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ค�าน�า

ทกุวนันี ้ประเทศไทยมผีูส้งูอายเุพิม่มากขึน้อย่างสงัเกตเหน็ได้ชดั ไม่ว่าจะในครอบครวั ชมุชน หรอืตาม
สถานที่สาธารณะ เราจะเห็นและรู้สึกได้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่มากจริง ๆ ปรากฏการณ์ท่ีมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 
เช่นนี้ ยืนยันด้วยสถิติข้อมูลประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มาต้ังแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2548 แล้ว เมือ่ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปมีสดัส่วนสงูขึน้ถงึร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมด 
ยิง่ไปกว่าน้ัน การฉายภาพประชากรไทยต่อไปในอนาคตยงัแสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนของประชากรสงูอายจุะเพิม่ 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”  
เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

เมื่อพูดถึงค�าว่า “ผู้สูงอายุ” คนไทยเชื่อโดยสนิทใจว่าหมายถึงคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ความเชื่อน้ี 
ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน คนไทยเชื่อว่าอายุครบ 5 รอบปีนักษัตรคือ 60 ปี เป็นเส้นแบ่งส�าคัญ 
ทีค่นจะผ่านเข้าสู่วยัชรา สอดคล้องกบัประเพณจีนีทีถ่อืว่าอาย ุ60 ปีหรอื 5 รอบปีนกัษตัรเป็นวาระส�าคญัของ
ชีวิตที่เรียกว่า “แซยิด” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “วัยชรา” 
ว่า “วัยที่ต่อจากวัยกลางคน อายุเกิน 60 ปี” เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไปนี้ถูกตอกย�้าลงไปในมโนทัศน ์
ของคนไทยว่าเป็นผู้สูงอายุ ด้วยกฎหมายต่างๆ ในพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  
มาตรา 13 “บ�าเหน็จบ�านาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว”

ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ได้ตอกย�้าความเชื่อว่าอายุ 60 ปีขึ้นไป 
คอืผูสู้งอาย ุให้ยิง่ลกึลงไปอกี ด้วยมาตรา 3 ทีร่ะบวุ่า “ในพระราชบญัญตันิี ้“ผูส้งูอาย”ุ หมายความว่าบคุคล
ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” ยิ่งไปกว่านั้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 ซึ่งแม้จะไม่นิยามไว้ตรงๆ ว่าผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุเท่าใด แต่ก็ระบุในมาตรา 53 ว่า “บุคคล 
ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ ส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” แสดงนัยว่า 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว

อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลาครึง่ศตวรรษท่ีผ่านมานี ้ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากในทุกด้าน 
โดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นมาก อายุเฉลี่ย
ของคนไทยยืนยาวขึ้น อายุคาดเฉลี่ยตั้งแต่แรกเกิดที่เคยสูงไม่ถึง 50 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน ได้ยืนยาวขึ้นจนถึง
ประมาณ 74 ปีในปัจจุบัน คนไทยสมัยนี้อายุ 60 ปีแล้วก็ดูยังไม่แก่ คนอายุ 60 กว่าปีจ�านวนมากยังดูแข็งแรง 
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ไม่ต่างจากคนวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน ดูเหมือนว่ามโนทัศน์ของนิยามผู้สูงอายุเดิม ที่หล่อหลอมด้วย 
ความเชื่อ ประเพณี และกฎหมายท้ังหลายจะล้าหลังและตามไม่ทันพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยของคน 
ในสังคมไทยไปเสียแล้ว

ผลการวิจัยเรื่อง “มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ” นี้  
ได้น�าข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมมาแสดงให้เห็นว่านิยามผู้สูงอายุที่ใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ น่าจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยของคนไทย คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า 
ควรขยับอายุของผู้สูงอายุจาก 60 ปีให้สูงขึ้นเป็น 65 ปี (โดยไม่ไปตัดสิทธิประโยชน์ที่คนอายุ 60 ปี จะพึงได้
ตามนิยามเดิม) 

งานวิจัยเรื่องนี้มีความส�าคัญในแง่จิตวิทยาเชิงสังคม ถ้าเราเชื่อข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ และน�าไป
รณรงค์ให้คนในสังคมมีนโนทัศน์ใหม่ว่าอายุ 60 ปียังไม่แก่ชรา ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ แม้อายุเกิน 60 ปี 
ไปแล้วก็ยังมีคุณค่า มีพลัง ยังท�างานเป็นผู้ผลิตได้ มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุเช่นนี้ ก็จะสร้างเสริมพลัง
ให้กับสังคมไทยอีกมหาศาล นอกเหนือไปจากจะช่วยเพ่ิมปริมาณแรงงานอายุ 60-64 ปีให้กับประเทศอีก 
อย่างน้อย 2.5 ล้านคน

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: 

มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์  
และ เรวดี สุวรรณนพเก้า

นยิามผูส้งูอายทุีอ่าย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ส�าหรับประเทศไทยใช้มาเป็นเวลานาน และเป็นอายทุีเ่ริม่ต้น
ได้รับสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ จากทางราชการด้วย ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เป็นสังคม 
ผู้สูงอายุแล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ และจากการฉายภาพ
ประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2553–2583 พบว่าจ�านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีจ่�านวนและสดัส่วนของประชากรวยัท�างานลดลงอย่างต่อเนือ่งเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสขุภาพ ดังนัน้จงึควรมกีารทบทวน ศึกษา 
ถึงความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต ในมุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ เปรียบเทียบกลุ่มคนเมือง และชนบท 2) ค้นหาผลกระทบ
เชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงนิยามของผู้สูงอายุ และ 3) ความเป็นไปได้ในการนิยาม
ความหมายใหม่ของผู้สูงอายุ และวิธีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคม โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จากเอกสาร สนทนากลุ่มกับประชาชนทั่วไป จ�านวน 45 กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับผู้บริหาร นักวิชาการ และแพทย์ จ�านวน 12 คน ส�าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น กลุ่มวัยท�างาน 
ได้แก่ผู้ที่มีอายุ 35–59 ปี ที่ท�างานในภาคราชการ เอกชน ธุรกิจส่วนตัว และเกษตร จ�านวนทั้งสิ้น 36 กลุ่ม 
และกลุ่มวัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 7–8 คน ทั้งชายและหญิง ในกรุงเทพฯ และ  
4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัดในเขตเมือง และชนบท ได้แก่ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ขอนแก่น (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) สงขลา (ภาคใต้) และนครปฐม (ภาคกลาง) จ�านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น จ�านวน 351 คน 
เป็นชาย 162 คน และหญิง 189 คน ด�าเนนิการสนทนากลุ่มและสมัภาษณ์เชงิลึกระหว่างเดือนตุลาคม 2555–
มกราคม 2556 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้คือ
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จากการวิจัยเอกสาร พบว่าค�าจ�ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค�าว่า “ผู้สูงอายุ” นั้น องค์การ
สหประชาชาติ ไม่ได้มีการก�าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึงบุคคล
หรือกลุ่มประชากรท่ีมีอายุตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซ่ึงเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับค�าแนะน�า 
ขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก�าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ แต่ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้ก�าหนดอย่างเป็นทางการหรือระบุชัดเจน 
ทางกฎหมาย แต่มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนา 
หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ก�าหนดไว้หรือตกลงไว้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เปราะบาง สมควรได้รับสวัสดิการ
การดูแลหลังจากการท�างาน จึงมักเป็นอายุเดียวกันกับอายุเกษียณ 

นอกจากการก�าหนดด้วยอายุแล้ว ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุยังสามารถอธิบายโดยทฤษฎี
ประกอบ ทางสังคมภายใต้มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้าง “ภาพแทนความจริง” ว่าภาพลักษณ์ผู้สูงอายุท่ีถูก 
รับรู้และเข้าใจนั้น เกิดจากการสร้างภาพขึ้นในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม และแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นเพียง
ความจริงบางส่วน ในสงัคมสมยัใหม่ ภาพลกัษณ์ของผูส้งูอายทุีป่รากฏมกัถูกน�าเสนอในด้านลบ ซึง่น�าไปสูก่าร
เลือกปฏิบัติและการรังเกียจอันเนื่องมาจากอายุ หรือ “วยาคติ” ต่อผู้สูงอายุ

ส�าหรบัประเทศไทยในอดตี ตัง้แต่สมยัอยธุยา ถงึแม้จะไม่มกีารก�าหนดนยิามผูส้งูอายอุย่างเป็นทางการ 
แต่อนุมานได้ว่าหมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเช่นกัน กล่าวคือระบบมูลนาย ซึ่งเป็นระบบที่มีไพร่ส�าหรับ 
พระมหากษัตริย์หรือขุนนางใช้เป็นก�าลังแรงงานในการสงคราม หรือท�างานต่างๆ เช่น การท�าเกษตรกรรม 
และการก่อสร้าง ก�าหนดให้ผู้ชายสิ้นสุดการเป็นไพร่เมื่ออายุ 60 ปี

ปัจจบัุน ประเทศไทยได้ก�าหนดนยิามผูสู้งอายอุย่างเป็นทางการตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 
โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

ผลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความคล้ายคลึงกัน พบว่า นิยามผู้สูงอายุในปัจจุบัน  
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มพิจารณาจาก 1) เกณฑ์อายุตามปีปฏิทิน ส่วนใหญ่คิดว่า คือบุคคลที่มีอายุ 60 ป ี
ตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะภายนอก เช่น หน้าตาที่ดูมีอายุ หรือแก่ ผิวหนังที่เหี่ยวย่น  
ผมหงอกสีขาว 3) การมีสุขภาพและความจ�าไม่ดี เป็นวัยที่ต้องพ่ึงพิงผู้อื่น 4) ความสามารถในการท�างาน 
ลดลง หรือไม่สามารถท�างานได้แล้ว 5) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น จุกจิก ขี้บ่น ย�้าคิดย�้าท�า และ  
6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เป็น ปู่ ยา ตา ยาย ทวด

ส�าหรับการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุในอนาคตควรจะเปล่ียนแปลง โดยมีความเห็นเป็น 4 ทางเลือก  
เรียงจากความเห็นของผู้สนทนากลุ่มมากไปน้อยดังนี้ 1) ก�าหนดด้วยอายุเท่านั้น เนื่องจากชัดเจนที่สุด  
และสามารถบรหิารจดัการก�าลงัคนได้ 2) ก�าหนดด้วยอาย ุและคณุลกัษณะของผูส้งูอายทุีเ่ป็นเชงิบวก เนือ่งจาก
การก�าหนดด้วยอายุมีความส�าคัญ และการก�าหนดลักษณะเชิงบวกท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และภูมิใจ 
ในตนเอง และท�าให้ผู้สูงอายุต้องท�าตัวให้เหมาะสมกับลักษณะเชิงบวก 3) คุณลักษณะที่เป็นเชิงบวกเท่านั้น 
เนื่องจากการก�าหนดอายุที่แน่นอน มีผลทางจิตวิทยา ท�าให้รู้สึกว่าตนเองถึงวัยสูงอายุ ซ่ึงทุกคนไม่ต้องการ 
ถงึวยันี ้น่าจะเป็นเพราะภาพจ�าของผูส้งูอายมุลัีกษณะเชิงลบ และ 4) ไม่มีนยิามผู้สูงอาย ุเนือ่งจากการรับรู้ว่า
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ตนเองเป็นผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การก�าหนดนิยามโดยใช้อายุท�าให้รู้สึกว่าตนเองแก่ ส�าหรับการ
ก�าหนดนิยามผู้สูงอายุในเชิงคุณค่านั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าน่าจะท�าได้ยาก เนื่องจาก
การให้ความหมาย “คณุค่า” ทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบคุคล และผู้สนทนากลุม่เกอืบทกุคนเหน็ว่าการให้นยิาม
ผูส้งูอายคุวรเป็นนยิามเดยีวท่ัวประเทศไม่ว่าจะเป็นนยิามแบบใด เพือ่ความเสมอภาค ถงึแม้ความเป็นผูส้งูอายุ
มีความแตกต่างกันระหว่างเขตเมือง และชนบท หญิง และชาย

ส�าหรบัการก�าหนดด้วยอายนุัน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอท่ี 1 หรอื 2 ส่วนใหญ่ของผูร่้วมสนทนากลุม่มคีวาม
เห็นว่าน่าจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น สุขภาพดีขึ้น 
ซึ่งอาจจะเลื่อนเป็นท่ี 65 ปี หรือ 70 ปี แต่ต้องไม่กระทบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น การได้รับ 
เบี้ยยังชีพ ต้องยังคงได้รับเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปเช่นเดิม 

ผลกระทบทางบวกจากการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุสูงขึ้น จะท�าให้มีสุขภาพจิตดีที่รู้สึกว่าตนเอง 
ยังไม่แก่ เมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายย่อมดีตามไปด้วย มีพลังในการท�างานยาวนานขึ้น และถ้าการขยายอายุ
ผู้สูงอายุ น�าไปสู่การขยายอายุการท�างานด้วย จะท�าให้ยังมีรายได้ ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากจนเกินไป ส่งผล
ต่อความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง ส�าหรับในทางลบนั้น มีเป็นส่วนน้อยที่เห็นว่า 
ถ้าเชื่อมโยงอายุผู ้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและอายุเกษียณเป็นอายุเดียวกัน อาจท�าให้คนรุ่นใหม่มีโอกาส 
ได้เข้าท�างานน้อยลง และมกีารเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการเล้ียงหลาน มผู้ีสูงอายเุล้ียงหลานน้อยลง เนือ่งจาก
ผู้สูงอายุออกมาท�างานมากขึ้น 

ส�าหรับความหมายเชิงภาพลักษณ์หรือทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุนั้นมีทั้งเชิงลบและเชิงบวก ส�าหรับ 
เชิงลบดังกล่าวข้างต้นนั้นน่าจะเป็น “ภาพแทนความจริง” หรือภาพจ�าของผู้สนทนากลุ่มทุกช่วงวัยและ 
ทุกอาชีพมากกว่าภาพจ�าเชิงบวก เนื่องจากภาพลบเป็นประเด็นความเห็นที่มาจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มก่อน
ภาพลักษณ์เชิงบวก ส่วนภาพลักษณ์เชิงบวกนั้นต้องมีการกระตุ้นความคิดจากผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม  
ภาพลักษณ์เชิงบวกจะมุ่งเน้นไปที่ความมีคุณค่า เช่น ความมีประสบการณ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คน
รุ่นหลัง 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุ ถ้าเปลี่ยนแต่อายุ ประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์ ประชาชน
ควรได้รับประโยชน์ด้วย ดังน้ันจึงควรมีการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น  
โดยการสนับสนุนผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม การปฏิบัติตนของ 
ผู้สูงอายุเองจะเป็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให้สังคมยอมรับในคุณค่า

ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นีค้อื นยิามผูส้งูอายคุวรใช้เป็นตวัเลขที ่65 ปี เนือ่งจากเป็นความ
เหน็ส่วนใหญ่ของผูส้นทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชงิลึก และมหีลักฐานเชงิประจักษ์เชงิตัวเลขทางด้านวชิาการ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่การมีอายุยืนยาวที่เหลืออยู่ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีในปัจจุบันเท่ากับของผู้ที่มีอายุ 60 ปี 
เมือ่กว่าห้าสบิปีทีผ่่านมา และการก�าหนดด้วยอายอุย่างเดยีวจะท�าให้สามารถบรหิารจดัการก�าลงัคนได้ ส�าหรบั
ภาพลักษณ์เชิงบวกนั้น ควรใช้ส�าหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ ไม่ใช้ในการก�าหนดนิยาม 
เนื่องจากไม่สามารถก�าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันได้
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ถงึแม้ว่าความเหน็ส่วนใหญ่ของผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่เห็นว่าการปรบัเปล่ียนนยิามผูส้งูอายตุ้องไม่กระทบ
สวัสดิการที่ได้รับ เช่น อายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ แต่ในอนาคตสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะเป็นภาระต่องบประมาณ 
ของรัฐท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก เน่ืองจากการฉายภาพจ�านวนประชากรในอนาคต พบว่าสัดส่วนและจ�านวน 
ผูส้งูอายจุะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ในขณะท่ีสดัส่วนและจ�านวนประชากรวัยแรงงานลดลง นอกจากนีค้ณุลกัษณะ
ของผู้สูงอายุในอนาคตจะมีการศึกษาสูงขึ้น รายได้มากขึ้นด้วย จึงควรมีการศึกษาถึงแผนรองรับในระยะยาว
ถึงผลกระทบจากสวัสดิการเบ้ียยังชีพ นอกจากนี้การเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับต้องมีการสื่อสาร
ชี้แจงล่วงหน้า เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุของประชากรที่จะมีประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ส�าหรับนิยามเชิงบวกนั้น ควรใช้ส�าหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู ้สูงอายุ เช่น  
การก�าหนดให้มีค�าขวัญ หรือลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติทุกปี คล้ายกับค�าขวัญ
วันเด็กที่มีประจ�าทุกปี เช่น ภาพลักษณ์เชิงบวกที่ได้จากการสนทนากลุ่ม “แก่ช้า มีคุณค่า สุขภาวะดี”  
หรือ “มีคุณค่า และประสบการณ์” และที่ส�าคัญคือการเตรียมพร้อมของประชากรให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่าง 
มีคุณค่า เหมาะสมกับภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่งควรก�าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับต้นเพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการสูงวัย และตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ผ่านการส่งเสริมการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  
โดยมีเด็กเป็นแกนน�าในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมเอง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเตรียมความพร้อม
ให้ตนเองมีคุณค่า และเป็นที่น่าเคารพนับถือเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ส�าหรับประชาชนโดยทั่วไป ทัศนคติเชิงบวก และความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุ 
ของประชากร อาจผ่านช่องทางการจัดประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ หรือประชาสัมพันธ ์
ผ่านสื่อที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ บทความ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็นต้น

ส�าหรับการเชื่อมโยงอายุผู้สูงอายุกับอายุการท�างาน หรือการขยายอายุเกษียณในภาคราชการและ 
ภาคเอกชนนั้น ต้องได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส�าหรับภาคเอกชน ภาครัฐ 
ควรมีมาตรการจูงใจในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
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Executive Summary

New Concept of Older Persons:  

The Psycho–socia and Health Perspective

Rossarin Gray, Umaporn Pattaravanich, Chalermpol Chamchan  
and Rewadee Suwannoppakoa

The definition of “older person” as a person of 60 completed years of age and over 
has been applied in Thailand for a long time. Sixty years is also the threshold age for  
initiating government pensions and other benefits. According to United Nations (UN) standards, 
Thailand can be considered an aging society, in that more than 10 percent of the population 
is older person. Population projections for the period from 2010 to 2040 indicate that the 
number and proportion of older persons will increase steadily as the number and proportion 
of the working age population declines. At the same time, Thai society continues to evolve 
in terms of socio–economic, cultural and health dimensions. Thus, it is appropriate to  
reconsider the definition of older person in the context of these changes.

This study had the following objectives: (1) To review the definition of older person in 
the past, present and future from the psycho–social and health perspective, and by urban 
and rural settings; (2) To explore the impacts on psycho–social and health status on  
changing definition of the elderly; and (3) To consider the feasibility of introducing a new 
definition of “elderly” which is socially acceptable. This study used qualitative methods of 
data collection including review of existing documentation, focus group discussions (FGD) 
with 45 groups of people from the general population, and in–depth interviews (IDI) with 12 
administrators, technical specialists and physicians. The groups of individuals for the FGD 
were working age population (35–59 years) consisting of 36 groups of individuals working  
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in government sector, being self–employed, being private employee, and working in  
agricultural sector. The remaining nine groups comprised persons aged 60 years or older. 
Participants included male and female, were from urban and rural settings in each of the 
four geographic regions and Bangkok. The participants were from the following provinces: 
Chiang Mai (North) ; Khon Kaen (Northeast) ; Songkhla (South) ; and Nakorn Pathom (Central). 
The total number of participants in the FGD includes 162 males and 189 females, or a total 
of 351 persons. The FGD and ID were carried out during October 2012–January 2013.  
Following are highlights of the results.

