คือ สถ�นภ�พสมรส และจำ�นวนบุตร โดยผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุม�กขึ้นจะทำ�ง�นน้อยลง  

(เช่น กลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป จะทำ�ง�นน้อยกว่�กลุ่มอ�ยุ 60-69 ปี ร้อยละ 50 และ

ร้อยละ 79 ต�มลำ�ดับ) ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงจะทำ�ง�นน้อยกว่�เพศช�ย (ร้อยละ 42) ทั้งนี้อ�จเนื่องม�จ�ก

สงัคมมทีศันคตทิ�งบวกตอ่ก�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ยเุพศช�ย เชน่ มตีำ�แหนง่หน�้ทีส่งู เปน็ผูน้ำ�หรอืผูบ้รหิ�ร

อยู่แล้ว รู้สึกว่�ยังมีประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สนับสนุน (Hooyman and Kiyak 2009: 484)  

ผูส้งูอ�ยทุีอ่�ศยัอยูใ่นเขตชนบททำ�ง�นม�กกว�่ผูท้ีอ่�ศยัในเขตเมอืง 1.2 เท�่ ผูส้งูอ�ยทุีม่รีะดบัก�รศกึษ�

ต่ำ�ทำ�ง�นม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุที่มีระดับก�รศึกษ�สูง (เช่น ผู้ที่มีก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�หรือต่ำ�กว่�  

และผูท้ีไ่มไ่ดเ้รยีน ทำ�ง�นม�กกว�่ผูท้ีม่กี�รศกึษ�สงูกว�่ระดบัมธัยมศกึษ� 2.5 เท�่) ผูส้งูอ�ยทุีเ่ปน็หวัหน�้

ครัวเรือน ทำ�ง�นม�กกว่�ผู้ที่ไม่เป็นหัวหน้�ครัวเรือน 1.7 เท่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่กับบุตรทำ�ง�นน้อยกว่�คนที่

ไม่ได้อยู่กับบุตร (ร้อยละ 23)

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตัวแปรที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุอย่�งมีนัยสำ�คัญ ได้แก่ ก�รมีเงิน

ออม / ทรพัยส์นิ ก�รมบีำ�เหนจ็ / บำ�น�ญก�รไดร้บัเบีย้ยงัชพี ก�รไดร้บัเงนิสนบัสนนุจ�กคูส่มรส จ�กบตุร

ท้ังท่ีแต่งง�นและไม่แต่งง�น จ�กพ่อแม่ / ญ�ติ / พ่ีน้อง และก�รมีหน้ีสิน กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุท่ีมีเงินออม / 

ทรัพย์สินยิ่งม�ก (เช่น 100,000 บ�ทขึ้นไป) ยิ่งทำ�ง�นม�กกว่�ผู้ที่ไม่มีเงินออม / ทรัพย์สินน้อยถึง  

1.4-1.6 เท่� ทั้งนี้ อ�จเนื่องจ�กผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีเงินออม / ทรัพย์สินอ�จข�ดทุนทรัพย์ในก�รสร้�งง�น / 

สร้�งโอก�ส ในขณะที่กลุ่มที่มีเงินออมม�ก ก็มีโอก�สม�ก จึงทำ�ง�นม�ก ทำ�ให้มีร�ยได้เหลือเก็บ /  

เงินออมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ที่น่�สนใจที่สุดคือ ผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีบำ�เหน็จ / บำ�น�ญ ต้องทำ�ง�นม�กกว่� 

ผู้ที่มีบำ�เหน็จ / บำ�น�ญเกือบ 7 เท่� แสดงว่� ผู้ที่เคยทำ�ง�นในภ�ครัฐ / รัฐวิส�หกิจ / ภ�คเอกชน  

มีหลักประกันท�งร�ยได้ม�กกว่� จึงไม่จำ�เป็นต้องทำ�ง�น ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพที่รัฐบ�ลจัดให้ 

ต้องทำ�ง�นม�กกว่�ผู้ที่ได้รับประม�ณ 1.2 เท่� ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจ�กคู่สมรสและบุตร 
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ที่ไม่ได้แต่งง�น บุตรที่แต่งง�น และพ่อแม่ / ญ�ติ / พี่น้อง ต้องทำ�ง�นม�กกว่�ผู้ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก

สม�ชิกครอบครัว 1.6 เท่� 2.4 เท่� และ 1.5 เท่� ต�มลำ�ดับ ส่วนผู้สูงอ�ยุที่มีหนี้สินของตนเอง หรือของ

ตนเองและคนในครอบครัว ต้องทำ�ง�นม�กกว่�เพื่อใช้หนี้ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีหนี้สิน ประม�ณ 2 เท่�

ปัจจัยทางสุขภาพ ตัวแปรภ�วะสุขภ�พเกือบทุกตัวมีคว�มสัมพันธ์กับก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

อย่�งมีนัยสำ�คัญ ยกเว้นอ�ก�รท�งจิต กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีปัญห�ในก�รทำ�กิจกรรมประจำ�วันจะมี

โอก�สในก�รทำ�ง�นม�กกว่� เมื่อเทียบกับผู้ที่มีปัญห� (เช่น ผู้สูงอ�ยุที่ส�ม�รถทำ�กิจกรรมประจำ�วัน 

ได้ทุกอย่�ง และผู้สูงอ�ยุที่ไม่ส�ม�รถทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้ 1 - 2 อย่�ง มีโอก�สในก�รทำ�ง�นม�กกว่�

ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ส�ม�รถทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้ 3 อย่�งขึ้นไป ประม�ณ 5.6 เท่� และ 3.1 เท่�ต�มลำ�ดับ)  

ผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีโรคเรื้อรังหล�ยโรค มีโอก�สในก�รทำ�ง�นม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุที่มีโรคเรื้อรังหล�ยโรค (เช่น  

ผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีโรคเรื้อรัง และผู้สูงอ�ยุที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค มีโอก�สในก�รทำ�ง�นม�กกว่�ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  

3 โรคขึ้นไป 2 เท่� และ 1.7 เท่�ต�มลำ�ดับ) และผู้สูงอ�ยุที่มีสุขภ�พดีมีโอก�สในก�รทำ�ง�นม�กกว่� 

ผู้ที่สุขภ�พไม่ดี 1.4 เท่� 

สรุปได้ว่� ปัจจัยท�งประช�กรและสังคม เศรษฐกิจ และสุขภ�พ โดยเฉพ�ะก�รศึกษ� ก�รได้รับ

บำ�เหน็จ / บำ�น�ญ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจกรรมประจำ�วัน และก�รไม่มีโรคเรื้อรัง เป็นปัจจัยพื้นฐ�น

สำ�คัญที่สุด ที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ ดังนั้น ในเชิงนโยบ�ย จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องสนับสนุน

ให้ผู้สูงอ�ยุได้มีก�รศึกษ�ตลอดชีวิต หรือได้รับก�รอบรมเพื่อเสริมทักษะในก�รทำ�ง�น ก�รส่งเสริมก�ร

ออมระยะย�ว ทั้งแบบบังคับและสมัครใจ รวมทั้งก�รสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถทำ�กิจวัตร

ประจำ�วนัและทำ�ง�นได ้และก�รดแูลสขุภ�พใหผู้ส้งูอ�ยปุร�ศจ�กโรคเรือ้รงั เพือ่ไมใ่หส้ขุภ�พเปน็อปุสรรค

ต่อก�รทำ�ง�น ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้

ตาราง 1 ผลก�รวิเคร�ะห์สมก�รถดถอยโลจิสติกของก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ 

ตัวแปรอิสระ แบบจำาลองท่ี 1 แบบจำาลองท่ี 2 แบบจำาลองท่ี 3

ปัจจัยทางประชากรและสังคม

กลุ่มอายุ
60-69 ป®ี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป

1.00
0.33***
0.09***

1.00
0.39***
0.11***

1.00
0.50***
0.21***

เพศ
ช�ย®
หญิง

1.00
0.54***

1.00
0.54***

1.00
0.58***

เขตที่อยู่อาศัย
เมือง®
ชนบท

1.00
1.23***

1.00
1.21***

1.00
1.19***

ระดับการศึกษา
สูงกว่�มัธยม®
มัธยมศึกษ�
ประถมศึกษ�/ต่ำ�กว่�
ไม่มีก�รศึกษ�

1.00
2.28**
3.32***
2.83***

1.00
1.66**
2.09***
1.93***

1.00
1.86**
2.49***
2.49***
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ตัวแปรอิสระ แบบจำาลองท่ี 1 แบบจำาลองท่ี 2 แบบจำาลองท่ี 3

สถานภาพสมรส
สมรส®
หม้�ย/หย่�/แยก
โสด

1.00
0.74**
0.91

1.00
0.89
1.27

1.00
0.98
1.39

จำานวนบุตร
ไม่ม®ี
1-2 คน
3-4 คน
5 คน หรือม�กกว่�

1.00
0.74
0.66**
0.57***

1.00
1.14
1.13
1.06

1.00
1.25
1.25
1.21

การเป็นหัวหน้าครัวเรือน
ไม่เป็น®
เป็น

1.00
2.13***

1.00
1.72***

1.00
1.66***

การอยู่อาศัยกับบุตร
ไม่ได้อยู่กับบุตร®
อยู่กับบุตร

1.00
0.73***

1.00
0.79***

1.00
0.77***

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (มีแหล่งร�ยได้จ�ก)

เงินออม / มูลค่าทรัพย์สิน
ไม่มีเงินออม / ทรัพย์สิน®
ต่ำ�กว่� 100,000 บ�ท
100,000-399,999 บ�ท
400,000 บ�ท หรือม�กกว่�

-
1.00
1.40***
1.39***
1.67***

1.00
1.38***
1.33***
1.59***

บำาเหน็จ/บำานาญ
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
6.05***

1.00
6.89***

เบี้ยยังชีพจากรัฐ 
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
1.29***

1.00
1.21**

ดอกเบี้ยจากเงินออม
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
1.04

1.00
1.05

คู่สมรส
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
1.61***

1.00
1.59***

ลูกที่ไม่ได้แต่งงาน
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
1.61***

1.00
1.61***

ลูกที่แต่งงานแล้ว
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
2.49***

1.00
2.39***

ตาราง 1 (ต่อ)
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ตาราง 1 (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ แบบจำาลองท่ี 1 แบบจำาลองท่ี 2 แบบจำาลองท่ี 3

พ่อแม่/ญาติ/พี่น้อง
ม®ี
ไม่มี

-
1.00
1.52***

1.00
1.46***

เคยทำางาน ภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ 
เคย®
ไม่เคย

- 1.00
0.83

1.00
0.75

มีคนคอยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
เมื่อมีความจำาเป็น 
ม®ี
ไม่มี

- 1.00
0.94

1.00
1.02

ภาระหนี้สิน 
ไม่ม®ี
มี เป็นหนี้สินของตนเอง
มี เป็นหนี้สินของตนเองและคนในครัวเรือน
มี เป็นหนี้สินของคนในครัวเรือน

- 1.00
2.38***
2.11***
0.99

1.00
2.24***
1.99***
1.03

ปัจจัยทางสุขภาพ

ความสามารถในการทำากิจกรรมประจำาวัน 
ส�ม�รถทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้ทุกอย่�ง 
มีคว�มย�กลำ�บ�ก ไม่ส�ม�รถทำ�กิจกรรม 1 - 2 อย่�ง 
มีคว�มย�กลำ�บ�ก ไม่ส�ม�รถทำ�กิจกรรม 3 อย่�งขึ้นไป®

- - 5.60***
3.12***
1.00

จำานวนโรคเรื้อรัง 
ไม่มี 
มี 1 โรค
มี 2 โรค
มี 3 โรคขึ้นไป®

- - 2.09***
1.69***
1.27
1.00

จำานวนอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ไม่มี 
มี 1-2 อ�ก�ร
มี 3-4 อ�ก�ร
มี 5 อ�ก�รหรือม�กกว่�®

- - 1.13
1.19
1.18
1.00

สถานะสุขภาพที่ประเมินเอง 
สุขภ�พดี 
สุขภ�พไม่ด®ี

- - 1.35***
1.00

Intercept 0.36*** 0.046*** 0.003***

-2 Log likelihood 12,196.1 11,437.2 10,708.6

Cox & Snell R Square 0.165 0.215 0.259

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
หม�ยเหตุ: * P<.05, ** P<.01, *** P<.001, ® กลุ่มอ้�งอิง
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ในช่วงที่ผ่�นม� ก�รออมส่วนบุคคล (Personal savings) ได้เพิ่มสูงขึ้นต�มร�ยได้ที่สูงขึ้น กล่�วคือ 

ก�รออมส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อคน เพิ่มขึ้นจ�ก 3,907 บ�ท ในปี พ.ศ. 2546 เป็น 5,050 บ�ท ในปี  

พ.ศ. 2548 และ 10,011 บ�ท ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของร�ยได้ที่พึงจับจ่�ยใช้สอย  

(Disposable personal income) เท�่กบัรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 12.4 ต�มลำ�ดบั และเมือ่เทยีบ

ก�รออมสุทธิกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พบว่� มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อย จ�กร้อยละ 14.7 เป็นร้อยละ 14.6 และร้อยละ 19.2 ในช่วงเวล�เดียวกัน 

ก�รที่สัดส่วนก�รออมต่อร�ยได้ที่พึงจับจ่�ยใช้สอยของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ� แสดงว่� คนไทย 

ไม่ค่อยให้คว�มสำ�คัญกับก�รออม ซึ่งจะมีผลต่อคว�มมั่นคงในชีวิตเมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�น

ในระบบ ภ�ครัฐก็ได้มีระบบก�รส่งเสริมก�รออมระยะย�วแบบผูกพัน (Contractual savings) ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อออมไว้ใช้หลังเกษียณ ทั้งก�รออมแบบบังคับและแบบสมัครใจ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุเหล่�นี้ 

ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น (อย่�งน้อยก็ท�งก�รเงิน) และรัฐไม่ต้องแบกรับภ�ระหนักใน

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย 1) กองทุนประกันสังคมสำ�หรับผู้ทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�รเอกชนที่มี

ลูกจ้�งตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และลูกจ้�งชั่วคร�ว/พนักง�นร�ชก�รของรัฐบ�ล ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ประกัน

ตน 9,293,600 ร�ย มีเงินกองทุน 567,906 ล้�นบ�ท 2) กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร ที่ครอบคลุม

สม�ชิกจำ�นวน 1,168,085 ร�ย มีเงินกองทุนจำ�นวน 392,290 ล้�นบ�ท 3) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  

ทีน่�ยจ�้งและลกูจ�้งรว่มกนัจดัตัง้ขึน้ดว้ยคว�มสมคัรใจ ครอบคลมุลกูจ�้งภ�คเอกชน พนกัง�นรฐัวสิ�หกจิ 

ลูกจ้�งประจำ�ส่วนร�ชก�ร โดยในปี พ.ศ. 2551 มีสม�ชิกจำ�นวน 2,013,674 ร�ย มีเงินกองทุนจำ�นวน 

465,296 ล้�นบ�ท 4) กองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริห�รจัดก�รโดย

บรษิทัจดัก�รกองทนุ และเปน็ชอ่งท�งใหผู้ท้ีต่อ้งก�รออมดว้ยตนเอง ส�ม�รถออมเพิม่ขึน้จ�กกองทนุอืน่

ที่กล่�วข้�งต้นเพื่อใช้จ่�ยเมื่อพ้นวัยทำ�ง�น โดยในปี พ.ศ. 2551 มีเงินกองทุนจำ�นวน 39,530 ล้�นบ�ท 

(ปรีย� และคณะ 2552: 113-118) 

เมื่อรวมเงินทุกกองทุน พบว่� มีเงินก้อนโตถึง 1,465,022 ล้�นบ�ท และครอบคลุมสม�ชิกกว่� 

12,475,382 ร�ย มลูค�่ของกองทนุคดิเปน็สดัสว่นทีส่งูเมือ่เทยีบกบัสดัสว่นมลูค�่ตล�ดหลกัทรพัยท์ัง้หมด 

โดยสินทรัพย์ของกองทุนดังกล่�วเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของ GDP ของประเทศ  

ซึ่งส�ม�รถนำ�เงินไปลงทุนในตล�ดก�รเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และเนื่องจ�กก�รลงทุนเหล่�นี้

เป็นก�รลงทุนในระยะย�ว ก็จะช่วยเพิ่มเสถียรภ�พของตล�ดทุนได้อีกท�งหนึ่ง รวมทั้งส�ม�รถนำ�ไปใช้ 

ขับเคลื่อนก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโดยรวม ถ้�มีก�รขย�ยอ�ยุเกษียณออกไป (เช่น  

ภ�คเอกชน จ�ก 55 ปี เป็น 60 ปี และร�ชก�ร จ�ก 60 ปี เป็น 65 ปี) ดังในประเทศที่พัฒน�แล้ว ซึ่งเป็น

สังคมสูงอ�ยุ เช่น ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ ได้ขย�ยอ�ยุเกษียณเป็น 65 ปี (Green 2009: 50) ทำ�ให้

ส�ม�รถนำ�เงินกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญไปลงทุนได้น�นขึ้น และยืดเวล�ก�รจ่�ยเงินคืน อย่�งไรก็ต�ม  

ยังมีผู้ที่ทำ�ง�นนอกระบบอีกร�ว 24 ล้�นคน (หรือร้อยละ 63 ของผู้มีง�นทำ�) ที่ยังไม่เข้�สู่ระบบก�รออม

เพื่อวัยสูงอ�ยุ ซึ่งมีคว�มเสี่ยงต่อก�รดำ�รงชีวิตในวัยชร� และจะเป็นภ�ระต่อครอบครัว และงบประม�ณ

ของประเทศในระยะย�ว
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สว่นคณุคา่ผูส้งูอายดุา้นทีม่องเหน็ไดช้ดั แตป่ระเมนิคณุคา่ดา้นเศรษฐกจิออกมายาก เปน็ก�ร

มองคุณค่�ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคม ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้สูงอ�ยุที่ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่

สังคม ได้แก่ เป็นที่ปรึกษ�ต�มหน่วยง�นต่�งๆ เช่น กระทรวง (321 คน) ผู้สูงอ�ยุที่รวมตัวกันทำ�กิจกรรม

ท�งสังคม เช่น เป็นผู้บริห�รชมรมผู้สูงอ�ยุ (ประม�ณ 195,000 คน) เป็นร�ชบัณฑิตที่มีคว�มรู้และ 

ชีย่วช�ญในส�ข�ต�่งๆ (85 คน) เปน็อ�ส�สมคัรทำ�ง�นเพือ่สงัคม เชน่ ทน�ยอ�ส� และอ�ส�สมคัรทำ�ง�น

ในโรงพย�บ�ล เป็นวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง ทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

ผู้พิพ�กษ�สมทบ และกรรมก�รเลือกตั้ง (ประม�ณ 3,200 คน) นอกจ�กนี้ ผู้สูงอ�ยุยังมีคุณค่�ในก�รเป็น

ผู้มีภูมิปัญญ� มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ และมีประสบก�รณ์สูง ทำ�หน้�ที่สืบส�นและถ่�ยทอดภูมิปัญญ�/

ประสบก�รณ์ให้กับคนรุ่นหลังในชุมชนได้เรียนรู้ (เช่น เป็นวิทย�กร / ครูสอนดนตรีไทย สอนทำ�ของเล่น 

ให้แก่เด็กนักเรียน / เด็กในชุมชน) รวมทั้งเป็นผู้สืบส�นพิธีกรรมท�งศ�สน�และประเพณีนิยมต่�งๆ  

รวมทั้งดำ�รงศิลปวัฒนธรรม (ปัจจุบันขึ้นทะเบียนใน 13 จังหวัด รวม 5,090 คน ใน 22 ส�ข� เกิดโครง 

เผยแพร่คว�มรู้ และก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ� 194 โครงก�ร) (ปรีย� และคณะ 2552: 140-149) 

นอกจ�กก�รทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคมในลักษณะดังกล่�ว ผู้สูงอ�ยุยังเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่� 

ของครอบครัว ที่คอยให้คว�มรัก คว�มอบอุ่น ช่วยส�นสัมพันธ์ในครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ 

เป็นผู้ได้รับก�รเค�รพนับถือ และเป็นที่ปรึกษ�ที่ดีให้แก่ลูกหล�นด้วยคว�มเต็มใจเพร�ะมีประสบก�รณ์

ม�กม�ย มีข้อคิดที่น่�สนใจให้แก่ลูกหล�น ประกอบกับช่วงวัยที่ทำ�ให้มีคว�มสุขุมรอบคอบม�กขึ้น  

จงึส�ม�รถมองปญัห�ไดห้ล�กหล�ยแงม่มุ และเปน็แบบอย�่งในก�รดำ�เนนิชวีติ ซึง่คณุค�่ดงักล�่วยงัไมม่ี

ก�รประเมินมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปจัจบุนัมผีูส้งูอ�ยกุว�่ 1 ใน 3 (รอ้ยละ 37) จ�กผูส้งูอ�ยปุระม�ณ 7 ล�้นคน ทีม่แีนวโนม้ตอ้งยงัชพี

ด้วยก�รทำ�ง�นเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว แม้ว่�บ�งส่วนจะให้เหตุผลว่�สุขภ�พยังดี ก�รทำ�ง�นช่วย

ใหส้ขุภ�พแขง็แรงมพีลงั และชว่ยใหม้สีงัคม กส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มจำ�เปน็และศกัยภ�พในก�รดำ�รงชวีติ

ของผู้สูงอ�ยุ ซึ่งต้องก�รมีส่วนร่วมในครอบครัว ข้อมูลในช่วงที่ผ่�นม� (พ.ศ.2546-2552) แสดงให้เห็นว่� 

ผูส้งูอ�ยสุว่นใหญย่งัทำ�ง�นในภ�คเกษตรกรรมเพือ่ชว่ยสม�ชกิในครวัเรอืน และประกอบธรุกจิสว่นตวัโดย

ไม่มีลูกจ้�ง ซึ่งเป็นง�นนอกระบบม�กกว่�ในระบบ โดยผู้สูงอ�ยุยังทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องและเต็มเวล�  

ไม่ต่�งจ�กคนวัยหนุ่มส�ว (ประม�ณ 41 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ ในปี พ.ศ. 2552) ซึ่งต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�นต�มพระ

ร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 ที่กำ�หนดชั่วโมงก�รทำ�ง�นต่อสัปด�ห์ไว้ที่ 48 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ 

ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีคุณค่� ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ ไม่ต้องเป็นภ�ระของ 

ลูกหล�น และช่วยลดคว�มย�กจนของผู้สูงอ�ยุ โดยผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นประม�ณ 3 ใน 4 มีร�ยได้ส่วนใหญ่

ม�จ�กก�รทำ�ง�น ส่วนก�รช่วยเหลือสนับสนุนจ�กบุตรมีสัดส่วนค่อนข้�งน้อย (เพียงร้อยละ 18) สำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�น อ�จเนื่องด้วยปัญห�สุขภ�พและคว�มชร� ก็ต้องดำ�รงชีพด้วยก�รพึ่งพ�ลูกหล�น

และคนในครอบครัว (บุตร คู่สมรส พ่ีน้อง ญ�ติ) คือ เกือบ 3 ใน 4 อ�ศัยร�ยได้จ�กบุตรเป็นหลัก รองลงม� 

คือ คู่สมรส บำ�เหน็จ / บำ�น�ญ รวมทั้ง เบี้ยยังชีพ (ร้อยละ 8.4 ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 4.4 ต�มลำ�ดับ) 
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ก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุทำ�ง�น นอกจ�กจะเป็นก�รส่งเสริมคุณค�่ของผู้สูงอ�ยุ และเป็นสร�้งหลัก

ประกันคว�มมั่นคงท�งร�ยได้แล้ว ยังทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ และพึ่งตนเอง

ได ้ปจัจยัทีท่ำ�ใหผู้ส้งูอ�ยทุำ�ง�นมมี�กม�ยหล�ยปจัจยั โดยเฉพ�ะ อ�ย ุก�รศกึษ� หลกัประกนัคว�มมัน่คง

ด้�นร�ยได้ โดยเฉพ�ะบำ�เหน็จ / บำ�น�ญ และก�รสนับสนุนท�งก�รเงินจ�กลูกหล�น คว�มส�ม�รถ 

ในก�รทำ�กิจกรรมประจำ�วัน ก�รไม่มีโรคเรื้อรัง และภ�วะสุขภ�พที่ดี ดังนั้น ควรมีนโยบ�ยสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหผู้ส้งูอ�ยไุดม้กี�รศกึษ�ตลอดชวีติ หรอืไดร้บัก�รอบรมเพือ่เสรมิทกัษะในก�รทำ�ง�น ก�รสง่เสรมิ

ก�รออมระยะย�ว ทั้งแบบบังคับและสมัครใจ รวมทั้งก�รสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถ 

ทำ�กจิวตัรประจำ�วนั และก�รดแูลสง่เสรมิสขุภ�พใหผู้ส้งูอ�ยมุสีขุภ�พดปีร�ศจ�กโรคเรือ้รงั ไมเ่ปน็อปุสรรค

ตอ่ก�รทำ�ง�น และส�ม�รถพึง่พ�ตนเองไดอ้ย่�งมศีกัดิศ์ร ีนอกจ�กนีใ้นด้�นก�รออมของผูส้งูอ�ย ุทัง้ก�ร

ออมส่วนบุคคลและก�รออมแบบผูกพันในกองทุนต่�งๆ ซึ่งเป็นเงินจำ�นวนมห�ศ�ลที่ส�ม�รถนำ�ไปสร้�ง

ร�ยได้ให้แก่ประเทศ และคว�มมั่นคงให้แก่ตล�ดเงิน

จ�กก�รค�ดประม�ณของสหประช�ช�ติ (United Nations 2009b) ว่�ในอีก 10 ปี และ 20 ปี  

ข้�งหน้� ประเทศไทยจะมีผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ล้�นคน ในปี พ.ศ. 2563 และ 15.8 ล้�นคน ในปี 

พ.ศ. 2573 (หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประช�กรทั้งประเทศ) ค�ดว่�จะมีผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รทำ�ง�น หรือเป็น

แรงง�นเพิม่ขึน้จ�กปจัจบุนั ซึง่จะเปน็แรงง�นทีม่คีณุค�่ด�้นเศรษฐกจิอย�่งมห�ศ�ลในอน�คต ดงันัน้ ก�ร

ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีโอก�สในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น นอกจ�กจะเป็นก�รช่วยให้ผู้สูงอ�ยุมีสุขภ�พดี มีร�ยได้

โดยไม่ต้องพึ่งพ�บุตรหล�น หรือคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐแล้ว ยังช่วยลดภ�ระของประช�กรวัยทำ�ง�น

ในก�รดแูลเลีย้งดผููส้งูอ�ยอุกีดว้ย รฐับ�ลจงึควรเรง่ว�งนโยบ�ยสง่เสรมิก�รจ�้งแรงง�นผูส้งูอ�ย ุเพือ่รองรบั

กำ�ลงัแรงง�นของผูส้งูอ�ยทุีเ่พิม่ขึน้ในอน�คต โดยก�รสร�้งง�นทีม่คีว�มยดืหยุน่สงู เชน่ ง�นบ�งชว่งเวล�  

(Part-time job) ง�นที่มีจำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�นน้อยกว่�ง�นปกติ ก�รขย�ยอ�ยุเกษียณสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

ทีท่ำ�ง�นในระบบ และมคีว�มส�ม�รถ / ศกัยภ�พทีจ่ะทำ�ง�นตอ่ได ้เพือ่ขย�ยเวล�ก�รนำ�เงนิกองทนุต�่งๆ 

ม�จ�่ยคนื ขณะเดยีวกนักข็ย�ยรปูแบบก�รออมระยะย�วใหค้รอบคลมุแรงง�นทีอ่ยูน่อกระบบ รวมทัง้ก�ร

ขย�ยภ�คก�รผลติอืน่ทีม่ศีกัยภ�พ เชน่ ภ�คก�รค�้ บรกิ�ร และอตุส�หกรรมชมุชน ทีผู่ส้งูอ�ยจุะมโีอก�ส

ห�ร�ยได้ นอกเหนือจ�กภ�คเกษตร เช่น ใช้นโยบ�ย / ม�ตรก�รท�งภ�ษีเพื่อจูงใจให้มีก�รจ้�งง�น 

ผูส้งูอ�ย ุจดัห�เงนิทนุในก�รประกอบอ�ชพีใหก้บัผูส้งูอ�ยใุนอตัร�ดอกเบีย้ต่ำ� ก�รเสรมิสร�้งโอก�สควบคู่

กับก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้ เอื้อให้คนทุกกลุ่มวัยเข้�ถึงก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long education)  

และก�รสง่เสรมิใหช้มุชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เข�้ม�มสีว่นรว่มกำ�หนดแนวท�งในก�รสร�้งอ�ชพี 

ทีเ่หม�ะสมกบัผูส้งูอ�ย ุทัง้ในและนอกระบบ เพือ่ใหผู้ส้งูอ�ยมุคีว�มมัน่คงท�งร�ยได ้ส�ม�รถพึง่พ�ตนเอง

ท�งเศรษฐกิจ และส�ม�รถตอบสนองต่อโครงสร้�งประช�กรที่เปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้  

ต้องเร่งเสริมสร้�งคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุเพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งสังคมและเศรษฐกิจ โดยก�รรณรงค์ส่งเสริมให้ 

คนวยัต�่งๆ เหน็คณุค�่และศกัยภ�พของผูส้งูอ�ย ุพรอ้มทัง้สง่เสรมิก�รนำ�ศกัยภ�พผูส้งูอ�ยแุละภมูปิญัญ�

ไทยม�ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่�และมูลค่�ของสินค้�และบริก�ร เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุได้รับผลตอบแทนที่ 

เป็นธรรม รวมทั้งเป็นก�รยืดก�รจ่�ยภ�ษีให้แก่ประเทศช�ติอีกด้วย
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ภำระและสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน

Thai Elderly: Burden and Economic Situation of Households

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
Chalermpol Chamchan

บทคัดย่อ

ก�รศกึษ�นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พจิ�รณ�ภ�ระและสถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิโดยเปรยีบเทยีบระหว�่งครวัเรอืนไทย
ทีม่แีละไมม่สีม�ชกิครวัเรอืนเปน็ผูส้งูอ�ย ุก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้�กผลก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
พบว่� ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนในด้�นสุขภ�พ ส่วนที่เป็นค่�ย�และเวชภัณฑ์ ค่�รักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
ยังคงเป็นภ�ระอย่�งชัดเจนต่อครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย โดยเฉพ�ะกรณีของผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�นหรือไม่มี
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจ อย่�งไรก็ต�ม เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ท�งก�รเงินของครัวเรือนด้�นคว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ยได้
เทียบกับค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่เกิดขึ้น กลับพบว่�ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มของสถ�นก�รณ์ท�งก�รเงิน 
ที่ดีกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่มครัวเรือนที่มีขน�ดเล็กหรือมีจำ�นวนสม�ชิก 
ในครัวเรือนไม่ม�ก จ�กผลก�รศึกษ�แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยครัวเรือน ชี้ให้เห็นว่�ค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนตั้งต้นหรือค่�ใช้จ่�ย 
ทีเ่ป็นอิสระจ�กระดบัร�ยไดข้องครัวเรือน ในครัวเรอืนที่มผีู้สงูอ�ยุที่ยงัคงทำ�ง�นมีระดบัทีสู่งกว่�ครัวเรอืนที่ไม่มผีู้สูงอ�ยุ 
ในขณะที่ค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลงของระดับร�ยได้นั้นต่ำ�กว่� และค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนตั้งต้น 
ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุซึ่งไม่ทำ�ง�นแล้วมีระดับที่ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ แต่มีค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ย 
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของระดับร�ยได้ที่สูงกว่�

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย เศรษฐกิจครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ABSTRACT

This study aims to analyze economic burden and the situation of Thai households, through a comparison 
of households with   –   and without elderly members. Using data from the Household Socioeconomic  
Survey; higher level of health expenditure and spending on medicine, medical supplies, and health care,  
both for outpatient and inpatient services were obviously found as burdens on the household with an elderly 
member, especially when the elderly is not working or economically inactive as compared with the household 
without the elderly. By considering income earnings as compared with expenditure needs of households, the 
economic situation of households with elderly members, especially among small   –   size households, were better 
than those without an elderly member. Through regression methods, households with a working elderly compared 
with one without, the household expenditure model has revealed a higher level of income   –   independent  
expenditure but lower income   –   elasticity. Conversely, for households with non   –   working elderly, the level of  
income   –   independent expenditure seems lower while income   –   elasticity of expenditure is higher.

Keywords: Thai elderly, Household economic, Household income, Household expenditure
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ควำมน�ำ

ก�รทีป่ระเทศไทยไดเ้คลือ่นตวัเข้�สู ่“สงัคมผูส้งูอ�ย”ุ ซึง่เกดิขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2547   –   2548 เปน็ตน้ม�  

ก่อให้เกิดคว�มกังวลต่อผลกระทบที่จะต�มม�ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่�จะเป็นผลกระทบจ�ก 

ก�รหดตัวของสัดส่วนกำ�ลังแรงง�นในประเทศ อัตร�ส่วนพึ่งพิง (Dependency ratio) หรืออัตร�ก�รเป็น

ภ�ระของวัยสูงอ�ยุที่เพิ่มขึ้น ภ�ระค่�ใช้จ่�ยทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และระดับประเทศ ที่มีแนวโน้ม

จะสงูขึน้ โดยเฉพ�ะค�่ใชจ้�่ยด�้นสขุภ�พ ประเดน็ปญัห�ในเรือ่งภ�ระก�รดแูลและก�รเกือ้หนนุท�งสงัคม

ต่อผู้สูงอ�ยุเหล่�นี้ เป็นแรงผลักดันที่ทำ�ให้ก�รวิจัยและและนโยบ�ยเกี่ยวกับ “ผู้สูงอ�ยุ” กำ�ลังได้รับ 

คว�มสนใจอย่�งม�ก ไม่เพียงเฉพ�ะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศกำ�ลังพัฒน�ในภูมิภ�คต่�งๆ  

ทั่วโลกด้วย (U.S. Department of Health and Human Services 2007: 24   –   26)

มีก�รกล่�วถึงสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุในมิติท�งเศรษฐกิจไว้ในร�ยง�นต่�งๆ ทั้งในระดับประเทศและ

น�น�ช�ติ (ตัวอย่�งเช่น สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 2545: 7   –   20; WHO 2002: 5   –   11) ผู้สูงอ�ยุอ�จถูกมอง

เป็น “ภ�ระ” ที่สม�ชิกในครอบครัวและสังคมต้องแบกรับ เพร�ะต้องให้ก�รดูแลทั้งด�้นก�ยภ�พ สังคม 

และเศรษฐกิจ (Laubunjong et al. 2008: 70) ในมิติท�งเศรษฐกิจนั้นพบว่� ภ�ระต่อครัวเรือนอ�จเป็น 

ได้ทั้ง “ภ�ระท�งตรง” ในรูปของร�ยได้ที่ลดลงจ�กก�รไม่ได้ทำ�ง�น หรือต้องหยุดทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ  

ซึ่งสวนท�งกับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�รงชีพ และก�รดูแลสุขภ�พที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต�มอ�ยุ โดยเฉพ�ะ 

ค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พ และ “ภ�ระท�งอ้อม” อ�ทิ ค่�เสียโอก�สในก�รทำ�ง�นห�ร�ยได้ หรือศึกษ�เล่�เรียน  

(ในกรณขีองลกูหล�นทีย่งัเปน็เย�วชน) ของสม�ชกิคนใดคนหนึง่ ทีต่อ้งอยูด่แูลผูส้งูอ�ย ุทัง้ในย�มเจบ็ปว่ย

และย�มปกติทั่วไป ซึ่งในกรณีหลังนี้เป็นผลกระทบด้�นลบระยะย�วต่อบุคคลหรือครัวเรือนนั้น (Wray  

2006: 2)

บทคว�มนีจ้งึตอ้งก�รตอบคำ�ถ�มทีว่�่ “ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยอุ�ศยัอยูด่ว้ย จะมแีนวโนม้สถ�นก�รณ์

ท�งเศรษฐกิจที่ “ด้อย” หรือ “ดีน้อยกว่�” ครัวเรือนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ไม่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย

หรือไม่?”

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำและระเบียบวิธี

ก�รศึกษ�นี้มุ่งวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบในระดับครัวเรือน ระหว่�ง 

ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุหรือครัวเรือนที่มีสม�ชิกอย่�งน้อยหนึ่งคนเป็นผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ 

ในประเทศไทย เพื่อศึกษ�ก�รเป็นภ�ระของผู้สูงอ�ยุต่อครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจภ�วะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 

ผู้สูงอ�ยุในก�รศึกษ�นี้ หม�ยถึงประช�กรที่มีอ�ยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงอ�ยุที่เริ่มเข้�สู่ 

วัยสูงอ�ยุตอนกล�งและตอนปล�ย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำ�ง�นหรือประกอบกิจกรรมท�งเศรษฐกิจได้ 

น้อยลง อีกทั้งมียังโอก�สในก�รเจ็บป่วย ต้องก�รคนดูแล และมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยในรักษ�พย�บ�ลต่อ 

ครัวเรือน ที่สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุในวัยต้น (บรรลุ 2538: 131) 
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กรอบแนวคิดในก�รศึกษ�ครั้งนี้ ส�ม�รถสรุปได้ดังรูป 1 กล่�วคือ ครัวเรือนทั่วประเทศไทยซึ่งเป็น

หน่วยก�รวิเคร�ะห์ (Unit of analysis) ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ 

ซึ่งจะใช้เป็นครัวเรือนเปรียบเทียบ เพื่อศึกษ�สถ�นก�รณ์ท�งด้�นร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย 2) ครัวเรือน 

ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น ซึ่งหม�ยถึงครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย โดยผู้สูงอ�ยุอย่�งน้อยหนึ่งคนยังคง

ทำ�ง�นหรือดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจอยู่ และ 3) ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ไม่ทำ�ง�น ซึ่งหม�ยถึงครัวเรือน 

ที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย โดยผู้สูงอ�ยุทุกคนไม่ได้ทำ�ง�นหรือดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ 

รูป 1 

กรอบก�รศึกษ�

ผลกำรศึกษำ

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอำยุไทย

สถ�นก�รณ์ของประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยจ�กก�รสำ�รวจ พ.ศ. 2552 พบว่� ประช�กร 

ผู้สูงอ�ยุต�มคำ�จำ�กัดคว�มในก�รศึกษ�ครั้งนี้ อันได้แก่ผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.31 

ของประช�กรทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�กสำ�รวจใน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 7.51  

จะเห็นได้ว่� อัตร�ก�รเพิ่มของประช�กรผู้สูงอ�ยุปรับสูงขึ้นรวดเร็วกว่�อัตร�ก�รเพิ่มของประช�กรใน

ประเทศโดยรวม (ต�ร�ง 1) และเมื่อพิจ�รณ�ในระดับครัวเรือน จะเห็นได้ว�่ สัดส่วนของครัวเรือนที่มี

สม�ชิกเป็นผู้สูงอ�ยุก็มีก�รเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญเช่นเดียวกัน คือ เพิ่มจ�กร้อยละ 22.15 เป็น 

ร้อยละ 26.76 ในขณะที่จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่อ�ศัยในครัวเรือนโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับเดิม คือ ประม�ณ 

1.26    –   1.27 คน 

บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประชากรและสังคม 2553 
เร่ือง คุณคาผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย 

 3 

ผูสูงอายุในการศึกษานี ้หมายถงึประชากรที่มีอายุต้ังแต 65 ป ข้ึนไป ซึ่งเปนชวงอายุที่เร่ิมเขาสูวยั
สูงอายุตอนกลางและตอนปลาย ซึง่มีแนวโนมที่จะทาํงานหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดนอยลง อีก
ทั้งมยีังโอกาสในการเจ็บปวย ตองการคนดูแล และมีภาระคาใชจายในรักษาพยาบาลตอครัวเรือน ที่สูงกวา
ผูสูงอายุในวยัตน (บรรลุ 2538: 131)  

กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้นี้ สามารถสรุปไดดังรูป 1 กลาวคือ ครัวเรือนทั่วประเทศไทยซึง่เปน
หนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) ถูกแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกนัคือ 1) ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ 
ซึ่งจะใชเปนครัวเรือนเปรียบเทียบเพื่อศึกษาสถานการณทางดานรายไดและคาใชจาย 2) ครัวเรือนผูสูงอายุ
ที่ทาํงาน ซึง่หมายถงึครัวเรือนที่มีผูสงูอายุอาศัยอยูดวย โดยผูสูงอายุอยางนอยหนึง่คนยังคงทํางานหรือ
ดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกจิอยู และ 3) ครัวเรือนผูสงูอายทุี่ไมทาํงาน ซึ่งหมายถึงครัวเรือนทีม่ีผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวย โดยผูสูงอายุทกุคนไมไดทํางานหรือดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 

รูป 1  
กรอบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของผูสูงอายุไทย 

สถานการณของประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยจากการสํารวจป 2552 พบวา ประชากรผูสูงอายุ
ตามคําจํากัดความในการศกึษาคร้ังนี้ อันไดแกผูที่มีอายุต้ังแต 65 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 10.31 ของ
ประชากรทัง้หมด ซึ่งเปนสัดสวนที่เพิม่ข้ึนจากสํารวจในป 2542 ซึ่งมีเพียงรอยละ 7.51 จะเห็นไดวา อัตรา

สวนที่1: ลักษณะ
ทั่วไปของผูสูงอายุไทย 

สวนที่ 2: ลักษณะ
ทางเศรษฐสังคมของ
ครัวเรือนผูสูงอายุไทย 

สวนที่ 3: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: สถานการณทางเศรษฐกิจของครัวเรือนผูสูงอายุ 

ดานรายไดครัวเรือน ดานคาใชจายครัวเรือน 

ปจจัยการมีผูสูงอายุ จํานวนและลักษณะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในครัวเรือน 

ครัวเรือนผูสูงอายุ 
ที่ทํางาน 

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ ครัวเรือนผูสูงอายุ 
ที่ไมทํางาน 

          หมายเหตุ: การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบครั้งน้ี มุงเนน
พิจารณาในดานคาใชจาย
ครัวเรือนมากกวาดานรายได 

หม�ยเหตุ: ก�รศึกษ�นี้ ไม่มุ่งเน้นพิจ�รณ�ในด้�นร�ยได้ (เส้นประ)
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของประช�กรและครัวเรือนผู้สูงอ�ยุไทย

ประชากรและครัวเรือนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลง

(%)

จำ�นวนประช�กรทั้งประเทศ (คน) 59,082,643 64,711,606 +9.53 

จำ�นวนประช�กรผู้สูงอ�ยุ (คน) 4,438,620 6,672,469 +50.33 

สัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุต่อประช�กรท้ังหมด (ร้อยละ) 7.51 10.31 

จำ�นวนครัวเรือนทั้งประเทศ (ครัวเรือน) 15,933,899 19,579,220 +22.88 

จำ�นวนครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยอุ�ศยัอยูด่ว้ย (ครวัเรอืน) 3,529,079 5,239,881 +48.48 

สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอ�ยุต่อครัวเรือนท้ังหมด (ร้อยละ) 22.15 26.76 

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุเฉลี่ยในครัวเรือน 
(เฉพ�ะครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย) (คน) 

1.26
(S.D. 0.45)

1.27
(S.D. 0.46)

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้สูงอ�ยุไทยจำ�แนกต�มเพศ และโครงสร้�งอ�ยุมีก�รเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วง  

10 ปี โดยผู้สูงอ�ยุเพศหญิง (ร้อยละ 57.3) ยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย (ร้อยละ 42.7) 

และผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ ประม�ณ 2 ใน 3 มีอ�ยุระหว่�ง 65   –   74 ปี โดยมีอ�ยุมัธยฐ�นเท่�กับ 72 ปี  

(เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2542 สัดส่วนผู้สูงอ�ยุในช่วงอ�ยุ 65   –   69 ปี ลดลง แต่สัดส่วนในช่วงอ�ยุ  

70   –   74 ปี เพิ่มขึ้น) ประม�ณร้อยละ 60 และร้อยละ 20 ของผู้สูงอ�ยุ มีสถ�นภ�พเป็นหัวหน้�ครัวเรือน 

และคู่สมรสของหัวหน�้ครัวเรือน ต�มลำ�ดับ โดยเพิ่มขึ้นจ�ก พ.ศ. 2542 ก�รเพิ่มขึ้นนี้ควบคู่ไปกับก�ร 

ลดลงของสัดส่วนผู้สูงอ�ยุในฐ�นะพ่อแม่ ปู่ย่� ต�ย�ย ของหัวหน้�ครัวเรือน หรือสถ�นภ�พอื่นๆ ดังที่

แสดงในต�ร�ง 2 ลกัษณะก�รเปลีย่นแปลงนี ้ค�ดว�่เปน็ภ�พสะทอ้นหนึง่ของรปูแบบครวัเรอืนไทยทีก่ำ�ลงั

เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มอยู่อ�ศัยโดยลำ�พัง หรืออยู่เพียงสองคนกับคู่สมรสม�กขึ้น  

ต�มก�รเพิ่มขึ้นของลักษณะครัวเรือนเชิงเดี่ยว จ�กต�ร�ง 3 จะเห็นได้ว่� สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ

อ�ศัยโดยลำ�พัง หรืออ�ศัยอยู่กับคู่สมรสซึ่งเป็นผู้สูงอ�ยุเช่นกัน เพิ่มสูงขึ้นอย่�งม�กจ�ก พ.ศ. 2542  

โดยคิดเป็นร้อยละ 11.7 และร้อยละ 8.4 หรือคิดเป็นผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 6.1 แสนคน และ 8.8 แสนคน  

ต�มลำ�ดับ1

1 อย่�งไรก็ต�ม จอห์น โนเดล และ นภ�พร ชโยวรรณ (อ้�งใน มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ 2551: 25) พบว่� ประม�ณร้อยละ 

51.5 ของผู้สูงอ�ยุที่อยู่คนเดียว และร้อยละ 53.9 ของผู้สูงอ�ยุที่อ�ศัยอยู่กับคู่สมรส มีบุตรที่อ�ศัยอยู่บ้�นติดกัน หรืออยู่ในหมู่บ้�นหรือ

ชุมชนเดียวกัน
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ตาราง 2 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มสถ�นภ�พในครัวเรือน

สถานภาพในครัวเรือน
พ.ศ. 2542

(N = 6,852,343 
คน)

พ.ศ. 2552
(N = 9,294,122 

คน)

การเปลี่ยนแปลง
(ของ % สัดส่วน)

หัวหน้�ครัวเรือน 56.0 59.7 +3.70

คู่สมรสของหัวหน้�ครัวเรือน 18.1 20.3 +2.20

พ่อแม่ ปู่ย่� ต�ย�ย ของหัวหน้�ครัวเรือน 21.8 17.2    –   4.60

อืน่ๆ (ลกู หล�น ญ�ต ิฯลฯ ของหวัหน�้ครวัเรอืน) 4.1 2.8    –   1.30

รวม 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่มีเพียงผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ

สัดส่วนครัวเรือน
พ.ศ. 2542

(N = 3,529,079 ครัวเรือน)
พ.ศ. 2552

(N = 5,239,881 ครัวเรือน)
การเปลี่ยนแปลง

(ของสัดส่วน)

สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ 
ที่มีเพียงผู้สูงอ�ยุคนเดียว

7.3
(256,880 ครัวเรือน)

11.7
(612,665 ครัวเรือน)

+4.3

สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ 
ที่มีเพียงผู้สูงอ�ยุ 2 คน

5.1
(179,898 ครัวเรือน หรือ 
ผู้สูงอ�ยุ 359,796 คน)

8.4
(440,908 ครัวเรือน หรือ 
ผู้สูงอ�ยุ 881,816 คน)

+3.4

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ตัวเลขที่แสดง ได้ม�จ�กก�รพิจ�รณ�ต�ร�งไขว้ของสัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ ต�มจำ�นวนสม�ชิกใน
ครัวเรือน และจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่มีในครัวเรือน 

ผูส้งูอ�ยกุว�่รอ้ยละ 30.9 ยงัคงรกัษ�สภ�พก�รทำ�ง�นอยู ่ซึง่สงูกว�่สดัสว่นเดยีวกนัในป ีพ.ศ. 2542  

(ร้อยละ 26.3) อย่�งไรก็ต�ม มีก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พของก�รทำ�ง�น โดยเป็นไปในลักษณะของก�ร

ดำ�เนินธุรกิจส่วนตัวที่ไม่มีลูกจ้�งเพิ่มสูงขึ้น คือ ประม�ณ 2 ใน 3 ของจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่มีง�นทำ�ทั้งหมด 

ในส่วนของผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�น ส่วนใหญ่มีส�เหตุหลักจ�กอ�ยุที่สูงเกินไป และข้อจำ�กัดด้�นร่�งก�ย 

ซึ่งทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ (ร้อยละ 56.6 ของผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�น)
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ในส่วนของสถ�นก�รณ์ท�งสวัสดิก�รท�งสุขภ�พ และคว�มช่วยเหลือด้�นค่�ครองชีพที่ผู้สูงอ�ยุ 

ได้รับ พบว่� มีทิศท�งก�รปรับตัวไปในท�งที่ดีขึ้นม�ก เมื่อเปรียบเทียบกับสถ�นก�รณ์ในปี พ.ศ. 2542  

ซึ่งสวัสดิก�รและก�รช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่รัฐจัดให้ ยังไม่เพียงพอและไม่เป็นธรรม (ระพีพรรณ และคณะ 

2542 ; อภญิญ� 2544) ในปจัจบุนั ผูส้งูอ�ยเุกอืบรอ้ยละ 100 ไดร้บัสทิธกิ�รคุม้ครองในก�รรกัษ�พย�บ�ล

ที่รัฐจัดให้อย่�งน้อยหนึ่งสวัสดิก�ร ร้อยละ 79.2 เข้�ถึงสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� (บัตรทอง)  

ซึ่งเริ่มดำ�เนินก�รในปี พ.ศ. 2545 แทนที่สวัสดิก�รหรือระบบประกันสุขภ�พส�ธ�รณะที่มีแต่เดิม ซึ่งได้แก่  

ระบบสงเคร�ะหผ์ูม้รี�ยไดน้อ้ย และระบบประกนัสขุภ�พโดยสมคัรใจ (บตัร 500 บ�ท) ซึง่ใหค้ว�มคุม้ครอง

ผู้สูงอ�ยุ เพียงร้อยละ 54.2 เท่�นั้น ในปี พ.ศ. 2542 ในทำ�นองเดียวกัน พบว่� คว�มช่วยเหลือด้�น 

ค่�ครองชีพในรูปแบบของก�รจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอ�ยุก็ครอบคลุมเพิ่มขึ้น จ�กเดิมซึ่งครอบคลุม 

เพียงร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2542 เป็นร้อยละ 63.82 ของผู้สูงอ�ยุทั้งหมดในปี พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 2 ลักษณะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือนผู้สูงอำยุไทย

ในสว่นนีเ้ปน็ก�รนำ�เสนอเบือ้งตน้เกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปท�งเศรษฐสงัคมของครวัเรอืนผูส้งูอ�ยไุทย 

ซึ่งประกอบด้วย อัตร�ส่วนพึ่งพิงในครัวเรือน สถ�นะท�งเศรษฐสังคมของครัวเรือน และร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย

ของครัวเรือนในแต่ละเดือน ในก�รพิจ�รณ�ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนนั้น ได้นำ�แนวคิดค่�ผู้ใหญ่ 

สมมูลย์ (Adult equivalence scale)3 ม�ประกอบก�รวิเคร�ะห์ คือ ถ่วงน้ำ�หนักด้วยจำ�นวนสม�ชิกของครัว

เรอืนและลกัษณะของสม�ชกิต�มกลุม่อ�ย ุ(ผูใ้หญแ่ละเดก็) เพือ่ใหก้�รเปรยีบเทยีบระหว�่งครวัเรอืนต�่งๆ  

ที่มีลักษณะแตกต่�งกันเป็นไปอย่�งเหม�ะสม

2 ค�ดว่�คว�มครอบคลุมของผู้สูงอ�ยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจะใกล้เคียงร้อยละ 100 ภ�ยในสิ้นปี พ.ศ. 2552 หลังจ�กมีนโยบ�ย
ก�รจ่�ยเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งมีผลในท�งปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2552 ตัวเลข 
ที่แสดงนี้เป็นผลจ�กก�รสำ�รวจปี พ.ศ. 2552 ซึ่งบ�งส่วนดำ�เนินก�รก่อนก�รนำ�นโยบ�ยนี้ไปปฏิบัติ

3 คำ�นวณจ�กค่�ต�มกรอบก�รคำ�นวณของ OECD (1982) หรือ “Oxford scale” หรือ “Old OECD Scale” ต�มสูตร 
λ = (1 + δ (α-1) + θc)ơ โดย λ คือ ค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ของครัวเรือน, α คือ จำ�นวนสม�ชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ใหญ่, c คือ จำ�นวน
สม�ชิกครัวเรือนที่เป็นเด็กอ�ยุน้อยกว่� 15 ปี, δ และ θ เป็นค่�คว�มต้องก�รสัมพัทธ์ (Relative need) ของสม�ชิกครัวเรือน 
ทีเ่ปน็ผูใ้หญค่นทีส่องเปน็ตน้ไป และของสม�ชกิครวัเรอืนทีเ่ปน็เดก็ เทยีบกบัสม�ชกิทีเ่ปน็ผูใ้หญค่นทีห่นึง่ของครวัเรอืน ซึง่มคี่�
เท่�กับ 0.7 และ 0.5 ต�มลำ�ดับ, ơ คือ ค่�พ�ร�เมตริกขน�ดสัมพัทธ์ (Scale relativity parametric) ของครัวเรือน หรือค่�สะท้อน
ก�รประหยดัตอ่ขน�ด (Economy of scale) ของครวัเรอืนในด้�นคว�มตอ้งก�รก�รใชจ้�่ยหรอืก�รบรโิภค ซึง่กำ�หนดเท่�กบั 0.73 
(FAO 2005)
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ตาราง 4 อัตร�ส่วนพึ่งพิงในครัวเรือนไทย

อัตราส่วนพึ่งพิง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลง
(ผลต่�งของ %)

ค่�เฉลี่ยในครัวเรือน
ทั่วประเทศ

30.28 % 
 N = 15,933,899 ครัวเรือน

30.05 % 
N = 19,579,220 ครัวเรือน

   –   0.23 %

ค่�เฉลี่ยเฉพ�ะในครัวเรือน
ที่มีผู้สูงอ�ยุ

56.21 % 
N = 3,529,079 ครัวเรือน

60.77 % 
N= 5,239,881 ครัวเรือน

+4.56 %

ที่ม�:  คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ:  อัตร�ส่วนพึ่งพิง หม�ยถึง ร้อยละของสม�ชิกครัวเรือนที่มีอ�ยุน้อยกว่� 15 ปี และ 65 ปีขึ้นไป  
เปรียบเทียบกับจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดในครัวเรือน 

เมื่อนิย�มอัตร�ส่วนพึ่งพิงในครัวเรือน (Dependency ratio)4 ให้หม�ยถึงร้อยละของสม�ชิกในครัว

เรือนที่มีอ�ยุน้อยกว�่ 15 ปี และตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบกับจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดในครัวเรือน  

พบว่� อัตร�ส่วนพึ่งพิงในครัวเรือนผู้สูงอ�ยุมีค่�เฉลี่ยเท่�กับร้อยละ 60.77 ซึ่งสูงเป็นสองเท่�ของสัดส่วน

เดียวกันในครัวเรือนไทยโดยรวม (ร้อยละ 30.05) และสูงกว่�อัตร�ส่วนพึ่งพิงในปี พ.ศ. 2542 ที่เท่�กับ

ร้อยละ 56.21 (ต�ร�ง 4) ในด้�นเศรษฐสังคมของครัวเรือน ผลก�รสำ�รวจแสดงให้เห็นว่� ประม�ณ  

1 ใน 3 ของครวัเรอืนผูส้งูอ�ยไุมไ่ดป้ฏบิตังิ�นในเชงิเศรษฐกจิ ซึง่เพิม่ขึน้ม�กกว�่ในป ีพ.ศ. 2542 ทีค่ดิเปน็

เพียงร้อยละ 28.0 ทั้งนี้ สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ยังคงปฏิบัติง�นเชิงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยู่ใน 

ภ�คก�รเกษตรและเป็นเจ้�ของที่ดินเองร้อยละ 18.88 ซึ่งน้อยลงกว่�ปี พ.ศ. 2542 (ร้อยละ 23.4)  

ตรงกนัข�้มกบัก�รเพิม่ขึน้ของสดัสว่นครวัเรอืนในภ�คก�รประกอบธรุกจิ ก�รค�้ อตุส�หกรรมและบรหิ�ร 

และภ�คง�นวิช�ชีพ วิช�ก�รและบริก�ร (ร้อยละ 14.43 และร้อยละ 7.94 ต�มลำ�ดับ)

4 โดยทั่วไป สัดส่วนหรืออัตร�ส่วนพึ่งพิง หม�ยถึง สัดส่วนประช�กรอ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปี และตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต่อประช�กรอ�ยุ 
15   –   59 ป ี(ศพัท�นกุรมก�รวจิยัประช�กรและสงัคม, สถ�บนัวจิยัประช�กรและสงัคม) อย�่งไรกต็�ม ในก�รศกึษ�ระดบัครวัเรอืน
ซึ่งเป็นไปได้ว่�ในบ�งครัวเรือนอ�จไม่มีสม�ชิกในช่วงอ�ยุ 15   –   59 ปี ทำ�ให้ต้องปรับวิธีก�รคำ�นวณเป็นเปรียบเทียบต่อจำ�นวน
สม�ชิกในครัวเรือนแทน
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เมือ่เปรยีบเทยีบสถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิระหว�่งครวัเรอืนผูส้งูอ�ย ุเปรยีบเทยีบกบัครวัเรอืนทัว่ไป 

พบว่� ระดับร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีคว�มแตกต่�งกันม�กนัก เช่นเดียวกับ

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเมื่อเทียบกับตัวเลขในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งพบว่� อัตร�ก�ร

เปลี่ยนแปลงในร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเล็กน้อย อย่�งไรก็ต�ม เมื่อปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์แล้ว  

พบว่� ทั้งร�ยได้และค�่ใช้จ่�ยของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ มีระดับที่ต่ำ�กว่�ครัวเรือนทั่วไปหรือครัวเรือนที่ไม่ม ี

ผู้สูงอ�ยุอย่�งชัดเจนในระดับหนึ่ง (ต�ร�ง 5) 

ตาราง 5 สถ�นก�รณ์ท�งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน

รายได้และค่าใช้จ่าย

ของครัวเรือน

พ.ศ. 2542

(N=15,933,899 ครัวเรือน)

พ.ศ. 2552

(N=19,579,220 ครัวเรือน)

การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ)

มี

ผู้สูงอายุ

ไม่มี

ผู้สูงอายุ
รวม

มี

ผู้สูงอายุ

ไม่มี

ผู้สูงอายุ
รวม

มี

ผู้สูงอายุ

ไม่มี 

ผู้สูงอายุ
รวม

ร�ยได้ประจำ�เฉลี่ยต่อเดือน 11,842 12,740 12,541 19,691 20,868 20,553 +66.28 +63.80 +63.89

ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค 
เฉลี่ยต่อเดือน

8,553 9,003 8,903 13,471 14,527 14,244 +57.50 +61.36 +59.99

ร�ยได้ประจำ�เฉล่ียต่อเดือน 
(ปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์)

5,070 6,690 6,331 9,366 11,449 10,891 +84.73 +71.14 +72.03

ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค 
เฉลี่ยต่อเดือน 
(ปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์)

3,740 4,716 4,500 6,518 7,953 7,569 +74.28 +68.64 +68.20

อัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ย  
เทียบกับร�ยได้ 

0.74 0.70 0.71 0.70 0.69 0.69

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 3 กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบ: สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้สูงอำยุ

ในส่วนนี้เป็นก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเชิงเปรียบเทียบ เพื่อศึกษ�

ผลกระทบของก�รมีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ในครัวเรือน ต่อสถ�นก�รณ์ท�งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน  

ในก�รวิเคร�ะห์ได้ทำ�ก�รแบ่งครัวเรือนเป็น 3 ประเภท คือ ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ

ที่ยังคงทำ�ง�น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�น สัดส่วนครัวเรือนแต่ละประเภทแสดงในรูป 2  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 จะเห็นถึงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มี 

ผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย ทั้งที่ยังคงทำ�ง�นและไม่ได้ทำ�ง�น 

 



ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

พ.ศ. 2542
(N=15,933,899)

พ.ศ. 2552
(N=19,579,220)

77.85

6.12
16.03

รอยละ

73.24

8.84
17.93100

80

60

40

20

0

0.086

-0.339
0.413

0.308

0.147
-0.474

0.745

2.838

 

ครัวเรือนทั่วประเทศ

ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกครัวเรือนนอยกวาคามัธยฐานของประเทศ

ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกครัวเรือนมากกวาคามัธยฐานของประเทศ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-0.595
0.885

0.235

1.656

-1.278 1.005

0.693

2.170 

0.000
0.000

0.155
0.500

-0.128
-0.408

1.221
2.365

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552
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รูป 2 

ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มประเภทของครัวเรือน

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

ในส่วนก�รวิเคร�ะห์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วยก�รวิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พ

เกี่ยวกับค่�เวชภัณฑ์และก�รตรวจรักษ�พย�บ�ลของครัวเรือน ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบอันดับสถ�นะ

ของครัวเรือน (Household’s rank) ต�มระดับร�ยได้และค�่ใช้จ่�ย และก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบจ�กก�ร 

มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ในครัวเรือนต่อระดับค่�ใช้จ่�ยครัวเรือน โดยใช้แบบจำ�ลองและวิธีสมก�รถดถอย  

(Regression method)

ก) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสุขภาพของครัวเรือน

โดยทั่วไป ในแง่ของภ�ระค่�ใช้จ่�ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต�มวัยและอ�ยุของบุคคล คงหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ที่จะกล่�วถึงค่�ใช้จ่�ยค่�ย� เวชภัณฑ์ ก�รดูแลและรักษ�สุขภ�พ ก�รวิเคร�ะห์ในส่วนนี้ ในเบื้องต้น

ต้องก�รแสดงให้เห็นภ�ระต่อครัวเรือนในรูปของค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พ ต�มปัจจัยก�รมีอยู่ของผู้สูงอ�ยุใน 

ครัวเรือน
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ต�ร�ง 6 แสดงค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พของครัวเรือนต่อเดือน เมื่อปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ และ 

เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้ โดยจำ�แนกต�มร�ยก�รค่�ใช้จ่�ย จ�กต�ร�งในส่วน (ก) จะเห็นได้ว่� 

ในปี พ.ศ. 2552 ค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุนั้น สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ไม่มี 

ผูส้งูอ�ยใุนเกอืบทกุร�ยก�ร และยิง่สงูม�กขึน้ในครวัเรอืนทีผู่ส้งูอ�ยไุมไ่ดท้ำ�ง�นหรอืมกีจิกรรมเชงิเศรษฐกจิ  

โดยเฉพ�ะค่�ย�และเวชภัณฑ์ และค่�รักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยใน โดยค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พรวมต่อเดือนเฉลี่ย 

สงูถงึ 251.18 บ�ท ในขณะทีค่รวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยทุำ�ง�นอยู ่และครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้งูอ�ย ุมคี่�ใชจ้่�ยรวม

ตอ่เดอืนอยูเ่พยีง 193.48 บ�ท และ 141.05 บ�ท ต�มลำ�ดบั ขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้�กก�รเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู

ในปี พ.ศ. 2542 คือ ค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�นกลับมีระดับสูงที่สุด ในขณะที่ 

ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ผู้สูงอ�ยุไม่ทำ�ง�นกลับต่ำ�ที่สุด และยังน้อยกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ สำ�หรับ

ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยทุีย่งัทำ�ง�นนัน้ เฉพ�ะค�่รกัษ�พย�บ�ลผูป้ว่ยนอกสงูถงึ 154.20 บ�ท สว่นครวัเรอืน

ที่มีผู้สูงอ�ยุไม่ได้ทำ�ง�นนั้น ต่ำ�ที่สุดเพียง 87.64 บ�ท 

ตาราง 6 ค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พของครัวเรือน จำ�แนกต�มร�ยก�รค่�ใช้จ่�ย

รายการค่าใช้จ่ายสุขภาพ/ 
ลักษณะครัวเรือน

ค่ายาและ 
เวชภัณฑ์

ค่ารักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยใน

รวมค่าใช้จ่าย
สุขภาพ

2542 2552 2542 2552 2542 2552 2542 2552

(ก) ค่าใช้จ่ายสุขภาพของครัวเรือนต่อเดือน ปรับด้วยค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ (บาท)

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ 20.88 36.49 121.26 67.15 25.39 37.42 167.53 141.05

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ทำ�ง�น) 25.58 34.73 154.20 109.29 21.30 49.46 201.08 193.48

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ไม่ทำ�ง�น) 27.96 56.18 87.64 112.30 42.62 82.70 158.22 251.18

รวม 22.30 39.86 117.88 78.96 27.91 46.60 168.09 165.43

(ข) ค่าใช้จ่ายสุขภาพเทียบต่อรายได้ของครัวเรือน (ร้อยละ)

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ 0.51 0.41 2.37 0.71 0.41 0.36 3.29 1.47

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ทำ�ง�น) 0.85 0.48 4.87 0.98 0.51 0.62 6.23 2.08

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ไม่ทำ�ง�น) 0.90 0.61 2.50 1.22 0.89 0.73 4.28 2.56

รวม 0.59 0.45 2.55 0.82 0.49 0.45 3.63 1.72

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552
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เหตุผลอธิบ�ยข้อค้นพบที่แตกต�่งระหว่�ง พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 ค�ดว่�น่�จะเป็นผลสืบ

เนื่องจ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� (บัตรทอง) ซึ่งให้สิทธิคว�มคุ้มครองในด้�นก�ร

รกัษ� พย�บ�ลและค�่ใชจ้�่ยแกผู่ส้งูอ�ยอุย�่งเท�่เทยีมและถว้นหน�้ โดยเฉพ�ะในสว่นก�รรกัษ�พย�บ�ล

ผูป้ว่ยนอก ซึง่สทิธปิระโยชนน์ัน้คอ่นข�้งครอบคลมุเมือ่เทยีบกบัก�รรกัษ�พย�บ�ลผูป้ว่ยใน โดยเหน็ไดว้�่  

ในปี พ.ศ. 2552 นั้น ค�่ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ แม้จะสูงกว�่ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ แต่ก็ไม่ 

แตกต่�งกันม�กระหว่�งครัวเรือนที่ผู้สูงอ�ยุทำ�ง�นและไม่ทำ�ง�น ซึ่งแตกต่�งจ�กในปี พ.ศ. 2542 ที่คว�ม

ครอบคลุมของสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอ�ยุได้รับในขณะนั้นมีเพียงบัตรสงเคร�ะห์ผู้มีร�ยได้น้อย และ 

บัตรประกันสุขภ�พโดยสมัครใจ ซึ่งครอบคลุมผู้สูงอ�ยุเพียงร้อยละ 54.2 (ดังกล่�วแล้วในส่วนที่ 2)  

จ�กวตัถปุระสงคข์องสทิธปิระโยชนท์ัง้สอง ทีมุ่ง่เนน้ก�รสร�้งหลกัประกนัแกผู่ม้รี�ยไดน้อ้ย ในกลุม่ย�กจน

และกึ่งย�กจน ทำ�ให้พอที่จะอธิบ�ยได้ว�่เหตุใดครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ไม่ทำ�ง�น ซึ่งอ�จอนุม�นได้ว่�น่�จะ 

มีสถ�นะท�งเศรษฐกิจที่ค่อนข้�งต่ำ�กว่� กลับมีค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พโดยรวมต่ำ�ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น

ในส่วน (ข) ซึ่งแสดงสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พต่อร�ยได้ของครัวเรือนนั้น ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ยืนยัน

ถึงภ�ระค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ (ร้อยละ 2.08 และร้อยละ 2.56 สำ�หรับครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ

ที่ทำ�ง�นและไม่ทำ�ง�น ต�มลำ�ดับ) ที่สูงกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ (ร้อยละ 1.47) แต่ประเด็นที่น่�สนใจ 

คือ สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยของทุกกลุ่มครัวเรือนต่ำ�กว่�ในปี พ.ศ. 2542 เป็นอย่�งม�ก ซึ่งค�ดว่�เป็นผลกระทบ

ด้�นบวกและคว�มสำ�เร็จอย่�งหนึ่งของก�รดำ�เนินนโยบ�ยหลักประกันสุขภ�พของภ�ครัฐไทยตั้งแต่  

พ.ศ. 2545

(ข) การวิเคราะห์เปรียบเทียบอันดับสถานะของครัวเรือน (Household’s rank) ตามระดับรายได้ 

และค่าใช้จ่าย 

ในส่วนที่ 2 ของก�รศึกษ�เชิงเปรียบเทียบนี้ อันดับสถ�นะของครัวเรือนต�มระดับร�ยได้และ 

ค�่ใชจ้�่ย ถกูนำ�ม�ใชเ้ปน็เครือ่งชีว้ดัคว�มแตกต�่งในสถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิของครวัเรอืนผูส้งูอ�ยแุละ

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ โดยใช้ค่� r
(inc   –   exp)

 ซึ่งแสดงผลต่�งระหว่�งอันดับที่ของครัวเรือนต�มระดับร�ยได้ 

และอันดับที่ของครัวเรือนต�มระดับค่�ใช้จ่�ย 

r
i (inc   –   exp)

= r
i (inc)

   –    r
i (exp)

โดย  r
inc
  คือ  อันดับที่ตำ�แหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของครัวเรือน เรียงต�มระดับร�ยได้จ�ก

น้อยที่สุดไปห�ม�กที่สุด 

  r
exp  

คือ  อันดับที่ตำ�แหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของครัวเรือน เรียงต�มระดับค่�ใช้จ่�ยจ�ก

น้อยที่สุดไปห�ม�กที่สุด 

  i  คือ  ครัวเรือน 
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ก�รวิเคร�ะห์ด้วยวิธีก�รนี้เป็นก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ของครัวเรือนในด้�นคว�มส�ม�รถในก�รห�

หรือก�รมีร�ยได้ เปรียบเทียบกับค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นภ�ยในครัวเรือน โดยใช้อันดับสถ�นะของครัวเรือน

เปรียบเทียบกับครัวเรือนอื่นที่เหลือเป็นเกณฑ์พิจ�รณ�5 ห�กครัวเรือนใด มีค่� r
i (inc   –   exp)

 เป็นบวก ส�ม�รถ

ตคีว�มไดว้�่ ครวัเรอืนนัน้มสีถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิในทศิท�งทีด่ ีกล�่วคอื มคีว�มส�ม�รถในก�รห�หรอื

ก�รมีร�ยได้ที่ม�กกว่�ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นภ�ยในครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนอื่น (r
i (inc)

 อยู่ใน

อันดับที่สูงกว่� r
i (exp)

 นั่นเอง) ห�กค่�ที่ได้เป็นลบ ก�รตีคว�มก็เป็นไปในท�งตรงกันข้�ม กล่�วคือ 

เป็นสถ�นก�รณ์ที่ไม่สู้ดีนักสำ�หรับครัวเรือน และห�กค่�ที่ได้เป็นศูนย์หรือเข้�ใกล้ศูนย์ ก็กล่�วได้ว่�

สถ�นก�รณ์ท�งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนนั้นค่อนข้�งมีคว�มเป็นกล�ง 

เพือ่เปน็ก�รควบคมุปจัจยัของขน�ดครวัเรอืนทีแ่ตกต�่งกนั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลก�รเปรยีบเทยีบ

ระหว่�งครัวเรือนในครั้งนี้ จึงได้แสดงผลก�รเปรียบเทียบเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ในภ�พรวมครัวเรือน 

ทั่วประเทศ ในกลุ่มครัวเรือนที่มีจำ�นวนสม�ชิกน้อยกว่�ค่�มัธยฐ�นของจำ�นวนสม�ชิกครัวเรือนทั้งหมด 

(จัดเป็นกลุ่มครัวเรือนขน�ดเล็ก) และในกลุ่มครัวเรือนที่มีจำ�นวนสม�ชิกม�กกว่�ค่�มัธยฐ�นของจำ�นวน

สม�ชิกครัวเรือนทั้งหมด (จัดเป็นกลุ่มครัวเรือนขน�ดใหญ่)6

จ�กรปู 3 ในภ�พรวมครวัเรอืนทัว่ประเทศ ผลก�รเปรยีบเทยีบค�่เฉลีย่ของ r
(inc   –   exp)

 ในแตล่ะประเภท

ครวัเรอืน ในป ีพ.ศ. 2552 แสดงใหเ้หน็ถงึสถ�นก�รณเ์ชงิเปรยีบเทยีบของครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ย ุโดยเฉพ�ะ 

ผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�น ที่มีแนวโน้มดีกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ กล่�วคือ มีค่�เฉลี่ย r
(inc   –   exp)

 ที่เป็นบวก 

(ในครัวเรือนที่ผู้สูงอ�ยุไม่ทำ�ง�น และผู้สูงอ�ยุทำ�ง�น มีค่�เฉลี่ยเท่�กับ 0.500 และ 2.365 ต�มลำ�ดับ)  

ในขณะที่ในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุค่�เฉลี่ยที่ได้มีค่�เป็นลบ (-  0.408) โดยพบว่�สถ�นภ�พเชิง 

เปรียบเทียบที่ดีกว่�นี้ มีคว�มแตกต่�งที่ม�กขึ้นกว่�เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2542 เป็นที่น่�สนใจว่� ข้อค้นพบ

นี้ค่อนข้�งที่จะตรงกันข้�มกับก�รค�ดก�รณ์ในเบื้องต้นที่ว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วยน่�ที่จะ 

มีสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจที่ย่ำ�แย่กว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย กล่�วคือ น่�ที่จะมีค่�ใช้จ่�ย

จำ�เป็นที่เกิดขึ้น สูงกว่�คว�มส�ม�รถในก�รห�หรือก�รมีร�ยได้ของครัวเรือน 

5 อย่�งไรก็ต�ม แม้ก�รวิเคร�ะห์จะมีลักษณะของก�รเปรียบเทียบอันดับสถ�นะของครัวเรือนกับครัวเรือนอื่น ค่� r
i
 

(inc   –   exp)
 

ทีเ่ปน็บวกม�กกว�่ กไ็มส่�ม�รถใชเ้ปน็ตวัชีว้ดัไดว้�่ ครวัเรอืน i มสีถ�นะ (Status) ทีด่กีว�่ครวัเรอืนอืน่ เพยีงแตบ่อกถงึสถ�นก�รณ ์
(Situation) ที่ดีกว่�เท่�นั้น กล่�วคือ เป็นแนวโน้มที่บอกถึงคว�มส�ม�รถในก�รห�หรือก�รมีร�ยได้ที่สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้น
ภ�ยในครัวเรือน เปรียบเทียบกับครัวเรือนอื่น 

6 จำ�นวนสม�ชิกครัวเรือนมัธยฐ�นของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ มีค่�เท่�กับ 3 คน และ 4 คน ในปี พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2542 ต�มลำ�ดับ
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เมื่อเปรียบเทียบเฉพ�ะในกลุ่มครัวเรือนที่มีจำ�นวนสม�ชิกน้อยกว่�ค่�มัธยฐ�นของจำ�นวนสม�ชิก

ครวัเรอืนทัง้หมด หรอืครวัเรอืนขน�ดเลก็ พบว�่ สถ�นก�รณเ์ชงิเปรยีบเทยีบของครวัเรอืนมคีว�มคล�้ยคลงึ

กบัขอ้คน้พบในภ�พรวมครวัเรอืนทัว่ประเทศ คอื ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยทุีย่งัคงทำ�ง�นมแีนวโนม้สถ�นก�รณ์

ทีด่กีว�่ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยแุตไ่มท่ำ�ง�น และครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้งูอ�ย ุโดยครวัเรอืนขน�ดเลก็ทกุประเภท

มีสถ�นก�รณ์เชิงเปรียบเทียบที่ดีกว่�ครัวเรือนทั่วไปโดยเฉลี่ย (ค่� r
(inc   –   exp)

 เป็นบวกในทุกประเภท

ครัวเรือน) ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกับผลก�รเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2542 ที่ค่� r
(inc   –   exp)

 ของครัวเรือนขน�ดเล็ก

ที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุติดลบ ในกลุ่มครัวเรือนที่มีจำ�นวนสม�ชิกม�กกว่�ค่�มัธยฐ�นของจำ�นวนสม�ชิกครัวเรือน

ทั้งหมด หรือครัวเรือนขน�ดใหญ่ ผลก�รเปรียบเทียบชี้ให้เห็นว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุที่ยังทำ�ง�น ยังคง

เป็นครัวเรือนที่มีสถ�นก�รณ์ที่ดีที่สุด ต�มด้วยครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�น แม้เมื่อเทียบกับ 

กลุ่มครัวเรือนขน�ดเล็กในประเภทครัวเรือนเดียวกันแล้วสถ�นก�รณ์จะแย่กว่� (ค่�เฉลี่ย r
(inc   –   exp)

 เป็นบวก

น้อยกว่�) ครัวเรือนขน�ดใหญ่ที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุมีสถ�นก�รณ์เปรียบเทียบที่ต่ำ�ที่สุดจ�กค่� r
(inc   –   exp)

 ที่ติดลบ

สูงถึง    –   1.278 
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รูป 3

ผลต่�งระหว่�งอันดับของครัวเรือนต�มระดับร�ยได้และอันดับของครัวเรือนต�มระดับค่�ใช้จ่�ย (r
(inc   –   exp)

) 

จำ�แนกต�มประเภทครัวเรือน และจำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

พ.ศ. 2542
(N=15,933,899)

พ.ศ. 2552
(N=19,579,220)

77.85

6.12
16.03

รอยละ

73.24

8.84
17.93100

80

60

40

20

0

0.086

-0.339
0.413

0.308

0.147
-0.474

0.745

2.838

 

ครัวเรือนทั่วประเทศ

ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกครัวเรือนนอยกวาคามัธยฐานของประเทศ

ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกครัวเรือนมากกวาคามัธยฐานของประเทศ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ไมทำงาน)

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ (ทำงาน)

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-1.500 -1.000 -0.500 1.0000.5000.000 1.500 2.000 2.500 3.000

-0.595
0.885

0.235

1.656

-1.278 1.005

0.693

2.170 

0.000
0.000

0.155
0.500

-0.128
-0.408

1.221
2.365

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552
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จ�กก�รแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครัวเรือนขน�ดเล็กและครัวเรือนขน�ดใหญ่ ข้อสังเกต

หนึ่งที่ได้จ�กก�รเปรียบเทียบในระหว่�ง 2 ช่วงปีสำ�รวจ คือ ครัวเรือนขน�ดเล็ก (ในทุกประเภทครัวเรือน 

ทั้งที่มีและไม่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย) มีแนวโน้มสถ�นก�รณ์ในด้�นคว�มส�ม�รถในก�รห�หรือก�รมี 

ร�ยได้เทียบกับค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น และดีกว่�ครัวเรือนขน�ดใหญ่ โดยจะเห็นได้ว่�  

ในป ีพ.ศ. 2542 ครวัเรอืนขน�ดใหญม่คี�่ r
(inc   –   exp)

 ทีเ่ปน็บวก คอื 0.885 และครวัเรอืนขน�ดเลก็มคี�่ r
(inc   –   exp)

 

ที่เป็นลบ คือ    –   0.339 ในขณะที่สถ�นก�รณ์กลับเป็นไปในท�งตรงกันข้�มในปี พ.ศ. 2552 ที่ครัวเรือน

ขน�ดใหญ่มีค่� r
(inc   –   exp) 

เท่�กับ    –   0.595 ในขณะที่ครัวเรือนขน�ดเล็กมีค่�เป็น 0.413

(ค) การศึกษาแบบจำาลองค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

ในส่วนก�รวิเคร�ะห์ส่วนสุดท้�ยนี้ เป็นก�รศึกษ�ผลกระทบของปัจจัยก�รมีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ใน 

ครัวเรือนต่อระดับค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน ที่ปรับค่�ด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ โดยใช้วิธีสมก�รถดถอย  

แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ใช้ในก�รศึกษ�พร้อมทั้งคำ�อธิบ�ยตัวแปร แสดงได้ดังต่อไปนี้

ln_exp =  f (ln_inc, ln_inc*age_hh1, ln_inc*age_hh2, age_hh1, age_hh2, age_hh1*age_no,  

   age_hh2*age_no)

โดย ln_exp  คือ  ค่�ลอก�ริทึมธรรมช�ติของค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน

 ln_inc คือ  ค่�ลอก�ริทึมธรรมช�ติของร�ยได้ของครัวเรือน

 age_hh1 และ  คือ  ตัวแปรหุ่นแสดงประเภทครัวเรือน ซึ่งจะมีค่�เท่�กับ 1 เมื่อเป็น

 age_hh2  “ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอยู่อ�ศัยและทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 คน” และ   

   “ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอยู่อ�ศัยแต่ไม่ได้ทำ�ง�น” ต�มลำ�ดับ ห�กเป็น   

   “ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ” ทั้ง age_hh1 และ age_hh2 จะเป็น 0

 age_no คือ  จำ�นวนผู้สูงอ�ยุในครัวเรือน

 ln_inc*age_hh คือ  ตัวแปรปัจจัยด้�นร�ยได้ร่วมกับประเภทครัวเรือน

 age_hh*age_no คือ  ตัวแปรปัจจัยประเภทครัวเรือนกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุในครัวเรือน

แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนได้ถูกกำ�หนดและสร้�งขึ้นภ�ยใต้กรอบก�รศึกษ�เกี่ยวกับ 

ผลกระทบของก�รมีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ในครัวเรือนต่อค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน โดยค�ดก�รณ์ว่� ก�รมี 

ผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ในครัวเรือน น่�จะส่งผลทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนสูงขึ้นต�มไปด้วย ในแบบจำ�ลอง 

ค่�ใช้จ่�ยนี้ ร�ยได้ของครัวเรือนเป็นหนึ่งในตัวแปรอธิบ�ยที่ถือได้ว่�เป็นตัวกำ�หนด (Determinant)  

ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะในส่วนที่ไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ยจำ�เป็น ซึ่งมีแนวโน้มผันแปรต�มระดับ

ร�ยไดม้�กกว�่ค�่ใชจ้�่ยทีจ่ำ�เปน็ ตวัแปรเกีย่วกบัผูส้งูอ�ยทุีไ่ดก้ำ�หนดในแบบจำ�ลองประกอบดว้ย ตวัแปร

ที่สะท้อนถึงก�รมีอยู่ของผู้สูงอ�ยุที่อ�ศัยในครัวเรือน สถ�นภ�พท�งก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุในครัวเรือน 

และจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้ ในแบบจำ�ลองก็ได้เพิ่มตัวแปรร่วมระหว่�งร�ยได้กับปัจจัยผู้สูงอ�ยุใน 

ครัวเรือนไว้ด้วย เพื่อแสดงถึงผลกระทบจ�กร�ยได้ของครัวเรือนที่มีต่อค่�ใช้จ่�ยซึ่งแตกต่�งกันในแต่ละ

ประเภทครัวเรือนต�มก�รมีอยู่และสถ�นภ�พของผู้สูงอ�ยุ
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ตาราง 7 แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน ปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ด้วยวิธีสมก�รถดถอย

ตัวแปรอธิบาย
ค่าสัมประสิทธิ์

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552

ค่าคงที่ (Constant) 2.805 3.130

ln_inc 0.644 0.626

ln_inc*age_hh1    –   0.033    –   0.026

ln_inc*age_hh2 0.007 0.075

age_hh1 0.200 0.146

age_hh2    –   0.082    –   0.677

age_hh1*age_no    –   0.020    –   0.028

age_hh2*age_no    –   0.008    –   0.037

R2 0.685 0.659

F   –   test (sig.) 0.000 0.000

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ตัวแปรต�ม คือ ค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนปรับด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ (ln_exp) 
ค่�สัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรอธิบ�ย มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ณ ระดับ 0.05

จ�กค่�สัมประสิทธิ์ที่ได้ต�มแบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีสมก�รถดถอย 

ดังแสดงในต�ร�ง 7 ส�ม�รถนำ�ม�เขียนในรูปของสมก�รแบบจำ�ลองค�่ใช้จ่�ยสำ�หรับครัวเรือนในแต่ละ

ประเภทต�มปัจจัยก�รมีอยู่ของผู้สูงอ�ยุได้ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2542

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ln_exp = 2.805 + 0.644*ln_inc 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ทำ�ง�น) ln_exp = 3.005 + 0.611* ln_inc   –   0.020*age_no

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ไม่ทำ�ง�น) ln_exp = 2.723 + 0.651* ln_inc   –   0.008*age_no

พ.ศ. 2552

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ln_exp = 3.130 + 0.626*ln_inc 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ทำ�ง�น) ln_exp = 3.276 + 0.600* ln_inc   –   0.028*age_no

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ (ไม่ทำ�ง�น) ln_exp = 2.453 + 0.701* ln_inc   –   0.037*age_no
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ผลข�้งตน้แสดงใหเ้หน็ว�่ สถ�นก�รณท์ัง้ในปจัจบุนัและในอดตี (พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2542) มคีว�ม

สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับก�รค�ดก�รณ์ในตอนต้นของก�รศึกษ�ที่ค�ดว่� ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุโดย

เฉพ�ะกลุม่ทีไ่มท่ำ�ง�น น�่ทีจ่ะมแีนวโนม้ค่�ใชจ้�่ยของครวัเรอืนสงูกว่�ครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้งูอ�ยใุนประเดน็

ต่�งๆ ที่แตกต่�งกัน จ�กแบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยในปี พ.ศ. 2552 สัมประสิทธิ์ค่�คงที่ได้ชี้ให้เห็นว่�ครัวเรือน 

ผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�น มีค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนตั้งต้นหรือค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ขึ้นกับระดับร�ยได้ของครัวเรือน

สงูทีส่ดุ (3.276) ต�มดว้ยครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้งูอ�ย ุ(3.130) และครวัเรอืนผูส้งูอ�ยทุีไ่มท่ำ�ง�น (2.453) อย�่งไร

ก็ต�ม ในส่วนก�รเปลี่ยนแปลงร�ยได้ของครัวเรือนปร�กฏว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุที่ไม่ทำ�ง�น กลับมี 

ค�่คว�มยดืหยุน่ของค�่ใชจ้�่ยของครวัเรอืนสงูทีส่ดุ โดยเมือ่ร�ยไดข้องครวัเรอืนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ค�่ใชจ้�่ย

ในครัวเรือนกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นต�มไปด้วยในอัตร�ร้อยละ 0.701 ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ไม่มี 

ผู้สูงอ�ยุจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.626 และเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น คือ ร้อยละ 0.600 

นอกจ�กนี้ ก�รเพิ่มขึ้นในจำ�นวนผู้สูงอ�ยุจ�กที่ค�ดก�รณ์ว่� จะส่งผลทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนสูงขึ้น  

ค�่สมัประสทิธิท์ีไ่ดจ้�กแบบจำ�ลองซึง่มคี�่เปน็ลบ ทัง้ในครวัเรอืนผูส้งูอ�ยทุีท่ำ�ง�นและไมท่ำ�ง�น (   –   0.028 

และ    –   0.037 ต�มลำ�ดับ) กลับชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงแทน 

จ�กแบบจำ�ลองในปี พ.ศ. 2542 สัมประสิทธิ์ค่�คงที่ที่ได้ ให้ผลที่ค่อนข้�งคล้�ยคลึงกับในปี  

พ.ศ. 2552 กล่�วคือ ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�นมีค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนตั้งต้นหรือค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ขึ้นกับ

ระดับร�ยได้ครัวเรือนที่สูงที่สุด (3.005) แต่มีค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้ของครัวเรือนต่ำ�ที่สุด 

(0.611) และก�รเพิม่จำ�นวนผูส้งูอ�ยทุีม่ใีนครวัเรอืน แทนทีจ่ะสง่ผลใหค้�่ใชจ้�่ยครวัเรอืนสงูขึน้ กลบัสง่ผล

ทำ�ใหค้�่ใชจ้�่ยทีเ่กดิมแีนวโนม้ลดต่ำ�ลง แมว้�่ค�่สมัประสทิธิ ์(ทีม่คี�่เปน็ลบ) ทีไ่ดจ้ะต่ำ�กว�่ในป ีพ.ศ. 2552 

ก็ต�ม นอกจ�กนี้ ยังพบว่� แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุและครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ 

ที่ไม่ได้ทำ�ง�นมีคว�มใกล้เคียงกันเป็นอย�่งม�ก โดยมีสัมประสิทธิ์ค�่ใช้จ่�ยตั้งต้นที่ 2.805 และ 2.723 

และค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้ของครัวเรือนเท่�กับ 0.644 และ 0.651 ต�มลำ�ดับ

สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ

จ�กก�รศึกษ�เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้สูงอ�ยุไทย ซึ่งต�มนิย�มหม�ยถึง ผู้ที่มี 

อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป พบว่� สัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุและครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วยในประเทศไทย  

เพ่ิมสูงข้ึนตลอดช่วงระยะเวล� 10 ปีท่ีผ่�นม� โดยคิดเป็นร้อยละ 10.31 ของประช�กรท้ังหมด และร้อยละ 

26.76 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2552 โดยประช�กรผู้สูงอ�ยุกว่� 2 ใน 3 อยู่ในช่วงอ�ยุ 70   –   74 ปี 

และ 65   –   69 ปี และดำ�รงสถ�นภ�พในฐ�นะหัวหน้�ครัวเรือนเกือบร้อยละ 60 ซึ่งในจำ�นวนนี้ประม�ณ 

6.12 แสนคน หรือร้อยละ 6.5 พักอ�ศัยอยู่โดยลำ�พัง เกือบทั้งหมดได้รับสิทธิก�รคุ้มครองท�งสุขภ�พ 

จ�กอย�่งนอ้ยหนึง่สวสัดกิ�รในปจัจบุนั ซึง่รอ้ยละ 79.2 คอื หลกัประกนัสขุภ�พถว้นหน�้ หรอื “บตัรทอง” 
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ประม�ณ 1 ใน 3 ยังคงทำ�ง�นหรือประกอบกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 19  

ทำ�ธรุกจิสว่นตวัโดยไมม่ลีกูจ�้ง สำ�หรบัลกัษณะท�งเศรษฐสงัคมของครวัเรอืนผูส้งูอ�ย ุพบว�่ มอีตัร�สว่น

พึ่งพิงภ�ยในครัวเรือนที่สูงกว่�ครัวเรือนทั่วไปโดยรวมเกือบ 2 เท่� และประม�ณ 1 ใน 3 ของครัวเรือน 

ไม่ได้ปฏิบัติง�นในเชิงเศรษฐกิจ ส่วนร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนต่อเดือนโดยเฉลี่ยไม่แตกต�่งจ�ก

ครัวเรือนทั่วไปที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย แต่เมื่อปรับระดับร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนด้วย 

ค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ ทำ�ให้พบว่�ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วยนั้น ต่ำ�กว่� 

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุอย่�งเห็นได้ชัดพอควร 

ในส่วนก�รศึกษ�เปรียบเทียบสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุกับครัวเรือนที่ไม่มี 

ผู้สูงอ�ยุ พบว่� ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ ทั้งที่ยังคงทำ�ง�นและไม่ทำ�ง�น มีภ�ระค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พด้�นค่�ย�และ

เวชภัณฑ์ ค่�รักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่สูงกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ทั้งในรูปมูลค่� 

ค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือน และภ�ระที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้ของครัวเรือน อย่�งไรก็ต�ม  

เมือ่ทำ�ก�รวเิคร�ะหส์ถ�นก�รณข์องครวัเรอืนในด้�นค�่ใชจ้่�ยรวมทัง้สิน้ตอ่เดอืน เทยีบกบัคว�มส�ม�รถ

ในก�รห�หรือก�รมีร�ยได้ โดยใช้ก�รเปรียบเทียบอันดับสถ�นะของครัวเรือนต�มระดับร�ยได้และ 

ค่�ใช้จ่�ย กลับพบว่� ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มสถ�นก�รณ์ท�งก�รเงินที่ด้อยหรือดีน้อยกว่� 

ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุทั้งสองกลุ่ม

นอกจ�กนี้ ผลก�รศึกษ�แบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยครัวเรือน ที่ปรับค่�ด้วยค่�ผู้ใหญ่สมมูลย์ โดยใช้ 

วิธีสมก�รถดถอยก็ไม่ส�ม�รถให้ข้อค้นพบที่ชัดเจนได้ว่� ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยโดย 

เปรยีบเทยีบทีส่งูกว�่ หรอืมสีถ�นก�รณท์�งเศรษฐกจิในค�่ใชจ้�่ยภ�พรวมของครวัเรอืนทีเ่ปน็ภ�ระม�กกว�่

ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ โดยพบหรือยืนยันได้เพียงว่� ค่�ใช้จ่�ยตั้งต้นหรือค่�ใช้จ่�ยที่อิสระจ�กระดับ 

ร�ยได้ของครัวเรือนในครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�น มีแนวโน้มที่สูงกว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ  

แต่ค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้นั้นต่ำ�กว่� ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยตั้งต้นของ

ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ไม่ทำ�ง�นมีแนวโน้มต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ แต่กลับมีค่�คว�มยืดหยุ่นของ 

ค่�ใช้จ่�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้ที่สูงกว่�

จ�กผลก�รศกึษ�จ�กทัง้ 3 สว่น ชีใ้หเ้หน็ว่� ก�รทีค่รวัเรอืนมสีม�ชกิอย�่งนอ้ยหนึง่คนเปน็ผูส้งูอ�ยุ

นั้น ไม่ส�ม�รถปฏิเสธได้ว่�ทำ�ให้มีภ�ระค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่�งชัดเจนในส่วนของค่�ใช้จ่�ย

สุขภ�พเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะเมื่อผู้สูงอ�ยุในครัวเรือนนั้นไม่ได้ทำ�ง�นหรือ

ประกอบกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีส�เหตุม�จ�กปัญห�ข้อจำ�กัดท�งสุขภ�พและร่�งก�ย 

จงึถอืเปน็ภ�พสะทอ้นของแนวโนม้ก�รเปน็โรคและอ�ก�รเจบ็ปว่ยทีม่�กกว�่ของผูส้งูอ�ยกุลุม่นี ้เมือ่เปรยีบ

เทียบกับผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�น 
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นอกจ�กค่�ใช้จ่�ยสุขภ�พที่สูงกว่�แล้ว ยังพบว่�ระดับร�ยได้ของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ ไม่ว่�ผู้สูงอ�ยุ

นั้นจะยังคงทำ�ง�นหรือไม่ทำ�ง�นก็ต�ม โดยเฉลี่ยจะต่ำ�กว่�ร�ยได้ของครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเหตุผล

อธิบ�ยที่ง่�ยที่สุด คือ ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุนั้นมีขน�ดครัวเรือนหรือจำ�นวนสม�ชิกที่มีแนวโน้มม�กกว่�หรือ

อย่�งน้อยก็ไม่แตกต่�งจ�กครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุม�กนัก แต่กลับมีจำ�นวนสม�ชิกที่ยังคงทำ�ง�นหรือ

ดำ�เนนิกจิกรรมท�งเศรษฐกจิคดิเปน็สดัสว่นทีน่อ้ยกว�่ (จ�กอตัร�สว่นพึง่พงิทีม่�กกว�่ 2 เท�่) หรอืแมห้�ก

สม�ชิกที่เป็นผู้สูงอ�ยุนั้นยังคงทำ�ง�น ประสิทธิภ�พก�รผลิต (Productivity) ของก�รทำ�ง�นซึ่งเป็นตัวชี้วัด

ของค่�ตอบแทนหรือร�ยได้ที่ได้รับ ก็มีแนวโน้มจะต่ำ�กว่�เมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในวัยทำ�ง�น

อย่�งไรก็ต�ม ข้อค้นพบที่น่�สนใจ คือ แม้โดยรวมระดับร�ยได้ครัวเรือนของครัวเรือนจะต่ำ�กว่�  

อกีทัง้ยงัมภี�ระค�่ใชจ้�่ยสขุภ�พทีส่งูกว�่ ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยกุลบัมสีถ�นก�รณท์�งก�รเงนิ ซึง่พจิ�รณ�

จ�กค่�ใช้จ่�ยครัวเรือนทั้งหมดที่จำ�เป็น เปรียบเทียบกับร�ยได้ที่ครัวเรือนมีหรือห�ได้ที่ “ดีกว่�” ครัวเรือน

ที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ โดยปร�กฏก�รณ์นี้น่�ที่จะส�ม�รถอธิบ�ยได้จ�กก�รว�งแผนก�รใช้เงินภ�ยในครัวเรือน 

ผูส้งูอ�ยทุีม่คีว�มรดักมุและระมดัระวงัม�กกว�่ครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้งูอ�ยทุีม่รี�ยไดใ้นระดบัเดยีวกนั เนือ่งจ�ก

คว�มเสี่ยงและคว�มไม่แน่นอนของคว�มต้องก�รใช้เงินของผู้สูงอ�ยุในย�มฉุกเฉินและกะทันหัน (โดย

เฉพ�ะค�่ใชจ้�่ยสขุภ�พและก�รรกัษ�พย�บ�ล) อกีทัง้คว�มไมแ่นน่อนของร�ยไดท้ีส่งูกว�่ซึง่อ�จเปน็เหตผุล

เดียวกันที่ใช้อธิบ�ยได้ว่� เหตุใดค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มที่จะลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น  

เมื่อจำ�นวนผู้สูงอ�ยุในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลก�รศึกษ�จ�กแบบจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน

เช่นเดียวกับข้อค้นพบที่ได้ว่� ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ยังคงทำ�ง�นมีค่�คว�มยืดหยุ่นของค่�ใช้จ่�ยของ

ครัวเรือนต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้ที่ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุ (แม้ว่�ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่

จำ�เปน็หรอืค�่ใชจ้�่ยตัง้ตน้จะสงูกว�่กต็�ม) ในสว่นของครวัเรอืนผูส้งูอ�ยทุีไ่มท่ำ�ง�น ก�รทีค่�่คว�มยดืหยุน่

ของค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้มีค่�ค่อนข้�งสูงนั้น น่�จะอธิบ�ยได้จ�กระดับ

ของร�ยได้ของครัวเรือนที่ค่อนข้�งต่ำ�กว่�ครัวเรือนประเภทอื่น (เนื่องจ�กอัตร�ส่วนพึ่งพิงที่สูงกว่�)  

ซึง่ทำ�ใหเ้มือ่ร�ยไดเ้ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ คว�มโนม้เอยีงทีจ่ะใชจ้่�ยกเ็พิม่สงูขึน้ในสดัสว่นทีส่งูกว่�ครวัเรอืน

ที่มีร�ยได้ในระดับที่สูงกว่� ซึ่งเป็นไปต�มแนวคิด “คว�มโน้มเอียงหน่วยสุดท้�ยของก�รบริโภคต่อระดับ

ร�ยได้ (Marginal Propensity to Consume: MPC)” ที่มีแนวโน้มที่สูงกว่� ณ ระดับร�ยได้ที่ต่ำ�กว่�
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ภำวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็นอย่ำงไร  

เมื่อผู้สูงวัยเป็นหัวหน้ำครัวเรือน?

How does the Household Economic Situation Look Like 

when the Elderly are the Household Head?

สวรัย บุณยมานนท์ และ จรัมพร โห้ลำายอง 
Sawarai Boonyamanond  and Charamporn Holumyong

บทคัดย่อ

ก�รศึกษ�นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์เปรียบเทียบภ�วะเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และ 
ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� โดยใช้ข้อมูลจ�กสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552  
ผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็นว่� ครัวเรือน 2 กลุ่ม มีภ�วะเศรษฐกิจที่แตกต่�งกันอย่�งชัดเจน ไม่ว่�จะเป็น ร�ยได้  
ค�่ใชจ้�่ย หรอืหนีส้นิของครวัเรอืน นอกจ�กแหลง่ทีม่�ของร�ยไดแ้ละแบบแผนในก�รบรโิภคของครวัเรอืนจะแตกต�่งกนั
แล้ว ยังพบว่� ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุจะมีร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ใน 
วัยทำ�ง�น แต่ห�กพิจ�รณ�สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�จะใช้จ่�ยในสัดส่วนที่ต่ำ�กว่� 
ประเด็นที่สำ�คัญ คือ ครัวเรือนกลุ่มนี้ มีสัดส่วนก�รเป็นหนี้สินและภ�ระหนี้สิ้น ทั้งในระบบและนอกระบบ ต่ำ�กว�่ครัว
เรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน�้หล�ยเท�่ตวั และยงัมคีว�มมัน่คงในทีอ่ยูอ่�ศยัม�กกว�่ เนือ่งจ�กสว่นใหญเ่ปน็เจ�้ของ
บ�้นและทีด่นิทีต่นเองและครอบครวัอยูอ่�ศยั คว�มแตกต�่งระหว�่งครวัเรอืนทัง้ 2 กลุม่นี ้สะทอ้นใหเ้หน็ว�่ หวัหน�้ครวั
เรอืนสงูอ�ยมุคีว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รจดัก�รก�รเงนิภ�ยในครวัเรอืนไดอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พ ส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ ์
และคว�มรู้ต่�งๆ ในช่วงชีวิต ม�ปรับใช้ในก�รดูแลคว�มเป็นอยู่ของสม�ชิกในครัวเรือน ได้เป็นอย่�งดี

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย ภาวะเศรษฐกิจ หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุ ความเหลื่อมล้ำาทางรายได้

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic situation of households headed by elderly compared to those 
headed by working   –   age adults. Utilizing the Socio   –   Economic Survey 2009, finding indicate it is found that these 
two groups of households are significantly different from each other, in terms of income, expenditure and debt 
burden. Apart from differences in sources of income and pattern of consumption, elderly   –   headed households 
are found to have lower monthly income and expenditure than those working   –   age   –   headed households.  
However, when considering the ratio of expenditure to income, households headed by elderly tend to spend a 
smaller proportion of their income. Importantly, the proportion of those who are indebted as well as the amount 
of debt incurred, are much lower than households headed by working   –   age adults. Moreover, elderly   –   headed 
households are more secure in terms of accommodation since most of them live in their own house on their own 
land. These differences suggest that elderly headed households seem to effectively manage household’s financial 
situation and be able to incorporate their experiences and knowledge gained in fostering the well   –   being of 
household members.

Keywords: Thai elderly, Economic situation, Elderly household head, Income inequality

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ประเมินบทคว�ม ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวท�งอันเป็นประโยชน์ในก�รปรับปรุงบทคว�ม และ 
ขอขอบคุณสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ที่ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลที่ใช้ในก�รศึกษ�ครั้งนี้
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� ประเทศไทยได้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งประช�กรที่สำ�คัญ นั่นก็คือ  

ก�รก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ สัดส่วนของประช�กรสูงอ�ยุต่อประช�กรทั้งหมดของประเทศ ได้เพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่�ร้อยละ 10 (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2551)  

ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญภ�ยในระยะเวล�อันสั้น และมีแนวโน้มที่ดำ�เนินต่อไปอย�่งต่อเนื่องนี้ ทำ�ให้

หน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน รวมถึงผู้ที่อยู่ในวัยกล�งคน และผู้ที่กำ�ลังจะ 

กล�ยเปน็ผูส้งูอ�ยใุนอกีไมช่�้ หนัม�สนใจและใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รเตรยีมพรอ้ม ทัง้ท�งร�่งก�ยและจติใจ 

ตลอดจนเตรียมคว�มพร้อมท�งเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ก�รก้�วเข้�สู่วัยสูงอ�ยุนั้น เป็นไปอย่�งมั่นคง

และมีคุณค่�

ก�รทีห่วัหน�้ครวัเรอืนก�้วเข�้สูภ่�วะสงูอ�ยนุัน้ ยอ่มตอ้งเผชญิกบัสถ�นะท�งสขุภ�พทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ตลอดจนโอก�สในก�รมีส่วนร่วมในแรงง�นที่น้อยลง ซึ่งส่งผลต่อทักษะในก�รทำ�ง�น คว�มส�ม�รถ

ในก�รห�ร�ยได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และภ�วะเศรษฐกิจโดยรวมของครัวเรือนอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

แต่ห�กมองในท�งกลับกันว่� ผู้สูงอ�ยุ คือ ทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณค่� ด้วยเป็นผู้สั่งสมประสบก�รณ์ 

และภูมิปัญญ�ม�เป็นเวล�น�นกว่� 60 ปี จึงน่�จะก่อให้เกิดคุณูปก�รต่อตนเองและครอบครัวได้อย�่ง

แน่นอน (ชื่นฤทัย และคณะ 2550) ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ จึงไม่น่�จะมีสถ�นภ�พท�งก�รเงิน

หรือเศรษฐกิจที่แตกต่�งจ�กครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�นเท่�ใดนัก 

วิธีกำรศึกษำ

ก�รศกึษ�ครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษ�บทบ�ทของผูส้งูอ�ยใุนฐ�นะหวัหน�้ครวัเรอืน ว�่สง่ผลตอ่

ภ�วะเศรษฐกิจของครัวเรือนอย่�งไร โดยทำ�ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบระหว่�งครัวเรือนที่หัวหน้�เป็น 

ผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ว่�มีคว�มแตกต่�งกันหรือไม่ ม�กหรือน้อยเพียงใด  

โดยพิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบต่�งๆ ของครัวเรือน ไม่ว่�จะเป็นลักษณะโดยทั่วไปของครัวเรือน ลักษณะ

ท�งประช�กรของหัวหน้�ครัวเรือน องค์ประกอบของครัวเรือน ที่อยู่อ�ศัย ตลอดจนภ�วะเศรษฐกิจ 

ของครัวเรือน ทั้งร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย และหนี้สิน นอกจ�กนี้ ยังทำ�ก�รวิเคร�ะห์คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้

ภ�ยในกลุ่ม และระหว่�งกลุ่มครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มด้วย โดยตั้งอยู่บนสมมติฐ�นที่ว่� ภ�วะเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุนี้ ไม่น่�จะแตกต่�งจ�กครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�นเท่�ใดนัก 

ก�รศึกษ�นี้ ใช้ข้อมูลจ�กสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household  

Socio   –   Economic Survey) พ.ศ. 2552 ซึ่งดำ�เนินก�รจัดเก็บโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเป็นประจำ�ทุกๆ  

2 ปี และเริ่มจัดเก็บทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นม� โดยเก็บข้อมูลจ�กครัวเรือนตัวอย่�งในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบ�ล และมีก�รถ่วงน้ำ�หนัก (Weight) จึงทำ�ให้ข้อมูลที่ได้ ส�ม�รถ 

ใช้เป็นตัวแทนของครัวเรือนทั่วประเทศไทยได้ ซึ่งต�มนิย�มของก�รสำ�รวจ หัวหน้�ครัวเรือน หม�ยถึง  

ผู้ที่สม�ชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ยอมรับนับถือ และยกย่องให้เป็นหัวหน้� โดยอ�จเป็นผู้รับผิดชอบ 

ท�งด้�นก�รเงินและสวัสดิก�รของครัวเรือนหรือไม่ก็ได้ (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2547) 
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ผลกำรศึกษำ

ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน

ผลก�รศึกษ� พบว่� หัวหน้�ครัวเรือนในประเทศไทยมีอ�ยุมัธยฐ�น 51 ปี โดยหัวหน้�ครัวเรือนที่

มีอ�ยุน้อยที่สุด มีอ�ยุเพียง 9 ปี ส่วนหัวหน้�ครัวเรือนที่มีอ�ยุม�กที่สุด มีอ�ยุถึง 99 ปี เมื่อจำ�แนก 

ครัวเรือนออกเป็นกลุ่มๆ ต�มอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน ประม�ณร้อยละ 71 ของครัวเรือนทั้งหมด 

ทั่วประเทศ มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยทำ�ง�น คือ มีอ�ยุระหว่�ง 15   –   59 ปี โดยกว่�ครึ่งมีหัวหน้�ครัว

เรือนอยู่ในวัยกล�งคน คือ อ�ยุระหว่�ง 40   –   59 ปี สำ�หรับครัวเรือนที่เหลือนั้น มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ 

นอกวัยทำ�ง�น กล่�วคือ ร้อยละ 0.03 มีหัวหน้�ครัวเรือนที่ยังอยู่ในวัยเด็ก (อ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปี) ส่วนอีก

ประม�ณร้อยละ 29 มีหัวหน้�ครัวเรือนอ�ยุ 60 ปี ขึ้นไป (รูป 1) โดยสัดส่วนดังกล่�ว น่�จะเพิ่มขึ้น 

ในอน�คต ต�มก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร ที่มีผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

รูป 1 

ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน

วัยทำงาน
(70.58)

80 ปขึ้นไป
(3.43)

70-79 ป
(10.11)

60-69 ป
(15.85)

ต่ำกวา 15 ป
(0.03)

20-29 ป (5.19)
30-39 ป (15.31)

15-19 ป (0.51)

40-49 ป (25.37)

50-59 ป (24.20)

หัวหนาครัวเรือนสูงอายุ (n = 3,986,459)

หัวหนาครัวเรือนวัยทำงาน (n = 15,587,519)

ครัวเรือนทั้งหมด (N = 19,573,978)

ชาย

57.96
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42.04
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32.88
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ครัวเรือนประเภทที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 ครัวเรือนประเภทที่ 3

ไมมีหนี้สิน

34.9 36.4 46.1 58.9 68.3 72.2

65.1 63.6 53.9 41.1 31.7 27.8

มีหนี้สิน

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

เพือ่ใหก้�รเปรยีบเทยีบระหว�่งครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยเุปน็หวัหน�้ กบัครวัเรอืนอืน่ๆ ทีห่วัหน้�ไมเ่ปน็

ผู้สูงอ�ยุมีคว�มชัดเจน และส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รว�งนโยบ�ยได้อย่�งแท้จริง ก�รศึกษ�ครั้งนี้ 

จึงแบ่งกลุ่มครัวเรือนตัวอย่�งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�ครัวเรือน และ

กลุ่มครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�ครัวเรือน โดยทำ�ก�รศึกษ�เปรียบเทียบคุณลักษณะต่�งๆ ท�ง

ประช�กรและท�งเศรษฐกิจ ระหว่�งกลุ่มครัวเรือนตัวอย่�ง 2 กลุ่มนี้เท่�นั้น ไม่นำ�ครัวเรือนที่มีเด็ก 

เป็นหัวหน้�เข้�ม�ประกอบก�รศึกษ� ซึ่งกลุ่มครัวเรือนดังกล�่ว มีสัดส่วนที่น้อยม�กเมื่อเปรียบเทียบกับ

ครัวเรือนทั้งหมด 

นอกจ�กนี ้จะขอยดึนยิ�มใหมข่องผูส้งูอ�ยไุทย ทีเ่ปลีย่นจ�กนยิ�มเดมิทีว่�่ ผูส้งูอ�ย ุคอื ประช�กร

ที่มีอ�ยุ 60 ปี  ขึ้นไป ให้หม�ยถึง ประช�กรที่มีอ�ยุ 65 ปี ขึ้นไป ต�มที่ปร�โมทย์ และ ปัทม� (2553) ให้ข้อ

เสนอแนะ เพร�ะนอกจ�กจะเปน็ไปต�มหลกัทีใ่ชก้นัทัว่ไปในประเทศทีพ่ฒัน�แลว้ ยงัเปน็ก�รปรบัใหเ้หม�ะ
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กับคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข ซึ่งทำ�ให้อ�ยุค�ดเฉลี่ยที่เหลือยืนย�วขึ้น  

รวมถึงคว�มส�ม�รถในก�รประกอบชีพได้อย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย ผลจ�กก�รเปล่ียนนิย�มผู้สูงอ�ยุน้ี 

ทำ�ให้สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� ลดลงจ�กร้อยละ 29 เหลือเพียงร้อยละ 20 เท่�นั้น

เมื่อพิจ�รณ�สัดส่วนครัวเรือนทั้ง 2 ประเภท ต�มภูมิภ�คและพื้นที่ที่อยู่อ�ศัย พบว่� ภ�คเหนือ 

และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�ในสัดส่วนที่สูงที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 

24 และร้อยละ 22 ต�มลำ�ดับ ส่วนภ�คกล�ง และกรุงเทพมห�นคร เป็นภูมิภ�คที่มีหัวหน้�ครัวเรือน 

สงูอ�ยใุนสดัสว่นทีต่่ำ�ทีส่ดุ คอื คดิเปน็รอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 14 ต�มลำ�ดบั โดยในเขตเทศบ�ลจะมสีดัสว่น

ต่ำ�กว่�นอกเขตเทศบ�ลประม�ณร้อยละ 5

รูป 2 แสดงให้เห็นว่� ร้อยละ 67 ของหัวหน�้ครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศเป็นเพศช�ย มีเพียง 

ร้อยละ 33 เท่�นั้นที่เป็นหัวหน้�ครัวเรือนเพศหญิง โดยห�กแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่ม ต�มก�รเป็น 

ผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน จะพบว่�มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งชัดเจน กล่�วคือ ในกลุ่มครัวเรือนที่มี 

คนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� หัวหน้�ครัวเรือนเพศช�ยจะมีสัดส่วนสูงกว่�หัวหน้�ครัวเรือนเพศหญิงถึง 

ร้อยละ 39 ส่วนในกลุ่มครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� สัดส่วนหัวหน้�ครัวเรือนเพศช�ยกลับลดลง  

แต่หัวหน้�ครัวเรือนเพศหญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และแตกต่�งกันเพียงร้อยละ 16 เท่�นั้น ทั้งนี้ เป็นเพร�ะ

เพศหญิงมีอ�ยุยืนย�วม�กกว่�เพศช�ยนั่นเอง

รูป 2 

ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุ และเพศของหัวหน้�ครัวเรือน

วัยทำงาน
(70.58)

80 ปขึ้นไป
(3.43)

70-79 ป
(10.11)

60-69 ป
(15.85)

ต่ำกวา 15 ป
(0.03)

20-29 ป (5.19)
30-39 ป (15.31)

15-19 ป (0.51)

40-49 ป (25.37)

50-59 ป (24.20)

หัวหนาครัวเรือนสูงอายุ (n = 3,986,459)

หัวหนาครัวเรือนวัยทำงาน (n = 15,587,519)

ครัวเรือนทั้งหมด (N = 19,573,978)

ชาย

57.96
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32.88
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ครัวเรือนประเภทที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 ครัวเรือนประเภทที่ 3

ไมมีหนี้สิน

34.9 36.4 46.1 58.9 68.3 72.2

65.1 63.6 53.9 41.1 31.7 27.8

มีหนี้สิน

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
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ต�ร�ง 1 แสดงให้เห็นว่� หัวหน้�ครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มีก�รศึกษ�ในระดับต่ำ� คือ  

จบก�รศึกษ�เพียงระดับประถมศึกษ�เท่�นั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สัดส่วนดังกล่�วในกลุ่มหัวหน้�

ครัวเรือนสูงอ�ยุ จะสูงกว่�ในกลุ่มหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก คือ ร้อยละ 90 และร้อยละ 

63 ต�มลำ�ดับ และห�กพิจ�รณ�หัวหน้�ครัวเรือนที่จบก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ� คือ จบปริญญ�ตรี 

ขึ้นไป จะพบว่� สัดส่วนหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นที่จบก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ� จะสูงกว่�สัดส่วน

เดียวกันของกลุ่มหัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุเกือบ 4 เท่� (ร้อยละ 10 และร้อยละ 3 ต�มลำ�ดับ)

ตาราง 1 รอ้ยละของครวัเรอืน จำ�แนกต�มก�รเปน็ผูส้งูอ�ยขุองหวัหน�้ครวัเรอืน และระดบัก�รศกึษ�ของ

หัวหน้�ครัวเรือน

ระดับการศึกษา หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือน
ครัวเรือนทั้งหมด

ของหัวหน้าครัวเรือน สูงอายุ วัยทำางาน

ประถมศึกษ� 89.85 63.22 68.10

มัธยมศึกษ�ตอนต้น 3.65 11.52 10.08

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 2.84 11.37 9.80

อนุปริญญ� 1.10 3.81 3.31

ปริญญ�ตรี 2.11 8.62 7.43

ปริญญ�โท 0.36 1.35 1.17

ปริญญ�เอก 0.08 0.05 0.06

ก�รศึกษ�อื่นๆ 0.01 0.06 0.05

รวม 100.00 100.00 100.00

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

 

เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน พบว่� ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือน 

ที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น มีค่�มัธยฐ�นของจำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือนเท่�กัน คือ 3 คน แต่ห�กพิจ�รณ�

ในร�ยละเอียด จะเห็นว่�ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม มีองค์ประกอบแตกต่�งกัน คือ หัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุ  

จะอยู่อ�ศัยเพียงลำ�พังคนเดียวในสัดส่วนที่สูงกว่�หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�น โดยคิดเป็นร้อยละ 15  

และร้อยละ 11 ต�มลำ�ดับ ในท�งตรงกันข้�ม ร้อยละ 13 ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�นั้น  

เป็นครัวเรือนขน�ดใหญ่ มีสม�ชิก 6 คนขึ้นไป ส่วนในครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�นั้น สัดส่วน

ครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนขน�ดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 9 เท่�นั้น (ต�ร�ง 2)
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สำ�หรบัจำ�นวนสม�ชกิทีเ่ปน็ผูท้ำ�ง�นห�ร�ยไดใ้หค้รวัเรอืน (Earner) กค็ว�มแตกต�่งกนัอย�่งชดัเจน

ระหว่�งครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม โดยครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ มีค่�มัธยฐ�นของจำ�นวนสม�ชิกที่เป็น 

ผูท้ำ�ง�นห�ร�ยได ้1 คน สว่นครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน�้ มผีูท้ำ�ง�นห�ร�ยไดเ้ข�้ครวัเรอืนจำ�นวน 

2 คน ประเด็นที่น�่สนใจ คือ ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�นั้น ร้อยละ 27 เป็นครัวเรือนที่ไม่ม ี

ผู้ทำ�ง�นห�ร�ยได้เลย ตรงกันข้�มกับครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ที่กว่�ร้อยละ 70 มีผู้ทำ�ง�น

ห�ร�ยได้ 2 คนเป็นอย่�งน้อย 

ในภ�พรวม พบว�่ สม�ชกิในครวัเรอืนทีห่วัหน�้เปน็ผูส้งูอ�ย ุมแีนวโนม้จะตอ้งทำ�ง�นห�ร�ยไดเ้พือ่

สนับสนุนและเลี้ยงดูสม�ชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ม�กกว่�สม�ชิกในครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น 

กล่�วคือ ในกลุ่มครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� ผู้ทำ�ง�นห�ร�ยได้ 1 คน นอกจ�กดูแลตนเองแล้ว  

จะต้องรับภ�ระดูแลสม�ชิกในครัวเรือนอีก 1.03 คน1 ส่วนในกลุ่มครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�

นั้น ผู้ทำ�ง�นห�ร�ยได้ 1 คน จะต้องมีภ�ระดูแลสม�ชิกในครัวเรือนเพิ่มเติมอีกเพียง 0.74 คน

ตาราง 2 ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน จำ�นวนสม�ชิก 

และจำ�นวนสม�ชิกที่ทำ�ง�นห�ร�ยได้ในครัวเรือน

จำานวน

หัวหน้าครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้าครัวเรือน
วัยทำางาน

ครัวเรือนทั้งหมด

สมาชิก ผู้หารายได้ สมาชิก ผู้หารายได้ สมาชิก ผู้หารายได้

ไม่มี    –   26.54    –   4.19    –   8.74

1 คน 15.44 24.11 11.15 25.06 12.04 24.86

2 คน 26.99 30.49 23.03 49.19 23.83 45.38

3   –   5 คน 44.86 18.55 57.00 21.16 54.53 20.63

6 คนขึ้นไป 12.71 0.31 8.82 0.41 9.61 0.39

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

1 สูตรในก�รคำ�นวณ คือ     จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน       –   1

                              จำ�นวนสม�ชิกที่ทำ�ง�นห�ร�ยได้
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ห�กพิจ�รณ�สถ�นะท�งเศรษฐสังคม (Socio   –   economic class) ของครัวเรือน จ�กต�ร�ง 3 จะ

เห็นได้ว�่ ร้อยละ 41 ของครัวเรือนที่หัวหน�้เป็นผู้สูงอ�ยุ ไม่ได้ปฏิบัติง�นเชิงเศรษฐกิจ (Economically 

inactive) แต่อย่�งใด คือ มีร�ยรับจ�กบำ�เหน็จ บำ�น�ญ เงินช่วยเหลือจ�กรัฐ หรือบุคคลอื่นๆ รวมถึง

ทรัพย์สินต่�งๆ เป็นหลัก นอกจ�กนี้ เป็นผู้ทำ�ก�รเกษตรบนที่ดินของตนเอง (ร้อยละ 18) ลูกจ้�งประเภท

อื่น ได้แก่ เสมียน พนักข�ย/ให้บริก�ร และผู้ปฏิบัติง�นในกระบวนก�รผลิตและก่อสร้�ง (ร้อยละ 16)  

ผู้ประกอบธุรกิจ ก�รค้� อุตส�หกรรม และบริก�ร (ร้อยละ 13) ส่วนครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�นนั้น 

กว่�ร้อยละ 30 เป็นลูกจ้�งประเภทอื่น ร้อยละ 20 เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ก�รค้� อุตส�หกรรม และบริก�ร 

และร้อยละ 17 เป็นผู้ทำ�ก�รเกษตรที่มีที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง อย่�งไรก็ดี ยังมีครัวเรือนอีก 

เกือบร้อยละ 12 ที่ไม่ได้ประกอบอ�ชีพ

ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน และสถ�นะท�ง

เศรษฐสังคมของครัวเรือน

สถานะทางเศรษฐสังคม
หัวหน้าครัวเรือน

สูงอายุ
หัวหน้าครัวเรือน

วัยทำางาน
ครัวเรือนทั้งหมด

ผู้ทำ�ก�รเกษตร ที่เป็นเจ้�ของที่ดิน 17.79 16.92 17.1

ผู้ทำ�ก�รเกษตร ที่เช่�ที่ดิน/ใช้ที่ส�ธ�รณะ 2.03 3.78 3.43

ผู้ทำ�ประมง ป่�ไม้ ล่�สัตว์ เก็บของป่�  
บริก�รท�งก�รเกษตร

1.79 2.01 1.96

ผู้ประกอบธุรกิจ ก�รค้� อุตส�หกรรม และบริก�ร 12.92 19.86 18.44

ผู้ปฏิบัติง�นวิช�ชีพ วิช�ก�ร และนักบริห�ร 5.91 10.83 9.83

ผู้ใช้แรงง�น 2.93 4.53 4.20

ลูกจ้�งประเภทอื่น 15.51 30.32 27.30

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติง�นเชิงเศรษฐกิจ 41.12 11.76 17.74

รวม 100.00 100.00 100.00

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

แม้ว่�ผลก�รศึกษ�ในเบื้องต้นจะชี้ให้เห็นว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�โดยทั่วไป มีแนวโน้ม

ที่จะมีสถ�นะท�งเศรษฐสังคมด้อยกว่�ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� แต่ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็น 

ผู้สูงอ�ยุนี้ มีคว�มมั่นคงในด้�นที่อยู่อ�ศัยม�กกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ต�ร�ง 4 แสดงให้

เห็นว่� ประม�ณ 9 ใน 10 ของครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ เป็นเจ้�ของบ้�นและที่ดินที่ตนอ�ศัยอยู่ 

ในขณะทีค่รวัเรอืนทีห่วัหน�้อยูใ่นวยัทำ�ง�นนัน้ มปีระม�ณรอ้ยละ 73 เท�่นัน้ สว่นอกีรอ้ยละ 15 ตอ้งจ�่ย

ค่�เช่�บ้�นที่อยู่อ�ศัยด้วยตนเอง 
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ตาราง 4 ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน และสถ�นภ�พก�ร

ครอบครองที่อยู่อ�ศัย

การครอบครองที่อยู่อาศัย
หัวหน้าครัวเรือน

สูงอายุ
หัวหน้าครัวเรือน

วัยทำางาน
ครัวเรือนทั้งหมด

เจ้�ของบ้�นและที่ดิน 90.50 72.15 75.88

เจ้�ของบ้�นบนที่ดินเช่� 2.81 2.60 2.64

เจ้�ของบ้�นบนพื้นที่ส�ธ�รณะ 1.48 1.72 1.67

เช่�ซื้อ 0.15 1.56 1.27

เช่� 1.88 14.53 11.96

ผู้อื่นจ่�ยค่�เช่�ให้ 0.18 0.60 0.51

ไม่ต้องจ่�ยค่�เช่� 2.93 6.72 5.95

อื่นๆ 0.07 0.13 0.12

รวม 100.00 100.00 100.00

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน

เพื่อให้ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบภ�วะเศรษฐกิจของครัวเรือน ระหว่�งครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็น

หวัหน�้ และครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน้� เปน็ไปอย่�งเหม�ะสม ก�รศกึษ�นี ้จงึนำ�องคป์ระกอบ

ของครัวเรือนเข้�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย โดยทำ�ก�รแบ่งครัวเรือนออกเป็น 3 ประเภท ต�มจำ�นวน

และอ�ยุของสม�ชิกในครัวเรือน2 ได้แก่ 

1)  ครัวเรือนประเภทที่ 1 ประกอบด้วยสม�ชิก 2 คน คือ ผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 1 คน 

2)  ครัวเรือนประเภทที่ 2 ประกอบด้วยสม�ชิก 3 คน คือ ผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 2 คน 

3)  ครัวเรือนประเภทที่ 3 ประกอบด้วยสม�ชิก 4 คน คือ ผู้สูงอ�ยุ 1 คน วัยทำ�ง�น 2 คน และ 

 เด็ก 1 คน 

2 ผู้สูงอ�ยุ หม�ยถึง ผู้ที่มีอ�ยุ 65 ปี ขึ้นไป วัยทำ�ง�น หม�ยถึง ผู้ที่มีอ�ยุระหว่�ง 15   –   64 ปี และเด็ก หม�ยถึง ผู้ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 
15 ปี
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หลงัจ�กนัน้ทำ�ก�รวเิคร�ะหร์�ยได ้ค�่ใชจ้�่ย ตลอดจนภ�ระหนีส้นิของครวัเรอืน โดยเปรยีบเทยีบครวัเรอืน

ที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่คนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ในครัวเรือนแต่ละประเภท ต�มลำ�ดับ

1) รายได้ของครัวเรือน

เมื่อพิจ�รณ�ร�ยได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จะเห็นได้ว่� ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็น 

ผู้สูงอ�ยุ มีแนวโน้มที่จะมีร�ยได้ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ในทั้ง 3 ประเภทของครัวเรือน 

สำ�หรับครัวเรือนประเภทที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยสม�ชิกที่เป็นผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 1 คนนั้น พบว่� 

ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ จะมีร�ยได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนประม�ณ 12,674 บ�ท แตกต่�งจ�ก 

ครัวเรือนประเภทเดียวกัน ที่มีจำ�นวนสม�ชิกที่อยู่ในวัยสูงอ�ยุและวัยทำ�ง�นเท่�กัน แต่หัวหน้�ครัวเรือน

อยู่ในวัยทำ�ง�น ซึ่งมีร�ยได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 18,782 บ�ท ม�กกว่�ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ 

เปน็หวัหน้�ถงึ 1.5 เท่� ประเดน็ทีน่่�สนใจ คอื แหลง่ทีม่�ของร�ยไดข้องครวัเรอืนทัง้ 2 กลุม่นี ้กม็ลีกัษณะ

แตกต่�งกันด้วย

ต�ร�ง 5 แสดงให้เห็นว่� ประม�ณร้อยละ 47 ของร�ยได้ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�  

ม�จ�กก�รทำ�ง�น โดยเป็นค�่จ้�งและเงินเดือนร้อยละ 23 กำ�ไรจ�กก�รประกอบก�รเกษตรร้อยละ 13 

และกำ�ไรจ�กก�รประกอบธุรกิจร้อยละ 12 ส่วนครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�นั้น ประม�ณ  

1 ใน 3 ของร�ยได้ทั้งหมด ม�จ�กค่�จ้�งและเงินเดือน ร้อยละ 14 ม�จ�กก�รประกอบธุรกิจ มีเพียง 

ร้อยละ 4 เท่�นั้น ที่ม�จ�กก�รประกอบก�รเกษตร นอกจ�กนี้ ยังพบว่� เงินที่ได้รับเป็นก�รช่วยเหลือ 

มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ก็มีคว�มแตกต่�งกันในร�ยละเอียด โดยครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ  

มรี�ยไดท้ีม่�จ�กบำ�เหนจ็บำ�น�ญต�่งๆ เพยีงรอ้ยละ 8 แตไ่ดร้บัก�รชว่ยเหลอืจ�กบคุคลอืน่นอกครวัเรอืน 

รฐั และองคก์รต�่งๆ เปน็สดัสว่นถงึรอ้ยละ 18 ในขณะทีค่รวัเรอืนทีห่วัหน�้อยูใ่นวยัทำ�ง�น มเีงนิทีม่�จ�ก

แหล่งดังกล่�ว คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16 และร้อยละ 11 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ อ�จเป็นเพร�ะครัวเรือน 

ที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� โดยม�กจะประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้�ง ตรงกันข้�มกับครัวเรือน 

ที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ประกอบก�รเกษตร อยู่ในภ�คเศรษฐกิจนอกระบบ 

(Informal sector) จึงไม่ได้รับบำ�เหน็จ บำ�น�ญ หรือเงินสงเคร�ะห์ต่�งๆ เหมือนผู้ที่ประกอบอ�ชีพในภ�ค

เศรษฐกจิในระบบ (Formal sector) สว่นร�ยไดจ้�กทรพัยส์นิ ไมว่�่จะเปน็ก�รใหเ้ช�่หอ้ง ทีด่นิ หรอืสนิทรพัย ์

ดอกเบี้ยจ�กก�รลงทุนต่�งๆ พบว่� มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ร�ยได้ที่ไม่เป็นตัวเงินเฉลี่ยต่อเดือนของ 

ครัวเรือนท่ีหัวหน้�ครัวเรือนเป็นผู้สูงอ�ยุ ซ่ึงส่วนใหญ่ม�จ�กก�รประเมินค่�เช่�บ้�นท่ีอยู่โดยไม่เสียค่�เช่�น้ัน  

สูงกว่�ครัวเรือนอีกกลุ่มอย่�งเห็นได้ชัด สอดคล้องกับสถ�นภ�พก�รครอบครองที่อยู่อ�ศัย ที่ชี้ให้เห็นว่� 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� โดยม�กเป็นเจ้�ของบ้�นและที่ดินที่ครัวเรือนอยู่อ�ศัยเอง
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ตาราง 5 ร�ยได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 1 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และแหล่งร�ยได้

แหล่งรายได้

ครัวเรือนประเภทที่ 1

หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุ
(n = 559,077)

หัวหน้าครัวเรือนวัยทำางาน
(n = 148,062)

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) 12,674 100.00  18,782 100.00

1) รายได้ที่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน)

1.1) ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น

  ค่�จ้�งและเงินเดือน

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบธุรกิจ

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบก�รเกษตร

1.2) เงินที่ได้รับเป็นก�รช่วยเหลือ

  บำ�เหนจ็ บำ�น�ญ เบีย้หวดั และเงนิสงเคร�ะห์

  เงนิชว่ยเหลอืจ�กรฐั และบคุคลนอกครวัเรอืน

1.3) ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน

9,610 

 

2,861 

 1,502 

1,587 

 

1,064 

 2,257 

 338 

75.82

 

22.58

11.85

12.53

 

8.39

17.81

2.67

 15,316 

 

6,364 

 2,672 

 683 

 

 2,954 

 2,131 

512 

81.55

 

33.88

14.23

3.64

 

15.72

11.35

2.72

2) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน) 2,842 22.42  3,202 17.05

3) รายรับ (เฉลี่ยต่อเดือน) 223 1.76 265 1.41

รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 6,337   9,391  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ร�ยได้ของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001

 

ก�รมีสม�ชิกที่อยู่ในวัยทำ�ง�นเพิ่มอีก 1 คน น่�จะส่งผลต่อร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน รวมถึง  

องค์ประกอบต่�งๆ ของร�ยได้ที่น่�จะเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจ�กมีผู้ห�ร�ยได้จำ�นวนเพิ่มขึ้น ต�ร�ง 6  

แสดงให้เห็นว่� ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม มีร�ยได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจริง โดยครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ 

ก็ยังมีร�ยได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น แต่เมื่อนำ�จำ�นวนสม�ชิก 

ในครัวเรือนม�ประกอบก�รวิเคร�ะห์ จะพบว่� ร�ยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจ�ก  

6,337 บ�ท เป็น 6,859 บ�ท ห�กครัวเรือนนั้นๆ มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� แต่จะลดลงจ�ก 9,391 บ�ท  

เป็น 9,337 บ�ท ห�กครัวเรือนมีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�
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อย�่งไรกต็�ม องคป์ระกอบของร�ยไดต้�มแหลง่ทีม่�ของร�ยไดใ้นครวัเรอืนประเภทที ่2 ทีม่สีม�ชกิ 

3 คนนี้ เปลี่ยนแปลงไปจ�กครัวเรือนประเภทที่ 1 ที่มีสม�ชิก 2 คน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง สัดส่วนของ 

ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น ที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61 และร้อยละ 73 ในครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ 

และที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ ยังพบว่� ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�มี 

ร�ยไดจ้�กก�รประกอบก�รเกษตรในสดัสว่นลดลง ในขณะทีร่�ยไดจ้�กก�รประกอบธรุกจิมสีดัสว่นเพิม่ขึน้  

ส่วนเงินช่วยเหลือจ�กบุคคลอื่น รัฐ และองค์กรต่�งๆ ก็มีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังสูงกว่�ครัวเรือนที่มีคน 

วัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�

ตาราง 6 ร�ยได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 2 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และแหล่งร�ยได้

แหล่งรายได้

ครัวเรือนประเภทที่ 2

หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุ
(n = 273,169)

หัวหน้าครัวเรือนวัยทำางาน
(n = 171,746)

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) 20,576 100.00 28,011 100.00

1) รายได้ที่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน)

1.1)  ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น

  ค่�จ้�งและเงินเดือน

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบธุรกิจ

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบก�รเกษตร

1.2)  เงินที่ได้รับเป็นก�รช่วยเหลือ

  บำ�เหนจ็ บำ�น�ญ เบีย้หวดั และเงนิสงเคร�ะห์

  เงนิชว่ยเหลอืจ�กรฐัและบคุคลนอกครวัเรอืน

1.3)  ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน

16,736 

 

7,012 

3,800 

1,832 

 

1,244 

2,332 
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81.34

 

34.08

18.47

8.90

 

6.05

11.33

2.51
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15,167 

3,622 

1,660 

 

1,412 

2,005 
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54.15

12.93

5.93

 

5.04

7.16

1.55

2) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน) 3,484 16.93 3,574 12.76

3) รายรับ (เฉลี่ยต่อเดือน) 355 1.73 135 0.48

รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 6,859   9,337  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ร�ยได้ของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001
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ก�รศึกษ�ครั้งนี้ ยังวิเคร�ะห์ภ�วะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีเด็กอ�ศัยอยู่กับ 

ผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 2 คน โดยเปรียบเทียบระหว่�งกลุ่มครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุและ 

ที่อยู่ในวัยทำ�ง�น จ�กก�รศึกษ� พบว่� ร�ยได้ของครัวเรือนประเภทที่ 3 นี้ จะต่ำ�กว่�ร�ยได้ของครัวเรือน

ประเภทที่ 2 อย่�งเห็นได้ชัด ซึ่งน่�จะมีส�เหตุจ�กก�รที่สม�ชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือน ต้องรับหน้�ที่

หลักในก�รดูแลสม�ชิกในครัวเรือนที่เป็นเด็ก มีเวล�ที่จะทำ�ง�นห�ร�ยได้น้อยลง จึงส่งผลต่อระดับร�ยได้

อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำ�ให้ร�ยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือน

ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว อยู่ในระดับต่ำ�ที่สุด คือ เท่�กับ 4,442 บ�ท ในครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ

เป็นหัวหน้� และ 5,852 บ�ท ในครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�

เมื่อพิจ�รณ�ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น แม้ว่�ค่�จ้�งและเงินเดือนยังคงเป็นแหล่งร�ยได้หลักของ

ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แต่กำ�ไรที่ได้จ�กก�รประกอบก�รเกษตรก็มีสัดส่วนต่อร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน 

สูงขึ้นด้วย ส่วนหนึ่งอ�จเป็นเพร�ะครัวเรือนประเภทครัวเรือนขย�ยนี้ มักพบม�กในเขตชนบท ซึ่งทำ�ก�ร

เกษตรเป็นหลัก และอ�จเป็นเหตุผลที่ส�ม�รถอธิบ�ยก�รลดลงของสัดส่วนร�ยได้จ�กบำ�เหน็จ บำ�น�ญ 

เงินสงเคร�ะห์ต่�งๆ ที่ต่ำ�กว่�ครัวเรือนประเภทอื่นๆ ได้

ตาราง 7 ร�ยได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 3 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และแหล่งร�ยได้

แหล่งรายได้

ครัวเรือนประเภทที่ 3

หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุ
(n = 182,807)

หัวหน้าครัวเรือนวัยทำางาน
(n = 112,140)

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) 17,769 100.00 23,407 100.00

1) รายได้ที่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน) 14,382 80.94 18,905 80.77

1.1)  ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น        

  ค่�จ้�งและเงินเดือน 4,897 27.56 10,107 43.18

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบธุรกิจ 4,025 22.65 3,682 15.73

  กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบก�รเกษตร 2,326 13.09 2,703 11.55

1.2)  เงินที่ได้รับเป็นก�รช่วยเหลือ        

 บำ�เหนจ็ บำ�น�ญ เบีย้หวดั และเงนิสงเคร�ะห์ 640 3.60 236 1.01

  เงนิชว่ยเหลอืจ�กรฐัและบคุคลนอกครวัเรอืน 2,350 13.22 2,011 8.59

1.3)  ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน 145 0.81 166 0.71

2) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เฉลี่ยต่อเดือน) 2,938 16.53 3,491 14.92

3) รายรับ (เฉลี่ยต่อเดือน) 449 2.53 1,011 4.32

รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 4,442   5,852  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
หม�ยเหตุ: ร�ยได้ของครัวเรือน ทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001
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2) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน เป็นปัจจัยที่สำ�คัญอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส�ม�รถสะท้อนภ�วะเศรษฐกิจของ 

ครัวเรือนได้เป็นอย่�งดี ต�ร�ง 8   –   10 แสดงค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละเดือน ของครัวเรือนประเภท 

ที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 และครัวเรือนประเภทที่ 3 ต�มลำ�ดับ โดยจำ�แนกต�มประเภทของค่�ใช้จ่�ย  

ในภ�พรวม จะเห็นได้ว่� ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค ซ่ึงหม�ยรวมถึงค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับท่ีอยู่อ�ศัย ของใช้ในบ้�น 

เสื้อผ้� เครื่องแต่งก�ย ก�รเดินท�ง ก�รสื่อส�ร บันเทิง ตลอดจนก�รศึกษ� และก�รรักษ�พย�บ�ล เป็น

ค่�ใช้จ่�ยที่คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ ประม�ณร้อยละ 55   –   65 ของค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนทั้งหมด  

รองลงม� คือ ค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 22   –   37 และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภค

บริโภค เช่น ภ�ษี ค่�สม�ชิกกลุ่มอ�ชีพ เงินหรือสิ่งของที่ส่งให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน เงินบริจ�ค ค่�เบี้ย

ประกัน สล�กกินแบ่ง ดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 8   –   14 ส่วนค่�ใช้จ่�ยย�สูบของครัวเรือนน้ัน มีไม่ถึงร้อยละ 1

ที่น่�สนใจ คือ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้�นั้น มีค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่มี 

คนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�อย่�งชัดเจน โดยพบว่� ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม มีแบบแผนก�รบริโภคที่แตกต่�งกัน 

กล่�วคือ ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ จะมีค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภค

และบริโภค ในสัดส่วนต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น แต่มีค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม  

และค่�ใช้จ่�ยย�สูบ ในสัดส่วนที่สูงกว่� ในทุกประเภทของครัวเรือน

สำ�หรับครัวเรือนประเภทที่ 1 นั้น แม้ว่�ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม และแบบแผน 

ก�รบริโภคจะแตกต่�งกัน แต่เมื่อคำ�นวณอัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือนแล้ว  

กลับพบว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� มีแนวโน้มที่จะใช้

จ่�ยต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนที่เท่�กัน คือ ร้อยละ 79 ของร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน (ต�ร�ง 8)

ตาราง 8 ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 1 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และประเภทของค่�ใช้จ่�ย

ประเภทค่าใช้จ่าย

ครัวเรือนประเภทที่ 1

หัวหน้าครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้าครัวเรือน
วัยทำางาน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) 10,011 100.00 14,780 100.00

ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค 5,534 55.28 8,463 57.26

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค 950 9.49 2,099 14.20

ค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม 3,468 34.65 4,165 28.18

ค่�ใช้จ่�ยย�สูบ 59 0.59 52 0.35

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 5,006   7,390  

ค่าใช้จ่าย/รายได้ 0.79   0.79  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
หม�ยเหตุ: ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001
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อย่�งไรก็ต�ม เมื่อครัวเรือนมีองค์ประกอบเปลี่ยนไป คือ มีสม�ชิกในครัวเรือน 3 คน ได้แก่  

ผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 2 คน นอกจ�กจะมีค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดต่อเดือนและค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อคน 

ต่อเดือนเพิ่มขึ้นแล้ว แบบแผนก�รบริโภคของครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่�ง

เห็นได้ชัด โดยมีสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 65 ที่น่�สนใจ คือ เมื่อเทียบกับร�ยได้

ของครัวเรือนแล้ว ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� มีแนวโน้มที่จะใช้จ่�ยโดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่� 

ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� กล่�วคือ ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ 

คิดเป็นร้อยละ 74 ของร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน ในขณะที่ค�่ใช้จ่�ยของครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัย

ทำ�ง�นนั้น สูงถึงร้อยละ 91 ของร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน (ต�ร�ง 9)

ตาราง 9 ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 2 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และประเภทของค่�ใช้จ่�ย

ประเภทค่าใช้จ่าย

ครัวเรือนประเภทที่ 2

หัวหน้าครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้าครัวเรือน
วัยทำางาน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)

ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

ค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม

ค่�ใช้จ่�ยย�สูบ

15,259 

8,447 

1,656 

5,058 

98 

100.00

55.36

10.85

33.15

0.64

25,408 

16,486 

3,236 

5,594 

90 

100.00

64.89

12.74

22.02

0.36

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 5,086   8,469  

ค่าใช้จ่าย/รายได้ 0.74   0.91  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001
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ในท�งตรงกันข้�ม ครัวเรือนประเภทที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยสม�ชิกจำ�นวน 4 คน ได้แก่ ผู้สูงอ�ยุ  

1 คน วัยทำ�ง�น 2 คน และเด็ก 1 คน ไม่ว่�หัวหน้�ครัวเรือนจะเป็นผู้สูงอ�ยุ หรืออยู่ในวัยทำ�ง�น กลับมี

ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนประเภทอื่น ซึ่งน่�จะม�จ�ก

ก�รประหยัดต่อขน�ด (Economy of scale) ของครัวเรือน โดยสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มจะ 

สูงกว่�ในครัวเรือนประเภทอื่น อย่�งไรก็ต�ม เมื่อเปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ยกับร�ยได้ จะเห็นได้ว่� ครัวเรือน

ที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ ใช้จ่�ยคิดเป็นร้อยละ 79 ของร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่หัวหน้�

อยู่ในวัยทำ�ง�นนั้น ใช้จ่�ยสูงกว่� คือ คิดเป็นร้อยละ 85 ของร�ยได้ทั้งหมด

ตาราง 10 ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ย (ต่อเดือน) ของครัวเรือนประเภทที่ 3 จำ�แนกต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของ

หัวหน้�ครัวเรือน และประเภทของค่�ใช้จ่�ย

ประเภทค่าใช้จ่าย

ครัวเรือนประเภทที่ 3

หัวหน้าครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้าครัวเรือน
วัยทำางาน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)

ค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

ค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม

ค่�ใช้จ่�ยย�สูบ

14,107 

7,701 

1,179 

5,157 

71 

100.00

54.59

8.35

36.56

0.50

19,909 

11,515 

2,305 

5,996 

92 

100.00

57.84

11.58

30.12

0.46

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 3,527   4,977  

ค่าใช้จ่าย/รายได้ 0.79   0.85  

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: ค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001
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3) ภาระหนี้สิน 

ในก�รเปรียบเทียบภ�วะเศรษฐกิจ ระหว่�งครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่หัวหน้�

อยู่ในวัยทำ�ง�นนั้น ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้�ม คือ ภ�ระก�รเป็นหนี้ของครัวเรือน โดยรูป 3 แสดงให้เห็นว่� 

ในครวัเรอืนทีม่ผีูส้งุอ�ยเุปน็หวัหน�้นัน้ มสีดัสว่นครวัเรอืนทีม่ภี�ระหนีส้นิต่ำ�กว�่ครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�น

เป็นหัวหน้� แต่สัดส่วนดังกล่�ว จะแตกต่�งกันไปต�มประเภทของครัวเรือน สำ�หรับครัวเรือนประเภทที่ 1 

ซึ่งมีสม�ชิกจำ�นวน 2 คน เป็นผู้สูงอ�ยุ 1 คน และวัยทำ�ง�น 1 คน มีเพียงร้อยละ 35 ของครัวเรือนที่มี 

ผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และร้อยละ 36 ของครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�เท่�นั้น ที่มีภ�ระหนี้สิน  

เมื่อองค์ประกอบของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป คือ มีสม�ชิกจำ�นวน 3 คน เป็นผู้สูงอ�ยุ 1 คน และ 

วยัทำ�ง�น 2 คน สดัสว่นครวัเรอืนทีม่หีนีส้นิกเ็พิม่ขึน้ดว้ย โดยคดิเปน็รอ้ยละ 46 ของครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยุ

เปน็หวัหน�้ และรอ้ยละ 59 ของครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน�้ สำ�หรบัครวัเรอืนทีม่สีม�ชกิทัง้หมด

จำ�นวน 4 คน เป็นผู้สูงอ�ยุ 1 คน วัยทำ�ง�น 2 คน และเด็ก 1 คน นั้น สัดส่วนก�รเป็นหนี้ของครัวเรือน

สูงกว่�ครัวเรือนที่มีสม�ชิก 2 คนเกือบเท่�ตัว โดยสัดส่วนครัวเรือนที่เป็นหนี้ สูงถึงร้อยละ 68 และ 

ร้อยละ 72 ในครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น ต�มลำ�ดับ 

รูป 3

ร้อยละของครัวเรือน จำ�แนกต�มประเภทของครัวเรือน ก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน 

และภ�ระหนี้สินของครัวเรือน

วัยทำงาน
(70.58)

80 ปขึ้นไป
(3.43)

70-79 ป
(10.11)

60-69 ป
(15.85)

ต่ำกวา 15 ป
(0.03)

20-29 ป (5.19)
30-39 ป (15.31)

15-19 ป (0.51)

40-49 ป (25.37)

50-59 ป (24.20)

หัวหนาครัวเรือนสูงอายุ (n = 3,986,459)

หัวหนาครัวเรือนวัยทำงาน (n = 15,587,519)

ครัวเรือนทั้งหมด (N = 19,573,978)

ชาย

57.96

69.46

67.12

42.04
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32.88
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ครัวเรือนประเภทที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 ครัวเรือนประเภทที่ 3

ไมมีหนี้สิน

34.9 36.4 46.1 58.9 68.3 72.2

65.1 63.6 53.9 41.1 31.7 27.8

มีหนี้สิน

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
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นอกจ�กครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น จะมีสัดส่วนที่มีภ�ระหนี้สินสูงกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�

เป็นผู้สูงอ�ยุแล้ว ที่น่�สนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ห�กพิจ�รณ�จำ�นวนเงินที่ครัวเรือนเป็นหนี้ ไม่ว่�จะเป็น

จำ�นวนหนี้สินที่กู้จ�กในระบบ หรือที่กู้จ�กนอกระบบ จะพบว่� หนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนที่หัวหน้� 

อยู่ในวัยทำ�ง�นนั้น จะสูงกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุถึง 2.9 เท่� 3.4 เท่� และ 2.7 เท่�  