From the review of related literature, it can be seen that there is no specific age 
threshold for the UN definition of “older persons.” Instead, it is a matter of convention to 
consider a person or population group of age 60 years or older as “older persons.” This 
convention is consistent with the guidelines of the World Health Organization (WHO). In 
practice, there are differences among countries in classifying older persons in their society, 
that is, for the industrialized nations. Even though there is no fixed or legal definition of 
older persons in these societies, most tend to assign 65 years as the threshold for elderly. 
By contrast, in developing countries (including Thailand), elderly status begins at age 60. The 
rationale for classifying the elderly component of the population is the consideration that 
this age group represents persons who are generally more vulnerable than younger cohorts, 
and should receive welfare and care during their years of retirement. Thus, the age of official 
retirement is usually synonymous with “older person” .

In addition to defining older persons by chronological age, another perspective  
concerns theoretical aspects of social perceptions of “elderly” in different societies, cultures, 
and eras. In modern times, the perception of “older person” is generally negative, and this 
can be a basis for age discrimination and ageism. 

Historically, in Thailand since the Ayutthaya period (i.e., covée system), although there 
was no official definition, it can be inferred that anyone over age 60 was considered older 
person. This was the system as applied by the Monarchy and nobility toward commoners 
with respect to Prai or covée’s service for agriculture or construction, for which service  
expired at age 60 years.

At present, Thailand has legally (2003) designated “older person” to denote a Thai 
citizen of 60 completed years of age and older. 
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The results of the FGD and IDI were consistent in that the interpretation of “older 
person” takes into consideration: (1) Chronological age or, generally, age 60 in accordance 
with government criteria; (2) External appearance, e.g., wrinkles, white hair, etc.; (3) Failing 
health and memory, and increased dependency on others for daily functioning; (4) Reduced 
ability or inability to work; (5) Behavior and moods such as increased irritability or  
repetitiveness; and (6) Change of social status in being referred to as a grandfather,  
grandmother, or great–grandparent.

In the future, the definition of older person should be modified based on four  
considerations, in order of priority as follows: (1) Defined solely by chronological age since 
that is most unambiguous and is more easily applied to groups of populations; (2) Defined 
by chronological age and positive attributes, in that chronological age is important and being 
viewed as a venerable member of the community instills a sense of self–worth and pride, 
and reinforces positive behavior among the elderly; (3) Define solely in terms of positive 
attributes since classifying someone by age has psychological implications and can make a 
person feel elderly, something that no one wishes for since the prevailing image of elderly 
is negative; and (4) Do not define older person, since elderly is a state of mind; classifying 
someone as elderly will make them feel old. Most of the FGD participants felt that defining 
positive attributes of “older person” would be difficult since sense of worth may vary  
widely among individuals. In addition, the participants uniformly felt that the definition of 
“older person” should be standardized throughout the country to promote equality, even 
though the characteristics of older person may differ between urban and rural settings, and 
men and women. 

The FGD participants also felt that the age definition of older person (as per criteria 
[1] and [2] above) should be adjusted upward (e.g. to 65 or 70 years) in view of the increased 
life expectancy and health status of Thais. However, this change should not adversely impact 
on payment of elderly welfare and other benefits currently being implemented.

A favorable outcome of adjusting the age definition of older person upward includes 
the psychological benefit of not feeling “old” among those between age 60 years and the 
new older person age threshold. The improved mental health state should improve  
physical health and contribute to improved endurance to work longer and enable people 
to continue to be gainfully employed, reducing over–dependence on children and other 
younger relatives. These persons should also feel greater self–esteem as a result. Participants 
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cited potential negative effects of raising the age definition of older person if that is linked 
to age of mandatory retirement. If the older population is allowed or encouraged to work 
at higher ages, then job vacancy will be less for younger generation and there may be  
fewer older persons to care for grandchildren.

Defining older person has both positive and negative perceptions. The negative  
disposition seems more powerful than any positive perceptions of the older generation since 
the moderators of the FGD had to prompt and probe the participants to suggest beneficial 
perceptions of the elderly. Those who did cite the positive attributes of the elderly referred 
to concepts of traditional wisdom and venerability.

In any event, a change in the definition of older person should confer benefits for the 
population. An increase of the elderly age threshold needs to be accompanied by improved 
social perception of the positive attributes, improved health maintenance and social  
involvement of older person. This will increase social acceptance and sense of worth of 
older person. 

Based on the findings from the FGD and IDI in this study, it is recommended that the 
age definition of “older person” be increased to 65 years. This is supported by demographic 
analysis which shows that the remain life expectancy of the population currently age 65 is 
equal to the remain life expectancy of those aged 60 over 50 years ago. Using chronological 
age as a criterion makes it easier to administer services and conditions for older person. 
Defining older person based on perception, even if positive attributes are emphasized, is not 
feasible given the difficulty of implementing a standard set of criteria across the nation.

Even though the participants in this study felt that raising the age definition of elderly 
should not adversely impact on welfare payments and other elderly benefits, for instance 
monthly allowance, it is inevitable that, as Thailand’s population continues to age, these 
payments will become an increasing burden on the government budget. This burden is 
further exacerbated by the relative decline of the working age population over the same 
time period. In addition, older persons of the future will be more educated, with higher 
income histories. Thus, impact of budget on monthly allowance need to be studied.  
Implementing a revised definition of “older person” requires a preparatory period of  
communication, awareness–raising, and education about the changing structure of the  
Thai population, and the implications of an aging society. 
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The positive attributes of being older person should be promoted to improve social 
attitudes and perceptions toward the older generation. For instance, there should be  
campaigns with slogans which reflect the aspirations for older person. Similar to National 
Children Day, these can be held annually on the National Day of Older Person. The FDG 
suggested such slogans as “staying young, value, and well being” or “value and experience.” 
Importantly, the younger age groups of the population need to be prepared for becoming 
older persons. Children can be encouraged to be thinking about ageing process and realizing 
value of older persons through inclusion of relevant course content in school curricula.  
In this regard, activities with older persons created by children are encouraged since they 
can learn how to become respectful older persons by their experiences.

For general population, this information can be disseminated through meetings,  
seminars and using several kinds of media such as radio, television, newspaper and  
magazines.

Whether to link an older age of “older person” with current criteria for retirement from 
government or private business requires more careful consideration and more research. 
Government should introduce incentive programs for private sectors to provide jobs to 
older persons.
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บทที่ 1

บทน�า

1. ความเป็นมา

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2550 คือมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 โดยใช้
อายุตามปีปฏิทินที่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นนิยามที่เป็นทางการของ “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, มปป.) ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทย 
มีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และจากการฉายภาพ
ประชากรพบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เพิ่มเป็น
ร้อยละ 20.5 ในปี 2565 และ ร้อยละ 32.1 ในปี 2583 ท�าให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันประชากรในวัยแรงงานก็ลดลง
อย่างต่อเนื่อง (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนี้ เป็นนิยามที่ใช้เป็น
อายทุีเ่ริม่ได้รบัสทิธต่ิางๆ จากทางราชการด้วย เช่น อายเุกษยีณของข้าราชการ หรืออายทุีเ่ร่ิมได้รับเบีย้ยงัชพี 
อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โครงสร้างทางอายุท่ีเปล่ียนแปลงไป และความต้องการด้านความเชี่ยวชาญ
ที่สั่งสมในตัวผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน บางอาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถต่ออายุราชการได้ถึง 65 ปี 
แต่ต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน

ส�าหรับสาขาอาชีพอื่นที่จ�าเป็น หรือข้าราชการทั้งระบบ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก�าลังพิจารณาแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่างๆ ท้ังในด้านประสิทธิภาพที่ภาคราชการจะได้รับ และเกณฑ์ในการประเมิน
ผู้ที่จะขยายการเกษียณอายุราชการ โดยในขณะนี้ มีความเห็นว่าอาจจะขยายอายุข้าราชการไปจนถึง 70 ปี 
(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556) 
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การก�าหนดอายุผู้สูงอายุที่ 60 ปีนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงที่เป็นสากล มีความแตกต่างกันไป 
ในแต่ละประเทศ ในประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เกณฑ์อายุท่ี 65 ปี และนิยามผู้สูงอายุท่ีก�าหนดโดยปีปฏิทิน
เปลีย่นแปลงได้ เป็นไปตามกาลเวลา หรอืวตัถปุระสงค์ของโครงการทีเ่กีย่วข้อง (Laws,1993) ได้มนีกัวชิาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ เสนอให้มีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุในประเทศของตนเอง
ให้สูงขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น จาก 65 ปี เป็น 75 ปี (Hinohara, 2006; Orimo et, al., 2006; Tokuda, & 
Hinohara, 2008) 

ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารเสนอให้เลือ่นอายผุูส้งูอายจุาก 60 ปี เป็น 65 ปี โดยวรชยั ทองไทย (2549) 
พบว่าคนไทยที่อายุอยู่ในช่วง 60–64 ปี ส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพดี และอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคนในกลุ่มอายุนี้
ยังเป็นแรงงานที่ท�าการผลิตอยู่ ส่วนปราโมทย์ และปัทมา (2553) ให้ความเห็นว่า เกณฑ์อายุที่ใช้เป็นนิยาม 
ผู้สูงอายุควรมีพื้นฐานมาจากอายุที่เหลืออยู่ ซึ่งน่าจะเหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตของคนไทยท่ียืนยาวขึ้น  
ในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีอายุที่ 65 ปีขึ้นไป มีอายุยืนยาวไปอีก 17 ปี ซึ่งเท่ากับอายุที่เหลืออยู่ของผู้ที่มีอายุ 60 ปี  
ในอดีต (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2553) 

นอกจากการให้นิยามผู้สูงอายุตามปีปฏิทินแล้ว ยังมีการให้นิยามในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้นิยาม 
ที่เป็นเสมือนภาพแทนความจริงของผู้สูงอายุ ซ่ึงมีลักษณะท่ีเหมือนกัน (Stereotype) ซ่ึงมักถูกตีความ 
ในลักษณะทางด้านลบ เช่น ความไม่มีประโยชน์ ความเป็นภาระต้องพึ่งพิงผู้อื่น ความไม่ทันกับเทคโนโลยี  
หรอื ความไม่ยดืหยุน่ในการท�างาน ซ่ึงภาพลกัษณ์เหล่านี ้ก่อให้เกดิความอคตทิางอาย ุหรอื วยาคต ิ(Ageism) 
ต่อผูส้งูอาย ุท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ (สชุาดา ทวสีทิธิ,์ 2553; Dennis & Thomas, 2007; Nelson, 
2005) ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ

นิยามผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีส�าหรับประเทศไทย ซึ่งใช้อย่างไม่เป็นทางการมาเป็นเวลานานมาก ตั้งแต่
สมัยที่มีระบบมูลนาย (Corvée) (ขจร สุขพานิช, 2525) และผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับความรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างถึง 
ร้อยละ 62.8 และร้อยละ 65.7 ยังคงเห็นควรให้ก�าหนดอายุของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป  
มีเพียงร้อยละ 18.5 และร้อยละ 21 ตามล�าดับเท่านั้น ที่เห็นควรให้ก�าหนด ณ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่มี
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลถึงความคิดเห็นดังกล่าว (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

ในปัจจุบัน นิยามผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีส�าหรับประเทศไทย จะยังเหมาะสมหรือไม่ หรือภาพลักษณ์ 
ของผูสู้งอายใุนเชงิลบ ยงัเหมอืนเดมิหรอืไม่ ในขณะท่ีสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม สขุภาพ 
ตลอดจนโครงสร้างทางอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความคิดเห็น 
อย่างรอบด้านของประชาชนเกี่ยวกับนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ความเหมาะสมของการเปล่ียนหรือไม่เปล่ียน
นยิามผูส้งูอาย ุและจะมผีลกระทบอย่างไรบ้างถ้ามกีารเปลีย่นแปลง จงึมีความส�าคัญในเชงินโยบายด้านผูส้งูอายุ 
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นมุมมองนิยามผู้สูงอายุทางด้านจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ ของประชากรในวัยต่างๆ  
หลากหลายอาชีพ ผู้บริหาร นักวิชาการ และแพทย์
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2. วัตถุประสงค์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ค้นหาความหมายของการเป็นผูส้งูอาย ุทัง้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต ในมุมมองเชงิจติวทิยาสงัคม
และสุขภาพ เปรียบเทียบกลุ่มคนเมือง ชนบท และต่างประเทศ 

2. ค้นหาผลกระทบเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงนิยามของผู้สูงอายุ 

3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนิยามความหมายใหม่ของผู้สูงอายุ และวิธีการเปลี่ยนแปลงนิยาม
ผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 

3. วิธีการศึกษา

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มกับประชาชนท่ัวไป และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร 
นักวิชาการ และแพทย์ 

ประชากรที่ศึกษา 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ

1) กลุ่มประชาชนทั่วไป เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเชิงพื้นที่
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35–77 ปี  
ทั้งหญิงและชาย หลากหลายอาชีพ เขตชนบทและเมือง ในกรุงเทพฯ และ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สงขลา (ภาคใต้) และ นครปฐม (ภาคกลาง) 

2) ผู้บริหารและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ

3) แพทย์ที่ท�างานด้านผู้สูงอายุ ในมุมมองทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

กลุ่มตัวอย่าง

ประชาชนทั่วไป (สนทนากลุ่ม) 

วิธีการเลือกตัวอย่าง

ในแต่ละจังหวัด สุ่มตัวอย่างเลือก 1 อ�าเภอ โดยในอ�าเภอนั้นแยกเป็นเขตเมือง และเขตชนบท  
แต่ละเขตเลือกประชาชน 5 กลุ่มคือ กลุ่มที่ท�างานอายุระหว่าง 35–59 ปี ในภาค ราชการ เอกชน ธุรกิจ 
ส่วนตัว (self–employed) เกษตร และกลุ่มผู้สูงอายุ (60–77 ปี) กลุ่มละ 6–9 คน ทั้งหญิงและชาย ดังนั้น
แต่ละจังหวัดจะมีการสนทนากลุ่มจ�านวน 10 กลุ่ม (2 เขต* 5 กลุ่ม) ยกเว้นในกรุงเทพซึ่งถือเป็นเขตเมือง
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ทั้งหมดจะมี 5 กลุ่ม รวมการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 45 กลุ่ม (4 ภาคๆ ละ 10 กลุ่ม + 5 กลุ่มในกทม.) จ�านวน 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น จ�านวน 351 คน เป็นชาย 162 คน และหญิง 189 คน 

รายละเอียดคณุลักษณะของผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ และผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และแพทย์อยูใ่นภาคผนวก

แผนภาพที่ 1 การเลือกตัวอย่างกลุ่มที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ภาค

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต

(เลือก 1 เขต) จ.นครปฐม 
(เลือก 1 อำเภอ)

จ.เชียงใหม 
(เลือก 1 อำเภอ) 

จ.ขอนแกน
(เลือก 1 อำเภอ) 

จ.สงขลา
(เลือก 1 อำเภอ)

เมือง

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

–ภาคราชการ
–ภาคเอกชน
–ธุรกิจสวนตัว
–เกษตร
–ผูสูงอายุ

เมือง ชนบท เมือง ชนบท เมือง ชนบท เมือง ชนบท

4. โครงสร้างของรายงาน 

บทที่ 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรมการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ที่เป็นสากล ในต่างประเทศ และ 
ของประเทศไทย เพือ่แสดงให้เหน็ว่า นยิามมโนทศัน์ผูส้งูอายใุนอดตี และปัจจบุนัของประเทศไทยเป็นอย่างไร 
มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากความเป็นสากล และต่างประเทศ และผลที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมาถึงผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยาม บทที่ 3–บทที่ 7 เป็นผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา บทที่ 8 เป็นผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และแพทย์ บทที ่9 บทส่งท้าย เป็นการสรุปสังเคราะห์ผล และข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงาน
วิจัย
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แนวคิด “นิยามผู้สูงอายุ.....ไทย และเทศ” 

ปัจจุบันประเทศไทยก�าหนดนิยาม ผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ตามพระราชบัญญตัผิูส้งูอายฉุบับปัจจบัุน พ.ศ. 2546 และนยิามนีไ้ด้ใช้เป็นอายทุีเ่ริม่ได้รบัสทิธต่ิางๆ จากทาง
ราชการด้วย เช่น อายุเกษียณของข้าราชการ หรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพ อย่างไรก็ตาม การก�าหนดอายุ
ที่ 60 ปีนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงที่เป็นสากล มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

นยิามผูส้งูอายทุีก่�าหนดโดยปีปฏทินิเปล่ียนแปลงได้ เป็นไปตามกาลเวลา หรือวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง (Laws,1993) ได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ เสนอให้มีการ
เลื่อนนิยามผู้สูงอายุในประเทศของตนเองให้สูงขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น จาก 65 ปี เป็น 75 ปี (Hinohara, 
2006; Orimo et, al., 2006; Tokuda, & Hinohara, 2008) และส�าหรับประเทศไทยจาก 60 ปี เป็น 65 ปี 
(วรชัย ทองไทย, 2549; ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2553) ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบ
ในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตวิทยาสังคม และสุขภาพ ดังนั้นบทท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการให้นิยามผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และปัจจัย
ทีท่�าให้ก�าหนดนยิามเช่นนัน้ ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ถ้ามกีารเปลีย่นนยิาม ในมมุมองทางด้านจิตวิทยา
สังคม และสุขภาพ

1. นิยาม “ผู้สูงอายุ” 

เนื่องด้วย “กระบวนการสูงอายุ” เป็นกระบวนการที่ความเป็นพลวัต ภายใต้เงื่อนไขเชิงโครงสร้างของ
แต่ละสังคมซึ่งเป็นผู้ให้ความหมายหรือตีความการรับรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ (Gorman, 2000 อ้างใน WHO, 
n.a.) ท�าให้ “อายุเริ่มต้น” ที่ใช้ในการนิยามผู้สูงอายุ หรือ ระบุถึงการเข้าสู่ความสูงอายุของบุคคลที่ใช้อยู่
ปัจจุบนั ไม่สามารถอธบิายถงึหลกัการและเหตผุลทีช่ดัเจน หรอืเกณฑ์ข้อตกลงทีเ่ป็นสากล โดยทัว่ไปพจิารณา
จากองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น การสูงอายตุามวยัหรือตามปีปฏทิินท่ีผ่านไป การเปล่ียนแปลงทางชวีวทิยา
ของสภาพร่างกายและความสามารถในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ในชวีติ หรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพและ
บทบาททางสงัคมของบุคคล มาตรฐานทีใ่ช้ในการก�าหนดได้ ส่วนใหญ่เป็นการก�าหนดโดยใช้อายตุามปีปฏทินิ
ของบุคคลที่เชื่อว่าสามารถแสดงถึงช่วงวัยของบุคคลที่มีลักษณะของความสูงอายุซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละ
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สังคม (Glascock, & Feinman, 1918 อ้างใน สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553; Uotinen, 2005; Orimo et, al., 
2006; Anthony, 2010) 

ค�าจ�ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค�าว่า “ผู้สูงอายุ” (elderly) นั้น องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ไม่ได้มีการก�าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึงบุคคล
หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน (calendar age, chronological age) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น
เกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก�าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว แม้ในบางกรณีอาจไม่ได้ก�าหนดอย่างเป็นทางการหรือระบุชัดเจนทางกฎหมาย แต่โดยส่วนใหญ่
มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ก�าหนดไว้หรือตกลงไว้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การมีอายุ 60 ปี ยังเป็นการครบรอบปีนักษัตร
รอบที่ 5 และเริ่มต้นปีนักษัตรรอบที่ 6 จากรอบปีนักษัตร 12 ป1ี ซึ่งเป็นที่นิยมในการนับในหลายๆ ประเทศ
ทางเอเชีย (Cowgill, 1986) ส�าหรับบางประเทศ เช่น กลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ถูกเสนอให้ใช้ที่เกณฑ์
อายุของบุคคล ตั้งแต่ 50 ปี หรือ 55 ปีขึ้นไป เนื่องจากยังมีอายุไม่ยืนยาวเท่ากับภูมิภาคอื่นๆ (WHO, n.a) 

ทีผ่่านมา งานศึกษาจ�านวนหนึง่ได้พยายามอธบิายถงึ “ลกัษณะของความสงูอาย”ุ เกีย่วกบัความหมาย
และลักษณะฟังค์ชั่นของการสูงอายุในมุมมองต่างๆ ไว้พอสมควร (Roebuck, 1979; Freund, & Smith, 
1999; Uotinen, 2005; Orimo et, al., 2006; Huff Pos, 2012) หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและสุขภาพ ความสูงอายุมักถูกอธิบายในเชิงลบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงวัยที่เป็นระยะ
สุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะและพัฒนาการท่ีตรงข้ามกับวัยเด็ก มีแต่ความเส่ือมโทรมและสึกหรอ  
ซึ่งด�าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีสภาพร่างกายที่ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอน ด้านสุขภาพ
ที่ค่อยๆ เสื่อมสภาพ เรี่ยวแรงน้อยลง เหนื่อยง่าย ตาฝ้าฟาง หูตึง รับกลิ่นรสได้แย่กว่าแต่ก่อน ความจ�า 
เริม่เสือ่ม เจบ็ป่วยง่ายแต่หายได้ช้า และด้านจติใจท่ีขาดความมัน่ใจในตนเอง กงัวลง่าย เหงา เศร้าและขีน้้อยใจ 
บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว จากลักษณะดังกล่าวนี้ ท�าให้นัยที่มีต่อค�าว่า ผู้สูงอายุ (หรือ ผู้ที่มีลักษณะ
ของความสูงอายุ) มักถูกตีความในลักษณะ “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้านศักยภาพ 
ในการท�างานและการพึ่งพาตนเอง” (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553) หรือมองว่าผู้สูงอายุมีลักษณะที่เหมือนกัน  
หรือที่เรียกว่ามีการให้ stereotype ผู้สูงอายุในด้านลบ

จากความไม่ชดัเจนในหลกันยิามของความสงูอาย ุในหลายครัง้ ค�าว่า “ผูส้งูอาย”ุ จงึมกัถกูน�าไปอ้างองิ
เป็นกลุม่คนในช่วงวยัท่ีไม่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพอกีต่อไป ควรหยดุหรอืเกษียณจากการท�างาน 
ซึง่ท้ายท่ีสดุท�าให้ความเข้าใจของคนในสังคม เกีย่วกบัอายเุริม่ต้นของการเป็นผูส้งูอายถุกูน�าไปผกูตดิกบัก�าหนด
เกษยีณอายจุากการท�างาน ว่าเป็นทีเ่กณฑ์อายเุดยีวกนั (Roebuck, 1979; Uotinen, 2005; Anthony, 2010) 
ซึง่อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนัน้เสมอไป โดยเฉพาะในปัจจุบนัทีค่นมอีายยุนืยาวข้ึน มสุีขภาพและประสิทธภิาพ
ในการท�างานที่ดี แต่อายุที่หยุดท�างานหรืออายุเกษียณในทางปฏิบัติกลับมีแนวโน้มอยู่ในช่วงอายุท่ีเร็วข้ึน 
(เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2555; Orimo et, al., 2006) 

1 ปีนักษัตร ได้แก่ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และกุน
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ในมุมมองเชิงนโยบาย ผู้สูงอายุมักถูกจัดเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการการคุ้มครอง การสนับสนุนและ
การช่วยเหลือจากภาครัฐที่มากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ทั้งในเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้การให ้
ความหมายกบัความสงูอาย ุหรอื การเป็นผู้สูงอาย ุซ่ึงก�าหนดไว้ในเอกสารนโยบาย หรือกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง 
มักสะท้อนภาพของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะของความเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อความยากล�าบาก การไม่มี
งานท�าและไม่มรีายได้ และท�าให้ความเข้าใจของสงัคมเกีย่วกบัอายเุร่ิมต้นของการเข้าสู่ความสูงอาย ุถกูน�าไป
ผูกติดกับอายุที่สามารถเริ่มรับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้จัดหาให้ (Mujahid, 2006; Anthony, 2010) 
ประเทศ OECD ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณเป็นอายุเดียวกันคือ 65 ปี (OECD, 2012) 

ในท�านองเดียวกัน ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ นิยามผู้สูงอายุไว้ที่ 65 ปี แต่
อายุเกษียณที่ 60 ปี ประเทศญี่ปุ่น นิยามผู้สูงอายุที่ 65 ปี แต่เกษียณอายุส�าหรับชายที่ 64 ปีและ 62 ปี 
ส�าหรับหญิง ประเทศ OECD ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณเป็นอายุเดียวกันคือ 65 ปี (OECD, 
2012) 

2. กระบวนทัศน์และการรับรู้เกี่ยวกับ “ความสูงอายุ” 

กระบวนทัศน์ในการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ การรับรู้ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนในสังคม เกี่ยวกับ
ความสูงอายุ อาจแบ่งได้เป็น กระบวนทัศน์ทางชีววิทยาการแพทย์ และกระบวนทัศน์พฤฒิวิทยาของการ
ประกอบสร้างทางสังคม (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553) กระบวนทัศน์แรกให้ความส�าคัญกับร่างกายในฐานะ
องคาพยพทางชีววิทยา (biological body) ฉายภาพร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุ ในด้านมืดที่เต็ม
ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ความเสื่อมโทรม ความโรยรา และมองว่ากระบวนการของการเข้าสู่ความสูงอายุ เป็น 
กระบวนการธรรมชาติ มีความเป็นสากลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ในขณะที่
กระบวนทัศน์ท่ีสอง เช่ือในทฤษฎีประกอบสร้างทางสังคม (social–constructionist theory) ภายใต้ 
มโนทัศน์เกี่ยวกับ การสร้าง “ภาพแทนความจริง” (representation) ว่าภาพลักษณ์ผู้สูงอายุที่ถูกรับรู ้
และเข้าใจนั้น เกิดจากการสร้างภาพแทนความจริงผู้สูงอายุที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม  
และแต่ละช่วงเวลาซึง่เป็นเพยีงความจรงิบางส่วนและไม่ใช่ประสบการณ์ของผูส้งูอายทุกุคน ในสงัคมสมยัใหม่ 
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่ปรากฏมักถูกน�าเสนอในด้านลบซึ่งน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติและการรังเกียจอันเนื่อง
มาจากอายุ (ageism) ต่อผู้สูงอายุ กระบวนทัศน์นี้จึงให้ความส�าคัญต่อการรื้อถอนภาพลักษณ์เชิงลบและการ
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้อง (Glascock, & Feinman, 1981 อ้างใน 
สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553; Uotinen, 2005; Orimo et, al., 2006; Anthony, 2010) การรับรู้เรื่องความสูงอายุ 
หรือ การเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้เร่ืองอายุของบุคคลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ อายุตามปีปฏิทินหรืออายุตามวัย (Calendar age หรือ Chronological age) อายุทางชีววิทยา  
(Biological age) อายทุางสงัคม (Sociological age) อายตุามอตัวสัิย (Subjective age) และอายใุนมติอิืน่ๆ 
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1.1 อายุตามปีปฏิทิน หรือ อายุตามวัย 

อายุตามปีปฏิทิน หรือ อายุตามวัย เป็นตัวชี้วัดอายุของบุคคลหนึ่งซึ่งแสดงระยะเวลาจ�านวนปีที่บุคคล
นั้นมีชีวิตมานับตั้งแต่เกิด เนื่องจากอายุตามปีปฏิทินแสดงเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง สามารถน�ามาแสดง
เปรียบเทียบระหว่างบุคคล ได้ชัดเจน ท�าให้ถูกใช้เป็นเกณฑ์บ่งชี้อายุและการสูงอายุของบุคคล ที่แพร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อายุอื่นๆ 

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา อายุตามปีปฏิทินที่ 60 ปี (และ 65 ปี ส�าหรับ
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่) มกัถกูใช้เป็นเกณฑ์ก�าหนดความสงูอายหุรอืเส้นแบ่งกลุม่ประชากรทีอ่ยูใ่นวยัสงู
อายุออกจากกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีอายุ 60 ปี เท่ากัน อาจมีลักษณะ
หรือเงื่อนไขในด้านต่างๆ ทั้ง ทางกายภาพ จิตใจ สุขภาพ หรือบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ ระดับการพัฒนา ภูมิภาค รวมถึง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

ประชากรอายุ 60 ปีในทวีปยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาสูง มีแนวโน้มที่จะแข็งแรงและมี
สุขภาพในมิติต่างๆ ที่ดีกว่าประชากรอายุ 60 ปี ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาที่ต�่ากว่า 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาท่ีต่างกัน แม้ในประเทศหรือในภูมิภาคเดียวกัน ประชากรอายุ 60 ป ี 
ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพหรือความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ท้ังทางกายภาพและ 
ทางจิตใจที่ดีกว่ากว่าประชากรอายุ 60 ปี ในอดีต ด้วยอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นและคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ 
ทีพ่ฒันาดขีึน้กว่าแต่ก่อน ดงันัน้ ภายใต้แนวคดิในการใช้ “อายตุามปีปฏทินิ” เป็นเกณฑ์ก�าหนดช่วงวยัสงูอายุ 
หรอื การเข้าสูค่วามสงูอายขุองกลุม่ประชากร ปัจจยัอืน่ๆ โดยเฉพาะในมติทิางด้านสขุภาพ คณุภาพชวีติ และ
บทบาทหน้าที่ทางสังคมของบุคคล จึงมักถูกน�ามาใช้พิจารณาร่วมด้วย (Anthony, 2010) 

2.2 อายุทางชีววิทยา 

บางครัง้ เรยีกว่า อายเุชงิฟังก์ชัน่ (functional age) (Uotinen, 2005) หมายถงึ อายทุีอ่ธบิายด้วยการ
เปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย (physical aging) และการเปล่ียนแปลงของสภาพจิตใจของบุคคล  
(psychological aging) ซึง่สะท้อนผ่านการเปลีย่นแปลงของ ลกัษณะทางกายภาพเมือ่พจิารณาจากภายนอก 
(physical appearance) สถานะสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (health status) หรือ ความสามารถ 
ในการท�าบทบาทหน้าที่ของบุคคล (functioning) 

หลายคร้ัง การให้ความหมายต่อการสงูอายตุามการเปลีย่นแปลงทางชวีวทิยามกัถูกน�าไปผกูตดิกบัการ
สูงอายุตามปีปฏิทิน ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า สภาพร่างกายหรือความสามารถของบุคคลมักถดถอยหรือ
เปล่ียนแปลงไปตามจ�านวนปีท่ีเพิ่มข้ึนของการมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ปีที่เกิด สมมติฐานนี้อาจจะยังคงเป็นจริง 
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาจ�านวนหนึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นว่า ความเร็วของการถดถอยหรือเปล่ียนแปลงนี้ตามอายุ 
ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่ช้าลงในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับในอดีต กล่าวได้ว่า ณ อายุตามปีปฏิทินเดียวกัน บุคคล 
ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของการสูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา สภาพร่างกายและจิตใจ ที่ช้าลงกว่า
บุคคลในอดีตนั่นเอง (Orimo et, al., 2006) 
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2.3 อายุทางสังคม 

หมายถึง อายุของบุคคลที่อธิบายด้วยการเปล่ียนแปลงของสถานภาพและบทบาททางสังคม (social 
status and social role) ของบุคคลนั้นในสังคมอาศัยอยู่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับขั้นของช่วงชีวิต
คนในแต่ละช่วง การเข้าสู่ความสูงอายุในทางสังคมมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีสถานภาพและบทบาท รวมถึง
พฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างไปจากกลุ่มประชากรที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ ในหลายครั้งจากความเข้าใจ 
ของสังคมซึ่งน�าสถานภาพการท�างานมาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบนี้ ท�าให้การเข้าสู่ความสูงอายุถูกน�าไป 
ผูกติดกับอายุที่บุคคลหยุดท�างานหรือเกษียณอายุจากการท�างาน 

ภายใต้แนวคิด “อายุทางสังคม” วัยสูงอายุ ครอบคลุม ช่วงวัยที่สาม หรือ ช่วงวัยที่สี่ ของชีวิตบุคคล
แต่ละคน โดยช่วงวัยท่ีสาม หมายถึง ช่วงวัยของโอกาสใหม่ๆ ในชีวิตและความเป็นอิสระจากภาระการงาน
และครอบครัว ในขณะที่ ช่วงวัยที่สี่ หมายถึง วัยที่สุขภาพเริ่มเป็นปัญหามากขึ้น ความสามารถในการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ถดถอย บุคคลเร่ิมมีการสูญเสียความสามารถในการพึ่งพิงตนเอง และต้องการการสนับสนุน
หรือการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น (Uotinen, 2005) 

2.4 อายุทางอัตวิสัย 

ในที่นี้ อาจเป็นได้ทั้ง อัตวิสัยในระดับบุคคล ซึ่งหมายถึง อายุที่วัดประเมินหรือบ่งชี้จากประสบการณ์
ส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ หรือ อัตวิสัยในระดับชุมชน ซ่ึงหมายถึง การสูงอายุของบุคคลซ่ึงตัดสินโดยการ 
รับรู้ ค่านิยม และบรรทัดฐานของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ที่บุคคลอาศัยอยู่ 

ในระดบับุคคล การให้ความหมายของการเข้าสูค่วามสงูอายยุ่อมแตกต่างไปในแต่ละบคุคล การสงูอายุ
ตามปีปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและสุขภาพท่ีถดถอย การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพและ
บทบาททางสังคม อาจไม่ท�าให้อายุทางอัตวิสัย (subjective age) ของบุคคลเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นได้ หรือ 
หากเปลีย่นแปลงกย่็อมแตกต่างกนัระหว่างบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และมมุมองชวีติท่ีแตกต่างกัน (Freund, & 
Smith, 1999) 

ในระดบัชมุชน ภาพลกัษณ์ในเชงิอตัวสิยัต่อความสูงอายมุกัได้รบัอทิธพิลจากการให้ความหมายต่อการ
สงูอาย ุทัง้ในด้านอายตุามปีปฏทินิทีเ่พิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงในรูปลักษณะภายนอก สภาพร่างกายและจติใจ
ของบคุคล และ การเปลีย่นแปลงในสถานภาพและบทบาททางสังคมของบคุคล ซ่ึงหล่อหลอมผ่านกระบวนการ
และประสบการณ์ทางสังคมในแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน

2.5 การสูงอายุในมิติอื่นๆ 

จากอายคุาดเฉลีย่ของประชากรในประเทศต่างๆ ท่ียนืยาวข้ึน ข้อเสนอหนึง่ท่ีเกดิข้ึนในประเทศไทย คือ 
การเสนอให้ใช้เกณฑ์จ�านวนปีท่ีคาดว่าบุคคลน้ันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้างหน้า (remaining life expectancy) 
เป็นเกณฑ์ก�าหนดอายุเริ่มต้นของความสูงอายุ แทนที่การใช้จ�านวนปีปฏิทิน (calendar years) ที่บุคคลมีอยู่
มาแล้วซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2553) ข้อเสนอนี้ 
เป็นอีกหนึ่งมุมมองของลักษณะการสูงอายุ ซึ่งใช้อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่ของบุคคลเป็นเกณฑ์พิจารณา
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ในบางกรณี โดยเฉพาะจากมุมมองเชิงนโยบายด้านสิทธิและสวัสดิการ การสูงอายุ หรือ ความสูงอายุ
ของบุคคล อาจพิจารณาจากระดับของความเปราะบาง (vulnerability) ระดับความยากล�าบาก (hardship) 
และความต้องการความช่วยเหลือหรือความคุ้มครองทางสังคม (needs for social assistance and social 
protection) ของบุคคลน้ันๆ ร่วมด้วยกับการพิจารณาการสูงอายุตามปีปฏิทิน หรือ การสูงอายุตามสภาพ
ร่างกาย หรือ ลักษณะภายนอก (Roebuck, 1979; Uotinen, 2005) 

จะเหน็ได้ว่า การรบัรูเ้รือ่งความสงูอาย ุหรอืการเข้าสูว่ยัสงูอาย ุไม่ว่าจะเป็นทางชวีวทิยา สงัคม อตัวสิยั 
หรือจ�านวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ ต่างเกี่ยวข้องกับอายุตามปีปฏิทินทั้งสิ้น

3. ใครคือ ผู้สูงอายุ? ในต่างประเทศ: อดีต และปัจจุบัน 

ในปัจจุบัน ประเทศก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ให้ค�านิยามของผู้สูงอายุหรืออายุเริ่มต้นของการเข้าสู่ความ
สูงวัยของบุคคลในแนวทางเดียวกับท่ีกลุ่มประเทศพัฒนาใช้ ซ่ึงมักอ้างอิงตามเกณฑ์ก�าหนดเกษียณอายุ  
(retirement age) หรืออายุท่ีบุคคลท่ัวไปหยุดท�างาน อายุเริ่มต้นโดยเฉลี่ย อยู่ท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส�าหรับ
ประเทศก�าลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Mujahid, 
2006) (หรือ 55 ปี ส�าหรับบางประเทศในแอฟริกา) และ 65 ปีขึ้นไป ส�าหรับประเทศพัฒนาแล้ว (Anthony, 
2010; WHO., n.a.) 