ในครัวเรือนประเภทที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 และครัวเรือนประเภทที่ 3 ต�มลำ�ดับ 

ตาราง 11 หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำ�แนกต�มประเภทของครัวเรือน ก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�

ครัวเรือน และแหล่งเงินกู้

แหล่งเงินกู้

ครัวเรือนประเภทที่ 1 ครัวเรือนประเภทที่ 2 ครัวเรือนประเภทที่ 3

หัวหน้า
ครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้า
ครัวเรือน
วัยทำางาน

หัวหน้า
ครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้า
ครัวเรือน
วัยทำางาน

หัวหน้า
ครัวเรือน
สูงอายุ

หัวหน้า
ครัวเรือน
วัยทำางาน

หนี้สินทั้งหมดของครัวเรือน 126,299 370,312 130,371 446,829 127,796 345,846 

หนี้สินในระบบ 121,799 345,971 125,565 439,836 116,034 341,625 

หนี้สินนอกระบบ 4,499 24,341 4,806 6,993 11,762 4,221 

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

หม�ยเหตุ: หนี้สินของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.001

กำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล�้ำทำงรำยได้

ผลก�รศึกษ�ข้�งต้น ที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบระหว่�งครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� 

และครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ชี้ให้เห็นว่� ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีคว�มแตกต่�งกัน  

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ ภ�วะเศรษฐกจิ ไมว่่�จะพจิ�รณ�จ�กท�งร�ยได ้ค�่ใชจ้�่ย หรอืภ�ระหนีส้นิ ก�รศกึษ�

นี ้จงึทำ�ก�รศกึษ�เพิม่เตมิโดยเฉพ�ะในสว่นของร�ยไดข้องครวัเรอืน เพือ่ตอบคำ�ถ�มว�่ ก�รเปน็ผูส้งูอ�ยุ

ของหัวหน้�ครัวเรือน เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ในสังคมหรือไม่  

โดยวิเคร�ะห์ว่� คว�มแตกต่�งท�งร�ยได้ “ระหว่�ง” กลุ่มครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และกลุ่ม 

ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ส่งผลต่อคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้หรือไม่ ม�กหรือน้อยเพียงใด 

นอกจ�กนี้ ยังทำ�ก�รวิเคร�ะห์คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ ที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�งท�งร�ยได้ “ภ�ยใน” 

กลุ่มครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มอีกด้วย



124 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

ก�รวเิคร�ะหค์ว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งร�ยไดใ้นครัง้นี ้ใชค้รวัเรอืนเปน็หนว่ยในก�รวเิคร�ะห ์และใชข้อ้มลู

ร�ยได้ประจำ�เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ�กแต่ละครัวเรือน เป็นข้อมูลหลัก ซึ่งร�ยได้ประจำ� หม�ยถึง ร�ยได้ 

ที่เป็นตัวเงิน และร�ยได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน แต่ไม่รวมร�ยรับอื่นๆ เช่น เงินทุนก�รศึกษ� มรดก พินัยกรรม 

ของขวัญ เงินซอง ประกันสุขภ�พ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสล�ก เงินร�งวัล  

ค่�น�ยหน้� และเงินได้จ�กก�รพนัน โดยคิดเป็นร�ยได้ประจำ�เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 

ก�รจะแยกวิเคร�ะห์คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ต�มกลุ่มประช�กรย่อย (Inequality decomposition 

by population subgroups) จะใช้ Shorrocks index of order 23 ซึ่งมีข้อเด่นที่สำ�คัญ คือ ก�รส�ม�รถ

จำ�แนกคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ทั้งหมด ออกเป็นคว�มเหลื่อมล้ำ� “ภ�ยใน” กลุ่ม และคว�มเหลื่อมล้ำ� 

“ระหว่�ง” กลุม่ได ้ทัง้นี ้Shorrocks index จะมคี่�อยูร่ะหว่�ง 0 และ (N   –   1)/2 โดยยิง่ดชันมีคี่�ม�ก กแ็สดง

ว่�ก�รกระจ�ยร�ยได้ยิ่งมีคว�มไม่เท่�เทียมกันม�ก (อิศร� 2546)

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ต�มกลุ่มประช�กรย่อย ซึ่งในที่นี้ก็คือ กลุ่มครัวเรือนย่อย 

จะแบ่งครัวเรือนออกเป็นกลุ่มๆ ต�มก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน ภูมิภ�ค เขตที่อยู่อ�ศัย  

เพศ ระดับก�รศึกษ� และสถ�นะท�งเศรษฐสังคมของครัวเรือน ผลก�รวิเคร�ะห์ได้แสดงไว้ในต�ร�ง 12  

Shorrocks index ที่คำ�นวณโดยใช้ข้อมูลจ�กครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศ มีค่�เท่�กับ 1.2144 ทั้งนี้ ห�ก

แยกพจิ�รณ�ต�มกลุม่ครวัเรอืนยอ่ย จะเหน็ว�่ ดชันวีดัคว�มเหลือ่มล้ำ�ดงักล�่วแบง่ออกเปน็ 2 สว่น ไดแ้ก ่

ดัชนีวัดคว�มเหลื่อมล้ำ�ภ�ยในกลุ่ม และดัชนีวัดคว�มเหลื่อมล้ำ�ระหว่�งกลุ่ม

อย่�งไรก็ดี ก�รแยกพิจ�รณ� Shorrocks index จ�กค่�ที่คำ�นวณได้โดยตรง (Absolute  

contribution) อ�จทำ�ใหแ้ปลคว�มหม�ยไดไ้มช่ดัเจนเท่�ไรนกั แตห่�กพจิ�รณ�จ�กก�รมสีว่นรว่มในระดบั 

คว�มเหลือ่มล้ำ�ทัง้หมดโดยเปรยีบเทยีบ (Relative contribution) จะทำ�ใหส้�ม�รถเปรยีบเทยีบคว�มสำ�คญั

ของคว�มเหลื่อมล้ำ�ภ�ยในกลุ่ม และคว�มเหลื่อมล้ำ�ระหว่�งกลุ่มประช�กรย่อย ในก�รอธิบ�ยระดับ 

คว�มเหลื่อมล้ำ�ทั้งหมดได้อย่�งชัดเจน

3 สูตรในก�รคำ�นวณ Shorrocks index of order 2 (อิศร� 2546)

โดย   คือ สัดส่วนประช�กรกลุ่มที่ g (Ng/N)

    คือ ร�ยได้เฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของกลุ่มที่ g (Mg/M)

    คือ คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ของกลุ่มที่ g

    คือ จำ�นวนประช�กรกลุ่มที่ g

    คือ จำ�นวนประช�กรทั้งหมด

    คือ ร�ยได้เฉลี่ยของประช�กรกลุ่มที่ g

    คือ ร�ยได้เฉลี่ยของประช�กรทั้งหมด
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เมื่อแบ่งครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศออกเป็น 2 กลุ่ม ต�มภ�วะสูงอ�ยุของหัวหน้�ครัวเรือน ได้แก่ 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ร้อยละ 99.44 ของ 

คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ทั้งหมด อธิบ�ยได้ด้วยคว�มเหลื่อมล้ำ�ภ�ยในกลุ่ม เป็นที่น่�แปลกใจว่� มีเพียง

ร้อยละ 0.56 เท่�นั้น ที่ส�ม�รถอธิบ�ยได้โดยคว�มเหลื่อมล้ำ�ระหว่�งกลุ่ม 

ในท�งตรงกันข้�ม ห�กแบ่งกลุ่มครัวเรือนออกเป็นกลุ่มย่อย ต�มระดับก�รศึกษ�สูงสุดของหัวหน้�

ครัวเรือนแล้ว จะพบว่� คว�มเหลื่อมล้ำ�ระหว่�งระดับก�รศึกษ�ของหัวหน้�ครัวเรือน มีคว�มสำ�คัญต่อ

ระดับคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ทั้งหมด ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 16.7 ซึ่งนับว่�เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดใน

กลุม่ครวัเรอืนยอ่ย รองลงม� คอื คว�มเหลือ่มล้ำ�ระหว�่งสถ�นะท�งเศรษฐสงัคมของครวัเรอืน ทีส่�ม�รถ

อธิบ�ยคว�มเหลื่อมล้ำ�ทั้งหมดได้ร้อยละ 9.85 

ตาราง 12 ก�รแยกวิเคร�ะห์คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ ต�มกลุ่มประช�กรย่อย

กลุ่มครัวเรือน
Absolute Relative

Contribution Contribution

ครัวเรือนทั้งหมด 1.2144 100.00

การเป็นผู้สูงอายุของหัวหน้าครัวเรือน    

ภ�ยในกลุ่ม 1.2076 99.44

ระหว่�งกลุ่ม 0.0068 0.56

ภาค    

ภ�ยในกลุ่ม 1.1449 94.28

ระหว่�งกลุ่ม 0.0694 5.72

เขตที่อยู่อาศัย    

ภ�ยในกลุ่ม 1.1492 94.64

ระหว่�งกลุ่ม 0.0651 5.36

เพศของหัวหน้าครัวเรือน    

ภ�ยในกลุ่ม 1.2138 99.95

ระหว่�งกลุ่ม 0.0006 0.05

ระดับการศึกษา    

ภ�ยในกลุ่ม 1.0005 82.39

ระหว่�งกลุ่ม 0.2028 16.70

สภานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน    

ภ�ยในกลุ่ม 1.0947 90.15

ระหว่�งกลุ่ม 0.1197 9.85

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
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สรุปผลกำรศึกษำ

จ�กก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ ระหว่�งครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� และครัวเรือนที่มี 

คนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน�้ จ�กหล�ยมติ ิไมว่�่จะเปน็ ลกัษณะโดยทัว่ไปของครวัเรอืน ลกัษณะท�งประช�กร

ของหวัหน�้ครวัเรอืน จำ�นวนสม�ชกิ จำ�นวนผูท้ำ�ง�นห�ร�ยได ้ก�รครอบครองทีอ่ยูอ่�ศยั ตลอดจนสถ�นะ

ท�งเศรษฐสังคมของครัวเรือน จะเห็นได้ว่�ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งเห็นได้ชัด  

และแม้ว่�ครัวเรือนจะมีองค์ประกอบเหมือนกัน แต่ห�กหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยที่ต่�งกันแล้ว ก็มี 

แนวโน้มที่จะมีภ�วะเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย และภ�ระหนี้สินของครัวเรือน ที่แตกต่�งกัน  

ผลก�รศึกษ�ในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่� หัวหน้�ครัวเรือนเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจในครัวเรือน  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในท�งเศรษฐกิจ อยู่ม�กพอสมควร 

 จ�กก�รเปรยีบเทยีบร�ยไดข้องครวัเรอืน ระหว�่งครวัเรอืนทีห่วัหน�้เปน็ผูส้งูอ�ย ุและครวัเรอืนที่

หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น โดยแบ่งครัวเรือนออกเป็น 3 ประเภท พบว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� 

จะมีร�ยได้น้อยกว่�ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้� ทั้งนี้ ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นคนวัยทำ�ง�น  

มีแนวโน้มจะมีร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นในสัดส่วนที่สูงกว่� ส่วนครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ  

มีแนวโน้มจะมีเงินที่ได้จ�กก�รช่วยเหลือของบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รัฐ และองค์กรต่�งๆ ตลอดจน 

ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน และร�ยได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ในสัดส่วนที่สูงกว่� 

สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือนนั้นพบว่� ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุเป็นหัวหน้� มีค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด 

ต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่มีคนวัยทำ�ง�นเป็นหัวหน้�อย่�งชัดเจน โดยครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม มีแบบแผนก�รบริโภค

ที่แตกต่�งกัน กล่�วคือ ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ จะมีค่�ใช้จ่�ยอุปโภคบริโภค และค่�ใช้จ่�ยที่ 

ไม่เกี่ยวกับอุปโภคและบริโภค ในสัดส่วนต่ำ�กว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�อยู่ในวัยทำ�ง�น แต่มีค่�ใช้จ่�ยอ�ห�ร

และเครื่องดื่ม และค่�ใช้จ่�ยย�สูบ ในสัดส่วนที่สูงกว่� ในทุกประเภทของครัวเรือน

อย่�งไรก็ต�ม ก�รศึกษ�นี้พบว่� หัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุมีคว�มส�ม�รถบริห�รจัดก�รก�รใช้จ่�ย

เงินในครัวเรือนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เห็นได้จ�กค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้ทั้งหมดของครัวเรือนที่ต่ำ�กว่�  

ทีส่ำ�คญักค็อื สดัสว่นก�รเปน็หนีส้นิ และจำ�นวนหนีส้ิน้ กต็่ำ�กว�่ครวัเรอืนทีม่คีนวยัทำ�ง�นเปน็หวัหน�้อย�่ง

ม�ก นอกจ�กนี้ ครัวเรือนที่หัวหน้�เป็นผู้สูงอ�ยุ ยังมีคว�มมั่นคงม�กกว่� เนื่องจ�กส่วนใหญ่เป็นเจ้�ของ

บ้�นและที่ดินที่ตนเองและครอบครัวอยู่อ�ศัย ไม่มีภ�ระที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�บ้�น หรือค่�เช่�ที่ดิน 

แต่อย่�งใด ซึ่งคว�มแตกต่�งระหว่�งครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ  

ทีใ่ชป้ระสบก�รณ ์และคว�มรูต้�่งๆ ในชว่งชวีติ ม�ปรบัใชใ้นก�รดแูลคว�มเปน็อยูข่องสม�ชกิในครวัเรอืน 

ได้เป็นอย่�งดี

ในสว่นของคว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งร�ยไดน้ัน้ จ�กก�รวเิคร�ะหพ์บว�่ คว�มแตกต�่งระหว�่งร�ยไดข้อง

ครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีหัวหน้�ครัวเรือนอ�ยุต่�งกัน ไม่ได้ส่งผลต่อคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ทั้งประเทศ

เท่�ใดนัก คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นผลม�จ�กคว�มไม่เท่�เทียมกันในกลุ่ม

เดียวกันเป็นส่วนม�ก อย่�งไรก็ดี ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำ�คัญ และมีอิทธิพลต่อระดับคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�ง 

ร�ยได้ในประเทศก็คือ ก�รศึกษ�ของหัวหน้�ครัวเรือน ดังนั้น นโยบ�ยในก�รพัฒน� จึงควรมุ่งที่จะสร้�ง

โอก�สในก�รศึกษ� ให้บุคคลส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ได้อย่�งเท่�เทียม อันจะนำ�ไปสู่สังคมที่มีคว�ม 

เท่�เทียมกันต่อไปในอน�คต
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6
บทคัดย่อ

ก�รศกึษ�นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษ�ว�่ มปีจัจยัด�้นประช�กร สงัคม เศรษฐกจิ และโครงสร�้งครอบครวัอะไรบ�้ง 
ทีม่ผีลตอ่ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื และไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืกนั ระหว�่งบตุรทีอ่ยูใ่นวยัทำ�ง�นกบัพอ่แมท่ีอ่ยูใ่นวยัผูส้งูอ�ย ุ
ข้อมูลที่นำ�ม�วิเคร�ะห์ คือ สำ�มะโนระดับครัวเรือนของโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังก�ญจนบุรี  
พ.ศ. 2550 ข้อค้นพบจ�กก�รศึกษ� คือ ปัจจัยท�งเศรษฐสังคมของครัวเรือนส่งผลบวกต่อก�รที่บุตรส่งคว�มช่วยเหลือ
ไปให้พ่อแม่ที่ไม่ได้อ�ศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งอธิบ�ยโดยอิทธิพลของแนวคิดก�รคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น และ
ก�รทีพ่อ่แมด่แูลเลีย้งหล�นสง่ผลบวกตอ่ก�รสง่คว�มชว่ยเหลอืจ�กบตุรม�ให ้แนวคดิเรือ่งคว�มสมัพนัธเ์ชงิพนัธะสญัญ�  
กส็�ม�รถอธบิ�ยปร�กฏก�รณน์ีไ้ด ้สำ�หรบัคว�มชว่ยเหลอืของพอ่แมท่ีส่ง่ไปใหบ้ตุรเกดิขึน้ในกลุม่ทีพ่อ่แมม่กี�รศกึษ�สงู 
ซึง่แนวคดิเรือ่งก�รคำ�นงึถงึประโยชนข์องผูอ้ืน่ส�ม�รถอธบิ�ยได ้นอกจ�กนี ้หวัหน�้ครวัเรอืนวยัสงูอ�ยใุนครวัเรอืนขย�ย
มักเป็นที่พึ่งให้กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เนื่องจ�กมีโอก�สสูงที่จะส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรเหล่�นั้น 

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย ความสัมพันธ์ในครอบครัว เงินส่งกลับ

ABSTRACT

The paper examines factors related to intergenerational support between old parents and adult children. 
The data is drawn from the 2007 Kanchanaburi Demographic Surveillance System and demonstrates that  
socio   –   economic factors are associated with the support that adult children provide to their parents and is  
a result consistent with altruism and contractual relations. Taking care of grandchildren tends to increase the 
support from adult children to their parents, while old parents with high levels of education have an increased 
chance to provide support to their grown up children. This latter point is in agreement with the notion of  
altruism. Moreover, the chances for support sending to children are found among old age household heads  
in the extended family

Keywords: Thai elderly, Family relation, Remittance
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กำรช่วยเหลือสนับสนุนระหว่ำงรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก  

ศึกษำกรณีพื้นที่เฝ้ำระวังทำงประชำกรกำญจนบุรี

Intergenerational Support: A Case Study of  

Kanchanaburi Demographic Surveillance System

ขอขอบคุณสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล ที่กรุณ�เอื้อเฟื้อข้อมูล “สำ�มะโนครัวเรือน โครงก�รย้�ยถิ่นกับ
สุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550” เพื่อใช้สำ�หรับเขียนบทคว�มชิ้นนี้
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บทน�ำ 

เป็นที่ทร�บกันแล้วว่� ภ�วะเจริญพันธุ์ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่�งชัดเจน ซึ่งก�รลดลงของอัตร�

เจริญพันธุ์ไม่เพียงเกิดจ�กก�รใช้วิธีก�รคุมกำ�เนิดกันอย่�งแพร่หล�ยเท่�นั้น แต่ยังเกิดจ�กก�รขย�ยก�ร

ศึกษ�ในช่วงส�มทศวรรษที่ผ่�นม�ของประเทศไทย (Pritchett 1994) ก�รขย�ยก�รศึกษ�ได้เพิ่มค่�ใช้จ่�ย

ให้กับครอบครัว เมื่อเด็กเข้�ไปสู่สถ�นศึกษ�จึงทำ�ให้ก�รช่วยง�นบ้�นของบุตรลดลง นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้

ร�ยไดค้รอบครวัลดลง เนือ่งจ�กบตุรเข�้โรงเรยีนแทนทีจ่ะเข้�สูแ่รงง�น (Knodel et al. 1987) ขณะเดยีวกนั 

ระดับก�รต�ยของคนไทยท่ีลดลง ส่งผลให้อ�ยุค�ดเฉล่ียของคนไทย และสัดส่วนของผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย 

เพิ่มขึ้นต�มม� ในท�งกลับกันพบว่� สัดส่วนของเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปีลดลง แต่เนื่องจ�กคว�มรับผิดชอบ

ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ในสังคมไทย ทำ�ให้บุตรในครอบครัวขน�ดเล็กในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ต้องมีภ�ระเพิ่ม

ในด้�นก�รดูแลผู้สูงอ�ยุม�กกว่�ครอบครัวขน�ดใหญ่ในอดีต

คว�มสมัพนัธข์องครอบครวัในสงัคมไทยมลีกัษณะของระบบอ�วโุส สม�ชกิครวัเรอืนทีเ่ปน็ผูส้งูอ�ยุ

จะไดร้บัก�รดแูลในด�้นสวสัดกิ�รจ�กผูท้ีอ่�ยนุอ้ยกว�่ (Potter 1976; Potter 1977) ซึง่วฒันธรรมประเพณี

ของสังคมไทย เรียกว่� “คว�มกตัญญู” โดยที่คว�มกตัญญูนี้มีทั้งด้�นบวกและด้�นลบ ในด้�นบวก คือ  

รัฐมีภ�ระไม่สูงนักในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุเนื่องจ�กครอบครัวให้ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุแทนแล้ว ส่วนในด้�นลบ  

คอื เปน็ก�รเพิม่ภ�ระของบตุรในก�รดแูลพอ่แม ่โดยพบว�่ ห�กบตุรมภี�ระนีม้�ก จะออกจ�กโรงเรยีนม� 

เพื่อช่วยพ่อแม่ทำ�ง�นในภ�คเกษตรกรรม หรือต้องออกจ�กบ้�นไปทำ�ง�นที่อื่น แต่กระนั้นก็ต�ม กลวิธี

อยู่รอดของครอบครัวในเมืองแตกต่�งจ�กครอบครัวชนบท เด็กๆ ในเมืองไม่ต้องออกจ�กโรงเรียนแต่

ส�ม�รถสนบัสนนุชว่ยเหลอืพอ่แมใ่นก�รทำ�ง�นบ�งชว่งเวล� เชน่ เปน็พนกัง�นข�ย หรอืพนกัง�นในร้�น

อ�ห�ร (จันทร์เพ็ญ 2541) อย่�งไรก็ต�ม บ�งครอบครัวลูกได้รับก�รส่งเสริมจ�กพ่อแม่ให้เรียนหนังสือ

จนถึงระดับสูง เนื่องจ�กลูกหล�นเหล่�นั้นส�ม�รถส่งเงินกลับเป็นจำ�นวนที่ม�กกว่�ที่พ่อแม่ได้ลงทุนกับ

ก�รศึกษ�ในบุตรไปเสียอีก (Caldwell 1977) 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในก�รศกึษ�นี ้ไดน้ำ�แนวคดิต�่งๆ ม�ประยกุตใ์ชด้ว้ยกนัดงันี ้คอื ก�รถ�่ยเททรพัยส์นิ (Wealth flow 

theory) ก�รเห็นประโยชน์ของผู้อื่น (Altruism) และคว�มสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญ� (Contractual relations) 

สังคมดั้งเดิมที่ยังไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงด้�นสังคมและเศรษฐกิจ คำ�นึงถึงก�รรักษ�ผลประโยชน์ด้วยก�รมี

บุตรให้ม�กที่สุด เพร�ะว่�บุตรเป็นแรงง�นในภ�คก�รเกษตรกรรม นั่นหม�ยคว�มว่� บุตรมีแนวโน้มที่จะ

เป็นผู้ผลิตทรัพย์สินม�กกว่�เป็นผู้บริโภคทรัพย์สิน ก�รถ่�ยเททรัพย์สินจึงมีลักษณะจ�กล่�งสู่บน คือ  

จ�กลูกสู่พ่อแม่ แต่ในท�งตรงข้�มกัน พบว่�สังคมที่อยู่บนฐ�นของตล�ดแรงง�นอุตส�หกรรม ไม่จำ�เป็น

ต้องถ่�ยเททรัพย์สินจ�กล่�งขึ้นบน เฉกเช่นที่พบเห็นในตล�ดแรงง�นภ�คก�รเกษตร ก�รเปลี่ยนแปลงใน

ทิศท�งของก�รบริโภคสมัยใหม่เกิดจ�กระบบก�รศึกษ�ซึ่งม�จ�กตะวันตก ก�รศึกษ�ทำ�ให้บุตรสนับสนุน

ครอบครัวด้วยก�รใช้แรงง�นลดลง ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยของบุตรเพิ่มขึ้น เพร�ะบุตรกล�ยเป็น

ภ�ระด้�นเศรษฐกิจ ดังนั้น ทิศท�งของก�รไหลของทรัพย์สินจึงเปลี่ยนเป็นบนลงล่�ง คือ จ�กพ่อแม่ 

ให้กับลูก (Caldwell 1981)
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นอกจ�กแนวคิดเรื่องก�รถ่�ยเททรัพย์สินแล้ว แนวคิดเรื่องก�รคิดถึงประโยชน์ส่วนตนและก�รเห็น

ประโยชน์ของผู้อื่น (Self   –   interest and altruism theory) ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องก�รช่วยเหลือ

สนับสนุนกันภ�ยในครอบครัว Becker (1981) ได้กล่�วถึง “Altruism position” ว่� บ่อยครั้งที่คนรู้สึกใน

เรื่องของคว�มอยู่ดีมีสุขของพ่อแม่หรือของลูก นั่นคือ ก�รจัดสรรประโยชน์ม�กที่สุดในเรื่องเวล�และ

ทรัพย�กรไปให้สม�ชิกของครัวเรือนอันเป็นผลจ�กก�รเห็นประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ที่ไม่เห็น

แกต่วัลดก�รบรโิภคของตนเอง เพือ่กระจ�ยทรพัย�กรและเพิม่ก�รลงทนุไปสูบ่ตุร เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้ม

ให้บุตรได้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและก�รแข่งขันอย่�งดีที่สุด 

เหตผุลในก�รอธบิ�ยเรือ่งก�รเหน็ประโยชนข์องผูอ้ืน่ในมมุก�รสง่เงนิกลบัม�ยงัถิน่ฐ�นบ�้นเกดิของ

ผู้ย้�ยถิ่นมีเหตุผล 2 ประก�ร คือ ประก�รที่หนึ่ง ผู้ส่งเงินกลับม�ให้ครอบครัวเดิม เห็นว่�ม�ตรฐ�นก�ร

ครองชีพหรือคว�มเป็นอยู่ของครอบครัวเดิมไม่ดีเพียงพอ ดังนั้น ก�รส่งเงินกลับจึงเกิดขึ้นเพื่อยกระดับ

ก�รครองชีพของครอบครัวเดิมให้สูงขึ้น และประก�รที่สอง ผู้ส่งเงินกลับมีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ที่ดีแล้ว  

ดังนั้น ก�รส่งเงินกลับจึงเกิดขึ้น แต่ถ้�ห�กฐ�นะคว�มเป็นอยู่ของผู้ส่งเงินไม่ดี ก�รส่งเงินกลับก็จะไม่เกิด

ขึ้น (Agarwal and Horowize 2002 อ้�งใน Vanway 2004) นอกจ�กนี้ Stark (1991) กล่�วว่� ผู้ย้�ยถิ่นน่�

จะส่งเงินกลับเมื่อครัวเรือนมีขน�ดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เพร�ะก�รบริโภคของแต่ละคนเพิ่มขึ้น 

มุมมองอื่นนอกเหนือจ�กแนวคิดเรื่องก�รเห็นประโยชน์ผู้อื่น คือ คว�มสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญ� 

ระหว่�งผู้ย้�ยถิ่นกับครัวเรือนถิ่นฐ�นบ้�นเกิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเงินกลับมีอยู่ 2 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบแรก คือ เงินที่กู้ครอบครัวม� หรือเงินล่วงหน้�ที่จ่�ยก่อนเพื่อจะได้รับก�รสนับสนุน 

จ�กครอบครัวต่อไปในอน�คต และองค์ประกอบที่สอง คือ หลักประกันด้�นทรัพย์สินให้กับตนเองใน

ปัจจุบัน (Lucas and Stark 1985)

มีหลักฐ�นด้�นคว�มช่วยเหลือจ�กรุ่นลูกไปสู่รุ่นพ่อแม่ในสังคมไทย โดยหลักฐ�นดังกล่�วบ่งชี้ว่�

ตัวแปรด้�นประช�กร คือ ลูกที่ยังเป็นโสด โดยเฉพ�ะลูกส�ว น่�จะดูแลพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่�ม�กกว่�

จะสนับสนุนด้�นก�รเงิน (สุจิตร� 2539; ศิริวรรณ 2535) นอกจ�กนี้ ลูกที่แต่งง�นแล้ว และอ�ศัยอยู่ใกล้

บ�้นพอ่แม ่หรอืในครวัเรอืนเดยีวกนักบัพอ่แม ่รวมถงึลกูทีเ่ปน็โสด โดยเฉพ�ะลกูส�ว น�่จะสนบัสนนุด�้น

เงนิทองและของใชเ้พือ่ก�รดำ�รงชวีติแกพ่อ่แม ่ปจัจยัด้�นสถ�นะเศรษฐกจิกม็ผีลตอ่ก�รชว่ยเหลอืสนบัสนนุ

จ�กรุ่นลูกไปสู่รุ่นพ่อแม่ กล่�วคือ ลูกที่ทำ�ง�นในภ�คเกษตรให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินแก่พ่อแม่น้อย

เนื่องจ�กร�ยได้ที่น้อย (สุจิตร� 2539: 98) อย่�งไรก็ต�ม ก�รดูแลพ่อแม่เพื่อทดแทนก�รให้เงินจึงเป็น 

สิ่งที่ลูกซึ่งว่�งง�นหรือทำ�ง�นในภ�คก�รเกษตรส�ม�รถทำ�ได้ (ศิริวรรณ 2535) ก�รศึกษ�ทัศนคติ 

คนไทยต่อผู้สูงอ�ยุพบว่� เขตที่อยู่อ�ศัยน่�จะมีคว�มสัมพันธ์กับก�รดูแลพ่อแม่ ลูกที่อ�ศัยในพื้นที่ 

ชนบทน่�จะดูแลพ่อแม่ม�กกว่�ผู้ที่อ�ศัยในเมือง อย่�งไรก็ต�ม ปัจจัยเรื่องก�รจัดก�รที่อยู่อ�ศัย (Living  

arrangement) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ลูกจะสนับสนุนค้ำ�จุนพ่อแม่ ลูกที่อ�ศัยอยู่ใกล้บ้�นพ่อแม่ หรือใน 

ครัวเรือนเดียวกันกับพ่อแม่ มีแนวโน้มให้สิ่งของ เช่น อ�ห�รและเสื้อผ้� ขณะที่ลูกที่อ�ศัยอยู่ไกลน่�จะให้

เงินทองม�กกว่� เพร�ะสะดวกในก�รนำ�ส่ง (ศิริวรรณ 2535)
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หลกัฐ�นด�้นคว�มชว่ยเหลอืจ�กรุน่พอ่แมไ่ปสูรุ่น่ลกู พบว�่ พอ่แมซ่ึง่มสีถ�นะเศรษฐกจิระดบักล�ง

และสูง ไม่ได้รับก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินจ�กลูก แต่พ่อแม่เหล่�นี้เป็นฝ่�ยสนับสนุนก�รเงินแก่ลูกๆ เมื่อ

ลูกต้องก�รลงทุนในก�รทำ�ง�น อย่�งไรก็ต�ม ลูกก็จะคืนเงินกลับหลังจ�กลูกมีเงินแล้ว นอกจ�กสถ�นะ

เศรษฐกิจแล้ว พ่อแม่ที่ทำ�ง�นอยู่น่�จะมีบทบ�ทในก�รให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินแก่ลูกที่อ�ศัยอยู่ใน

บ�้นเดยีวกนัดว้ย (สจุติร� 2539; ศริวิรรณ และ ม�ลนิ ี2535) ก�รศกึษ�ของ นภ�พร ชโยวรรณ และ จอหน์ 

โนเดล (2542) ชีว้่� ถ�้พอ่แมอ่�ศยักบัลกูในบ�้นเดยีวกนั พอ่แมม่แีนวโนม้จะใหก้�รสนบัสนนุด�้นก�รเงนิ

ให้แก่ลูก อย่�งไรก็ต�ม ลูกที่มีร�ยได้และอ�ศัยกับพ่อแม่ จะเป็นฝ่�ยสนับสนุนเงินให้พ่อแม่ม�กกว่�  

และด้วยส�เหตุของก�รที่อ�ศัยในบ้�นเดียวกัน ทำ�ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินของรุ่นที่อ่อนกว่�ไปยัง 

รุ่นที่อ�วุโสกว่� จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของก�รพึ่งพ�อ�ศัยกัน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษ�ว่�ปัจจัยด้�นประช�กร เศรษฐสังคม และโครงสร้�งครอบครัว มีผลต่อก�รให้และ 

รับคว�มช่วยเหลือกันระหว่�งรุ่นพ่อแม่สูงอ�ยุและรุ่นลูกวัยทำ�ง�นอย่�งไร 

ระเบียบวิธีวิจัย

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้อมูลสำ�มะโนระดับครัวเรือนของโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พ

ในพื้นที่เฝ้�ระวังก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550 จำ�นวนครัวเรือนทั้งหมดที่ถูกสัมภ�ษณ์ คือ 12,305 ครัวเรือน  

แต่เลือกเฉพ�ะหัวหน้�ครัวเรือนที่อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป ที่พักอ�ศัยจริงในครัวเรือน รวมถึงได้ตัดข้อมูลที่มี 

ก�รลงรหัสผิดพล�ดทิ้งไป จึงเหลือครัวเรือนที่นำ�ม�ศึกษ�ทั้งสิ้น 10,639 ครัวเรือน

ตวัแปรตาม ในคำ�ถ�มระดบัครวัเรอืนของโครงก�รวจิยัเรือ่งก�รย�้ยถิน่กบัสขุภ�พในพืน้ทีเ่ฝ้�ระวงั

ก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550 มีกลุ่มคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รส่งเงิน / สิ่งของ และก�รได้รับเงิน / สิ่งของ แบ่งเป็น  

2 ส่วน ดังนี้ 

• ในรอบ 2 ปีที่ผ่�นม� ถึงปัจจุบัน สม�ชิกครัวเรือนได้ส่งเงิน / สิ่งของไปช่วยเหลือสม�ชิกใน 

ครวัเรอืนทีไ่ปอยูท่ีอ่ืน่หรอืไม ่และถ�้มกี�รสง่เงนิ / สิง่ของ สง่ไปใหใ้คร (ระบสุถ�นภ�พทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหัวหน้�ครัวเรือน) และส่งเป็นเงินเท่�ไหร่ และถ้�ส่งเป็นสิ่งของ สิ่งของนั้นมีมูลค่�เท่�ไร

• ในรอบ 2 ปทีีผ่�่นม� ถงึปจัจบุนั ครวัเรอืนของคณุไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืทัง้ในรปูตวัเงนิและสิง่ของ

จ�กสม�ชิกที่ไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ และถ้�มีก�รได้รับเงิน / สิ่งของ ได้รับไปให้ใคร (ระบุสถ�นภ�พ

ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน�้ครัวเรือน) และได้รับเป็นเงินเท�่ไหร่ และถ�้ได้รับเป็นสิ่งของ สิ่งของนั้น

มูลค่�เท่�ไหร่

จ�กกลุ่มคำ�ถ�มทั้งสองส่วนนี้ทำ�ให้ผู้วิจัยสร้�งตัวแปรต�มได้เป็น 4 ตัวแปร คือ 

1. ก�รส่งเงิน / สิ่งของให้แก่พ่อแม่ / พ่อแม่บุญธรรม / พ่อแม่คู่สมรสของหัวหน้�ครัวเรือน (1 = ให้

คว�มช่วยเหลือแก่พ่อแม่ 0 = ไม่ได้ให้คว�มช่วยเหลือพ่อแม่ หรือให้คว�มช่วยเหลือคนอ่ืน แต่ไม่ใช่พ่อแม่) 

2. ก�รส่งเงิน / สิ่งของให้แก่บุตร / บุตรเลี้ยง / บุตรบุญธรรมของหัวหน�้ครัวเรือน (1 = ให้ 

คว�มช่วยเหลือแก่บุตร 0 = ไม่ได้ให้คว�มช่วยเหลือแก่บุตร หรือให้คว�มช่วยเหลือคนอื่น แต่ไม่ใช่บุตร) 



133

3. ก�รรับเงิน / สิ่งของจ�กพ่อแม่ / พ่อแม่บุญธรรม / พ่อแม่คู่สมรสของหัวหน้�ครัวเรือน  

(1 = ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพ่อแม่ 0 = ไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพ่อแม่ หรือได้รับคว�มช่วยเหลือ

จ�กคนอื่น แต่ไม่ใช่พ่อแม่) 

4. ก�รรับเงินสิ่งของจ�กบุตร / บุตรเลี้ยง / บุตรบุญธรรมของหัวหน้�ครัวเรือน (1 = ได้รับคว�ม 

ช่วยเหลือจ�กบุตร 0 = ไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตร หรือได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กคนอ่ืน แต่ไม่ใช่บุตร)

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปรด้�นประช�กรของหัวหน้�ครัวเรือน ได้แก่ เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ

สมรส (โสด แต่งง�น หม้�ย / หย่� / แยก) ตัวแปรเศรษฐสังคมของหัวหน�้ครัวเรือน ได้แก่ จำ�นวนปี 

ก�รศึกษ� อ�ชีพ (ว่�งง�น ผู้บริห�ร / วิช�ก�ร / เทคนิค เสมียน / พนักง�นข�ย เกษตรกร ช่�งมีฝีมือ  

ช่�งกึ่งฝีมือ กรรมกร) นอกจ�กนี้ ยังมีดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของครัวเรือน นั่นคือ ระดับคะแนนทรัพย์สินที่มี

ภ�ยในบ�้น โดยใชก้�รวเิคร�ะหต์วัประกอบ (Factor analysis) ซึง่เปน็เทคนคิก�รวเิคร�ะหส์ำ�หรบัรวมกลุม่

ตัวแปร ในก�รคัดเลือกตัวแปรทรัพย์สินที่มีในบ�้นหล�ยๆ สิ่ง ให้เหลือเฉพ�ะตัวแปรทรัพย์สินที่สำ�คัญ

เท่�นั้น ซึ่งก�รศึกษ�นี้ได้ใช้ตัวแปรทรัพย์สินทั้งสิ้น 13 สิ่ง คือ โทรทัศน์สี (มี = 1 ไม่มี = 0) วีดีโอ / วีซีดี / 

ดีวีดี (มี = 1 ไม่มี = 0) โทรศัพท์มือถือ (มี = 1 ไม่มี = 0) คอมพิวเตอร์ (มี = 1 ไม่มี = 0) เครื่องปรับอ�ก�ศ  

(มี = 1 ไม่มี = 0) เครื่องซักผ้� (มี = 1 ไม่มี = 0) ไมโครเวฟ (มี = 1 ไม่มี = 0) ตู้เย็น / ตู้แช่ (มี = 1  

ไม่มี = 0) เรือยนต์ (มี = 1 ไม่มี = 0) รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป (มี = 1 ไม่มี = 0) รถเกี่ยวข้�ว (มี = 1  

ไม่มี = 0) รถไถใหญ่ (มี = 1 ไม่มี = 0) และรถนวดข้�ว (มี = 1 ไม่มี = 0) ทรัพย์สินทั้ง 13 สิ่งถูกนำ�ม� 

สร้�งเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจครัวเรือน โดยมีค่� Coefficient alpha เท่�กับ 0.7277 (ซึ่งในท�งสถิติถือว่�

ดัชนีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่�เชื่อถือได้) ตัวแปรด้�นครัวเรือน ประกอบด้วยโครงสร้�งครอบครัวแบ่งเป็นกลุ่ม 

ได้ 8 กลุ่ม ดังนี้ 1) หัวหน้�ครัวเรือนอยู่คนเดียว / อยู่กับคู่สมรส 2) หัวหน้�ครัวเรือนอยู่กับพ่อแม่ ลูก  

และหล�น 3) หัวหน้�ครัวเรอืนอยูก่ับพ่อแม่ และลกู 4) หวัหน้�ครัวเรอืนอยูก่ับพ่อแม่ 5) หวัหน้�ครัวเรอืน 

อยู่กับลูก และหล�น 6) หัวหน้�ครัวเรือนอยู่กับหล�น 7) หัวหน้�ครัวเรือนอยู่กับลูก 8) หัวหน้�ครัวเรือน

อยูก่บัคนอืน่ๆ ซึง่สะทอ้นก�รอยูอ่�ศยัของสม�ชกิครอบครวั สำ�หรบัตวัแปรตวัสดุท�้ย คอื เขตทีอ่ยูอ่�ศยั 

(เมือง ชนบท)

ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ

1) การส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่หรือลูก และการรับเงิน / สิ่งของจากพ่อแม่หรือลูก 

ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยทำ�ง�นตอนต้น (20   –   39 ปี) มีสัดส่วนก�รให้คว�ม 

ช่วยเหลือแก่พ่อแม่สูงกว่�ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนปล�ย (40   –   59 ปี) นอกจ�กนี้  

หัวหน้�ครัวเรือนทั้งที่อยู่ในวัยทำ�ง�นตอนต้นและวัยทำ�ง�นตอนปล�ย ได้รับคว�มช่วยเหลือกลับม�จ�ก

พ่อแม่น้อยกว่�ก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่พ่อแม่ กล่�วคือ หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนต้นได้รับ 

คว�มชว่ยเหลอืจ�กพอ่แมเ่พยีงรอ้ยละ 4.1 และหวัหน�้ครวัเรอืนวยัทำ�ง�นตอนปล�ยไดร้บัคว�มชว่ยเหลอื

จ�กพ่อแม่ไม่ถึงร้อยละ 1 (รูป 1)
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รปู 2 แสดงใหเ้หน็ว่� หวัหน้�ครวัเรอืนเกอืบทกุกลุม่อ�ยซุึง่มฐี�นะเปน็พอ่แม ่ไดร้บัคว�มชว่ยเหลอื

จ�กบุตรในสัดส่วนสูงกว่�ก�รส่งคว�มช่วยเหลือไปให้บุตร ยกเว้นหัวหน้�ครัวเรือนกลุ่มที่มีอ�ยุน้อยสุด  

คือ วัยทำ�ง�นตอนต้น (20   –   39 ปี) เท่�นั้น ที่มีสัดส่วนก�รส่งเงินให้บุตรสูงกว่�ก�รได้รับเงินจ�กบุตร  

(ร้อยละ 6.0 เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 2.8) ครัวเรือนที่มีสัดส่วนก�รส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรม�กที่สุด คือ 

ครวัเรอืนทีห่วัหน้�ครวัเรอืนอยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนปล�ย (40   –   59 ป)ี ขณะทีค่รวัเรอืนทีม่สีดัสว่นก�รรบัคว�ม

ช่วยเหลือจ�กบุตรม�กที่สุด คือ ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยสูงอ�ยุตอนกล�งขึ้นไป (70 ปีขึ้นไป) 

รูป 1

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนต้นและตอนปล�ย 

จำ�แนกต�มก�รส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ และก�รได้รับเงิน / สิ่งของจ�กพ่อแม่

รูป 2

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นและวัยสูงอ�ยุ 

จำ�แนกต�มก�รส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร และก�รได้รับเงิน / สิ่งของจ�กบุตร
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สงเงิน/สิ่งของใหบุตร รับเงิน/สิ่งของจากบุตร

สงเงิน/สิ่งของใหพอแม ไดรับเงิน/สิ่งของจากพอแม

20-39 ป

40-59 ป

20-39 ป

40-59 ป

60-69 ป

70 ปขึ้นไป

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังท�งประช�กรก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550
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2) ปัจจัยกำาหนดการส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ และการรับเงิน / สิ่งของจากพ่อแม่ของครัว

เรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน (อายุ 20   –   59 ปี)

การส่งเงินให้พ่อแม่ของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน

อัตร�ส่วนของโอก�ส (Odds ratio) ของสมก�รถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ซึ่งแสดงใน

ต�ร�ง 1 (คอลัมน์ 1 และ 2) ในกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนปล�ย พบว่� ผู้ที่เป็นหม้�ย หย่� หรือแยก มีโอก�สที่

จะส่งเงินให้พ่อแม่น้อยกว่�ผู้ที่สมรส มีคว�มเป็นไปได้ว่� หัวหน้�ครัวเรือนหม้�ย หย่� หรือแยก มีภ�ระที่

ต้องดูแลคนในครอบครัวม�ก เพร�ะไม่มีคู่สมรสช่วยทำ�ง�นห�ร�ยได้ให้ครัวเรือน ปัจจัยเศรษฐสังคมของ

ครัวเรือนมีผลกับก�รส่งเงินให้พ่อแม่ทั้งกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนต้น (20   –   39 ปี) และวัยทำ�ง�นตอนปล�ย  

(40   –   59 ป)ี นอกจ�กนี ้ยิง่หวัหน้�ครวัเรอืนมกี�รศกึษ�ม�กขึน้เท�่ใด ครวัเรอืนนัน้ยิง่จะสง่เงนิ / สิง่ของให้

พ่อแม่ม�กขึ้น เช่นเดียวกับตัวชี้วัดด้�นเศรษฐกิจครัวเรือนก็บ่งชี้ให้เห็นว่� ยิ่งครัวเรือนมีเศรษฐกิจดีเท่�ใด 

ยิ่งส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ม�กเท่�นั้น ตัวแปรอ�ชีพก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รส่งเงิน 

/ สิง่ของให้พ่อแม่ นั่นคือ หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนต้นซึ่งทำ�ง�นระดับสูงและระดบักล�ง มโีอก�สที่

จะส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ม�กกว่�ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนทำ�ง�นเป็นแรงง�นไร้ฝีมือ / กรรมกร 

และหวัหน�้ครวัเรอืนวยัทำ�ง�นตอนปล�ยซึง่ทำ�ง�นเปน็ช�่งกึง่ฝมีอื มโีอก�สทีจ่ะสง่เงนิ / สิง่ของใหพ้อ่แม่

ม�กกว่�ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนทำ�ง�นเป็นแรงง�นไร้ฝีมือ 

โครงสร้�งครอบครัวก็เป็นปัจจัยที่พบว่�มีผลต่อก�รส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ ครัวเรือนที่หัวหน�้ 

ครัวเรือนอ�ศัยอยู่กับพ่อแม่หรือมีลูกอยู่ด้วย มีโอก�สที่จะส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่น้อยกว่�ครัวเรือนที่มี

เพียงหัวหน้�ครัวเรือนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรส เนื่องจ�กก�รมีสม�ชิกในครัวเรือนม�กเป็นภ�ระ 

ให้ครัวเรือนต้องเลี้ยงดูม�กเกินที่จะส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ที่อยู่ที่อื่น ขณะเดียวกันเขตที่อยู่อ�ศัยเป็น

ตัวแปรที่สัมพันธ์กับก�รส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ โดยพบว่�ครัวเรือนที่อยู่ในชนบทมีโอก�สที่จะส่งเงิน / 

สิ่งของให้พ่อแม่น้อยกว่�ครัวเรือนในเขตเทศบ�ล แต่คว�มแตกต่�งของเมืองและชนบทเช่นนี้ พบเฉพ�ะ

กลุ่มครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยทำ�ง�นตอนต้นเท่�นั้น 

การรับเงินจากพ่อแม่ของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน

อัตร�ส่วนของโอก�สของสมก�รถดถอยโลจิสติก ซึ่งแสดงในต�ร�ง 1 (คอลัมน์ 3) ได้ชี้ว่� มีเพียง

ปัจจัยด้�นก�รศึกษ�และอ�ชีพเท่�นั้น ที่มีผลต่อก�รรับเงินจ�กพ่อแม่ของครัวเรือนที่มีหัวหน�้ครัวเรือน

อยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนตน้ ยิง่จำ�นวนปกี�รศกึษ�ของหวัหน�้ครวัเรอืนม�กขึน้เท�่ใด ก�รไดร้บัเงนิจ�กพอ่แม ่

ยิ่งม�กขึ้น นอกจ�กนี้ พบว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่ยังไม่มีง�นทำ�หรือว่�งง�น มีโอก�สได้รับเงิน / สิ่งของจ�ก

พอ่แมส่งูกว�่หวัหน�้ครวัเรอืนทีท่ำ�ง�นไรฝ้มีอืถงึ 2.8 เท�่ ก�รทีค่รวัเรอืนทีห่วัหน�้ครวัเรอืนอยูใ่นวยัทำ�ง�น 

ตอนต้นยังได้รับก�รช่วยเหลือจ�กพ่อแม่ ไม่ค่อยเป็นเรื่องแปลกในสังคมไทย เนื่องจ�กพ่อแม่ยังห่วงใย 

ลูกที่ยังเพิ่งเริ่มต้นทำ�ง�น แม้ว่�ลูกจะมีก�รศึกษ�สูงก็ต�ม 

แต่สำ�หรับครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนปล�ย (ต�ร�ง 1 คอลัมน์ 4) พบเพียง ปัจจัย

อ�ชีพเท่�นั้นที่มีผลต่อก�รได้รับก�รช่วยเหลือจ�กพ่อแม่ นั่นคือ หัวหน้�ครัวเรือนที่มีอ�ชีพเกษตรกร 

มีโอก�สได้รับเงิน / สิ่งของจ�กพ่อแม่น้อยกว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่ทำ�ง�นไร้ฝีมือ 



136 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

ตาราง 1 ผลวิเคร�ะห์สมก�รถดถอยโลจิสติกของก�รส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ และก�รรับเงิน / สิ่งของ

จ�กพ่อแม่ ของครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�น อ�ยุ 20   –   59 ปี 

ตัวแปร

การส่งเงิน / สิ่งของให้พ่อแม่ การรับเงิน / สิ่งของจากพ่อแม่

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 20   –   39 ปี
(N = 2,537) 

(1)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 40   –   59 ปี  
(N = 5,432) 

(2)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 20   –   39 ปี
(N = 2,537) 

(3)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 40   –   59 ปี  
(N = 5,432) 

(4)

ตัวแปรด้านประชากรของหัวหน้าครัวเรือน

เพศหญิง (ช�ย ®) 0.778 0.828 0.841 1.234

โสด 1.577 1.493 0.566 1.958

หม้�ย / หย่� / แยก 0.579 0.510** 0.610 0.610

แต่งง�น ®

ตัวแปรด้านเศรษฐสังคมของหัวหน้าครัวเรือนและครัวเรือน

จำ�นวนปีก�รศึกษ� 1.057** 1.072*** 1.134*** 1.035

ว่�งง�น 0.817 0.591 2.793* 1.037

นักบริห�ร วิช�ก�ร เทคนิค 1.575* 0.926 0.868 0.448

เสมียน พนักง�นข�ย 1.647* 1.288 1.200 1.479

เกษตรกร 1.027 0.768 0.709 0.332*

ช่�งฝีมือ 1.352 1.200 0.808 2.185

ช่�งกึ่งฝีมือ 1.349 1.754** 1.290 0.000

กรรมกร ไร้ฝีมือ®

ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน 1.121** 1.171*** 0.968 1.025

ตัวแปรด้านโครงสร้างครอบครัว

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก 0.449*** 0.770 0.703 1.480

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก + หล�น 1.446 0.433*** 2.000 0.706

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก + หล�น 0.000 0.492 4.455 1.249

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก 0.195*** 0.421*** 0.463 0.000

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ 0.040** 0.083* 0.598 1.629

หัวหน้�ครัวเรือน + หล�น 0.000 0.517 0.000 0.000

หัวหน้�ครัวเรือน + คนอื่นๆ 1.018 0.594 0.616 1.574

หัวหน้�ครัวเรือน อยู่คนเดียว  
หรืออยู่กับคู่สมรสเท่�นั้น ®

ตัวแปรเขตที่อยู่อาศัย

ชนบท (เทศบ�ล ® ) 0.542*** 0.913 1.991 1.202

Constant 0.308*** 0.066*** 0.016*** 0.007***

   –   2 Log likelihood 2201.22 3271.62 824.41 472.40

Nagelkerke R Square 0.168 0.110 0.054 0.080

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังท�งประช�กรก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550 
หม�ยเหตุ: * P<.05 , ** P<.01, *** P<.001, ® กลุ่มอ้�งอิง, a = no case
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3) ปัจจัยกำาหนดการส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร และ การรับเงิน / สิ่งของจากบุตรของครัวเรือน
ที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน (อายุ 20   –   59 ปี)

การส่งเงินให้บุตรของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน

อัตร�ส่วนของโอก�สของสมก�รถดถอยโลจิสติก ซึ่งแสดงในต�ร�ง 2 (คอลัมน์ 1 และ 2) พบว่� 
ปัจจัยด้�นประช�กร ไม่ใช่ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รส่งเงิน / สิ่งของให้บุตรที่ไปอยู่ที่อื่น ส่วนด้�น 
เศรษฐสังคม พบว่� อ�ชีพของหัวหน้�ครัวเรือนมีผลต่อก�รส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร โดยพบว่� ครัวเรือนที่
มหีวัหน�้ครวัเรอืนทีอ่ยูว่ยัทำ�ง�นตอนตน้และมอี�ชพีเกษตรกร มโีอก�สทีจ่ะสง่เงนิ / สิง่ของใหบ้ตุรม�กกว�่
หวัหน�้ครวัเรอืนทีท่ำ�ง�นเปน็กรรมกรหรอืแรงง�นไรฝ้มีอื และยงัพบอกีว�่ หวัหน�้ครวัเรอืนทีอ่ยูว่ยัทำ�ง�น
ตอนปล�ยและมีอ�ชีพเกษตรกร เสมียน พนักง�นข�ย / บริก�ร รวมทั้งนักบริห�ร นักวิช�ก�ร หรือ 
นักเทคนิค มีโอก�สที่จะส่งเงินสิ่งของให้บุตรม�กกว่�ผู้ที่ทำ�ง�นเป็นกรรมกรหรือแรงง�นไร้ฝีมือ นอกจ�ก
นี้ ปัจจัยที่สะท้อนเศรษฐสังคมของครัวเรือน คือ จำ�นวนปีก�รศึกษ�ของหัวหน้�ครัวเรือน และเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน ก็มีผลบวกต่อคว�มช่วยเหลือที่มีให้บุตร โดยเฉพ�ะในกลุ่มครัวเรือนที่มีหัวหน�้ครัวเรือน 
อยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนปล�ย นัน่คอื ยิง่ก�รศกึษ�สงู เศรษฐกจิของครวัเรอืนด ีโอก�สทีจ่ะสง่คว�มชว่ยเหลอื
ให้บุตรยิ่งสูง 

เมือ่พจิ�รณ�โครงสร�้งครอบครวั มขีอ้สงัเกตว�่ มแีนวโนม้ทีค่รวัเรอืนซึง่มบีตุรอยูด่ว้ยในครอบครวั
ส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรคนอื่นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนอยู่คนเดียวหรือ
อยู่กับคู่สมรสเท่�นั้น เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นได้ 2 ประก�ร คือ ประก�รที่หนึ่ง ปัจจุบันนี้ภ�วะเจริญพันธุ์ต่ำ� 
แตล่ะครอบครวัอ�จมลีกูเพยีงคนเดยีวหรอืสองคน เมือ่มบีตุรอยูด่ว้ยในครอบครวั จงึอ�จไมม่บีตุรทีไ่ปอยู่
ที่อื่น หรือประก�รที่สอง ก�รที่มีบุตรในครัวเรือนของหัวหน้�ครัวเรือนที่อยู่ในวัยทำ�ง�น สะท้อนว่�บุตรที่
อยู่อ�ศัยในครอบครัวนั้นยังคงอยู่ในวัยเรียน ซึ่งนั่นหม�ยถึงภ�ระของครอบครัวที่ต้องดูแลให้ก�รศึกษ� 
แก่บุตรที่อยู่ในครัวเรือน ก�รที่จะส่งคว�มช่วยเหลือไปให้บุตรคนอื่นที่อยู่นอกครัวเรือนจึงเป็นไปได้ย�ก 
สำ�หรับเขตที่อยู่อ�ศัย ไม่ว่�เมืองหรือชนบท ไม่มีผลต่อก�รส่งเงิน / สิ่งของให้บุตรในกลุ่มครัวเรือนที่มี
หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�น

การรับเงินจากบุตรของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยทำางาน

อัตร�ส่วนของโอก�สของสมก�รถดถอยโลจิสติก ซึ่งแสดงในต�ร�ง 2 (คอลัมน์ 3 และ 4) ชี้ว�่  
ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนเพศหญิงน่�ที่จะได้รับเงินจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือน 
เพศช�ย แต่พบในหัวหน้�ครัวเรือนที่อยู่ในวัยทำ�ง�นตอนต้นเท่�นั้น ในกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนปล�ย โอก�ส
ของที่ผู้เป็นหม้�ย หย่� หรือแยก จะได้รับเงินจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนยังคงสมรสอยู่ 
ปัจจัยด้�นเศรษฐสังคม พบว่�มีผลต่อก�รได้รับเงิน / สิ่งของจ�กบุตรในกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนปล�ย  
กล่�วคือ ในกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนปล�ย ยิ่งจำ�นวนปีก�รศึกษ�ม�กขึ้น แนวโน้มที่ก�รได้รับเงิน / สิ่งของจ�ก
บุตรก็น้อยลง สำ�หรับตัวแปรด้�นอ�ชีพ พบคว�มสำ�คัญต่อก�รได้รับเงิน / สิ่งของจ�กบุตร เฉพ�ะครัว
เรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนปล�ย คือ ยิ่งหัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในภ�วะว่�งง�น ครัวเรือนนั้น
น่�จะได้รับเงินจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนทำ�ง�นเป็นกรรมกร แต่ครัวเรือนที่หัวหน้� 
ครวัเรอืนทำ�ง�นในระดบัสงูหรอืแมแ้ตท่ำ�ง�นเปน็ช�่งกึง่ฝมีอื ครวัเรอืนนัน้น�่จะไดร้บัเงนิ / สิง่ของจ�กบตุร
น้อยกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนเป็นกรรมกร ปัจจัยทั้งด้�นก�รศึกษ�และอ�ชีพที่แสดงให้เห็นนี้ 
สะท้อนว่� ผู้ที่มีฐ�นะดี มีก�รศึกษ�สูงย่อมมีโอก�สน้อยที่จะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตร
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ตาราง 2 ผลวิเคร�ะห์สมก�รถดถอยโลจิสติกของก�รส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร และก�รได้รับเงิน / สิ่งของ

จ�กบุตร ของครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�น อ�ยุ 20   –   59 ปี

ตัวแปร

การส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร การรับเงิน / สิ่งของจากบุตร

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 20   –   39 ปี
(N = 2,537) 

(1)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 40   –   59 ปี 
(N = 5,432) 

(2)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 20   –   39 ปี
(N = 2,537) 

(3)

หัวหน้าครัวเรือน 
อายุ 40   –   59 ปี 
(N = 5,432) 

(4)

ตัวแปรด้านประชากรของหัวหน้าครัวเรือน

เพศหญิง (ช�ย®) 1.447 0.830 1.834* 1.141

หม้�ย / หย่� / แยก 1.119 1.078 1.781 1.417**

แต่งง�น ®

ตัวแปรด้านเศรษฐสังคมของหัวหน้าครัวเรือนและครัวเรือน

จำ�นวนปีก�รศึกษ� 1.000 1.047*** 0.924 0.927***

ว่�งง�น 0.413 1.093 1.340 2.048***

นักบริห�ร วิช�ก�ร เทคนิค 1.721 2.116*** 0.816 0.744*

เสมียน พนักง�นข�ย 2.127 1.590* 1.033 0.724

เกษตรกร 2.034** 2.228*** 0.568 1.118

ช่�งฝีมือ 0.768 1.173 1.928 0.923

ช่�งกึ่งฝีมือ 1.581 1.270 1.551 0.544**

กรรมกร ไร้ฝีมือ ®

ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน 0.966 1.106*** 0.901 0.981

ตัวแปรด้านโครงสร้างครอบครัว

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก 0.622** 1.026 5.052 0.698**

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก + หล�น 1.364 0.444*** 0.000 1.353*

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก + 
หล�น 0.000 0.480* 0.000 0.977

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก 0.385* 0.908 20.906** 0.520**

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ 0.366 0.814 20.070* 0.305*

หัวหน้�ครัวเรือน + หล�น 0.000 0.493 0.000 4.621***

หัวหน้�ครัวเรือน + คนอื่นๆ 0.464 1.067 0.000 0.734

หัวหน้�ครัวเรือน อยู่คนเดียว 
หรืออยู่กับคู่สมรสเท่�นั้น ®

ตัวแปรเขตที่อยู่อาศัย

ชนบท (เทศบ�ล ®) 1.444 1.157 1.606 1.922***

Constant 0.053*** 0.055*** 0.005*** 0.258***

   –   2 Log likelihood 1126.04 4338.72 546.95 5342.82

Nagelkerke R Square 0.032 0.081 0.130 0.126

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังท�งประช�กรก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550
หม�ยเหตุ: * P<.05 , ** P<.01, *** P<.001 , ® กลุ่มอ้�งอิง, a = no case
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โครงสร้�งครอบครัวมีผลต่อก�รได้รับเงิน / สิ่งของส่งกลับจ�กบุตรทั้งในครัวเรือนที่มีหัวหน้� 
ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนต้นและตอนปล�ย ในกลุ่มครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นตอนต้นพบว่� 
ก�รที่หัวหน้�ครัวเรือนต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่อยู่ในบ้�น หรือต้องเลี้ยงดูบุตรคนอื่นๆ ด้วย ยิ่งทำ�ให้โอก�สที่
ได้รับคว�มช่วยเหลือม�กขึ้นจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่น นั่นหม�ยคว�มว่� บุตรที่อยู่ที่อื่นจะส่งคว�มช่วยเหลือ
ม�ยงัครวัเรอืนเดมิ เมือ่พอ่แมข่องเข�ซึง่เปน็หวัหน�้ครวัเรอืนมภี�ระทีต่อ้งเลีย้งดปููย่�่ต�ย�ย รวมถงึพีน่อ้ง 
คนอืน่ในบ�้นดว้ย ในขณะทีค่รวัเรอืนทีห่วัหน�้ครวัเรอืนอยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนปล�ยพบว�่ ครวัเรอืนทีม่บีตุร
โดยยังไม่มีหล�นอยู่ในบ้�นมีโอก�สที่จะได้รับก�รช่วยเหลือจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่นลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ง�นวิจัยของ นภ�พร ชโยวรรณ และ จอห์น โนเดล (2542) ที่ชี้ว่� บุตรซึ่งมีร�ยได้และอ�ศัยอยู่กับพ่อแม่ 
เป็นฝ่�ยสนับสนุนด้�นก�รเงินให้พ่อแม่ ม�กกว่�ที่พ่อแม่จะเป็นฝ่�ยสนับสนุนบุตรที่อยู่ในบ้�น ดังนั้น  
เป็นไปได้ที่บุตรที่อยู่ที่อื่นจะเห็นว่� พ่อแม่มีผู้สนับสนุนในบ้�นอยู่แล้ว จึงไม่มีก�รส่งคว�มช่วยเหลือ 
ม�ให้พ่อแม่หรือส่งคว�มช่วยเหลือลดลง นอกจ�กนี้ ยังเป็นที่น่�สังเกตว่� ครัวเรือนใดที่มีหล�นอยู่กับ 
หัวหน้�ครัวเรือน แม้จะมีบุตรคนอื่นอยู่ด้วยหรือไม่ก็ต�ม โอก�สที่จะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรที่ 
อยูท่ีอ่ืน่มสีงูกว�่ครวัเรอืนทีอ่ยูก่นัเพยีงหวัหน�้ครวัเรอืนกบัคูส่มรส อกีทัง้พบว�่โอก�สทีพ่อ่แมใ่นครวัเรอืน
ในเขตชนบทจะได้รับก�รช่วยเหลือจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่นมีสูงกว่�พ่อแม่ที่อยู่ในครัวเรือนในเขตเมือง อย่�งไร
กต็�ม พบว�่เขตทีอ่ยูอ่�ศยัมผีลตอ่ก�รไดร้บัเงนิสง่กลบัจ�กบตุรเพยีงครวัเรอืนทีห่วัหน้�ครวัเรอืนอยูใ่นวยั 
ทำ�ง�นตอนปล�ยเท่�นั้น

4) ปัจจัยกำาหนดการส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร และการรับเงิน / สิ่งของจากบุตรของ
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

การส่งเงินให้บุตรของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยสูงอายุ

อัตร�ส่วนของโอก�สของสมก�รถดถอยโลจิสติก ซึ่งแสดงในต�ร�ง 3 (คอลัมน์ 1 และ 2) แสดงให้
เห็นว่� หัวหน้�ครัวเรือนวัยสูงอ�ยุตอนต้น (60   –   69 ปี) ที่เป็นหม้�ย หย่� หรือแยก มีโอก�สส่งเงินให้บุตร
น้อยกว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่สมรส นั่นเพร�ะสถ�นภ�พ หม้�ย หย่� หรือแยก ต้องเผชิญคว�มย�กลำ�บ�ก
ต�มลำ�พังอยู่แล้ว ก�รอยู่ในวัยสูงอ�ยุย่อมเพิ่มคว�มย�กลำ�บ�กม�กขึ้น ทำ�ให้ก�รส่งเงินให้คนอื่นจึงเป็น
ไปไดย้�ก นอกจ�กนี ้ปจัจยัด�้นก�รศกึษ� และโครงสร�้งครอบครวั กส็ง่ผลตอ่ก�รชว่ยเหลอืสง่เงนิ / สิง่ของ
ให้บุตรที่อยู่ที่อื่น โดยเฉพ�ะในครัวเรือนที่หัวหน�้ครัวเรือนอยู่ในวัยสูงอ�ยุตอนต้น (60   –   69 ปี) นั่นคือ  
ยิ่งจำ�นวนปีก�รศึกษ�ของหัวหน้�ครัวเรือนสูงขึ้น โอก�สจะส่งเงิน / สิ่งของให้บุตรก็ย่อมมีม�กขึ้น 

ก�รมีก�รศึกษ�สูงในระดับของหัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุ เป็นก�รสะท้อนถึงเศรษฐกิจของครัวเรือน
ทีด่ไีดเ้ชน่กนั และเมือ่มเีศรษฐกจิดแีลว้ ก�รคำ�นงึถงึบตุรจงึเกดิขึน้ ดงันัน้ แนวคดิเรือ่งก�รคำ�นงึถงึประโยชน์
ของผู้อื่นจึงส�ม�รถอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์นี้ได้ ปัจจัยที่พบว่�มีผลต่อก�รส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรอีก
ประก�รหนึง่ คอื ครวัเรอืนทีม่คีนหล�ยรุน่อยูด่ว้ยกนั มโีอก�สใหค้ว�มชว่ยเหลอืบตุรนอกครวัเรอืนสงูกว่�
ครัวเรือนที่มีเพียงหัวหน้�ครัวเรือนหรืออยู่กับคู่สมรส เป็นไปได้ว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่สูงอ�ยุซึ่งอ�ศัยอยู่
ร่วมกับสม�ชิกหล�ยรุ่นภ�ยในบ้�น จะได้รับก�รสนับสนุนทั้งด้�นเงินทองและสิ่งของจ�กสม�ชิกรุ่นอื่นๆ 
ภ�ยในบ้�นแล้ว ดังนั้น จึงมีเงินทองสิ่งของม�กพอที่จะส่งให้บุตรคนอื่นที่อยู่นอกบ�้น ปร�กฏก�รณ์ที่ 
พบกับผู้สูงอ�ยุนี้ต่�งจ�กครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�น ต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น ซึ่งพบว่� 
โอก�สที่ครัวเรือนขน�ดใหญ่จะส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรมีน้อยกว่�ครัวเรือนที่มีเพียงหัวหน้�ครัวเรือน 
และคู่สมรส
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ตาราง 3 ผลก�รวเิคร�ะหส์มก�รถดถอยโลจสิตกิของก�รสง่เงนิ / สิง่ของใหบ้ตุรและก�รไดร้บัเงนิ / สิง่ของ

จ�กบุตร ของครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนวัยสูงอ�ยุ อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวแปร

การส่งเงิน / สิ่งของให้บุตร การรับเงิน / สิ่งของจากบุตร

หัวหน้าครัวเรือน
อายุ 60   –   69 ปี 
(N = 1,564) 

(1)

หัวหน้าครัวเรือน
อายุ 70 ปีข้ึนไป

(N = 1,106) 
(2)

หัวหน้าครัวเรือน
อายุ 60   –   69 ปี 
(N = 1,564) 

(3)

หัวหน้าครัวเรือน
อายุ 70 ปีข้ึนไป

(N = 1,106) 
(4)

ตัวแปรด้านประชากรของหัวหน้าครัวเรือน

เพศหญิง (ช�ย®) 1.020 0.992 0.660** 0.942

หม้�ย / หย่� / แยก 0.461* 1.268 1.427* 0.917

แต่งง�น ®

ตัวแปรด้านเศรษฐสังคมของหัวหน้าครัวเรือนและครัวเรือน

จำ�นวนปีก�รศึกษ� 1.083* 1.041 0.990 1.000

ว่�งง�น 0.437 1.211 1.6467* 1.962*

นักบริห�ร วิช�ก�ร เทคนิค 1.425 2.196 0.799 0.825

เสมียน พนักง�นข�ย 0.000 0.000 0.000 0.000

เกษตรกร 1.298 1.262 0.944 1.373

ช่�งฝีมือ 1.819 1.109 1.455 3.331

ช่�งกึ่งฝีมือ 0.000 0.000 0.648 0.609

กรรมกร ไร้ฝีมือ ®

ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน 0.973 1.008 0.969 0.946

ตัวแปรด้านโครงสร้างครอบครัว

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก 3.625** 2.772 0.787 0.750

หัวหน้�ครัวเรือน + ลูก + หล�น 2.591* 1.943 0.940 0.531**

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก + หล�น 7.716** 0.000 0.937 0.000

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ + ลูก 4.5888 0.000 1.054 0.000

หัวหน้�ครัวเรือน + พ่อแม่ 0.000 a 1.328 a

หัวหน้�ครัวเรือน + หล�น 2.422 0.479 3.149*** 1.772

หัวหน้�ครัวเรือน + คนอื่นๆ 0.000 1.952 0.770 0.441

หัวหน้�ครัวเรือน อยู่คนเดียว  
หรือ อยู่กับคู่สมรสเท่�นั้น ®

ตัวแปรเขตที่อยู่อาศัย

ชนบท (เทศบ�ล ® ) 1.464 1.163 1.232 1.016

Constant 0.016*** 0.015*** 0.851*** 0.333

   –   2 Log likelihood 657.84 389.35 2081.14 1460.97

Nagelkerke R Square 0.100 0.035 0.069 0.076

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รก�รย้�ยถิ่นกับสุขภ�พในพื้นที่เฝ้�ระวังท�งประช�กรก�ญจนบุรี พ.ศ. 2550 
หม�ยเหตุ: *P<.05, **P<.01, *** P<.001, ®กลุ่มอ้�งอิง, a = no case
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การได้รับเงินจากบุตรของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยสูงอายุ

อัตร�ส่วนของโอก�สของสมก�รถดถอยโลจิสติก ซึ่งแสดงในต�ร�ง 3 (คอลัมน์ 3 และ 4) พบว่� 

ปจัจยัด�้นประช�กรมผีลตอ่ก�รไดร้บัเงนิ / สิง่ของสง่กลบัจ�กบตุร แตพ่บในครวัเรอืนทีม่หีวัหน�้ครวัเรอืน

สูงอ�ยุตอนต้น โดยเพศหญิงมีโอก�สจะได้รับเงินจ�กบุตรน้อยกว่�เพศช�ย และหัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุ

ที่เป็นหม้�ย หย่� หรือแยก จะมีโอก�สได้รับคว�มช่วยเหลือกลับจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนที่มีหัวหน้� 

ครวัเรอืนทีส่มรส ก�รศกึษ�นีพ้บว�่ ครวัเรอืนทีห่วัหน้�ครวัเรอืนว่�งง�นมโีอก�สไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืจ�ก

บุตรม�กกว่�ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนทำ�ง�นเป็นกรรมกร ซึ่งพบในครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุ 

ทั้งสองกลุ่ม 

โครงสร้�งครอบครัวก็เป็นสิ่งที่น่�สนใจ ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุตอนต้นอยู่กับหล�น 

(บุตรของบุตร) โดยไม่มีบุตรอยู่ด้วย จะมีโอก�สได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่นม�กกว่�หัวหน้� 

ครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว หรอือยูก่บัคูส่มรส แนวคดิด�้นคว�มสมัพนัธเ์ชงิพนัธะสญัญ� ส�ม�รถนำ�ม�อธบิ�ย

ได้ เนื่องจ�กก�รที่พ่อแม่สูงอ�ยุได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่น ไม่ได้เป็นเพร�ะคว�มย�กจน  

แต่เป็นเพร�ะบุตรได้ส่งบุตรของตนม�ให้พ่อแม่เลี้ยงดู ขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือนสูงอ�ยุ 

ตอนปล�ยอยู่กับบุตรและหล�นพร้อมกัน โอก�สที่บุตรที่อยู่นอกครอบครัวจะส่งเงิน / สิ่งของช่วยเหลือ

จะลดลง ซึ่งก็ส�ม�รถอธิบ�ยว่� บุตรที่อยู่ในครัวเรือนช่วยเหลือสนับสนุนพ่อแม่แล้ว จึงทำ�ให้บุตรที่อยู่

นอกครัวเรือนลดหรือไม่ส่งคว�มช่วยเหลือม�ให้

สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ

จ�กข้อมูลลักษณะทั่วไปของก�รส่งและรับคว�มช่วยเหลือระหว่�งรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก พบว่�  

ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือนอยู่ในวัยทำ�ง�นตอนต้น (20   –   39 ปี) จะส่งคว�มช่วยเหลือให้พ่อแม่ในสัดส่วน

ทีม่�กกว�่ครวัเรอืนทีห่วัหน�้ครวัเรอืนอยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนปล�ย (40   –   59 ป)ี อ�จเปน็ไปไดว้�่ เมือ่หวัหน�้

ครัวเรือนอ�ยุม�กขึ้นย่อมมีภ�ระสูงขึ้น เช่น ก�รมีบุตรที่ต้องส่งเสียในด้�นก�รเรียน ซึ่งทำ�ให้มีค่�ใช้จ่�ย

ม�กขึ้น ก�รมีหล�น (ที่เกิดจ�กบุตร) ม�ให้เลี้ยงดู เป็นต้น อย่�งไรก็ดี ทั้งสองกลุ่มครัวเรือนที่หัวหน้�ครัว

เรือนอยู่ในวัยทำ�ง�น ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพ่อแม่ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่�ก�รส่งคว�มช่วยเหลือไปให้ 

นอกจ�กน้ี ยังพบอีกว่� ครัวเรือนที่ส่งคว�มช่วยเหลือไปให้บุตรม�กที่สุด คือ ครัวเรือนที่หัวหน้�ครัวเรือน

อยูใ่นวยัทำ�ง�นตอนปล�ย สว่นครวัเรอืนทีไ่ดร้บัคว�มชว่ยเหลอืจ�กบตุรม�กทีส่ดุ คอื ครวัเรอืนทีม่หีวัหน�้ 

ครัวเรือนวัยสูงอ�ยุทั้งตอนต้นและตอนกล�งถึงตอนปล�ย ซึ่งเป็นวัยที่ไม่อยู่ในวัยแรงง�นแล้ว 

หัวหน้�ครัวเรือนที่มีสถ�นภ�พ หม้�ย หย่� หรือแยก และกำ�ลังอยู่ในวัยทำ�ง�นตอนปล�ยมี 

แนวโน้มที่จะส่งคว�มช่วยเหลือให้พ่อแม่และบุตรน้อยกว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่สมรส แต่จะได้รับคว�ม 

ช่วยเหลือจ�กบุตรม�กกว่� อ�จเป็นไปได้ว่� หัวหน้�ครัวเรือนต้องรับผิดชอบคว�มเป็นอยู่ของสม�ชิก 

ในครวัเรอืน โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ หวัหน�้ครวัเรอืนทีเ่ปน็หม�้ย หย�่ หรอืแยก ซึง่มคีว�มย�กลำ�บ�กม�กกว�่

หัวหน้�ครัวเรือนที่สมรส ดังนั้น ก�รส่งคว�มช่วยเหลือให้พ่อแม่หรือบุตรจึงมีน้อย ขณะเดียวกันก�ร 

รับคว�มช่วยเหลือจะมีม�ก
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ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่รับเลี้ยงหล�น (ซึ่งเป็นบุตรของบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน) น่�จะได้รับคว�ม 

ช่วยเหลือจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนอื่น ซึ่งแนวคิดคว�มสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญ�ส�ม�รถอธิบ�ย

ปร�กฏก�รณ์นี้ได้ ก�รที่พ่อแม่สูงอ�ยุได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรที่อยู่ที่อื่นนั้น ไม่ได้เป็นเพร�ะ 

คว�มย�กจน แต่เป็นเพร�ะบุตรได้ส่งบุตรของตนม�ให้พ่อแม่เลี้ยงดู ซึ่งเหมือนกับส่งเงินล่วงหน้�ที่ 

จ่�ยก่อนเพื่อพ่อแม่จะได้ดูแลหล�นให้ต่อไป

ก�รศึกษ�เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่ส่งผลต่อก�รช่วยเหลือระหว่�งพ่อแม่และบุตร ก�รที่พ่อแม่ที่มี 

ก�รศึกษ�สูงไม่ว่�อยู่ในวัยทำ�ง�นหรือวัยสูงอ�ยุ ย่อมทำ�ให้โอก�สที่ส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตรมีสูงกว่� 

พ่อแม่ที่มีก�รศึกษ�น้อย ขณะเดียวกันบุตรที่มีก�รศึกษ�สูงจะส่งคว�มช่วยเหลือให้พ่อแม่ม�กกว่�บุตร 

ที่มีก�รศึกษ�น้อย ดังนั้น ก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มสำ�คัญในด้�นก�รศึกษ� จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคว�ม 

ช่วยเหลือระหว่�งรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ทั้งในปัจจุบันและอน�คต

ในขณะที่พบว่�ครัวเรือนขย�ยของหัวหน้�ครัวเรือนวัยทำ�ง�นเป็นฝ่�ยรับจ�กบุตรม�กกว่�ฝ่�ยให้

นั้น หม�ยคว�มว่� ครัวเรือนลักษณะนี้ มีโอก�สน้อยที่จะส่งคว�มช่วยเหลือให้บุตร แต่มีโอก�สรับคว�ม

ชว่ยเหลอืจ�กบตุรม�กขึน้ เพร�ะยิง่ครวัเรอืนใหญม่�กเท�่ไร หวัหน�้ครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นวยัทำ�ง�นตอ้งทำ�ง�น

หนักเพื่อม�เลี้ยงสม�ชิกที่ยังไม่ทำ�ง�นม�กขึ้น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถส่งเงินไปช่วยเหลือคนที่อยู่นอกครัวเรือน

ได้ม�กนัก อย่�งไรก็ต�ม ครัวเรือนขย�ยของหัวหน้�ครัวเรือนวัยสูงอ�ยุกลับเป็นฝ่�ยให้ม�กกว่�เป็นฝ่�ย

รับจ�กบุตร ผู้สูงอ�ยุในครัวเรือนขย�ยจึงถูกมองว่�เป็นที่พึ่งให้กับลูกหล�นได้

แนวคิดเรื่องก�รคำ�นึงถึงประโยชน์ผู้อื่นส�ม�รถนำ�ม�อธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ก�รส่งและรับ 

คว�มช่วยเหลือด้�นทรัพย์สินระหว�่งพ่อแม่และบุตรในสังคมไทย ซึ่งเห็นได้ชัดว�่ ในครัวเรือนที่มีฐ�นะ

เศรษฐกิจดีจะมีก�รส่งคว�มช่วยเหลือไปให้พ่อแม่ ขณะเดียวกัน ครัวเรือนที่อยู่ในเขตเมืองจะส่งคว�ม 

ชว่ยเหลอืไปใหพ้อ่แมส่งูกว�่ครวัเรอืนในเขตชนบท ซึง่สอดคลอ้งกบักรณรีบัเงนิจ�กบตุรทีพ่บว�่ ครวัเรอืน

ในเขตชนบทรับคว�มช่วยเหลือจ�กบุตรม�กกว่�ครัวเรือนในเขตเมือง ในทำ�นองเดียวกัน พบว่�  

หัวหน้�ครัวเรือนที่ว่�งง�นจะได้รับก�รช่วยเหลือจ�กบุตรม�กกว่�หัวหน้�ครัวเรือนที่ประกอบอ�ชีพ 

ปร�กฏก�รณ์เช่นนี้ ทำ�ให้เห็นจุดแข็งของวัฒนธรรมไทยที่เน้นเรื่องคว�มเอื้ออ�ทร คว�มกตัญญู และ 

ก�รเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น ดังนั้น จุดแข็งเช่นนี้ ควรจะดำ�รงและส่งเสริมไว้ เพื่อไม่ให้ห�ยไปจ�กสังคม

ไทยที่ต้องเผชิญกับกระแสโลก�ภิวัตน์ในปัจจุบัน
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คุณภำพชีวิตและระดับสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุไทย

Quality of Life and the Standard Level of Mental Health 

among Thai Elderly 

บทคัดย่อ

บทคว�มนี้ ต้องก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มแตกต่�งระหว่�งคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุที่มีเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต 
ระดับดี กล�ง และต่ำ� โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจ�กก�รสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งดำ�เนินก�รโดยกระทรวง
ส�ธ�รณสุข เมื่อเดือนตุล�คม พ.ศ. 2551 กลุ่มตัวอย่�ง คือ ผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป จำ�นวน 6,231 ร�ย ที่อยู่ใน
เกณฑ์สุขภ�พจิต 3 ระดับ คือ ดี กล�ง และต่ำ� ก�รวิเคร�ะห์ได้แบ่งผู้สูงอ�ยุออกเป็น 3 กลุ่มวัย คือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้น อ�ยุ
ระหว�่ง 60   –   64 ป ีผูส้งูอ�ยวุยักล�ง อ�ยรุะหว�่ง 65   –   74 ป ีและผูส้งูอ�ยวุยัปล�ย อ�ย ุ75 ปขีึน้ไป ผลก�รศกึษ�สะทอ้น
ว่� มิติคุณภ�พชีวิตระดับดีและดีม�กของผู้สูงอ�ยุไทยทุกกลุ่มวัย ผันแปรไปในทิศท�งเดียวกับเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตดี 
ยกเว้นมิติก�รยอมรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นไทยรุ่นหล�นเหลน อย่�งไรก็ต�ม  
ยังมีผู้สูงอ�ยุ 1 ใน 4 ที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตกล�งและต่ำ� ที่ยังมีคุณภ�พชีวิตระดับต่ำ�ถึงต่ำ�ม�กอยู่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
เป็นคุณภ�พชีวิตเกี่ยวกับมิติครอบครัว มิติก�รยอมรับสภ�วะก�รควบคุมอ�รมณ์และจิตใจ มิติสุขภ�พจิตด้�นจิตใจ  
และมิติระดับคว�มสุข ข้อเสนอแนะชี้ให้เห็นว�่ หน่วยง�นทุกภ�คส่วนที่รับผิดชอบในก�รแก้ปัญห�ผู้สูงอ�ยุ ควรสนใจ
และเข้�ถึงประเด็นเล็กน้อยบ�งประเด็นที่ส�ม�รถเชื่อมโยงคุณภ�พชีวิตท�งด้�นจิตใจของผู้สูงอ�ยุ เพื่อนำ�ม�สร้�ง 
เป็นกลยุทธ์ให้ผู้สูงอ�ยุดูแลตนเอง เนื่องจ�กมิติท�งด้�นจิตใจและระดับคว�มสุข เป็นมิติที่ผู้สูงอ�ยุต้องช่วยเหลือดูแล
ตนเองเป็นด้�นหลัก

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย คุณภาพชีวิต ระดับสุขภาพจิต

ABSTRACT

This article examines the differential between the level of quality of life and the standard level of mental 
health among the Thai elderly, using data from the Mental Health Survey, conducted during October 2008 by 
the Ministry of Public Health. The elderly are divided into 3 age groups namely, early   –   old (aged 60 – 64 years), 
middle   –   old (aged 65 – 74 years), and old   –   old (aged 75 and older). The standard level of mental health among 
these elderly has been justified by the Ministry of Public Health into 3 levels such as, better than others (good 
level), equal than other (middle level), and worse than other (bad level). Results show that the level of good and 
better quality of life is varied by the good level of the standard of mental health in all age groups, except the 
indicator of acceptance on teenager’s attitudes and behaviour change. The findings highlighted that 1 in 4 of the 
Thai elderly whose standard mental health were in the middle and bad level, reported their quality of life was in 
the bad to worse level, especially the dimensions of family, emotional control, mental health, and the level of 
happiness. Recommendations remind the policy makers and stakeholders of the complicated components  
related to elderly mental health and emotional indicators. The complicated components are the potential mental 
causes reflected in elderly’s happiness and these kinds of indicator are better take care by elderly themselves.   