ในอดีต ก่อนท่ีจะมีการก�าหนดอายุเกษียณซ่ึงถูกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการนิยามผู้สูงอายุเหมือน 
ในปัจจุบัน ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” มักไม่ได้มีการให้ค�าจ�ากัดความหรือก�าหนดอายุเริ่มต้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร
ทางการหรือเอกสารทางกฎหมาย เป็นเพียงการรับรู้ การให้ความหมายและสร้างความเข้าใจอย่างหลวมๆ  
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือในแต่ละชุมชน แต่หากต้องมีการพิจารณา “ความสูงอายุ” ของบุคคลที่มี
ลักษณะที่เป็นทางการแล้ว สองเงื่อนไขที่มักถูกน�ามาพิจารณา ได้แก่ ลักษณะภายนอกของบุคคลที่ต้องแลดู 
“สงูวยั” และ ลกัษณะเชิงฟังค์ชัน่ของบคุคลทีไ่ม่สามารถดูแลตนเองได้ทัง้หมดต้องพ่ึงพิงการช่วยเหลือในการ
ท�ากิจกรรมบางอย่างจากผู้อ่ืน โดยผู้ท่ีจะถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะตามเงื่อนไข 
ทั้งสองเงื่อนไขนี้ (Roebuck,1979) 

การให้ค�าจ�ากัดความ หรือ นิยามค�าว่าผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆ เริ่มมีการ
พูดถึงและพัฒนาระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ส�าหรับกลุ ่มประชากรวัยสูงอายุ ภายใต้แนวคิดที่ว่า  
เมือ่ประชากรเข้าสูว่ยัสงูอาย ุจะมคีวามเสือ่มถอยทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ ความสามารถในการท�างานลดลง 
จึงสมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐ ดังนั้นนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ จึงมักหมายถึง วัยหลังเกษียณจากการท�างาน 
เช่น ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการก�าหนดนิยามของผู้สูงอายุข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1880s–1890s อันเป็นผล 
มาจากการก่อตั้งระบบบ�านาญวัยสูงอายุของภาครัฐ (State Old Age Pension scheme) ขึ้น ซึ่งจ�าเป็นต้อง
มีการให้ค�านิยามหรือค�าจ�ากัดความของบุคคลท่ีสูงอายุท่ีจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ โดยในยุคนั้น  
การนิยามก็มีปัญหาของความไม่ชัดเจนและความไม่คงที่ของเกณฑ์การพิจารณาจากการใช้เกณฑ์อายุร่วมกับ
เกณฑ์ความสามารถในเชิงฟังค์ชั่นของบุคคล นิยามผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร  
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อยู่ในช่วงอายุ 55, 60, 65, 70 และมีความแตกต่างกันระหว่างหญิง และชาย โดยพิจารณาจากความจ�าเป็น
ที่สมควรได้รับสวัสดิการร่วมด้วย เช่น ความยากจน การเป็นหม้ายของหญิง ซ่ึงในท้ายที่สุด อายุของการ 
รับบ�านาญของผู้สูงอายุที่ก�าหนดโดยกฎหมายจากระบบบ�านาญวัยสูงอายุของภาครัฐ อยู่ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป 
เนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ เนื่องจากจะต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมากกว่า ถ้าก�าหนดผู้สูงอายุ 
ที่ต�่ากว่านี้ (ถูกปรับลงเหลือที่อายุ 65 ปีในภายหลัง สงครามโลกคร้ังที่ 1 เนื่องจากต้องการให้คนรุ่นหลัง 
เข้าสู่ระบบการท�างานได้มากขึ้น เป็นการลดการว่างงาน) ในขณะท่ีในช่วงเวลานั้น บุคคลท่ีน่าท่ีจะสามารถ
เรียกได้ว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” หากพิจารณาจากลักษณะภายนอกและการท�าฟังก์ชั่นในการดูแลตนเอง โดย
ประมาณน่าจะเร่ิมท่ีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (Roebuck,1979) จากความไม่ชัดเจนในการตีความเกี่ยวกับ 
ความสูงอายุและก�าหนดอายุเริ่มต้นของการเข้าสู่ความสูงอายุของบุคคล หลังจากนั้นเป็นต้นมา นิยามหรือ 
การก�าหนดความหมายของผูท่ี้เป็นผูส้งูอาย ุจึงมกัถกูน�าไปเชือ่มโยงหรอืใช้เกณฑ์อายเุดียวกบัอายเุกษยีณหรือ
อายุที่เริ่มรับบ�านาญและสวัสดิการวัยสูงอายุ ในหลายประเทศ (Roebuck, 1979; Uotinen, 2005;  
Anthony, 2010) 

อย่างไรก็ดี จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่เกิดขึ้นแล้ว 
ในหลายประเทศ ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา การศึกษาจ�านวนหนึ่งจึงได้ต้ังค�าถาม 
ต่อเกณฑ์และอายุเริ่มต้นที่ใช้ในการก�าหนดการเป็น “ผู้สูงอายุ” ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่มักลงท้ายด้วยข้อสรปุหรอืข้อคดิเหน็ต่อการเปลีย่นหรอืขยายนิยามอายุเริม่ต้นของผูส้งูอายไุปในช่วง
อายุที่สูงขึ้นแล้ว 

Orimo, et, al. (2006) ได้ทบทวนหลักการในการนิยามความเป็นผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ โดยพบว่า 
ที่ผ่านมายังคงไม่มีการก�าหนดกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการนิยามและหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน โดย 
ในงานศึกษาได้น�าเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันก�าหนดผู้สูงอายุไว้ที่  
65 ปี โดยไม่ทราบเหตุผล ที่ผู้ศึกษาเสนอว่าควรน�ามาใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนหรือเกณฑ์ในการนิยามผู้สูงอายุ 
โดยข้อมูลเชิงสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลการส�ารวจทัศนคติต่ออายุเริ่มต้นในการนิยามผู้สูงอายุ
ของสาธารณะ (survey of public attitude) เอกสารรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการหรือองค์กรภาครัฐ 
(governmental reports) การน�าเสนอและการเคลื่อนไหวของสื่อต่างๆ ที่มีต่อการนิยามผู้สูงอายุ (media 
reports and movements) ในขณะท่ีข้อมูลอีกด้านซ่ึงเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย  
การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับในอดีต ในด้านความ
สามารถทางกายภาพ (physical activity) การพึ่งพิงตนเองทางฟังค์ชั่น (functional independence) และ 
ระดับความยืดหยุ่นของเส้นเลือดในสมอง (youthfulness of cerebral arteries) จากข้อมูลที่แสดงทั้งหมด 
ในตอนท้ายของการศึกษาจึงได้น�าไปสู่ข้อเสนอว่า ในการนิยามผู้สูงอายุ สังคมควรค�านึงถึงปัจจัยด้านสถานะ
ทางสขุภาพของคนร่วมด้วย มากกว่าพจิารณาเฉพาะปัจจัยด้านอาย ุ(ตามปีปฏิทนิ) เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้  
ยังได้เสนอให้มีการขยายอายุนิยามของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเริ่มต้นที่อายุ 65 ปีขึ้นไป (แต่อายุเกษียณ
ก�าหนดที่ 60 ปี ก�าลังจะมีการพิจารณาเพิ่มเป็น 65 ปี) ให้เป็นในช่วงอายุที่สูงขึ้นที่อายุ 75 ปีขึ้นไปแทน  
ข้อเสนอนี้ สอดคล้องกับ Tokuda and Hinohara (2008) ซึ่งให้เหตุผลว่า เกณฑ์อายุทางการของผู้สูงอายุ 
ที่ 65 ปี เป็นเกณฑ์ที่ถูกก�าหนดขึ้นเมื่อประมาณ 45 ปีที่แล้ว ในขณะซึ่งประชากรของประเทศมีอายุคาดเฉลี่ย
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เพียง 68 ปี แต่ในปัจจุบัน เมื่ออายุคาดเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเพิ่มสูงเป็น 86 ปี และ 79 ปี ส�าหรับ เพศหญิงและ
เพศชาย ตามล�าดับ อีกท้ังบุคคลท่ีอายุ 65 ปี ยังสามารถท�างานได้อยู่ซ่ึงไม่ควรถูกปลดเกษียณด้วยเหตุผล 
จากการเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและระบบบ�านาญของประเทศ รวมถึง  
รักษาขนาดของก�าลังแรงงานไม่ให้หดตัวมากเกินไป เกณฑ์การก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุจึงถูกเสนอว่า 
ควรปรับเพิ่มเป็นที่อายุ 75 ปีขึ้นไป 

Long and Pfau (1997) ท�าการศกึษาเกีย่วกับความยากจนและความเปราะบางทางเศรษฐกจิของกลุม่
ประชากร จ�าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ ในประเทศเวียดนาม และพบว่าอัตราความยากจน (poverty rate)  
ในประชากรสูงอายุของประเทศ (60 ปีขึ้นไป) ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประชากรในวัยอื่น 
กลบัมอีตัราทีต่�า่กว่า โดยอตัราความยากจนจ�าแนกตามกลุ่มอายมุลัีกษณะเป็นตัวย ู(u–shaped) มอีตัราทีส่งู
ที่สุดในช่วงอายุเด็กที่สุดและสูงอายุที่สุด มีอัตราที่ต�่าที่สุดในช่วงอายุ 50–60 ปี การศึกษานี้จึงได้เสนอว่า  
การนิยามผู้สูงอายุท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไปในปัจจุบันของประเทศเวียดนาม อาจยังเป็นในช่วงอายุที่ยังไม่น่าจะ 
เหมาะสม ควรมีการขยายอายุเริ่มต้นของการสูงอายุออกไปโดยพิจารณาจากช่วงอายุที่บุคคลจะเริ่มประสบ
กับความเปราะบางหรือความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแนวคิดนี้คล้ายกับประเทศอังกฤษในระยะเร่ิมต้น 
ที่มีการพิจารณาความยากจนร่วมด้วย ซึ่งถือว่าควรเป็นกลุ่มท่ีได้รับสวัสดิการจากรัฐเร็วกว่ากลุ่มท่ียากจน 
น้อยกว่า (Roebuck, 1979) 

4. ใครคือ ผู้สูงอายุ?ในประเทศไทย: อดีต และปัจจุบัน 

ในประเทศไทย ผู้สูงอายุที่หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปี มีมาอย่างยาวนาน น่าจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
โดยที่ระบบมูลนาย (Corvée) ซึ่งเป็นระบบที่มีไพร่ส�าหรับพระมหากษัตริย์หรือขุนนางใช้เป็นก�าลังแรงงาน 
ในการสงคราม หรือท�างานต่างๆ เช่น การท�าเกษตรกรรม และการก่อสร้าง ก�าหนดให้สิ้นสุดการเป็นไพร ่
เมื่ออายุ 60 ปี ซึ่งน่าจะเป็นเพราะทางราชการเห็นว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพเสื่อมถอย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าคนอายุน้อยกว่า 

ในสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 หรือสมเด็จพระณารายมหาราชย์ (พ.ศ. 2034–2072) ทรงจัดให้มีการ 
จัดระเบียบกองทัพและแต่งต�าราพิชัยสงคราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดท�าบัญชีก�าลังพลใน พ.ศ. 2061  
เพื่อเกณฑ์พลเมืองเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน โดยก�าหนดให้ไพร่ที่เป็นชายอายุตั้งแต่ 18–60 ปี
ต้องเข้ารับราชการทหาร ยกเว้นไพร่ที่มีบุตรชายเข้ารับราชการตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้เป็นบิดาจึงพ้นหน้าที ่
รับราชการทหาร (พระโหราธิบดี, 2510) 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 1 มีการเพิ่มอายุไพร่จาก 60 ปี เป็น 70 ปี เนื่องจากต้องการ
ก�าลังพลเพื่อการทหารเป็นจ�านวนมาก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411–2453) ได้มีการออกกฎหมายชื่อว่า “ประกาศก�าหนดอายุบุคคนที่เปนฉกรรจ์  
แลปลดชะรา รตันโกสนิทรศก 118 (พ.ศ. 2443)” ซึง่ลดอายกุารปลดชราไพร่เป็น 60 ปี โดยทรงพระราชด�าริว่า 
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“เปนการล�าบากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินยิง่นัก...แต่นีต่้อไป ถ้าผู้ใดมอีายถุงึ 60 ปี ให้ปลดจากเปนคนฉกรรจ์ 
เปนคนชะรา พ้นจากราชการทั้งปวง” (ชัย เรืองศิลป์, 2527) 

ในรชักาลที ่5 ราวปี พ.ศ. 2446 ทีม่กีารท�าบญัชสี�ามะโนครวัครัง้แรก ก�าหนดให้ผูส้งูอาย ุหรอืทีเ่รยีกว่า 
“วัยชะรา” คือคนท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2551) น่าจะเป็นเพราะคนในสมัยก่อน 
แก่เร็วกว่าคนในสมัยนี้มาก อายุ 50 ปีก็เป็นปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว กลายเป็นผู้อาวุโสในสังคม และสมัยก่อน 
คนไทยมอีายเุฉลีย่ไม่ยนืยาวนกัเฉลีย่ 40 กว่าปีเท่านัน้ (ปราโมทย์ ประสาทกลุ, 2550) แต่ได้ก�าหนดอายเุกษียณ
ของภาคราชการไว้ที่อายุ 55 ปี ตามพระราชบัญญัติเบี้ยบ�านาญ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2445) และได้มาเปลี่ยนเป็น 
60 ปี ตามพระราชบญัญติับ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542) 

หลังจากนั้น กระบวนการท�างานของทางราชการ รวมถึงแนวคิดการให้สวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งเริ่มใน  
พ.ศ. 2496 ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์แก่ 
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (ปัจจุบันคือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการ 
ผูส้งูอายแุละครอบครัวในชมุชน หรอืเรยีกว่า “กองทนุเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ” ตามมตเิหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2535 โดยด�าเนินการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ 
ผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว หรือไม่มีครอบครัว โดยคัดเลือกมาหมู่บ้าน
ละ 3–5 คน โดยจ่ายเบ้ียยังชีพให้คนละ 200 บาทต่อคนต่อเดือน การด�าเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพเป็นความ 
รับผิดชอบของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�าหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาหาผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติและสิทธิในการ 
รับสิทธิ์ ต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จึงปรับเบี้ยเพิ่มเป็น 300 บาทต่อคนต่อเดือนโดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนมิยาซาว่า (เจียมจิต แสงสุวรรณ, 2555).

พ.ศ. 2546 ได้มีการออกตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคล 
ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) 

ต่อมาในปี 2552 ตามราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 ก�าหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงิน 500 บาทต่อคน 
ต่อเดือน ต่อมาในปี 2555 ได้มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยก�าหนดเบี้ยยังชีพ 
รายเดือนแบบขั้นบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ ผู้สูงอายุ 60–69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70–79 ปี จะได้รับ 
700 บาท อายุ 80–89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (ส�านักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2554) 

ดงันัน้เช่นเดยีวกบัต่างประเทศ ความหมายของผู้สูงอายใุนประเทศไทยจึงผูกติดไปกบัอายเุกษยีณและ
อายุที่ได้รับสิทธิ 
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5. การรับรู้เกี่ยวกับความสูงอายุในประเทศไทย

การรบัรูเ้รือ่งความสงูอายขุองประชากรไทย พบเช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ คือ แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ
ดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ อายตุามปีปฏทินิหรอือายตุามวยั อายทุางชวีวทิยา อายทุางสงัคม อายตุามอตัวสิยั และ
อายุที่คงเหลืออยู่

จากงานของนิศา ชูโต เรื่อง “คนชราไทย” ปี พ.ศ. 2525 โดยการส�ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอาย ุ
เกี่ยวกับความชรา ได้ให้ความหมายของการสูงอายุไว้ 2 ประเด็น คือ 1) ความหมายของการสูงอายุตามปี 
ปฏิทิน และ 2) ความหมายของการสูงอายุทางกายภาพ เมื่อพิจารณาจากความหมายแรก พบว่า ร้อยละ 30 
เห็นว่าควรมีอายุ 60 ปี รองลงมา คิดว่าควรมีอายุ 65 ปี (ร้อยละ 26.5) และร้อยละ 15 คิดว่าควรมีอายุ 
ต�่ากว่า 60 ปี ส่วนการพิจารณาตามความหมายที่สอง พบว่า ร้อยละ 15 เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่ 
ร่างกายอ่อนแอ ร้อยละ 14 เห็นว่าเป็นช่วงวัยที่ลูกแต่งงานหมดแล้ว และร้อยละ 11 เห็นว่าเป็นช่วงที่ม ี
คนอื่นมาท�างานและธุรกิจแทนตนเอง (นิศา ชูโต, 2525) 

จากงานของบรบิรูณ์ พรพบิลูย์ (2525) เรือ่ง “โลกยามชราและแนวการเตรยีมตวัเพือ่เป็นสขุ” ได้กล่าว
ถึงอาขยาน หรือสุภาษิต/ค�าพังเพยของชาวเหนือแต่โบราณ เป็นภูมิปัญญาล้านนา แต่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้มีอายุตามวัย ช่วงอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่คนในภาคเหนือเห็นว่าเร่ิม 
ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของบุคคลแล้ว ดังนี้

– อายุ 10 ปี คือ อาบน�้าบ่ฮู้หนาว หมายถึง ผู้ที่อาบน�้าไม่เคยหนาว

– อายุ 20 ปี คือ เป็นบ่าวเป็นสาวบ่ก้าย หมายถึง ผู้ในวัยหนุ่มสาวที่สนุกสนานไม่เคยเบื่อหน่ายชีวิต

– อายุ 30 ปี คือ บ่หน่ายสังขาร หมายถึง เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง

– อายุ 40 ปี คือ ยะการเหมือนฟ้าผ่า หมายถึง เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท�างานเพื่อครอบครัวมั่นคง

– อายุ 50 ปี คือ สาวน้อยด่าบ่เจ็บใจ หมายถึง คนวัยนี้ส่วนมากเป็นคนวัยกลับ คือ กลับไปชอบ 
เด็กสาวๆ 

– อายุ 60 ปี คือ ไอเหมือนฟานโขก หมายถึง เริ่มมีร่างกายเสื่อมโทรม เวลาไอมีเสียงดังเหมือนละมั่ง
หรือเก้งร้อง

– อายุ 70 ปี คือ มะโหกเต็มตัว หมายถึง กลายเป็นผู้ที่เมื่อยขบไปทั้งสังขารและเริ่มจะมีโรคภัย 
ไข้เจ็บ

– อายุ 80 ปี คือ ไค่หัวเหมือนไห้ หมายถึง เมื่อหัวเราะจะมีเสียงเหมือนกับคนร้องไห้

– อายุ 90 ปี คือ ไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตาย หมายถึง มีสังขารแก่เต็มที มีสภาพคล้ายใบไม้ที่แก่จัดและเริ่ม
จะร่วงหลุดออกจากกิ่งเมื่อใดก็ได้
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จากงาน เรือ่ง “ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการมโีครงการพฒันาทีม่ต่ีอวถิกีารด�าเนนิ
ชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ปี พ.ศ. 2533 ค�าว่า “ผู้สูงอายุ”  
ในสายตาของชาวบ้านอายุระหว่าง 69–80 ปี เห็นว่าคนที่อายุ 55 ปีขึ้นไปถือว่าเริ่มแก่แล้ว โดยเฉพาะผู้หญิง 
เพราะสุขภาพไม่ดีหรือสังขารร่วงโรยเร็ว และดูแก่เร็วกว่าคนในเมืองที่ชาวบ้านมองว่าอายุ 60 ปีไปแล้วจึงจะ
เริม่แก่ นอกจากนีช้าวบ้านยงัให้ความหมายของค�าทีเ่ก่ียวกบัผูสู้งอาย ุดงัน้ี อาย ุ55 ปี คอื เร่ิมแก่ อาย ุ65–70 ปี  
คือ คนแก่ และอายุ 70 ปีขึ้นไป คือ คนเฒ่า (วีระสิทธิ์ สิทธิ์ไตร และโยธิน แสวงดี, 2533) 

จากงานของมาลินี วงษ์สิทธิ์ (2535) เรื่อง “ทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย” จากการ
สอบถามความหมายของการเป็นผู้สูงอายุจากหนุ่มสาว (อายุ 15–44 ปี) พบว่า ชายร้อยละ 25 และหญิง 
ร้อยละ 27 เห็นว่าบุคคลจะแก่เม่ือมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นอายุอ่อนกว่าเกณฑ์การให้ค�านิยามผู้สูงอาย ุ
ของไทยถึง 10 ปี รองลงมา ชายร้อยละ 19 และหญิงร้อยละ 15 เห็นว่าบุคคลจะแก่เมื่อมีอายุ 40 ปี สาเหตุ
เนื่องมาจากคนหนุ่มสาวมองจากความรู้สึกของคนท่ีอายุน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมองว่าผู้หญิงแก่ไวกว่าผู้ชาย 
แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงมีอายุขัยเฉล่ียนานกว่าผู้ชายหลายปี ท�าให้ผู้หญิงอยู่ในสภาวะสูงอายุยาวนาน
กว่าผู้ชาย (มาลินี วงษ์สิทธิ์, 2535) 

จากงานของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช (2555) เรื่อง ปกิณกะ งานผู้สูงอาย2ุ ได้ให้ความหมายของค�า
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุ หมายถึง การเอาอายุเป็นหลักในการเรียก ในที่นี้คือ 60 ปีขึ้นไป  
2) คนชรา หมายถึง การเอาลักษณะทางกายภาพเป็นหลักในการเรียก และ 3) ผู้อาวุโส หมายถึง การเอา
สถานภาพทางราชการ แก่กว่า เก่ากว่า เป็นหลักในการเรียก นอกจากนี้ มัลลิกา มัติโก และคณะ (2542)  
พบว่า “ผูส้งูอาย”ุ คอืบคุคลทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป ทีม่สีขุภาพร่างกายแขง็แรง เป็นวยัทีท่�างานและกจิกรรมต่างๆ ได้  
พึ่งตนเองและมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ “คนแก่” คือบุคคลท่ีมีอายุ 70 ปีข้ึนไป มีสภาพและ 
บทบาทที่ลดลงตามความสามารถของก�าลังหรือความแข็งแรงของร่างกาย เป็นกลุ่มที่สังคมเริ่มถอดถอน 
จากสภาพที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจ และค�าว่า “ชรา” คือผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาบุตรหลาน 
ในทุกๆ ด้าน 

จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 ยังคงเห็นว่าการก�าหนดอายุ
ของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยควรเริ่มที่อายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ร้อยละ 21 เห็นว่าควรเริ่ม ณ อายุที่มากกว่า 60 ปี เช่น 
ที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี ซึ่งสัดส่วนนี้เพิ่มสูงข้ึนกว่าผลการส�ารวจในปี พ.ศ. 2550 ที่เท่ากับร้อยละ 18.5 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้คนไทยส่วนใหญ่ เชื่อว่า ผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุเริ่มต้นตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป น่าจะ
เป็นเพราะการสร้างบรรทัดฐานในการจัดระเบียบทางสังคม ด้วยการให้การจัดล�าดับชั้นทางอายุ เป็นเกณฑ์

2 จากเว็บไซด์ http://www.anamai.moph.go.th/advisor/202/20210.html (22 กรกฎาคม 2555) 
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แบ่งความแตกต่างของความเป็นผู้สูงอายุ (มัลลิกา มัติโก และคณะ, 2542) นอกจากนี้ การศึกษาของ ปรีชา 
อุปโยคิน และคณะ (2541) พบว่า การที่ผู้สูงอายุยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากยอมรับในกฎเกณฑ์
ทางสังคม เพราะมีหนังสือจากราชการประกาศว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีจัดให้เป็นผู้สูงอายุ ส�าหรับบางคนคิดว่า
ตนเองเป็นผูส้งูอาย ุเพราะตนได้รบับตัรผูส้งูอายจุากทางราชการ และได้ให้เหตุผลว่าตนเองเป็นผู้สูงอายเุพราะ
ลกูหลานเรยีกตา หรอื ยาย ซ่ึงเป็นต�าแหน่งทางสงัคมทีผู่ท้ีม่อีายนุ้อยจะเรยีกผูท้ีมี่อายมุากทกุคน เดก็เมือ่เหน็
คนสูงอายุรุ่นราวคราวพ่อ แม่ หรือสูงกว่าจะเรียก ปู่ ย่า ตา ยาย แม้จะไม่ใช่ญาติเกี่ยวดองกันก็ตาม 

วรชัย ทองไทย (2549) เสนอให้มีการ “เลื่อนอายุเริ่มต้น” ของผู้สูงอายุไทยจากที่ 60 ปี เป็น 65 ปี 
จากข้อเท็จจริงที่ ประชากรอายุ 60–64 ปี ยังคงท�างานอยู่เป็นจ�านวนมาก (ตาราง 1 และแผนภูมิ 1, 2  
ในภาคผนวก) การเลื่อนอายุเริ่มต้นนี้เช่ือว่าจะสอดคล้องตามสภาพความจริงในปัจจุบัน และช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
(2553) เสนอให้มีการเปลี่ยนหลักการที่ใช้ในการนิยามผู้สูงอายุไทยจากเดิมที่พิจารณาจากเกณฑ์จ�านวน
ปีปฏิทนิทีบ่คุคลมชีวีติอยูม่าแล้ว มาเป็นเกณฑ์จ�านวนปีทีค่าดว่าบคุคลจะมชีวีติอยูต่่อไปข้างหน้า (remaining 
life expectancy) แทน ซึง่หากใช้เกณฑ์พจิารณาดังกล่าว อายขุองความเป็นผู้สูงอายไุทยจากแต่เดิมซ่ึงก�าหนด
ไว้ที่อายุ 60 ปี เมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ถูกเสนอให้ขยายออกเป็นที่อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นอายุที่บุคคลในปัจจุบัน 
คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้างหน้าอีกประมาณ 17 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย ณ อายุ 60 ปี 
เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว (ตาราง 2 ในภาคผนวก) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มสุขภาพดีขึ้น  
(ตาราง 3 และแผนภูมิ 3 ในภาคผนวก) โดยวัดจากการประเมินสุขภาพตนเอง การประเมินภาวะสุขภาพกาย
ของตนเองเป็นตัวชี้วัดที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสะท้อนสุขภาพองค์รวม และภาวะการตาย (Idler, & 
Benyami, 1997) 

นอกจากการรับรู ้ความสูงอายุในมิติต่างๆ ของคนไทยดังกล่าวข้างต้น ยังได้มีการใช้ค�าต่างๆ  
เรียกผู้มีอายุมากในความหมายที่แตกต่างกันบ้างเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพ และบทบาทที่ลดลง เช่น ผู้สูงอายุ 
คนชรา คนแก่ คนเฒ่า

6. การใช้ค�าที่เหมาะสมส�าหรับ “ผู้สูงวัย” ในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

แต่เดิมการใช้ค�าเพื่อเรียกบุคคลที่มีอายุมาก จะใช้ค�าว่า “วัยชรา” ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรม
ไทย3 ว่า แก่ด้วยอายุ ช�ารุดทรุดโทรม แต่ค�านี้ไม่เป็นที่นิยมนัก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและนักวิชาการ 
เพราะค�านี้ก่อให้เกิดความหดหู่และถดถอยสิ้นหวัง ดังนั้น ในที่ประชุมคณะแพทย์ผู้อาวุโสและผู้สูงอายุจาก
วงการต่างๆ โดยมี พลต�ารวจตรี หลวงอรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร เป็นประธาน จึงได้ก�าหนดค�าว่า “ผู้สูงอายุ”  
ขึน้ใช้แทนค�าว่า “คนแก่” “คนชรา” เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2505 ซึง่ค�านีใ้ห้ความหมายท่ียกย่องให้เกยีรติ
แก่ผู้ชราภาพว่าเป็นผู้ท่ีสูงทั้งวัยวุฒิและประสบการณ์ (สุรกุล เจนอบรม, 2541) ในภาษาอังกฤษมีความ

3 พจนานุกรมไทย พ.ศ. 2542
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คล้ายคลึงกับภาษาไทย คือให้ใช้ค�าว่า “Older adults” หรือ “Older people” ซึ่งมีความหมายในทางบวก 
แทนค�าอื่นๆ เช่น Elderly หรือ Senior ซึ่งมีความหมายในทางลบ (รายละเอียดใน ภาคผนวก)

จากสถานการณ์สงัคมผูส้งูอายทุีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศ มมุมองต่อความเป็นผู้สูงอายสุ่วนใหญ่เป็นไป
ในทางการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวก ทดแทนภาพลักษณ์ในอดีตที่มักเป็นในด้านลบ เพื่อสร้างคุณค่าและ
ความหมายของความสูงอายุแก่กลุ่มประชากรที่จะมีขนาดจ�านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในการที่จะสร้างประโยชน ์
ให้แก่สงัคมต่อไป ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิประเพณแีละวฒันธรรมซ่ึงในบางคร้ัง อาจไม่จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนด
หรือระบุความเป็นผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็น ageless society หรือ อาจใช้ค�าอื่นในการเรียกประชากรกลุ่มน้ี 
ที่ให้ความหมายหรือคุณค่าที่ดีขึ้น เช่น ค�าว่า New Agers, respected elders, (Huff Post, 2012) หรือ the 
long–living (Orimo, et, al., 2006) 

7. ผลกระทบของการเลื่อนอายุที่ตั้งต้นการเป็นผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ปัจจุบันประชากรไทยส่วนใหญ่คิดว่า ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ถ้ามีการเปลี่ยนนิยามใหม่ 
ให้มีอายุสูงขึ้น เช่น จะมีผลในเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพอย่างไรบ้าง?

7.1 บรรทัดฐาน (norm) 

บรรทัดฐานทางสังคม (social norm) เป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก�าหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป การที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม สังคมจึงได้ก�าหนดบรรทัดฐานหรือแนวทางท่ีสมาชิกในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติ 
ต่อผู้สูงอายุ 3 ประการคือ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2539) 

1)  วิถีประชา (folkways) เป็นลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ท่ีได้รับการอบรมขัดเกลาจากสมาชิก 
รุ่นก่อนๆ น�ามาปฏิบัติจนเคยชินเป็นนิสัย เช่น การยกมือไหว้ ท�าอย่างอัตโนมัติต่อผู้สูงอายุ 

2)  จารตี (mores) มลีกัษณะคล้ายกบัวถิปีระชา ทีบ่คุคลมคีวามประพฤตมิาหลายชัว่รุน่อายตุลอดจน
มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอน มีพิธีรีตองมากขึ้น ตลอดจนมีข้อห้ามต่างๆ ด้วย เช่น การเลี้ยงดูผู้สูงอายุ และ
ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลเม่ือถึงแก่กรรม ในสังคมชนบทได้ก�าหนดบรรทัดฐานให้สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติ 
ต่อผู้สูงอายุในฐานะผู้อาวุโสในหมู่บ้าน มีความเคารพนับถือ มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ 

3)  กฎหมาย (laws) เป็นแนวทางในการก�าหนดพฤติกรรมของบคุคล อะไรควรละเว้นและอะไรต้องท�า 
ซึ่งได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมายมรดกที่ผู้สูงอายุจะมอบให้แก่บุตรธิดาที่เลี้ยงดูตน

ความกตัญญูรู้คุณท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ ได้หล่อหลอมและยังมีอิทธิพลท�าให้คนรุ่นหลังยังมี
มุมมองที่ดีต่อผู้สูงอายุ (กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) 
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7.2 คุณค่า (value) 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสังคม การที่ก�าลังลดถอย การหยุดหรือการปลดจากงานประจ�า  
การเปลีย่นแปลงวถิทีางด�าเนนิชวีติหลงัจากเคยท�ามาในช่วงเวลา 20–30 ปี การลดกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ลง 
วงสังคมแคบ ท�าให้เกิดความรู้สึกสูญเสียทางบทบาท ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจ ท�าให้ 
ความมั่นใจในตนเองในความสามารถและคุณค่าของตนเองลดลง 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมุมมองของตัวผู้สูงอายุเองในเร่ืองของคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ พบว่า  
ตัวผู้สูงอายุเองเห็นว่า ทุกคนมีคุณค่า คนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคน ไม่ว่าจะแก่สักเพียงใด ก็ยังมีโอกาสสร้างคุณค่า
ให้กับตนเอง หรือเป็นคนที่มีค่าของคนอื่นได้ โดยคุณค่าของคนแก่จะมีมากหรือน้อยก็ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
(ปรีชา อุปโยคิน และคณะ, 2541; วีณา ศิริสุข และคณะ, 2542; มัลลิกา มัติโก และคณะ, 2542) 

1) มีคุณค่าเพราะเกิดมานาน มีประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ไปให้ลูกหลานได ้
ประสบการณ์ที่มีอยู่ย่อมเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลัง 

2) มีคุณค่าเพราะความดี ท้ังน้ีความดีเกิดจาก การมีศาสนา การท�าบุญท�าทานที่วัด การอยู่ในศีล 
ในธรรม มีเมตตากรุณา จนถึงปฏิบัติตัวไม่ให้เป็นที่ร�าคาญของลูกหลาน เช่น ไม่พูดมาก ไม่พูดเพ้อเจ้อ  
และเป็นคนใจดี มีคนนับถือ 

3) มีคุณค่าเพราะมีโภคทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง หรือสมบัติที่ผู้สูงอายุเป็นเจ้าของ ประเด็นนี ้
มีความคิดความเชื่อว่า “คนทั่วไปจะเห็นคุณค่าของคนแก่ถ้าเป็นผู้ที่มีสมบัติ” ดังนั้นคนแก่คนใดที่มีสมบัติ 
ก็จะมีคุณค่า คนแก่ที่ไม่มีสมบัติ มีฐานะยากจนก็ไม่มีคุณค่า เพราะลูกหลานไม่สนใจ 

4) มีคุณค่าเพราะมีบุญคุณ จากการท่ีผู้สูงอายุมีสถานภาพความเป็นพ่อแม่ จึงมีบุญคุณด้วยการ 
ให้ก�าเนิด อบรมเลี้ยงดูลูกๆ มา

5) มีคุณค่าเพราะยังท�าประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้ 

6) มคีณุค่าเพราะเป็นทีพ่ึง่ทางใจ แม้ผูส้งูอายจุะท�าอะไรไม่ได้ ไม่มปีระโยชน์ในการช่วยงานต่างๆ ไม่มี
เงินทองทรัพย์สมบัติ แต่ผู้สูงอายุก็ยังเชื่อว่าตนเองมีคุณค่าทางจิตใจให้ลูกหลานได้ 

7) มคีณุค่าเพราะมคีนให้คณุค่า เช่น ลูกหลานให้ค่าด้วยการปฏบิติัทีแ่สดงความเคารพ เอาใจใส่ ดูแล 
ปรนนิบัติ 

ส�าหรบัในมมุมองของคนวยัหนุม่สาวในต่างประเทศ เช่นเกาหล ีและฮ่องกง พบว่ามแีนวโน้มในการมอง
ผู้สูงอายุในเชิงลบมากขึ้น (Sung, & Kim, 2003; Cheung, Chan, & Lee, 1999) แต่ส�าหรับในประเทศไทย
พบว่า ทัศนคติของประชากรวัยท�างาน และวัยนักเรียน มีแนวโน้มที่ดีต่อผู้สูงอายุทั้งสองวัย แต่มีมุมมองที่ดี
ต่อผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุวัยต้น (60–69 ปี) (กาญจนา  
ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) 
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7.3 รูปแบบการด�าเนินชีวิต (lifestyle pattern) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากหยุดงานประจ�าของคน 
สูงอายุโดยทั่วๆ ไป คือ การลดบทบาทและเกี่ยวข้องทางสังคม และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมน้อยลง กิจกรรม
ต่างๆ ช้าลงไปตามจังหวะของชีวิตตัวเอง วงสังคมแคบลงและการเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนก็จะมีเฉพาะกิจกรรม 
ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง เช่น การเจ็บป่วย เป็นต้น 

กจิกรรมต่างๆ จะน้อยและช้าลง ไม่ค่อยมกีารเคลือ่นทีม่ากนกั การซือ้และจบัจ่ายใช้สอยเครือ่งอปุโภค
บริโภคต่างๆ ก็ลดลง กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผู้รับมากกว่าผู้ให้ และเป็นการกระท�าโดยล�าพังเอง เช่น 
อ่านหนงัสอื ฟังวทิย ุมากกว่าจะท�าเป็นกลุ่มก้อน (นศิา ชูโต, 2525) และด้วยการทีร่่างกายเส่ือมถอยเร่ียวแรง
น้อย การด�าเนินชีวิตของผูส้งูอายจุงึแตกต่างจากหนุม่สาว เมือ่อายมุากแล้ว ไม่เกดิความคล่องตวั ไม่สนกุสนาน 
ไม่สนใจสิ่งบันเทิง ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบแต่งตัวมาก ไม่อยากมีแฟน อยากแต่จะเข้าวัด 
ถือศีล ฟังเทศน์ การพูดการจาสุภาพเรียบร้อย พูดจามีเหตุผล (วีณา ศิริสุข และคณะ, 2542) ส�าหรับรูปแบบ
การด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่มีความสุข ชูศักดิ์ เวชแพศย์ (2532) กล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีความสุขมักจะ
ขาดการออกก�าลงักาย รบัประทานอาหารไม่เหมาะสม นอนไม่ค่อยหลบั รูส้กึหดหู่ ไม่ได้ท�างานท่ีเป็นประโยชน์ 
อยู่โดดเดี่ยว เครียด สุขภาพไม่ดี ดื่มสุรามาก สูบบุหรี่จัด น�้าหนักมาก และไม่เอาใจใส่ชีวิต 

7.4 การนับถือตนเอง ความภูมิใจในตนเอง (self–esteem) 

ผู ้สูงอายุมองว่าบทบาทของตนเองเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอาจไม่ได้หมายความว่ามีบทบาทน้อยลง  
แต่เป็นการเปลี่ยนบทบาทไปตามวัย ท้ังในเร่ืองบทบาททางสังคมและครอบครัว เช่น เปลี่ยนจากบทบาท 
เป็นผู ้ท�าไร่ท�านามาเป็นที่ปรึกษาของลูกหลาน ช่วยท�างานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เปลี่ยนจากแม่เป็นยาย 
ช่วยเลี้ยงหลาน เป็นความภูมิใจในบทบาทที่เป็นผู้สูงอายุเหตุผลเพราะ (ปรีชา อุปโยคิน และคณะ, 2541) 

1) ภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง ผู้สูงอายุที่มีความภูมิใจในลักษณะนี้ โดยให้เหตุผลว่าม ี
ลูกหลานดี คอยดูแลช่วยเหลือ ไม่เคยแสดงกิริยาไม่ดี ลูกหลานให้ความเคารพนับถือปัจจุบันยังคงอบรม 
สั่งสอนลูกหลานได้ ลูกหลานไม่ทอดท้ิง ทั้งนี้เพราะตัวเองท�าความดีไว้มากจึงมีคนยกย่อง สมัยก่อนอาจมี
บทบาทน้อย เดี๋ยวนี้ที่เป็นผู้สูงอายุกลับมีบทบาทมาก เพราะมีคนนับถือมากขึ้น

2) ภมูใิจในความสามารถกบังานทีไ่ด้ท�าด้วยตนเองและยงัท�าอะไรได้บ้าง เช่น ปลูกผักได้ ท�าของช�าร่วย
ได้ เลี้ยงดูลูกหลานได้ และภูมิใจที่เป็นคนแก่ที่ได้ท�าหน้าที่มามาก ช่วยเหลือผู้คนมากมาย

3) ภูมิใจในสุขภาพร่างกายที่อยู่มาได้ถึงขณะนี้ อยู่ได้ทนกว่าคนอื่น คนอ่ืนท่ีมีอายุน้อยกว่าตายไป
จ�านวนมากแล้ว ดใีจทีต่นเองอยูไ่ด้นานกว่าคนอืน่ เพราะมสุีขภาพดี มชีวีติความเป็นอยูท่ี่ดี ไม่มอีะไรต้องท�าให้
คิดมาก

4) ภูมิใจในประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ได้พบได้เห็นอะไรมามากสามารถใช้ประสบการณ์แก้ปัญหา 
ช่วยเหลือลูกหลานได้ 
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7.5 การท�างาน