Keywords: Thai elderly, Quality of life, Standard level of mental health,  
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บทน�ำ

องค์ก�รสหประช�ช�ติ (United Nations: UN) มีเกณฑ์ว่�ประเทศใดที่มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 

เป็นสัดส่วนเกินกว่�ร้อยละ 10 และสัดส่วนของประช�กรอ�ยุเกินกว่� 65 ปีขึ้นไป สูงกว่�ร้อยละ 7 แสดง

ว่�ประเทศนั้นได้ก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ (Aging society) ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีประช�กรอ�ยุ  

60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติค�ดประม�ณ

ว่� ในอีก 20 ปีข้�งหน้� (พ.ศ. 2573) ประช�กรไทย 1 ใน 4 คน จะเป็นผู้สูงอ�ยุ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 2550) จ�กก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กรสูงอ�ยุดังกล่�ว 

จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่� ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในอีกหล�ยประเทศที่ได้ก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุแล้ว 

ภ�ครัฐและภ�คเอกชนต่�งตระหนักในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว จึงได้มีก�รร่วมกันแก้ไขปัญห�ผู้สูงอ�ยุ

กันอย่�งจริงจังม�กขึ้นและต่อเนื่อง โดยดำ�เนินนโยบ�ยก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของประช�กร 

ผูส้งูอ�ย ุจนส�ม�รถสร�้งเสรมิใหป้ระช�กรสงูอ�ยใุนประเทศไทยมคีณุภ�พชวีติทีด่ไีดใ้นระดบัทีน่�่พงึพอใจ 

(มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย 2549; กรมสุขภ�พจิต 2551) นโยบ�ยก�รส่งเสริมที่ผ่�นม� 

เห็นได้ว่�ผูสู้งอ�ยุเป็นผู้ได้รบัก�รปฏบิัตจิ�กผูใ้หอ้ื่นๆ ทั้งจ�กนโยบ�ยภ�ครัฐและเอกชน เช่น ก�รสง่เสรมิ

สวสัดกิ�ร เงนิบำ�น�ญ ค่�ครองชพีผูส้งูอ�ย ุก�รรกัษ�พย�บ�ลด�้นสขุภ�พก�ยและจติ ก�รใหบ้รกิ�รด�้น

สิง่แวดลอ้ม และภ�วะก�รทำ�ง�น เปน็ตน้ นอกจ�กนี ้ง�นวจิยัท�งด�้นวชิ�ก�รยงัไดเ้นน้ใหค้รอบครวัและ

ชุมชนดูแลผู้สูงอ�ยุอย่�งอบอุ่น (สุกัญญ� และ นงนุช 2542; ช. ชยินทร์ 2542; ว�ทินี และ ยุพิน 2542; 

สมโภชน์ และ กชกร 2548) 

อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุที่ผ่�นม�นั้น ผลที่เห็นได้ชัดเจน คือ คุณภ�พ

ชีวิตด้�นร่�งก�ยของผู้สูงอ�ยุดีขึ้น ส่วนคุณภ�พชีวิตด้�นอ�รมณ์และจิตใจนั้นยังเห็นไม่ชัดเจน เนื่องจ�ก

เป็นเรื่องส่วนบุคคลและเป็นน�มธรรมที่วัดย�ก และจ�กก�รสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเมื่อ  

พ.ศ. 2550 พบว่� ผู้สูงอ�ยุเป็นกลุ่มประช�กรที่มีโอก�สเกิดโรคซึมเศร้�ได้ม�กกว่�วัยอื่นๆ โดยพบว่� 

ร้อยละ 30 ของผู้สูงอ�ยุมีประสบก�รณ์ก�รมีภ�วะซึมเศร้�ที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำ�วัน 

อย่�งน้อย 1 ครั้ง ผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะซึมเศร้�มีอ�รมณ์เศร้�หรือหดหู่อย่�งต่อเนื่อง รู้สึกเสียใจ ผิดหวัง 

อ้�งว้�ง เบ่ือ เซ็ง ท้อแท้ อ่อนอกอ่อนใจ ทอดอ�ลัยในชีวิต (ประช�กรสูงอ�ยุ, http://www.cps.chula.ac.th) 

บทคว�มนีต้อ้งก�รทำ�คว�มเข�้ใจผูส้งูอ�ยทุีม่รีะดบัเกณฑม์�ตรฐ�นสขุภ�พจติแตกต�่งกนั มคีณุภ�พ

ชีวิตในด้�นเศรษฐกิจ สังคม สุขภ�พก�ยและจิตใจ ระดับคว�มสุข ก�รยอมรับสภ�วะก�รควบคุมอ�รมณ์

และจิตใจ ตลอดจนก�รยอมรับวิถีชีวิตและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นหล�นเหลนอย่�งไร โดยค�ด

หวงัเพือ่ใหเ้กดิก�รพฒัน�สง่เสรมิคณุภ�พชวีติผูส้งูอ�ยอุย�่งรอบด้�นตอ่ไป โดยตอ้งคำ�นงึถงึก�รสร�้งเสรมิ

และฝกึฝนใหผู้ส้งูอ�ยดุแูลคณุภ�พชวีติด�้นจติใจดว้ยตนเอง ควบคูไ่ปกบัก�รไดร้บัก�รสง่เสรมิด�้นสขุภ�พ

ร่�งก�ยและสิ่งแวดล้อมจ�กหน่วยง�นทุกภ�คส่วน
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ก�รสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ชี้ให้เห็นว่� กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต่ำาสุด กล่�วคือ มีคะแนนสุขภ�พจิตเฉลี่ย 31.44 คะแนน 

จ�กคะแนนเต็มที่กรมสุขภ�พจิตกำ�หนดเกณฑ์สุขภ�พจิตที่ดีไว้ที่ 45 คะแนน โดยนำ�ไปเปรียบเทียบ 

กับ กลุ่มวัยทำ�ง�นอ�ยุ 40   –   59 ปี ที่มีคะแนนสุขภ�พจิตเฉลี่ยดีที่สุด 32.12 คะแนน และกลุ่มเย�วชนและ

วัยผู้ใหญ่อ�ยุ 15   –   39 ปี ที่มีคะแนนสุขภ�พจิตเฉลี่ยป�นกล�ง 31.80 คะแนน นอกจ�กนี้ ยังพบว่�  

ผู้สูงอ�ยุไทยมีเกณฑ์สุขภ�พจิตอยู่ในระดับที่เท่�กันกับบุคคลทั่วไปม�กที่สุด คือ จำ�นวน 2,804 ร�ย คิด

เป็นร้อยละ 45.0 รองลงม�เป็นผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ�กว่�บุคคลทั่วไป จำ�นวน 1,991 

ร�ย คดิเปน็รอ้ยละ 32.0 และผูส้งูอ�ยทุีอ่ยูใ่นเกณฑส์ขุภ�พจติระดบัดกีว่�บคุคลทัว่ไป มจีำ�นวนนอ้ยทีส่ดุ 

คือ 1,435 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 23.0 

มิติคุณภำพชีวิตและระดับควำมสุขของผู้สูงอำยุไทย

Franklin et al. (1986) อธิบ�ยคุณภ�พชีวิตว่�หม�ยถึง ‘สภาพของความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นผล

มาจาก สภาพชีวิต ความพึงพอใจในสภาพชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิต’ Oliver et al. (1996) 

ได้ให้คว�มหม�ยคุณภ�พชีวิตว่� ‘เป็นผลรวมจากสถานะสุขภาพ และสวัสดิการ ซึ่งเป็นความคิดที่ผู้คน

ส่วนใหญ่เข้าใจ และยอมรับกันโดยทั่วไป’ ในขณะที่ กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

ให้คว�มหม�ยของคุณภ�พชีวิตว่� ‘เป็นผลรวมของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในเชิงภาวะวิสัยและอัตวิสัย 

ในชว่งเวลาหนึง่ๆ และถกูเปรยีบเทยีบกบัคณุภาพชวีติตามระดบัมาตรฐาน หรอืการเปรยีบเทยีบกบัปฐีาน’ 

Felce and Perry (1995) ไดส้งัเคร�ะหม์ติขิองคณุภ�พชวีติ จ�กง�นวจิยัทีศ่กึษ�คณุภ�พชวีติจำ�นวนม�กกว�่ 

15 ผลง�นวิจัย พบว่� มิติของคุณภ�พชีวิต คือ ก�รอยู่ดีมีสุข ทั้งท�งวัตถุสิ่งของ ท�งสังคม ท�งอ�รมณ์ 

พัฒน�ก�รและกิจกรรม (อ้�งใน รศรินทร์ และคณะ 2552)

วิธีกำรศึกษำ

ก�รวิเคร�ะห์ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจ�กก�รสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกรมสุขภ�พจิต 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ร่วมกับสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ และสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัย

มหดิล ไดท้ำ�ก�รสำ�รวจสขุภ�พจติคนไทยอ�ย ุ15 ปขีึน้ไป จำ�นวน 28,500 คน ในเดอืนตลุ�คม พ.ศ. 2551 

โดยให้ผู้ตอบสำ�รวจตัวเองและประเมินเหตุก�รณ์ อ�ก�ร คว�มคิดเห็น และคว�มรู้สึกของตนในช่วง  

1 เดือน ที่ผ่�นม� บทคว�มนี้วิเคร�ะห์ข้อมูลเฉพ�ะกลุ่มตัวอย่�งที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป และกรมสุขภ�พจิต

ได้จัดเกณฑ์สุขภ�พจิตในกลุ่มนี้ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีกว่�บุคคลทั่วไป (หรือเรียกว่�เกณฑ์สุขภ�พ

จิตระดับดี) เกณฑ์สุขภ�พจิตที่มีระดับเท�่กันกับบุคคลทั่วไป (หรือเรียกว�่เกณฑ์สุขภ�พจิตระดับกลาง) 

และเกณฑ์สุขภ�พจิตที่มีระดับต่ำ�กว่�บุคคลทั่วไป (หรือเรียกว่�เกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำา) กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มนี้มีจำ�นวนทั้งสิ้น 6,231 ร�ย เป็นผู้สูงอ�ยุหญิงม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุช�ย ก�รวิเคร�ะห์ครั้งนี้ จำ�แนกกลุ่ม

อ�ยุตัวอย่�งออกเป็น 3 กลุ่มอ�ยุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยต้น มีอ�ยุระหว่�ง 60   –   64 ปี กลุ่มผู้สูงอ�ยุ 

วัยกล�ง มีอ�ยุระหว่�ง 65   –   74 ปี และกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย มีอ�ยุ 75 ปีขึ้นไป
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มิติคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุไทยในก�รวิเคร�ะห์ครั้งนี้ ประเมินจ�กระดับคุณภ�พชีวิต 7 มิติ ได้แก่  

มติเิศรษฐกจิ   –   สงัคม มติคิณุธรรมจรยิธรรมและหลกัปฏบิตัทิ�งศ�สน� มติคิรอบครวั มติกิ�รควบคมุอ�รมณ์

และจิตใจ มิติก�รยอมรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นไทยรุ่นหล�นเหลน มิติ

สุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิต และมิติสุดท้�ย คือ ระดับคว�มสุข 0   –   10 ระดับ 

ผลกำรศึกษำ

ลักษณะทั่วไป และคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุไทยกับระดับเกณฑ์สุขภ�พจิต แสดงได้ดังนี้

ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอำยุไทยกับระดับเกณฑ์สุขภำพจิต 

จ�กต�ร�ง 1 โดยภ�พรวม พบผู้สูงอ�ยุเพศหญิงทุกกลุ่มวัยมีเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตเป็นสัดส่วน 

สูงกว่�ในทุกระดับ เมื่อเทียบกับผู้สูงอ�ยุเพศช�ยทุกกลุ่มวัย โดยกลุ่มที่มีเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ�และ

ระดับกล�ง มีสัดส่วนคว�มแตกต่�งกันระหว่�งผู้สูงอ�ยุเพศหญิงและเพศช�ยค่อนข้�งม�ก คือ ประม�ณ 

2 ใน 3 ขณะที่ในกลุ่มที่มีเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดีนั้น พบว่� ผู้สูงอ�ยุทั้งเพศหญิงและเพศช�ยในทุกกลุ่ม

อ�ยมุสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอื เกอืบครึง่ตอ่ครึง่ โดยผูส้งูอ�ยเุพศหญงิมสีดัสว่นสงูกว่�ผูส้งูอ�ยเุพศช�ยอยู ่

เลก็นอ้ย ผลก�รศกึษ�นีแ้สดงว่� ก�รมเีกณฑส์ขุภ�พจติระดบัดขีองผูส้งูอ�ยไุมม่คีว�มแตกต่�งกนัระหว่�ง 

เพศและกลุ่มอ�ยุ 

สถ�นภ�พสมรสผันแปรไปต�มอ�ยุ กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้นมีสัดส่วนก�รอยู่กับคู่สมรสสูงที่สุด  

และลดน้อยลงต�มกลุ่มอ�ยุที่ม�กขึ้น เนื่องจ�กเป็นหม้�ยเพร�ะคู่สมรสสิ้นอ�ยุขัย สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่ยัง

อยู่กับคู่สมรสในทุกกลุ่มวัย มีเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดีสูงที่สุด กล่�วคือ ร้อยละ 77.1 เป็นกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 

วัยต้น ร้อยละ 65.8 เป็นผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง และร้อยละ 50.4 เป็นผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย ข้อน่�สังเกต คือ  

ผู้สูงอ�ยุที่เป็นโสด มีสัดส่วนของเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ�สูงกว่�ระดับกล�งและระดับดีในทุกกลุ่มอ�ยุ  

ดังนั้น สถ�นภ�พสมรสกับระดับเกณฑ์สุขภ�พจิตจึงมีคว�มแตกต่�งกันระหว่�งกลุ่มอ�ยุของผู้สูงอ�ยุ  

กล�่วคอื ผูส้งูอ�ยทุกุกลุม่อ�ยทุีเ่ปน็โสด จะมเีกณฑร์ะดบัสขุภ�พจติระดบัต่ำ�ม�กทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัระดบั

ป�นกล�งและระดบัด ีแตกต�่งจ�กผูส้งูอ�ยทุีม่คีูส่มรสจะมเีกณฑส์ขุภ�พจติระดบัดมี�กทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบั

ระดับกล�งและระดับต่ำ� 

เขตทีพ่กัอ�ศยัมคีว�มแตกต�่งกนัระหว�่งระดบัเกณฑส์ขุภ�พจติ และกลุม่วยัของผูส้งูอ�ย ุกล�่วคอื 

ผู้สูงอ�ยุที่มีเกณฑ์สุขภ�พจิตในทุกระดับและทุกกลุ่มอ�ยุ มีสัดส่วนก�รอ�ศัยอยู่ในเขตเมืองม�กกว่�นอก

เขตเมือง โดยผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยที่อ�ศัยในเขตเมืองมีสัดส่วนของเกณฑ์สุขภ�พจิตอยู่ที่ระดับดีสูงที่สุด 
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ตาราง 1 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มลักษณะทั่วไป กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

ลักษณะทั่วไป

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N = 6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี 
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

เพศ

ช�ย 35.8 39.8 43.6 34.4 39.5 47.5 31.5 43.9 47.2

หญิง 64.2 60.2 56.4 65.6 60.5 52.5 68.5 56.1 52.8

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

สถานภาพสมรส

โสด 7.7 4.4 2.9 5.4 4.8 3.7 4.0 2.0 1.7

สมรส 55.9 66.3 77.1 44.3 57.8 65.8 32.5 43.5 50.4

หม้�ย 27.0 25.0 17.3 45.3 34.9 28.2 61.9 53.4 45.5

หย่� / แยก 9.4 4.3 2.6 5.1 2.4 2.3 1.6 1.1 2.3

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเมือง 53.7 58.3 64.9 53.2 56.3 61.8 59.7 58.0 63.8

นอกเขตเมือง 46.3 41.7 35.1 46.8 43.7 38.2 40.3 42.0 36.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุไทยกับระดับเกณฑ์สุขภำพจิต 

คุณภ�พชีวิตทั้ง 7 มิติ ของผู้สูงอ�ยุทั้งวัยต้น วัยกล�ง และวัยปล�ย เมื่อนำ�ม�ศึกษ�กับเกณฑ์

ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิตที่แตกต่�งกัน มีร�ยละเอียด ดังนี้

มิติทางเศรษฐกิจและสังคม ประเมินจ�ก 2 ตัวชี้วัด คือ ภ�วะก�รทำ�ง�น และระดับ

ก�รศึกษ�สูงสุด (ดูต�ร�ง 2) 

ภาวะของการทำางาน ในภ�พรวม สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยและทุกเกณฑ์สุขภ�พจิต ระบุว่� 

ปัจจุบันไม่ได้ทำ�ง�นแล้ว โดยก�รไม่ทำ�ง�นผันแปรไปต�มอ�ยุที่ม�กขึ้นของผู้สูงอ�ยุ ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ยัง

ทำ�ง�นอยู่ในทั้ง 3 กลุ่มอ�ยุ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และค้�ข�ยหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งไม่มีคว�ม

แตกต่�งกันม�กนักในทุกกลุ่มอ�ยุและเกณฑ์สุขภ�พจิตที่อยู่ในระดับดี กล�ง และต่ำ� ต�มลำ�ดับ  

ตรงข้�มกับ ผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยกล�งที่ยังรับจ้�งอยู่ มีสัดส่วนของเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ�สูงที่สุด  

และระดับดีน้อยที่สุด ยกเว้นวัยปล�ยที่ไม่ส�ม�รถรับจ้�งได้แล้ว ตัวชี้วัดนี้สะท้อนรูปแบบก�รทำ�ง�น 

กับระดับสุขภ�พจิตของกลุ่มผู้สูงอ�ยุ ก�รที่ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มได้ทำ�ง�นที่เป็นของตนเอง เช่น ทำ�น� สวน  

ไร่ หรือ ค้�ข�ยของตนเอง ทำ�ให้เกณฑ์สุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุเองอยู่ในระดับดีไปด้วย 
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สำ�หรบัระดบัการศกึษาสงูสดุ ผูส้งูอ�ยไุทยทกุกลุม่วยัและทกุกลุม่เกณฑร์ะดบัสขุภ�พจติสว่นใหญ่

เรยีนจบระดบัประถมศกึษ�หรอืต่ำ�กว�่ สำ�หรบักลุม่อ�ยแุละเกณฑร์ะดบัสขุภ�พจตินัน้ มคีว�มแตกต�่งกนั

อย่�งเห็นได้ชัดต�มกลุ่มอ�ยุที่ม�กขึ้น โดยผู้สูงอ�ยุวัยต้นที่จบก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�หรือต่ำ�กว่�  

มีเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตที่ดีและต่ำ�เป็นสัดส่วนแตกต่�งกันอย่�งชัดเจน คือ เกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตต่ำ� 

ร้อยละ 81.8 ระดับกล�งร้อยละ 76.2 และระดับดีร้อยละ 66.2 และผู้สูงอ�ยุวัยกล�งมีเกณฑ์ระดับ 

สุขภ�พจิตต่ำ�ร้อยละ 76.5 ระดับกล�งร้อยละ 73.9 และระดับดีร้อยละ 70.9 ขณะที่ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย  

มเีกณฑร์ะดบัสขุภ�พจติต่ำ� กล�ง และด ีไมแ่ตกต�่งกนั คอื ระดบัต่ำ�รอ้ยละ 72.5 ระดบักล�งรอ้ยละ 71.5 

และระดับดีร้อยละ 73.3 คว�มแตกต่�งเช่นนี้ ตรงกันข้�มกับกลุ่มอ�ยุและเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตของ 

ผูส้งูอ�ยทุีเ่รยีนจบระดบัมธัยมและอดุมศกึษ� ผูส้งูอ�ยทุีเ่รยีนจบระดบัดงักล�่วมมี�กทีส่ดุในกลุม่ผูส้งูอ�ยุ

วัยต้น และลดหลั่นลงม�ต�มกลุ่มอ�ยุที่ม�กขึ้น กลุ่มที่เรียนจบระดับสูงขึ้นนี้ มีเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตดี 

สูงกว่�เกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตต่ำ�และป�นกล�ง ก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นและเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตที่สูงขึ้นด้วย  

มีผลทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มอ�ยุของกลุ่มเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี มีสุขภ�พจิตในระดับดีขึ้นอีกด้วย  

(พรเทพ 2546)

ตาราง 2 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติเศรษฐกิจ   –   สังคม กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�น

สุขภ�พจิต

เศรษฐกิจ
และสังคม

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี  
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี  
(n=345)

ภาวะการทำางาน

ข้�ร�ชก�ร / เอกชน 5.8 5.0 5.4 2.3 2.6 2.7 1.1 1.5 1.7

ค้�ข�ย / ธุรกิจส่วนตัว 21.8 22.9 24.5 17.7 16.5 16.3 6.9 8.7 10.4

เกษตรกร 24.5 29.1 27.5 14.7 16.8 20.5 4.5 8.7 5.5

รับจ้�งทั่วไป 6.1 3.3 2.0 3.5 2.1 0.4 0.8 0.6 0.3

ไม่ได้ทำ�ง�น 36.9 33.7 33.2 52.9 52.3 48.2 70.9 66.3 68.1

นักศึกษ� / อื่นๆ 5.0 5.9 7.5 8.9 9.7 12.0 15.7 14.3 13.9

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่เคยเรียน 9.6 8.3. 6.2 18.2 11.9 7.7 23.7 20.1 13.9

ประถมศึกษ� / ต่ำ�กว่� 81.8 76.2 66.2 76.5 73.9 70.9 72.5 71.5 73.3

มัธยมศึกษ� 8.0 9.0 14.9 4.0 9.5 9.2 2.1 6.2 8.1

อุดมศึกษ� 8.0 6.7 12.2 1.2 4.0 11.1 0.8 0.6 3.5

อื่นๆ 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1 1.1 0.0 0.6 1.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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มติคิณุธรรมจรยิธรรมและหลกัปฏบิตัทิางศาสนา มติคิณุธรรม เปน็แนวคว�มคดิทีด่เีปน็หลกัก�ร

บังคับให้มนุษย์ประพฤติดี ขณะที่จริยธรรม หม�ยถึงคว�มประพฤติที่เป็นธรรมช�ติ เกิดจ�กคุณธรรมใน

ตัวเอง ก่อให้เกิดคว�มสงบเรียบร้อยในสังคม สะท้อนคว�มเป็นผู้ที่มีศีลธรรม (Morals) คว�มประพฤติที่ดี

ที่ชอบ หรือมีธรรมในระดับศีล หรือมีกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคว�มรู้สึกรับผิดชอบ คว�มบริสุทธิ์เกี่ยวกับ

จิตใจ และเป็นหลักคว�มประพฤติที่ดีสำ�หรับบุคคลพึงปฏิบัติ ก�รวิเคร�ะห์มิตินี้ใช้ 5 ตัวชี้วัด คือ คว�ม

เคร่งศ�สน� ก�รปฏิบัติต�มคำ�สอนท�งศ�สน� ก�รใช้หลักคำ�สอนท�งศ�สน�เป็นแนวท�งก�รแก้ปัญห�

เมื่อประสบปัญห�ชีวิตหรือปัญห�ก�รง�น ก�รยกโทษและให้อภัยอย่�งจริงใจต่อผู้ที่สำ�นึกผิด และ 

ก�รยอมรับผิดและขอโทษในคว�มผิดที่ทำ�หรือมีส่วนรับผิดชอบ

เมื่อนำ�ตัวชี้วัดทั้งหมดม�ประเมินในมิตินี้ พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในกลุ่มเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดีมี

สัดส่วนของระดับก�รประพฤติปฏิบัติต�มหลักและกรอบศีลธรรมนี้ม�กที่สุด รองลงม�เป็นกลุ่มที่มีเกณฑ์

สขุภ�พจติระดบักล�งและต่ำ� ต�มลำ�ดบั ผลก�รสำ�รวจนี ้แสดงว�่ ผูส้งูอ�ยทุีย่ดึมัน่ในมตินิีอ้ย�่งจรงิจงัและ

เคร่งครัด มีผลอย่�งยิ่งต่อสุขภ�พจิตที่ดี ข้อสำ�คัญคือ พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตทุกระดับ  

ยิ่งมีอ�ยุม�กขึ้นก็ยิ่งปฏิบัติต�มมิตินี้ม�กยิ่งขึ้น สัดส่วนเช่นนี้สะท้อนได้ว่�เมื่อคนเร�มีอ�ยุม�กขึ้นก็จะ 

ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมเพิ่มขึ้น ยึดมั่นในคำ�สอนท�งศ�สน� รู้จักปล่อยว�งโดยใช้หลักศ�สน� 

เป็นที่พึ่ง ยกโทษให้ผู้อื่นอย่�งจริงใจ ไม่ผูกใจเจ็บ ไม่อ�ฆ�ตพย�บ�ท ไม่อคติ และยอมรับผิดและขอโทษ

ในคว�มผิดที่ทำ�หรือมีส่วนรับผิดชอบ ไม่ดื้อดึง และไม่มีทิฐิ ผู้ว�งแผนในก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตมิตินี้  

จึงควรเน้นก�รฝึกฝนด้�นจิตใจให้แก่บุคคลตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ เมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุจะได้พร้อมรับ

มิตินี้อย่�งเต็มที่ตั้งแต่เป็นผู้สูงอ�ยุวัยต้น (ดูต�ร�ง 3) 

มิติครอบครัว มี 3 ตัวชี้วัด คือ คว�มรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว คว�มเชื่อมั่นว่�เมื่อ

ป่วยหนักแล้วจะได้รับก�รดูแลอย่�งดีจ�กครอบครัว และคว�มรักและคว�มผูกพันต่อกันระหว่�งสม�ชิก

ในครอบครัว มิตินี้เป็นมิติคุณภ�พชีวิตที่สำ�คัญอย่�งยิ่งในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ ซึ่งก�รศึกษ�ที่ผ่�นม� ยืนยันว่�

เมือ่ครอบครวัใหค้ว�มสำ�คญัและตระหนกัถงึคณุค�่ผูส้งูอ�ยใุนครอบครวั กจ็ะสง่ผลใหผู้ส้งูอ�ยใุนครอบครวั

นั้นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและมีคว�มสุข (ศรีเมือง 2547) ผู้สูงอ�ยุไทยในก�รศึกษ�นี้ได้สะท้อนคุณภ�พชีวิต

ผ่�นคว�มรู้สึกผูกพันในครอบครัว ซึ่งส�ม�รถวิเคร�ะห์คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุไทยได้อย่�งชัดเจนว่�  

ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับคุณค่�สูงในครอบครัวมีสุขภ�พจิตที่ดีอย่�งยิ่ง ตรงกันข้�มกับผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีคุณค่�ใน

ครอบครัวจะมีสุขภ�พจิตระดับต่ำ� กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี ระบุในภ�พรวม 

เกี่ยวกับคว�มรู้สึกถึงคว�มมั่นคง คว�มเชื่อมั่น คว�มผูกพัน ในระดับม�กที่สุดเป็นสัดส่วนสูงม�ก  

คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80   –   90 ในทุกกลุ่มอ�ยุ ตรงกันข้�มกับคว�มรู้สึกของผู้สูงอ�ยุที่เกณฑ์สุขภ�พจิตระดับ

ต่ำ� ซึง่แสดงสดัสว่นคว�มรูส้กึและคว�มเชือ่มัน่ในมตินิีท้ีต่่ำ�ม�ก กล�่วคอื มคีว�มเชือ่มัน่ในระดบัม�กทีส่ดุ

เพียงร้อยละ 4   –   9 ในทุกกลุ่มอ�ยุ คว�มแตกต่�งที่ชัดเจนเห็นได้ชัดระหว่�งเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตสูงกว่�

ในแตล่ะกลุม่อ�ยแุละแตล่ะเกณฑร์ะดบัสขุภ�พจติ แสดงว�่ปจัจยัด�้นมติคิรอบครวัมคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่

ต่อระดับสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัย (ดูต�ร�ง 4)
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ตาราง 3 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติคุณธรรมจริยธรรมและหลักปฏิบัติท�งศ�สน�กลุ่มอ�ยุ 

และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

คุณธรรม
จริยธรรม / 
หลักปฏิบัติ
ทางศาสนา

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 

(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

ระดับความเคร่งศาสนา 

ม�ก 53.8 65.3 71.1 57.2 71.5 78.6 64.0 72.6 83.5

พอสมควร 33.9 26.7 21.9 29.3 20.8 16.8 26.4 22.1 13.0

เล็กน้อย 11.4 8.0 7.0 13.5 7.7 4.6 9.6 5.4 3.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การปฏิบัติตามคำาสอน

ม�ก 55.1 66.7 71.7 55.2 71.6 79.4 61.6 72.2 84.7

พอสมควร 32.5 25.6 22.4 29.8 20.8 17.7 28.8 22.2 12.5

เล็กน้อย 12.4 7.7 5.9 15.0 7.5 3.0 9.6 5.6 2.9

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เมื่อประสบปัญหาชีวิตหรือปัญหาการงานได้ใช้หลักคำาสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา

สม่ำ�เสมอ 43.5 50.7 56.4 40.0 53.8 64.1 47.2 53.4 66.4

บ�งครั้ง 42.4 37.4 36.6 42.3 32.6 23.9 39.2 31.0 18.3

น้อยครั้ง 12.1 7.7 5.9 13.1 6.9 5.1 9.1 6.8 2.9

ไม่มีปัญห� 1.9 4.1 5.9 3.6 6.7 6.8 4.5 7.7 12.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำานึกผิด

สม่ำ�เสมอ 50.2 55.1 76.3 50.7 61.0 76.4 45.9 62.7 73.9

บ�งครั้ง 33.3 26.5 18.5 30.1 27.3 17.1 33.1 25.3 18.6

น้อยครั้ง 12.7 5.3 2.7 12.1 6.9 4.1 13.3 7.4 3.8

ไม่มีโอก�ส 3.8 3.1 2.5 7.1 4.9 2.5 7.7 4.6 3.8

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดที่ทำาหรือมีส่วนรับผิดชอบ

สม่ำ�เสมอ 25.4 44.0 74.2 44.0 58.4 70.6 39.5 58.5 66.4

บ�งครั้ง 36.6 23.4 16.2 32.7 27.3 17.1 32.0 22.7 17.7

น้อยครั้ง 11.8 8.0 5.2 14.7 8.0 7.1 15.7 9.3 7.1

ไม่มีโอก�ส 7.2 4.5 4.4 8.6 6.3 4.9 12.8 9.7 8.7

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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ตาราง 4 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติครอบครัว กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

ความผูกพัน 
ในครอบครัว

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

รู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

ม�กที่สุด 6.1 26.7 85.9 5.5 24.1 87.1 4.0 26.3 82.6

ม�ก 63.4 71.4 13.9 65.0 73.7 12.9 62.4 71.7 17.4

เล็กน้อย 27.3 1.9 0.2 23.3 2.1 0.0 26.7 1.7 0.0

ไม่เลย 3.3 0.0 0.0 6.3 0.1 0.0 6.9 0.3 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เมื่อป่วยหนักเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี

ม�กที่สุด 6.6 32.8 90.8 6.3 31.3 89.6 5.9 31.9 88.4

ม�ก 60.3 63.9 8.7 61.8 65.6 9.9 59.7 66.2 11.0

เล็กน้อย 24.8 2.8 0.2 22.0 2.6 0.5 26.7 1.7 0.6

ไม่เลย 8.3 0.5 0.3 9.9 0.6 0.0 7.7 0.3 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

ม�กที่สุด 9.4 35.8 91.8 7.8 33.2 90.5 6.4 31.9 90.1

ม�ก 63.6 61.8 8.0 65.1 63.8 9.5 63.5 66.3 9.9

เล็กน้อย 20.4 1.6 0.2 18.8 2.2 0.0 24.3 1.5 0.0

ไม่เลย 6.6 0.8 0.0 8.3 0.8 0.0 5.9 0.3 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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มติกิารยอมรบัสภาวะการควบคมุอารมณแ์ละจติใจ ประเมนิจ�ก 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่คว�มส�ม�รถ

ทำ�ใจยอมรับเมื่อมีปัญห�ที่ย�กจะแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้ คว�มมั่นใจว่�จะส�ม�รถควบคุมอ�รมณ์ได้ 

เมื่อมีเหตุก�รณ์คับขันหรือร้�ยแรงเกิดขึ้น และคว�มมั่นใจที่จะเผชิญเหตุก�รณ์ร้�ยแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 

มิตินี้สะท้อนก�รบริห�รจัดก�รสภ�วะอ�รมณ์และจิตใจที่มีผลต่อสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุ ผลก�รสำ�รวจนี้

สอดคลอ้งกบัผลก�รสำ�รวจในมติคิณุภ�พชวีติเกีย่วกบัคว�มผกูพนัในครอบครวัข�้งตน้ กล�่วคอื ผูส้งูอ�ยุ

ที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี ระบุในภ�พรวมเกี่ยวกับคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รก�รยอมรับ

สภ�วะต่�งๆ ที่มีผลต่ออ�รมณ์และจิตใจในระดับม�กที่สุดเป็นสัดส่วนสูง คือ ตั้งแต่ร้อยละ 21   –   30  

ในทุกกลุ่มอ�ยุ ตรงกันข้�มกับคว�มรู้สึกของผู้สูงอ�ยุที่เกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ� ซึ่งแสดงสัดส่วน 

คว�มรู้สึกและคว�มเชื่อมั่นในมิตินี้ต่ำ�ม�ก กล่�วคือ ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้ม�กที่สุดเพียงร้อยละ 1   –   2 

ในทุกกลุ่มอ�ยุ แสดงว่�ปัจจัยด้�นมิติก�รยอมรับสภ�วะก�รควบคุมอ�รมณ์และจิตใจมีคว�มสำ�คัญ 

อย่�งยิ่งต่อระดับสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัย (ดูต�ร�ง 5)
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ตาราง 5 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติก�รยอมรับสภ�วะก�รควบคุมอ�รมณ์และจิตใจ 

กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

การยอมรับ
ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

สามารถทำาใจยอมรับได้สำาหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

ม�กที่สุด 1.9 2.0 24.0 1.5 1.6 21.1 1.9 1.7 24.6

ม�ก 28.7 65.0 66.0 30.1 61.6 69.3 27.5 61.3 67.8

เล็กน้อย 62.3 29.8 8.4 60.8 33.4 8.8 58.1 33.4 6.1

ไม่เลย 7.2 3.2 1.6 7.6 3.3 0.8 12.5 3.6 1.4

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

ม�กที่สุด 0.6 2.3 23.2 0.7 2.0 28.7 0.8 2.0 28.7

ม�ก 29.2 70.1 70.9 28.8 68.1 63.3 29.3 65.5 63.2

เล็กน้อย 61.7 26.2 5.6 60.3 28.0 7.5 57.1 29.1 7.5

ไม่เลย 8.5 1.5 0.3 10.2 1.9 0.5 12.8 3.5 0.6

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

มั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

ม�กที่สุด 0.8 2.5 25.5 1.3 2.1 30.3 1.1 2.0 27.5

ม�ก 30.0 71.7 68.3 30.1 67.0 61.7 29.1 65.3 64.3

เล็กน้อย 59.2 24.5 6.0 59.2 29.2 7.7 57.3 29.9 7.5

ไม่เลย 9.9 1.4 0.2 9.4 1.7 0.3 12.5 2.8 0.6

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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มิติการยอมรับทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของวัยรุ่นไทย ประเมินจ�ก 7 ตัวชี้วัด 

คอื ก�รยอมรบัวฒันธรรมก�รแตง่ก�ยรว่มสมยัของวยัรุน่ไทย ก�รยอมรบัพฤตกิรรมวยัรุน่ไทยทีแ่สดงออก

ท�งเพศอย่�งเปิดเผย ก�รยอมรับพฤติกรรมช�ยหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง ก�รยอมรับพฤติกรรมวัยรุ่น

มีเพศสัมพันธ์ก่อนอ�ยุ 15 ปี ก�รยอมรับพฤติกรรมช�ยหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งง�น ก�รยอมรับ

พฤติกรรมหญิงรักหญิง และก�รยอมรับพฤติกรรมช�ยรักช�ย

ก�รนำ�มตินิีม้�เปน็ตวัชีว้ดั มเีหตผุลเนือ่งม�จ�กก�รเปลีย่นแปลงท�งสงัคมในโลกปจัจบุนั โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งก�รเปลี่ยนผ่�นวัฒนธรรมของพฤติกรรมวัยรุ่น ที่หมุนต�มกระแสก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ

และสงัคมโลก ซึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยย�กทีจ่ะสกดักัน้ได ้ก�รยอมรบัของผูส้งูอ�ยใุนมตินิีส้ะทอ้น

คว�มทันสมัย และก�รยอมรับก�รเปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปต�มสภ�พและก�ลเวล�ของผู้สูงอ�ยุ ซึ่งถ้� 

ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถทำ�ใจยอมรับคว�มทันสมัยของพฤติกรรมวัยรุ่น ซึ่งเป็นรุ่นหล�นเหลนที่อยู่ด้วยกันใน

ครอบครัวของผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มผูกพันกันในครอบครัวได้ ก็จะลดคว�มห่วงใยซึ่งเป็นบ่อเกิดของคว�ม

หงุดหงิด คว�มเครียด คว�มเบื่อหน่�ย และคว�มเซ็ง ที่ส่งผลเสียต่อสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุ ผลก�ร

วิเคร�ะห์ผ่�นมิตินี้พบว่� ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยและทุกเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิต รับไม่ได้และรับไม่ค่อยได้ 

กับพฤติกรรมวัยรุ่นดังกล่�วทั้งหมด

อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับก�รยอมรับได้ที่มีสัดส่วนเป็นเพียงส่วนน้อยของคว�มคิดเห็นในก�รยอมรับ

มิตินี้ของผู้สูงอ�ยุ ในภ�พรวมของก�รยอมรับนั้นปร�กฏว่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ� มี

สดัสว่นก�รยอมรบัก�รเปลีย่นแปลงท�งพฤตกิรรมของวยัรุน่ในยคุนีส้งูกว�่กลุม่ผูส้งูอ�ยทุีม่เีกณฑส์ขุภ�พ

จิตระดับดีในทุกกลุ่มอ�ยุ ยกเว้น ก�รยอมรับเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงและช�ยรักช�ย ซึ่งมีสัดส่วน

ก�รยอมรับได้ใกล้เคียงกัน กล่�วโดยสรุป ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยและทุกระดับเกณฑ์สุขภ�พจิตส่วนใหญ่  

ยงัไมส่�ม�รถทำ�ใจยอมรบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของวยัรุน่ในยคุนีไ้ด ้ซึง่ก�รสง่เสรมิด�้นคว�มตอ้งก�ร

ใหป้ระช�กรรุน่ปูย่�่ต�ย�ย กบัรุน่หล�นเหลน มคีว�มใกลช้ดิกนั ผูส้งูอ�ยสุ�ม�รถใหค้ำ�ปรกึษ�แกรุ่น่หล�น

เหลนได ้และอยูด่ว้ยกนัอย�่งสงบสขุและสนัตนิัน้ ประเดน็ก�รยอมรบัของผูส้งูอ�ยใุนมตินิี ้เปน็เรือ่งท�้ท�ย

ที่ควรมีก�รศึกษ�ต่อไปอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งถ�้ผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถส่งเสริมก�รยอมรับก�รเปลี่ยนแปลงใน

มิตินี้ของผู้สูงอ�ยุได้ ก็จะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุอยู่กับลูก หล�น เหลน ได้อย่�งมีคว�มสุขและสันติในครอบครัว 

(ดูต�ร�ง 6)
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ตาราง 6 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติก�รยอมก�รเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและพฤติกรรม

วัยรุ่น กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

การยอมรับ

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

การยอมรับวัยรุ่นใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก เปิดหน้าท้อง นุ่งกางเกงเอวต่ำา

รับได้ 9.4 8.5 6.2 6.8 6.7 6.8 4.5 4.5 2.9

เฉยๆ 16.0 13.5 10.9 16.4 11.3 9.1 17.1 13.0 7.8

รับไม่ค่อยได้ 28.9 34.5 31.0 34.0 33.4 30.6 32.3 30.2 27.2

รับไม่ได้เลย 45.7 43.6 51.8 42.8 48.7 53.5 46.1 52.3 62.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การยอมรับพฤติกรรมวัยรุ่นแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย

รับได้ 5.5 3.5 3.4 3.5 3.1 2.9 2.9 2.2 2.9

เฉยๆ 8.8 7.1 4.9 10.2 6.5 5.2 11.7 8.3 6.7

รับไม่ค่อยได้ 23.7 30.4 22.4 28.3 26.7 19.3 24.3 26.2 18.0

รับไม่ได้เลย 62.0 59.0 69.3 58.0 63.7 72.6 61.1 63.4 72.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การยอมรับพฤติกรรมชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

รับได้ 16.5 11.0 10.0 9.4 9.1 9.2 9.3 9.0 9.3

เฉยๆ 19.3 17.4 16.7 18.8 15.3 15.4 18.4 16.9 12.5

รับไม่ค่อยได้ 26.2 34.0 31.7 34.5 32.6 29.3 30.1 30.1 23.2

รับไม่ได้เลย 38.0 37.6 41.7 37.2 43.0 46.0 42.1 44.1 55.1

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การยอมรับพฤติกรรมชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี

รับได้ 7.4 3.3 3.3 4.1 2.8 2.7 2.9 2.0 1.7

เฉยๆ 11.3 7.3 5.1 10.9 7.8 4.3 12.3 9.1 5.8

รับไม่ค่อยได้ 24.5 27.7 22.7 28.3 25.5 20.4 28.5 22.2 16.5

รับไม่ได้เลย 56.7 61.7 69.0 56.7 63.8 72.7 56.3 66.7 75.9

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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ตาราง 6 (ต่อ)

การยอมรับ

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

การยอมรับพฤติกรรมชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน

รับได้ 20.9 17.4 17.0 15.4 14.5 15.9 11.5 13.4 17.1

เฉยๆ 22.9 19.6 19.3 19.3 20.2 17.8 20.8 19.0 14.8

รับไม่ค่อยได้ 25.3 30.9 27.8 31.4 31.5 28.4 31.5 29.1 22.6

รับไม่ได้เลย 30.9 32.2 35.9 33.9 33.9 37.8 36.3 38.5 45.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การยอมรับพฤติกรรมหญิงรักหญิง

รับได้ 5.5 6.0 5.2 3.1 4.4 5.1 2.4 3.1 4.6

เฉยๆ 15.4 13.6 11.3 16.5 13.7 9.6 16.0 13.3 11.9

รับไม่ค่อยได้ 25.3 27.9 24.0 28.3 27.4 23.4 16.1 23.6 20.3

รับไม่ได้เลย 53.7 52.5 59.5 52.1 54.5 63.0 55.5 60.0 63.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การยอมรับพฤติกรรมชายรักชาย

รับได้ 5.2 5.7 4.9 3.1 4.6 4.6 2.4 2.9 4.3

เฉยๆ 14.6 13.4 10.9 16.0 13.1 9.7 16.0 13.1 11.9

รับไม่ค่อยได้ 24.8 27.0 23.5 28.4 27.0 21.5 25.1 23.9 18.6

รับไม่ได้เลย 55.4 53.9 60.6 52.4 55.3 64.2 56.5 60.0 65.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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มิติสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเมินจ�ก 5 ตัวชี้วัด คือ คว�มรู้สึกด้�นสุขภ�พก�ย คว�มรู้สึก

ด้�นสุขภ�พจิต คว�มรู้สึกสบ�ยใจ คว�มรู้สึกเบื่อหน่�ยท้อแท้กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และคว�มรู้สึก

ว�่ชวีติมแีตค่ว�มทกุข ์มตินิี ้(ดตู�ร�ง 7) สะทอ้นก�รแสดงออกถงึคว�มรูส้กึเกีย่วกบัสขุภ�พก�ยและสขุภ�พ

จิตของผู้สูงอ�ยุ เนื่องจ�กเป็นก�รวิเคร�ะห์โดยผ่�นก�รสำ�รวจคว�มรู้สึกของผู้สูงอ�ยุ จึงทำ�ให้มีตัวชี้วัด

สุขภ�พก�ยเพียง 1 ข้อ คือ ให้ผู้สูงอ�ยุประเมินสุขภ�พก�ยของตนเอง ว่�มีคว�มรู้สึกว่�สุขภ�พก�ยของ

ตนเองอยู่ในระดับดีม�ก พอสมควร หรือ ดีเล็กน้อย ซึ่งจ�กก�รวิเคร�ะห์แสดงว่� เกณฑ์ระดับสุขภ�พจิต

ดีกับสุขภ�พก�ยต�มที่ผู้สูงอ�ยุร�ยง�นเองนั้น ผันแปรไปในทิศท�งเดียวกัน กล�่วคือ ในกลุ่มที่มีเกณฑ์

ระดับสุขภ�พจิตดี สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่ร�ยง�นว่�มีสุขภ�พก�ยดีม�ก มีสูงกว่�กลุ่มที่มีเกณฑ์ระดับสุขภ�พ

จิตกล�งและต่ำ� ลดหลั่นกันไป ทั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยต้นร้อยละ 81.9 กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยกล�งร้อยละ 72.2  

และกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยร้อยละ 65.3 ระบุว่�ตนเองรู้สึกมีสุขภ�พก�ยดีม�ก ขณะที่กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยต้น

ร้อยละ 49.3 วัยกล�งร้อยละ 39.0 และวัยปล�ยร้อยละ 30.1 ของผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิต 

ระดับต่ำ� ระบุคว�มรู้สึกว่�ตนเองมีสุขภ�พก�ยดีม�ก 

ก�รสะท้อนคว�มรู้สึกในมิติสุขภ�พจิตได้วิเคร�ะห์เป็นด้�นบวกและลบ คว�มรู้สึกด้�นบวก ได้แก่ 

คว�มพงึพอใจในชวีติ และคว�มรูส้กึสบ�ยใจ ซึง่ตวัชีว้ดัทัง้สองนีผ้นัแปรไปในทศิท�งเดยีวกบัเกณฑส์ขุภ�พ

จิตระดับดีในทุกกลุ่มอ�ยุ กล่�วคือ ประม�ณ 2 ใน 3 ของทุกกลุ่มอ�ยุมีสุขภ�พจิตเป็นบวกและมีเกณฑ์

สขุภ�พจติอยูใ่นระดบัด ีอย�่งไรกต็�ม ประม�ณครึง่หนึง่ของผูส้งูอ�ยทุกุกลุม่วยั ทีอ่ยูใ่นเกณฑร์ะดบัสขุภ�พ

จิตต่ำ�และกล�ง ระบุว่� รู้สึกพึงพอใจในชีวิต และรู้สึกสบ�ยใจเพียงเล็กน้อย 

มติสิขุภ�พจติทีส่ะทอ้นคว�มรูส้กึด�้นลบ ไดแ้ก ่คว�มรูส้กึเบือ่หน�่ยทอ้แทก้บัก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�

วัน และคว�มรู้สึกว่�ชีวิตมีแต่คว�มทุกข์ แปรผันตรงกันข้�มกับเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดีของผู้สูงอ�ยุ 

ทุกกลุ่มวัย และมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้นต�มกลุ่มอ�ยุที่ม�กขึ้น กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้น (ร้อยละ 77.5 และ

ร้อยละ 88.1) ผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง (ร้อยละ 80.7 และร้อยละ 86.5) ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (ร้อยละ 82.9 และ 

ร้อยละ 88.7) ไม่รู้สึกเบื่อหน่�ยท้อแท้กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และไม่รู้สึกว่�ชีวิตมีแต่คว�มทุกข์ ต�ม

ลำ�ดับ อย่�งไรก็ต�ม มีผู้สูงอ�ยุ 2 ใน 10 คน ในทุกกลุ่มวัยที่มีเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับต่ำ� ระบุว่�  

มีคว�มรู้สึกเบื่อหน่�ยท้อแท้กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และรู้สึกว่�ชีวิตมีแต่คว�มทุกข์ในระดับม�ก 

ถึงม�กที่สุด (ดูต�ร�ง 7)
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ตาราง 7 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มมิติคว�มรู้สึกด้�นสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิต กลุ่มอ�ยุ

และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

สุขภาพกาย/
สุขภาพจิต

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี  
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

ความรู้สึกด้านระดับสุขภาพกาย

ดีม�ก 49.3 67.1 81.9 39.0 58.9 72.2 30.1 48.4 65.3

พอสมควร 26.2 21.6 12.7 23.6 25.4 17.2 29.1 26.0 21.2

ดีเล็กน้อย 24.5 11.2 5.4 37.3 15.8 10.6 40.8 25.6 13.6

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ความรู้สึกด้านสุขภาพจิต

รู้สึกพึงพอใจในชีวิต

ม�กที่สุด 1.1 3.7 37.9 0.5 3.4 38.9 0.8 4.3 33.9

ม�ก 35.3 86.3 60.6 35.5 85.7 58.7 37.1 82.4 64.6

เล็กน้อย 57.0 9.7 1.5 56.5 10.4 2.3 53.5 13.1 1.4

ไม่เลย 6.6 0.2 0.0 7.4 0.5 0.1 8.8 0.1 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รู้สึกสบายใจ

ม�กที่สุด 1.1 3.4 39.7 0.7 3.1 39.1 0.3 4.5 38.6

ม�ก 37.2 87.9 57.8 38.5 86.4 59.3 39.5 84.1 59.4

เล็กน้อย 54.8 8.5 2.5 55.2 10.0 1.5 51.7 11.3 2.0

ไม่เลย 6.9 0.2 0.0 5.6 0.4 0.1 8.5 0.1 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ไม่เลย 21.8 49.0 77.5 19.2 53.2 80.7 21.6 54.1 82.9

เล็กน้อย 54.3 45.8 20.3 59.0 40.9 17.2 57.1 40.6 14.5

ม�ก 20.9 4.9 1.5 19.8 5.5 2.0 18.7 5.0 1.7

ม�กที่สุด 3.0 0.3 0.8 2.0 0.4 0.1 2.7 0.3 0.9

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์

ไม่เลย 30.6 67.0 88.1 29.8 69.1 86.5 28.5 68.7 88.7

เล็กน้อย 49.6 30.6 11.2 49.4 28.7 12.3 52.5 29.1 11.0

ม�ก 16.0 2.2 0.5 18.8 2.1 1.1 15.7 2.1 0.3

ม�กที่สุด 3.8 0.2 0.2 2.0 0.1 0.1 3.3 0.1 0.0

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
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มิติสุดท้าย คือ ระดับความสุข ประเมินจ�กข้อคำ�ถ�มที่ให้ผู้สูงอ�ยุประเมินระดับคว�มสุขของ

ตนเอง ณ เวล�สำ�รวจ ระดับคว�มสุขทั้งหมดมี 11 ระดับ นับจ�ก ระดับ 0 คือ ไม่มีคว�มสุขเลย ไปจนถึง 

ระดบั 10 คอื มคีว�มสขุม�กทีส่ดุ บทคว�มนีไ้ดน้ำ�ระดบัคว�มสขุ 10 ระดบั ม�จำ�แนกเหลอื 5 ระดบั ไดแ้ก ่

ระดับมีความสุขมากที่สุด คือ ระดับ 10 ระดับมีความสุขมาก จำ�แนกจ�ก ระดับ 9   –   6 ระดับมีความ

สุขพอสมควร คือ ระดับ 5 ระดับมีความสุขน้อย จำ�แนกจ�กระดับ 4   –   1 ระดับไม่มีความสุขเลย คือ 

ระดับ 0 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์ครั้งนี้ พบว่� ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยส่วนใหญ่มีคว�มสุขในระดับม�กและ 

พอสมควรจนถงึม�กทีส่ดุ แตย่งัมคีว�มแตกต�่งกนัต�มเกณฑร์ะดบัสขุภ�พจติ โดยในกลุม่ทีม่เีกณฑร์ะดบั

สุขภ�พจิตดีมีสัดส่วนของก�รร�ยง�นตนเองว่�มีคว�มสุขในระดับม�กถึงม�กที่สุด สูงกว่�ระดับกล�งและ

ต่ำ�ในทุกกลุ่มอ�ยุ ผลก�รวิเคร�ะห์นี้ยืนยันว่� ทั้งระดับสุขภ�พจิตและระดับคว�มสุขมีคว�มเชื่อมโยงกัน 

โดยไม่มีคว�มแตกต่�งของกลุ่มอ�ยุ (ดูต�ร�ง 8) 

ตาราง 8 ร้อยละของผู้สูงอ�ยุไทย จำ�แนกต�มระดับคว�มสุข กลุ่มอ�ยุ และเกณฑ์ม�ตรฐ�นสุขภ�พจิต

ความสุข

ผู้สูงอายุ / เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิต (N=6,321)

60   –   64 ปี 65   –   74 ปี 75 ปีขึ้นไป

ต่ำา 
(n=363)

กลาง 
(n=1,016)

ดี 
(n=612)

ต่ำา
(n=605)

กลาง 
(n=1,408)

ดี 
(n=791)

ต่ำา
(n=375)

กลาง 
(n=715)

ดี 
(n=345)

ระดับความสุข

ม�กที่สุด 3.0 9.0 26.0 2.6 7.2 20.6 1.9 9.2 20.6

ม�ก 49.3 71.1 68.1 47.6 73.8 69.8 47.7 69.0 69.0

พอสมควร 30.9 16.3 5.6 33.1 15.9 9.0 32.8 18.6 9.0

เล็กน้อย 16.3 3.5 0.3 15.7 3.1 0.6 16.3 3.2 1.8

ไม่เลย 0.6 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจสภ�วะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

ก�รมเีกณฑส์ขุภ�พจติระดบัดขีองผูส้งูอ�ย ุไมม่คีว�มแตกต�่งกนัระหว�่งเพศและกลุม่อ�ย ุผูส้งูอ�ยุ

ส่วนใหญ่ที่อยู่กับคู่สมรสมีเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตดี ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มอ�ยุที่เป็นโสดมีเกณฑ์ระดับสุขภ�พ

จติระดบัต่ำ�ม�กทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระดบักล�งและระดบัด ีแตกต�่งจ�กผูส้งูอ�ยทุีม่คีูส่มรสจะมเีกณฑ์

สุขภ�พจิตระดับดีม�กที่สุด และผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มวัยที่อ�ศัยในเขตเมือง มีสัดส่วนของเกณฑ์สุขภ�พจิต 

ระดับดีสูงที่สุด
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ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ�ง�น ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มที่ยังทำ�ง�นอยู่ โดยเฉพ�ะที่ทำ�ง�นใน ไร่ น�  

สวน หรอืค�้ข�ย มเีกณฑส์ขุภ�พจติระดบัด ีและถ�้มรีะดบัก�รศกึษ�ทีส่งูขึน้ จะมสีขุภ�พจติในระดบัดดีว้ย

เช่นกัน ผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มอ�ยุที่มีก�รยอมรับสภ�วะท�งด้�นก�รควบคุมอ�รมณ์และจิตใจ โดยยึดมั่นใน 

ก�รประพฤติ และปฏิบัติตนต�มหลักและกรอบศีลธรรมอย่�งจริงจังและเคร่งครัด จะมีเกณฑ์สุขภ�พจิต

ระดับดีสูงที่สุด ซึ่งส่งผลอย่�งยิ่งต่อสุขภ�พจิตที่ดี ผู้สูงอ�ยุเหล่�นี้ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร

ก�รยอมรบัสภ�วะต�่งๆ ทีม่ผีลตอ่อ�รมณแ์ละจติใจในระดบัม�กทีส่ดุอกีดว้ย สำ�หรบัก�รประเมนิสขุภ�พ

ก�ยนั้น ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี ประเมินคว�มรู้สึกว่�ตนเองมีสุขภ�พก�ยดีม�กเป็น

สัดส่วนสูงในทุกกลุ่มวัย ส่วนก�รประเมินสุขภ�พจิตในด้�นบวกนั้น ก็เป็นไปในทำ�นองเดียวกันกับก�ร

ประเมินสุขภ�พก�ย ส่วนก�รประเมินสุขภ�พจิตในด้�นลบนั้น ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี

ไม่มีผู้ใดมีคว�มรู้สึกในด้�นนี้เลย ในระดับคว�มสุขนั้น พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พจิตระดับดี 

สะท้อนว่�มีคว�มสุขในระดับม�กที่สุดเป็นสัดส่วนสูง 

ผลประเมินคุณภ�พชีวิต กับเกณฑ์สุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุ ต�มตัวชี้วัดมิติต่�งๆ ของบทคว�มนี้  

ชี้ชัดว่� ผู้สูงอ�ยุไทยส่วนใหญ่ที่มีคุณภ�พชีวิตในระดับดี จะมีเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตดี และมีระดับคว�ม

สุขม�กสอดคล้องกันไป อย่�งไรก็ต�ม ก�รนำ�มิติก�รยอมรับก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ 

วัยรุ่นม�ประเมินคุณภ�พชีวิต และเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุในก�รวิเคร�ะห์ครั้งนี้ แม้ผลก�ร

วิเคร�ะห์ชี้ให้เห็นว่� ผู้สูงอ�ยุเกือบทั้งหมดในทุกกลุ่มอ�ยุและทุกเกณฑ์ระดับสุขภ�พจิตไม่ยอมรับก�ร

เปลี่ยนแปลงดังกล่�ว แต่ผลวิเคร�ะห์ที่แม้ว่�จะแสดงสัดส่วนเพียงเล็กน้อยว่� ผู้สูงอ�ยุกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์

สุขภ�พจิตระดับต่ำ�มีก�รยอมรับก�รเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสัดส่วนสูงกว่�กลุ่มผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในเกณฑ์สุขภ�พ

จติระดบัด ีประเดน็นีน้�่จะเปน็ประเดน็ทีน่�่ศกึษ�ตอ่ไป เพือ่คน้ห�และพสิจูนข์อ้เทจ็จรงิในเชงิลกึทีส่�ม�รถ

นำ�ผลก�รศึกษ�วิจัยม�ใช้ออกแบบกลยุทธ์ในก�รสร้�งเสริมก�รดูแลและก�รยอมรับสภ�วะต่�งๆ ด้�น

จิตใจด้วยตนเองของผู้สูงอ�ยุไทย 

หนว่ยง�นทกุภ�คสว่นทีร่บัผดิชอบในก�รแกป้ญัห�ผูส้งูอ�ย ุควรสนใจประเดน็เลก็นอ้ยบ�งประเดน็

ทีส่�ม�รถเชือ่มโยงคณุภ�พชวีติท�งด�้นจติใจของผูส้งูอ�ย ุซึง่สว่นใหญเ่ปน็เรือ่งละเอยีดออ่น ทีบ่อ่นเซ�ะ

และซมึลกึคณุภ�พชวีติท�งด�้นจติใจของผูส้งูอ�ยอุย�่งตอ่เนือ่ง ทำ�ใหผู้ส้งูอ�ยแุมจ้ะไดร้บัก�รดแูลคณุภ�พ

ชวีติด�้นร�่งก�ยดแีละครบถว้น แตถ่�้คณุภ�พชวีติด�้นจติใจไมด่ ีกไ็มส่�ม�รถทำ�ใหผู้ส้งูอ�ยมุคีณุภ�พชวีติ

ดีพร้อมที่จะนำ�ไปสู่คว�มสุขได้ ก�รดูแลคุณภ�พชีวิตด้�นจิตใจของผู้สูงอ�ยุเป็นเรื่องที่ผู้สูงอ�ยุต้องดูแล

ตนเองเปน็หลกั ก�รดแูลนีจ้งึเปน็ประเดน็ปญัห�ใหญท่ีผู่ว้�งแผนและแกป้ญัห�ตอ้งตระหนกั และคำ�นงึถงึ

เข้�ก�รเข้�ถึงมิติคุณภ�พชีวิตด้�นจิตใจที่ละเอียดอ่อนของผู้สูงอ�ยุ 
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บทคัดย่อ

ก�รสังเคร�ะห์คว�มรู้เกี่ยวกับคุณค่�ผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รดำ�เนินก�รบนพื้นฐ�นของผลง�นวิจัยและผลก�รทำ�ง�น 
ในก�รสร้�งคุณค่� ซึ่งครอบคลุมง�นวิจัยประเภทต่�งๆ ทั้งเชิงวิช�ก�ร และเชิงปฏิบัติก�ร ทั้งในและต่�งประเทศ  
และเป็นก�รสังเคร�ะห์คุณค่�ในหล�ยๆ มิติ หล�ยๆ ระดับ ทั้งจุลภ�คและมหภ�ค ครอบคลุมทั้งมิติภ�ษ� มิตินโยบ�ย 
มิติก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งก�รประมวลผลคุณค่�ด้�นต่�งๆ ทั้งด้�น
ประวัติศ�สตร์ ศิลปะ   –   วัฒนธรรม ก�รสร้�งคนรุ่นใหม่ ก�รสร้�งและสืบทอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่น คุณค่�ท�งจิตใจ คุณค่�
ท�งสมอง และ คุณค่�ท�งเศรษฐกิจ เป็นต้น ง�นวิจัยปฏิบัติก�รชี้ว่� ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�รส่งเสริมสุขภ�พทั้งก�ยและใจ 
ทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภ�ระต่อลูกหล�น ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุรู้สึกภูมิใจและรู้สึก 
มีคุณค่�ในตนเอง แต่สิ่งที่น่�เป็นห่วงที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รเสื่อมถอยเชิงคุณค่� ก็คือ ท่�ทีหรือก�รปฏิบัติของบุตรหล�นต่อ 
ผูส้งูอ�ย ุและผูส้งูอ�ยทุีอ่�ศยัอยูใ่นครวัเรอืนแบบใหม ่หรอืทีเ่รยีกว�่ โครงสร�้งครวัเรอืนแบบข�้มรุน่ ทีต่อ้งมภี�ระในก�ร
เลี้ยงดูหล�น ซึ่งจะส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูงอ�ยุ และต่ออน�คตของเด็กที่จำ�เป็นต้องเติบโตม�ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

คำาสำาคัญ:  ผู้สูงอายุไทย งานวิจัยต่างๆ คุณค่าของผู้สูงอายุ ความรู้สึกมีคุณค่า โครงสร้างครัวเรือนข้ามรุ่น
 ทัศนคติของ บุตรหลาน การเสื่อมถอยเชิงคุณค่า

ABSTRACT

The paper synthesizes knowledge in regards to the value of the elderly. The analysis is based on various 
kinds of research results; both pure academic as well as action research. Various dimensions and micro and 
macro pictures are provided. The synthesis covers many aspects such as languages used, which contain both 
positive and negative meanings, which can help reflect the status of the elderly. Other existing aspects with regard 
to the value of the elderly are explored and compiled. These include; historical value, art and culture, new  
generation supports, construction and persistence of local wisdom, value of mental support, value of brain and 
economic value. One important fact is that the elderly, who are promoted both in terms of physical and mental 
health, can thereby help themselves in daily activities to feel a sense of pride and value about themselves.  
The attitudes and practices of children are also very crucial for the feeling of the elderly. The elderly and their 
grandchildren who live in the new type of household or the so   –   called ‘Skip Generation Household’ are the most 
vulnerable groups. The quality of life of the elderly who live in this type of household is lower by comparison 
because they have the major burden to raise their grand children. Without further attention by society to address 
this disparity, the value of these children as human resources will not be fully achieved.

Keywords: Thai elderly, Researches, Value of the elderly, A sense of pride and value, Skip generation 
 household, Attitudes and practices of children, Devalue of the elderly and children

อรทัย อาจอ่ำา 
Orathai Ard   –   am

แก่แล้วไม่มีคุณค่ำจริงหรือ?  

บทสังเครำะห์ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของผู้สูงอำยุ

Getting Aged, Getting Devalued?:  

A Synthesis about the Value of the Elderly
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ควำมส�ำคัญของแนวคิด “คุณค่ำ”  

กับการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ต่อคำ�ถ�มที่ว่� พอคนเร�แก่แล้ว ไม่มีคุณค่� หรือไร้คุณค่� ไร้คว�มหม�ยเลยนั้น จริงหรือไม่?  

ซึ่งอันที่จริง ส�ม�รถตอบแบบฟันธงได้ทันทีเลยว่� ขึ้นอยู่กับวิธีคิด วิธีก�รมอง หรืออยู่ที่ก�รที่เร�จะสร้�ง

หรือทำ�ให้เป็นอย่�งไรม�กกว่� ไม่ได้อยู่ที่อ�ยุของคน แต่อยู่ที่ก�รมอง ทัศนคติ และก�รกระทำ� ไม่ว่�จะ

เป็นเรื่องอะไร อย่�งไรก็ต�ม ถ้�คนเร�มีอ�ยุยืนม�กๆ แต่ไม่ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ และจำ�เป็น 

ต้องเป็นภ�ระให้กับคนอื่นๆ ทั้งลูกหล�นและสังคม ก็อ�จจะถูกมองว่� อยู่อย่�งไร้คุณค่� แต่ถ้�ผู้สูงอ�ยุ

ท่�นนั้น มีพระคุณต่อลูกหล�น ต่อคนรุ่นหลัง หรือเป็นผู้สูงอ�ยุที่เลี้ยงดูเร�ม� เป็นพ่อแม่ของเร�  

ญ�ติพี่น้องของเร� ไม่ว่�ท่�นจะมีสภ�พเป็นเช่นไร ปกติหรือป่วยไข้ เร�ก็ควรจะมีคว�มกตัญญูต่อท่�น  

เพร�ะอันที่จริงแล้ว ท่�นเป็นผู้สร้�งคุณค่�ให้เกิดขึ้นในตัวเร� 

 ดงันัน้ ทศันะ มมุมอง หรอืแนวคดิเกีย่วกบั “คณุคา่” จงึมคีว�มสำ�คญัม�ก เพร�ะชว่ยทำ�ใหม้นษุย์

ปรบักระบวนทศันท์ีม่ตีอ่มนษุยด์ว้ยกนัได ้กล่�วคอื เมือ่มองว�่มคีณุค�่หรอืไดร้บัก�รสง่เสรมิก�รเหน็คณุค�่ 

ก็จะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งมีคุณค่�และมีศักดิ์ศรีเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะอยู่ในสถ�นภ�พใด มีอ�ยุ เพศ สีผิว 

ช�ติพันธุ์ ศ�สน� อ�ชีพ ชนชั้นใด รวยหรือจน อย่�งไร ก็ล้วนมีคุณค่� ดังนั้น ถ้�ทุกคนยึดถือเรื่องนี้ว่� 

เป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐ�น ก็ไม่น่�จะมีปัญห� ไม่ว่�จะเป็นเรื่องอะไรก็ต�ม

อย่�งไรก็ต�ม มนุษย์และสังคมของมนุษย์กลับไม่ได้ง�่ย หรือตรงไปตรงม�ดังที่ควรจะเป็นต�มที่

กล่�วข้�งต้น แต่มนุษย์กลับมีวิธีคิดที่สลับซับซ้อน ทำ�ให้ปัญห�ต่�งๆ สลับซับซ้อนต�มไปด้วย โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่ง ประเด็นปัญห�ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับก�รละเลย “คุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน” จึงทำ�ให้สังคม

มนุษย์เดินห่�งไกลออกจ�กเรื่องนี้ม�กขึ้นทุกที และทำ�ให้ทุกอย่�งดูสลับซับซ้อน ย�กแก่ก�รแก้ไขเยียวย� 

สำ�หรับประเด็นเรื่องผู้สูงอ�ยุนี้ก็เช่นกัน ที่กำ�ลังจะกล�ยเป็นประเด็นปัญห�สำ�คัญของสังคมไทย 

ทัง้นี ้สว่นหนึง่เปน็ผลม�จ�กก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย�่งรวดเรว็ หรอืก�รทีส่งัคมไทยเปลีย่นเปน็สงัคม

ผูส้งูอ�ยใุนชว่งเวล�ไมน่�น ขณะทีย่โุรปและอเมรกิ�ใชเ้วล�ถงึครึง่ศตวรรษ หรอืเกอืบศตวรรษในก�รเปลีย่น

ผ่�นเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ (วิพรรณ 2552) แต่สังคมไทยเร�ไม่ได้เป็นเช่นนั้น จนกระทั่งนักวิช�ก�รส�ข�วิช�

ต่�งๆ จำ�เป็นต้องลุกขึ้นม�วิเคร�ะหก์ันยกใหญ่ว่� มันเกิดอะไรขึ้น และในที่สุดก็พบว่� สังคมของเร�กำ�ลัง

ก้�วเข้�สู่ก�รเป็นสังคม “ผู้สูงอ�ยุ” แล้ว เพร�ะคนเกิดน้อยลง ต�ยน้อยลง พูดง่�ยๆ คือ ในประช�กร

จำ�นวน 10 คน จะมีประช�กรสูงอ�ยุ 1 คน และในอน�คตอันไม่ไกลก็จะมีประช�กรสูงอ�ยุ 1 คน ใน

จำ�นวนประช�กร 5 คน ซึ่งจะก่อผลกระทบทั้งต่อตัวผู้สูงอ�ยุเอง ต่อกลุ่มประช�กรรุ่นอื่นๆ และต่อสังคม

โดยรวม 

ด้วยเหตุนี้ ประเด็นผู้สูงอ�ยุจึงได้รับคว�มสนใจจ�กสังคมปัจจุบันเป็นอย่�งม�ก เพร�ะหม�ยถึงว่� 

เร�จะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่�งไรในอน�คต ใครจะเป็นผู้ผลิตหลัก เพร�ะคนเกิดน้อยลง และในอน�คตวัย

แรงง�นก็จะลดลงต�มไปด้วย ใครจะต้องแบกรับภ�ระก�รเลี้ยงดู ผู้สูงอ�ยุจะถูกทอดทิ้งหรือไม่ แต่ในอีก

ด้�นหนึ่ง เร�ก็จำ�เป็นจะต้องรู้และเข้�ใจควบคู่กันไปในเวล�เดียวกันด้วยว่� ผู้สูงอ�ยุได้เคยสร้�ง และเคย

เลี้ยงดูพวกเร�ม�ก่อน หรือพูดง่�ยๆ ว่� ถ้�ไม่มีผู้สูงอ�ยุ ก็ไม่มีพวกเร� ไม่มีคนรุ่นหลัง ไม่มีสังคมปัจจุบัน 
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ดว้ยเหตนุี ้ก�รทำ�คว�มเข�้ใจเรือ่ง “คณุคา่ของผูส้งูอาย”ุ “การสง่เสรมิการเหน็คณุคา่” “การประเมนิ 

ประมวล สะท้อนคุณค่าด้านต่างๆ ที่เป็นอยู่” รวมทั้งก�รทำ�คว�มเข้�ใจปัจจัยเชิงโครงสร้�งและบริบท

ในระดับต่�งๆ จึงมีคว�มสำ�คัญ และน่�จะช่วยทำ�ให้เกิดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจได้ถูกต้อง หรือส�ม�รถ 

ช่วยทำ�ให้ก�รค�ดก�รณ์ต่�งๆ เป็นไปได้อย่�งแม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะต่อประเด็นที่ว่� ผู้สูงอ�ยุและ

คนรุ่นหลัง จะส�ม�รถอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุขได้ม�กน้อยเพียงใด ทำ�อย่�งไรจะเกิดก�รช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน จะเตรียมก�รให้ผู้สูงอ�ยุ บุตรหล�น ครอบครัวและสังคม ได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่�งมีคุณค่�ได้หรือไม่ 

อย่�งไร และสังคมไทยมองและปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุอย่�งไร ทั้งด้�นบวกและด้�นลบ เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ คว�มสนใจเกี่ยวกับเรื่อง “ผู้สูงอายุ หรือผู้เจริญวัย” นั้น พบว่� มีอยู่หล�ยแง่หล�ยมุม 

หล�ยมติ ิถ�้เปน็นกัสงัคมศ�สตร ์มกัสนใจในเชงิสงัคม หรอืก�รอยูร่ว่มกนัเปน็สงัคม คว�มสนัตสิขุ คณุภ�พ

ชีวิตที่ดีขึ้น คุณค�่ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุ ก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็นครอบครัวที่มีคนหล�ยช่วงวัยอยู่ด้วย

กัน ซึ่งจะส่งผลต่อก�รสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญ�ที่ดีง�ม ขณะที่นักเศรษฐศ�สตร์ ก็มักสนใจ

ในมุมมองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและก�รพัฒน� ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ หรือมองคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร ที่มีต่อก�รลงทุน ก�รผลิต ก�รบริโภค กับก�รพัฒน�

ประเทศโดยภ�พรวม 

ในขณะที่นักประช�กรศ�สตร์ และ / หรือนักเศรษฐศ�สตร์ประช�กร ก็มักมองด้วยมุมมองท�งด้�น

ประช�กรและก�รพัฒน� หรือโครงสร้�งประช�กรที่เปลี่ยนไป ที่จะส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ 

หรือคล้�ยๆ กับนักเศรษฐศ�สตร์ดังกล่�วข้�งต้น ซึ่งนักวิช�ก�รกลุ่มนี้จำ�นวนม�กมองว่� ผู้สูงอ�ยุเป็น

ภ�ระตอ่ประช�กรวยัแรงง�น เพร�ะใชด้ชันหีรอือตัร�สว่นก�รพึง่พงิ (Dependency ratio) หรอืสดัสว่นของ

ประช�กรวัยแรงง�นต่อประช�กรวัยเด็กและวัยสูงอ�ยุเป็นเครื่องชี้วัด ทำ�ให้เห็นว่�มีภ�ระก�รพึ่งพิงเพิ่ม

สูงขึ้น แต่ก็มีบ�งกลุ่ม ที่สนใจประเด็นคุณค่�ในเชิงเศรษฐกิจ และก�รจ้�งง�นต่อเนื่อง เป็นต้น ขณะที่ 

มมุมองของนกัก�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสขุ มองว่� ผูส้งูอ�ย ุมกัอดุมไปดว้ยโรค�พย�ธ ิทีจ่ะสง่ผลใหม้ภี�ระ

ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล หรือก�รดูแลสุขภ�พที่เพิ่มม�กขึ้น เป็นต้น 

สำ�หรับประช�กรรุ่นต่�งๆ รวมทั้งบุตรหล�นของผู้สูงอ�ยุเอง ก็อ�จมีทัศนะหรือมุมมองที่แตกต่�ง

กันออกไปจ�กที่กล่�วข้�งต้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงก�รแสดงบทบ�ท ก�รกระทำ�ต่�งๆ ที่พึงประสงค์  

หรือไม่พึงประสงค์ต่อผู้สูงอ�ยุ อ�ทิเช่น ก�รให้คุณค่�ในด้�นต่�งๆ ก�รดูแล ก�รทอดทิ้ง ก�รกระทำ� 

รนุแรง ฯลฯ รวมทัง้ก�รมองตนเองของผูส้งูอ�ย ุหรอืคว�มรูส้กึว�่ตนเองมคีณุค�่หรอืไมม่ ีกม็คีว�มสำ�คญั

เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังได้ผนวกรวมคว�มพย�ย�มของสังคมในก�รเสริมสร้�งคุณค่�ให้กับผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเป็น

ประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญพอๆ กัน ก�รกระทำ�ทั้งหมดนี้ น่�จะช่วยให้มองเห็นภ�พเกี่ยวกับ “คุณค่าของ

ผู้สูงอายุ” ในหล�ยๆ มิติอย่�งมีคว�มเชื่อมโยง และสอดคล้องกับคว�มเป็นจริงที่เป็นอยู่ได้ในระดับ

ที่น่�พอใจ 
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ที่มำของข้อมูล   –   ควำมรู้ วิธีกำรสังเครำะห์  

และประเด็นที่ครอบคลุม

ก�รทบทวนและสังเคร�ะห์คว�มรู้เกี่ยวกับคุณค่�ผู้สูงอ�ยุ ณ ที่นี้ ครอบคลุมผู้สูงอ�ยุทุกช่วงวัย  

(เท่�ที่มีผลง�นวิจัยหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ทั้งผู้สูงอ�ยุวัยต้น (อ�ยุ 60   –   69 ปี) ผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง  

(อ�ยุ 70   –   79 ปี) และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป) และเป็นก�รทบทวนสังเคร�ะห์คว�มรู้จ�ก  

2 แหล่งใหญ่ด้วยกัน คือ 

1) ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทั้งผลก�รวิจัยทัศนะและ

คว�มรู้สึกของผู้สูงอ�ยุโดยตรง ผลวิจัยทัศนะหรือมุมมองของลูกหล�น ชุมชน และสังคม  

และผลก�รประมวลคุณค่�ด้�นต่�งๆ ของผู้สูงอ�ยุจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง 

2) ความรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหผ์ลการทำางาน / ผลการวจิยัปฏบิตักิารในการเสรมิคณุคา่

ดา้นตา่งๆ ใหก้บัผูส้งูอ�ย ุทีด่ำ�เนนิก�รโดยกลุม่ องคก์ร สถ�บนั หนว่ยง�นต�่งๆ ทัง้ในระดบั

ท้องถิ่น ภูมิภ�ค ระดับประเทศ และต่�งประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นก�รทำ�ง�นที่มีคว�ม 

เชือ่มโยงกบัยทุธศ�สตรส์ำ�คญัทีร่ะบไุวใ้นแผนผูส้งูอ�ยแุหง่ช�ตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2545   –   2564) 

ที่ว่�ด้วยยุทธศ�สตร์ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�กรเพื่อวัยสูงอ�ยุที่มีคุณภ�พ 

ม�ตรก�รที่ 1.3 ที่ว่�ด้วย ก�รปลุกจิตสำ�นึกของคนในสังคมให้ตระหนักในคุณค่�และศักดิ์ศรี

ของผู้สูงอ�ยุ 

สำ�หรับวิธีการสังเคราะห์คว�มรู้เกี่ยวกับคุณค่�ผู้สูงอ�ยุ ณ ที่นี้ ใช้ระเบียบวิธีคิดของสังคมศ�สตร์

แนวใหม ่ไมใ่ชส่งัคมศ�สตรก์ระแสหลกัทีป่ฏบิตักินัอยู ่หรอืทีเ่คยดำ�เนนิก�รกนัม� ทีใ่หค้ว�มสำ�คญักบัเรือ่ง

ตัวแปรเป็นหลัก (Variable   –   oriented approach) แต่บทคว�มนี้ให้คว�มสำ�คัญกับบริบท (Context   –    

oriented approach) กรณีศึกษ� / กรณีตัวอย่�ง (Case   –   oriented approach) และก�รนำ�เสนอภ�ษ�  

คำ�ศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง สรรพน�มทีใ่ชเ้รยีก ซึง่ถอืเปน็ว�ทกรรมสำ�คญัทีเ่กีย่วกบัผูส้งูอ�ย ุ(Discourse) นอกจ�ก

นี้ ยังใช้ระเบียบวิธีศึกษ�และสังเคร�ะห์แบบ Ethnomethodology ซึ่งก็คือ ก�รให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูล 

ที่ประสบในชีวิตประจำ�วัน หรือสิ่งที่มนุษย์ประสบในแต่ละวัน และสะท้อนภ�พเหล่�นั้นออกม�ให้ได้ 

ม�กที่สุด เท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่ผู้วิจัยประสบ พบเห็น รู้สึกได้ และสิ่งที่ผู้สูงอ�ยุและ 

ผู้เกี่ยวข้องประสบ พบเห็น รู้สึก และให้คว�มหม�ย 

นอกจ�กนี้ ยังใช้วิธีก�รประเมินก�รปฏิบัติ หรือก�รกระทำ�ของบุคคลประเภทต่�งๆ ต่อผู้สูงอ�ยุ  

ที่คำ�นึงถึงมิติในเชิงภูมิภาคหรือพื้นที่ ทั้งภ�คเหนือ อีส�น กล�ง ใต้ และต่�งประเทศ (เท่�ที่มีข้อมูลและ

เวล�) มติดิา้นศาสนาทีแ่ตกต�่งจ�กกระแสหลกั คอื กลุม่ผูส้งูอ�ยมุสุลมิ (แตพ่บว่�ยงัมงี�นวจิยัด้�นนีน้อ้ย

ม�ก) รวมไปถงึมติดิา้นภาษาทีใ่ชเ้รยีกผูส้งูอ�ย ุซึง่เปน็ภ�พสะทอ้นไดป้ระก�รหนึง่ดว้ยว�่ ผูส้งูอ�ยมุคีณุค�่ 

หรือไม่มีคุณค่�ในมุมมองของก�รเรียกข�น สรรพน�ม ภ�ษ�ที่ใช้ หรือนิย�มต่�งๆ เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ 

ในลำ�ดับต่อไป จะนำ�เสนอประเด็นภ�ษ� คำ�ศัพท์ และสรรพน�มที่ใช้เรียกผู้สูงอ�ยุก่อนเป็นลำ�ดับ

แรก และต�มม�ด้วยประเด็นโครงสร้�งครัวเรือนแบบใหม่ที่สะท้อนให้เห็นทั้งปัญห�และคุณค่�ของ 

ผู้สูงอ�ยุ หลังจ�กนั้น จึงเป็นก�รนำ�เสนอภ�พทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือก�รมีคุณค่�และไม่มีคุณค่�  

และปิดท้�ยด้วยข้อสรุป
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ช่วยสะท้อนได้ด้วยว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่าหรือไม่มี 

พบว่� ภ�ษ� คำ�ศัพท์ สรรพน�ม หรือคำ�เรียกข�นผู้สูงอ�ยุมีอยู่จำ�นวนม�ก ดังเช่นคำ�ว่�  

ชร� ชร�ภ�พ ไม้ใกล้ฝั่ง แก่ คนแก่ ผู้เฒ่� ผู้เฒ่�ผู้แก่ ผู้สูงวัย ผู้เจริญวัย ผู้อ�วุโส ผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่  

ผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นต้น ซึ่งเป็นคำ�เรียกข�นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนหนึ่งขึ้นกับทัศนะและ 

มุมมองของผู้เรียก ผู้ใช้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กสถ�นภ�พ ลักษณะ สภ�วะ ก�รกระทำ� หรือ

พฤติกรรมของตัวผู้สูงอ�ยุเองด้วย 

นอกจ�กนี้ ก็ยังมีคำ�เรียก คำ�อธิบ�ย คำ�ส�ธย�ยอ�กัปกิริย� คำ�อุปม�อุปมัยที่แสดงถึงคว�มรู้สึก 

ที่ไม่ค่อยดีนักต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กก�รมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือเป็นผู้สูงอ�ยุ 

ที่ตนเองไม่ยอมรับ ไม่นับถือ ดังเช่น ไอ้แก่ อีแก่ แก่ลืมต�ย แก่เกินแกง แก่กะโหลกกะล� แก่แล้วไม่เจียม

ตัว หัวโบร�ณ เก่�คร่ำ�ครึ เต่�ล้�นปี ไดโนเส�ร์ เฒ่�หัวงู เฒ่�ซิ่ง เป็นต้น ซึ่งคำ�เรียกเหล่�นี้มักจะสะท้อน

ภ�พเชิงลบ และหล�ยคำ�บ่งชี้ว่�ผู้สูงอ�ยุไม่มีคุณค่� ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพ�ะคำ�ว่� “แก่กะโหลกกะล�” 

เป็นต้น

สำ�หรับคำ�ศัพท์อื่นๆ ที่สะท้อนบทบ�ทและภ�พลักษณ์เชิงลบของผู้สูงอ�ยุ และสะท้อนด้วยว่� 

ผู้สูงอ�ยุไม่ค่อยมีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่� ก็ยังมีอีกม�ก อ�ทิเช่น ก�รครอบงำ� ก�รผูกข�ด อนุรักษ์นิยม 

หรือก�รไม่ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย หัวโบร�ณ สำ�หรับคำ�ยอดฮิตในปัจจุบัน ที่มีคว�มเชื่อมโยงกับคำ�ว่�

อนุรักษ์นิยม ชนชั้น ไปจนถึงก�รตกทอดท�งคว�มคิดและชนชั้น ก็คือ คำ�ว่� “อำ�ม�ตย์” (อย่�งไรก็ต�ม 

คำ�นี้มีคว�มหม�ยที่สลับซับซ้อนม�กกว่�ที่กล่�วถึง ณ ที่นี้) 

สำ�หรับในภ�คเหนือ ก็มีคำ�สำ�คัญๆ ที่ใช้เรียกผู้สูงอ�ยุ ดังเช่น คำ�ว่� “ผญ�แก่” ซึ่งหม�ยถึง ผู้สูงวัย

ที่เป็นที่พึ่งท�งสติปัญญ� ขณะที่ในภ�คอีส�น มีคำ�เรียกเช่นกัน เช่น คำ�ว่� “พ่อใหญ่ แม่ใหญ่” ซึ่งหม�ยถึง 

ต�ย�ย ซึ่งคำ�เหล่�นี้ ล้วนแต่มีคว�มหม�ยในเชิงบวก เป็นก�รให้เกียรติ ให้คว�มเค�รพ และให้คุณค่� 

สูงยิ่ง

โดยสรุป เมื่อพิจ�รณ�ภ�ษ� คำ�ศัพท์ สรรพน�มต่�งๆ ที่ใช้เรียกผู้สูงอ�ยุ สะท้อนว่�มีทั้งเชิงบวก

และเชิงลบ มีทั้งมองเห็นคุณค่�และไม่เห็นคุณค่� หรือก�รให้คุณค่�และไม่ให้คุณค่� ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่

กับคว�มสัมพันธ์ ทัศนคติ คว�มรู้สึก และก�รกระทำ�ของทั้งผู้เรียก และผู้ถูกเรียก 

โครงสร้ำงครัวเรือนแบบใหม่ที่เกิดขึ้น: สะท้อนทั้งปัญหาและคุณค่า?

จ�กก�รศึกษ�วิจัยของจอห์น โนเดล และ นภ�พร ชโยวรรณ (2552 และอ้�งถึงใน วิพรรณ 2553) 

พบว่� แนวโน้มผู้สูงอ�ยุที่มีบุตรอ�ศัยอยู่คนละจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 28  

ในปี พ.ศ. 2538 เป็นร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2550 ทำ�ให้ก�รอยู่อ�ศัยระหว่�งปู่ย่� ต�ย�ย และหล�น หรือ

ที่เรียกว่� “การอยู่อาศัยแบบครัวเรือนข้ามรุ่น” (Skip generation household) มีเพิ่มสูงขึ้น หรือเพิ่มขึ้น

จ�กร้อยละ 10.5 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 14.3 ในปี พ.ศ. 2550 โดยสัดส่วนดังกล่�วสูงสุดใน 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ต�มม�ด้วยภ�คเหนือ ภ�คใต้ ภ�คกล�ง และกรุงเทพมห�นคร 
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สำ�หรับส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดภ�วะดังกล่�ว เนื่องจ�กก�รย้�ยถิ่นของประช�กรวัยแรงง�น ไปยัง

เขตทีม่งี�นและมรี�ยไดเ้พือ่หลอ่เลีย้งชวีติ และอกีสว่นหนึง่เปน็ผลม�จ�กก�รสญูเสยีประช�กรวยัแรงง�น 

หรือก�รต�ยด้วยโรคเอดส์ของประช�กรวัยนี้ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กต้องอ�ศัยอยู่กับหล�นต�มลำ�พัง 

(ซึ่งเป็นภ�พที่เร�เห็นกันด�ษดื่นในหมู่บ้�นชนบท โดยเฉพ�ะในภ�คอีส�น   –   ขย�ยคว�มโดยผู้เขียน)  

และจำ�นวนม�กจำ�เป็นจะต้องแบกรับภ�ระก�รเลี้ยงดูหล�น ซึ่งคว�มจริงข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่�ผู้สูงอ�ยุ 

มีคุณค่�ในก�รช่วยเหลือภ�รกิจครอบครัวของบุตรหล�นอย่�งชัดเจน

ภำพเชิงบวก: ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

การปรบัตวัของสงัคมไทยตอ่การกา้วสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ: ภาพสะทอ้นการใหค้ณุคา่ในระดบัมหภาค

ก�รเกิดขึ้นของหน่วยง�น องค์กร สถ�บัน เครื่องมือสื่อส�ร หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน สื่อสิ่งพิมพ์

ต่�งๆ รวมถึงก�รศึกษ�วิจัย ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รวิจัยปฏิบัติก�รเรื่องคุณค่� และก�รส่งเสริมก�รเห็น

คุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเป็นก�รเกิดขึ้นในหล�ยๆ ระดับ หล�ยๆ มิติ ครอบคลุมทั้งมิตินโยบ�ย มิติก�ร

สร�้งองคค์ว�มรู ้ก�รสร�้งบคุล�กร มติกิ�รรณรงคส์ง่เสรมิ สร�้งเสรมิคว�มเข�้ใจทีถ่กูตอ้งในสงัคม มติกิ�ร

เผยแพรข่�่วส�ร มติกิ�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ มติกิ�รพทิกัษป์กปอ้งสทิธ ิมติกิ�รสร�้งก�รมสีว่นรว่มของสงัคม 

ฯลฯ สิง่เหล่�นีถ้อืเปน็คว�มพย�ย�มทีม่คีณุค่� มคีว�มหม�ยยิง่ และส�ม�รถใชเ้ป็นเครือ่งบง่ชีไ้ดป้ระก�ร

หนึง่ดว้ยว�่ สงัคมไทยใหค้ว�มสำ�คญั หรอืใหค้ณุค�่กบั “ผูส้งูอ�ย”ุ เปน็อย�่งม�ก สำ�หรบัสถ�บนั / องคก์ร 

/ หน่วยง�น / สถ�นก�รณ์ที่น่�สนใจต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวล�ที่ผ่�นม�ประม�ณไม่เกิน 10 ปีและ 

มีผลง�นต่�งๆ เป็นที่ประจักษ์ในเชิงก�รวิจัย และก�รวิจัยปฏิบัติก�ร ได้แก่

• งานวิจัยทั่วไป วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำ�นวนม�ก และเป็นผลง�น

ของสถ�บนัต�่งๆ เชน่ ง�นของสถ�บนัวจิยัสงัคม มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่สถ�บนัวจิยัสงัคม และ

วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (โดยเฉพ�ะง�นสำ�คัญของ วิพรรณ 2542 

และ 2552) สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย สถ�บันวิจัยระบบ

ส�ธ�รณสุข กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ

• งานวิจัยปฏิบัติการส่งเสริมการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในท้องถิ่นและภูมิภาค อ�ทิ ง�นของ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ที่ให้ก�รสนับสนุนในภูมิภ�คต่�งๆ เช่น ที่อำ�เภอ

บ้�นกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทะเลส�บสงขล� จังหวัดสงขล� และง�นของบรรลุ ศิริพ�นิช (2550) 

นอกจ�กนี้ ก็ยังมีง�นของสถ�บันปวงผญ�พย�ว จังหวัดพะเย� ง�นของโรงพย�บ�ลแม่สรวย 

จังหวัดเชียงร�ย ง�นของสถ�นีอน�มัยบ้�นสองแพรก จังหวัดกระบี่ และง�นของว�ทินี  

บุญชะลักษี (2547 และ 2551) ที่ดำ�เนินก�รในชุมชน จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นต้น

• ศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุและศตวรรษิกชนไทย ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ สถ�บันวิจัยประช�กร

และสงัคม มห�วิทย�ลยัมหิดล ทีม่ีก�รศกึษ�รวบรวมประวัตชิีวติของคนร้อยป ีซึ่งดำ�เนินก�รม�

ช่วงระยะเวล�หนึ่ง นำ�โดยปร�โมทย์ ประส�ทกุล และคณะ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญ 

ที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจชีวิตของผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งเรียนรู้คุณค่�จ�กชีวิตของผู้สูงอ�ยุที่
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มอี�ยยุนือย�่งมคีว�มสขุ ซึง่พบว�่ ผูส้งูอ�ยรุอ้ยปสีว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่วีถิชีวีติเรยีบง�่ย สอดคลอ้ง

กับธรรมช�ติ ปฏิบัติธรรม และท�นอ�ห�รพื้นบ้�น 

• สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน / ภารกิจ / ผลงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอีกจำานวนมาก ได้แก่

- มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.)

- สถ�บันเวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุ กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข

- วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เปิดคอลัมน์ “ประช�กรสูงอ�ยุ” 

ในเมนู ส�รพันคว�มรู้ประช�กรที่เว็บไซต์ : www.cps.chula.ac.th 

- สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอ�ยุ

- สำ�นักง�นส่งเสริมสวัสดิภ�พและพิทักษ์เด็ก เย�วชน ผู้ด้อยโอก�ส คนพิก�ร และ 

ผู้สูงอ�ยุ (สท.) กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

- คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ

- สมัชช�ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ 

- ชมรมผู้สูงอ�ยุในทุกมุม / ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

- ชมรมอยู่ร้อยปี

- หลักสูตรต่�งๆ ที่เปิดสอนในสถ�บัน หรือมห�วิทย�ลัยต่�งๆ อ�ทิเช่น หลักสูตร

เวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุ เวชศ�สตร์อ�ยุรวัฒน์ เป็นต้น

- ว�รส�รและหนังสือเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ ฯลฯ

ก�รเกิดขึ้นของคว�มพย�ย�มและคว�มเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังกล่�วข้�งต้น นับเป็นประดิษฐ์

กรรมท�งปัญญ� หรืออ�จเรียกได้ด้วยว่�เป็นก�รปรับตัวของสังคม (Social adaptation) หรือเป็น 

“เทคโนโลยีทางสังคม” (Social technology) หรือ “นวัตกรรมทางสังคม” (Social innovation) ที่มีคว�ม

สำ�คัญยิ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นได้อย่�งชัดเจนแล้วว่� เรื่องผู้สูงอ�ยุมีคว�มสำ�คัญและมีคุณค่� ทั้งในแง่ของก�รเป็น 

กลุ่มประช�กรที่มีคว�มสำ�คัญต่อสังคม หรือก�รพลิกโฉมหน้�สังคมในหล�ยๆ ด้�น ทั้งในเรื่องภ�ระที่จะ 

เพิ่มขึ้น ระบบสังคมที่จะเปลี่ยนไป ก�รทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุกล�ยเป็นกลุ่มประช�กรที่มีคุณค่�ต่อสังคม รวมทั้ง 

ก�รเสริมคว�มรู้ให้กับสังคมในก�รเตรียมรับกับประเด็นใหม่ๆ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คต 

ภาพความเคลื่อนไหวที่สำาคัญในระดับนโยบาย: มาตรการเพิ่มคุณค่าในระดับมหภาค

ในปัจจุบัน มีคว�มพย�ย�มจ�กหล�ยๆ ภ�คส่วน ในก�รที่จะผลักดันให้เกิดนโยบ�ยระดับช�ติที่ 

สง่ผลตอ่ก�รมคีณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้ และก�รเพิม่คณุค�่ในก�รมชีวีติอยูข่องผูส้งูอ�ย ุอ�ทเิชน่ ระบบบำานาญ

แห่งชาติถ้วนหน้า และ / หรือระบบบำานาญชราภาพโดยชุมชน ที่ผู้สูงอ�ยุทุกคนจะได้รับก�รดูแลจ�กรัฐ 

ชุมชน และสังคม โดยก�รจัดให้มีร�ยได้และสวัสดิก�รเพื่อเลี้ยงชีพตลอดชีวิต และยังทำ�ให้ส�ม�รถพึ่งพ�

ตนเองได้ในท�งเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นอีกคว�มพย�ย�มหนึ่งในระดับมหภ�คที่มีคว�มสำ�คัญ ที่กำ�ลังได้รับ

ก�รผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนผ่�นเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ (ดูข้อมูลของมูลนิธิสถ�บันวิจัยและ

พัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทยได้ที่ http://www.thaitgri.org. ประกอบด้วย)
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คณุคา่ในดา้นตา่งๆ ของผูส้งูอาย ุ: สรปุยอ่จากงานวจิยัและผลการดำาเนนิงานดา้นการสรา้งคณุคา่

สำ�หรบัผลก�รศกึษ�วจิยัเกีย่วกบัคณุคา่และการดงึคณุคา่ดา้นตา่งๆ ของผูส้งูอายอุอกมาใช ้และ

ผลก�รทำ�ง�นเพื่อให้เห็นคุณค่� เพื่อสร้�งและ / หรือเพิ่มคุณค่�ในหล�ยๆ ระดับ ทั้งมหภ�คและจุลภ�ค 

พบว�่ ผูส้งูอ�ยยุงัคงมคีณุค�่ ทัง้ทีม่อียูเ่ดมิและทีถ่กูสร�้งขึน้ และถกูใหค้ว�มหม�ยในด�้นต�่งๆ ตอ่สงัคม 

ซึ่งพอจะประมวลในขั้นต้นได้ ดังนี้

• คุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ก�รสร้�งประวัติศ�สตร์ ก�รสืบทอด ก�รบอกเล่�ประวัติศ�สตร์ 

หรือก�รให้ข้อมูลที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจสังคมปัจจุบัน หรือคุณค่�ในก�รเชื่อมต่อ

สังคมอดีตเข้�กับปัจจุบัน ทำ�ให้สังคมเกิดก�รคงอยู่ ไม่ล้มห�ย หรือสูญสล�ยไปต�มก�ลเวล�  

ดังเช่นผลง�นของฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� ที่ว่�ด้วยเรื่อง ประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจของหมู่บ้�น  

และประวัติศ�สตร์วัฒนธรรมหมู่บ้�นไทย ที่เป็นก�รศึกษ� รวบรวม และประมวลคว�มรู้จ�ก 

ผู้สูงอ�ยุในหมู่บ้�นต่�งๆ ทั่วประเทศ (ดู ฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� 2527; ฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� และ 

พรพิไล เลิศวิช� 2537) 

• คุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นกรณีของจังหวัดสงขล� 

หรอืทีเ่รยีกกนัว�่ “กลุม่เฒา่ทะเล” ทีม่บีทบ�ทอย�่งม�กในก�รฟืน้ฟทูะเลส�บสงขล� โดยก�รให้

ผู้สูงอ�ยุได้สะท้อนคว�มรู้ที่ฝังลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตที่สอดคล้องกับธรรมช�ติ ไม่ทำ�ล�ย 

สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อก�รขับเคลื่อน กลุ่ม องค์กร และชุมชน ในก�รดูแลฟื้นฟูทะเลส�บสงขล�

ร่วมกัน (ดูผลง�นวิจัยของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย) 

• คุณค่าในการอนุรักษ์ สืบทอด ถ่ายทอด ศิลปะ วัฒนธรรม   –   จารีตประเพณี อ�ทิเช่น 

ก�รละเลน่พืน้บ�้น เพลงพืน้บ�้น ก�รสบืทอดตำ�น�นพืน้บ�้น วรรณกรรมพืน้บ�้น (เชน่ สรภญัญะ

ในภ�คอีส�น ค่�ว จ้อย ซอ ในภ�คเหนือ) สื่อพื้นบ้�น คติธรรมต่�งๆ (ดูเรียงคว�มของ 

ภ�ษ�สย�ม ที่ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กกองทุนศ�สตร�จ�รย์ประสพ รัตน�กร ประกอบด้วย) 

• คุณค่าในการสร้างปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ท้องถิ่น ก�รเป็นสติปัญญ�ให้

กับสังคมไทย อ�ทิเช่น ในภ�คเหนือ มีระบบเหมืองฝ�ยที่สำ�คัญต่อก�รดำ�รงชีวิต หรือกรณี 

ช�วเข�เผ่�กระเหรี่ยง ที่มีระบบก�รเกษตรที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมช�ติ ก�รเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ระหว่�งคนและธรรมช�ติ หรือกรณีของสถ�บันปวงผญ�พย�ว จังหวัดพะเย� ที่พย�ย�มฟื้นฟู

บทบ�ทและสร้�งเสริมคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ ผ่�นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ของท้องถิ่น ฯลฯ (ดูผลง�น

ของสถ�บันปวงผญ�พย�ว จังหวัดพะเย� ได้ที่ www.phayaoforum.com)

• คุณค่าในการสร้างสังคมและคนรุ่นใหม่ ก�รปลูกฝังและก�รสืบทอดคุณค่�ในก�รดำ�รงชีวิต

แบบพอเพียง ก�รพึ่งพ�ตนเอง โดยก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิต ก�รสร้�งแผ่นดินด้วย 

น้ำ�พักน้ำ�แรงของตนเอง (ดูผลง�นของคุณพ่อคำ�เดื่อง ภ�ษี และ คุณพ่อผ�ย สร้อยสระกล�ง  

ปร�ชญ์ช�วบ้�น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น)



175

• คณุคา่ในการเลีย้งดบูตุรหลาน ก�รแบง่เบ�ภ�ระของบตุรหล�นทีจ่ำ�เปน็ตอ้งย�้ยถิน่ไปทำ�ง�น

ในเมอืงหรอืต�่งถิน่ เนือ่งจ�กครอบครวัจำ�นวนม�กในปจัจบุนั โดยเฉพ�ะครอบครวัของแรงง�น

อพยพ ต้องอ�ศัยปู่ย่� ต�ย�ย ในก�รเลี้ยงดูบุตรหล�น (ดู อ�รี จำ�ป�กล�ย 2552) ซึ่งในท�ง

ประช�กรศ�สตรเ์รยีกครวัเรอืนแบบนีว้�่ โครงสร�้งครวัเรอืนแบบข�้มรุน่ ซึง่แนวโนม้ก�รอยูอ่�ศยั

แบบข้�มรุ่นนี้ มีเพิ่มม�กขึ้น (จอห์น โนเดล และ นภ�พร ชโยวรรณ; อ้�งแล้ว) 

• คุณค่าในทางจิตใจ และการเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งประเด็นนี้ คนเร�ทุกคนที่มี

คว�มอบอุน่ในครอบครวั ไดร้บัคว�มรกั คว�มสนใจเอ�ใจใส ่ก�รดแูลเปน็อย�่งดจี�กบดิ�ม�รด�

ของตน ก็น่�จะเข้�ใจถึงคุณค่�ในข้อนี้ได้เป็นอย่�งดี

• คุณค่าในทางเศรษฐกิจ โปรดดูบทคว�มของกุศล สุนทรธ�ด� เรื่อง “คุณค่�ด้�นเศรษฐกิจของ

ผู้สูงอ�ยุ” ในเอกส�รประกอบก�รประชุม “ประช�กรและสังคม 2553” เล่มนี้

• คุณค่าหรือความสามารถทางสมอง ซึ่งง�นวิจัยในประเทศไทยในเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมี แต่พบว่�

มผีลง�นวจิยัด�้นนีป้ร�กฏในอเมรกิ� ซึง่พบขอ้สรปุว�่ผูท้ีอ่ยูใ่นวยั 60 ปขีึน้ไป นัน้ มคีว�มรอบรู ้

โดยเฉพ�ะรู้จักวิเคร�ะห์ หรือเสนอวิธีแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับ

บุคคล นอกจ�กนั้น ยังยอมรับคว�มเปลี่ยนแปลง และคว�มไม่แน่นอนของชีวิตได้ด้วย (Nisbett 

et al. 2010) 

งำนวิจัยปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรเห็นคุณค่ำและกำรมีชีวิตอยู ่

อย่ำงมีคุณค่ำของผู้สูงอำยุ: กรณีตัวอย่างระดับภาคและระดับจังหวัด

สำ�หรับก�รนำ�เสนอในส่วนนี้ ผู้เขียนมีคว�มประสงค์ที่จะฉ�ยให้เห็นภ�พที่ชัดเจนของแต่ละกรณี 

เพร�ะมขีอ้มลู และร�ยละเอยีดต�่งๆ ของแตล่ะพืน้ทีม่�กขึน้ โดยเปน็ก�รเลอืกตวัอย�่งของแตล่ะภมูภิ�ค 

ม�นำ�เสนอ เพือ่ใหผู้อ้่�นไดร้บัประโยชนม์�กขึน้ ทำ�ใหเ้กดิแรงบนัด�ลใจ และน่�จะส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์

ใช้ในบริบทก�รทำ�ง�นของตน โดยจะขอเริ่มจ�กก�รนำ�เสนอภ�พของภ�คเหนือ เป็นลำ�ดับแรก ต�มด้วย

ภ�คอีส�น ภ�คกล�ง และภ�คใต้ต�มลำ�ดับ ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ ขอยกกรณีตัวอย่�ง ก�รทำ�ง�นของ โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้

ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2544   –   45 นำ�โดย ชื่นกมล น�คประเสริฐ (2548) ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุ

มีคว�มสุขเป็นอย่�งม�ก รู้สึกว่�ตนเองมีคุณค่� ส�ม�รถดูแลตนเองได้ เกิดกลุ่มองค์กรที่ผู้สูงอ�ยุเข้�ม� 

มีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้�ของ นำ�ไปสู่ก�รฟื้นฟูสถ�บันครอบครัวและสถ�บันชุมชน เกิดเครือข่�ยก�รทำ�ง�น

ระดับอำ�เภอ ที่มีคนทุกภ�คส่วนเข้�ม�ร่วมสนับสนุนกระบวนก�รในก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ (ข้อมูลจ�ก

ก�รสัมภ�ษณ์เพิ่มเติมและผลประเมินก�รทำ�ง�นของพื้นที่นี้ โดยผู้เขียน) 
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สำ�หรับกรณีของจังหวัดเชียงใหม่มีผลก�รวิจัยในโครงก�รชร�ภ�พศึกษ�ของสถ�บันวิจัยสังคม 

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ (มปป.) ที่ชี้ให้เห็นว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ยังมีศักยภ�พ มีคว�มส�ม�รถในก�รที่จะ

ทำ�ง�นประเภทต่�งๆ เกือบทุกประเภทและทุกส�ข�วิช�ก�ร นอกจ�กนี้ยังพบว่� ผู้สูงอ�ยุมีคว�มพร้อม

ในก�รที่จะทำ�ง�นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ ท�งสังคมอีกด้วย แต่ก�รที่ผู้สูงอ�ยุไม่มีโอก�สใช้

ศักยภ�พที่ตนเองมีอยู่ทำ�ง�นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนั้น เหตุผลสำ�คัญม�จ�กท่�ทีของคนอ่อนวัยกว่�

ในสังคมที่มีต่อผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้ ง�นวิจัยดังกล่�วข้�งต้น ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่�สนใจและมีคว�ม

สำ�คัญยิ่งไว้ด้วยว่� ห�กคนในสังคมโดยเฉพ�ะในครอบครัว เปลี่ยนท่�ที หรือได้มีก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึง

ศักยภ�พที่มีอยู่ของผู้สูงอ�ยุ และห�แนวท�งในก�รนำ�ศักยภ�พนั้นม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่�ง

เหม�ะสม คณุประโยชนท์ีเ่กดิขึน้นัน้จะมมี�กม�ยมห�ศ�ล โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ประโยชนใ์นแงข่องก�รฟืน้ฟู

สภ�พจติใจและร�่งก�ยของผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้ประโยชนใ์นแงข่องก�รเชือ่มโยงวทิย�ก�ร วฒันธรรม ประเพณี

ท้องถิ่นจ�กอดีตให้คงอยู่ในปัจจุบัน และต่อเนื่องไปถึงอน�คต ซึ่งนับเป็นก�รรักษ�เอกลักษณ์ของช�ติ 

อีกท�งหนึ่งด้วย

ภาคอีสาน พบว่� จ�กก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รของ ประยุทธ พ�นิชนอก และคณะ (2552) ที่

อำ�เภอบ้�นกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่อง คุณค่�ของภูมิปัญญ�ผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเป็นก�รศึกษ�จ�กผู้สูงอ�ยุ

จำ�นวน 200 กว่�คนในพื้นที่ 15 หมู่บ้�น ในเขตเทศบ�ลตำ�บลบ้�นกรวดปัญญ�วัฒน์ พบว่� ได้ก่อให้ 

เกิดก�รให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องนี้ในบรรด�ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน อย่�งไรก็ต�มง�นชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์  

หรือกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�น 

นอกจ�กนี ้ถนอมศกัดิ ์บญุสู ่และคณะ (ชว่งสงิห�คม 2551   –   กรกฎ�คม 2552) กไ็ดด้ำ�เนนิก�รศกึษ�

วจิยัปฏบิตักิ�รเพือ่คน้ห�รปูแบบก�รสร�้งเสรมิศกัยภ�พผูส้งูอ�ยใุนก�รสร�้งคณุค�่ใหก้บัตนเองและชมุชน 

ที่ชุมชนบ้�นดอนกล�งใต้ ตำ�บลธ�ตุ อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ จังหวัดอุบลราชธานี จ�กก�รวิจัยปฏิบัติก�รดัง

กล่�ว พบว่� ในชุมชนมีผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กที่ช�วบ้�นให้ก�รยอมรับนับถือ หรือที่ชุมชนเรียกกันว่�เป็น 

“ผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชนหมู่บ้าน”

ภาคกลาง พงษไ์พบลูย ์ศลิ�วร�เวทย ์(2545) ศกึษ�ผูส้งูอ�ยใุนจงัหวดักาญจนบรุี จำ�นวน 180 ร�ย 

พบว่� ในประเด็นค่�นิยมของสังคมไทยต่อผู้สูงอ�ยุนั้น ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่เชื่อว่� ตนเองยังมีคุณค่� 

เพร�ะเป็นผู้ที่มีประสบก�รณ์ที่ย�วน�น จึงทำ�ให้มีประโยชน์แก่ลูกหล�น ส่วนในประเด็นศักดิ์ศรีของ 

ก�รเป็นผู้สูงอ�ยุ ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่เชื่อว่�มีศักดิ์ศรี เพร�ะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี และมีคว�มเท่�เทียมกัน 

โดยก�รทำ�ตนให้เป็นประโยชน์และมีศีลธรรม ในประเด็นทัศนคติของลูกหล�น ชุมชน และสังคมที่มีต่อ 

ผูส้งูอ�ยนุัน้ สว่นใหญเ่ชือ่ว�่ลกูหล�น ชมุชน และสงัคม มองผูส้งูอ�ยไุปในท�งทีด่แีละใหค้ว�มเค�รพและ

เอื้ออ�ทรต่อผู้สูงอ�ยุ สำ�หรับในประเด็นปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตนั้น ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่เชื่อว่�  

ถ้�ห�กมีอ�ยุสูงขึ้นกว่�นี้ก็จะสร้�งปัญห�และเป็นภ�ระแก่ครอบครัว ในประเด็นก�รเค�รพ ยกย่อง  

และกตัญญูรู้คุณจ�กครอบครัว ชุมชน และสังคมนั้น ผู้สูงอ�ยุเชื่อว่� ยังมีก�รเค�รพยกย่อง รวมทั้ง  

ยังมีคว�มกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอ�ยุทั้งจ�กครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็มองว่� อ�จจะลดน้อยลง 

ไปบ้�ง ทั้งนี้เพร�ะสภ�พสังคมปัจจุบันกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป 
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ภาคใต ้สภุ�ภรณ ์มแีกว้ (มปป.) ทีจ่งัหวดักระบี ่ในฐ�นะเจ�้หน�้ทีส่ถ�นอีน�มยัทีม่คีว�มรบัผดิชอบ

ในก�รดแูลผูส้งูอ�ยจุำ�นวนม�กถงึ 400 คน ซึง่มผีูส้งูอ�ยมุสุลมิจำ�นวนม�ก ไดร้ว่มกบัชมุชนบ�้นสองแพรก 

และชมรมผู้สูงอ�ยุ บ้�นสองแพรก ตำ�บลกระบี่น้อย อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในก�รสนับสนุนให้ 

ผู้สูงอ�ยุจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุ และสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ของผู้สูงอ�ยุ ทั้งด้�น

เศรษฐกิจ อ�ชีพ ร�ยได้ ก�รออกกำ�ลังก�ย ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ จ�กก�รดำ�เนินง�น ได้พบว่� ผู้สูงอ�ยุ

สะท้อนว่� ก�รที่ผู้สูงอ�ยุมีสุขภ�พแข็งแรง ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ได้ต�มอัตภ�พ ไม่เป็นภ�ระ 

ต่อลูกหล�น ทำ�ให้รู้สึกภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่�ในตนเอง

สำ�หรบักรณกี�รฟืน้ฟทูะเลส�บสงขล� จงัหวดัสงขลา ผ�่นก�รวจิยัปฏบิตักิ�รนัน้ นฤทธิ ์ดวงสวุรรณ ์

(2547) หัวหน้�โครงก�รวิจัยฯ กล่�วว่� คว�มรู้ในตัวผู้เฒ่�แก่เป็นองค์คว�มรู้ที่สำ�คัญ แต่ที่ผ่�นม�เร�มอง

ข้�มคว�มรู้เหล่�นี้ ก�รจัดค่�ยผู้เฒ่�จึงเป็นก�รเติมเต็มคว�มรู้เกี่ยวกับทะเลส�บสงขล�ในส่วนที่ข�ดไป 

โดยเฉพ�ะคว�มรู้ที่อยู่ในตัวของผู้สูงอ�ยุ เพร�ะที่ผ่�นม� คว�มรู้ของทะเลส�บสงขล�เป็นชุดคว�มรู้ที่ได้

ม�จ�กคนนอก หรือมักถูกจัดทำ�ขึ้นโดยคนนอก / นักวิช�ก�ร / องค์กรพัฒน�เอกชน ฯลฯ แต่นี่ คือ  

คว�มรู้จ�กผู้สูงอ�ยุโดยตรงที่จะได้ม�คุยกันถึงภ�พของลุ่มทะเลส�บในอดีต (เป็นก�รถอดประสบก�รณ์ 

หรอืคว�มรูฝ้งัลกึของผูส้งูอ�ย ุTacit knowledge   –   ขย�ยคว�มโดยผูเ้ขยีน) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รพฒัน� 

ปัญห� / อุปสรรค และแนวท�งแก้ไข ซึ่งจุดนี้ถือว่�สำ�คัญ และเป็นคว�มรู้ที่ส�ม�รถยกระดับเอ�ไปใช้ 

ตอ่ยอดไดอ้กี ในก�รแกไ้ขปญัห�ชมุชนลุม่ทะเลส�บ ก�รดงึคนหล�ยวยัม�รว่มแลกเปลีย่นกนั ก�รถ�่ยทอด

คว�มรู้ก็จะเกิดขึ้นและไม่ทำ�ให้คว�มรู้ข�ดช่วง ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุรู้สึกว่�ตนเองยังมีคุณค�่เพร�ะยังมีบทบ�ท

และคว�มหม�ยต่อชุมชน หรือสังคมปัจจุบัน

งานวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า :  

กรณีที่น่าสนใจจากต่างประเทศ

มกี�รศกึษ�วจิยัเชงิสำ�รวจและวจิยัปฏบิตักิ�รในต�่งประเทศทีน่�่สนใจจำ�นวนม�ก (โปรดดงู�นอืน่ๆ 

ของ Kaiser Permanente’s Center for Health Research ประกอบด้วย) แต่จะขอยกตัวอย่�งก�รศึกษ�

วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุช�วแคน�ด�จำ�นวน 2,432 คนที่มีอ�ยุระหว่�ง 65   –   85 ปี (ซึ่งรวมผู้สูงอ�ยุ 

หล�ยกลุ่ม ทั้งวัยต้น วัยกล�ง และวัยปล�ย) เป็นเวล�น�นถึง 10 ปี (ดำ�เนินก�รช่วงปี ค.ศ. 1994   –   2004) 

โดยท�งคณะผูว้จิยัปฏบิตักิ�รตอ้งก�รคน้คว�้เกีย่วกบัแนวท�งในก�รใชช้วีติบัน้ปล�ยใหย้นืย�วและมคีณุค�่ 

ไม่ใช่เพียงห�วิธีที่จะทำ�ให้อ�ยุยืน แต่ไม่ควรเป็นผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�ด้�นสุขภ�พจิตหรือสุขภ�พก�ยรุมเร้�

เหมือนเช่นในอดีต

Kaplan (2008) หัวหน้�ทีมวิจัยซึ่งอยู่ที่ Portland State University มลรัฐโอเรกอน กล่�วว่�  

“การวิจัยของเราทำาขึ้นเพื่อมองหาแนวทางต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีอารมณ์ดี และ

มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นก่อนๆ ที่เน้นเรื่องการมีอายุยืนยาวเพียงอย่างเดียวแต่ 

ไมไ่ดท้ำาใหผู้ส้งูอายมุคีวามสขุกบัชวีติทีเ่หลอืมากเทา่ทีค่วร” ง�นวจิยัครัง้นีช้ีใ้หเ้หน็ว่� มผีูส้งูอ�ยรุอ้ยละ 8 

ท่ีพบว่�ตนเองอยู่อย่�งมีคุณค่� และมีคว�มสุข ขณะท่ีร้อยละ 47 ระบุว่�แนวท�งก�รวิจัยและก�รดำ�เนินง�น 

ของนักวิช�ก�รดังกล่�ว ช่วยบรรเท�ปัญห�ด้�นสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจให้ดีขึ้นได้ อย่�งไรก็ต�ม  

พบว่� ผู้สูงอ�ยุบ�งส่วนที่เข้�ร่วมก�รวิจัยได้เสียชีวิตไปก่อน ขณะที่ก�รวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น



178 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุทั้งเชิงบวกและเชิงลบ:  

อีกหนึ่งภาพสะท้อนว่า มี หรือไม่มีคุณค่า

มีง�นวิจัยหล�ยชิ้นระบุว่� ลูกหล�นหรือคนในสังคมไทยโดยภ�พรวมแล้วยังคงให้คว�มสำ�คัญกับ

ประเด็นคว�มกตัญญูกตเวที หรือคว�มรู้สึกสำ�นึกในบุญคุณของพ่อแม่ ดังเช่น ง�นวิจัยของ จิร�พร  

เกศพิชญวัฒน� (2542) ที่ศึกษ�เกี่ยวกับก�รกระทำ�หน้�ที่ของลูกในย�มที่พ่อแม่ที่สูงอ�ยุเจ็บป่วย ที่ถึงแม้

จะพบว�่บตุรซึง่เปน็ผูด้แูลพอ่แมซ่ึง่เปน็ผูส้งูอ�ยทุีก่ำ�ลงัปว่ย มคีว�มรูส้กึทัง้เชงิบวกและเชงิลบตอ่ก�รทีต่อ้ง

กระทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูด้แูลพอ่แมใ่นย�มเจบ็ปว่ยกต็�ม แตโ่ดยภ�พรวมนัน้ ง�นวจิยัดงักล�่ว พบว�่ บตุรหล�น

ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ยังคงให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มกตัญญูกตเวที หรือมองว่�เป็นคว�มสำ�คัญและ

คว�มจำ�เป็นที่บุตรหล�นควรกระทำ�ต่อบิด�ม�รด�ของตน โดยไม่มีเงื่อนไข 

ในขณะเดียวกัน จิร�พร เกศพิชญวัฒน� และ สุวิณี วิวัฒน์ว�นิช (2552) ยังได้ทำ�ก�รศึกษ�วิจัย 

เกี่ยวกับก�รกระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นม� ร่วมกับก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์จริงใน

พื้นที่ 4 ภ�ค รวมทั้งกรุงเทพมห�นคร กลับพบว่� ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กให้ข้อมูลว่� เคยถูกกระทำ�รุนแรง

ท�งจิตใจจ�กบุตรหล�น หรือบุคคลในครอบครัว โดยก�รใช้คำ�พูดที่ไม่ให้เกียรติ หรือพฤติกรรมที่ลูก

แสดงออกต่อผู้สูงอ�ยุ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุเสียใจ และหมดกำ�ลังใจ สำ�หรับปัญห�รองลงม� คือ ก�รถูกละเลย 

ทอดทิง้ หรอืก�รกระทำ�รนุแรง โดยก�รเอ�เปรยีบ เนือ่งจ�กพอ่แมแ่บง่ทรพัยส์นิมรดกใหห้มดแลว้ จงึหมด

คุณค่� หรือหมดคว�มหม�ย 

นอกจ�กนี้ จิร�พร และ สุวิณี (อ้�งแล้ว) ยังพบกรณีที่ลูกให้พ่อแม่ออกไปขอท�นเพื่อม�เลี้ยงดู 

ลกูหล�นกม็ ีและยงัมกีรณกี�รกระทำ�รนุแรงท�งร�่งก�ย ไดแ้ก ่ก�รทบุต ีชกตอ่ย สำ�หรบัก�รกระทำ�รนุแรง

ต่อผู้สูงอ�ยุในลักษณะนี้ มักเกิดจ�กก�รที่ลูกเม�สุร� หรือติดส�รเสพติด หรือทั้งสองอย่�ง นอกจ�กนี้  

ก็ยังมีก�รกระทำ�รุนแรงท�งเพศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รที่ลูกป่วยเป็นโรคจิต ง�นวิจัยดังกล่�วและมูลนิธิ

สถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มปป.) ยังพบด้วยว่� ผู้สูงอ�ยุไทยที่ถูกกระทำ�รุนแรงส่วนใหญ่จะ 

ไม่บอกหรือเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะแรกๆ เพร�ะผู้สูงอ�ยุจะรู้สึกละอ�ยว่�ตนถูกกระทำ�

จ�กลูกของตนเอง อ�ก�รระยะแรกๆ ที่พบเห็น คือ ผู้สูงอ�ยุมีอ�ก�รซึมเศร้� หรือพบมีร่องรอย คือ  

มแีผล ฟกช้ำ� ดำ�เขยีว อย�่งไรกต็�ม กรณทีีผู่ส้งูอ�ยถุกูทำ�ร�้ยร�่งก�ย หรอืถกูลว่งละเมดิท�งเพศยงัปร�กฏ

ให้เห็นจำ�นวนไม่ม�ก เมื่อเทียบกับคว�มรุนแรงในกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งเรื่องก�รกระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ 

ยังได้รับคว�มสนใจไม่ม�กนัก เมื่อเปรียบเทียบกับก�รกระทำ�รุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

ภำพเชิงลบและสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ:  

สะท้อนว่า อาจน�าไปสู่การเสื่อมถอยทางคุณค่า?

ก�รศึกษ�วิจัยล่�สุดเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุไทยในปี พ.ศ. 2551   –   2552 (กระทรวงส�ธ�รณสุข 2552  

อ�้งถงึในเมนสู�รพนัคว�มรูป้ระช�กร วทิย�ลยัประช�กรศ�สตร ์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั) โดยศกึษ�กลุม่

ตัวอย่�งจำ�นวน 30,000 คน พบว่� ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุประสบกับภ�วะสมองเสื่อมจำ�นวนม�ก ทั้งนี้จ�กก�ร

ค�ดประม�ณ พบว�่อ�จมสีงูถงึรอ้ยละ 12 หรอืคดิเปน็จำ�นวนประม�ณ 880,000 คน จ�กจำ�นวนประช�กร
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สูงอ�ยุทั้งหมดประม�ณ 7 ล้�นกว่�คน โดยพบในผู้สูงอ�ยุเพศหญิงร้อยละ 15 และผู้สูงอ�ยุเพศช�ย 

ร้อยละ 9 และพบในเขตชนบทม�กกว่�ในเขตเมือง จ�กตัวเลขข้�งต้น ก็อ�จจะช่วยทำ�ให้ค�ดก�รณ์ต่อไป

ได้ด้วยว่� ประเด็นปัญห�สุขภ�พที่จะส่งผลต่อเรื่องคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่ประสบกับ

ปัญห�ภ�วะสมองเสื่อม จะกล�ยเป็นภ�ระในก�รดูแลรักษ�และก�รดูแลให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตประจำ�วัน 

ได้ดีพอสมควร ซึ่งจะเป็นภ�ระทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม ซึ่งหม�ยถึงว่�เรื่องนี้ก็อ�จจะ 

กล�ยเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของสังคมไทย ก็เป็นได้ 

ข้อมูลที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งที่สะท้อนว่� ผู้สูงอ�ยุมีคุณค่� หรือไม่มีคุณค่� ก็คือ แนวโน้มก�รอยู่

คนเดียวของผู้สูงอ�ยุมีเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งจ�กข้อมูลสำ�มะโนประช�กร ในปี พ.ศ. 2513 พบว่�ผู้สูงอ�ยุที่อยู่

คนเดียวมีเพียงร้อยละ 4 แต่จ�กก�รศึกษ�ล่�สุดในปี พ.ศ. 2547 พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ลำ�พังโดดเดี่ยวคน

เดียวมีสูงถึงร้อยละ 7 หรือประม�ณ 5 แสนคน (ฐ�นเศรษฐกิจ 15 กุมภ�พันธ์ 2553) ในขณะที่ตัวเลขก�ร

ทอดทิ้งผู้สูงอ�ยุมีเพิ่มม�กขึ้น ดังเช่นในปี พ.ศ. 2548 สถ�บันแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�เด็กและครอบครัว 

ร�ยง�นว่�มีผู้สูงอ�ยุถูกทอดทิ้งจำ�นวน 2,800 กว่�คน (ทั้งนี้ นับเฉพ�ะข้อมูลที่หน่วยง�นภ�ครัฐมีอยู่

เท่�นั้น) 

สรุปและข้อเสนอแนะทั้งเชิงศำสตร์และศิลป์ 

ก�รนำ�เสนอคว�มจริงสองด้�นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือที่มักนิยมเรียกกันในภ�ษ�สังคมศ�สตร์

แนวปร�กฏก�รณ์นิยมว่� “ทวิภาวะของการดำารงอยู่ของสรรพสิ่งหรือปรากฏการณ์” (Dichotomy) ดังเช่น 

ก�รนำ�เสนอภ�พทั้งบวกและลบเกี่ยวกับคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ ณ ที่นี้ มีคว�มสำ�คัญที่จะช่วยทำ�ให้มองเห็น

ภ�พคว�มจริงได้ใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริงที่เป็นอยู่ได้ม�กที่สุด และน่�จะช่วยทำ�ให้ก�รกำ�หนดจังหวะ 

ก้�วในลำ�ดับต่อไปของสังคม เป็นไปอย่�งแม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้น 

จ�กก�รทบทวนและสงัเคร�ะหค์ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รม ีหรอืไมม่คีณุค�่ หรอืคณุค�่ทีก่ำ�ลงัจะเสือ่มถอย

ของผู้สูงอ�ยุ ได้ข้อสรุปขั้นต้นว่� สังคมกำ�ลังเปลี่ยนผ่�นอย่�งรวดเร็ว ขณะที่คว�มผันผวนหรือพลิกผัน

ต�่งๆ ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ก�รมหีรอืไมม่คีณุค�่ของผูส้งูอ�ย ุกก็ำ�ลงัจะต�มม�อกีม�ก โดยเฉพ�ะประเดน็

ก�รเกิดขึ้นของโครงสร้�งครัวเรือนแบบข้�มรุ่น ก�รอยู่ต�มลำ�พังของผู้สูงอ�ยุ ก�รทอดทิ้งผู้สูงอ�ยุ  

ก�รเกิดปัญห�ภ�วะสมองเสื่อม ฯลฯ ถ้�สังคมเตรียมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วได้ไม่ทัน หรือได้ 

ไมเ่ตม็ที ่กย็อ่มจะสง่ผลทัง้ตอ่ตวัผูส้งูอ�ย ุตอ่ครอบครวั ตอ่ภ�ระด�้นก�รรกัษ�พย�บ�ล หรอืก�รจดับรกิ�ร

สุขภ�พ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงก�รพัฒน�ประเทศโดยรวม เพร�ะก�รสร้�งครอบครัวของประช�กร 

บ�งกลุ่ม โดยเฉพ�ะครอบครัวที่มีผู้สูงอ�ยุสมองเสื่อม ถ้�ฐ�นะท�งเศรษฐกิจไม่ดี จะมีคว�มย�กลำ�บ�ก

ม�กขึน้หรอืไดร้บัผลกระทบม�กทีส่ดุอย่�งแนน่อน และอ�จนำ�ไปสูก่�รทอดทิง้ม�กขึน้ รวมถงึก�รปลกูฝงั

คุณค่�ที่ถูกต้องในก�รอยู่ร่วมกันระหว่�งคนต่�งวัย ก็น่�จะมีคว�มสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กัน 

สำ�หรับข้อสรุปและข้อสังเกตอื่นๆ ที่น่�สนใจและมีคว�มสำ�คัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่

• ก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�ผู้สูงอ�ยุมีหรือไม่มีคุณค่� ส�ม�รถมองได้จ�กมิติหรือมุมมองของก�รใช้

ภ�ษ� คำ�ศัพท์ และสรรพน�มที่ใช้เรียกข�นผู้สูงอ�ยุ ซึ่งพบว่� ภ�ษ� คำ�ศัพท์ต่�งๆ ที่ใช้กับ 

ผู้สูงอ�ยุ มีทั้งคว�มหม�ยเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งหม�ยถึงว่� ผู้สูงอ�ยุบ�งส่วน ถูกมองว่�ไม่มี

คุณค่� ถ้�ไม่ปฏิบัติตนให้มีคุณค่�
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• ก�รเกิดขึ้นขององค์กร หน่วยง�น สถ�บัน รวมถึงก�รศึกษ�วิจัย ก�รวิจัยปฏิบัติก�ร ก�รเรียน

ก�รสอน หลักสูตร เครื่องมือสื่อส�ร ระบบกลไกต่�งๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ สะท้อนว่�เรื่องของ 

ผู้สูงอ�ยุมีคว�มสำ�คัญในระดับต้นๆ และกำ�ลังได้รับก�รให้คุณค่�ในระดับโครงสร้�งสังคม

• นโยบ�ยและม�ตรก�รระดับมหภ�คที่มีคว�มสำ�คัญ และค�ดว่�จะช่วยส่งเสริมก�รมีชีวิตอยู่ 

อย่�งมีคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุ ที่กำ�ลังอยู่ในช่วงก�รผลักดัน ก�รก่อรูปร่�ง ก็คือ ระบบบำ�น�ญ 

แห่งช�ติ และ / หรือระบบบำ�น�ญภ�คประช�ชน   –   ชุมชน

• ผู้สูงอ�ยุมีคุณค่�ในด้�นต่�งๆ ทั้งด้�นประวัติศ�สตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญ�  

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม คว�มรู้ฝังลึก ประสบก�รณ์ที่มีคุณค่� ก�รสร้�ง

คนรุ่นใหม่ คุณค่�ด้�นจิตใจและก�รเป็นเส�หลักของครอบครัว คุณค่�ท�งเศรษฐกิจ และคุณค่�

ท�งสมอง เป็นต้น 

• คุณค่�และศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่คู่กัน ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กเชื่อว่� และมองว่�ตนเองยังมีศักยภ�พ  

มีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงบทบ�ทต่�งๆ และยังมีคุณค่�และศักดิ์ศรีในส�ยต�ของสังคมไทย 

• ก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีสุขภ�พก�ย และสุขภ�พใจที่ดี ดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภ�ระต่อลูกหล�น 

ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่�ตนเองมีคุณค่�

• ก�รเกิดขึ้นของโครงสร้�งครัวเรือนแบบข้�มรุ่น เห็นได้ชัดเจนว่� เป็นผลม�จ�กแรงกระแทก 

ของระบบเศรษฐกจิทีด่ดูคนวยัแรงง�นเข�้เมอืง เข้�โรงง�น เพือ่ไปแสวงห�และไขวค่ว้� “ตวัเงนิ” 

ม�หลอ่เลีย้งชวีติ ซึง่สง่ผลมห�ศ�ลตอ่ “วถิคีรอบครวั” ทำ�ใหผู้ส้งูอ�ยมุภี�รกจิในก�รเลีย้งดหูล�น

เพิ่มขึ้นม�อีก 

• ท่�ที ก�รปฏิบัติ ก�รใช้คำ�พูดของบุตรหล�น หรือคนในครอบครัวมีคว�มสำ�คัญต่อคว�มรู้สึก 

ของผู้สูงอ�ยุ และทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุรู้สึกว่�ตนเองมีหรือไม่มีคุณค่�

• ก�รกระทำ�รุนแรงทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจต่อผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รชี้ว่� ผู้สูงอ�ยุไม่มีคุณค่�  

แต่ประเด็นที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่�งแยกไม่ออก ก็คือ บุตรหล�นที่กระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ 

มักประสบปัญห�ต่�งๆ อยู่แล้ว อ�ทิเช่น ติดย�เสพติด ดื่มสุร� ภ�วะจิตไม่ปกติ ฯลฯ 

ดังนั้น ก�รทำ�คว�มเข้�ใจสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วในแง่มุมต่�งๆ ทั้งในส่วนของผู้สูงอ�ยุเองว่� ปัจจุบัน 

มีสภ�พเป็นเช่นไร รู้สึกอย่�งไร ได้เตรียมสร้�งคุณค่�ให้กับตนเองอย่�งไร โดยเฉพ�ะก�รเตรียมก�รใน 

ก�รพึง่พ�ตนเองในด�้นต�่งๆ ของตวัผูส้งูอ�ยเุอง มคีว�มจำ�เปน็อย�่งยิง่ ทัง้ก�รเตรยีมก�รด�้นเศรษฐกจิ 

ร�ยได้ สุขภ�พ (ทั้งสุขภ�พก�ย และใจ โดยเฉพ�ะสมอง) รวมทั้งก�รเสริมสร้�งคุณค่�ให้กับผู้สูงอ�ยุในแง่

มุมต่�งๆ ที่ดำ�เนินก�รโดยองค์กรและสถ�บันต่�งๆ ในสังคม รวมทั้งที่ดำ�เนินก�รโดยตัวผู้สูงอ�ยุเองด้วย
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อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนมองว่�สังคมควรให้คว�มสำ�คัญ แต่ยังไม่พบว่�มีง�นศึกษ�วิจัย หรือก�ร

วิจัยปฏิบัติก�รของหน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ พูดถึงประเด็นนี้ในก�รเสริมสร้�งคุณค่�ให้กับผู้สูงอ�ยุ  

ซึ่งก็คือ ก�รรื้อฟื้น หยิบยก หรือก�รหันกลับม�ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน

ที่ขาดหายไปในสังคมมนุษย์ ไม่ว่�จะเป็นก�รเกื้อกูลกัน ก�รช่วยเหลือกัน ก�รรักและเค�รพซึ่งกันและ

กัน ก�รกระทำ�สิ่งที่ดีทั้งต่อตนเองและคนอื่นๆ โดยเฉพ�ะต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�ว เป็นก�ร

สะท้อนว่�ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ได้รับก�รปฏิบัติ ล้วนมีคุณค่�และมีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ 

ดังนั้น ก�รศึกษ�วิจัย ผลง�นวิจัย หรือองค์คว�มรู้ใดๆ อ�จจะมีคว�มสำ�คัญไม่ม�กนัก หรืออ�จ

ข�ดคว�มหม�ยอย่�งสิ้นเชิง ถ้�มนุษย์ทั้งมวล โดยเฉพ�ะคนที่มีคว�มรู้ แต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติ หรือยังไม่

ยอมเริ่มต้นที่ก�รเปลี่ยนแปลงตนเองและก�รหันกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ ซึ่งก็คือ คุณธรรม จริยธรรม 

ขั้นพื้นฐ�น เพื่อร่วมกันสร้�งคุณค่าที่ดีงามในก�รดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่�งสันติสุขอย่�งแท้จริง 

เพร�ะแท้ที่จริงแล้ว ปัญห�ของมนุษย์นั้น ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ด้วย “ความรู้ที่เป็นศาสตร์” เท่�นั้น แต่ยังจะ

ต้องใช้ศิลปะ หรือ “ศิลป์แห่งการดำารงชีวิตของคนและสังคม” ที่ประกอบไปด้วยกระบวนก�รเคลื่อนไหว

ท�งสังคม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย คว�มรัก คว�มเข้�ใจ คว�มส�มัคคี คว�มดี คว�มง�ม คว�มเมตต� และ 

ก�รสร�้ง “จติใจทีง่ดงาม” ขึน้ม�ใน “หวัใจ” ของทกุคน เพือ่ก�้วพน้จ�กก�รตกเปน็เหยือ่ของ “ระบบทนุนยิม

สุดขั้ว” ร่วมกัน
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สุขภำวะผู้สูงอำยุในมิติของ 

กำรกระท�ำควำมรุนแรง

Health Dimensions of Aging People and Violence

บทคัดย่อ

บทคว�มนี้นำ�เสนอก�รวิเคร�ะห์สุขภ�วะผู้สูงอ�ยุในมิติของก�รกระทำ�คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นจ�กตนเองและผู้อื่น 
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสถิติส�ธ�รณสุข กระทรวงส�ธ�รณสุข ระหว่�งปี พ.ศ. 2541   –   2551 (ไม่รวมพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมห�นคร) เกี่ยวกับอัตร�เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล แบ่งต�มส�เหตุก�รเจ็บป่วย พบว่� ประช�กรเพศช�ย
อ�ย ุ60 ป ีขึน้ไป มอีตัร�ก�รฆ�่ตวัต�ยสงูกว�่เพศหญงิในทกุชว่งอ�ย ุอตัร�ก�รเข�้รบัก�รรกัษ�ในโรงพย�บ�ลดว้ยส�เหตุ
คว�มผิดปกติท�งอ�รมณ์ และคว�มผิดปกติท�งจิตในผู้สูงอ�ยุทั้งช�ยและหญิงมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น คว�มรุนแรงใน 
ผู้สูงอ�ยุทั้งช�ยและหญิงที่เกิดจ�กก�รทำ�ร้�ยตนเองมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่คว�มรุนแรงที่เกิดจ�กก�รถูกกระทำ�โดย
บคุคลอืน่และคว�มผดิปกตทิ�งจติและอ�รมณม์แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ จ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจประช�กรสงูอ�ยใุนประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พบว่�ประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงที่อ�ยุ 70 ปี ขึ้นไป มีอัตร�ก�รถูกฆ่�เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ส่วนร้อยละ 11 ของผู้สูงอ�ยุไทยอยู่ในภ�วะต้องก�รผู้ดูแลแต่กลับไม่มีผู้ดูแล ร้อยละ 10.9 ต้องมีผู้ดูแลใน 
ก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ขณะที่ร้อยละ 2.2 ของผู้ดูแลเป็นผู้สูงอ�ยุด้วยกันเองที่มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย สุขภาวะ ความรุนแรง ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ

ABSTRACT

This article explores health status of aging population in association with types of violence caused  
by themselves and others. The analysis is based on the public health statistics compiled by the Ministry of  
Public Health during the period of 1998   –   2008 (not including Bangkok Metropolitan). Findings are compiled and 
segregated by cause of hospital admission and sex. Data show a higher percentage of male population in the 
age group of 60 and over committed suicide compared to their female counterparts. An increase of mental health 
disturbances, depression / stress is evidenced in both male and female population. Violence caused by others 
and the problems of mental disturbances, stress soared up while self   –   fatal abuse decreased in both male and 
female population. Data from the 2008 survey of the old persons in Thailand conducted by the National Statistic 
Office indicated the increase of 1 percent of a homicide among female population in the age of 70 and above. 
While 11 percent of aging population need care givers but no support or services, 10.9 percent have to take 
care of themselves for their daily life activities and 2.2 percent of those are 80 and over have to look after each 
other.