การท�างาน นอกจากมคีวามจ�าเป็นทางเศรษฐกจิเพือ่เลีย้งดตูนเองและครอบครวัแล้ว ยงัท�าให้ผูท้�างาน
มสีขุภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกตดีิ มสีถานภาพทางสงัคม มเีพือ่นร่วมงาน มผีูน้บัหน้าถอืตา ท�าให้
เกิดความเชื่อมั่นและนับถือตนเอง อย่างไรก็ตามการท�างานประจ�ามาเป็นระยะเวลานานกว่า 30–40 ปี  
ก�าลังกายและสติปัญญาเริ่มเสื่อมถอย คนเราควรจะได้รับการพักผ่อนจากงานประจ�าท่ีเคยท�าจ�าเจมาตลอด 
การศึกษาถึงสถานภาพการท�างานของผู้สูงอายุในอดีต พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยมีงานท�ามีรายได้ประจ�า
มาก่อน ก็ยังคงท�างานต่อเพื่อหารายได้จากงานที่ท�าประจ�านั้น (ร้อยละ 40) งานที่ท�าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
งานเกษตรกรรมและประกอบธรุกจิส่วนตวัของครอบครัว ในกลุ่มทีย่งัท�างานประจ�านี ้ร้อยละ 77 ยงัประสงค์
ทีจ่ะท�างานต่อไปอกีเพราะเหตผุลทางเศรษฐกจิมากกว่าส่ิงอืน่ใด จึงท�าให้ผู้สูงอายยุงัท�างานต่อไปหลงัจากอายุ 
60 ปีแล้ว จนกระท่ังอายมุากๆ จนท�างานไม่ไหว หรอืจนกระทัง่สขุภาพจะไม่อ�านวย เพราะเหตผุลทางเศรษฐกิจ 
งานทีท่�าส่วนใหญ่ ได้แก่งานเกษตรกรรม งานส่วนตวั ด้วยเหตทุีล่กัษณะของงานทีค่นไทยส่วนใหญ่ท�าเป็นงาน
เกษตรกรรมของครัวเรือน รายได้ต�่า ไม่มีหลักประกันหลังจากหยุดงานประจ�า ดังนั้น อายุการปลดเกษียณ
จากงานประจ�าจึงไม่ตายตัวแน่นอน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าคนชราจะหยุดท�างานประจ�าเมื่ออายุเกิน  
64 ปีขึ้นไป (นิศา ชูโต, 2525) 

ส�าหรับในปัจจุบันนี้ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการท�างานมากขึ้น ข้อมูลจากส�ารวจภาวะการท�างานของ
ประชากร พ.ศ. 2546–2552 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม สัดส่วนของผู้สูงอายุ 
ทีย่งัคงท�างานอยู ่เมือ่เปรยีบเทียบกบัผูส้งูอายทุัง้หมด มแีนวโน้มสงูข้ึน อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีพ้บว่าปัจจัยส�าคญัๆ 
ที่มีผลต่อการท�างานของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ การศึกษา การไม่ได้รับบ�านาญและเงินสนับสนุนจากบุตร  
การมีหนี้สิน ความสามารถในการท�ากิจกรรมประจ�าวัน และจ�านวนโรคเรื้อรัง (กุศล สุนทรธาดา, 2553) 

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พบว่า การท�างานหลังอายุเกษียณ หรือ 
การท�างานทีย่าวนานข้ึนไม่ว่าจะเป็นงานท่ีก่อให้เกดิรายได้ หรอืงานอาสาสมคัร มผีลดีต่อสขุภาพจติ เนือ่งจาก
การคงอยู่ของบทบาททางสังคม การมีรายได้ที่ต่อเนื่อง และการสนับสนุนจากสังคม แต่ผลกระทบท่ีมีต่อ
สุขภาพจิต มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิถีการด�าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคม และความเป็นอสิระในการเลือกอาชพีหลังอายเุกษยีณ (Maimaris, Hogun, 
& Lock, 2010) กายกับจิตมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สุขภาพจิตดีย่อมท�าให้สุขภาพกายดีด้วย  
การตัดสินใจท่ีจะเกษียณข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การมีหลักประกันสุขภาพ การได้รับประโยชน์จาก 
การประกันสังคม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล (Dwyer, & 
Mitchell, 1999; Ettner et, al., 1997) 

7.6 สุขภาพกาย

ภาวะสงูอายทุางสรีระวิทยาเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัผูสู้งอายทุางร่างกาย เป็นการเปลีย่นแปลง
ทางกายภาพที่จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนกับร่างกายของคนเมื่อวัยสูงขึ้น กระบวนการนี้มี 2 ลักษณะ คือ 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2539) 
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1) การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและโครงสร้างของร่างกายทีป่รากฏ
ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ตกกระ ผิวบาง เกิดบาดแผลได้ง่าย กล้ามเนื้อลดจ�านวนลงท�าให้
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง กระดูกเปราะบาง กระดูผุ กระดูกข้ออักเสบ ฯลฯ

2) การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เคย 
ใช้งานได้ดี เช่น การใช้สายตา หู ลิ้น ฯลฯ หย่อนสมรรถภาพลง จ�านวนเซลล์สมองลดลงท�าให้ความจ�าเสื่อม
ลงไป ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ฯลฯ ท�างานได้น้อยลง ท�าให้เกิดอาการผิดปกติ
ตามมา เช่น อาหารไม่ย่อย เป็นไข้หวัดได้ง่าย อั้นปัสสาวะไม่ได้ ฯลฯ

ผลการส�ารวจสขุภาพของผูส้งูอายไุทยในงานวจัิยจ�านวนมาก พบว่าปัญหาหลกัของผู้สงูอายคุอื ปัญหา
สขุภาพ ทัง้ทีส่ขุภาพไม่สมบูรณ์ ไม่แขง็แรงเช่นแต่ก่อน และปัญหาการเจบ็ไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึง่โรคทีมั่ก
พบในผู้สงูอายุทั่วไปได้แก่ ปวดหลงั/เอว ไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคกระเพาะ โรคหวัใจ ต้อกระจกตา 
ต้อเนื้อตา โรคเกี่ยวกับหู อัมพาต/อัมพฤกษ์ และจากการศึกษาของ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2541) พบว่า
ผู้สูงอายุยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ เพราะสังเกตและประเมินจากสุขภาพตัวเองเป็นส�าคัญ ยอมรับความ
บกพร่องของร่างกาย และปัญหาสขุภาพโดยได้ยกตัวอย่างภาวะเจ็บป่วยทีส่�าคญัๆ คอื ปวดเมือ่ยตามแขน ขา 
ไหล่ เข่า ปวดหลัง ปวดข้อ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนรู้สึกเหนื่อยง่าย เดินไปได้ไม่ไกลมีความอ่อนเพลีย ไม่มี
เรีย่วแรง และเป็นลมหน้ามดืบ่อยๆ ตามวัมองอะไรไม่ค่อยเหน็ หไูม่ค่อยได้ยนิเวลาใครพดูต้องใช้มอืป้องห ูฟัน
หลุด ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความชราภาพ รวมถึงการมีโรคประจ�าตัวซึ่งจะไม่ค่อย
พบในวยัหนุม่สาว แต่เมือ่มอีายมุากขึน้และเป็นผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่หรอืแทบทกุคนจะต้องมโีรคใดโรคหนึง่ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง วัณโรค โรคหัวใจ โรคระบบประสาท 

7.7 สุขภาพจิต

ความเป็นผูส้งูอายสุามารถพจิารณาจากลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางด้านจติใจ (Psychological Aging) 
ทีเ่กดิขึน้ในวยัสงูอาย ุเช่น ซมึเศร้า จกุจกิจู้จ้ี ขีบ่้น น้อยใจ หรือบางคนอาจจะสนกุสนาน ร่าเริง ใจเยน็ มคีวาม
สงบสุขมากขึน้ ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมไปถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงทางด้านสตปัิญญาด้วย เช่น ระบบความ
จ�าเปลี่ยนไป การรับรู้และเรียนรู้เริ่มลดถอยลง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของความสูงอายุนี้ 
จะแสดงออกมาให้เห็นทางด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลอย่างเห็นได้ชัดเจน (สุรกล เจนอบรม, 
2541) ความเครียดของผู้สูงอายุมีเช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ ต่างกันในเรื่องการปรับตัวต่อภาวะเครียด 
ไม่เท่ากัน สาเหตุของความเครียดอาจแตกต่างกัน ในผู้สูงอายุจะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 1) ความบกพร่อง 
ของร่างกายที่ท�าให้ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2) ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง 3) การมีโรคประจ�าตัว และ 
4) การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียบทบาทการเป็นหัวหน้าครอบครัว  
การเสียชีวิตของคู่สมรส ญาติ คนใกล้ชิด หรือเพื่อน ฯลฯ สาเหตุดังกล่าวท�าให้ผู้สูงอายุมีทุกข์ ซึ่งแสดงออก
โดยมีอาการซึมเศร้า (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2539; นิศา ชูโต, 2525) 
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การศกึษาถงึสขุภาพจติของผูส้งูอายใุนระดับประเทศ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะเส่ียงต่อการมปัีญหา
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย คือ ภาค เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา ลักษณะความพิการ ความ
สามารถในการดแูลตนเองในชีวติประจ�าวนั อาชพี ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรอืน และภาวะความยากจน 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

7.8 สวัสดิการ

สทิธปิระโยชน์และสวัสดกิารของผูส้งูอาย ุได้ก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
แนวทางปฏิบัติปรากฏในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่เป็นกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผูส้งูอายไุด้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยมุ่งให้ผูส้งูอายสุามารถพึง่ตนเองได้และด�ารงชวีติอย่างมคีณุภาพชวีติ
ที่ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติท่ีชัดเจน กฎหมาย ประกาศและระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ครอบคลมุสทิธิด้านต่างๆ ดงันี ้(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่ของมนษุย์, 2548) 

1) การบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ช่องทางเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายใุนแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

2) การศกึษา เช่น การบรกิารการศกึษาต่อเนือ่ง ศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน มหีลักสูตรเกีย่วกบัผู้สูงอายุ
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา

3) การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพ เป็นบริการจัดหางาน ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงาน  
จัดอบรมหรือฝึกอาชีพ

4) การจัดหาตลาดรองรับสินค้า ให้ความรู้เรื่องการตลาด

5) การลดหย่อนค่าโดยสารและการอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น รถโดยสารประจ�าทาง 
รถไฟ และรถไฟฟ้าใต้ดิน ลดค่าโดยสารครึ่งราคา ส่วนรถไฟฟ้า BTS จัดลิฟต์บริการตามสถานีหลักๆ 

6) การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง โดยช่วยเหลือ 
ตามสภาพปัญหา และเบื้องต้นช่วยเหลือ 500 บาท

7) เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุทุกคนท่ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์และขึ้นทะเบียนตามก�าหนด (ยกเว้นข้าราชการ
บ�านาญ) ได้รบัเงนิช่วยเหลอืเดอืนละ 500 บาทตลอดชวีติ ต่อมาได้มกีารเปล่ียนแปลงดงัรายละเอยีดท่ีจะเสนอ
ต่อไป

8) การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2,000 บาท

9) การลดหย่อนภาษีเงินได้ ส�าหรับผู้ที่ดูแลบิดามารดา หักลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อผู้สูงอายุ  
1 คน

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศไทยเร่ิมด�าเนินโครงการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2536  
รับผิดชอบโดยกรมประชาสงเคราะห์ โครงการนี้จัดต้ังขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากจน ประสบ
ปัญหาเดือดร้อน ขาดอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งในระยะแรก (ปี พ.ศ. 2536–2537) ได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด 
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หมู่บ้านละ 3–5 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน จ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีทั้งหมด 20,000 คน ใช้งบ
ประมาณทั้งสิ้น 12 ล้านบาท (3เดือน) โดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้กับผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติ 
ต่อไปนี้ มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่
สามารถเลี้ยงตนเองได้ (ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 อ้างใน วรเวศน์ สุวรรณระดา และอาภาพรรณ ค�าวชิรพิทักษ์, 2552) จนกระทั่งปี  
พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มจ�านวนเงินเบี้ยยังชีพ จากเดิมคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2540–2546 การให้บริการเบี้ยยังชีพได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพิ่มขึ้น 
เป็นล�าดับ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลได้จัดสรรเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
โดยในปี พ.ศ. 2545 การด�าเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ถูกถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุย์ (กรมประชาสงเคราะห์เดมิ) ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น) นอกจากนี้ในระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ หรับผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เพือ่การยงัชพีเพิม่เตมิว่า “ให้ผูส้งูอายทุีมี่คณุสมบติัพ้ืนฐานท่ีมปัีญหาซ�า้ซ้อน สมควรให้ได้รับการพิจารณาก่อน 
และให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาในระดับ
ต้นก่อน” 

ในปี พ.ศ. 2547–2549 งบประมาณในด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุมีการเติบโตที่เด่นชัด 
และในวันศกุร์ท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 มติคณะรฐัมนตร ีได้อนมุติัเพ่ิมจ�านวนเบ้ียยงัชพีจากคนละ 300 บาท 
ต่อเดอืน เป็นคนละ 500 บาทต่อเดอืน ในปี พ.ศ. 2550 รฐับาลได้จัดสรรเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายเุพิม่เป็น 1,755,266 
คน จ�านวนงบประมาณทัง้สิน้ 10,532 ล้านบาท (วรเวศน์ สุวรรณระดา และอาภาพรรณ ค�าวชริพิทักษ์, 2552) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ คือ ต้อง มีสัญชาติไทย และมีภูมิล�าเนา
อยูใ่นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบยีนบ้าน มอีาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป และไม่เป็นผูไ้ด้รบัสวสัดกิาร
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในปี พ.ศ. 2554 ได้มมีตจิากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2554 อนมุตัใิห้ก�าหนดอัตราเบีย้ยงัชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวมหาดไทยเสนอ ให้ด�าเนินการต้ังแต่งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนี้ (ส�านักส่งเสริมและพิทักษ ์
ผู้สูงอายุ กลุ่มยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2554) 

ผู้สูงอายุ 60–69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท/คน/เดือน

ผู้สูงอายุ 70–79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท/คน/เดือน

ผู้สูงอายุ 80–89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท/คน/เดือน

ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/คน/เดือน
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8. ผลกระทบในทางบวกต่อการเลื่อนอายุเริ่มต้นผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

การเลื่อนอายุเริ่มต้นผู้สูงอายุให้สูงขึ้น น่าจะมีผลทางจิตวิทยาท�าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุช้าลง 
งานวิจัยในต่างประเทศ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การรู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ (Age identity) (เช่น การวัด
โดยอายุจริง หักลบจาก ค�าถามท่ีว่า คนจ�านวนมากรู้สึกว่าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอายุจริง ส่วนใหญ่คุณคิดว่า
คุณอายุเท่าไร) มีผลในแง่บวก เช่น การมีประสิทธิภาพในการจัดการกับการป่วย (Boehmer, 2007) 
ความพึงพอใจในชีวิต (Westerhol, & Barrett, 2005) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ และ
ความดันโลหิตสูง (Demakakos, Gjonca, & Nazroo, 2007) และการตาย (Uotinen, Rantanen, & 
Suutama, 2005) ผู้ท่ีรับรู้กระบวนการสูงอายุของตนเองในแง่บวกมากกว่า มีความสามารถในการปฏิบัติ
กจิกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมในบ้าน กจิกรรมนอกบ้าน (functional health) สูงกว่า เมือ่ควบคมุด้วย สุขภาพ 
อายุ เพศ เชื้อชาติ และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ปีเริ่มต้นของการส�ารวจ (Levy et, al., 2002) 
นอกจากนีย้งัพบว่าผูห้ญงิท่ีรูส้กึว่าตนเองแก่กว่าอายจุรงิ มคีวามสมัพนัธ์กบัการมองในแง่ลบของกระบวนการ
รับรู้ความชราภาพทางสติปัญญาและเรียนรู้ของตนเอง (Cognitive aging) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญ
ของกระบวนการชราภาพที่ประสบความส�าเร็จ (successful aging) (Schafer,& Shippee, 2010) 
อายุตามความรู้สึกมีความส�าคัญกว่าอายุจริงตามปีปฏิทินอย่างชัดเจน

ถ้าการเลื่อนผู้สูงอายุให้มีอายุมากข้ึน น�าไปสู่การขยายอายุเกษียณ หรืออายุที่เริ่มได้รับสวัสดิการ 
การท�างานที่ยาวนานขึ้นมีผลท�าให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีคุณค่า
ต่อครอบครัว สังคม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ จ�านวนผู้อยู่ในข่ายได้รับ
สวัสดิการก็จะลดน้อยลง จ�านวนปีที่ผู้สูงอายุจะได้รับสวัสดิการก็จะสั้นลง ท�าให้ภาระของรัฐลดลง 

9. ผลกระทบในทางลบต่อการเลื่อนอายุเริ่มต้นผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ในทางกลบักนั ถ้าการเปลีย่นนยิามผูส้งูอาย ุท�าให้ได้รบัสทิธิ และสวสัดกิารช้าลง ท�าให้เกดิแรงต่อต้านได้ 
นอกจากนี้บรรทัดฐานทางสังคมที่ให้ความเคารพ กตัญญูรู้คุณ ต่อผู้สูงอายุ การเพิ่มอายุให้สูงขึ้น อาจท�าให้
บรรทัดฐานนี้เปลี่ยนไปในทางลบต่อผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ผู้สูงอายุ เช่น อายุ 60–64 ปี



บทที่ 3

กรุงเทพมหานคร

บทสรุปสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุ ่มในประเด็นการให้ความหมายและค�านิยามของผู ้สูงอายุ ในกลุ ่มตัวอย่าง
กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2555–มกราคม 2556 จ�านวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 
8 คน) ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกจ้างเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว และ
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยใน 4 กลุ่มแรก ผู้เข้าร่วมสนทนาเป็นหญิงและชายในวัยท�างานอายุระหว่าง 40–58 ปี และ
กลุม่ผูส้งูอาย ุเป็นผูท่ี้มอีายรุะหว่าง 61–77 ปี ผลการสนทนากลุม่ในภาพรวม สามารถสรปุได้ในแต่ละประเด็น
การสนทนา ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงใครคือ ผู้ที่ควรจะเรียกว่า “ผู้สูงอายุ” มีการให้นิยามที่หลากหลาย โดยพิจารณาจาก 
1) เกณฑ์อายตุามปีปฏทินิ เช่น บคุคลทีมี่อาย ุ60 65 หรือ 70 ปีขึน้ไป 2) ดูจากลักษณะภายนอก เช่น หน้าตา
ที่ดูมีอายุหรือแก่ ผิวหนังที่เหี่ยวย่น ผมหงอกสีขาว 3) การมีสุขภาพและความจ�าไม่ดี 4) การเปล่ียนแปลง
สถานภาพ เป็น พ่อ แม่ ปู ่ยา ตา ยาย ทวด 6) ความสามารถในการท�างานลดลง หรอืไม่สามารถท�างานได้แล้ว 
7) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น จุกจิก ขี้บ่น ย�้าคิดย�้าท�า และ 8) เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น 

อย่างไรกต็ามทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นการนยิามความเป็นผู้สูงอายคุ่อนข้างจะเป็นในเชงิลบ หากพิจารณา
ในด้านบวกแล้ว การนิยามความเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะนึกถึงการมีคุณค่าของผู้สูงอายุ และการส่ังสม
ประสบการณ์ ทัง้นี ้ค�าว่า “คณุค่า” (ของผูส้งูอาย)ุ อาจหมายถงึคณุค่าทัง้ทางสงัคม ทางครอบครวั และคุณค่า
ต่อตัวเอง 

นอกจากนีม้ข้ีอเสนอให้ก�าหนดนยิามความเป็นผูส้งูอายดุ้วยอายทุีเ่ป็นตัวเลข ผสมผสานกับนยิามเชงิบวก
ที่เน้นคุณค่า และประสบการณ์ ของตัวผู้สูงอายุ เช่น “ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งมีทั้งคุณค่าและ
ประสบการณ์” เป็นต้น 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ค�าเรียกที่สะท้อน “ความสูงอายุ” ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีความหลากหลาย เช่นค�าว่า ผู้สูงอายุ 
คนชรา ผู้เฒ่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ค�าเหล่านี้สามารถเรียงล�าดับความสูงอายุ จากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส เป็นบุคคลที่ยังมีความจ�าดีอยู่ ยังสามารถท�างานได้ มีอายุระหว่าง 65–70 ปี 