Keywords: Thai elderly, Health status, Violence, Attitude toward elderly
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บทน�ำ

ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้�วสู่ระยะของ “สังคมผู้สูงอ�ยุ” แล้ว จ�กก�รค�ดประม�ณข้อมูลล่�สุด ณ  

พ.ศ. 2553 ประช�กรสูงอ�ยุไทยที่มีอ�ยุ 60 ปี ขึ้นไป มีประม�ณ 7.5 ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของ

ประช�กร และจะเพิ่มเป็น 11 ล้�นคน ในปี พ.ศ. 2563 (ปัทม� และปร�โมทย์ 2552) จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่

เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วนำ�ไปสู่ประเด็นร้อนที่ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเสี่ยงต่อก�รถูกกระทำ�รุนแรงทั้งจ�กบุคคลใกล้

ชดิและจ�กสงัคม ปญัห�คว�มรนุแรงตอ่ผูส้งูอ�ยเุปน็ปญัห�ทีซ่อ่นเรน้หรอืไมค่อ่ยเปดิเผย ทัง้นีเ้พร�ะสงัคม

ไทยใหค้ว�มสำ�คญักบัเรือ่งคว�มกตญัญแูละก�รเค�รพผูอ้�วโุส คนทัว่ไปจงึไมค่ดิว�่จะมกี�รใชค้ว�มรนุแรง

กับผู้สูงอ�ยุ (สุวิณี 2550) ก�รสำ�รวจระดับช�ติโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เมื่อ พ.ศ. 2550 พบว่�ร้อยละ 

11 ของผู้สูงอ�ยุไทยอยู่ในภ�วะต้องก�รผู้ดูแลแต่กลับไม่มีผู้ดูแล และร้อยละ 10.9 ต้องมีผู้ดูแลในก�รทำ�

กิจวัตรประจำ�วัน นอกจ�กนี้พบว่�ร้อยละ 2.2 ของผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ คือ ผู้สูงอ�ยุด้วยกันเองที่มีอ�ยุ 80 ปี 

ขึ้นไป โดยผู้ดูแลเหล่�นี้ยังต้องทุกข์ทรม�นเพร�ะคว�มเจ็บป่วยของตนเองอีกด้วย ถึงแม้ประเทศไทยจะมี

สถ�นบรกิ�รดแูลผูส้งูอ�ยขุองภ�คเอกชนรองรบั แตย่งัไมม่กี�รกำ�หนดม�ตรฐ�นกำ�กบัควบคมุเรือ่งคณุภ�พ

ของก�รดูแล อีกทั้งยังมีค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลสูงประม�ณ 15,000   –   52,500 บ�ท ต่อคน ทำ�ให้ครอบครัว

ฐ�นะป�นกล�งหรือย�กจนไม่ส�ม�รถแบกรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยนี้ได้ (มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ

ไทย 2550) 

ปญัห�คว�มรนุแรงในผูส้งูอ�ยเุกดิขึน้ในทกุสงัคม จะแตกต�่งกแ็ตเ่พยีงระดบัของก�รใหค้ว�มสำ�คญั

และม�ตรก�รเพื่อให้ก�รช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญห� คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุมีมิติเชิงวัฒนธรรมและสังคม

เข�้ม�เกีย่วขอ้ง กล�่วคอื ก�รกระทำ�ทีเ่ข�้ข�่ยคว�มรนุแรงตอ่ผูส้งูอ�ยมุกัถกูซอ่นเรน้จ�กก�รรบัรูข้องสงัคม

ภ�ยนอก โดยเฉพ�ะคว�มรุนแรงที่ผู้ดูแลที่อ�ศัยในบ้�นเดียวกันเป็นผู้กระทำ� ไม่ว่�จะเป็นบุตร หล�น  

หรอืญ�ต ิเนือ่งจ�กไมต่อ้งก�รใหบ้คุคลภ�ยนอกเข�้ม�เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งภ�ยในครอบครวั หรอืไมต่อ้งก�ร

ให้สังคมตำ�หนิ หรือเกิดคว�มละอ�ยที่จะให้บุคคลภ�ยนอกรับรู้ปัญห� อคติเหล่�นี้เพิ่มคว�มเสี่ยงต่อ 

ก�รเกิดคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุ 

องค์ก�รอน�มัยโลกให้นิย�มคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุไว้ว่�หม�ยถึง ก�รกระทำ�ที่มีผู้เกี่ยวข้อง  

3 ลักษณะ คือ เหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ� ผู้กระทำ� และผู้เกี่ยวข้องรับรู้ ก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยท�รุณให้รวมถึง

ก�รปฏบิตัซิ้ำ�ๆ หรอืเกดิขึน้ครัง้เดยีว จ�กผูท้ีม่คีว�มสมัพนัธใ์นฐ�นะญ�ตโิดยส�ยเลอืด หรอืผูใ้กลช้ดิ เชน่  

คู่สมรส ซึ่งลักษณะคว�มสัมพันธ์แบบใกล้ชิดดังกล่�ว ไม่สมควรเป็นส�เหตุของก�รกระทำ�รุนแรงต่อกัน 

(WHO 2002) สำ�หรบัประเภทคว�มรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัผูส้งูอ�ย ุต�มคำ�จำ�กดัคว�มขององคก์�รอน�มยัโลก 

มีดังนี้ 

1. ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย ทำ�ให้บ�ดเจ็บ เช่น ทุบตี กักขัง

2. ก�รทำ�ร้�ยด้�นจิตใจ เช่น ดุด่� ข่มขู่ ดูแคลน เหยียดหย�ม

3. ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ

4. ก�รเอ�เปรียบ ข่มขู่ หรือฉ้อฉลทรัพย์สิน มรดก

5. ก�รละเลย ทอดทิ้ง เช่น ไม่ดูแลเรื่องก�รกินอยู่ สุขภ�พอน�มัย
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ก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุเกิดจ�กหล�ยส�เหตุ เช่น คว�มก้�วร้�วหรือคว�มเครียดที่เกิด

จ�กทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอ�ยุ ทั้งนี้ ผู้สูงอ�ยุต้องก�รคว�มเอ�ใจใส่ดูแลเป็นพิเศษและมักทำ�ร้�ยตนเอง ไม่ว่�

จะเกิดจ�กคว�มบกพร่องต่อก�รรับรู้ คว�มส�ม�รถในก�รได้ยิน ก�รเคลื่อนไหว หรือก�รไม่ส�ม�รถ 

ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้ท�่ทีค่วร ในขณะทีผู่ด้แูลมคีว�มก�้วร�้วหรอืคว�มเครยีดทีไ่มส่�ม�รถจดัก�รกบัปญัห�

ด้�นก�รดูแลได้เท่�ที่ควร ในสถ�นก�รณ์เช่นนี้ ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเสี่ยงสูงต่อคว�มรุนแรง เช่น ก�รใช้คำ�พูด

ที่รุนแรง ทุบตี กักขัง ละเลย หรือถูกทอดทิ้ง

บทคว�มนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคร�ะหค์ว�มเชือ่มโยงระหว�่งมติสิงัคมและมติสิขุภ�พทีเ่อือ้ตอ่ก�ร

เกิดคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุ ข้อมูลที่วิเคร�ะห์นำ�ม�จ�กแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ

ประกอบด้วย 1) สถิติส�ธ�รณสุขจ�กสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ สำ�นักง�นปลัดกระกรวงส�ธ�รณสุข 

กระทรวงส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2541   –   2551  2) ผลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดย

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ข้อมูลปฐมภูมินำ�ม�จ�กโครงก�ร

วจิยัสำ�รวจคว�มรูแ้ละทศันคตติอ่ผูส้งูอ�ยใุนเขตกรงุเทพมห�นครและปรมิณฑล ของสถ�บนัวจิยัประช�กร

และสงัคม มห�วทิย�ลยัมหดิล เกบ็ขอ้มลูระหว�่งเดอืนมกร�คม   –   มนี�คม พ.ศ. 2553 โดยใชว้ธิกี�รสำ�รวจ

แบบเร่งด่วน (Rapid survey) ในกลุ่มประช�กรนักเรียน 306 ร�ย และกลุ่มประช�กรวัยทำ�ง�นที่มีง�นทำ� 

อ�ย ุ25   –   49 ป ีจำ�นวน 308 ร�ย รวมจำ�นวนตวัอย�่งทัง้หมด 614 ร�ย ก�รสมัภ�ษณใ์ชว้ธิใีหก้ลุม่ประช�กร

ตัวอย่�งกรอกคำ�ตอบในแบบสอบถ�มด้วยตนเอง (Self   –   administered questionnaire) 

แนวคิดเกี่ยวกับควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุ 

Boyack (1977) รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส�เหตุที่ม�ของก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อ 

ผู้สูงอ�ยุไว้ 5 แนวคิด ดังนี้ แนวคิดที่หนึ่ง เกิดจ�กก�รเรียนรู้ที่มีก�รสั่งสมหรือก�รเลียนแบบจ�ก

สิ่งรอบตัว เช่น ในครอบครัวที่มีพฤติกรรมรุนแรงต่อกัน ลูกจะเรียนรู้จ�กก�รเลียนแบบพ่อแม่และซึมซับ

คว�มทรงจำ�เหล่�นั้นม�แสดงออกกับพ่อแม่ แนวคิดที่สอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ที่มีคว�มบกพร่องท�ง

ร่�งก�ยและจิตใจกับผู้ที่แข็งแรงกว่� เช่น ผู้สูงอ�ยุทำ�ร้�ยหรือทรม�นตนเอง หรือผู้ดูแลใกล้ชิดมีโอก�ส 

ที่จะกระทำ�รุนแรงต่อผู้ที่ตนดูแล โดยอ�จม�จ�กก�รสื่อส�รที่ไม่เข้�ใจกัน คว�มจำ�เจที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน

จนไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รกับคว�มกดดันต่�งๆ ได้ อ�จทำ�ให้ผู้ถูกดูแลมีคว�มเสี่ยงต่อก�รถูกกระทำ� 

คว�มรุนแรง เช่น ทุบตี กักขัง ละเลย หรือทอดทิ้ง แนวคิดที่สาม เกิดจ�กภ�วะจิตเภทของผู้กระทำ�

คว�มรุนแรงที่มีส�เหตุจ�กปัจจัยร่วมหล�ยประก�ร เช่น ก�รติดส�รเสพติด ภ�วะบกพร่องท�งจิต อ�ก�ร

ซึมเศร้� แนวคิดที่สี่ เกิดจ�กสภ�วะเครียดของผู้ดูแล มักเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดก�รกระทำ�รุนแรงต่อ

ผูส้งูอ�ย ุแนวคดิทีห่า้ เจตคตแิละบรรทดัฐ�นท�งสงัคมทีม่ตีอ่ผูส้งูอ�ย ุเชน่ ไมต่ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ

ผู้สูงอ�ยุ ไม่ต้องก�รเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวผู้อื่น หรือไม่ต้องก�รให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องภ�ยใน

ครอบครัวตนเอง ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุไม่ได้รับก�รคุ้มครองเท่�ที่ควรเมื่อได้รับก�รปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสม
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คว�มรนุแรงทีผู่ส้งูอ�ยเุผชญิอ�จเกดิจ�กผูส้งูอ�ยเุอง หรอืกระทำ�โดยบคุคลอืน่ ซึง่อ�จเปน็ผูท้ีอ่�ศยั

ในครัวเรือนเดียวกันหรือเป็นคนนอกครัวเรือน หรืออ�จถูกกระทำ�จ�กสังคม ผู้สูงอ�ยุที่มีประสบก�รณ์ 

อยูก่บัคว�มรนุแรงมคีว�มแตกต�่งกนัไปต�มเพศ อ�ย ุก�รเจบ็ปว่ย และคว�มบกพรอ่งท�งร�่งก�ย (WHO 

2002) Gordon and Brill (2001) ตั้งข้อสังเกตไว้ในง�นวิจัยว่� คว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุจะไม่เกิดจ�ก

สถ�นก�รณ์เดียว แต่จะมีปัจจัยร่วมอื่นๆ ประกอบกัน และสั่งสมจนเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกม�ในท�ง

ก้�วร้�ว รุนแรง

ข้อค้นพบจำกกำรวิจัย

ข้อค้นพบจ�กก�รวิจัยจะนำ�เสนอโดยแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

ส่วนที่สอง เป็นก�รเสนอผลจ�กข้อมูลปฐมภูมิ 

ส่วนที่ 1 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ

1) ประเภทของความรุนแรงที่ผู้สูงอายุเผชิญ

คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� อ�จสะท้อนได้จ�กสถิติก�ร 

เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลด้วยส�เหตุก�รเจ็บป่วยหล�ยประเภท เช่น คว�มผิดปกติท�งจิต อ�รมณ์ 

โรคประส�ท ฆ่�ตัวต�ย และถูกฆ่� ของประช�กรรวม จ�กก�รสำ�รวจระหว่�งปี พ.ศ. 2541   –   2550 

ของกระทรวงส�ธ�รณสุข พบว่� ประช�กรเพศช�ย มีอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสูงกว่�ประช�กรเพศหญิงในทุก 

ช่วงอ�ยุ ทั้งนี้ อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มเมื่ออ�ยุ 

เพิ่มขึ้น โดยอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของประช�กรสูงอ�ยุ เริ่มสูงกว่�อัตร�ของประช�กรช่วงอ�ยุ 15–49 ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สำ�หรับเพศช�ย และปี พ.ศ. 2543 สำ�หรับเพศหญิง อย่�งไรก็ต�ม ในช่วง 10 ปีที่ผ่�น

ม� อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ยลดลงต่ำ�กว่�ร้อยละ 8 และร้อยละ 7 ในช่วงอ�ยุ 

60   –   69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป เพศหญิงลดลงร้อยละ 25 และร้อยละ 41 ในช่วงอ�ยุ 60   –   69 ปี และ 70 ปี

ขึ้นไป ต�มลำ�ดับ ก�รลดลงของอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในกลุ่มประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศนั้นสอดคล้อง 

กับก�รลดลงของอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในกลุ่มประช�กรทั่วไป โดยเพศช�ยลดลงร้อยละ 20 และเพศหญิง

ลดลงรอ้ยละ 30 อ�จกล�่วไดว้�่ ประช�กรสงูอ�ยชุ�ยมแีนวโนม้ฆ�่ตวัต�ยสงูกว�่หญงิ ก�รฆ�่ตวัต�ยของ

ประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศเพิ่มม�กขึ้นเมื่ออ�ยุม�กขึ้น และในระยะ 10 ปีที่ผ�่นม�ก�รฆ่�ตัวต�ยของ

ประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศมีแนวโน้มลดลง ร�ยละเอียดแสดงในรูป 1 
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รูป 1 

อัตร�ต�ยด้วยก�รฆ่�ตัวต�ยของประช�กรในแต่ละกลุ่มอ�ยุ (ต่อประช�กร 100,000 คน) พ.ศ. 2541   –   2550

ที่ม�: สถิติส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2541  –   2550

สถิติก�รถูกฆ่�ของประช�กรสูงอ�ยุไทยในระหว่�งปี พ.ศ. 2541   –   2550 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข 

พบว่� ประช�กรเพศช�ยมีอัตร�ก�รถูกฆ่�สูงกว่�ประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงในทุกช่วงอ�ยุเช่นกัน อัตร�

ก�รถกูฆ�่ของประช�กรสงูอ�ยเุพศช�ยและเพศหญงิมแีนวโนม้ลดลงเมือ่อ�ยเุพิม่ม�กขึน้ อตัร�ก�รถกูฆ�่
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ของประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศต่ำ�กว่�อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของประช�กรช่วงอ�ยุ 15–49 ปี แต่สูงกว่�

อัตร�ก�รถูกฆ่�ของเด็กอ�ยุ 0–14 ปี และในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� อัตร�ก�รถูกฆ่�ของประช�กรสูงอ�ยุ 

เพศช�ยลดลงร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ในช่วงอ�ยุ 60   –   69 ปี และ 70 ปี ขึ้นไป และเพศหญิงลดลง 

ร้อยละ 23 ในช่วงอ�ยุ 60   –   69 ปี แต่สำ�หรับประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงที่อ�ยุ 70 ปี ขึ้นไป มีอัตร�ก�ร 

ถูกฆ่�เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ก�รลดลงของอัตร�ก�รถูกฆ่�ในกลุ่มประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศนั้น สอดคล้อง

กับก�รลดลงของอัตร�ก�รถูกฆ่�ในกลุ่มประช�กรทั่วไป โดยเพศช�ยลดลงร้อยละ 7 และเพศหญิงลดลง

ร้อยละ 17 อ�จกล่�วได้ว่� ประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ยมีแนวโน้มถูกฆ่�ม�กกว่�เพศหญิง ก�รถูกฆ่�ต�ย 

ของประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศมีแนวโน้มลดลงเมื่ออ�ยุเพิ่มขึ้น และตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่�นม�  

ก�รถูกฆ่�ต�ยของประช�กรสูงอ�ยุทั้งสองเพศมีแนวโน้มลดลง ร�ยละเอียดแสดงในรูป 2 

รูป 2 

อัตร�ต�ยด้วยก�รถูกฆ่�ของประช�กรในแต่ละกลุ่มอ�ยุ (ต่อประช�กร 100,000 คน) พ.ศ. 2541    –   2550
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ถูกฆา

ที่ม�: สถิติส�รธ�รณสุข พ.ศ. 2541-2550
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นอกจ�กคว�มรุนแรงที่แสดงถึงอัตร�ก�รถูกฆ่�ของประช�กรสูงอ�ยุไทย คว�มรุนแรงในลักษณะ

อื่นๆ ที่ส�ม�รถวิเคร�ะห์จ�กอัตร�ก�รเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล เช่น คว�มผิดปกติท�งจิต  

ท�งอ�รมณ ์โรคประส�ท ฆ�่ตวัต�ย (ตวัเลขไมร่วมพืน้ทีก่รงุเทพมห�นคร) พบว�่ อตัร�ก�รเข�้รบัก�รรกัษ�

ในโรงพย�บ�ลด้วยส�เหตุคว�มผิดปกติท�งอ�รมณ์ และคว�มผิดปกติท�งจิต มีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น  

โดยเพิ่มขึ้นจ�กปี พ.ศ. 2542 ร้อยละ 13.9 และร้อยละ 56 ต�มลำ�ดับ อัตร�ก�รเข้�รับก�รรักษ�ใน 

โรงพย�บ�ลด้วยโรคประส�ทค่อนข้�งคงที่ตลอดระยะเวล� 10 ปีจ�กก�รสำ�รวจ สำ�หรับอัตร�ก�รเข้�รับ

ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลจ�กส�เหตุฆ่�ตัวต�ยมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงร้อยละ 32 อ�จกล่�วได้ว่�  

คว�มรุนแรงในประช�กรที่เกิดจ�กก�รทำ�ร้�ยตนเองมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่คว�มรุนแรงที่เกิดจ�กก�ร

ถูกกระทำ�โดยบุคคลอื่น และคว�มผิดปกติท�งจิตและอ�รมณ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ร�ยละเอียดแสดง 

ในรูป 3  

รูป 3 

อัตร�ก�รเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลของประช�กร (ต่อประช�กร 100,000 คน)  

ไม่รวมกรุงเทพมห�นคร จำ�แนกต�มก�รเจ็บป่วย พ.ศ. 2542   –   2551
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ความผิดปกติทางจิต ความผิดปกติทางอารมณ

ฆาตัวตายโรคประสาท

ถูกฆา

ที่ม�: สถิติส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2542-2551

ผลสำ�รวจยังพบว่� คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ด้วยตัวเองมีแนวโน้มลดลงเมื่ออ�ยุ 

ม�กขึน้ทัง้เพศช�ยและเพศหญงิ ทัง้นี ้รอ้ยละของประช�กรสงูอ�ยทุีส่�ม�รถทำ�กจิกรรมต่�งๆ ดว้ยตวัเอง

ในกลุ่มของประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงต่ำ�กว่�เพศช�ย และในกลุ่มที่มีประวัติเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ 

ผ่�นม� จะต่ำ�กว่�ในกลุ่มที่ไม่มีประวัติเจ็บป่วย ร�ยละเอียดแสดงในต�ร�ง 1



192 คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

ตาราง 1 ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุ จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� 

และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ด้วยตัวเอง

ความสามารถในการทำากิจกรรมต่างๆ
ด้วยตัวเอง

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี ทำ�ได้ด้วยตนเอง 92.7 75.5 84.1 67.1

ทำ�เองได้บ้�งโดยมีคน / อุปกรณ์ช่วย 4.6 15.9 8.2 16.0

ทำ�เองไม่ได้เลยอย่�งน้อย 
1 กิจกรรม

2.7 8.6 7.7 16.9

รวม 100.0
(n=807,578)

100.0
(n=462,016)

100.0
(n=1,092,162)

100.0
(n=780,769)

70 ปีขึ้นไป ทำ�ได้ด้วยตนเอง 68.2 42.7 49.5 27.1

ทำ�เองได้บ้�งโดยมีคน / อุปกรณ์ช่วย 15.2 21.7 21.0 23.5

ทำ�เองไม่ได้เลยอย่�งน้อย 1 กิจกรรม 16.6 35.6 29.5 49.4

รวม 100.0
(n=492,615)

100.0
(n=403,218)

100.0
(n=934,116)

100.0
(n=1,094,767)

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ข้อคำ�ถ�ม b28   –   b36)

หม�ยเหตุ: เมื่อจำ�แนกข้อมูลต�มเพศ อ�ยุ และก�รเจ็บป่วย พบว่�ข้อมูลมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ α= .05

นอกจ�กนี้ผลสำ�รวจยังพบอีกว่� เมื่ออ�ยุม�กขึ้น ประช�กรสูงอ�ยุไทยมีแนวโน้มที่จะมีอ�ก�ร / 

คว�มรู้สึกซึมเศร้�ในระหว่�ง 1 เดือนที่ผ่�นม�สูงขึ้น โดยประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงมีอ�ก�ร / คว�มรู้สึก 

ซึมเศร้� ในสัดส่วนสูงกว่�เพศช�ย และในกลุ่มที่มีประวัติเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� สูงกว่�ใน 

กลุ่มที่ไม่เจ็บป่วยร�ยละเอียดแสดงในต�ร�ง 2
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ตาราง 2 ร้อยลของประช�กรสูงอ�ยุ จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� 

และก�รมีอ�ก�ร/คว�มรู้สึกซึมเศร้�ในระหว่�ง 1 เดือนที่ผ่�นม�

ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  
มีอาการ / ความรู้สึกซึมเศร้าหรือไม่

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี ไม่มี 45.2 34.6 32.8 22.8

มีเป็นบ�งครั้งอย่�งน้อย 1 อ�ก�ร 50.2 59.4 60.4 68.0

มีเป็นประจำ�อย่�งน้อย 1 อ�ก�ร 4.6 5.9 6.8 9.2

รวม 100.0
(n=805,551)

100.0
(n=462,063)

100.0
(n=1,089,343)

100.0
(n=780,442)

70 ปีขึ้นไป ไม่มี 39.4 29.3 24.8 19.6

มีเป็นบ�งครั้งอย่�งน้อย 1 อ�ก�ร 54.1 61.2 65.5 66.5

มีเป็นประจำ�อย่�งน้อย 1 อ�ก�ร 6.5 9.5 9.7 13.9

รวม 100.0
(n=492,094)

100.0
(n=403,023)

100.0
(n=933,576)

100.0
(n=1,093,947)

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ข้อคำ�ถ�ม b48–b54)

หม�ยเหตุ: เม่ือจำ�แนกข้อมูลต�มเพศ อ�ยุ และก�รเจ็บป่วย พบว่�ข้อมูลมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท่ี α  = .05

เมื่อพิจ�รณ�ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ก�รมีโรคประจำ�ตัวอย่�งน้อย 1 โรค คว�มส�ม�รถในก�รทำ�

กิจกรรมต่�งๆ ด้วยตัวเอง และก�รมีอ�ก�รหรือคว�มรู้สึกซึมเศร้�ในรอบ 1 เดือนที่ผ่�นม� โดยจำ�แนก

ต�มเพศ อ�ย ุและก�รเจบ็ปว่ยในรอบ 5 ปทีีผ่�่นม� พบว�่ ประช�กรสงูอ�ยเุพศหญงิมภี�วะคว�มบกพรอ่ง

ท�งร่�งก�ย อ�รมณ์ หรือจิตใจม�กกว่�ประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ย อ�ยุที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้แนวโน้มที่ประช�กร

สูงอ�ยุจะมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย อ�รมณ์ หรือจิตใจสูงขึ้นในทั้งสองเพศ และประช�กรสูงอ�ยุที่มี

ประวัติเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� มีแนวโน้มที่จะมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย อ�รมณ์ หรือจิตใจ

ม�กกว่� ซึ่งคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย อ�รมณ์ หรือจิตใจนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงประก�รหนึ่งของก�รถูก

กระทำ�ท�รุณในผู้สูงอ�ยุ ต�มแนวคิดว่�ด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้บกพร่องคว�มส�ม�รถท�งร่�งก�ยและ 

จิตใจกับผู้ที่แข็งแรงกว่� เช่น ผู้ดูแลที่ใกล้ชิด ซึ่งอ�จเป็นบุตร หรือญ�ติ ร�ยละเอียดแสดงในต�ร�ง 3
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ตาราง 3 ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุ จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� 

และก�รมีโรคประจำ�ตัวอย่�งน้อยหนึ่งโรค

การมีโรคประจำาตัว 
อย่างน้อย 1 โรค

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี ไม่มี 80.3 67.9 63.4 47.0

มี 19.7 32.1 36.6 53.0

รวม 100.0
(n=807,578)

100.0
(n=462,133)

100.0
(n=1,092,219)

100.0
(n=780,768)

70 ปี ขึ้นไป ไม่มี 74.4 63.6 55.4 48.6

มี 25.6 36.4 44.6 51.4

รวม 100.0
(n=492,615)

100.0
(n=403,218)

100.0
(n=934,279)

100.0
(n=1,095,016)

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ข้อคำ�ถ�ม b21–b26)

หม�ยเหต:ุ เมือ่จำ�แนกขอ้มลูต�มเพศ อ�ย ุและก�รเจบ็ปว่ย พบว�่ขอ้มลูมคีว�มแตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัที ่α = .05

เมื่อพิจ�รณ�ถึงทรัพย์สินที่มีร�ค�ที่ประช�กรสูงอ�ยุเป็นเจ้�ของ เช่น ที่อยู่อ�ศัยซึ่งจะเป็นมรดก

ตกทอดแกท่�ย�ทเมือ่ถงึเวล�อนัควร แตก่�รมทีรพัยส์นิในคว�มครอบครองของประช�กรสงูอ�ย ุอ�จเปน็

ส�เหตใุหเ้กดิคว�มรนุแรงอกีแบบหนึง่นัน่คอื ก�รเอ�เปรยีบ ขม่ขู ่หรอืฉอ้ฉลทรพัยส์นิและมรดก ซึง่เปน็ก�ร

เปลี่ยนถ่�ยก�รถือครองทรัพย์สินก่อนเวล� ผลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550  

ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พบว่� ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ยอ�ศัยในบ้�นของตนเองหรือ 

ของคูส่มรสสงูกว�่เพศหญงิในทกุกลุม่อ�ย ุสำ�หรบัประช�กรสงูอ�ยเุพศช�ยทีไ่มม่ปีระวตักิ�รปว่ยในระหว�่ง 

5 ปี ที่ผ่�นม� อ�ศัยในบ้�นของตนเองหรือของคู่สมรสสูงกว่�ผู้ที่เคยป่วย จ�กข้อมูลมหภ�คนี้ ควรมีก�ร

ศึกษ�ระดับจุลภ�คในร�ยละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่เคยป่วยในรอบ 5 ปี และไม่ได้อ�ศัย 

อยูใ่นบ�้นตนเองหรอืคูส่มรส เพือ่ห�คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งก�รมทีรพัยส์นิและก�รถกูเอ�เปรยีบหรอืฉอ้ฉล 

ในสังคมไทย ต�มแนวคิดและทฤษฏีคว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ ร�ยละเอียดแสดงในต�ร�ง 4 
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ตาราง 4 ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุ จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� 

และ เจ้�ของบ้�นที่อ�ศัยอยู่

บุคคลที่เป็นเจ้าของบ้าน
ที่ประชากรสูงอายุอาศัยอยู่

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี ผู้สูงอ�ยุและหรือคู่สมรส 92.0 74.9 91.5 75.2

บุตร 3.4 15.6 4.5 18.2

บตุรของบตุร/ ญ�ต/ิ บคุคลอืน่ 4.6 9.5 4.0 6.6

รวม  100.0 
(n=807,578) 

 100.0
(n=462,133) 

 100.0
(n=1,092,219) 

 100.0
(n=780,768) 

70 ปี ขึ้นไป ผู้สูงอ�ยุและหรือคู่สมรส 88.0 66.6 83.4 63.4

บุตร 8.9 25.9 14.0 29.7

บตุรของบตุร/ ญ�ต/ิ บคุคลอืน่ 3.1 7.5 2.6 6.7

รวม  100.0
(n=492,616) 

 100.0 
(n=403,217) 

 100.0
(n=934,278) 

 100.0
(n=1,095,016) 

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

หม�ยเหตุ: เม่ือจำ�แนกข้อมูลต�มเพศ อ�ยุ และก�รเจ็บป่วย พบว่�ข้อมูลมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท่ี α  = .05

ผลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พบว่�  

เมือ่ประช�กรสงูอ�ยทุัง้เพศช�ยและเพศหญงิมอี�ยเุพิม่ขึน้ จะมสีดัสว่นของของก�รอ�ศยัในบ�้นของบตุร

เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพ�ะประช�กรสูงอ�ยุที่มีประวัติเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� พบว่�อ�ศัยอยู่ในบ้�น

ของบตุรสงูกว่�กลุม่ทีไ่มม่กี�รเจบ็ปว่ย ทัง้เพศช�ยและเพศหญงิ และทกุกลุม่อ�ย ุคว�มรนุแรงอกีประเภท

หนึ่งที่ประช�กรสูงอ�ยุที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นของบุตรอ�จเผชิญ เช่น ก�รดูแลด้�นสุขภ�พอน�มัย ก�รให้

ทำ�ง�นหนกั หรอืก�รกระทำ�อืน่ๆ ทีท่ำ�ใหผู้ส้งูอ�ยเุกดิคว�มเครยีด พฤตกิรรมก�รตอ่ต�้นจนถงึขัน้ทรม�น

ร�่งก�ยตนเอง เชน่ ไมใ่หค้ว�มรว่มมอืด�้นก�รรกัษ�อ�ก�รปว่ย ในขณะทีป่ระช�กรสงูอ�ยทุีไ่มม่ผีูด้แูลแต่

ตอ้งก�รผูด้แูลมแีนวโนม้ทีจ่ะสงูขึน้เมือ่อ�ยมุ�กขึน้ทัง้เพศช�ยและเพศหญงิ และในกรณทีีม่ปีระวตัเิจบ็ปว่ย

ในระหว�่ง 5 ป ีทีผ่�่นม� หรอืในกลุม่อ�ย ุ60-69 ป ีทีไ่มเ่คยมปีระวตัเิจบ็ปว่ย พบว่� รอ้ยละของประช�กร

สูงอ�ยุเพศหญิงที่ไม่มีผู้ดูแลแต่ต้องก�รผู้ดูแลจะสูงกว่�เพศช�ย ร�ยละเอียดแสดงในต�ร�ง 5
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ตาราง 5 ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุจำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� 

และผู้ดูแลปรนนิบัติ

ผู้ดูแลปรนนิบัติในชีวิตประจำาวัน

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี ดูแลตนเอง 95.4 95.0 92.7 91.6

ไม่มีผู้ดูแลและต้องก�ร 0.8 1.6 0.6 1.4

มีผู้ดูแล 3.8 3.4 6.7 7.0

รวม  100.0
(n=807,578) 

 100.0 
(n=462,132) 

100.0
(n=1,092,219) 

 100.0
(n=780,769) 

70 ปี ขึ้นไป ดูแลตนเอง 90.7 85.0 81.0 74.2

ไม่มีผู้ดูแลและต้องก�ร 0.8 1.6 1.5 2.0

มีผู้ดูแล 8.5 13.4 17.5 23.8

รวม  100.0 
(n=492,616) 

 100.0 
(n=403,219) 

100.0 
(n=934,281) 

100.0
(n=1,095,018) 

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

หม�ยเหต:ุ เมือ่จำ�แนกขอ้มลูต�มเพศ อ�ย ุและก�รเจบ็ปว่ย พบว�่ขอ้มลูมคีว�มแตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัที ่α = .05

2) ใครเป็นผู้กระทำารุนแรงต่อผู้สูงอายุ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้สูงอ�ยุและผู้กระทำ�คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในกรณี 

ที่ผู้สูงอ�ยุมีภ�วะก้�วร้�ว เช่น ทำ�ร้�ยตนเอง ปฏิเสธคำ�สั่งหรือก�รปฏิบัติต�มที่เกิดจ�กภ�วะเครียด  

หรือก�รบกพร่องท�งก�รสื่อส�ร และผู้ดูแลมีภ�วะซึมเศร้� (WHO 2002) ก�รสำ�รวจระดับช�ติเกี่ยวกับ

ก�รกระทำ�รนุแรงตอ่ผูส้งูอ�ยมุขีอ้จำ�กดัหล�ยประก�ร เชน่ ลกัษณะคำ�ถ�มอ�จไมส่ือ่ มกี�รใหค้ว�มหม�ย

ทีต่�่งกนั หรอืก�รไมใ่หข้อ้เทจ็จรงิในประเดน็เหล่�นี ้จะพบว�่ก�รสำ�รวจระดบัช�ต ิดำ�เนนิก�รโดยกระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2550 สำ�รวจประช�กรจำ�นวน 50,058 ร�ย พบว่� 

ร้อยละ 1.8 ของผู้สูงอ�ยุถูกกระทำ�รุนแรง สำ�หรับผลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2550 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เฉพ�ะประช�กรสูงอ�ยุที่มีผู้ดูแล เมื่อพิจ�รณ�คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประช�กรสูงอ�ยุกับผู้ดูแล พบว่� ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิงที่ได้รับ 

ก�รดูแลจ�กบุตร/คู่สมรสของบุตร/บุตรของบุตร มีเพิ่มม�กขึ้นเมื่ออ�ยุเพิ่มขึ้น โดยที่เพศหญิงมีสัดส่วน

ที่ม�กกว่�เพศช�ย ในขณะที่ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุที่ได้รับก�รดูแลจ�กคู่สมรส หรือบุคคลอื่นๆ  

ลดลงเมื่ออ�ยุเพิ่มม�กขึ้น ทั้งที่เคยหรือไม่มีประวัติก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� ร�ยละเอียด 

แสดงในต�ร�ง 6 
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ข้อมูลดังกล่�วจะเป็นประโยชน์ม�กขึ้นต่อองค์คว�มรู้เกี่ยวกับครอบครัวไทยและคว�มรุนแรงใน 

ผู้สูงอ�ยุ ห�กมีก�รขย�ยผลก�รศึกษ�เพื่อห�ข้อค้นพบใหม่ เช่น ประเด็นคว�มเป็นไปได้หรือคว�มเสี่ยง

ระหว�่งผูส้งูอ�ยเุพศช�ยและเพศหญงิ ผูม้หีรอืไมม่ปีระวตักิ�รเจบ็ปว่ยในรอบ 5 ป ีตอ่ประเภทก�รกระทำ�

รุนแรงจ�กผู้ใกล้ชิด เช่น บุตร/บุตรของบุตร หรือคู่สมรส 

ตาราง 6 ร้อยละของประช�กรสูงอ�ยุที่มีผู้ดูแล จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ ก�รเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�น

ม� และสถ�นภ�พของผู้ดูแลปรนนิบัติ

สถานภาพของผู้ดูแลปรนนิบัติ 
ในชีวิตประจำาวัน

การเจ็บป่วยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ป่วย ป่วย

ชาย หญิง ชาย หญิง

60   –   69 ปี คู่สมรส 67.5 10.6 75.9 5.2

บุตร/ คู่สมรสของบุตร/ บุตรของบุตร 32.5 69.6 20.7 79.6

อื่นๆ 0.0 19.8 3.4 15.2

รวม 100.0 
(n=31,078) 

100.0
(n=15,635) 

100.0
(n=72,979) 

100.0 
(n=54,445) 

70 ปี ขึ้นไป คู่สมรส 40.2 0.0 33.5 1.7

บุตร/ คู่สมรสของบุตร/ บุตรของบุตร 53.6 92.2 59.9 88.0

อื่นๆ 6.2 7.8 6.6 10.3

รวม 100.0
(n=41,656) 

100.0 
(n=54,083) 

100.0
(n=163,977) 

100.0
(n=260,207) 

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

หม�ยเหต:ุ เมือ่จำ�แนกขอ้มลูต�มเพศ อ�ย ุและก�รเจบ็ปว่ย พบว�่ขอ้มลูมคีว�มแตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัที ่α = .05

คว�มรุนแรงในมิติสังคมมีคว�มเชื่อมโยงกับคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว ก�รตระหนักถึงปัญห� 

และก�รมีส่วนร่วมจ�กสังคมรอบข้�ง ตลอดจนช่องท�งก�รเข้�ถึงสวัสดิก�รของรัฐสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ  

ก�รสำ�รวจระดับช�ติ โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เมื่อ พ.ศ. 2550 พบว่�ร้อยละ 11 ของผู้สูงอ�ยุไทย  

อยู่ในภ�วะต้องก�รผู้ดูแลแต่กลับไม่มีผู้ดูแล ร้อยละ 10.9 ต้องมีผู้ดูแลในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ขณะที่

ร้อยละ 2.2 ของผู้ดูแลกลับเป็นผู้สูงอ�ยุด้วยกันเองที่มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องทุกข์ทรม�นและเจ็บป่วย 

ประช�กรสูงอ�ยุเพศหญิงที่อ�ยุ 70 ปีขึ้นไป มีอัตร�ก�รถูกฆ่�เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
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สงัคมไทยจำ�เปน็ตอ้งเตรยีมก�รสำ�หรบัสวสัดกิ�รผูส้งูอ�ยอุย�่งเตม็รปูแบบ ขณะนีภ้�ครฐัมนีโยบ�ย

สวัสดิก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุหล�ยประเภท เช่น กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) กองทุนบำ�น�ญ

ชร�ภ�พ ของสำ�นักง�นประกันสังคม จ�กผลก�รสำ�รวจโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ปี พ.ศ. 2550 พบว่� 

ผู้สูงอ�ยุรับทร�บถึงสวัสดิก�รของรัฐสำ�หรับผู้สูงอ�ยุในสัดส่วนต่�งกัน โดยร้อยละ 74 รับทร�บเรื่อง 

เบี้ยยังชีพ ร้อยละ 24 ทร�บเรื่องกองทุนผู้สูงอ�ยุ และร้อยละ 19 ทร�บเรื่องช่องท�งพิเศษสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุในโรงพย�บ�ล จะเห็นได้ว่�สวัสดิก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่รัฐจัดเตรียมให้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพ กองทุน

ผู้สูงอ�ยุ ช่องท�งพิเศษสำ�หรับผู้สูงอ�ยุในโรงพย�บ�ล ก�รให้ส่วนลดค่�โดยส�ร ก�รช่วยเหลือค่�จัดก�ร

ศพ คลนิกิเฉพ�ะสำ�หรบัผูส้งูอ�ย ุก�รยกเวน้ภ�ษเีงนิได ้และมหีนว่ยง�นใหค้ำ�ปรกึษ�นัน้ มคีว�มสอดคลอ้ง

กับแนวท�งและม�ตรก�รท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุและก�รมีบทบ�ทขององค์กรชุมชนใน

ประเทศไทย (ช.ชยินทร์ 2542; มูลนิธิพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ 2544) 

ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ

โครงการศึกษาความรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอายุ

ในส่วนนี้เป็นก�รนำ�เสนอผลก�รศึกษ�จ�กโครงก�รศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ ดำ�เนิน

ก�รโดยสถ�บนัวจิยัประช�กรและสงัคม มห�วทิย�ลยัมหดิล เปน็ก�รสำ�รวจแบบเรง่ดว่น ทีม่วีตัถปุระสงค์

เพื่อสำ�รวจถึงคว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุของคน 2 รุ่น คือ คนรุ่นลูก หม�ยถึง ประช�กรวัยทำ�ง�น

ทีม่งี�นทำ� อ�ย ุ25   –   49 ป ีและคนรุน่หล�น หม�ยถงึ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย โดยเนน้นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมห�นคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล โครงก�รวิจัยนี้เก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่�งเดือนมกร�คม   –   มีน�คม พ.ศ. 2553 รวมจำ�นวนตัวอย่�ง 614 ร�ย แยกเป็นกลุ่มนักเรียน 

306 ร�ย และกลุ่มคนทำ�ง�นจำ�นวน 308 ร�ย เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�เป็นแบบสอบถ�มที่ให้ตอบเอง

ในส่วนก�รศึกษ�ประเด็นก�รกระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุได้วิเคร�ะห์ม�จ�ก 3 คำ�ถ�มหลักในแบบ

สัมภ�ษณ์ ได้แก่ 

1. คว�มคิดเห็นต่อระดับคว�มรุนแรงประเภทต่�งๆ ที่กระทำ�ต่อผู้สูงอ�ยุ ซึ่งในก�รสำ�รวจนี้จำ�แนก

ออกเป็น 5 ประเภท ปร�กฏในคำ�ถ�ม 5 ข้อ 

2. ก�รพบเหน็ก�รกระทำ�ทีม่คีว�มรนุแรงตอ่ผูส้งูอ�ย ุซึง่สอบถ�มขอ้มลูสถ�นก�รณท์ัว่ไป ไมเ่จ�ะจง

ช่วงเวล�ของประสบก�รณ์และเหตุก�รณ์ 

3. ก�รปฏิบัติเม่ือได้พบเห็นก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ โดยไม่จำ�กัดช่วงเวล�ว่�เกิดข้ึนเม่ือใด 

1) ความคิดเห็นต่อระดับความรุนแรงประเภทต่างๆ ที่กระทำาต่อผู้สูงอายุ

ผูว้จิยัใชก้�รแบง่ประเภทคว�มรนุแรงตอ่ผูส้งูอ�ยตุ�มคำ�นยิ�มขององคก์�รอน�มยัโลก (WHO 2002) 

เป็นตัวชี้วัด และแบ่งระดับก�รวัดคว�มคิดเห็นเป็น 3 ระดับ คือ รุนแรงม�ก รุนแรงน้อย และไม่รุนแรง  

จ�กผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นเรื่องระดับคว�มรุนแรงประเภทต่�งๆ ที่กระทำ�ต่อผู้สูงอ�ยุ เมื่อพิจ�รณ�

เฉพ�ะคว�มคิดเห็นต่อก�รกระทำ�ที่จัดอยู่ในระดับคว�มรุนแรงม�ก พบว่� มีคว�มเห็นที่ไม่แตกต่�งกัน 
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ม�กนักระหว่�งผู้ตอบเพศช�ยและเพศหญิง ทั้งนี้ เพศช�ยร้อยละ91.6 และเพศหญิงร้อยละ 93.3 

ให้คว�มคิดเห็นว่� ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยผู้สูงอ�ยุ เช่น ทุบตี เป็นก�รกระทำ�ที่รุนแรงม�ก เช่นเดียวกับ 

เพศช�ยร้อยละ 75.7 และเพศหญิงร้อยละ 73.3 ที่มีคว�มเห็นว่� ก�รทำ�ให้เสียใจ สะเทือนใจ ด้วยก�รพูด 

หรือก�รกระทำ� เป็นก�รกระทำ�ที่รุนแรงม�ก ในขณะที่ เพศช�ยร้อยละ 74.0 และเพศหญิงร้อยละ 72.5 

เห็นว่� ก�รลักขโมยทรัพย์สิน หรือก�รฉ้อฉลผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รกระทำ�ที่รุนแรงม�ก สำ�หรับคว�มคิดเห็น

ว่�ก�รละเลยทอดทิ้ง ไม่ดูแลเรื่องก�รกินอยู่ สุขภ�พ เป็นก�รกระทำ�ที่รุนแรงม�ก คิดเป็นร้อยละ 74.0 

และ 72.5 สำ�หรับเพศช�ยและเพศหญิง ต�มลำ�ดับ แต่พบคว�มแตกต่�งที่เห็นได้อย่�งชัดเจนระหว่�ง

ผู้ตอบเพศช�ยและเพศหญิง คือ ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ โดยผู้ตอบเพศหญิงร้อยละ 93.1 มีคว�มเห็น 

ว่�เป็นก�รกระทำ�ท่ีรุนแรงม�ก เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ตอบช�ยร้อยละ 87.4 ร�ยละเอียดแสดงไว้ในต�ร�ง 7

ตาราง 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�ง จำ�แนกต�มเพศ และคว�มคิดเห็นต่อก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อ

ผู้สูงอ�ยุ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การกระทำาความรุนแรง 

ต่อผู้สูงอายุ

ชาย หญิง

รุนแรง
มาก

รุนแรง
น้อย

ไม่
รุนแรง

รวม
รุนแรง
มาก

รุนแรง
น้อย

ไม่
รุนแรง

รวม

ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย เช่น ก�รทุบตี 91.6 2.7 5.7 100.0 93.3 2.9 3.8 100.0

ก�รทำ�ให้เสียใจ สะเทือนใจ 
ด้วยก�รพูด หรือก�รกระทำ�

75.7 18.6 5.7 100.0 73.3 23.5 3.2 100.0

ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ 87.4 6.1 6.5 100.0 93.1 2.3 4.6 100.0

ก�รลักขโมยทรัพย์สิน 
หรือก�รฉ้อฉลผู้สูงอ�ยุ

74.0 20.2 5.7 100.0 72.5 23.1 4.3 100.0

ก�รละเลย ทอดทิ้ง ไม่ดูแลเรื่อง 
ก�รกินอยู่ สุขภ�พ

83.2 11.5 5.3 100.0 85.5 10.1 4.3 100.0

ที่ม�: คำ�นวนจ�กข้อมูลโครงก�รศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2553

นักเรียนหญิงในกลุ่มตัวอย่�งร้อยละ 51.4 และนักเรียนช�ยร้อยละ 48.6 เคยพบเห็นก�ร 

กระทำ�คว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ ในขณะที่คนทำ�ง�นเพศช�ยและเพศหญิงเคยพบเห็นในสัดส่วนที่เท�่กัน 

คือ ร้อยละ 50 สำ�หรับก�รปฏิบัติเมื่อพบเห็นก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ พบว่� นักเรียนช�ย 

ร้อยละ 66.7 และนักเรียนหญิงร้อยละ 50.0 ให้ก�รช่วยเหลือ ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 16.7 แจ้งตำ�รวจ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวยัทำ�ง�น พบว่� วยัทำ�ง�นเพศช�ยรอ้ยละ 33.3 และวยัทำ�ง�นเพศหญงิรอ้ยละ 57.9 

ใหก้�รชว่ยเหลอื ในกรณกี�รแจง้ตำ�รวจ พบว�่ มวียัทำ�ง�นเพศช�ยรอ้ยละ 22.2 เปรยีบเทยีบกบัวยัทำ�ง�น

เพศหญิงร้อยละ 15.8 ร�ยละเอียดแสดงไว้ในต�ร�ง 8 และต�ร�ง 9
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ตาราง 8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�ง จำ�แนกต�มเพศ สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น และก�รเคยพบเห็น

ก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ

การพบเห็นการกระทำาความรุนแรง 
ต่อผู้สูงอายุ

วัยนักเรียน วัยทำางาน

ชาย หญิง ชาย หญิง

เคย 48.6 51.4 50.0 50.0

ไม่เคย 39.4 60.6 44.8 55.2

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2553

ตาราง 9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�ง จำ�แนกต�มเพศ สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น และก�รปฏิบัติเมื่อพบเห็น

ก�รกระทำ�คว�มรุนแรง

การปฏิบัติเมื่อพบเห็น 
การกระทำาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

วัยนักเรียน วัยทำางาน

ชาย หญิง ชาย หญิง

เฉยๆ หรือไม่ให้คว�มสนใจ 16.7 0.0 27.8 15.8

เข้�ช่วยเหลือ 66.7 50.0 33.3 57.9

แจ้งตำ�รวจ 0.0 16.7 22.2 15.8

อื่นๆ 16.7 33.3 16.7 26.3

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่ม�: คำ�นวณจ�กข้อมูลโครงก�รศึกษ�คว�มรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2553

สรุปและอภิปรำย

บทคว�มนีไ้ดว้เิคร�ะหม์ติสิงัคมและสขุภ�วะในด�้นร�่งก�ยและจติใจ ทีอ่�จมผีลตอ่ก�รกระทำ�รนุแรง

ตอ่ผูส้งูอ�ย ุผลก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูทีน่ำ�ม�จ�กก�รสำ�รวจระดบัช�ตใิหข้อ้สงัเกตทีน่่�สนใจดงันี ้ฐ�นขอ้มลู

สำ�รวจระดับช�ติของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ปี พ.ศ. 2541   –   2550 แสดงให้เห็นว่� มีก�รฆ่�ตัวต�ยใน 

ผูส้งูอ�ยเุพศช�ยม�กกว�่ผูส้งูอ�ยเุพศหญงิ และสดัสว่นของก�รฆ�่ตวัต�ยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ต�มอ�ย ุทัง้นี้

อ�จเป็นเพร�ะเพศช�ยมีแนวโน้มที่จะก้�วร้�วและใช้คว�มรุนแรงในก�รแก้ปัญห�ม�กกว่�เพศหญิง  

เมื่อเผชิญปัญห�เพิ่มขึ้นต�มอ�ยุและไม่ส�ม�รถห�ท�งออกได้ (สมโภชน์ และ กชกร 2548) ในส่วนของ

ก�รถูกฆ�ตกรรม พบว่� ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยมีแนวโน้มที่จะถูกกระทำ�ด้วยคว�มก้�วร้�วม�กกว่�เพศหญิง  

แต่ก�รถูกกระทำ�ด้วยคว�มก้�วร้�วลดลงเมื่อผู้สูงอ�ยุมีอ�ยุเพิ่มขึ้น สำ�หรับคว�มรุนแรงที่ไม่ได้ระบุว่� 

ถึงกับเสียชีวิต ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะถูกกระทำ�ท�รุณท�งด้�นร่�งก�ย จิตใจ และถูกทอดทิ้ง 

ม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย และแนวโน้มที่จะถูกกระทำ�ท�รุณเพิ่มสูงขึ้นต�มอ�ยุ และผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วย

ในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม� มีแนวโน้มที่จะถูกกระทำ�ม�กกว่�ผู้ไม่มีประวัติเจ็บป่วยในระหว่�ง 5 ปีที่ผ่�นม�
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ห�กมองย้อนหลังไป 10 ปี (พ.ศ. 2541   –   2550) คว�มรุนแรงระดับที่ทำ�ให้เสียชีวิตในผู้สูงอ�ยุ ทั้งที่

เกิดจ�กก�รถูกผู้อื่นทำ�ร้�ยหรือทำ�ร้�ยตนเองมีแนวโน้มลดลง คว�มรุนแรงทั่วไปในผู้สูงอ�ยุที่เกิดจ�กก�ร

ทำ�ร้�ยตนเองนั้นมีแนวโน้มลดลงด้วย ในขณะที่คว�มรุนแรงทั่วไปที่เกิดจ�กก�รถูกกระทำ�โดยบุคคลอื่น 

และก�รถูกทำ�ร้�ยด้�นจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

จ�กแนวคิดก�รพึ่งพิงผู้อื่นที่นำ�ไปสู่ก�รกระทำ�รุนแรง Pillemer et al. (2007) และคณะ ให้คว�ม

สำ�คญักบัคว�มเชือ่มโยงระหว�่งก�รสญูเสยีสถ�นภ�พเศรษฐกจิ ภ�วะเจบ็ปว่ย คว�มบกพรอ่งท�งร�่งก�ย  

สติปัญญ�ของผู้สูงอ�ยุ และก�รกระทำ�รุนแรงจ�กผู้ใกล้ชิด ที่ต้องให้ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุเป็นเวล�น�นและ 

ตอ่เนือ่ง และเกดิภ�วะเครยีด ก้�วร�้ว ซึง่อ�จเปน็ปจัจยัเสรมิใหผู้ส้งูอ�ยมุคีว�มเสีย่งตอ่ก�รกระทำ�รนุแรง

จ�กผู้ใกล้ชิดได้ แนวคิดดังกล่�วเมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจที่สะท้อนภ�วะก�รดำ�รงชีพของ 

ผู้สูงอ�ยุหล�กมิติ เช่น คว�มแตกต่�งระหว่�งผู้สูงอ�ยุเพศช�ยและเพศหญิงเรื่องก�รถือครองทรัพย์สิน

ของตนเองหรือคู่สมรส เช่น ที่อ�ศัยอยู่ คว�มสัมพันธ์กับผู้ดูแลที่เป็นบุตร / คู่สมรสของบุตร / บุตรของ

บุตร ก�รที่ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงมีภ�วะบกพร่องท�งร่�งก�ย ไม่มีผู้ดูแลและต้องก�รผู้ดูแล และมีอ�ก�รป่วย

ม�กกว่�หนึ่งโรคสูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย น่�จะเป็นประเด็นเพื่อก�รศึกษ�วิจัยถึงผลกระทบในด้�นต่�งๆ 

เชน่ บทบ�ทครอบครวัและชมุชนทีจ่ะชว่ยสร้�งคว�มมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิสำ�หรบัผูส้งูอ�ยุ

ข้อสังเกตที่ได้จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจในกลุ่มตัวอย่�งนักเรียนและผู้มีง�นทำ�ต่อคว�มคิดเห็น 

ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ และก�รแจ้งเจ�้หน�้ที่ตำ�รวจเมื่อพบเห็นคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุ ที่มีข้อแตกต�่ง

ระหว่�งเพศช�ยและเพศหญิง พบว่�เพศหญิงให้คว�มสำ�คัญในประเด็นนี้ม�กกว่�เพศช�ย และจ�ก

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รสำ�รวจระดับช�ติโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พ.ศ. 2550 แสดงถึง แนวโน้ม 

คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุในสังคมไทยมีคว�มสัมพันธ์กับภ�วะสุขภ�พถดถอยของผู้สูงอ�ยุ 

ข้อเสนอแนะ

1. เนือ่งจ�กบทคว�มนีใ้ชข้อ้มลูจ�กก�รสำ�รวจระดบัช�ตเิปน็หลกั จงึมขีอ้จำ�กดั ไมม่ขีอ้มลูทีล่ะเอยีด

อ่อนในก�รนำ�เสนอข้อเท็จจริง และก�รค้นห�คำ�ตอบเกี่ยวกับแนวโน้มคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุหล�ยด้�น 

เช่น ก�รให้คำ�จำ�กัดคว�มก�รกระทำ�รุนแรงจ�กผู้ใกล้ชิด เช่น บุตร หรือคู่สมรส ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ 

และก�รเอ�เปรียบหรือฉ้อฉลทรัพย์สิน มรดก ดังนั้น ก�รพัฒน�เครื่องมือที่มีคว�มไวเพื่อก�รวิจัย จึงเป็น

ก้�วสำ�คัญต่อไปสำ�หรับก�รศึกษ�วิจัยในประเด็นคว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุ

2. ในด้�นนโยบ�ย เมื่อสังคมไทยไม่อ�จหลีกเลี่ยงสังคมผู้สูงอ�ยุได้แล้ว ก�รให้คว�มสำ�คัญกับ

สวัสดิก�รอย่�งต่อเนื่อง หล�กหล�ยรูปแบบและทั่วถึง ก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของชุมชน สวัสดิก�ร

และกิจกรรมเชิงรุกเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พ ก�รฟื้นฟูสุขภ�พ ให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ

ลดภ�ระของผู้ดูแล จะเป็นวิธีก�รหนึ่งที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงต่อก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในผู้สูงอ�ยุในสังคม

ไทยได้ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว
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Elderly and the Information Technology  

Systems Access

ธีระพงศ์ สันติภพ
Thirapong Santiphob

บทคัดย่อ

โอก�สในก�รเข�้ถงึเทคโนโลย ีเปน็ปจัจยัสำ�คญัทีส่ง่ผลตอ่ก�รใชเ้ทคโนโลยขีองผูส้งูอ�ย ุก�รศกึษ�นีม้วีตัถปุระสงค์
เพื่อวิเคร�ะห์โอก�สและก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศของผู้สูงอ�ยุ โดยใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เป็นพื้นฐ�นในก�รศึกษ� ผลก�รศึกษ�
แสดงให้เห็นถึงโอก�สในก�รใช้เทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอ�ยุ โดยพบว่� 
กลุ่มผู้สูงอ�ยุ 60   –   69 ปี มีก�รใช้อินเทอร์เน็ตในสัดส่วนที่สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 70   –   79 ปี และ 
กลุม่ผูส้งูอ�ย ุ80 ปขีึน้ไป นอกจ�กนี ้ยงัพบว�่ ผูส้งูอ�ยเุพศหญงิมกี�รเข�้ถงึเทคโนโลยดี้�นคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อื
ถือม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย แต่ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยจะมีก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุหญิง

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

ABSTRACT

Elderly and technology use is affected by the primary factors of access opportunity. The objective  
of this study is to analyze the opportunity and access the information technology of an elderly. This study is 
based on a 2008 survey of households’ information technology use by the National Statistical Office,  
Thailand. The results revealed the opportunity to use computers, the internet and mobile phones of the elderly.  
Elderly groups aged 60   –   69 have the highest percentage of internet using, compared to those aged 70   –   79  
and 80 and over. Elderly females within all selected groups have a higher percentage of use and opportunity  
in regards to the computer and mobile phones than males. Conversely, males have a higher percent use of the 
internet than females.

Keywords: Thai elderly, Technology, Computer, Internet, Mobile phone 

ง�นวิจัยเรื่องนี้ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ซึ่งเป็นข้อมูลในในโครงก�รเรื่อง “สำ�รวจก�รมีก�รใช้
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551” ตลอดจนคำ�อธิบ�ย Data Dictionary  ของข้อมูลดิบ (Raw Data) 
ขอขอบคุณสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคมที่จัดให้มี “ประช�กรและสังคม 
2553” ซึ่งเป็นแรงจูงใจทำ�ให้เขียนบทคว�มเรื่องนี้ขึ้นม�
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บทน�ำ

ปัจจุบันมีก�รไหลบ่�ของเทคโนโลยีระบบส�รสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อก�รติดต่อสื่อส�ร  

ตลอดจนเทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์ จ�กกลุ่มประเทศผู้ผลิตสู่ประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้มีก�ร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่�งๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�กรอย่�งกว้�งขว�ง เทคโนโลยี

ส�รสนเทศเปน็เครือ่งมอืสือ่ส�รทีม่คีว�มสำ�คญั ซึง่จะนำ�ไปสูก่�รพฒัน�ประเทศทกุด้�น ทัง้ด�้นเศรษฐกจิ 

สังคม และก�รเมือง เพร�ะเป็นระบบก�รติดต่อสื่อส�รที่รวดเร็ว มีคุณภ�พ มีประสิทธิภ�พ และประหยัด

ค่�ใช้จ่�ย สังคมไทยมีก�รพัฒน�และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ม�เปน็ระยะเวล�ทีย่�วน�นพอสมควร ก�รเข�้ถงึและก�รมคีว�มรอบรูใ้นด�้นก�รใชเ้ทคโนโลยสี�รสนเทศ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นและมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับคนในยุคปัจจุบัน ก�รพัฒน�ให้กลุ่ม 

คนเหล่�นี้เข้�ถึงระบบส�รสนเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชนในฐ�นะปัจเจกบุคคลและสังคม 

โดยรวม เพร�ะเป็นก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศที่ประช�ชนมีฐ�นคว�มรู้และทักษะก�รใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศอย่�งมั่นคงและยั่งยืน 

สังคมไทยในปัจจุบัน มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว ผู้สูงอ�ยุจึงจำ�เป็นต้องปรับก�รดำ�เนิน

ชวีติของตน โดยดแูลและพึง่พ�ตนเองม�กขึน้ นอกเหนอืจ�กก�รรบัคว�มชว่ยเหลอืและก�รดแูลอย�่งใกล้

ชิดจ�กสม�ชิกในครอบครัวและญ�ติพี่น้อง ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีและก�รใช้ประโยชน์จ�กส�รสนเทศ 

ก�รตดิตอ่สือ่ส�รทีไ่รพ้รมแดน จะทำ�ใหผู้ส้งูอ�ยมุโีลกทศันท์ีก่ว�้งไกลขึน้ ส�ม�รถดแูลและชว่ยเหลอืตนเอง 

และประสบกับคว�มย�กลำ�บ�กในชีวิตน้อยลง 

จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ผู้สูงอ�ยุในสังคมไทยจะได้มีโอก�สในก�รเรียนรู้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ที่เหม�ะสม และส�ม�รถใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�งเสริมศักยภ�พและ 

คว�มพร้อมของตนเอง ให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งก�รเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีส�รสนเทศก้�วไกล

อย่�งรวดเร็วนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นก�รลดภ�ระของครอบครัวให้ม�กที่สุดในเรื่องของก�รติดต่อสื่อส�ร  

และก�รดำ�รงชีวิตเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพึ่งตนเองและลดปัญห�ก�รพึ่งพิงญ�ติพี่น้อง ซึ่งจะทำ�ให้คุณภ�พชีวิต

ของประช�กรผู้สูงอ�ยุดีขึ้น และมีคุณค่�ต่อครอบครัวต่อไป ด้วยเหตุผลที่กล่�วม�ข้�งต้น ง�นวิจัยนี้ 

จึงมุ่งทำ�ก�รศึกษ�ก�รเข้�ถึงและก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศของผู้สูงอ�ยุในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้วิจัย 

เชือ่ว�่เทคโนโลยสี�รสนเทศน�่จะมสีว่นชว่ยใหก้ลุม่ผูส้งูอ�ยใุนสงัคมไทยมคีณุภ�พชวีติทีด่ไีด ้ถ�้ห�กโอก�ส

ในเข้�ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รติดต่อสื่อส�รและข้อมูลคว�มรู้ด้�นต่�งๆ มีม�กขึ้น

แนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง คือ ก�รฝึกเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี  

จ�กก�รวจิยัของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร (2550) พบว�่ ผูส้งูอ�ยทุีอ่ยูใ่นสงัคมเมอืงมคีว�มตอ้งก�รทีจ่ะพฒัน�

คุณภ�พชีวิตตนเอง โดยก�รเรียนรู้และฝึกก�รใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็น เพร�ะก�รใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วย 

ในก�รสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�รงชีวิต นอกจ�กนี้ ก�รสืบค้นจ�กอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลต่อ 

ก�รมีโลกทัศน์ที่กว้�งไกล ภ�ยใต้บริบทของโลก�ภิวัตน์ที่ทำ�ให้ก�รติดต่อสื่อส�รไร้พรมแดน นอกเหนือ 

จ�กทักษะที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้คว�มพย�ย�มและก�รฝึกฝนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นจะเป็นประโยชน์ 
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ต่อผู้สูงอ�ยุเอง ก�รเข้�ถึงและก�รใช้คอมพิวเตอร์ยังเป็นก�รใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีผลต่อก�ร

ลดโรคอ้วน สมองเสื่อม และภ�วะซึมเศร้� (ดวงมณี 2552) คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยง

กจิกรรม เปน็ก�รถ�่ยทอดประสบก�รณ ์เปน็ก�รเรยีนรูร้ะหว�่งกนัภ�ยในครอบครวั เพือ่สร�้งสมัพนัธภ�พ 

คว�มรัก และคว�มผูกพันให้เกิดขึ้นภ�ยใต้คว�มสนุกและก�รปรึกษ�ห�รือ คว�มสุขที่เกิดจ�กก�รแลก

เปลีย่นประสบก�รณร์ว่มกนัภ�ยในครอบครวั จะสง่ผลตอ่ก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติของผูส้งูอ�ย ุอนัเปน็ก�ร

ดำ�รงคุณค่�ให้กับตนเองและครอบครัว (จิรัชฌ� 2552) และจ�กก�รศึกษ�ของ Gamberini et al. (2006) 

พบว่� ก�รใช้คอมพิวเตอร์ หรือก�รเล่นเกมที่เหม�ะสมและสนุกสน�นในคอมพิวเตอร์ เป็นก�รช่วยให้ 

ผู้สูงอ�ยุได้แบ่งปันประสบก�รณ์กับครอบครัว เอ�ใจของผู้สูงอ�ยุม�อยู่กับครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่อก�ร 

มีสุขภ�พที่ดีด้วย 

คว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งสม�ชิกในครอบครัวกับผู้สูงอ�ยุ เป็นเครื่องหม�ยของคว�มสุขและคว�ม

อบอุ่นในครอบครัว ผู้สูงอ�ยุจะไม่รู้สึกว่�ถูกทอดทิ้งจ�กครอบครัว ก�รใช้คอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต 

และก�รใช้โทรศัพท์มือถือ จะเป็นสะพ�นเชื่อมโยงไปสู่ก�รมีเพื่อนและเพื่อนบ้�นที่ดี ก�รพูดคุย  

เยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนสนทน�บนพื้นฐ�นของก�รมีกิจกรรมที่อ�ศัยเครื่องมือเหล่�นี้ จะทำ�ให้ผู้สูง

อ�ยุไม่รู้สึกซึมเศร้� นอกจ�กนี้ ในกรณีของผู้สูงอ�ยุที่อยู่ต�มลำ�พังไม่มีครอบครัวดูแล ก�รติดต่อสื่อส�ร

กับภ�ยนอกเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุไม่รู้สึกเหง� ก�รใช้อินเทอร์เน็ตค้นห�ข้อมูลหรือก�รใช้อีเมล

สอบถ�มข้อมูลที่จำ�เป็นจะช่วยให้ผู้สูงอ�ยุมีก�รดำ�รงชีวิตที่ดีได้ ก�รวิจัยของ Rideout (2006) พบว่� 

ก�รคน้ห�ขอ้มลูคว�มรูเ้กีย่วกบัย�รกัษ�โรคในอนิเทอรเ์นต็ ไดช้ว่ยใหผู้ส้งูอ�ยมุคีว�มรูเ้กีย่วกบัย�ผ�่นก�ร

แนะนำ�ของบริษัทย�ได้ไม่ย�ก ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ช่วยให้ผู้สูงอ�ยุมีข้อมูลมีคว�มรู้เกี่ยวกับย�รักษ�โรค 

ม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังช่วยให้มีคว�มสนุกสน�นเพลิดเพลินในก�รติดต่อสื่อส�รอีกด้วย

วิธีกำรศึกษำและข้อมูลที่ใช้วิเครำะห์

ก�รศึกษ�นี้ใช้ข้อมูลจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน  

พ.ศ. 2551 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ วิธีก�รศึกษ� คือ วิเคร�ะห์โอก�สและก�รเข้�ถึงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศของผู้สูงอ�ยุ โดยใช้ดัชนีก�รมีและก�รใช้ 1) คอมพิวเตอร์ 2) อินเทอร์เน็ต 3) โทรศัพท์มือถือ 

และ 4) โอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พ กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้วิเคร�ะห์เลือกเฉพ�ะ 

ผู้สูงอ�ยุเท่�นั้น (Select Case) ซึ่งมีจำ�นวน 55,772 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประช�กรในโครงก�ร

สำ�รวจในก�รศึกษ� โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอ�ยุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้น (อ�ยุระหว่�ง 60   –   69 ปี)  

ผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง (อ�ยุระหว่�ง 70   –   79 ปี) และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (อ�ยุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) 

ผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็นว่� เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุทั้งหมดที่เป็นตัวอย่�งแล้ว  

ภ�คกล�ง มีผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด คือ เป็นเพศช�ยร้อยละ 14.7 เพศหญิงร้อยละ 17.8 กรุงเทพมห�นคร 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอ�ยุน้อยที่สุด มีผู้สูงอ�ยุเพศช�ยร้อยละ 2.6 เพศหญิงร้อยละ 3 จะเห็นได้ว่� ในกลุ่ม

ตัวอย่�งผู้สูงอ�ยุแต่ละช่วงวัยในแต่ละภ�ค รวมทั้งกรุงเทพมห�นคร จำ�นวนผู้สูงอ�ยุในวัย 60   –   69 ปี  

มีจำ�นวนม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุในช่วงอ�ยุอ่ืนๆ โดยในภ�คกล�ง มีสัดส่วนผู้สูงอ�ยุเพศช�ยอ�ยุ 60   –   69 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 5.1 และเพศหญิงร้อยละ 6.1 ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเพศช�ยร้อยละ 3.9  

และเพศหญิงร้อยละ 4.4 ส่วนในภ�คเหนือ เป็นเพศช�ยร้อยละ 3.5 และเพศหญิงร้อยละ 3.8 (ต�ร�ง 1)
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ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�งผู้สูงอ�ยุที่ศึกษ�

ภาค เพศ
อายุ รวม

(จำานวน)60   –   69 ปี 70   –   79 ปี 80 ปีขึ้นไป

กรุงเทพมห�นคร ช�ย 0.9 0.8 0.9 2.6 (1,498)

หญิง 1.0 0.9 1.1 3.0 (1,662)

ภ�คกล�ง ช�ย 5.1 4.6 5.0 14.7 (8,250)

หญิง 6.1 5.5 6.2 17.8 (9,919)

ภ�คเหนือ ช�ย 3.5 3.2 3.5 10.2 (5,677)

หญิง 3.8 3.8 3.9 11.5 (6,391)

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ช�ย 3.9 3.4 3.7 11.0 (6,123)

หญิง 4.4 4.2 4.2 12.8 (7,100)

ภ�คใต้ ช�ย 2.7 2.5 2.6 7.8 (4,357)

หญิง 2.9 2.6 3.1 8.6 (4,795)

รวม (จำานวน) 34.3 (19,084) 31.5 (17,665) 34.2 (19,023) 100.0 (55,772)

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ

1) กำรใช้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีของครัวเรือน พ.ศ. 2551 พบว่� ในผู้สูงอ�ยุจำ�นวน  

55,772 คน มีเพียง 15,637 คนเท่�นั้นที่อ�ศัยอยูในครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ (เพศช�ย 7,466 คน  

เพศหญิง 8,171 คน) ก�รศึกษ�ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีก�รใช้คอมพิวเตอร์ จึงวิเคร�ะห์ครอบคลุมเฉพ�ะ 

ผูส้งูอ�ยทุีม่คีอมพวิเตอรใ์นครวัเรอืนเท�่นัน้ ผลก�รวเิคร�ะหแ์สดงใหเ้หน็ว�่ ก�รใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

ของผู้สูงอ�ยุเป็นไปอย่�งแพร่หล�ย ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุที่ใช้คอมพิวเตอร์จะสูงกว่�สัดส่วนของ 

ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในทุกกลุ่มอ�ยุอย่�งชัดเจน กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุวัยต้น อ�ยุ 60   –   69 ปี  

ร้อยละ 95.3 ผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง อ�ยุ 70   –   79 ปี ร้อยละ 95.7 และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป  

ร้อยละ 95.1 เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 4.7 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.9 ในแต่ละ 

กลุ่มอ�ยุเท่�นั้น ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่� ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย เป็นกลุ่มที่มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ 

ในสัดส่วนที่ต่ำ�ที่สุด (รูป 1) 
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รูป 1 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุ จำ�แนกต�มก�รใช้คอมพิวเตอร์

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

เมื่อพิจ�รณ�เปรียบเทียบระหว่�งเพศ พบว่� ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงใช้คอมพิวเตอร์ม�กกว่�เพศช�ยใน

ทุกกลุ่มอ�ยุ โดยกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี จะมีสัดส่วนก�รใช้คอมพิวเตอร์แตกต่�งกันระหว่�งเพศ

ม�กที่สุด โดยเพศช�ยใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 94.3 ในขณะที่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 96.3  

ส่วนกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 70   –   79 ปี มีสัดส่วนก�รใช้คอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกันระหว่�งเพศช�ยและเพศหญิง

ม�กทีส่ดุ โดยรอ้ยละ 95.5 ของผูส้งูอ�ยเุพศช�ย และรอ้ยละ 96 ของผูส้งูอ�ยเุพศหญงิในชว่งอ�ยดุงักล�่ว 

เปน็ผูท้ีใ่ชค้อมพวิเตอร ์(รปู 2) สดัสว่นก�รใชค้อมพวิเตอรข์องผูส้งูอ�ยทุีม่คีว�มแตกต�่งระหว�่งเพศนี ้เปน็

ดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่แตกต่�งกัน โดยผู้สูงอ�ยุเพศหญิงมีก�รเข้�ถึง

เทคโนโลยสี�รสนเทศประเภททีต่อ้งใชท้กัษะ ก�รปฏบิตั ิและก�รเรยีนรูม้�กกว�่เพศช�ย ตลอดจนสะทอ้น

ถึงคว�มพย�ย�มที่แตกต่�งกันระหว่�งช�ยและหญิง ในแต่ละกลุ่มผู้สูงอ�ยุด้วย 
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รูป 2 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำ�แนกต�มเพศ

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

2) กำรใช้อินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีส�รสนเทศอีกประเภทหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รในโลกปัจจุบัน คือ 

อนิเทอรเ์นต็ นบัว�่อนิเทอรเ์นต็เปน็เทคโนโลยกี�รตดิตอ่สือ่ส�รทีท่ำ�ใหผู้ใ้ชรู้ส้กึว�่โลกนีแ้คบลง เนือ่งจ�ก

มีคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พสูง และประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รสื่อส�ร ข้อมูลก�รสำ�รวจชี้ให้เห็นว่�  

ผู้สูงอ�ยุที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในครัวเรือนจำ�นวน 15,637 คน มีจำ�นวน 12,497 คน เท�่นั้น ที่ครัวเรือน 

มีระบบอินเทอร์เน็ต (เพศช�ย 5,894 คน เพศหญิง 6,597 คน) ก�รวิเคร�ะห์ก�รใช้หรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

ของผู้สูงอ�ยุ จึงทำ�ก�รวิเคร�ะห์เฉพ�ะข้อมูลของผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในขอบข่�ยนี้ คืออยู่ในครัวเรือนที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตเท่�นั้น

 ผลก�รศกึษ�พบว�่ ผูส้งูอ�ยกุว�่ 2 ใน 3 ไมไ่ดใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ มเีพยีง 1 ใน 3 ของผูส้งูอ�ยทุัง้หมด

เท�่นัน้ ทีเ่ปน็ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ เมือ่พจิ�รณ�ประกอบกบัผลก�รศกึษ�เกีย่วกบัก�รใชค้อมพวิเตอร ์ทีพ่บว่�

อยู่ในระดับสูงม�กแล้ว จึงอ�จกล่�วได้ว่� สำ�หรับผู้สูงอ�ยุแล้ว ก�รใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีคว�มเกี่ยวพัน

โดยตรงกับก�รใช้อินทอร์เนต ทั้งนี้พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 69.6 ร้อยละ 

71.2 และร้อยละ 70.2 ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี อ�ยุ 70   –   79 ปี และอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ต�มลำ�ดับ 

ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 30.4 ร้อยละ 28.8 และร้อยละ 29.8 ในแต่ละกลุ่มอ�ยุ ต�มลำ�ดับ ที่เป็น 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (รูป 3) นอกจ�กนี้ ยังพบว่� ผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุม�กขึ้น มีแนวโน้มที่จะใช้อินเทอร์เน็ต 

น้อยลง ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นว่� ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีด้�นอินเทอร์เน็ตมีข้อจำ�กัดม�กขึ้นเมื่อ 

อ�ยุม�กขึ้นด้วย 
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รูป 3 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุ จำ�แนกต�มก�รใช้อินเทอร์เน็ต

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

เมื่อจำ�แนกต�มเพศแล้ว พบว่� ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยจะใช้อินเทอร์เน็ตในสัดส่วนสูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศ

หญิง ในทุกกลุ่มอ�ยุ กล่�วคือ ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย อ�ยุ 60   –   69 ปี ร้อยละ 32.2 ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ในขณะ

ที่ผู้สูงอ�ยุเพศหญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ต ในกลุ่มอ�ยุเดียวกัน คิดเป็นเพียงร้อยละ 28.7 เท่�นั้น นอกจ�กนี้  

จะเห็นได้ว่� ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง อ�ยุ 70   –   79 ปี มีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่ำ�กว่�ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ  

อ�ยุ 60   –   69 ปี คือ คิดเป็นร้อยละ 30.5 และร้อยละ 27.3 สำ�หรับผู้สูงอ�ยุเพศช�ย และเพศหญิง  

ต�มลำ�ดับ ส่วนผู้สูงอ�ยุ 80 ปีขึ้นไปนั้น สัดส่วนก�รใช้อินเทอร์เน็ตกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ คิดเป็น 

ร้อยละ 32.4 ของผู้สูงอ�ยุเพศช�ย และร้อยละ 27.6 ของผู้สูงอ�ยุเพศหญิง (รูป 4) คว�มแตกต่�งใน 

ก�รใช้อินเทอร์เน็ตระหว่�งช�ยและหญิงนี้ จะแตกต่�งกันม�กที่สุดในกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) 

คือ ประม�ณร้อยละ 5 ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง (70   –   79 ปี) จะต่�งกันประม�ณร้อยละ 3  

ส่วนกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยต้น (60   –   69 ปี) นั้น จะต่�งกันประม�ณร้อยละ 4 
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รูป 4 

ร้อยละของผู้สงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกต�มเพศ
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ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

3) กำรมีโทรศัพท์มือถือ

ในทำ�นองเดียวกัน ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในขอบข่�ยของก�รศึกษ�ก�รมีโทรศัพท์มือถือ คือ ผู้สูงอ�ยุที่ 

ในครัวเรือนมีโทรศัพท์มือถืออย่�งน้อยหนึ่งเครื่อง ข้อมูลก�รสำ�รวจพบว่� ผู้สูงอ�ยุที่มีโทรศัพท์มือถือใน

ครัวเรือนมีจำ�นวนทั้งสิ้น 34,080 คน (เพศช�ย 16,773 คน เพศหญิง 17,307 คน) ในจำ�นวนนี้ ส่วนใหญ่

มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยเท่�นั้น ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ในภ�พรวม พบว่� ผู้สูงอ�ยุในทุกกลุ่มอ�ยุ มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองร้อยละ 98.6  

และไม่มีโทรศัพท์มือถือเพียงร้อยละ 1.4 (รูป 5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่� ก�รมีหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือของ 

ผู้สูงอ�ยุ ไม่มีคว�มแตกต่�งกันระหว่�งกลุ่มอ�ยุ อ�ยุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญ ที่จะทำ�ให้ก�รมี

โทรศัพท์มือถือลดลงหรือเพิ่มขึ้นแต่อย่�งใด ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์นี้ ชี้ให้เห็นว่� โทรศัพท์มือถือเป็น

เทคโนโลยีที่มีก�รใช้กันอย่�งแพร่หล�ย ในผู้สูงอ�ยุทุกกลุ่มอ�ยุ ก�รเป็นเจ้�ของโทรศัพท์มือถือของ 

ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กนี้ ย่อมส่งผลต่อก�รที่ผู้สูงอ�ยุจะมีก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือม�กกว่�

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต ที่ต้องอ�ศัยคว�มรู้ และคว�มเข้�ใจที่ซับซ้อนม�กกว่�
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รูป 5 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุ จำ�แนกต�มก�รมีโทรศัพท์มือถือ 
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คว�มแตกต่�งท�งเพศมีผลต่อก�รมีโทรศัพท์มือถือเพียงเล็กน้อย จ�กก�รศึกษ�พบว่� ผู้สูงอ�ยุ 

เพศหญิงเป็นเจ้�ของโทรศัพท์มือถือในสัดส่วนสูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยในทุกกลุ่มอ�ยุ กล่�วคือ ในขณะที่

ผู้สูงอ�ยุเพศช�ย มีโทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ 98.5 ร้อยละ 98.4 และร้อยละ 98.5 ผู้สูงอ�ยุเพศหญิง 

มีโทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ 98.7 ร้อยละ 98.8 และร้อยละ 98.6 ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี 

70   –   79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป ต�มลำ�ดับ (รูป 6) ซึ่งสะท้อนก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 

ของผู้สูงอ�ยุเพศหญิงที่มีม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยเล็กน้อย

รูป 6 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุที่มีโทรศัพท์มือถือ จำ�แนกต�มเพศ 
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ต่ํากวา 100 บาท

100-199 บาท

200 บาท ขึ้นไป

5-7 วัน ใน 1 สัปดาห

1-4 วัน ใน 1 สัปดาห

1-3 วัน ใน 1 เดือน

1-11 วัน ใน 1 ป

5-7 วัน ใน 1 สัปดาห

1-4 วัน ใน 1 สัปดาห

1-3 วัน ใน 1 เดือน

1-11 วัน ใน 1 ป
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5-7 วัน ใน 1 สัปดาห

1-4 วัน ใน 1 สัปดาห

1-3 วัน ใน 1 เดือน

1-11 วัน ใน 1 ป

5-7 วัน ใน 1 สัปดาห
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1-11 วัน ใน 1 ป

4) โอกำสกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ

4.1 ความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ผลจ�กก�รศึกษ�กลุ่มตัวอย่�งผู้สูงอ�ยุที่ใช้คอมพิวเตอร์พบว่� จำ�นวนครั้งหรือคว�มถี่ที่ผู้สูงอ�ยุ 

ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นดัชนีที่สำ�คัญในก�รสะท้อนโอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีท�งด้�นคอมพิวเตอร์ของ 

ผู้สูงอ�ยุ ดังนั้น จำ�นวนครั้งของก�รใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่�จะเป็นในแต่ละเดือน หรือในแต่ละวัน  

ของผู้สูงอ�ยุแต่ละคนที่แตกต่�งกัน ย่อมส่งผลให้โอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีนั้นๆ แตกต่�งกันด้วย ทั้งนี้ 

เนื่องจ�กคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีคว�มซับซ้อน ผู้ใช้จำ�เป็นต้องเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะโดย 

ก�รปฏิบัติ คว�มถี่ในก�รใช้คอมพิวเตอร์จึงส่งผลต่อก�รพัฒน�ทักษะ และคว�มชำ�น�ญของผู้ใช้ ผลก�ร

ศึกษ�พบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มอ�ยุ ใช้คอมพิวเตอร์เพียง 1   –   3 วันต่อเดือนเท่�นั้น โดยคิดเป็น

ร้อยละ 42.8 ของผู้สูงอ�ยุวัยต้น (60   –   69 ปี) ร้อยละ 41.7 ของผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง (70   –   79 ปี) และร้อยละ 

41.5 ของผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นก�รใช้ที่มีคว�มถี่ค่อนข้�งต่ำ� ประเด็นที่น่�สนใจ คือ  

พบว่� อ�ยุเป็นปัจจัยสำ�คัญประก�รหนึ่งส่งผลต่อคว�มถี่ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ กล�่วคือ อ�ยุที่เพิ่มขึ้น  

ส่งผลให้คว�มถี่ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ต่ำ�ลง จะเห็นได้ว่� กลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยกล�งและวัยปล�ยมีแนวโน้มที่

จะใชค้อมพวิเตอรน์อ้ยลง สดัสว่นผูส้งูอ�ย ุอ�ย ุ70   –   79 ป ีและ 80 ปขีึน้ไป ทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์พยีง 1   –   11 

วันต่อปี มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20.9 ซึ่งนับว่�เป็นก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่น้อยม�ก (รูป 7) ผลก�รศึกษ�ที่แสดง

ให้เห็นถึงคว�มถี่ของก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับต่ำ�นี้ ย่อมหม�ยถึงก�รปฏิบัติก�รท�งคอมพิวตอร์ที่

อยูใ่นระดบัต่ำ�ดว้ย เนือ่งจ�กก�รปฏบิตักิ�รท�งคอมพวิเตอรเ์ปน็ก�รเข�้ถงึเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ีใ่หผ้ล

โดยตรงและมีประสิทธิภ�พ นอกเหนือจ�กก�รเรียนรู้โดยก�รอ่�นจ�กเอกส�ร 

รูป 7 

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละช่วงอ�ยุ จำ�แนกต�มคว�มถี่ในก�รใช้คอมพิวเตอร์

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551



215

4.2 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต

ในทำ�นองเดียวกัน จำ�นวนครั้งหรือคว�มถี่ของก�รเข้�ใช้อินเทอร์เน็ต ก็เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�ร 

เข้�ถงึเทคโนโลยสี�รสนเทศของผูส้งูอ�ย ุเพร�ะยิง่ผูส้งูอ�ยใุชอ้นิเทอรเ์นต็บอ่ยครัง้ม�กเท�่ไร กจ็ะยิง่เพิม่

ประสิทธิภ�พก�รเรียนรู้ ก�รค้น คว้�ห�ข้อมูลในโลกกว้�ง และก�รฝึกทักษะก�รใช้คอมพิวเตอร์ให้มี 

คว�มชำ�น�ญเพิ่มขึ้น ผลก�รศึกษ�เกี่ยวกับคว�มถี่ในก�รใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในระดับต่ำ�นี้ สอดคล้อง

คว�มถี่ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับต่ำ� เพร�ะก�รใช้ง�นในโลกของระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งอยู่บน 

พื้นฐ�นของก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภ�พ โดยพบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ กล่�วคือ ร้อยละ 37.6  

ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี ร้อยละ 36.2 ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 70   –   79 ปี และร้อยละ 39.2 ของผู้สูงอ�ยุ 

อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ใช้อินเทอร์เน็ต 1   –   3 วัน ต่อเดือนเท่�นั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีด้�น

อินเทอร์เน็ตที่มีไม่ม�กนัก ส่วนก�รใช้อินเทอร์เน็ตที่จัดอยู่ในระดับป�นกล�ง คือ ใช้อินเทอร์เน็ต 1   –   4 วัน 

ต่อสัปด�ห์น้ัน ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี และ 70   –   79 ปี นั้น คิดเป็นสัดส่วนเท�่กัน คือ เท�่กับ 

ร้อยละ 25.1 และคิดเป็นร้อยละ 23.1 ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป (รูป 8) 

รูป 8

ร้อยละของผู้สูงอ�ยุในแต่ละกลุ่มอ�ยุ จำ�แนกต�มคว�มถี่ในก�รใช้อินเทอร์เน็ต 
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200 บาท ขึ้นไป

5-7 วัน ใน 1 สัปดาห

1-4 วัน ใน 1 สัปดาห

1-3 วัน ใน 1 เดือน

1-11 วัน ใน 1 ป

5-7 วัน ใน 1 สัปดาห

1-4 วัน ใน 1 สัปดาห

1-3 วัน ใน 1 เดือน

1-11 วัน ใน 1 ป

ที่ม�: คำ�นวณจ�กสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2551

4.3 รายจ่ายค่าใช้อินเทอร์เน็ต

นอกจ�กคว�มถี่ในก�รใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ค่�ใช้จ่�ยอินเทอร์เน็ตร�ยเดือนก็แสดงให้เห็นถึงโอก�ส

ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีของผู้สูงอ�ยุได้อีกประก�รหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งคว�มถี่ของก�รใช้อินเทอร์เน็ตมี

ม�กเท�่ไร ค�่ใชจ้�่ยอนิเทอรเ์นต็กม็แีนวโนม้ว�่จะสงูต�มไปดว้ย แตส่ำ�หรบัผูส้งูอ�ยนุัน้ ก�รใชอ้นิเทอรเ์นต็ 
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ที่ไม่บ่อยครั้งนัก ประกอบกับก�รที่ครอบครัวเป็นผู้จ่�ยค่�ใช้อินเทอร์เน็ตให้ ก็ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้

อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอ�ยุต่ำ�ลง หรืออ�จไม่ต้องจ่�ยเลยก็เป็นได้ ผลก�รศึกษ�พบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่  

จะมีค่�ใช้จ่�ยที่เป็นค่�ใช้อินเทอร์เน็ตร�ยเดือนที่ค่อนข้�งต่ำ� ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่� สัดส่วนผู้สูงอ�ยุ ที่มีก�ร

จ่�ยค่�ใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือนต่ำ�กว่� 100 บ�ท นั้น จะลดลงต�มอ�ยุที่สูงขึ้น กล่�วคือ คิดเป็นร้อยละ 

61.5 ของผู้สูงอ�ยุวัยต้น ร้อยละ 58.6 ของผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง และร้อยละ 58.6 ของผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย  

ในท�งตรงกันข้�ม กลับพบว่�สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยที่ใช้อินเทอร์เน็ต แต่ไม่ต้องรับภ�ระค่�บริก�ร

ใช้อินเทอร์เน็ต จะสูงกว่�สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยกล�ง (รูป 9) 
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4.4 รายจ่ายค่าใช้โทรศัพท์มือถือ

ก�รใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่อส�รก็แสดงถึงก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีของผู้สูงอ�ยุ ก�รติดต่อ 

ท�งโทรศัพท์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโทรศัพท์มือถือ ที่มีคว�มสะดวกในทุกสถ�นที่ ย่อมทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมี 

คว�มใกล้ชิดกับครอบครัวและมีคว�มอบอุ่นม�กขึ้น ร�ยจ่�ยค่�ใช้โทรศัพท์มือถือร�ยเดือน จึงส�ม�รถ

สะท้อนถึงปริม�ณ และระยะเวล�ของก�รใช้โทรศัพท์มือถือ ผลก�รศึกษ�พบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ คือ 

ร้อยละ 45.2 ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี และของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 70   –   79 ปี และร้อยละ 47.9 ของ 

ผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 80 ปี ขึ้นไป ใช้โทรศัพท์มือถือในก�รติดต่อสื่อส�ร โดยเสียค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือนต่ำ�กว่� 300 

บ�ท ตรงกันข้�มกับร้อยละ 5.2 ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 60   –   69 ปี ร้อยละ 4.7 ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 70   –   79 ปี 

และร้อยละ 5 ของผู้สูงอ�ยุ อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป ที่มีค�่ใช้โทรศัพท์มือถือต่อเดือนสูงกว�่ 900 บ�ทขึ้นไป  

(รูป 10) 
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สรุป

ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศของผู้สูงอ�ยุท้ังส�มช่วงอ�ยุ คือ วัยต้น (60   –   69 ปี) วัยกล�ง (70   –   79 ปี)  

และวัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) นั้น มีคว�มแตกต่�งกัน ทั้งในก�รใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์

มือถือ ทั้งนี้ สัดส่วนผู้สูงอ�ยุวัยต้น จะมีก�รใช้เทคโนโลยีประเภทต�่งๆ สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุในช่วงวัยอื่นๆ 

สำ�หรับก�รใช้คอมพิวเตอร์นั้น พบว่�ผู้สูงอ�ยุในทุกกลุ่มอ�ยุ มีสัดส่วนก�รใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูง

ม�ก โดยผู้สูงอ�ยุเพศหญิงจะใช้คอมพิวเตอร์ในสัดส่วนที่สูงกว่�ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยในทุกช่วงอ�ยุเล็กน้อย 

อย่�งไรก็ดี คว�มถี่ของก�รใช้คอมพิวเตอร์ในผู้สูงอ�ยุยังอยู่ในระดับต่ำ� ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีด้�น

คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอ�ยุจึงยังไม่แพร่หล�ย ก�รพัฒน�ทักษะท�งก�รใช้คอมพิวเตอร์จึงยังมีไม่ม�กนัก 

เนื่องจ�กคอมพิวเตอร์เป็นก�รทำ�ง�นบนพื้นฐ�นของหลักก�รที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทันสมัย และรวดเร็ว  

ผู้สูงอ�ยุจึงต้องเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและคว�มชำ�น�ญ และใช้ง�นได้อย่�งถูกต้องจึงจะ 

เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ (Kantner and Rosenbaum 2003) 

สำ�หรบัก�รใชอ้นิเทอรเ์นต็นัน้ พบว�่ สดัสว่นผูส้งูอ�ยทุีไ่มใ่ชอ้นิเทอรเ์นต็มมี�กกว�่ผูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์นต็

อย่�งม�ก โดยเฉพ�ะในกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยกล�ง (70   –   79 ปี) และผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) ซึ่งทำ�ให้ 

เกิดข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศ ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้ข้อมูล ก�รค้นคว้� ก�รเรียนรู้และ 

รับข้อมูลข่�วส�รในโลกกว�้ง โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว�่ ผู้สูงอ�ยุเพศช�ยใช้อินเทอร์เน็ตม�กกว่� 

ผู้สูงอ�ยหญิงในทุกกลุ่มอ�ยุ 
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โอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พด้�นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอ�ยุ  

ซึ่งสะท้อนได้จ�กคว�มถี่ในก�รใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ยังอยู่ในระดับต่ำ� โดยผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ทั้งวัยต้น  

วัยกล�ง และวัยปล�ย ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพียง 1   –   3 วัน ต่อเดือนเท่�นั้น ประเด็นที่ 

น่�สนใจ คือ โดยเปรียบเทียบแล้ว โทรศัพท์มือถือจัดได้ว่�เป็นเทคโนโลยีที่ผู้สูงอ�ยุใช้กันแพร่หล�ยที่สุด 

ในก�รติดต่อสื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน ในทุกกลุ่มอ�ยุ และทุกเพศ ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่จึงจ่�ยค่�ใช้โทรศัพท์

มือถือต่อเดือนเป็นจำ�นวนเงินที่สูงกว่�ค่�ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งก�รใช้โทรศัพท์มือถืออย่�งแพร่หล�ยนี้  

ย่อมแสดงให้เห็นถึงโอก�สก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือในระดับสูงด้วย
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บทคัดย่อ

โครงก�รวิจัยเรื่อง “ก�รศึกษ�สภ�พ ปัญห� คว�มต้องก�ร และรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและ
ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษ�สภ�พ ปัญห� และคว�มต้องก�รด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่
วยัแรงง�น ในเขตเมอืงและเขตชนบท 2) นำ�เสนอรปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั 
เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น และ 3) จัดทำ�ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ยก�รนำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�น
ก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น อ�ยุระหว่�ง 50-59 ปี ไปสู่ก�รปฏิบัติ จ�กก�รศึกษ�
พบปัญห�และคว�มต้องก�รในก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้
ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น อ�ยุ 50-59 ปี ในเขตเมืองและเขตชนบทในแต่ละ
กลุ่มที่ศึกษ�มีคว�มแตกต่�งกัน

คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุไทย ผู้ใหญ่วัยแรงงาน การศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนเกษียณ

ABSTRACT

The purpose of the research was to study the state, problems, needs, non   –   formal and informal education 
models to enhance learning, for the preparation of the Thai labour population entering elderly age (50   –   59 years 
of age), to propose a model in organizing these non   –   formal and informal education activities and propose  
policy recommendations in implementing the developed model into practice. Mixed methodology and multiple 
applications were applied in the research design. The results reveal the differences in problems and needs in 
organizing non   –   formal and informal education activities to enhance learning for the preparation of the Thai labour 
population entering into elderly age.

Keywords: Thai elderly, Thai labor population, Preretirement education
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บทน�ำ

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร ตลอดจนก�รลดลงของอัตร�ก�รเกิดและอัตร�ก�รต�ย  

ทำ�ให้ประเทศไทยก้�วสู่ “สังคมผู้สูงอ�ยุ” (Aging society) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รใช้ทรัพย�กร 

ในทุกด้�น โดยประเทศไทยได้ก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สถ�นก�รณ์ดังกล่�วสะท้อน 

ให้เห็นคว�มจำ�เป็นในก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้ใหญ่วัยแรงง�น เพื่อรองรับก�รเข้�สู่วัยสูงอ�ยุอย่�งมี

คุณค่� ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�ก่อนวัยผู้สูงอ�ยุ หรือที่เรียกอย่�งเป็นท�งก�รว่� ก�รเตรียมตัวก่อนเกษียณ  

(Preretirement education) ก�รศึกษ�จึงมีบทบ�ทสำ�คัญอย�่งยิ่งในก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พของ

บุคคล เพื่อเตรียมคว�มพร้อมก่อนก้�วเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ 

เนือ้ห�ทีน่ำ�เสนอในบทคว�มนี ้นำ�ม�จ�กผลก�รศกึษ�ในโครงก�รวจิยัเรือ่ง “ก�รศกึษ�สภ�พ ปญัห� 

คว�มต้องก�ร และรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น” ดำ�เนินง�นโดยคณะ

ครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย 

(มส.ผส.) และ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ซึ่งโครงก�รวิจัยดังกล่�ว มุ่งเสนอ

รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�ร 

เตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น โดยก�รบูรณ�ก�รก�รศึกษ�นอกระบบและ

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่

วยัแรงง�นทีม่อี�ยรุะหว�่ง 50   –   59 ป ีทีม่คีว�มยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัสภ�พ ปญัห� และคว�มตอ้งก�ร 

ในวิถีชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งคว�มพร้อมและศักยภ�พในก�รเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒน�คว�มรู้ 

ทักษะ และเจตคติที่ดี ส�ม�รถเตรียมตัวก่อนก�รเกษียณอ�ยุ เป็นผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพฤฒิพลัง (Active 

aging) และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งแท้จริง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษ�สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่

วัยแรงง�น ในเขตเมืองและเขตชนบท

2. นำ�เสนอรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น 

3. จดัทำ�ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยก�รนำ�รปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�

ต�มอธัย�ศยั เพือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�น

ไปสู่ก�รปฏิบัติ 

วิธีกำรวิจัย

ก�รออกแบบแผนก�รวิจัยเป็นลักษณะระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed method) ทั้งในเชิงปริม�ณและ

คุณภ�พ ที่เป็นก�รประยุกต์ลักษณะพหุ (Multiple application) มีกระบวนก�รตรวจสอบข้อมูลที่เป็นระบบ 

และส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้�หม�ยที่มีคว�มหล�กหล�ย ซึ่งมีขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

ดังต่อไปนี้
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1) ขั้นตอนการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นก�รศึกษ�เอกส�รเกี่ยวกับสภ�พของก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข�้สู่วัยผู้สูงอ�ยุ 

ของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ในเขตเมืองและเขตชนบท 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นก�รสำ�รวจปัญห�และคว�มต้องก�รก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและ

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่

วัยแรงง�น ในเขตเมืองและเขตชนบท 

2) ขั้นตอนการพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 ก�รสังเคร�ะห์รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย

เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น  

ขั้นตอนที่ 2 ก�รศึกษ�กรณีตัวอย่�งที่ดี 

ขั้นตอนที่ 3 ก�รร่�งรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย

เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น 

ขัน้ตอนที ่4 ก�รตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของรปูแบบ และขอคว�มคดิเหน็ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ย 

3) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสังเคร�ะห์กรอบแนวคิดในก�รศึกษ�

เอกส�ร แบบศกึษ�เอกส�ร แบบสอบถ�มก�รศกึษ�ปญัห�และคว�มตอ้งก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข้�สู่

วัยผู้สูงอ�ยุ แบบสำ�รวจกรณีตัวอย่�งที่ดี แบบสัมภ�ษณ์กรณีตัวอย่�งที่ดี ต�ร�งสังเคร�ะห์ข้อมูลกรณี

ตัวอย่�งที่ดี แนวท�งก�รสนทน�กลุ่มเพื่อนำ�เสนอรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�ร

ศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัย

แรงง�น และแนวท�งก�รสนทน�กลุม่เพือ่ตรวจสอบขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยก�รนำ�รปูแบบก�รจดักจิกรรม

ก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั เพือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้

สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�นไปสูก่�รปฏบิตั ิจ�กนัน้นำ�ขอ้มลูทีไ่ดม้�วเิคร�ะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

นำ�เสนอขอ้มลูรปูแบบต�ร�งและคำ�บรรย�ย วเิคร�ะหค์ว�มแปรปรวน (ANOVA) และก�รเปรยีบเทยีบเปน็

ร�ยคู่โดยใช้วิธีก�รของ Scheffé 

4) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุม่ตวัอย�่ง คอื ประช�กรทีอ่ยูใ่นวยัผูใ้หญต่อนปล�ย (อ�ย ุ50   –   59 ป)ี ในเขตเมอืงและเขตชนบท 

ผู้วิจัยดำ�เนินก�รคัดเลือกกลุ่มตัวอย่�งด้วยวิธีก�รสุ่มแบบหล�ยขั้นตอน จำ�แนกเป็นจังหวัด หน่วยง�น  

เขต และอ�ยุ คำ�นวณได้ขน�ดกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน 10,032 คน จ�กประช�กรที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปล�ย

อ�ยุระหว่�ง 50   –   59 ปี ที่อยู่อ�ศัยในเขตเมืองและชนบทจำ�นวนทั้งสิ้น จำ�นวน 5,124,481 คน อย่�งไร

ก็ต�ม มีจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งสิ้น 8,245 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของขน�ดตัวอย่�งที่คำ�นวณได้
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ผลกำรศึกษำ

ส่วนที่ 1 สภำพปัญหำและควำมต้องกำร

จ�กก�รศึกษ�เอกส�ร และผลจ�กก�รวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูลกรณีศึกษ�ที่ดี พบว่� 

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตร�ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุที่รวดเร็ว เพิ่มเป็นร้อยละ 11.1 ซึ่งนับ

ว่�มีอัตร�ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 และค�ดก�รณ์ว่�จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี  

พ.ศ. 2568 หรือมีจำ�นวนประช�กรผู้สูงอ�ยุประม�ณ 14.5 ล้�นคน ทำ�ให้ประเทศไทยเข้�สังคมผู้สูงอ�ยุ

อย่�งเต็มตัว (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2551) นอกจ�กนี้ พบว่�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเตรียมคว�ม

พรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�น ในเขตเมอืงและเขตชนบท ม ี2 รปูแบบหลกั คอื ก�รศกึษ� 

นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั ต�มพระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�ม

อัธย�ศัย พ.ศ. 2551 ที่อธิบ�ยว่� กิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบเป็นกิจกรรมเพื่อให้คว�มรู้พื้นฐ�นสำ�หรับ

ก�รดำ�เนินชีวิต ก�รศึกษ�ต่อเนื่อง ก�รให้ข้อมูลข่�วส�รต�มสถ�นก�รณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อห�

ส�ระ ประกอบด้วย คว�มรู้เกี่ยวกับสุขภ�พอน�มัย สุขภ�พจิต ก�รเตรียมตัวด้�นก�รเงิน ก�รสร้�งอ�ชีพ 

สวัสดิก�รสังคมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ง�นอดิเรกและสันทน�ก�ร ฯลฯ (สุรกุล 2541; เพ็ญแข 2550)

กระบวนก�รถ�่ยทอดเนื้อห�มีหล�กหล�ย เช่น ชุดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง ก�รฝึกอบรม โครงก�ร

ค่�ยเตรียมคว�มพร้อมสู่วัยผู้สูงอ�ยุ กิจกรรมกลุ่มสนใจ ก�รฝึกอ�ชีพระยะสั้น ร�ยก�รวิทยุ โทรทัศน์  

สื่อเอกส�รสิ่งพิมพ์ เป็นต้น และกิจกรรมก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยอ�ศยัทรพัย�กรก�รเรยีนรูแ้ละแหลง่ก�รเรยีนรู ้อ�ท ิก�รศกึษ�ผ�่นสือ่ต�่งๆ เชน่ อนิเทอรเ์นต็ 

เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกโทรทัศน์ ร�ยก�รโทรทัศน์ ร�ยก�รวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หอกระจ�ยข่�ว นิทรรศก�ร สื่อบุคคล ฯลฯ กิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยง�นจัด เช่น ค่�ยผู้สูงอ�ยุ  

ก�รฝกึอบรม ก�รไปทศันศกึษ� ก�รเสวน�กลุม่เพือ่แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ ก�รกฬี�และก�รนนัทน�ก�ร 

กจิกรรมท�งศ�สน�และวฒันธรรม ฯลฯ เพือ่ใหผู้เ้ข�้รว่มกจิกรรมไดร้บัคว�มรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีด่ ี(บรรล ุ

2537; ทักษอร 2541; ปรีช� และคณะ 2541; สุรกุล 2541; อัมพร 2542; เพ็ญแข 2550)

จ�กก�รวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูลกรณีศึกษ�ที่ดี จำ�นวน 5 กรณี ภาครัฐ คือ องค์ก�รบริห�ร

สว่นตำ�บลดงมลูเหลก็ และสถ�นอีน�มยัดงมลูเหลก็ จงัหวดัเพชรบรูณ ์ศนูยพ์ฒัน�ก�รจดัสวสัดกิ�รสงัคม

ผู้สูงอ�ยุภูเก็ต กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

รัฐวิสาหกิจ คือ ก�รประป�นครหลวง และก�รไฟฟ�้ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย ภาคประชาชน ชมรม

ผูส้งูอ�ยอุำ�เภอเดมิบ�งน�งบวช โรงพย�บ�ลเดมิบ�งน�งบวช อำ�เภอเดมิบ�งน�งบวช จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

พบว่� ส่วนใหญ่มีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอ�ยุ  

มีเนื้อห�ส�ระในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ครอบคลุม 4 ด้�น ที่เกี่ยวข้องกับก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�สู่วัย

ผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย 1) ด้�นสุขภ�พอน�มัย 2) ด้�นก�รปรับตัวท�งสังคมและจิตใจ 3) ด้�นพฤติกรรม

ก�รออม 4) ด้�นพฤติกรรมก�รเรียนรู้ เช่น เป้�หม�ยในก�รพัฒน�สุขภ�พชุมชน ว�งแผนก�รออม และ

สุขภ�พอน�มัย 
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กระบวนก�รพัฒน�กิจกรรมเริ่มจ�กก�รศึกษ�ปัญห�ของชุมชนโดยก�รประชุมห�รือ ก�รจัดเวที 

ช�วบ้�น เพื่อห�ส�เหตุของปัญห�และห�แนวท�งก�รแก้ปัญห� ก�รพัฒน�โครงก�รหรือกิจกรรมร่วมกับ

เครอืข�่ย ก�รกำ�กบัตดิต�มและประเมนิผล รปูแบบกจิกรรมก�รเรยีนรู ้เชน่ ก�รบรกิ�รขอ้มลูคว�มรูท้ีเ่ปน็

ประโยชน ์ผูท้ีต่อ้งก�รจะเตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นก�รเข�้สูว่ยัสงูอ�ย ุและผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้กจิกรรมส�ธ�รณะ

ประโยชน์ต่อกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ต�มอัธย�ศัย เช่น ก�รศึกษ�ดูง�นแหล่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต่�งๆ ก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิก และร่วมมือกับกลุ่มเครือข�่ยทั้งจ�ก

หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และชุมชน 

จ�กก�รศกึษ�ปญัห�และอปุสรรค พบว�่ หนว่ยง�นสว่นใหญไ่มป่ระสบปญัห�ในก�รดำ�เนนิโครงก�ร

หรอืกจิกรรมก�รเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นเข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ย ุเนือ่งจ�กเปน็กจิกรรมทีม่คีว�มสำ�คญั 

มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต และเป็นก�รให้บริก�รที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย  

ปัญห�และอุปสรรคที่พบเป็นส่วนน้อย ได้แก่ ก�รข�ดแคลนบุคล�กร ข�ดแคลนเจ้�หน้�ที่ผู้ประส�นง�น 

ปัญห�ด้�นก�รสื่อส�ร เป็นต้น 

ปจัจยัสง่เสรมิคว�มสำ�เรจ็ ประกอบดว้ย ชมุชนหรอืองคก์รมคีว�มเขม้แขง็ มศีกัยภ�พในก�รจดัก�ร

ปญัห�ดว้ยตวัเอง มวีทิย�กรหรอืบคุล�กรทีม่คีว�มรู ้ประสบก�รณ ์และคว�มส�ม�รถในก�รจดักระบวนก�ร

และถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระที่ถูกต้อง ชุมชนใช้กระบวนก�รพัฒน�อย่�งมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินโครงก�ร 

เนื้อห�หลักสูตรมีคว�มสอดคล้องกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�ร มีงบประม�ณสนับสนุนอย่�ง 

เพียงพอ ได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นระดับท้องถิ่น และชุมชน/องค์กรมีนโยบ�ยที่ชัดเจนใน 

ก�รส่งเสริม และสนับสนุนก�รจัดโครงก�รหรือกิจกรรมเพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ 

รวมทั้งบริบทชุมชนที่มีลักษณะคว�มเป็นเครือญ�ติ มีคว�มสนิทสนมคุ้นเคยกัน จึงเอื้อต่อก�รดำ�เนินง�น

ทั้งในระดับหน่วยง�น และในระดับชุมชนโดยรวม และที่สำ�คัญผู้เข้�ร่วมโครงก�รเห็นคว�มสำ�คัญ  

และต้องก�รเข้�ร่วมโครงก�รอย่�งต่อเนื่อง 

ในส่วนของก�รสำ�รวจปัญห�และคว�มต้องก�รก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�

ต�มอธัย�ศยั เพือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�น

ในเขตเมืองและเขตชนบท ผู้วิจัยพบปัญห�และคว�มต้องก�รในก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัย

ผู้สูงอ�ยุ 4 ด้�น ดังนี้ 

1) การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย พบว่� ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีปัญห�อยู่ในระดับน้อย 

( X = 2.40) และมคีว�มตอ้งก�รอยูใ่นระดบัม�ก ( X = 2.65) โดยมปีญัห�ก�รห�คว�มรูเ้รือ่งก�รจดัสภ�พ

แวดลอ้มเพือ่คว�มปลอดภยัม�กทีส่ดุ ( X = 2.57) หม�ยถงึ มคีว�มรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งก�รจดัสภ�พแวดลอ้ม

เพื่อคว�มปลอดภัยในบ้�น แต่ยังทำ�ไม่ได้ และมีคว�มต้องก�รก�รดูแลสุขภ�พโดยก�รตรวจสุขภ�พ 

ประจำ�ปีม�กที่สุด ( X = 2.96) หม�ยถึง เข้�รับก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีเป็นประจำ�ทุกปี 

2) การเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ พบว่� ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีปัญห�

อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.37) และมคีว�มตอ้งก�รอยูใ่นระดบัม�ก ( X = 2.78) โดยมปีญัห�ก�รเปน็สม�ชกิ

กลุ่มหรือชมรมของคนวัยใกล้เคียงกันม�กที่สุด ( X = 2.70) หม�ยถึง เป็นสม�ชิกกลุ่มหรือชมรมของ

วัยใกล้เคียงกัน แต่ไม่เคยร่วมกิจกรรม และมีคว�มต้องก�รก�รเรียนรู้และปรับตัวเกี่ยวกับสุขภ�พจิต 

ม�กที่สุด ( X = 2.96) หม�ยถึง ต้องก�รเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภ�พจิต และฝึกก�รปรับตัว 
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3) การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมการออม พบว่� ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีปัญห�อยู่ในระดับ

น้อย ( X = 2.44) และมีคว�มต้องก�รอยู่ในระดับม�ก ( X = 2.83) โดยมีปัญห�ก�รจัดก�รก�รเงิน

และก�รลงทุนม�กที่สุด ( X = 2.65) หม�ยถึง ไม่มีคว�มรู้เรื่องก�รว�งแผนก�รเงิน ก�รจัดก�รก�รเงิน 

ก�รลงทุน และมีคว�มต้องก�รก�รส่งเสริมก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รออมและก�รลงทุน ( X = 2.92) 

และก�รจัดก�รก�รเงินและก�รลงทุน ( X = 2.92) ม�กที่สุด หม�ยถึง มีคว�มต้องก�รได้รับก�รส่งเสริม

ในก�รเตรียมคว�มพร้อมเรื่องก�รออมและก�รลงทุนบ้�ง และต้องก�รคว�มรู้เรื่องก�รว�งแผนก�รเงิน  

ก�รจัดก�รก�รเงิน และก�รลงทุน และ 4) ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นพฤติกรรมก�รเรียนรู้ สรุปว่� ผู้ใหญ่

วัยแรงง�นมีปัญห�อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.03) และมีคว�มต้องก�รอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.30) 

โดยมีปัญห�ก�รได้รับก�รพัฒน�ทักษะในก�รเรียนรู้ม�กที่สุด ( X = 2.56) หม�ยถึง เคยได้รับก�รพัฒน�

ทักษะในก�รเรียนรู้บ้�ง และมีคว�มต้องก�รก�รฝึกนิสัยก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องม�กที่สุด ( X = 2.99) 

หม�ยถึง ต้องก�รฝึกนิสัยก�รเรียนรู้เป็นประจำ�อย่�งต่อเนื่อง

ผลก�รเปรียบเทียบ พบว่� ปัญห�และคว�มต้องก�รก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและ 

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่

วัยแรงง�น จำ�แนกต�มอ�ยุ พื้นที่ที่อยู่อ�ศัย กลุ่มอ�ชีพ มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

ที่ระดับ .05

ส ่วนที่  2 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้

ผูว้จิยัใชแ้นวคดิก�รศกึษ�ตลอดชวีติ ต�มพระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�

ต�มอัธย�ศัย พ.ศ. 2551 เป็นแนวคิดพื้นฐ�นสำ�คัญ เพื่อพัฒน�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ� 

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัย 

ผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�นที่มีอ�ยุระหว่�ง 50   –   59 ปี ในภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รัฐวิส�หกิจ และภ�ค

ประช�ชน โดยรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุที่นำ�ม�ใช้ในโครงก�รนี้ประกอบด้วย 

หลักการจัดกิจกรรม

ใช้หลักก�รบูรณ�ก�รแบบองค์รวม เชื่อมโยงระหว�่งปัญห�และคว�มต้องก�ร เนื้อห�เฉพ�ะต�ม

เรื่อง วิธีก�รและรูปแบบก�รจัดกิจกรรมท�งก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ใช้ก�ร

สนับสนุนเครือข่�ยก�รจัดกิจกรรมอย�่งร่วมมือร่วมใจ และก�รส่งเสริมให้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง 

เครือข่�ยก�รจัดกิจกรรมเป็นกระบวนก�รในก�รจัดระบบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน 

องค์ก�ร และหน่วยง�นต่�งๆ ให้เกื้อกูลและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

คว�มรู้และประสบก�รณ์ ก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ เป็นกระบวนก�รสร�้งคว�มรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ด้วยก�รนำ�เอ�ประสบก�รณ์เดิมม�บูรณ�ก�รเพื่อสร้�งก�รเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น ก�รเรียนรู้เพื่อก�รแก้ปัญห�

อย่�งต่อเนื่อง เป็นก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดแก้ปัญห� และตระหนักรู้ในปัญห�ที่อ�จเกิด

ขึ้นด้วยก�รปฏิบัติจริงโดยก�รใช้ทักษะก�รคิดแก้ปัญห� และก�รเรียนรู้เพื่อก�รปรับเปลี่ยนสู่ก�รใช้ชีวิต
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อย่�งเป็นสุข เป็นก�รเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่บุคคลปรับเปลี่ยนกรอบคว�มคิดที่เคยยึดถือม� ไปเป็น

มโนทัศน์ใหม่ที่มีคว�มครอบคลุมกว่�เดิม เปิดกว้�ง มีคว�มชัดเจน ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงคว�มรู้สึก

นกึคดิ เปน็มโนทศันท์ีเ่กดิจ�กก�รวพิ�กษใ์นอดตีทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มเชือ่ใหมข่ึน้ม� และคว�มคดิคว�มเชือ่นี้

ได้รับก�รยอมรับว่�เหม�ะสมและส�ม�รถเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อไป (อ�ชัญญ� และคณะ 2552)

กระบวนการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้วยกระบวนก�ร 6 ขั้นตอน ดังนี้

1) สำ�รวจสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รของก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ

2) กำ�หนดวัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้

3) กำ�หนดเนื้อห�ส�ระ ประกอบด้วยอย่�งน้อย 4 ด้�น ได้แก่ ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นสุขภ�พ

อน�มยั ก�รเตรยีมคว�มพร้อมด้�นก�รปรับตัวท�งสังคมและจิตใจ ก�รเตรยีมคว�มพร้อมด้�นพฤติกรรม

ก�รออม และก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นพฤติกรรมก�รเรียนรู้ ซึ่งเป็นเนื้อห�หลักสำ�คัญของก�รเป็น 

ผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพฤฒิพลัง ซึ่งเป็นภ�วะที่ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีคว�มพร้อมในก�รเป็นผู้สูงอ�ยุที่มีคุณภ�พ 

3 ด้�น คือ ด้�นสุขภ�พ ด้�นก�รมีส่วนร่วมในสังคม และด้�นคว�มมั่นคงหรือหลักประกันท�งสังคม 

ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข (WHO 2002)

4) กำ�หนดกระบวนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบ 

และกิจกรรมก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�ม

อธัย�ศยั มุง่เนน้ก�รแลกเปลีย่นข�่วส�ร คว�มรู ้ด�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ย ุทีเ่ปน็ก�ร

ตอบสนองต�มคว�มตอ้งก�รของกลุม่ผูใ้หญว่ยัแรงง�น ในฐ�นะเปน็ผูต้ดัสนิใจคดัเลอืกข�่วส�รและเนือ้ห�

คว�มรู้ที่เผยแพร่ โดยได้มีก�รจัดทำ�เอกส�ร “แผนที่ชีวีมีสุข” เพื่อรณรงค์ให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร 

เตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�น มุง่ใหค้ว�มรู ้คว�มเข�้ใจในก�รเตรยีมพรอ้ม

ของตนเอง 4 ด้�น ได้แก่ ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นสุขภ�พอน�มัย ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รปรับ

ตัวท�งสังคมและจิตใจ ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นพฤติกรรมก�รออม และก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�น

พฤตกิรรมก�รเรยีนรู ้ตลอดจนไดม้โีอก�สว�งแผน ลงมอืปฏบิตั ิและบนัทกึผลก�รปฏบิตั ิในก�รดแูลตนเอง

อย่�งครอบคลุม และต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ

สำ�หรับแผนที่ชีวีมีสุขที่ผู้วิจัยพัฒน�ขึ้น เปรียบเสมือนสมุดบันทึกข้อมูลก�รเตรียมคว�มพร้อม  

ก�รตรวจสอบและประเมินผลตนเองในด้�นต่�งๆ ก�รใช้แผนที่ชีวีมีสุขมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้และผู้จัด

กิจกรรม โดยผู้ใช้ได้รับประโยชน์ในก�รเตรียมตัวเป็นผู้สูงอ�ยุที่มีพฤฒิพลัง เห็นคว�มสำ�คัญของตนเอง 

และดำ�รงชีวิตอย่�งมีคว�มสุข ส่วนผู้จัดกิจกรรมก็ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�กิจกรรมก�รศึกษ�

นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยัทีเ่หม�ะสมและสอดคลอ้งกบัสภ�พปญัห� คว�มตอ้งก�รและคว�ม

สนใจของกลุ่มผู้ใหญ่วัยแรงง�น อ�ยุระหว่�ง 50   –   59 ปี เพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ

ของผู้ใหญ่วัยแรงง�นที่มีคุณค่�ต่อไป
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5) ก�รวดัและประเมนิผล วธิกี�รประเมนิผลกจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั

เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ควรเป็น 

ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มสภ�พ สอดคล้องกับกิจกรรมก�รเรียนในก�รศึกษ�นอกระบบและ 

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย จ�กก�รลงมือปฏิบัติที่ได้รับมอบหม�ย หรือจ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้

ต่�งๆ ซึ่งควรเป็นก�รประเมินที่แตกต่�งไปในแต่ละสถ�นก�รณ์ ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส�ม�รถประเมินผล 

ได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบจ�กผู้เข้�ร่วมกิจกรรมด้วยก�รสังเกตและก�รสัมภ�ษณ์ ก�รบันทึกในแผนที่ 

ชีวีมีสุข ตลอดจนก�รทำ�ง�นกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญห� และก�รทำ�แฟ้มง�น นอกจ�กนี้ แนวท�งก�รพิจ�รณ� 

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ขึ้นอยู่กับคว�มแตกต่�ง 

ของบริบทแต่ละพื้นที่ 

6) ก�รถอดบทเรียน เมื่อจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ รวมทั้งก�รวัดและประเมินผลแล้ว ผู้จัดกิจกรรมก�ร

เรียนรู้พบว่� มีคว�มรู้ที่เกิดจ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะคว�มรู้แฝงเร้น คือ คว�มรู้ที่ฝัง

อยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกม�เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งคว�มรู้ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ คว�มรู้

ชัดแจ้งหรือคว�มรู้ที่เขียนอธิบ�ยออกม�เป็นตัวอักษร และคว�มรู้โดยนัย ซึ่งพบว่� คว�มรู้ส่วนใหญ่ 

เปน็คว�มรูป้ระเภทคว�มรูโ้ดยนยั ทีเ่กดิจ�กประสบก�รณผ์�่นก�รปฏบิตั ิม�กกว�่คว�มรูป้ระเภททีช่ดัแจง้ 

ที่เป็นทฤษฎี 

ผูจ้ดักจิกรรมควรทำ�ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูคว�มรูต้�่งๆ เพือ่สร�้งระบบฐ�นขอ้มลูใหส้�ม�รถใชง้�น

ได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว โดยก�รถอดองค์คว�มรู้ผ่�นเครื่องมือ วิธีก�รหรือกิจกรรมต่�งๆ ที่ใช้ในก�ร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สภ�ก�แฟ หรือก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก�รม�พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มรู้

และประสบก�รณต์�่งๆ จ�กก�รทำ�กจิกรรมก�รเรยีนรู ้ก�รใชเ้ทคนคิก�รเล�่เรือ่งคว�มสำ�เรจ็ ก�รทบทวน

หลงัก�รปฏบิตั ิจะเหน็ไดว้�่ ก�รใชร้ปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั 

เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ต้องคำ�นึงถึง

ปัจจัยเกื้อหนุนก�รพัฒน� ได้แก่ ปัจจัยภ�ยใน เช่น อ�ยุ อ�ชีพ และลักษณะพื้นที่ เป็นต้น และปัจจัย

ภ�ยนอก เช่น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย แผนก�รพัฒน� และง�นวิจัยก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่ 

วัยผู้สูงอ�ยุต่�งๆ

ส่วนที่ 3 ผลกำรจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และกำรน�ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยไปสู่กำรปฏิบัติ 

1. การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผู้วิจัยได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยก�รนำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและ 

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ซึ่งผ่�นก�รตรวจสอบจ�กก�รสนทน�กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มีเนื้อห�เป็น 4 ด้�น ดังนี้

1.1 ดา้นการกำาหนดนโยบาย เสนอแนะใหจ้ดักจิกรรมรณรงคใ์หผู้ใ้หญว่ยัแรงง�นและสงัคมเกดิ

จิตสำ�นึก และตระหนักถึงคุณค่�ของก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอ�ยุที่มี

พฤฒิพลัง โดยอยู่ในคว�มรับผิดชอบดูแลของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง�นวิส�หกิจ และเอกชน
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1.2 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม เสนอแนะให้สนับสนุนให้ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีโอก�สได้แสดง

บทบ�ท ในก�รเผยแพร่คว�มรู้คว�มส�ม�รถต�มคว�มถนัดและประสบก�รณ์ รวมทั้งส่งเสริมก�รเข้�ไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยด้�นต่�งๆ ของสังคม โดยอยู่ใน 

คว�มรับผิดชอบดูแลของหน่วยง�นต้นสังกัด องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว 

1.3 ด้านการบูรณาการสู่การจัดการศึกษา เสนอแนะให้ส่งเสริมและจัดบริก�รก�รศึกษ�ต่อ

เนื่องตลอดชีวิต ทั้งก�รศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยก�รสร้�ง

หลักสูตรก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ ก�รเพิ่มเติมคว�มรู้ผ่�นกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้ทัน 

ตอ่ก�รเปลีย่นแปลงของโลก เพือ่ส�ม�รถใชเ้ปน็ขอ้มลูในก�รปรบัปรงุคณุภ�พชวีติใหก้�้วหน�้ และส�ม�รถ

ดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้อย่�งเป็นปกติสุขและเหม�ะสมกับวัย โดยประส�นภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องใน 

ก�รจัดก�รศึกษ� เพื่อเป็นแกนหลักในก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สู่อ�ยุ สำ�หรับผู้ใหญ่วัยแรงง�น

1.4 ด้านงบประมาณ เสนอแนะให้สนับสนุนงบประม�ณท�งด้�นก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้� 

สู่วัยผู้สูงอ�ยุ ของผู้ใหญ่วัยแรงง�น เพื่อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่

วัยผู้สูงอ�ยุโดยคว�มดูแลรับผิดชอบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงก�รพัฒน�

สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงง�น องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง�นวิส�หกิจ  

และเอกชน 

2. การนำารูปแบบการจัดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ

ในก�รนำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรยีนรูด้�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�นไปใช ้มปีระเดน็ทีค่วรคำ�นงึ

ถึง ได้แก่ ประเด็นก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ ประเด็นกระบวนก�รมีส่วนร่วม ประเด็นก�รบูรณ�ก�รแบบ 

องค์รวม ประเด็นก�รสนับสนุนก�รวิจัย ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

2.1 ประเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กระทรวงส�ธ�รณสขุ กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์

องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง�นวิส�หกิจ และเอกชน จัดกิจกรรมเผยแพร่คว�มรู้ และรณรงค์ 

ให้ผู้ใหญ่วัยแรงง�นรับรู้และเข้�ใจสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ให้ผู้ใหญ่วัยแรงง�นและสังคมเกิดจิตสำ�นึก  

และตระหนักถึงคุณค่�ของก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอ�ยุที่มีพฤฒิพลัง 

 โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ฉบับที่ 2 ยุทธศ�สตร์ที่ 1 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ  

พระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั พ.ศ. 2551 แผนพฒัน�เศรษฐกจิ 

และสงัคมแหง่ช�ต ิตลอดจนดำ�เนนิก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยทีก่ำ�หนดอย่�งเปน็รปูธรรม ทัง้นีค้วรกำ�หนดให้

มีองค์กรกล�งทำ�หน้�ที่ในก�รดำ�เนินง�นขับเคลื่อนภ�รกิจก�รส่งเสริมกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและ 

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ในก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุสำ�หรับผู้ใหญ่วัยแรงง�นอย่�งครบ

วงจร รวมทั้งทำ�ง�นติดต�มคว�มก้�วหน้�ของกิจกรรมเป็นระยะๆ
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2.2 ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วม

สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์

องคก์�รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่โทรทศันแ์ละวทิย ุสภ�ผูส้งูอ�ยแุหง่ประเทศไทย

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เครือข่�ยชมรมผู้สูงอ�ยุทั่วประเทศ ชุมชน และครอบครัว ร่วมส่งเสริมสนับสนุน 

ให้ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีโอก�สได้แสดงบทบ�ทในก�รเผยแพร่คว�มรู้คว�มส�ม�รถต�มคว�มถนัดและ

ประสบก�รณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ภ�คประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รเป็นผู้จัดกิจกรรมเตรียมคว�มพร้อม 

เมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ โดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้�น ได้แก่ ด้�นสุขภ�พอน�มัย ด้�นก�รปรับตัวท�งสังคมและ

จติใจ ด�้นพฤตกิรรมก�รออม และด�้นพฤตกิรรมก�รเรยีนรู ้กบัประช�กรผูใ้หญว่ยัแรงง�นทีม่อี�ยรุะหว�่ง 

50–59 ป ีรวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ใ้หญว่ยัแรงง�นไดร้บัคว�มรู ้และส�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�รและสือ่ต�่งๆ 

ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ เปน็ระบบ และตอ่เนือ่งตลอดชวีติ ทัง้นีท้กุฝ�่ยควรมสีว่นรว่มในก�รประช�สมัพนัธ์

กิจกรรมท�งสื่อต่�งๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่�งๆ 

2.3 ประเด็นการบูรณาการแบบองค์รวม

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมห�ดไทย 

กระทรวงแรงง�น กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ หน่วยง�นเอกชน  

โรงพย�บ�ล ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข สถ�นีอน�มัย วัด หรือองค์กรท�งศ�สน� ส่งเสริมและจัดบริก�ร 

ก�รศึกษ�ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งก�รศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย  

โดยก�รสร้�งหลักสูตรก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ โดยก�รเพิ่มเติมคว�มรู้ผ่�นกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้และสื่อต่�งๆ ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลในก�รปรับปรุง

คุณภ�พชีวิตให้ก้�วหน้� และส�ม�รถดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้อย่�งเป็นปกติสุขและเหม�ะสมกับวัย  

โดยประส�นภ�คเีครอืข�่ยทีเ่กีย่วขอ้งในก�รจดัก�รศกึษ� ซึง่ประกอบดว้ย บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สหภ�พแรงง�น สถ�บันศ�สน�  

สถ�นประกอบก�ร องค์กรอื่นและสถ�นศึกษ�อื่นที่มิได้สังกัดสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ

ก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั ต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นพระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�ม

อธัย�ศยั พ.ศ. 2551 เพือ่เปน็แกนหลกัในก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั

เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยสุำ�หรบัผูใ้หญว่ยัแรงง�น ทัง้นี ้เพือ่เปน็ก�รกระจ�ยสรรพกำ�ลงั

ต�มภ�รกจิหรอืวตัถปุระสงคห์ลกัของแตล่ะเครอืข�่ย นำ�ไปสูก่�รเสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ในก�รดำ�เนนิง�น 

ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย และเพื่อให้ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีช่องท�งในก�รเพิ่มพูน 

และเสรมิร�ยได ้อนัจะทำ�ใหช้วีติและคว�มเปน็อยูด่ยีิง่ขึน้ ควรสง่เสรมิก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบ

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยให้ก�รอบรมก�รฝึกทักษะ ก�รฝึกอ�ชีพเสริม และจัดห�ง�นให้เหม�ะสม

กับคว�มส�ม�รถของผู้ใหญ่วัยแรงง�น
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นอกจ�กนี ้หนว่ยง�นทีก่ล�่วม�ข�้งตน้ ควรสง่เสรมิก�รจดัแหลง่ก�รเรยีนรูใ้นชมุชนต�มพระร�ช 

บญัญตักิ�รศกึษ�แหง่ช�ต ิพ.ศ. 2542 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545) ไดแ้ก ่หอ้งสมดุประช�ชน 

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนส�ธ�รณะ สวนพฤกษศ�สตร์ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  

ศูนย์กีฬ�และนันทน�ก�ร เพื่อเป็นแหล่งคว�มรู้ของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ที่ให้บริก�รก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย

แก่ผู้ใหญ่วัยแรงง�น ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมทั้งสนับสนุนกระบวนก�รเทียบโอนคว�มรู้ 

ประสบก�รณ์ของผู้เข้�ร่วมในแหล่งก�รเรียนรู้ที่มีก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้นอกระบบ 

และอธัย�ศยั โดยดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�และก�รเรยีนรูใ้หแ้กผู่ใ้หญว่ยัแรงง�น ในรปูแบบของมห�วทิย�ลยั

วัยที่ส�ม ที่มีเนื้อห�หลักสูตรเกี่ยวกับก�รเตรียมเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุที่เหม�ะสมกับบริบทของท้องถิ่น  

ผ่�นวิทย�ลัยชุมชน วิทย�ลัยท้องถิ่น

2.4 ประเด็นการสนับสนุนการวิจัย

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) สำ�นักง�นกองทุน

สนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) และองคก์�รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สนบัสนนุก�รศกึษ�วจิยัเกีย่วกบั

ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ เพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ เพื่อห� 

องค์คว�มรู้ใหม่เกี่ยวกับก�รสร้�งพฤติกรรมก�รเรียนรู้ในก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ  

รวมทัง้สนบัสนนุใหน้กัวชิ�ก�รและนกัก�รศกึษ�ไดพ้ฒัน�คว�มรูท้ีจ่ำ�เปน็ตอ่ง�นวจิยั อนัจะเปน็ประโยชน์

แก่ผู้ใหญ่วัยแรงง�นเพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ โดยสนับสนุนให้เข้�ร่วมแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูใ้นเวทรีะดบัช�ตแิละน�น�ช�ต ิก�รเข�้รบัก�รอบรมใหค้ว�มรู ้ก�รอบรมวชิ�ชพี กจิกรรมอ�ส�สมคัร  

ก�รจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนก�รจัดก�รคว�มรู้ (Knowledge Management: KM)  

ที่ส�ม�รถถ่�ยทอดได้ผ่�นวิธีต่�งๆ เช่น ก�รบันทึก ก�รนำ�เสนอบทเรียน ก�รจัดทำ�คู่มือต่�งๆ เพื่อรวม

องค์คว�มรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติในยุคแห่งสังคมที่ใช้

คว�มรู้เป็นฐ�น และนำ�คว�มรู้ม�พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นในก�รส่งเสริมผู้ใหญ่วัยแรงง�น

สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ

1. ปญัห�และคว�มตอ้งก�รในก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั เพือ่

สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเมือ่เข�้สูว่ยัผูส้งูอ�ยขุองผูใ้หญว่ยัแรงง�น มคีว�มครอบคลมุ

เนื้อห�ทั้ง 4 ด้�น คือ ด้�นสุขภ�พอน�มัย ด้�นก�รปรับตัวท�งสังคมและจิตใจ ด้�นพฤติกรรมก�รออม 

และด�้นพฤตกิรรมก�รเรยีนรู ้ดงันัน้ หนว่ยง�นทัง้ภ�ครฐั เอกชน รฐัวสิ�หกจิ และประช�ชนควรจดักจิกรรม

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมดังกล่�วโดยจัดให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้�นข้�งต้น โดยควรต้องเน้นเนื้อห�ที่เกี่ยวข้อง

กับก�รเตรียมตัวเพื่อเข้�สู่วัยเกษียณอ�ยุโดยตรง มิใช่เนื้อห�โดยทั่วไป
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2. ในก�รก้�วสู่ผู้มีพฤฒิพลังอย่�งแท้จริง ผู้ตอบแบบสอบถ�มมีปัญห�ก�รจัดก�รห�คว�มรู้เรื่อง 

ก�รจดัสภ�พแวดลอ้มเพือ่คว�มปลอดภยั และคว�มตอ้งก�รด�้นก�รเตรยีมคว�มพรอ้มด�้นสขุภ�พอน�มยั 

ในก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ดังนั้น หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่�เป็นกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ควรขับ

เคลื่อนและรณรงค์ให้ประช�ชนได้รับก�รตรวจสุขภ�พอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยก�รทำ�ง�นเชิงรุก ได้แก่ ก�รให้

หน่วยง�นทุกหน่วยง�นเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดก�รดูแลและใส่ใจด้�นสุขภ�พอย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รจัดทำ�

แผนก�รดแูลสขุภ�พระยะย�ว ก�รจดัใหม้กี�รตรวจสขุภ�พประจำ�ป ีและตรวจเพิม่พเิศษสำ�หรบัผูท้ีม่ปีญัห�

ด�้นสขุภ�พ ก�รรณรงคด์้�นก�รออกกำ�ลงัก�ยในหนว่ยง�น ก�รใหค้ว�มรูใ้นเรือ่งโรคและภ�วะทีพ่บบอ่ย

ในวัยสูงอ�ยุ เพื่อให้ตระหนักและป้องกันมิให้เกิดโรคดังกล่�วหรือชะลอให้เกิดช้�ลง เรื่องเหล่�นี้จะเป็น

ประโยชนใ์นภ�พรวม คอื เมือ่มกี�รเฝ�้ระวงัลว่งหน�้จะทำ�ใหค้นทีเ่ปน็โรคภยัไขเ้จบ็ต�่งๆ ลดลงต�มลำ�ดบั 

ซึง่จะทำ�ใหป้ระเทศส�ม�รถประหยดังบประม�ณก�รดแูลรกัษ�โรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอ�ยไุดม้�กขึน้ เปน็ตน้

3. ผู้ใหญ่วัยแรงง�นอ�ยุ 50   –   59 ปี มีปัญห�ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รปรับตัวท�งสังคม

และจิตใจ ในเรื่องก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มของคนในกลุ่มวัยใกล้เคียงกัน และต้องก�รก�รเรียนรู้และปรับตัว

เกีย่วกบัสขุภ�พจติ ดงันัน้ ทกุภ�คสว่นในประเทศ โดยเฉพ�ะในระดบัครอบครวั ควรใหค้ว�มสำ�คญัในก�ร

เสรมิสร�้งสมัพนัธภ�พดงักล�่ว รวมทัง้หนว่ยง�นระดบัทอ้งถิน่เข�้ม�มสีว่นรว่มในก�รพฒัน�โครงก�รหรอื

กิจกรรมให้ม�กที่สุด แต่อย่�งไรก็ต�ม หน่วยง�นที่เป็นหลักที่เกี่ยวข้อง อ�จเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ โดยก�รสนับสนุนให้เกิดก�รจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่�งคนในครอบครัวในวันสำ�คัญต่�งๆ 

เปน็ตน้ รวมทัง้ก�รใหค้ว�มรูด้�้นก�รปรบัสภ�พจติใจ ใหย้อมรบัและเข้�ใจถงึสภ�พจติใจทีเ่ปลีย่นไปตัง้แต่

ก่อนวัยเกษียณอ�ยุ เช่น ภ�วะวัยทอง ที่เกิดขึ้นในช่วงอ�ยุประม�ณ 55 ปีขึ้นไป รวมทั้งให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พอ�รมณแ์ละจติใจเมือ่เข�้สูว่ยัเกษยีณอ�ย ุทัง้นี ้เพือ่ใหส้ม�ชกิทกุคนเกดิคว�มเข�้ใจ

และดูแลตนเองตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยเกษียณอ�ยุ

4. ผูใ้หญว่ยัแรงง�นมปีญัห�ก�รจดัก�รก�รเงนิและก�รลงทนุ และมคีว�มสนใจในก�รสง่เสรมิคว�ม

พรอ้มเรือ่งก�รออมและก�รลงทนุ ดงันัน้ หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงพ�ณชิย ์กระทรวงก�รพฒัน�

สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงก�รคลงั และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ควรมกี�รดำ�เนนิ

ง�นในก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รออมและก�รลงทุนอย่�งกว้�งขว�งและเพียงพอ เช่น ก�รจัดทำ�คู่มือก�ร

บริห�รจัดก�รก�รเงินอย่�งง่�ย ที่ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ส�ม�รถจัดก�รว�งแผนก�รออมและก�รลงทุนได 

้ด้วยตนเอง นอกจ�กนี้ หน่วยง�นต่�งๆ ควรจัดก�รอบรมเกี่ยวกับก�รบริห�รก�รเงินและก�รออมให้แก่

พนักง�นของตนเอง โดยจัดทำ�เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นประม�ณ 1   –   2 วัน โดยเชิญผู้รู้ด้�น 

ก�รจดัก�รก�รเงนิในองคก์รหรอืทอ้งถิน่ม�เปน็วทิย�กรบรรย�ย เพือ่ก�รกระตุน้ใหผู้ใ้หญไ่ดต้ระหนกัและ

ได้แนวคิดในก�รจัดก�รก�รเงินของตนเองอย่�งเหม�ะสม ตั้งแต่ยังไม่เกษียณอ�ยุ เนื่องจ�กก�รจัดก�ร

ก�รเงินเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร ดังนั้น หน่วยง�นทุกประเภท ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ 

ภ�ครัฐวิส�หกิจ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ต้องร่วมกันว�งแผนก�รเงินตั้งแต่เริ่มต้นก�รทำ�ง�น  

จะช่วยบรรเท�ปัญห�ท�งก�รเงินเมื่อเกษียณอ�ยุได้
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5. ผู้ใหญ่วัยแรงง�นมีปัญห�ก�รได้รับก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ และมีคว�มต้องก�รฝึกนิสัยก�ร

เรียนรู้เป็นประจำ�อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะในสภ�พสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล� หน่วยง�นต่�งๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ควรต้องดำ�เนินง�น 

ให้กว้�งขว�งและจริงจัง เช่น ในด้�นก�รอบรมวิช�ชีพ จ�กก�รวิจัย พบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนหนึ่งข�ดร�ยได้ 

และต้องก�รอ�ชีพเสริมเพื่อเพิ่มร�ยได้ ดังนั้น หน่วยง�นดังกล่�ว ควรมีก�รจัดอบรมด้�นวิช�ชีพให้กับ

บุคคลที่ต้องก�รห�ร�ยได้พิเศษเพื่อห�เลี้ยงครอบครัว โดยอ�จจัดให้กับคนในวัย 55   –   60 ปี เป็นต้นไป 

เพี่อเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รห�ร�ยได้ให้กับผู้เรียนเมื่อเกษียณอ�ยุแล้ว เป็นต้น

6. ผูใ้หญว่ยัแรงง�นทีอ่�ย ุ50   –   54 ป ีและ 55   –   59 ป ีมคีว�มตอ้งก�รและปญัห�ในก�รเตรยีมคว�ม

พร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ แตกต่�งกันในหล�ยประเด็น ดังนั้น ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�ร

ศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั จงึตอ้งคำ�นงึถงึหลกัก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูข้องบคุคลแตล่ะ

วัยให้เหม�ะสม และออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้สอดคล้องกับช่วงวัยและคว�มต้องก�รของแต่ละกลุ่ม

อ�ยุ เพื่อจะได้จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และเนื้อห�ได้อย่�งเหม�ะสมและตรงกับคว�มต้องก�รของกลุ่ม  

เป้�หม�ยอย่�งแท้จริง 

7. เขตพื้นที่ระหว่�งเขตเมืองและเขตชนบท มีคว�มสัมพันธ์กับลักษณะด้�นอ�ชีพและสภ�พก�ร

ดำ�รงชีวิตจึงทำ�ให้ สภ�พ ปัญห� และคว�มต้องก�รในก�รเรียนรู้เพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รเป็น 

ผู้สูงอ�ยุมีคว�มแตกต่�งกัน ดังนั้น ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�

ต�มอัธย�ศัย จึงควรพัฒน�ให้เหม�ะกับสภ�พพื้นที่ อ�ชีพ และก�รดำ�รงชีวิต อย่�งแท้จริง เพื่อคว�ม

สอดคล้องกับบริบทดังกล่�ว อ�ทิ พื้นที่เมืองควรจัดโดยผ่�นหน่วยง�นต้นสังกัด ให้สอดคล้องกับคว�ม

ตอ้งก�รและสภ�พปญัห�รวมทัง้นโยบ�ยขององคก์รทีจ่ะพฒัน�พนกัง�นในหนว่ยง�น สำ�หรบัพืน้ทีช่นบท

ควรจัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รกำ�หนดปัญห�และคว�มต้องก�ร  

ตลอดจนก�รดำ�เนินกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อก�รพัฒน�ตนเองอย่�งยั่งยืน

8. ก�รนำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�นที่ได้จ�กก�รวิจัยไปใช้  

ควรคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญและคว�มสัมพันธ์ของหลักก�ร กระบวนก�ร และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้รูปแบบ

ดำ�เนนิไปได ้โดยมคีว�มทนัสมยัสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของกลุม่เป�้หม�ย เนน้กจิกรรมเชงิบรูณ�ก�ร

แบบองคร์วมทีม่หีล�กหล�ยศ�สตร ์และส�ม�รถศกึษ�ไดห้ล�ยชอ่งท�ง เชน่ รปูแบบก�รศกึษ�ดว้ยตนเอง

จ�กชดุก�รเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ก�รจดักจิกรรมค�่ยก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่เข�้สูว่ยัเกษยีณอ�ย ุกลุม่สนใจ 

หรอืก�รรบัฟงัก�รบรรย�ยจ�กวทิย�กร ก�รใหค้ว�มรูผ้�่นสือ่ต�่งๆ เชน่ โทรทศัน ์วทิย ุสือ่สิง่พมิพ ์เปน็ตน้

9. มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ ควรกำ�หนดม�ตรก�รผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ก�รนำ�รปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั เพือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้น

ก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ต่อสภ�ผู้สูงอ�ยุแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เพื่อไปสู่ก�รปฏิบัติ โดยก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เกี่ยวกับก�รเตรียมคว�มพร้อม

เพือ่เข�้สูว่ยัเกษยีณอ�ย ุและนำ�เสนอตอ่หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหท้กุภ�คสว่นไดเ้หน็คว�มสำ�คญั และ

ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รเตรียมก�รก่อนก�รเกษียณอ�ยุ
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรใช้วิธีดำ�เนินก�รวิจัยเชิงคุณภ�พเพื่อเจ�ะลึกข้อมูลในระดับลึก ทั้งด้�นสภ�พปัญห� 

และคว�มต้องก�รของผู้ใหญ่วัยแรงง�นในแต่ละกลุ่มอ�ชีพ พื้นที่และอ�ยุ ซึ่งจะมีผลต่อก�รนำ�ไปพัฒน�

รูปแบบกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยที่ลึกซึ้งม�กขึ้น

2. ควรนำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น ไปทดลองใช้จริง เพื่อจะ 

ได้ทร�บถึงปัจจัยและเงื่อนไขในก�รใช้

3. ควรนำ�คู่มือก�รใช้แบบสอบถ�มก�รศึกษ�ปัญห�และคว�มต้องก�รก�รเตรียมคว�มพร้อม 

เมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุไปทดลองใช้ในสภ�พจริง เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน�ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. ควรทำ�วิจัยห�ปัจจัยเชิงส�เหตุและปัจจัยเชิงอิทธิพลของก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้ใหญ่ 

วัยแรงง�นสู่ก�รเป็นผู้สูงอ�ยุที่มีพฤฒิพลัง

5. ควรมีก�รพัฒน�เครื่องมือที่ต่อยอดแผนที่ชีวีมีสุข เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้ 

และพัฒน�ให้แก่ผู้ใหญ่วัยแรงง�นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมเป็นผู้สูงอ�ยุ

6. ควรนำ�กิจกรรมก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�นที่นำ�เสนอทั้ง  

4 ด้�น ได้แก่ ด้�นสุขภ�พอน�มัย ด้�นก�รปรับตัวท�งสังคมและจิตใจ ด้�นพฤติกรรมก�รออม และ 

ด้�นพฤติกรรมก�รเรียนรู้ ไปใช้และขย�ยผลต่อไป ให้เหม�ะสมกับบริบทชุมชนและกลุ่มเป้�หม�ย

7. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของผู้สูงอ�ยุ  

สมควรให้ทุนสนับสนุนก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ย และม�ตรก�รที่ส่งเสริมและที่เป็นอุปสรรคต่อ 

ง�นก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ

8. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของผู้สูงอ�ยุ สมควร 

สง่เสรมิสนบัสนนุใหศ้กึษ�วจิยัในมติดิ�้นทนุท�งสงัคม ทีม่บีทบ�ทในก�รสง่เสรมิก�รจดักจิกรรมก�รศกึษ�

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัย 

ผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้เกิดกระบวนก�รสังคมแห่งก�รเรียนรู้สำ�หรับวัยเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ
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12
เกริ่นน�ำ

“บ้�นพักสุดท้�ย” หรือ Hospice เป็นแนวคิดตะวันตกที่เข้�ม�สู่สังคมไทยในเวล�ไม่น�นนัก1 

และยังไม่เป็นที่แพร่หล�ยในวงกว้�ง อันเนื่องม�จ�กแนวคิดที่แตกต่�งกันในเรื่องของคว�มต�ยระหว่�ง 

สังคมไทย ที่มองว่� คว�มต�ยเป็นธรรมช�ติ และควรปล่อยให้เป็นไปต�มครรลองของชีวิต โดยไม่เข้�ไป

ก�้วก�่ย กบัสงัคมตะวนัตกกระแสหลกัทีต่อ้งก�รเอ�ชนะธรรมช�ต ิรวมถงึเอ�ชนะคว�มต�ยดว้ย จงึไดค้ดิ

ประดษิฐเ์ทคโนโลยที�งก�รแพทยข์ึน้ เพือ่เลือ่นคว�มต�ยออกไปใหน้�นทีส่ดุ โดยไมค่ำ�นงึถงึวยัของคนไข ้

อันมีผลทำ�ให้สัดส่วนของผู้สูงอ�ยุที่เสียชีวิตใน “โรงพย�บ�ล” มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

แตส่ำ�หรบัแนวคดิเรือ่ง “บ�้นพกัสดุท�้ย” กลบัมองตรงกนัข�้มกบัแนวคดิกระแสหลกั โดยถอืว�่คว�ม

ต�ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อคนเร�รู้ว่�จะต้องต�ยหรือสิ้นอ�ยุขัย เช่น มะเร็งระยะสุดท้�ย หรือสูงอ�ยุ

ม�กๆ เป็นต้น ก็ไม่ควรยื้อคว�มต�ยออกไป ด้วยก�รนอนป่วยในโรงพย�บ�ล โดยร่�งก�ยมีส�ยระโยง 

ระย�งของเครือ่งชว่ยชวีติเตม็ไปหมด แตค่วรใชช้วีติชว่งสดุท�้ยอย�่งมคีณุภ�พ ท�่มกล�งครอบครวั ญ�ต ิ 

พี่น้องและเพื่อนฝูง ที่สำ�คัญ คือ “บ้�นพักสุดท้�ย” สนับสนุนก�รมีชีวิตของคนไข้ และไม่ต้องก�รให้คนไข้

เสียชีวิตเร็วขึ้นหรือช้�ลง (American Cancer Society 2010; Burnell 1993; Lattanzi   –   Licht et al. 1998)

ในนัยหนึ่ง “บ้�นพักสุดท้�ย” หม�ยถึง สถ�นที่พำ�นักและพย�บ�ลผู้ป่วยขั้นสุดท้�ย โดยทั่วไป 

จะเป็นบ้�นของผู้ป่วยเอง แต่อ�จเป็นสถ�นที่ที่ได้จัดขึ้นโดยเฉพ�ะ เช่น แผนกหนึ่งในโรงพย�บ�ลหรือ

สถ�นพย�บ�ล หรอืบ�้นพกัสดุท�้ยของรฐัหรอืเอกชน เปน็ตน้ ดงันัน้ “บ�้นพกัสดุท�้ย” จงึเปน็ทีอ่ยูส่ดุท�้ย

ของผู้ป่วยก่อนสิ้นชีวิต 

ส่วนอีกนัยหนึ่ง คือ “ก�รพย�บ�ลสุดท้�ย” (Hospice care) ซึ่งหม�ยถึง ก�รดูแลผู้ป่วยขั้นสุดท้�ย 

ที่ไม่ได้เน้นก�รรักษ�ให้ห�ย แต่จะเน้นที่ก�รดูแลให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่อย่�งมีคุณภ�พก่อนสิ้นใจ โดยรวมถึง

คุณภ�พชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยด้วย

1 “บ้�นพักสุดท้�ย” แห่งแรก คือ วัดพระบ�ทน้ำ�พุ ในปี พ.ศ. 2535 ได้จัดสถ�นที่เพื่อรักษ�ผู้ป่วยเอดส์ขั้นสุดท้�ย (Matchim and 
Aud 2009)

วรชัย ทองไทย

บ้ำนพักสุดท้ำยของชีวิต 

(Hospice)



240 สถานการณ์ในต่างประเทศ

เนือ่งจ�กประช�กรไทยเริม่เข�้สูป่ระช�กรสงูอ�ย ุกล�่วคอื ประช�กรมอี�ยยุนืขึน้ และมสีดัสว่นของ

ผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น อันมีผลทำ�ให้คว�มต้องก�รของก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ในย�มเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิตมีม�กขึ้น

เป็นเง�ต�มตัว ประกอบกับสังคมไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวม�กขึ้น และมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีแต่

ผู้สูงอ�ยุม�กขึ้นด้วย ดังนั้น โอก�สที่ “บ้�นพักสุดท้�ย” จะแพร่หล�ยในประเทศไทยก็มีคว�มเป็นไปได้สูง

ปรัชญำแนวคิดว่ำด้วย “บ้ำนพักสุดท้ำย”

“บ�้นพกัสดุท้�ย” (Hospice) มรี�กศพัทม์�จ�กภ�ษ�ล�ตนิว�่ “Hospis” แปลไดส้องคว�มหม�ย คอื 

เจ้�ของบ้�น และแขกผู้ม�เยือน ซึ่งคำ�นี้เป็นต้นกำ�เนิดของคำ�ว่� ก�รต้อนรับด้วยคว�มยินดี (Hospitality) 

โรงพย�บ�ล (Hospital) และโรงแรม (Hotel) ด้วย (Lattanzi   –   Licht et al. 1998)

ถงึแมว้�่สถ�นทีท่ีม่ลีกัษณะคล�้ยกบั “บ�้นพกัสดุท�้ย” ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตช่ว่งครสิตว์รรษที ่5 แลว้ ไดแ้ก ่

สถ�นีระหว่�งท�งที่ตั้งขึ้นต�มเส้นท�งที่นำ�ไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) เพื่อให้ก�รดูแลและรักษ�

พย�บ�ลผู้ป่วยขั้นสุดท้�ย ผู้ที่ใกล้ต�ย หรือผู้แสวงบุญที่อ่อนล้�

แต่แนวคิดของ “บ้�นพักสุดท้�ย” ที่ดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบันนั้น เพิ่งเกิดขึ้นม�ไม่ถึงครึ่งศตวรรษนี้

เอง โดยพย�บ�ลช�วอังกฤษชื่อ Cicely Saunders2 ได้ก่อตั้ง St. Christopher’s Hospice ขึ้น ที่ช�นเมือง

ของมห�นครลอนดอนในปี พ.ศ. 2510 อันนับเป็น “บ้�นพักสุดท้�ย” แห่งแรกในโลกที่สร้�งขึ้นเป็นก�ร

เฉพ�ะ โดยมีหลักก�รที่สำ�คัญ คือ รวมก�รเรียนก�รสอนเข้�กับก�รวิจัยท�งคลินิก ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร

รักษ�บรรเท� (Palliative care) ที่เน้นขจัดคว�มเจ็บปวดและดูแลอ�ก�รของโรคแบบองค์รวม เพื่อสนอง

คว�มตอ้งก�รทัง้ในด�้นร�่งก�ย จติใจ จติวญิญ�ณ และสงัคมของคนไข ้ซึง่รวมถงึครอบครวัและญ�ตมิติร

ของคนไข้

ก่อนหน้�นี้ Cicely Saunders ได้เผยแพร่แนวคิดของ “บ้�นพักสุดท้�ย” สู่น�น�ช�ติ ด้วยก�รพูดใน

ที่ส�ธ�รณะหล�ยครั้ง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ที่สหรัฐอเมริก� อันส่งผลให้เกิด “บ้�นพักสุดท้�ย” ขึ้นเป็น 

ครั้งแรกในสหรัฐอเมริก�ที่เมือง Branford รัฐ Connecticut เมื่อ พ.ศ. 2517 ปัจจุบันนี้ “บ้�นพักสุดท้�ย” 

มอียูใ่นทกุรฐัของสหรฐัอเมรกิ� และมอียูใ่นทกุทวปีทัว่โลก (Burnell 1993; Webb 1997; Wikipedia 2010a, 

2010b)

ปรัชญ�ของบ้�นพักสุดท้�ยมีหล�กหล�ย ได้แก่ “ก�รเน้นที่ก�รดูแลด้�นจิตใจ แทนที่จะเน้นก�ร

รกัษ�ท�งแพทยเ์พยีงอย�่งเดยีว” (Webb 1993: 224) หรอื “คว�มเชือ่ว�่ คนไขแ้ตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั และ

ก�รดูแลคนไข้ต้องคำ�นึงถึงสิ่งนี้” (Burnell 1993: 279) หรือ “ก�รยอมรับว่� คว�มต�ยเป็นปล�ยท�งของ

ชีวิต คนไข้ควรใช้ชีวิตขั้นสุดท�้ยอย่�งสมศักดิ์ศรี และมีคุณภ�พท่�มกล�งคนที่รัก” (American Cancer 

Society 2010) 

2 นอกจ�กศึกษ�ด้�นพย�บ�ลแล้ว ยังได้ปริญญ�สังคมสงเคร�ะห์ และแพทย์ศ�สตร์ รวมทั้งได้รับพระร�ชท�นตำ�แหน่งคุณหญิง 
(Dame) ดว้ย ทำ�ใหเ้ธอมชีือ่เรยีกหล�ยชือ่ ไดแ้ก ่Miss Cicely Saunders หรอื Dr Cicely Saunders หรอื Dame Cicely Saunders
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อย่�งไรก็ต�มปรัชญ�ของ “บ้�นพักสุดท้�ย” ส�ม�รถสรุปได้จ�กคำ�กล่�วของ Cicely Saunders  

ที่ว่� “คุณสำ�คัญเพร�ะว่�ตัวคุณก็คือ ตัวคุณ คุณมีคว�มสำ�คัญจนถึงวิน�ทีสุดท้�ยของชีวิต และเร�จะทำ�

ทุกอย่�งเท่�ที่จะทำ�ได้ โดยไม่แต่จะช่วยให้คุณต�ยอย่�งสงบเท่�นั้น แต่ยังจะช่วยให้คุณได้ดำ�เนินชีวิต 

จนกระทั่งสิ้นใจด้วย” (Burnell 1993: 277)

วิธีกำรดูแลเพื่อรักษำคนมำกกว่ำรักษำโรค

เนื่องจ�ก “บ้�นพักสุดท้�ย” ต้องก�รที่จะรักษ�คนม�กกว่�รักษ�โรค ให้คว�มสนใจที่คุณภ�พชีวิต

ม�กกว�่คว�มยนืย�วของชวีติ และตอ้งก�รใหค้นไขไ้ดด้ำ�เนนิชวีติกอ่นต�ยอย�่งเตม็ที ่ดว้ยก�รทำ�ใหท้กุๆ 

วันเป็นวันที่ดีที่สุดจนกระทั่งถึงว�ระสุดท้�ยของชีวิต ดังนั้น แนวท�งของ “บ้�นพักสุดท้�ย” จึงแตกต่�ง

ออกไปจ�กแนวท�งของ “ก�รรักษ�กระแสหลัก” กล่�วคือ “ก�รรักษ�กระแสหลัก” จะเน้นที่ก�รรักษ�โรค

และปอ้งกนัไมใ่หค้นไขเ้สยีชวีติ โดยไมค่ำ�นงึถงึคณุภ�พชวีติของคนไขแ้ละครอบครวั เชน่ รกัษ�เพือ่ใหค้นไข้

นอนเป็นผัก เป็นต้น แต่ “บ้�นพักสุดท้�ย” กลับเน้นที่ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีคุณภ�พของทั้งคนไข้และ

ครอบครัวเป็นสำ�คัญ 

คนไขเ้มือ่ใกลต้�ยมกัจะเผชญิกบัคว�มเจบ็ปวด อนัมผีลทำ�ใหก้�รดำ�เนนิชวีติตอ้งเปน็ไปอย�่งทรม�น 

ดังนั้น ก�รควบคุมคว�มเจ็บปวดจึงเป็นหลักก�รสำ�คัญในก�รดูแลคนไข้ของ “บ้�นพักสุดท้�ย” แพทย์และ

พย�บ�ลใน “บ�้นพกัสดุท�้ย” จงึไดร้บัก�รฝกึฝนม�เปน็พเิศษเกีย่วกบัก�รใชม้อรฟ์นี (Morphine) ซึง่จะตรง

กันข้�มกับ “ก�รรักษ�กระแสหลัก” ที่ไม่ค่อยยอมให้ใช้มอร์ฟีน (Burnell 1993)

คว�มกลัวต�ยก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่ง ที่ทำ�ให้คนไข้ไม่ส�ม�รถใช้ชีวิตช่วงสุดท�้ยได้อย่�งมีคว�มสุข 

ก�รทำ�ให้คนไข้ห�ยกลัวจึงเป็นหลักก�รสำ�คัญเช่นกัน ก�รดูแลของ “บ้�นพักสุดท้�ย” จึงเป็นองค์รวม  

ที่รวมเอ�ก�รรักษ�ด้วยก�รใช้ย� ก�รพย�บ�ล และก�รดูแลด้�นจิตวิญญ�ณของคนไข้เข้�ด้วยกัน

นอกจ�กนี ้ก�รทีถ่อืว�่ทัง้คนไขแ้ละครอบครวัเปน็ศนูยก์ล�งของก�รรกัษ� ทำ�ใหค้นไขแ้ละครอบครวั

ได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจและเลือกวิธีก�รรักษ�ด้วย แต่ในกระแสหลัก ก�รรักษ�จะเป็นเรื่องของหมอ

เท่�นั้น

กำรให้บริกำรที่รอบด้ำน

เพือ่ใหเ้ป�้หม�ยของ “บ้�นพกัสดุท�้ย” เปน็สถ�นทีท่ีท่ำ�ใหค้นไขไ้ดใ้ชช้วีติในชว่งสดุท้�ยอย�่งเตม็ที่

และมีคว�มสะดวกสบ�ยม�กที่สุด ซึ่งส่วนม�กมักจะเป็นบ้�นของคนไข้เอง ง�นบริก�รทั้งหล�ยแทนที่จะ

ไปทุ่มอยู่กับก�รรักษ�โรค ก็หันม�เน้นที่ก�รดำ�รงรักษ�คุณภ�พชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของคนไข้แทน โดยก�ร

จดัใหม้ ี“ทมีดแูล” ทีป่ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วช�ญหล�ยส�ข�วชิ� อนัไดแ้ก ่หมอ พย�บ�ล นกัสงัคมสงเคร�ะห ์

ผู้ให้คำ�ปรึกษ� ผู้ช่วยพย�บ�ลในบ้�น นักบวช นักบำ�บัดโรค และอ�ส�สมัคร ซึ่ง “ทีมดูแล” นี้จะเป็น 

ผู้ประส�นง�นบริก�รทั้งหมด และตรวจตร�ดูแลคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีหน�้ที่ที่จะทำ�ให้หน่วย

บริก�รคนไข้ทุกหน่วยได้ใช้ข้อมูลข่�วส�รร่วมกัน ส่วนคนไข้หรือผู้ดูแลคนไข้ก็ส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือ

จ�ก “ทีมดูแล” ได้ทุกเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

ง�นบริก�รของ “บ้�นพักสุดท้�ย” มีหล�กหล�ยด้�นม�ก แยกออกเป็นรูปธรรมได้ถึง 14 ด้�น คือ 

(American Cancer Society 2010; Lattanzi   –   Licht et al. 1998)
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(1) งานบรกิารทางการแพทย์ จดัใหห้มอทีด่แูลคนไขเ้ปน็ประจำ�อยูแ่ลว้ เข้�ม�เปน็สว่นหนึง่ของ 

“ทมีดแูล” แตถ่้�คนไขไ้มม่หีมอทีด่แูลประจำ� “ทมีดแูล” กจ็ะจดัห�หมอประจำ�ตวัให ้และคนไข้

ส�ม�รถติดต่อหมอได้ตลอดเวล� 

(2) งานพยาบาล จัดให้พย�บ�ลเยี่ยมคนไข้และครอบครัวอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยจำ�นวนครั้งและ

ระยะเวล�ที่เยี่ยมขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รของคนไข้ นอกจ�กนี้ พย�บ�ลยังทำ�หน้�ที่สอน

สม�ชิกครอบครัว ให้เข้�ใจและส�ม�รถดูแลคนใกล้ต�ยด้วย ส่วนก�รติดต่อพย�บ�ลก็ทำ�ได้

ตลอดเวล�

(3) งานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical social work) นอกจ�กจะช่วยเหลือคนไข้และ

ครอบครวั ในด้�นอ�รมณ ์และจติวทิย�สงัคม ชว่ยแนะนำ�และแกไ้ขปญัห�ต�่งๆ รวมทัง้ง�น

เอกส�รที่เกี่ยวเนื่องกับคนไข้ด้วย 

(4) งานบริการของผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพย�บ�ลจะทำ�หน้�ที่ที่จำ�เป็นที่สุด คือ ช่วยคนไข้

อ�บน้ำ�แต่งตัว ทำ�ให้ผู้ช่วยพย�บ�ลเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับคนไข้และครอบครัว 

(5) งานควบคุมความเจ็บปวดและอาการของโรค ก�รรักษ�บรรเท�ด้วยก�รควบคุมให้คนไข้

มีคว�มเจ็บปวดน้อยที่สุด รวมทั้งบรรเท�และควบคุมอ�ก�รของโรค ย่อมมีผลทำ�ให้คนไข้ 

ได้ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันต�มปกติโดยสะดวก ส�ม�รถพบปะพูดจ�กับคนรอบข้�ง และมี

สติสัมปชัญญะพอที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญได้ 

(6) งานบำาบัดโรค ก�รจัดให้มีก�รบำ�บัดโรคเพิ่มเติม ได้แก่ ก�ยภ�พบำ�บัด ทำ�กิจกรรมเบ�ๆ 

และฝกึพดู มคีว�มสำ�คญัเปน็อย�่งม�ก สำ�หรบัคนไขท้ีไ่ดร้บัก�รดแูลทีบ่�้น ทัง้นีเ้พือ่ใหค้นไข้

แขง็แรงพอทีจ่ะชว่ยตนเองไดบ้�้ง เชน่ ลกุจ�กเตยีง หรอืเคลือ่นไหวไปม�รอบๆ บ�้น รวมทัง้

พูดสื่อส�รกับคนดูแลหรือสม�ชิกของครอบครัวได้สะดวก อันมีผลทำ�ให้คนไข้ส�ม�รถดำ�รง

ชีวิตอย่�งมีศักดิ์ศรี 

(7) งานดแูลคนไขใ้น ในกรณทีีค่นไขม้คีว�มเจบ็ปวดม�กหรอืมอี�ก�รทีไ่มส่�ม�รถดแูลไดท้ีบ่�้น 

ก็ส�ม�รถย้�ยคนไข้ให้เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลได้ทันที 

(8) งานดา้นยา อปุกรณ ์และเวชภณัฑ ์เปน็บรกิ�รทีจ่ดัใหโ้ดยตรง หรอืชว่ยห�ซือ้ใหต้�มทีค่นไข้

หรือครอบครัวต้องก�ร 

(9) งานดแูลชัว่คราว บรกิ�รดแูลชัว่คร�ว (Respite care) จดัขึน้เพือ่ใหส้ม�ชกิในครวัเรอืนทีด่แูล

คนไขท้ีบ่�้นไดพ้กัผอ่นบ�้ง ซึง่อ�จเปน็ชว่งสัน้ๆ ไมก่ีช่ัว่โมงจนถงึเปน็วนั ต�มแตส่ถ�นก�รณ ์

โดยคนไข้อ�จจะยังอยู่ที่บ้�น หรือถูกนำ�ไปไว้ที่สถ�นพย�บ�ลก็ได้ 

(10) งานดูแลต่อเนื่อง ในย�มจำ�เป็นที่คนไข้ต้องก�รก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง “บ้�นพักสุดท้�ย” 

ก็จะจัดให้พย�บ�ลไปอยู่ประจำ�ที่บ้�นของคนไข้ 

(11) งานบริการให้คำาปรึกษาและดูแลด้านจิตวิญญาณ เพื่อให้คนไข้และครอบครัวได้เข้�ใจ

ในสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น กล้�เผชิญหน้�กับคว�มต�ย ซึ่งจะทำ�ให้ก�รใช้เวล�ร่วมกันในช่วง

สุดท้�ยเป็นไปอย่�งมีคว�มหม�ย โดยให้คำ�ปรึกษ�และดูแลด้�นจิตวิญญ�ณต�มคว�มเชื่อ
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ของคนไขแ้ละครอบครวั ก�รคน้ห�คว�มหม�ยของคว�มต�ย ก�รชว่ยใหค้นไขส้�ม�รถกล�่ว

คำ�อำ�ล�ครอบครัวและญ�ติมิตร รวมทั้งจัดให้นักบวชม�พบผู้ป่วยที่บ้�น

(12) การสมัมนาในครอบครวั ก�รสมัมน�นำ�โดยพย�บ�ลหรอืนกัสงัคมสงเคร�ะห ์เพือ่ใหส้ม�ชกิ

ในครอบครัวรับรู้ถึงสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของคนไข้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ได้มีโอก�ส

แลกเปลีย่นคว�มรูส้กึ ไดพ้ดูคยุถงึคว�มค�ดหวงั ไดผ้อ่นคล�ยคว�มตงึเครยีด รวมทัง้ไดเ้รยีน

รู้เกี่ยวกับคว�มต�ยและขั้นตอนของก�รเข้�สู่ก�รต�ย 

(13) งานบริการหลังเสียชีวิต เมื่อคนไข้เสียชีวิต อ�ส�สมัคร นักบวช หรือที่ปรึกษ� จะให้ก�ร

สนับสนุนและช่วยเหลือคู่สมรสและครอบครัวในด�้นต่�งๆ ได้แก่ พิธีกรรมท�งศ�สน�และ

ประเพณี เยี่ยมเยียน พูดคุยท�งโทรศัพท์ เขียนจดหม�ย เป็นต้น โดยบริก�รหลังเสียชีวิตนี้ 

จะเริ่มต้นก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิต จนครบ 1 ปี หลังจ�กเสียชีวิตหรือน�นกว่�นั้น 

(14) งานอาสาสมคัร อ�ส�สมคัรเปน็ผูช้ว่ยดแูลคนไขใ้นเวล�ทีผู่ด้แูลไมอ่ยู ่เปน็ผูใ้ชเ้วล�สว่นใหญ่

อยู่เป็นเพื่อนกับคนไข้ พูดคุยและเยี่ยมเยียนคนไข้อย่�งสม่ำ�เสมอ และให้คว�มช่วยเหลือใน

ย�มที่ต้องก�ร เช่น ช่วยง�นบ้�น จ่�ยตล�ด ขับรถ หรือดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้ครอบครัวได้มี

เวล�พกัผอ่นสว่นตวับ�้ง รวมถงึคอยชว่ยเหลอืในชว่งไวท้กุขด์ว้ย ทำ�ใหอ้�ส�สมคัรกล�ยเปน็

เพื่อนสนิทของคนไข้และครอบครัว อ�ส�สมัครม�จ�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ ไม่แต่เฉพ�ะอ�ชีพ

ด�้นสขุภ�พอน�มยัเท�่นัน้ มบีทบ�ทสำ�คญัในง�นทกุด�้น ไมว่�่จะเปน็คณะกรรมก�รบรหิ�ร 

ก�รทำ�ง�นในสำ�นักง�น ง�นดูแลคนไข้ รวมถึงง�นระดมทุน สำ�หรับอ�ส�สมัครที่ต้องไป

ทำ�ง�นกับครอบครัวคนไข้นั้น ต้องผ่�นก�รอบรมก่อน

ส่งท้ำย

คว�มคิดที่จะเอ�ชนะธรรมช�ติและคว�มกลัวต�ยในสังคมตะวันตก โดยมองไม่เห็นคว�มจริงที่ว่� 

เมื่อมีเกิด ก็ย่อมมีต�ย ทำ�ให้เกิดแนวคิดสุดโต่งเกี่ยวกับคว�มต�ย คือ ขั้วหนึ่งคิดว่�ควรยื้อคว�มต�ยออก

ไปใหน้�นทีส่ดุดว้ยเทคโนโลยที�งก�รแพทย ์โดยไมค่ำ�นงึถงึคณุภ�พชวีติของคนไข ้สว่นอกีขัว้ตรงข้�มกลบั

คิดว่� เมื่อคนไข้ไม่ส�ม�รถมีชีวิตอยู่อย่�งมีคุณภ�พ ก็ควรเร่งคว�มต�ยให้เร็วขึ้นด้วยก�รฉีดย� 

แต ่“บ�้นพกัสดุท�้ย” ถอืว�่ คว�มต�ยเปน็สว่นหนึง่ของชวีติ คนปว่ยขัน้สดุท�้ยจงึควรใชช้วีติทีเ่หลอื

อยูอ่ย�่งมคีณุภ�พ และไมค่วรยือ้คว�มต�ยใหน้�นออกไปหรอืเรง่คว�มต�ยใหเ้รว็ขึน้ ก�รดแูลคนไขจ้งึเนน้

ทีก่�รรกัษ�บรรเท� โดยก�รควบคมุคว�มเจบ็ปวดและอ�ก�รของโรค เพือ่ไมใ่หเ้ปน็อปุสรรคในก�รดำ�เนนิ

ชีวิตต�มปกติของคนไข้

สำ�หรับ “บ้�นพักสุดท้�ย” ในเมืองไทยที่คนทั่วไปถือว่� คว�มต�ยเป็นเรื่องของธรรมช�ติ จึงไม่มี

คว�มกลวัต�ย ทำ�ใหป้ระหยดังบประม�ณในสว่นนี ้สว่นก�รควบคมุคว�มเจบ็ปวดทีต่อ้งใชย้�และบคุล�กร

ที่ห�ได้ย�กนั้น ก�รทำ�สม�ธิก็เป็นอีกหนท�งหนึ่งในก�รควบคุมคว�มเจ็บปวด ซึ่งควรที่จะทำ�ก�รวิจัยและ

เผยแพร่ต่อไป
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13อำชีพหลังเกษียณในสังคมตะวันตก
อมรา สุนทรธาดา

โลกใบนี้กำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ เนื่องจ�กประช�กรมีอ�ยุยืนย�วม�กขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจ�ก 

มีก�รพัฒน�ท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข เศรษฐกิจและสังคม ในประเทศพัฒน�บ�งประเทศถึงกับ 

ต้องทบทวนกันใหม่ว่� จะให้คำ�จำ�กัดคว�มประช�กรกลุ่มนี้อย่�งไร เช่น ผู้สูงอ�ยุ (Aging population)  

หรือประช�กรอ�วุโส (Senior citizens)

จ�กก�รค�ดก�รณ์ประช�กรระดับโลก ภ�ยในปี พ.ศ. 2593 ประช�กรอ�ยุสูงกว่� 65 ปี จะมีม�ก

เป็น 4 เท่� ของประช�กรอ�ยุต่ำ�กว่� 65 ปี อ�ทิ ประเทศญี่ปุ่น จะมีประช�กรสูงอ�ยุ (สูงอ�ยุ 65 ปี) 

ประม�ณครึ่งหนึ่งของประช�กรรวมในร�วกล�งทศวรรษหน้� เช่นเดียวกับประเทศสิงค์โปร์ ที่ครองอันดับ

สองของโลกที่ก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ ต�มด้วยบ�งประเทศในยุโรป เช่น อิต�ลี เยอรมนี สเปน ประช�กร 

ทีเ่กดิในชว่ง พ.ศ. 2489   –   2507 จะเกษยีณอกีไมก่ีป่ขี�้งหน�้ ค�ดประม�ณว�่ประช�กรรุน่นีจ้ะมอี�ยยุนืย�ว

ถึง 80 ปี หรือม�กกว่� 

จ�กปัญห�ที่ว่�ประช�กรมีชีวิตยืนย�วขึ้น แต่อ�ยุเกษียณยังไม่ขยับต�ม จึงมีก�รประเมินกัน 

ว่� ประช�กรหลังเกษียณมีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินไว้เป็นค่�ครองชีพอย่�งไร รวมทั้งรัฐที่จะต้องมี 

งบประม�ณไว้รองรับเท่�ไรจึงจะเหม�ะสม

คว�มมัน่คงด�้นเศรษฐกจิหลงัเกษยีณของผูส้งูอ�ย ุจงึเปน็ประเดน็สำ�คญัทัง้ในระดบับคุคลและระดบั

ประเทศ ไม่ว่�จะเป็นรัฐสวัสดิก�ร หรือรัฐที่ยังไม่มีระบบสวัสดิก�รมั่นคงแบบประเทศไทย จ�กก�รสำ�รวจ

กลุ่มธุรกิจก�รธน�ค�ร Hong Kong and Shanghai Banking Cooperation ในปี พ.ศ. 2550 จ�กจำ�นวน

ตัวอย่�ง 21,000 ร�ย อ�ยุระหว่�ง 40   –   79 ปี ใน 21 ประเทศ พบว่� ในกลุ่มประช�กรเกษียณ ที่ได้รับค่�

ตอบแทนเป็นค่�จ้�ง เงินเดือน หรือง�นอ�ส�สมัครเพื่อสังคม ยังส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

(Knowledge@SMU 2007) สำ�หรับรัฐสวัสดิก�ร เช่น นิวซีแลนด์ ต้องพึ่งพิงสวัสดิก�รจ�กรัฐ ประม�ณ 

ร้อยละ 49 และร้อยละ 30 มีทรัพย์สมบัติของตนเอง เปรียบเทียบกับผู้สูงอ�ยุในสิงคโปร์ ร้อยละ 40  

มีร�ยได้จ�กทรัพย์สินของตนเอง ร้อยละ 30 มีร�ยได้จ�กทรัพย์สินก�รลงทุน และร้อยละ 18 ได้จ�ก 

เงินบำ�น�ญ (อ้�งแล้ว) 

อมรา สุนทรธาดา
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เมือ่พจิ�รณ�ถงึประเดน็อ�ชพีหลงัเกษยีณ ขอยกตวัอย�่งเฉพ�ะในกลุม่ประช�กรในส�ยวชิ�ชพี เชน่ 

บคุล�กรทีท่ำ�ง�นใหก้บัองคก์รด�้นวทิย�ศ�สตร ์หรอืมห�วทิย�ลยั มหีล�ยประเทศในโลกตะวนัตกไมจ่ำ�กดั

เรื่องอ�ยุในก�รทำ�ง�น ส�ม�รถทำ�ง�นต่อได้หลังจ�กเกษียณ (65 ปี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลง�น ศ�ตร�จ�รย์ 

เฮอรม์�น ไอเซน็ (Herman Eisen) วยั 86 ป ีซึง่เปน็ปรม�จ�รยด์�้นภมูคิุม้กนัของ Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) สหรัฐอเมริก� ที่ยังคงผลิตลูกศิษย์หลังปริญญ�เอกหล�ยคน ให้มีโอก�สทำ�วิจัย 

และค้นคว้�อย่�งต่อเนื่อง แต่สิ่งที่รบกวนจิตใจของเฮอร์ม�น คือ เข�รู้สึกเบื่อหน่�ยกับก�รผลิตโครงร่�ง 

ก�รวิจัยเพื่อของบประม�ณสนับสนุน เพร�ะรู้สึกว่�เข�กล�ยเป็นคู่แข่งคนสำ�คัญของศิษย์เอกของเข�เอง  

ที่ต้องก�รได้ทุนสนับสนุนก�รวิจัยด้วยฝีมือตนเองล้วนๆ 

สหรัฐอเมริก� ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคน�ด� ยกเลิกระเบียบอ�ยุเกษียณ ม�ตั้งแต่  

พ.ศ. 2537 ต่�งจ�กประเทศญี่ปุ่น และอีกหล�ยประเทศในยุโรป ที่ยังกำ�หนดอ�ยุเกษียณไว้ที่ 60   –   70 ปี 

เล่�กันว่� ศ�สตร�จ�รย์ เคริท วูธริค (Kurt Wuthrich) (Bonetta 2005) ผู้ได้รับร�งวัลโนเบลส�ข�

เคมี หนีกฎเกณฑ์ของสวิตเซอร์แลนด์ไปทำ�ง�นอยู่ที่สถ�บันวิจัยสคริบบ์ (Scripps Research Institute) 

สหรัฐอเมริก� ก่อนอ�ยุเกษียณถึง 5 ปี เดือดร้อนรัฐบ�ลสวิสที่ต้องปรับแก้ข้อบังคับใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยง

ภ�วะ “สมองไหล” ด้วยก�รยินยอมให้ทำ�ง�นได้ 2 แห่ง และเก็บตำ�แหน่งก�รทำ�ง�นไว้ให้ด้วย เช่นเดียว

กบัในประเทศญีปุ่น่ ถ้�ตอ้งก�รทำ�ง�นหลงัเกษยีณ บคุล�กรของมห�วทิย�ลยัจะไดง้�นทำ�ทีม่ห�วทิย�ลยั

เอกชนหรอืหนว่ยง�นของเอกชน โดยมขีอ้แมท้ีเ่ครง่ครดัเรือ่งผลง�น ในประเทศเยอรมน ีดจูะมสีถ�นก�รณ์

ที่ดีกว่� ผู้ที่เกษียณส�ม�รถต่อเวล�ก�รทำ�ง�นได้ และมห�วิทย�ลัยจะจัดห�สถ�นที่ทำ�ง�นให้อย่�ง 

เหม�ะสม ถ้�คำ�ขอต่ออ�ยุก�รทำ�ง�นผ่�นก�รพิจ�รณ� 

อย่�งไรก็ต�ม ปัญห� “สมองไหล” ในกลุ่มศ�สตร�จ�รย์หลังเกษียณ ในประเทศเยอรมนี  

ยังคงดำ�เนินอยู่ เพร�ะมห�วิทย�ลัยในสหรัฐอเมริก� เช่น ฮ�ร์ว�ร์ด ยังคงเป็น “บ้�นที่สอง” ดังเช่น  

ศ�สตร�จ�รย์คลอส เร็จสกี (Klaus Rajewsky) ให้คว�มเห็นว่� ก�รทำ�ง�นที่มห�วิทย�ลัยโคลอนจ์  

ในเยอรมนีนั้น ทำ�ให้หดหู่ใจ ผิดกับระบบก�รทำ�ง�นในอเมริก�ที่ไม่ต้องเข้มงวดกับเวล�ทำ�ง�นม�กนัก

ถ�้ประเมนิสถติกิ�รทำ�ง�นหลงัเกษยีณในกลุม่ประเทศยโุรป จะพบว่�ประเทศในกลุม่อยี ูเชน่ ฝรัง่เศส 

มีเพียงร้อยละ 2 ของผู้สูงอ�ยุช�ย และร้อยละ 1 ของผู้สูงอ�ยุหญิง ที่ทำ�ง�นหลังเกษียณ ส่วนโปแลนด์  

มีร้อยละ 8 และร้อยละ 3 สำ�หรับช�ยและหญิง ต�มลำ�ดับ ในออสเตรเลียและแคน�ด� มีร้อยละ 12 

สำ�หรบัผูส้งูอ�ยชุ�ย ต�่งจ�กทวปีเอเชยี และแอฟรกิ� สำ�หรบัทวปีแอฟรกิ� มผีูส้งูอ�ยทุำ�ง�นรอ้ยละสงูสดุ 

เชน่ ในยกูนัด� รอ้ยละ 73 ของผูส้งูอ�ยชุ�ย ยงัตอ้งทำ�ง�นเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูส้งูอ�ยใุนเอเชยี เชน่ ตรุก ี

มีร้อยละ 66 และเทียบไม่ได้เลยกับสิงค์โปร์ ที่มีเพียงร้อยละ 22 (Brandon 2009) 
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จ�กก�รสำ�รวจเรื่อง Future of Retirement ดำ�เนินก�รโดย Hong Kong and Shanghai Banking 

Cooperation (HSBC) พบว่� ร้อยละ 25 ต้องทำ�ง�นด้วยคว�มจำ�เป็นด้�นเศรษฐกิจ ร้อยละ 21 ต้องก�ร

ให้ร่�งก�ยแข็งแรง ไม่เฉื่อยช� ร้อยละ 22 ทำ�ง�นเพร�ะรู้สึกว่�ตนมีคุณค่� ถ้�เปรียบเทียบเหตุผลกับใน

แตล่ะภมูภิ�คของโลก จะพบว�่ กลุม่ประเทศอเมรกิ�เหนอื ยโุรป และเอเชยี ม�กกว�่รอ้ยละ 50 ใหเ้หตผุล

ว�่ ทำ�ง�นหลงัเกษยีณ เนือ่งจ�กคว�มจำ�เปน็ด�้นเศรษฐกจิ และรอ้ยละ 50 ของกลุม่ประเทศอเมรกิ�กล�ง

ให้คว�มเห็นว่� ต้องก�รให้ร่�งก�ยแข็งแรงไม่เฉื่อยช้� ซึมเศร้� ขณะที่กลุ่มประเทศในแอฟริก� และเอเชีย

กล�ง ร้อยละ 50 ทำ�ง�นเพร�ะรู้สึกว่�ตนเองมีคุณค่� และประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม

ผูส้งูอ�ยหุลงัเกษยีณทำ�อะไรทีไ่มใ่ชอ่�ชพีเดมิ ขึน้อยูก่บัว�่จะมงี�นอะไรในตล�ดแรงง�นทีเ่ปดิโอก�ส

ให้ผู้สูงอ�ยุมีร�ยได้เพิ่มเติม เช่น ผู้หญิงในโปแลนด์รับจ้�งเป็นคนเลี้ยงเด็ก หรือผู้หญิงในอเมริก�รับจ้�ง

เลี้ยงสุนัขสำ�หรับคนต�บอด เป็นต้น

ประเด็นที่น่�สนใจของอ�ชีพหลังเกษียณ คือ ก�รให้โอก�สผู้สูงอ�ยุได้ทำ�ง�นในลักษณะง�นหรือ

กลุม่อ�ชพีทีเ่หม�ะสม เชน่ ก�รทำ�ง�นโดยไดร้บัค�่ตอบแทน ก�รทำ�ง�นแบบอ�ส�สมคัร หรอืทำ�เปน็ง�น

อดิเรกเพื่อก�รผ่อนคล�ย ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รรับกับสถ�นก�รณ์สังคมผู้สูงอ�ยุ
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14ผู้สูงอำยุของเบอร์มิวดำ

เกริ่นน�ำ

เบอร์มิวดา (Bermuda) เป็นประเทศที่ประกอบด้วย 138 เก�ะ มีพื้นที่เพียง 53.3 ต�ร�งกิโลเมตร 

อยู่ในมห�สมุทรแอตแลนติกเหนือ ท�งช�ยฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริก� เป็นอ�ณ�นิคมของอังกฤษ 

จึงใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ร�ชก�ร เมืองหลวงชื่อเฮมิลตัน (Hamilton) ประชากรของเบอร์มิวดาหรือ

เบอร์มิวเดี่ยน (Bermudians) มีประม�ณ 67,837 คน (Central Intelligence Agency 2010) ร้อยละ 54.8 

เป็นคนผิวดำ� และร้อยละ 34.1 เป็นคนผิวข�ว นอกนั้นเป็นชนช�ติอื่นๆ (Wikipedia 2010)

เบอร์มิวด� เป็นอีกหนึ่งในหล�ยประเทศทั่วโลกที่สัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สูงอ�ยุ

ของเบอร์มิวด� คือ ผู้มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2543 มีเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุร้อยละ 11 ค�ดว่�ในปี 

พ.ศ. 2563 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 22 โดยที่อ�ยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของช�วเบอร์มิวด�ในปีนี้ (พ.ศ. 2553)  

เป็น 79.3 ปี เพศช�ย 76.6 ปี เพศหญิง 82.1 ปี (Department Of Statistics 2006: 1   –   21)

ที่ผ่�นม�รัฐบ�ลเบอร์มิวด�ใช้งบประม�ณบริห�รประเทศโดยไม่สนใจผู้สูงอ�ยุ ช�วเบอร์มิวเดี่ยน 

สูงอ�ยุร้อยละ 43 ที่ไม่ร่ำ�รวยหรือมีร�ยได้น้อยกว่�ปีละ 60,000 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด� (1 ดอลล่�ร์ 

เบอร์มิวด� = 32.25 บ�ท) หรือไม่ได้รับบำ�น�ญ หรือไม่มีบ้�นของตนเองจะอยู่อย่�งแร้นแค้นม�ก  

จ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุในปี พ.ศ. 2547 พบว่� ผู้สูงอ�ยุเหล่�นี้ไม่ได้รับ

สวสัดกิ�รต�มทีต่อ้งก�ร ทัง้จ�กรฐับ�ล องคก์รเอกชน หรอืองคก์รใดๆ เลย จงึไดม้กี�รกอ่ตัง้สภ�ผูส้งูอ�ยุ

เบอร์มิวด� (Bermuda Council on Ageing   –   BCA) ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 (Forbes 2010) นับเป็นก�รเริ่มต้น 

ให้คว�มช่วยเหลือเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุอย่�งจริงจัง

กำรส�ำรวจควำมยำกจนและควำมยุ่งยำกทำงกำรแพทย์ของผู้สูงอำยุ  

พ.ศ. 2550

ต่อม�มีก�รสำ�รวจคว�มย�กจนและคว�มยุ่งย�กท�งก�รแพทย์ของเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุเป็น 

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยคว�มร่วมมือจ�กฝ่�ยสถิติ ฝ่�ยผู้สูงอ�ยุ กระทรวงฟื้นฟูสังคม และสำ�นักง�น

ผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�รแห่งช�ติ พบว่� ความยากจนและปัญหาทางการแพทย์ของเบอร์มิวเดี่ยนสูงอายุ

จะต้องแก้ไขโดยชาวเบอร์มิวดา และเพื่อชาวเบอร์มิวดา เนื่องจ�กเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุยังต้องก�ร

ให้ลูกหล�นดูแล 

อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ
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ผลสำ�รวจพบว่� ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 36 มีร�ยได้ต่ำ�กว่�เส้นคว�มย�กจน หรือมีร�ยได้ต่ำ�กว่�ปีละ 

27,000 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด� แต่รัฐบ�ลมองว่� ผู้ที่มีร�ยได้ต่ำ�ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มีฐ�นะย�กจน เพร�ะว่�

เบอรม์วิเดีย่นสงูอ�ยกุว�่ครึง่ (รอ้ยละ 54) เปน็เจ�้ของบ�้นเอง มเีพยีงรอ้ยละ 6 เท�่นัน้ทีอ่ดอย�ก ผลก�ร

สำ�รวจยงัพบว�่เบอรม์วิเดีย่นสงูอ�ยสุว่นใหญม่ปีญัห�ท�งสขุภ�พ ตอ้งใชบ้รกิ�รท�งก�รแพทย ์แตส่�ม�รถ

จ�่ยค�่รกัษ�พย�บ�ลทีต่อ้งก�รไดเ้อง สรปุว่� มผีูส้งูอ�ยรุอ้ยละ 36 ทีต่อ้งก�รคว�มชว่ยเหลอือย�่งแทจ้รงิ 

จ�กผลก�รสำ�รวจนี้ รัฐบ�ลพย�ย�มให้คว�มช่วยเหลือให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ โดยจัดให้มี

ก�รประกันสุขภ�พ จัดบริก�รขนส่งส�ธ�รณะแบบถึงประตูบ้�น และเสนอจัดบริก�รท�งก�รแพทย์แก่ 

เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุในปี พ.ศ. 2552 

ขณะเดียวกันก็แนะนำ�ให้ผู้สูงอ�ยุจำ�นองบ้�น (ซึ่งผู้สูงอ�ยุส�ม�รถนำ�เงินก้อนม�ใช้ได้เลย มีก�ร 

จ�่ยเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้เมือ่ผูส้งูอ�ยเุสยีชวีติ ดว้ยก�รข�ยบ�้น หรอืเมือ่ผูส้งูอ�ยยุ�้ยทีอ่ยู ่หรอืข�ยบ�้น)  

ม�เป็นค่�รักษ�พย�บ�ลตนเองด้วย (Forbes 2010) ปัจจุบันนี้ โครงก�รให้บริก�รแห่งช�ติของรัฐบ�ลระบุ

ว่� “สนับสนุนให้ผู้เย�ว์ช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุ” (Government of Bermuda 2010a)

สวัสดิกำรที่ผู้สูงอำยุของเบอร์มิวดำได้รับจำกรัฐบำล

ช�วเบอร์มิวด�ที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งช�ยและหญิงมีสิทธิได้บัตรผู้สูงอ�ยุ (Senior Citizen Card  

หรือ Old Age Pensioners’ Card) ซึ่งได้รับสวัสดิก�รจ�กรัฐบ�ลในเรื่องต่อไปนี้ (Forbes 2010)

• ยกเว้นภาษีที่ดิน กรณีที่เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุเป็นเจ้�ของบ้�นหรือที่พักอ�ศัยเอง จะได้รับก�ร

ยกเว้นโดยไม่ต้องเสียภ�ษีที่ดินผืนนั้น สวัสดิก�รนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2548

• ยกเวน้คา่โดยสารรถและเรอืขา้มฟาก เบอรม์วิเดีย่นสงูอ�ยสุ�ม�รถโดยส�รรถประจำ�ท�งและ

เรือข้�มฟ�กโดยไม่ต้องจ่�ยค่�โดยส�ร แต่ต้องแสดงบัตรผู้สูงอ�ยุด้วย

• ได้รับประกันสังคมเพิ่มร้อยละ 5 ประม�ณ 45.3 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด�ต่อเดือน สวัสดิก�รนี้

เริ่มใช้ตั้งแต่สิงห�คม พ.ศ. 2552

• ได้รับการดูแลในอนาคต หม�ยถึง สิทธิรักษ�พย�บ�ลในวงเงินปีละ 2,000 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด� 

จ�กโรงพย�บ�ลที่ได้ม�ตรฐ�น ทั้งแบบคนไข้นอกและคนไข้ใน ต�มอัตร�ที่รัฐบ�ลกำ�หนด เช่น 

เปน็คนไขใ้นไดป้ลีะ 40 วนั ตรวจร�่งก�ยทัว่ไปครัง้ละ 46 ดอลล�่รเ์บอรม์วิด� ถ�้พบแพทยเ์ฉพ�ะ

ท�งครั้งแรก 131 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด� ครั้งต่อๆ ไป 55 ดอลล่�ร์เบอร์มิวด� ถ้�ตรวจรักษ�ใน 

โรงพย�บ�ลเอกชนได้ร้อยละ 80 ของที่จ่�ยจริง เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังรวมถึงก�รตรวจรักษ�ฟัน

ขั้นพื้นฐ�น และก�รตรวจและดูแลดวงต�ด้วย สวัสดิก�รนี้เริ่มตั้งแต่เมษ�ยน พ.ศ. 2552  

(Government of Bermuda 2010b)

ในอน�คตอันใกล้รัฐบ�ลมีแผนจะจัดรถรับส่งสถ�นพย�บ�ลให้เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุ เพร�ะรัฐบ�ล

ได้ข้อมูลว่�เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุ 1,600 คน ไม่ส�ม�รถใช้รถโดยส�รส�ธ�รณะหรือไม่มีรถส่วนตัว และ 

8,270 คน ไมส่�ม�รถไปพบแพทยไ์ดด้ว้ยตนเอง รฐับาลจงึมแีนวทางทีจ่ะจดัรถรบัสง่โรงพยาบาลสำาหรบั

ผู้สูงอายุชาวเบอร์มิวดา ไว้บริก�ร (Forbes 2010)
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สวัสดิกำรที่ผู้สูงอำยุของเบอร์มิวดำ ไม่ได้รับจำกรัฐบำล

สิ่งที่ผู้สูงอ�ยุของเบอร์มิวด�ควรจะได้รับ แต่ไม่ได้รับจ�กรัฐบ�ลมีดังต่อไปนี้ (Forbes 2010)

• การตรวจสุขภาพเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้ท่ีสามารถขับรถได้ ผู้ท่ีมีอ�ยุระหว่�ง 65   –   74 ปี 

ทีข่บัรถ จะตอ้งมใีบขบัขีแ่ละมวีฒุบิตัรแสดงว่�เปน็ผูท้ีส่�ม�รถขบัรถได ้โดยผ�่นก�รตรวจสขุภ�พ

เพื่อรับวุฒิบัตรทุก 3 ปี ส่วนผู้ที่มีอ�ยุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจสุขภ�พเพื่อรับวุฒิบัตรทุกปี  

ค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสุขภ�พนี้เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุทุกคนต้องจ่�ยเอง 

• ประกันสังคม ช�วเบอร์มิวด�ที่มีอ�ยุ 60 ปี แต่ไม่ถึง 65 ปี จะยังไม่ได้รับสวัสดิก�รนี้ จนกว่�

จะอ�ยุ 65 ปีไปแล้ว ท้ังท่ีในออสเตรเลีย อเมริก� สหร�ชอ�ณ�จักร และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปน้ัน  

ผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ทุกคนจะได้รับย�ฟรี โดยไม่ต้องแสดงบัตรผู้สูงอ�ยุเลย 

• ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี ช�วเบอร์มิวด�ที่มีอ�ยุ 60 ปี แต่ไม่ถึง 65 ปี จะยังไม่ได้รับ

สวัสดิก�รนี้ จนกว่�จะมีอ�ยุครบ 65 ปี

• ไมม่บีรกิารบา้นพกัคนชรา ซึง่ต�่งจ�กออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์สหร�ชอ�ณ�จกัร ยโุรป แคน�ด� 

และไทย ที่มีบ้�นพักคนชร�ให้บริก�รผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้

บริกำรอื่นจำกองค์กรเอกชนต่ำงๆ 

ยังมีองค์กรเอกชนหล�ยแห่ง เสนอสิทธิพิเศษให้เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุ (Forbes 2010) เช่น 

• ธนาคาร ให้บริก�รพิเศษ หรือยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รบริก�ร ได้แก่ ยกเว้นค่�ธรรมเนียม

ตรวจสอบยอดบัญชี และได้รับสมุดเช็คฟรี เป็นต้น สำ�หรับผู้ที่มีอ�ยุ 60 ปี แต่น้อยกว่� 65 ปี  

บ�งธน�ค�รอ�จให้สิทธิพิเศษนี้

• ร้านค้าต่างๆ บ�งครั้งร้�นค้�จะลดร�ค�เป็นพิเศษให้ หรือสินค้�ที่มีป้�ยอนุญาตบุคคลพิเศษ 

(Special Persons Permit) ก็จะลดร�ค�ให้เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุ

นอกจ�กนี้ ยังมีองค์กรอิสระอีกหล�ยแห่งให้คว�มสนใจช่วยเหลือเบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุกันม�กขึ้น 

อย่�งไรก็ต�มค่�ครองชีพของผู้สูงอ�ยุในเบอร์มิวด�สูงกว่�ค่�ครองชีพของผู้สูงอ�ยุในอเมริก�ถึง 

ร้อยละ 380 สูงกว่�ค่�ครองชีพของผู้สูงอ�ยุในแคน�ด�และในอังกฤษถึงร้อยละ 280 ส่งผลให้ผู้สูงอ�ยุ 

ของเบอร์มิวด�จำ�นวนม�กไม่มีเงินซื้อเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักท�นได้ (Forbes 2010)

ส่งท้ำย 

ไม่ว่�รัฐบ�ลจะช่วยเหลืออะไร แค่ไหน เพียงพอหรือไม่ เบอร์มิวเดี่ยนสูงอ�ยุก็ต้องดำ�รงชีวิตต่อไป 

ทุกข์บ้�ง สุขบ้�งคงเป็นเรื่องของกฏแห่งกรรม วิถีชีวิตของคนเร�ย่อมเป็นไปต�มกรรมดีและกรรมชั่วที่เคย

กระทำ�ไว้ ถ้�ต้องก�รมีชีวิตที่ดี ก็ต้องเร่งทำ�แต่คว�มดี เพื่อกรรมดีนั้นจะส่งผลให้เร�ได้เกิดในภพภูมิที่ดี  

มีจิตใจและร่�งก�ยที่งดง�ม การฝึกจิตจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ฝึกจิตให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
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ฝึกจิตให้คิดทางบวกตลอดเวลา ฝึกจิตให้คิดดี ทำาดี พูดดี และมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ ที่คิด ที่ทำา 

และที่พูดนี้จะส่งผลให้เราพบแต่สิ่งที่ดี” ขอให้ระลึกเสมอว่� “อะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ” ไม่ว่�อะไรจะ

เกิดขึ้นให้มองหาแต่ด้านดี แล้วเร�จะทุกข์น้อยลง ไม่ว่�คุณหมอจะบอกว่�คุณลุง คุณป้�อ�ยุเท่�นี้แล้ว

เข่�ก็เสื่อมไปต�มวัย ก็ขอให้ทำาใจยอมรับ แต่อย่ายอมแพ้ ให้ศึกษ�วิธีช่วยให้ใช้เข่�ได้อย่�งปกติต่อไป 

เช่น ออกกำ�ลังก�ยกล้�มเนื้อส่วนที่ยึดเข่�เพื่อให้เข่�ทำ�ง�นได้ดี หรือผ่�ตัดใส่ข้อเข่�เทียม หรือวิธีอื่นๆ  

อีกม�ก เมื่อมองให้ครบองค์รวมของร่�งก�ย นั่นคือ ต้องถนอมดูแลร่างกายให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�ง

ปกติจนกว่�จะเสียชีวิต จึงต้องเริ่มดูแลร่�งก�ยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
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15กลวิธีผู้สูงอำยุสวีเดน 

ต่อกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

ก�รศึกษ�ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษ�ว่�ผู้สูงอ�ยุในสวีเดนมีก�รจัดก�รกับตัวเองอย่�งไรในก�ร

ใชช้วีติประจำ�วนั โดยก�รถ�มคำ�ถ�มว�่ มเีป�้หม�ยอย�่งไรในก�รทำ�กจิกรรมประจำ�วนัแตล่ะชนดิ และใช้

วธิกี�รอย�่งไรในก�รทำ�กจิกรรมแตล่ะอย�่ง โดยใชว้ธิกี�รสมัภ�ษณเ์ชงิลกึกบัผูส้งูอ�ยจุำ�นวน 22 คน แบง่

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) เป็นผู้ที่สมัครเข�้โครงก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ (Elder care) ของเทศบ�ล หรือบ้�น

สงเคร�ะห์ (Nursing home) แล้วถูกปฏิเสธ และ (2) เป็นผู้ปฏิเสธที่จะสมัครเข้�โครงก�รดูแลของเทศบ�ล

หรือบ้�นสงเคร�ะห์ ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกได้ดำ�เนินก�รสองครั้งในกลุ่มเดียวกันห่�งกัน 6 เดือน แต่ใน 

ครั้งที่สองส�ม�รถสัมภ�ษณ์ได้เพียง 12 คน เท่�นั้น เนื่องจ�กมีผู้ถูกสัมภ�ษณ์ครั้งก่อนป่วยไม่ส�ม�รถให้

ข้อมูลได้และบ�งคนเสียชีวิต 

ผู้สูงอ�ยุที่ถูกสัมภ�ษณ์ทั้งหมดมีอ�ยุระหว่�ง 67   –   98 ปี มี 5 คน อ�ยุม�กกว่� 90 ปี และ 13 คน

มีอ�ยุระหว่�ง 70   –   90 ปี และมี 4 คน อ�ยุน้อยกว่� 70 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำ�ตัว เช่น มะเร็ง หรือ

เสน้เลอืดตบีในสมอง ผูถ้กูสมัภ�ษณม์คีูส่มรส 3 คน และอยูค่นเดยีวเปน็หญงิ 14 คน เปน็ช�ย 5 คน เกอืบ

ทั้งหมดอ�ศัยอยู่ในที่พักของตนเอง ก�รสัมภ�ษณ์ได้กำ�หนดเป็นประเด็นดังนี้ 1. ก�รติดต่อกับโครงก�ร 

Elder care 2. ก�รรบัรูค้ว�มตอ้งก�รของตนเอง 3. ประเภทของคว�มชว่ยเหลอืทีเ่สนอโดยโครงก�ร Elder 

care หรอืจ�กครอบครวัและเพือ่น 4. ประสบก�รณจ์�กก�รรบัคว�มชว่ยเหลอืจ�กภ�ยนอก คำ�ถ�มทัง้หมด

เปน็คำ�ถ�มปล�ยเปดิ ระหว�่งสมัภ�ษณไ์ดบ้นัทกึเสยีงและนำ�ไปถอดคว�มเพือ่วเิคร�ะหค์ว�มหม�ยตอ่ไป

ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูแบง่ออกเปน็ 3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่1 คอื ก�รพฒัน�แนวคว�มคดิเกีย่วกบัคว�ม

ตั้งใจ (Intentions) และกลวิธี (Strategies) ในก�รจัดก�รกิจกรรมต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนในขั้นที่ 2 

เป็นก�รตรวจสอบกับคว�มคิดและมุมมองของผู้สูงอ�ยุ และในขั้นที่ 3 เป็นก�รวิเคร�ะห์ก�รจัดก�รกับ

กิจกรรมต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอ�ยุ 

ในก�รค้นห�คว�มตั้งใจและกลวิธีที่จะดำ�รงชีวิตอย�่งเป็นอิสระ และคว�มส�ม�รถที่จะควบคุมให้

คว�มเป็นอิสระนั้นคงอยู่ได้ของผู้สูงอ�ยุกลุ่มนี้ มีอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้ห�รูปแบบของ

ก�รรกัษ�คว�มเปน็อสิระโดยนำ�แนวคว�มคดิของทฤษฎกี�รกระทำ�ท�งสงัคม (Social action theories) ม�

เป็นกรอบในก�รวิเคร�ะห์ โดยมองในแง่ของคนเป็นผู้กำ�หนดเป้�หม�ยและกิจกรรมเอง กล่�วคือ 

ปัจเจกบุคคลเป็นผู้กระทำ� (Actor) ซึ่งจะกระทำ�ก�รใดๆ ต�มที่ตนเองเป็นผู้คิดริเริ่ม ส่วนก�รกระทำ�นั้น 

(Action) จะเกิดขึ้นจ�กคว�มตั้งใจที่ตั้งไว้ โดยมีก�รคิดและก�รไตร่ตรองที่จะช่วยให้บรรลุเป้�หม�ย  

ก�รกระทำ�ดังกล่�วทำ�ให้มีคว�มรู้สึกว่�เป็นอิสระ ไม่มีใครบังคับ ไม่ต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กใคร  

หรือแม้ว่�ต้องพึ่งพ�คว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก ก็ยังพย�ย�มที่จะควบคุมบ�งสิ่งบ�งอย่�งด้วยตนเอง

เพื่อให้เกิดคว�มรู้สึกว่�ตนเองก็มีส่วนร่วมอยู่

เกรียงศักด์ิ โรจน์คุรีเสถียร
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ขั้นตอนที่สอง เป็นก�รห�คว�มหม�ยของคว�มตั้งใจและกลวิธี (Intension and strategies) ข้อมูล

ที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้�หม�ยของผู้สูงอ�ยุได้ถูกสังเคร�ะห์และนิย�มขึ้นใหม่ ประกอบ

ด้วย การมีอิสระ (Being free) เช่น ก�รชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบให้ใครม�ยุ่ง ม�จัดแจงให้ ไม่ชอบให้ใคร

ม�ด้อมๆ มองๆ ใกล้ที่พัก การจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเอง (Having control over one’s 

situation) เช่น ก�รออกไปซื้อของด้วยตนเอง ก�รเข้�ห้องน้ำ� ก�รทำ�ง�นบ้�น ก�รที่มีคนอื่นม�ช่วย ทำ�ให้

รู้สึกว่�ตนเองไม่มีคว�มส�ม�รถ การมีส่วนรวมในกิจกรรม (Participation) หม�ยถึง เมื่อมีกิจกรรมท�ง

สังคมและได้เข้�ร่วมในง�นนั้น ทำ�ให้รู้สึกว่�ตนเองมีเพื่อนและสังคมยอมรับ มีคว�มสำ�คัญและยังมีคว�ม

ส�ม�รถ และการอยู่อย่างสันติและเงียบสงบ (Peace and quiet) หม�ยถึง มีเวล�ที่สงบจิตใจไม่ต้องทำ�

อะไรแลว้ หรอือ�จเปน็ก�รยอมรบัว�่ ฉนัไมไ่หวแลว้ขออยูเ่ฉยๆ โดยมญี�ตหิรอืเพือ่นชว่ยจดัก�รง�นต�่งๆ 

ที่เคยทำ�เองได้

ส่วนกลวิธีที่ใช้ในก�รดำ�รงคว�มมีอิสระให้คงอยู่นั้นประกอบด้วย ความพยายามในการหางานทำา

และไม่ทำาตัวให้ว่าง (Continuing to struggle and keep busy) ซึ่งจะทำ�ให้ตัวเองรู้สึกว่�ฉันยังช่วย

ตัวฉันเองได้ ยังทำ�ง�นไหวอยู่ ถ้�ให้คนอื่นช่วยจะทำ�ให้รู้สึกว่�ตัวเองหมดคว�มส�ม�รถแล้ว สำ�หรับ 

การปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์หรือภาวะแวดล้อม (Adapting to circumstances) ผู้สูงอ�ยุต่�งยอมรับว่� 

ก�รปรับตัวทำ�ให้ส�ม�รถรับมือกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้ เช่นเมื่อก่อนเคยไปซื้อของนอกบ้�นครั้งละ 

จำ�นวนม�ก แต่ก็เปลี่ยนเป็นซื้อทีละน้อยแต่ไปหล�ยครั้งซึ่งสะดวกกว่� ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นครั้งเดียว

ทั่วบ้�น ก็เปลี่ยนเป็นทำ�ทีละส่วนซึ่งทำ�ได้ง่�ยกว่�และไม่เหนื่อย เป็นต้น 

ส่วน การยอมรับความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ นั้น (Getting help from several sources) ช่วยให้

รูส้กึว�่ไมไ่ดส้ร�้งภ�ระแกผู่อ้ืน่ เพร�ะไมไ่ดข้อคว�มชว่ยเหลอืจ�กแหลง่เดยีวตลอดเวล� เชน่ ขอคว�มชว่ย

เหลือจ�กเพื่อนบ้�ง ญ�ติบ้�ง หรือท�งร�ชก�ร สลับกันไป ส่วนเรื่อง การรับการช่วยเหลือและตอบแทน

ด้วยการช่วยคืน นั้น (Receiving services and giving services in return) เป็นอีกกลวิธีที่ถูกนำ�ม�ใช้เพื่อ

ชว่ยลดคว�มคดิว�่ เปน็ก�รเอ�เปรยีบผูอ้ืน่ เชน่ ก�รไดร้บัก�รชว่ยเหลอืจ�กคนทีต่นเคยชว่ยเหลอืในอดตี 

ทำ�ใหไ้มรู่ส้กึเปน็หนีบ้ญุคณุเพร�ะเปน็ก�รชดเชยกนั เปน็ก�รใชห้นีต้�่งกรรมต�่งว�ระ และประก�รสดุท�้ย

เกิดขึ้น คือ การยอมรับสภาพตนเอง (Surrendering responsibility) เมื่อมีเหตุก�รณ์หรือกิจกรรม

หล�ยอย่�งเกิดขึ้นและตนเองไม่ส�ม�รถจัดก�รได้เนื่องจ�กสภ�พร่�งก�ยไม่ส�ม�รถควบคุมได้แล้ว  

ต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้อื่น

ขั้นตอนที่สาม เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ซึ่งพบกลวิธีในก�รจัดก�รส�ม

ประก�ร ประก�รแรก คือ การจัดการและควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ตามความต้องการของตนเอง (Active 

approach) ในที่นี้หม�ยถึงคว�มส�ม�รถที่จะทำ�ง�นต่�งๆ ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�ก 

ผูอ้ืน่ รูว้�่ในแตล่ะสถ�นก�รณจ์ะตอ้งทำ�อะไร ทำ�อย�่งไร รวมถงึในก�รขอคว�มชว่ยเหลอืจ�กแหลง่ต�่งๆ 

ก็จะเป็นผู้ขอเองโดยไม่ต้องให้แหล่งต่�งๆ เป็นฝ่�ยเข้�ม�ช่วยก่อน (Independence and control)  

เช่น ก�รขอเครื่องช่วยเดิน (Walker) ม�ใช้ เกิดจ�กคว�มคิดของตนเองว่�จำ�เป็นและอย�กใช้ ไม่ใช่มี 

คนนำ�ม�ให้เพร�ะมองว่�ตัวเองไม่ไหวแล้ว การจัดการและการควบคุมนี้เป็นการจัดการเชิงแก้ปัญหา 

(Problem   –   focused coping) ซึง่ประกอบดว้ยก�รว�งแผนเพือ่แกป้ญัห�และก�รห�ขอ้มลูเพือ่ทีจ่ะปอ้งกนั

หรือควบคุมปัญห�เหล่�นั้น
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ประก�รที่สอง คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptive approach) ก็คือ ก�รปรับตัวของ

ผูส้งูอ�ยทุีย่อมลดคว�มมอีสิระและก�รควบคมุดว้ยตนเอง เชน่ ยนิยอมใหผู้อ้ืน่เข�้ม�ชว่ยจดัก�รง�นต�่งๆ 

ใหบ้�งสว่น แตก่ย็งัสงวนง�นบ�งสว่นทีส่�ม�รถทำ�เองไดเ้กบ็ไวท้ำ�เอง ก�รปรบัตวันีผู้ใ้หส้มัภ�ษณบ์�งสว่น

บอกว�่ไมอ่ย�กขดัใจ หรอือย�กทำ�ใหเ้ข�สบ�ยใจ ไมอ่ย�กใหเ้ข�เปน็หว่ง จงึยอมทำ�ต�มทีเ่ข�แนะนำ�หรอื

ให้ทำ� ผู้อื่นในที่นี้ได้แก่ ลูกๆ เพื่อน และหน่วยง�นร�ชก�รที่ให้บริก�รผู้สูงอ�ยุ ก�รปรับตัวของผู้สูงอ�ยุ

ในกรณีนี้เป็น การปรับเพื่อสนองตอบทางอารมณ์ (Emotion   –   focused coping) ประก�รที่ส�ม คือ 

การยอมรบัสภาพของตนเอง ทีต่อ้งใหผู้อ้ืน่เข�้ม�ชว่ยเพร�ะไมส่�ม�รถทำ�ไดด้ว้ยตนเอง ไมส่�ม�รถรกัษ�

ก�รมีอิสระและควบคุมสิ่งต่�งๆ ต�มที่ตนเองต้องก�ร กลุ่มนี้จะปรับตัวและมองห�ก�รสนับสนุนหรือ 

ช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก (Passive approach) และจะเข้�สู่สภ�วะสันติและเงียบสงบ (Peace and quiet) 

โดยเน้นก�รสนองตอบท�งอ�รมณ์ (Emotion   –   focused coping) ม�กกว่�ก�รมุ่งจัดก�รปัญห�ที่เผชิญอยู่  

(Problem   –   focused coping)

ตารางขา้งลา่งนีเ้ปน็การสรปุการตัง้เปา้หมายและกลวธิขีองผูส้งูอายใุนการดำาเนนิชวีติประจำา

วันที่พบจากการศึกษาครั้งนี้

วิธีการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุใช้ในการ
จัดการกับชีวิตประจำาวัน

ความตั้งใจ กลวิธี
ระดับการ
เป็นผู้ทำา

ระดับความ 
มีอิสระ

ความสามารถที่ทำาเองได้ (Active)
   –   ทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้
   –   รู้ว่�ส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือได้ 

   –   ทำ�อะไรได้เสรี
   –   ส�ม�รถควบคุมและ 

จัดก�รเรื่องต่�งๆ ได้
   –   มีส่วนร่วมในสังคม

   –   ห�อะไรทำ� ไม่อยู่เฉยๆ 
   –   ปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์
   –   รับก�รช่วยเหลือจ�กแหล่ง 

ต่�งๆ 
   –   แลกเปลี่ยนคว�มช่วยเหลือ

ทำ�เอง ม�ก

การปรับตัว (Adaptive)
   –   รับคว�มคิดคว�มรู้สึกของผู้อื่น
   –   รับคว�มช่วยเหลือจ�กแหล่งอื่น

   –   ควบคุมและจัดก�รเรื่อง
ต่�งๆ ได้เองบ�งส่วน

   –   มีส่วนร่วมในสังคม

   –   ห�อะไรทำ� ไม่อยู่เฉยๆ 
   –   ปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์
   –   ยอมรับก�รช่วยเหลือจ�ก 

ภ�ยนอก
   –   แลกเปลี่ยนคว�มช่วยเหลือ

ทำ�เองบ้�ง ป�นกล�ง

การยอมรับสภาพ (Passive)
   –   ไม่จัดก�รส่ิงต่�งๆ ด้วยตนเองแล้ว    –   มีสันติและสงบเงียบ    –   ปรับตัวยอมรับว่�ทำ�เอง 

ไม่ได้แล้ว
ทำ�เองไม่ได้ น้อย

สรุปและเรียบเรียงจ�ก “Intention and strategies among elderly people: Coping in everyday life” ซึ่งเขียนโดย Anna 
Duner and Monica Nordstrom และตีพิมพ์ใน Journal of Aging Studies ปี 2005 หน้� 437 – 451.
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กำรอ้ำงอิงส�ำหรับบทควำมนี้

เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร. 2553. กลวิธีผู้สูงอ�ยุสวีเดนต่อก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน. ใน สุช�ด� ทวีสิทธิ์ 

และ สวรัย บุณยม�นนท์ (บรรณ�ธิก�ร). ประชากรและสังคม 2553: คุณค่าผู้สูงอายุในสายตา

สังคมไทย. เอกส�รวิช�ก�รสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล หม�ยเลข 372. 

พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สำ�นักพิมพ์ประช�กรและสังคม. 
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แนะน�ำผู้เขียน

(เรียงต�มตัวอักษร)

อำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ ประจ�ำสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล

กาญจนา ตั้งชลทิพย์                ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

prktc@mahidol.ac.th                    ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์          

กุศล สุนทรธาดา                                  รองศ�สตร�จ�รย์

prkst@mahidol.ac.th                            ปริญญ�เอกท�งประช�กรและก�รพัฒน�

เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร                 อ�จ�รย์

prkrn@mahidol.ac.th              ปริญญ�เอกท�งภูมิศ�สตร์

จรัมพร โห้ลำายอง                     อ�จ�รย์

prchl@staff2.mahidol.ac.th       ปริญญ�เอกท�งเศรษฐศ�สตร์ 

จันจิรา วิชัย                             นักศึกษ�

cwichai@yahoo.com                        (กำ�ลังศึกษ�) ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์

เฉลิมพล แจ่มจันทร์                   อ�จ�รย์

prchalermpol@staff2.mahidol.ac.th       ปริญญ�เอกท�งภูมิภ�คศึกษ� (เศรษฐศ�สตร์)

ธีระพงศ์ สันติภพ                            นักวิจัย

prtst@mahidol.ac.th                        (กำ�ลังศึกษ�) ปริญญ�เอกท�งภูมิศ�สตร์

ปราโมทย์ ประสาทกุล                   ศ�สตร�จ�รย์

prpps@mahidol.ac.th                     ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์ 

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์                        ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

prpvp@mahidol.ac.th                     ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์ 

ภาณี วงษ์เอก                          ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

prpwa@mahidol.ac.th                            ปริญญ�เอกท�งวิจัยประยุกต์ท�งประช�กร

วรชัย ทองไทย                                     รองศ�สตร�จ�รย์ (นักวิช�ก�รอิสระ)

prvtt@mahidol.ac.th                           ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต                           รองศ�สตร�จ�รย์

prskt@mahidol.ac.th                       ปริญญ�เอกท�งวิจัยประยุกต์ท�งประช�กร
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สวรัย บุณยมานนท์                            อ�จ�รย์

prsby@staff2.mahidol.ac.th              ปริญญ�เอกท�งเศรษฐศ�สตร์ 

สุรีย์พร พันพึ่ง                                รองศ�สตร�จ�รย์

prspu@mahidol.ac.th  ปริญญ�เอกท�งก�รจัดก�รทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม       

อมรา สุนทรธาดา                 รองศ�สตร�จ�รย์ 

prast@mahidol.ac.th                       ปริญญ�เอกท�งเพศภ�วะและก�รพัฒน�

สุชาดา ทวีสิทธิ์                                  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

prstw@mahidol.ac.th                        ปริญญ�เอกท�งม�นุษยวิทย�

อรทัย อาจอ่ำา                               รองศ�สตร�จ�รย์

proaa@mahidol.ac.th                       (กำ�ลังศึกษ�) ปริญญ�เอกท�งก�รพัฒน�และว�งแผน 

อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ                    รองศ�สตร�จ�รย์

propt@mahidol.ac.th                      ปริญญ�เอกท�งวิจัยประยุกต์ท�งประช�กร

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์                      อ�จ�รย์

prupt@mahidol.ac.th                       ปริญญ�เอกท�งประช�กรศ�สตร์

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม                รองศ�สตร�จ�รย์

prukn@mahidol.ac.th                     ปริญญ�เอกท�งประช�กรและก�รพัฒน�

อำจำรย์ประจ�ำคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และคณะท�ำงำน

บทคว�มนำ�เสนอเรื่อง ก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุของผู้ใหญ่วัยแรงง�น

อาชัญญา รัตนอุบล  รองศ�สตร�จ�รย์ 

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

สารีพันธุ์ ศุภวรรณ  มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ปาน กิมปี  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ

  และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

วรรัตน์ อภินันท์กูล  อ�จ�รย์

ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย  อ�จ�รย์ 

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  อ�จ�รย์

ระวี สัจจโสภณ  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
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คณะท�ำงำนจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ “ประชำกรและสังคม”  

ประจ�ำปี พ.ศ. 2553

1. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.กฤตย� อ�ชวนิจกุล ประธ�นคณะทำ�ง�น
2. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปร�โมทย์ ประส�ทกุล คณะทำ�ง�น
3. ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.อภิช�ติ จำ�รัสฤทธิรงค์ คณะทำ�ง�น
4. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.กุศล สุนทรธ�ด� คณะทำ�ง�น
5. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ย โพธิสิต� คณะทำ�ง�น
6. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง คณะทำ�ง�น
7. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต คณะทำ�ง�น
8. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อมร� สุนทรธ�ด� คณะทำ�ง�น
9. รองศ�สตร�จ�รย์ อรทัย อ�จอ่ำ� คณะทำ�ง�น
10. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มห�เกตุ คณะทำ�ง�น
11. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม คณะทำ�ง�น
12. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์ คณะทำ�ง�น
13. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปัทม� ว่�พัฒนวงศ์ คณะทำ�ง�น
14. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ภ�ณี วงษ์เอก คณะทำ�ง�น
15. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุช�ด� ทวีสิทธิ์ คณะทำ�ง�น
16. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อ�รี จำ�ป�กล�ย คณะทำ�ง�น
17. อ�จ�รย์ ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง คณะทำ�ง�น
18. อ�จ�รย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะทำ�ง�น
19. อ�จ�รย์ ม�ลี สันภูวรรณ์ คณะทำ�ง�น
20. อ�จ�รย์ ดร.สวรัย บุณยม�นนท์ คณะทำ�ง�น
21. อ�จ�รย์ ดร.อุม�ภรณ์ ภัทรว�ณิชย์ คณะทำ�ง�น
22. น�งสุภ�ณี ปลื้มเจริญ คณะทำ�ง�น
23. น�งส�วกุลวธู วจนส�ระ คณะทำ�ง�น
24. น�งกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล คณะทำ�ง�น
25. น�งส�วจุฑ�ก�ญจน์ อติธน�นันท์ คณะทำ�ง�น
26. น�งส�วจุฑ�รัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว คณะทำ�ง�น
27. น�งส�วจ�รุวรรณ จ�รุภูมิ คณะทำ�ง�น
28. น�งส�วพอต� บุนยตีรณะ คณะทำ�ง�น
29. น�งส�วภคพร พุทธโกษ� คณะทำ�ง�น
30. น�งวริศร� ไววิ่งรบ คณะทำ�ง�น
31. น�ยสมช�ย ทรัพย์ยอดแก้ว คณะทำ�ง�น
32. น�งสมปร�รถน� น�มข�น คณะทำ�ง�น
33. น�งเอมอร สมิตสันต์ คณะทำ�ง�น
34. น�งส�วอภิญญ์พัทร์ กุสิย�รังสิทธิ์ คณะทำ�ง�น
35. น�งส�วป�ณฉัตร ทิพย์สุข คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร
36. น�งเบญจม�ศ รอดภัย คณะทำ�ง�นและผู้ช่วยเลข�นุก�ร