คนชรา ผู้เฒ่า (พ่อเฒ่า แม่เฒ่า) สะท้อนความไม่แข็งแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการ 
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น คือคนที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

นอกจากนีผู้ร่้วมสนทนากลุม่ ได้แสดงความเหน็ว่า ค�าเรยีก ผูส้งูอายเุป็นค�าเรยีกทีใ่ช้เป็นมาตรฐานสากล 
ส่วนค�าเรียก ผู้เฒ่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นค�าเรียกที่ใช้กันส�าหรับคนต่างจังหวัด 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ส�าหรับความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีความคิดเห็นออกเป็น 
2 แนวทาง คือ เห็นควรว่าเหมาะสมแล้ว และเห็นควรว่าไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นควรว่าไม่เหมาะสม 
ทั้งนี้เหตุผลต่างๆ จะเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพ และการท�างาน เป็นหลัก

เหมาะสม : เพราะมองว่าคนอาย ุ60 ปีส่วนใหญ่มสุีขภาพไม่แข็งแรงแล้ว ท้ังนีไ้ด้ยกตัวอย่างคนในชมุชน
ทีต่นเองอยูว่่าส่วนใหญ่คนท่ีมอีายปุระมาณ 30–40 ปี กเ็สยีชีวติแล้วเนือ่งจากมโีรคประจ�าตัว และมีพฤติกรรม
การดแูลรกัษาสขุภาพไม่ค่อยด ีหากนยิามความเป็นผู้สูงอายทุีอ่ายทุีม่ากขึน้ เช่น 65 ปีเกรงว่าจะเสียชีวิตก่อน 
ที่จะได้เป็นผู้สูงอายุ 

ไม่เหมาะสม : เพราะ ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมการดูแล
รกัษาสขุภาพกนัมากข้ึน ในเรือ่งของอาหารการกิน มยีาบ�ารงุทีท่�าให้สขุภาพด ีให้ความส�าคญักบัการออกก�าลงักาย 
มากขึ้น ท�าให้คนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง ยังคงมีสมรรถภาพและความสามารถในการท�างาน ได้ดีกว่า 
แต่ก่อน ผนวกกับในยคุปัจจบัุนคนแต่งงานช้า ท�าให้มลีกูช้า เมือ่อาย ุ60 ปีกย็งัจ�าเป็นต้องท�างานอยู ่เนือ่งจาก
ยงัมภีาระเรือ่งการเลีย้งดลูกู ดงันัน้การนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุน่าจะปรบัเปลีย่นให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบนั
ได้ โดยเสนอว่า ควรนิยามที่อายุประมาณ 65–70 ปี

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ส่วนใหญ่รายงานว่า การก�าหนดตัวเลขหรือค�านิยามผู้สูงอายุ ระหว่างชายกับหญิง ไม่ควรแตกต่างกัน 
เนือ่งจากสทิธิของชายและหญงิเท่ากนั แม้ว่าบางกลุม่อาชพี (กลุม่ธรุกจิส่วนตวั) มองว่า ผูห้ญงิอาจจะดูร่างกาย
เสื่อม หรือดูมีอายุเร็วกว่าผู้ชาย เพราะต้องผ่านการคลอดลูก หรือบางกลุ่ม (พนักงานเอกชน) มองว่า ผู้ชาย
มักไม่ค่อยดูแลตวัเอง ชอบดืม่เหล้าสบูบุหรี ่ท�าให้ร่างกายทรดุโทรมเรว็กว่าผูห้ญงิ อย่างไรกต็ามกลุม่เกษตรกร 
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เห็นว่า ผู้หญิงควรถูกให้ค�าจ�ากัดความว่าเป็นผู้สูงอายุเร็วกว่าผู้ชาย คือ ผู้หญิงอายุ 65 ปี และผู้ชายอายุ 70 ปี 
เนื่องจากร่างกายผู้หญิงเสื่อมเร็วกว่าชาย อันเนื่องมาจากการมีบุตร

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

โดยส่วนใหญ่ มคีวามเหน็ว่าคนเมอืงและคนชนบทมลัีกษณะของความสูงอาย ุ“แตกต่างกนั” กล่าวคือ 
เม่ือดูจากลักษณะภายนอก คนชนบทดูสูงอายุกว่าคนเมือง เพราะท�างานหนักและต้องท�างานกลางแจ้ง  
โดยเฉพาะงานเกษตรกรรม แต่เมื่อดูจากลักษณะภายในแล้ว เรื่องของสุขภาพ คนชนบทจะแข็งแรงมากกว่า
คนเมือง เนื่องจากได้ออกก�าลังกายมากกว่า อาหารการกินที่ดีกว่า (สารพิษน้อย) ได้รับอากาศบริสุทธ์กว่า  
รวมถึงได้มีโอกาสเข้าวัดท�าบุญมากกว่าคนเมือง การเข้าวัดท�าบุญ ท�าให้คนชนบทมีสุขภาพใจที่ดี ท�าให้ 
คลายเครียดมากกว่าคนเมือง เมื่อสุขภาพใจดี ไม่เครียดก็ท�าให้สุขภาพกายดีไปด้วยท�าให้ร่างกายแข็งแรง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามเก่ียวกับ การก�าหนดเกณฑ์หรือนิยามผู้สูงอายุว่าควรแตกต่างกันหรือไม่
ระหว่างคนเมืองและคนชนบท โดยส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ควรแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง
คนเมืองกับคนชนบท 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ส�าหรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุที่ขยายออกไป เช่น ที่อายุ 65 ปี 
หรือ 70 ปี ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น ผลกระทบที่จะมีต่อบรรทัดฐานทางสังคมต่อตัวผู้สูงอายุ 
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

• ผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม

ผู้ร่วมสนทนาโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลื่อนอายุของนิยามผู้สูงอายุ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐาน
ทางสังคม ในเรื่องความกตัญญู และความเคารพของเด็กรุ่นหลังที่มีต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมไทย ส่วนใหญ่
จะให้ความเคารพนับถือกับคนที่อาวุโสมากกว่าอยู่แล้ว (อายุมากกว่า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ ์
ในด้านสถานภาพ ความเป็น พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ลุง ป้า น้า อา 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ส่งผลกระทบท่ีดีต่อสุขภาพจิต เนื่องจากไม่ถูกก�าหนดว่าเป็น 
ผู้สูงอายุ ท�าให้รู้สึกว่ายังมีคุณค่า มีก�าลังใจ จิตใจสดใส สดชื่น เพราะคิดว่าตนเองยังไม่แก่ ซึ่งจะเป็นผลด ี
ทางด้านจิตใจ 

• ผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง 

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ขยายอายุการท�างานต่อเนื่องออกไป ท�าให้
รู้สึกตนเองมีคุณค่ามากขึ้น และด้วยความรู้สึกท่ียังไม่เป็นผู้สูงอายุ ท�าให้รู้สึกว่ายังสามารถท�าอะไรได้อยู่  
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ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว เนื่องจากการที่กลายเป็นผู้สูงอายุ จะท�าให้ผู้อื่นเป็นห่วง ต้องคอยมาดูแล
เอาใจใส่ แต่ถ้าเลื่อนออกไปก็จะท�าให้ลูกหลานคิดว่ายังไม่แก่ ลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วง 

ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อระดับชุมชน สังคม พบว่า ถ้าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุจาก 60 ปี ไปเป็น 
65 ปี ท�าให้ชมุชนมีคนหนุม่สาวมากขึน้ จะท�าให้สังคมดขีึน้ เนือ่งจากการเลือ่นอาย ุท�าให้จ�านวนผู้สูงอายุน้อยลง  
ก�าลงัแรงงานในการผลิตเพิม่มากขึน้ ท�าให้เพิม่มลูค่าให้กบัประเทศชาติ การรวมตัวกนัในชมุชนเพือ่ท�ากจิกรรม
ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแล้ว ก็จะออกมาร่วมกันท�ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การขยายนิยามผู้สูงอายุออกไป ก็ส่งผลทางด้านลบ กับการท�างานของเด็กรุ่นใหม ่
เช่นกัน เนื่องจาก การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าตนเองยังไม่แก่ และยัง
สามารถท�างานต่อไปได้ เกิดปัญหาเด็กตกงานกันมากขึ้น 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ม่ือสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุโดยใช้อายุที่สูงขึ้น ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่  
เห็นว่า หากการเลื่อนอายุนิยามไม่ถูกน�าไปผูกติดกับอายุเร่ิมรับเบ้ียยังชีพหรือท�าให้เกิดผลกระทบใดกับการ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่นสวัสดิการต่างๆ ของคนอายุ 60–64 ปี การเลื่อนอายุนิยามไปท่ีอายุ  
65 ปี หรือ แม้แต่ที่ 70 ปีก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือแรงต่อต้านจากสังคม ทั้งนี้การที่จะให้สังคมยอมรับถึงการ
ขยายอายุออกไปนั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

• สร้างความมัน่ใจว่าจะไม่กระทบกบัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอาย ุเนือ่งจากประเด็นเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายเุป็นข้อ
กังวลของทุกกลุ่ม ดังนั้นทุกกลุ่มเสนอให้ท�าการอธิบาย หรือ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้มากขึ้นในเรื่องการ
ไม่กระทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการนิยามใหม่ที่ขยายอายุผู้สูงอายุออกไป 

• การให้สังคมรับรู้ข้อมูลด้านพัฒนาการด้านนิยามผู้สูงอายุ และข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรว่า
เปลีย่นแปลงไปอย่างไร เช่น จ�านวนและสดัส่วนของประชากรวยั 60 ปีเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีส่ดัส่วน
ของประชากรวัยเด็ก และวัยท�างานลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหากมีข้อมูลเชิงประจักษ์เช่นนี้จะท�าให้สังคม 
ยอมรับได้ 

• การเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ที่ให้คนอายุ 70 ปีเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุมองว่า 
การเพิ่มกิจกรรมน�าผู้สูงอายุที่มีอายุมากเข้ามาร่วมกิจกรรมจะเป็นวิธีการเพิ่มความเชื่อมั่นให้สังคมหรือ 
คนทั่วไปว่า ความหมายของผู้สูงอายุน่าจะมีอายุสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป

• การพูดคุยเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าในการใช้ชีวิต หากเลื่อนอายุผู้สูงอายุสูงขึ้น หน่วยงานหรือบริษัท
บางแห่งอาจเลื่อนอายุการท�างานออกไปอีก พนักงานที่ท�างานในบริษัทบางคนอาจไม่เห็นด้วย ดังนั้นจ�าเป็น
ต้องมีการพูดคุยกับพนักงานว่า พนักงานสามารถเลือกได้ว่าเขาสามารถเกษียณการท�างานก่อนอายุ 65 ปี  
(ถ้าหาก 65 ปีถูกนิยามใหม่) โดยต้องมีเงื่อนไขด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม หรือจาก 
หน่วยงานที่เข้าสังกัดอย่างไรด้วย
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กลุ่มเกษตรกร กรุงเทพมหานคร

กลุม่เกษตรกร ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีร่่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย 3 คน และ หญงิ 5 คน (รวม 8 คน) 
ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–67 ปี จากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

กลุ่มเกษตรกรให้นิยามผู้สูงอายุไว้ 3 แบบ คือ 1) พิจารณาจากอายุตามปีปฏิทิน คือบุคคลที่มีอายุ  
70 ปีขึ้นไป 2) พิจารณาจากความสามารถในการท�างาน คนที่ยังสามารถท�างานได้อยู่ ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ 
และ 3) พิจารณาจากสุขภาพร่างกาย และความจ�า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีร่างกายที่เสื่อมโทรมและความจ�า 
ไม่ดี 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

กลุ่มเกษตรกร ให้ความหมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” “คนชรา” และ “ผู้เฒ่า” โดยใช้เกณฑ์ตามอายุ
ปีปฏิทิน ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ คือ คนที่มีอายุ 65–70 ปี 

คนชรา คือ คนที่มีอายุ 80–90 ปี

ผู้เฒ่า คือ คนที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนน้อยมาก

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมือ่สอบถามถงึความเหมาะสมของนยิามผูส้งูอายถุ้าก�าหนดทีอ่าย ุ60 ปี เหมาะสมหรอืไม่ ส�าหรบักลุม่
เกษตรกร คิดว่าไม่เหมาะสมที่คนอายุ 60 ปีจะถูกเรียกผู้สูงอายุ เห็นควรเรียกว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
เพราะคนท�างานเกษตรกรเจอแดด และออกก�าลังกายทุกวัน รวมทั้งได้รับอากาศที่ดี ท�าให้โรคภัยไข้เจ็บ 
มีน้อย ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความแข็งแรงกว่าคนนั่งท�างานในห้องแอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกก�าลังกาย 
สรุปได้ว่าส�าหรับคนท�าอาชีพเกษตรกรการนิยามความเป็นผู้สูงอายุที่ 60 ปียังน้อยไป 

“ผมนะในเรื่องของความแข็งแรง ตอนนี้ผมอายุ 51 ปี ถ้าไม่ตายยังสู้ได้อีก 20 ปี ถ้าไม่
เจ็บป่วยนะ 70 ผมท�าไหว เพราะอาชีพเกษตรกรได้ออกก�าลังกายทุกวันท�าให้แข็งแรง 
ส่วนอาชีพอื่นไม่รู้ ได้ออกก�าลังกายทุกวันเหมือนพวกผมท�าเกษตรหรือเปล่า แต่ท่ีแน่ๆ 
ภายใน 60 ปียังท�างานเก่งอยู่ ยังไหวอยู่นะ” (เกษตรกร ชาย กทม.) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ทกุคนในกลุม่เหน็ตรงกนัว่า ร่างกายผูห้ญงิเสือ่มสมรรถภาพเรว็กว่าผูช้าย เนือ่งมาจากผูห้ญิงต้องคลอด
บตุร และผูห้ญงิมีการออกก�าลงักายน้อยกว่าผูช้าย จงึท�าให้ร่างกายเสือ่มเรว็กว่าผูช้าย ดังนัน้เป็นไปได้ทีผู่ห้ญงิ
น่าจะถูกเรียกว่าผู้สูงอายุเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงอายุที่เหมาะสมของทั้งผู้หญิง และผู้ชาย  
ว่าควรก�าหนดทีอ่ายเุท่าไร เหน็ตรงกนัว่า ไม่ว่าจะหญงิหรือชาย ควรก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั คอื 65 ปี เพ่ือความ
เท่าเทียมกัน 

“ด้วยความทีผู่ช้ายแขง็แรงกว่า ออกก�าลังมากกว่า ผู้หญงิซ่ึงไม่ออกก�าลัง หรือออกก�าลัง
น้อยกว่า จึงท�าให้ผู้หญิงดูแก่เร็วกว่าผู้ชาย” (เกษตรกร ชาย กทม.) 

“ผู้ชายยิ่งแก่ยิ่งดูดี ผู้หญิงนี่ดูไม่ได้เลยเวลาแก่” (เกษตรกร หญิง กทม.) 

“ผู้หญิงเวลาออกลูกนะ พูดง่ายๆ ร่างกายมันไม่เหมือนผู้ชาย อวัยวะข้างในออกลูกแล้ว
เรากจ็ะโทรมก่อนผูช้ายฉนัรูส้กึนะ ท�างานหนกัอะไรกไ็ม่ค่อยได้ เวลายกอะไรนีเ่จบ็มดลกู
นะ เวลาผู้ชายยกไม่เห็นจะเป็นอะไร” (เกษตรกร หญิง กทม.) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

กลุ่มเกษตรกร บางคนมองว่า คนเมืองแข็งแรงน้อยกว่าคนชนบท เนื่องจากคนเมืองอยู่ในห้องแอร์  
ไม่ได้รับแสงแดด ไม่ออกก�าลังกาย แต่คนชนบทอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ ได้รับแสงแดดเพราะต้องท�างาน 
กลางแจ้ง และการท�างานการแจ้งก็ถือว่าเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว ดังนั้นคนเมืองก็จะเข้าสู่วัยสูงอาย ุ
เรว็กว่าคนชนบท (ในแง่ของสขุภาพร่างกาย) อย่างไรกต็ามบางคนมมีมุมองต่างไปว่า คนเมอืงไม่ได้ท�างานหนกั
เท่าคนชนบท ร่างกายทรุดโทรมช้ากว่าคนชนบท ดังนั้น คนเมืองน่าจะเข้าวัยสูงอายุช้ากว่าคนชนบท แต่เมื่อ
สอบถามถึงการนิยามผู้สูงอายุระหว่างคนเมืองกับคนชนบท ว่าควรนิยามอายุที่แตกต่างกันหรือไม่ ทั้งผู้ชาย
และผู้หญิง ให้ความคิดว่าควรนิยามที่อายุเท่ากัน คือ 65 ปี เพื่อความเท่าเทียมกัน

“คนเมอืงบางทเีค้าไม่ต้องท�าอะไร ไม่ได้ออกก�าลงัอะไร เค้ากอ็ยูไ่ด้สบายๆ อาย ุ65 ปีเค้า
ก็อยู่ได้สบายๆ คือเค้าไม่ได้ออกก�าลังหนักมาก พื้นเพเค้าท�างานสบายๆ ..อย่างคนพื้น
เมือง คนชนบท คล้ายๆ ท�าเกษตรกรอะไรอย่างนี้ พออายุ 60 กว่ามานี่แรงมันถอยลงนะ 
ไม่เหมือนคนเมืองที่ดูไม่แก่” (เกษตรกร หญิง กทม.) 

“แต่พูดถึงคนเมืองเค้าสวยนะ หน้าตาเค้าสวย ส่วนหน้าตาฉันมีแต่ฝ้านะ แต่พูดถึงว่า 
ความแข็งแรงนะ ยังไงเราก็แข็งแรงกว่า” (เกษตรกร หญิง กทม.) 

“สังเกตคนเมืองอยู่บ้านก็แอร์ ท�างานก็แอร์ ขึ้นรถก็แอร์ ถามหน่อยจะไปรับแสงแดด 
จากที่ไหน สุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรง” (เกษตรกร ชาย กทม.) 
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“ถ้าพีไ่ปสมัภาษณ์คนเมอืงเค้าจะอกีอย่างหนึง่ เพราะว่าร่างกายเค้าอาจจะไปก่อน เพราะ
ว่าร่างกายเค้าไม่ได้ออกก�าลัง” (เกษตรกร ชาย กทม.) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร ให้ความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนิยามผู้สูงอายุ โดยนิยามท่ีอายุเพ่ิมมากข้ึนนั้น ถ้าไม่
กระทบเรือ่งสวัสดกิารท่ีผูส้งูอายุควรจะได้รบั เช่น เบีย้ยงัชพี การเล่ือนนยิามทีอ่ายเุพิม่มากขึน้ กไ็ม่มผีลกระทบ 
อะไรต่อบรรทัดฐานทางสังคม ที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ก็ยังเหมือนเดิม 
เพราะ เด็กก็ยังนับถือคนที่อายุมากกว่าอยู่แล้ว ลูกหลานก็ยังเรียกว่า ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย อย่างเดิม 
แม้ว่าจะขยายอายุค�านิยามไปที่อายุ 65 ปีก็ตาม 

“ถึงจะขยายอายุเพิ่มมากขึ้น ก็ไม่มีผลกระทบอะไร เพราะเด็กถ้าจะนับถืออายุที่เท่าไหร่
เขาก็นับถือ” (เกษตรกร ชาย กทม.) 

“จะนับถือหรือไม่นับถือ มันไม่ได้อยู่ที่อายุ ไม่ต้องถึงอายุ 60 ปี เพียงแต่เราโตกว่าเขาก็
นับถือแล้ว” (เกษตร หญิง กทม.) 

นอกจากน้ี การขยายค�านยิามไปทีอ่าย ุ65 ปี ถงึจะเรยีกว่าผูส้งูอายนุัน้ มผีลกระทบในทางบวก ในเรือ่ง
ของก�าลังใจ (สุขภาพจิต) ท�าให้รู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ อย่างไรก็ตามค�าตอบว่าก�าลังใจ (สุขภาพจิต) ส่วนใหญ่
กลุ่มผู้ชายจะเป็นผู้ที่เห็นด้วย แต่ส�าหรับกลุ่มผู้หญิง มองว่าการขยายอายุเรียกผู้สูงอายุไปที่ 65 ปี คงไม่มี 
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตมากนัก เพราะในความเป็นจริงด้านสุขภาพกายของผู้หญิงเมื่ออายุ 60–65 ปี  
เสื่อมถอยแล้ว 

“คดิว่ามนักเ็ป็นก�าลงัใจอย่างหนึง่ มนัยงัไม่แก่นะ ได้มีก�าลงัใจสูก้บัมนัหน่อย” (เกษตรกร 
ชาย กทม.) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผู้สนทนาเห็นว่า หากการขยายนิยามผู้สูงอายุ จาก 60 ปี ไปเป็น 65 ปี คิดว่ามีความเป็นไปได้  
ถ้าไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสวัสดิการหรือเบ้ียยังชีพ ก็สามารถด�าเนินการได้โดยไม่มีการต่อต้าน 
อย่างไรก็ตามหากจะเลื่อนนิยามจริง แล้วท�าให้สังคมยอมรับจะต้องมีการอธิบายเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะไม่
กระทบเรื่องการท่ีจะให้เขาต้องเกษียณที่อายุ 60 ปี เพราะคนส่วนใหญ่ (ในความคิดของเกษตรกรกลุ่มนี้ 
มองว่า มีคนต้องการเกษียณที่อายุ 60 ปีมีอยู่จ�านวนมาก) ต้องการเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรับบ�านาญ ถ้าไป
ขยายให้ช้าขึ้นที่อายุ 65 ปี อาจจะสร้างความไม่พอใจได้ ดังนั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องกับอายุเกษียณ ก็ต้องอธิบาย 
ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ รวมถึงการอธิบายถึงการไม่เกี่ยวข้องกับอายุที่ได้เบี้ยผู้สูงอายุเมื่อ 60 ปีด้วย เพราะคน
ที่อายุ 60 ปีจะได้เก็บเงินเบี้ยนี้เอาไว้ยามเมื่อตนเองไม่ได้ท�างานแล้ว
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“มนัแตกต่างกนั เพราะอายุคนท�าราชการเค้าตัง้มา 60 แล้ว พอ 65 เค้ากค็งจะไม่เอากบั
เราด้วย พอเกษียณ 60 ปุ๊บเค้าก็จะต้องได้รับเบี้ยบ�านาญ ถ้าเลื่อนไปเป็น 60 ปีเกษียณ
เขาคงไม่ยอม ..แต่ทีนี้ เกษตรกร 60 มันยังท�างานไหว ทีนี้ว่าคนส่วนเยอะในประเทศเค้า
ก็ต้องยอมรับ 60 ปีในเรื่องของการเกษียณการท�างาน” (เกษตรกร ชาย กทม.) 

“เค้าจะยอมรับได้ ..ถ้าแม้นว่าจะเลื่อนอายุเรียกเค้าว่าผู้สูงอายุ 65 ปีก็ไม่เป็นไร เหมือน
กับต้องอธิบายให้เค้าฟังให้ชัดเจน ว่าเป็นเพียงค�านิยามเท่านั้น ไม่ได้กระทบเรื่องการ
เกษียณอายุ หรือ รับเบี้ยยังชีพ” (เกษตรกร หญิง กทม.) 
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กลุ่มลูกจ้างเอกชน กรุงเทพมหานคร

กลุ่มลูกจ้างเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมสนทนา ประกอบด้วย ลูกจ้างเอกชนชาย 4 คน และ
ลูกจ้างเอกชนหญิง 4 คน รวม 8 คน ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–55 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนา 
กลุ่ม ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิดที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมือ่กล่าวถึงความหมายของ “ผูส้งูอาย”ุ กลุม่ลกูจ้างเอกชน มกีารให้นยิามโดยพจิารณาจาก 1) สขุภาพ
ร่างกาย การเจ็บป่วย 2) ลักษณะภายนอก เช่น ผิวพรรณเหี่ยวย่น ผมหงอก 3) เป็นวัยที่ต้องการความพึ่งพิง 
ต้องมีคนคอยดูแล และ 4) ไม่สามารถท�างานได้แล้ว 

“ผู้สูงอายุ คือ คนแก่แล้วที่จะต้องดูแล เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาล มีเรื่องของการเจ็บป่วย
เข้ามา เป็นเรื่องของสุขภาพ จะลุก จะเดิน เริ่มต้องมีคนมาช่วยแล้ว ต้องดูแล” (ลูกจ้าง
เอกชน หญิง กทม.) 

“ผู้สูงอายุถ้าเห็นชัดๆ ก็ผิวพรรณ ผม ไปแล้ว มองในแง่รูปลักษณ์ภายนอก ถ้าเห็นคนแก่
ก็ โอ้โห ผมหงอกเชียว นอกจากนี้ สมถรรภาพอาจจะลดลงนิดหนึ่ง ขับรถซิ่งอะไรนี่ไม่ได้
แล้ว “(ลูกจ้างเอกชน หญิง กทม.) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ลูกจ้างเอกชนที่ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า “ผู้อาวุโส” คือ คนที่ดูมีอายุ แต่ยังท�างานอยู่ “ผู้สูงอายุ” 
เป็นค�าเรียกของคนที่อายุมาก พ้นวัยท�างาน แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ “คนชรา” คือ บุคคลที่แก่กว่า
ผู ้สูงอายุ เป็นบุคคลท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว ต้องการความช่วยเหลือจากลูกหลานคอยดูแล เช่น  
การอาบน�้า เช็ดตัว ป้อนข้าว ป้อนน�้า เป็นต้น 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ลูกจ้าง
เอกชน ทุกคนบอกว่าไม่เหมาะสม โดยให้เหตุผลประกอบว่า คนสมัยก่อนมีลูกเร็ว ถ้าเกษียณอายุ 60 ปี 
ก็อยู่บ้านได้สบายมีลูกเลี้ยง แต่สังคมสมัยนี้เกษียณ 60 ปีแล้วอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ เพราะคนสมัยนี้แต่งงานช้า 
มีลูกช้า เกษียณ 60 ปีแล้วอยู่เฉยๆ จึงไม่ได้ หลายคนจึงบอกว่า ยังมีแรงอยู่เพราะลูกยังไม่โต ต้องท�างาน 
เพื่อลูก ประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆ ระบบเศรษฐกิจแข่งขัน ท�าให้แต่งงานช้า มีลูกช้าหรือไม่มีลูก ดังนั้นจึงต้อง
ยืดอายุการท�างาน
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อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงอายุที่เหมาะสมที่จะเรียกว่าผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เห็นว่า 65 ปี แต่บางคน
เห็นว่า 70 ปี ยังแข็งแรงและยังท�างานได้อยู่ ดังนั้นถ้ายังไม่ถึง 65 ปี หรือ 70 ปี ก็ไม่ควรเรียกผู้สูงอายุ แต่มี
ความคิดเห็นส่วนหนึ่งบอกว่า การที่ให้นิยามให้ 70 ปีเป็นผู้สูงอายุอาจจะมากเกินไป เพราะต้องให้โอกาส 
เดก็รุ่นใหม่ให้มาทดแทนหรอืท�างานแทนต�าแหน่งของคนรุน่เก่าบ้าง ในทีส่ดุกลุม่สนทนานีใ้ห้จดุตดัแน่นอนว่า
ควรเป็น 65 ปี ที่เรียกผู้สูงอายุ

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ลูกจ้างเอกชน ให้ความเห็นว่า ความเป็นผู้สูงอายุ ข้ึนอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล ไม่เกี่ยวกับเพศ 
แม้ว่าในภาพรวมสามีภรรยาที่สูงอายุ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ภรรยาสูงอายุต้องดูแลสามีสูงอายุ แต่นั่นเป็นเพราะ
ในสังคมไทยส่วนใหญ่สามีมักอายุมากกว่าภรรยา ดังนั้นเราจึงเห็นว่าภรรยาต้องเป็นฝ่ายดูแลสามี มากกว่า 
จะเห็นสามีดูแลภรรยา นอกจากนี้ผู้ชายไม่ดูแลตัวเอง กินเหล้าสูบบุหรี่ ท�าให้ดูทรุดโทรม ผู้หญิงรู้จักดูแล 
ตัวเองดีกว่าผู้ชาย จึงท�าให้ผู้ชายดูแก่กว่าด้วย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผู้หญิงและผู้ชายอายุที่เท่ากัน  
เพศไม่น่าส�าคัญ แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองมากกว่า นิยามควรจะเหมือนกัน

“ผูห้ญงิเริม่ดแูลสขุภาพตวัเอง ส่วนใหญ่นะผูห้ญงิจะดแูลตวัเอง คดิว่าผูห้ญงิแขง็แรงกว่า
ผู้ชาย แล้วส่วนใหญ่อายุยืนกว่า ส่วนใหญ่ความอดทนละ ผู้หญิงอดทนกว่าแน่นอน” 
(ลูกจ้างเอกชน หญิง กทม.) 

“มีความเห็นต่างนะ ผู้ชายส่วนมากแต่งงานจะอายุเยอะกว่าผู้หญิง ส่วนมากจะแก่กว่า 
ผูห้ญงิ 5 ปี มนักเ็ลยกลายเป็นว่าถงึวยัสูงอายจุริง ผู้หญงิกเ็ลยดูแลผู้ชาย แต่ถ้าถามในวยั
เดียวกัน อายุเท่ากัน ไม่ต่างกัน” (ลูกจ้างเอกชน ชาย กทม.) 

“ผมว่ามันอยู่ท่ีการดูแลตัวเอง ผู้ชายบางคนกินเหล้า ปล่อยตัว ท�าให้ร่างกายโทรม ใน
ขณะทีผู่ห้ญงิดแูลตวัเองอะไรอย่างนี ้..ท�าให้ผูช้ายแก่เรว็กว่าผูห้ญงิ” (ลกูจ้างเอกชน ชาย 
กทม.) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในกลุ่มลูกจ้างเอกชน ส่วนใหญ่ เห็นว่าความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและชนบทอาจมีอยู่บ้าง 
แต่เป็นการยากที่จะตัดสินได้ว่ากลุ่มใดแก่เร็วกว่า หรือ กลุ่มใดแก่ช้ากว่า เนื่องจากคนในเมืองแลดูไม่ค่อยแก่ 
เนื่องจากใช้เครื่องประทินหน้า ประทินผิว แต่อาจจะอ่อนแอจากมลพิษและการไม่มีโอกาสได้ออกก�าลังกาย 
เหมือนกับคนในชนบทที่ใช้แรงงานเป็นประจ�าเหมือนเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว ท�าให้ดูแข็งแรง และได้
อยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์มากกว่าคนเมือง ดังนั้นจึงท�าให้คนชนบทดูอายุมากกว่าในด้านรูปลักษณ์ภายนอก  
แต่คนชนบทแข็งแรงกว่า แต่นิยามควรจะเหมือนกัน เพื่อความเท่าเทียมกัน 
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“อายเุท่ากนั เรากลบัไปบ้านนอกนี ่ไม่ใช่คยุตวัเองนะ เค้าดแูก่มากเลยนะ” (ลกูจ้างเอกชน 
ชาย กทม.) 

“เค้าดูอายุมากกว่า งานเค้าหนักกว่าเรา แต่เค้าแข็งแรงกว่า แต่ว่าคนกรุงดูสาวกว่า  
แต่ไม่แข็งแรง...ถ้าไปเดินสวน อย่างของเราไปเดิน ก็ร้องโอ๊ย แต่เค้าเดินสบาย”  
(ลูกจ้างเอกชน หญิง กทม.) 

“จะบอกว่าคนชนบทแก่กว่าคนเมืองก็ไม่ได้ ถ้าในด้านภายนอก จะดูคนชนบทแก่กว่า  
แต่ว่าถ้าในแง่สุขภาพจริงๆ ความแข็งแรง คนชนบทดีกว่า “(ลูกจ้างเอกชน หญิง กทม.) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ลูกจ้างเอกชน ให้ความเห็นว่า การเล่ือนอายุนิยามผู้สูงอายุออกไป แล้วท�าให้ชุมชนมีความเป็นหนุ่ม
สาวมากขึน้ จะมผีลกระทบในแง่ของก�าลงัใจ ชุม่ชืน่มากขึน้ คนทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการท�างานมากขึน้ ความรูสึ้ก
ว่าตนเองเป็น “ภาระ” ของสังคมหรือชุมชนก็จะลดลง เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแล้ว 

ทั้งนี้ การขยายอายุนิยามผู้สูงอายุออกไป จะท�าให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ แม้ว่าจะเกษียณ
จากการท�างานเมื่ออายุ 60 ปี แต่ในทางจิตวิทยา ก็จะรู้สึกตนเองยังไม่สูงอายุ ยังเป็นพลังท่ีจะท�าอย่างอื่น 
ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม และครอบครัว ดังนั้นก็จะท�าให้ผู้ที่อายุ 60 ปี ท�ากิจกรรมต่างๆ ให้กับสังคมได้อยู่

“ถ้ามองแบบจิตวิทยาเลย เหมือนกับว่าเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุ มันเหมือนกับเป็นภาระ 
ผู้สูงอายุคือภาระ ของสังคม ถ้าเลื่อนนิยามให้สูงขึ้นแล้วท�าให้ผู้สูงอายุน้อยลง ก็แสดงว่า
ภาระในสังคมก็ลดลง” (ลูกจ้างเอกชน ชาย กทม.) 

“จริงๆ แล้ว มนัเป็นจติวิทยาเหมือนกนัถ้าบอกว่าคนอาย ุ60 ปี เรายงัไม่สงูอาย ุกจ็ะเพิม่
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติได้ คือ ถ้าสมมุติว่า กรอบยังบอกว่า 60 ปี เป็นผู้สูงอายุ  
ในจิตวิทยา เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราควรพักผ่อน แต่ถ้ากรอบบอกว่า 65 ปี เป็นผู้สูงอายุ 
คนที่อายุ 60 ปีก็จะคิดว่า เฮ้ย เรายังไม่ใช่ผู้สูงอายุ ในทางจิตวิทยา เราไม่ใช่ผู้สูงอายุ  
เรายังท�าประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ครอบครัว แล้วมันก็จะส่งผลโดยรวมให้กับ 
ประเทศชาติ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย กทม.) 

นอกจากนีเ้ป็นเรือ่งของการรบัรู ้เรือ่งการเตรียมตัวในการใช้ชวีติหากไม่ได้ท�างานแล้ว (หากอายเุกษยีณ
ยังคงเดิมคือ 60 ปี) แต่เรายังไม่ใช่ผู้สูงอายุ (ขยายไปที่ 65 ปีแล้ว) จะมีคนสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนมาก
น้อยแค่ไหนในช่วงระหว่าง 5 ปี ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคนในกลุ่มสนทนาว่า ถ้าขยายอายุนิยามผู้สูงอาย ุ
ออกไปที่ 65 ปี แล้วทุกอย่างยืดตามออกไป เช่น อายุเกษียณก็ยืดไปถึง 65 ปีด้วย แต่ก็สามารถมีข้อยืดหยุ่น
ให้คนเลือกเกษียณได้ที่อายุตั้งแต่ 55 ปี เพราะอาจมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ หรือ ข้อจ�ากัดของแต่ละบุคคล
ก็ตาม โดยมีเงื่อนไขให้คนที่เกษียณที่อายุ 55 ปี ได้ผลประโยชน์ (สะสมในกองทุนประกันสังคม) น้อยกว่า 
คนที่เกษียณ 60 ปี หรือเกษียณที่อายุ 65 ปี ก็จะเป็นการดีที่สุด 
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“ดิฉันมองว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบ เหมือนเป็น perception ที่เราจะต้องเตรียมตัว
ว่า เราจะต้องด�ารงชีวิตอย่างไร จะมีคนมา support เรามากน้อยแค่ไหน หรือว่ายังไม่มี
การ support จากภาครัฐหรือเอกชน เราจะต้องไปท�ามาหากินอะไร เงินพอไหม คิดว่า
มุมมองการใช้ชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป ก็จะต้องเตรียมตัวไปอีกแบบหนึ่ง อันนี้ส�าหรับคนที่
มีปานกลางหรือคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวมาก แต่ส�าหรับพวกที่มีอยู่แล้ว หรือพอที่จะช่วย
ตวัเองได้ กอ็าจจะมมีมุมองอกีแบบหนึง่ว่า จะใช้ชวีติสบายๆ ยงัไง” (ลูกจ้างเอกชน หญงิ 
กทม.) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผูร่้วมสนทนาทกุคนเหน็ว่าการเลือ่นอายนุยิามผู้สูงอายอุอกไปเป็นเร่ืองทีดี่และเหมาะสม แต่การเล่ือน
นิยามไม่ควรส่งผลกระทบ เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่นสวัสดิการต่างๆ ซ่ึงคนในกลุ่มสนทนาได้
เสนอความเป็นไปได้ที่สังคมจะยอมรับคือ การยังคงสวัสดิการที่คนอายุ 60 ปีเคยได้รับ ก็ยังได้รับเมื่อ 60 ปี
อยู่ แม้ว่าขยายนิยามผู้สูงอายุออกไปที่ 65 ปีก็ตาม เพราะคนที่ท�างานนอกระบบ เช่น ชาวนา ชาวสวน เขา
ไม่มสีวสัดกิารจากบรษิทั หรอื หน่วยงานรองรับ หากขยายอายนุยิามผูส้งูอายุออกไป แล้วเลือ่นสวสัดกิารต่างๆ 
ออกไปที ่65 ปี จะท�าให้เสยีผลประโยชน์นัน้ เทยีบกบัคนท�างานในระบบ ยงัมทีางเลอืก เช่น เงนิประกนัสงัคม

ทั้งนี้การที่จะให้สังคมยอมรับถึงการขยายอายุออกไปนั้น ควรเน้นสื่อประชาสัมพันธ์มากๆ เมื่อคน 
เสพข้อมลูมาก กจ็ะยอมรบัเอง โดยเฉพาะเน้นที ่การท�าคณุงามความดีของผู้สูงอาย ุแม้จะเกษยีณออกไปแล้ว 
เขาก็ยังท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ และพยายามส่ือให้ชัดเจนว่าการเปล่ียนนิยามไม่มีผลกระทบต่อ 
ผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุเคยได้รับเมื่ออายุ 60 ปี นอกจากนี้การส่ือสารและให้ความรู้ยังเป็นการให้คนได้รู้ถึง
วิวัฒนาการด้านนิยามผู้สูงอายุของต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ว่าเขาได้เพิ่มอายุนิยามผู้สูงอายุได้อย่างไร ท�าให้
คนได้เห็นโครงสร้างประชากรอีกด้วย 

“ตอนนีก้เ็ป็นสงัคมของการเรยีนรู ้เพราะนัน้ถ้าเราเน้นเร่ืองการให้ข้อมลู ในเชงิ positive 
แล้วก็เน้นสื่อประชาสัมพันธ์เยอะ คิดว่าคนมันเสพข่าวเสพข้อมูล แล้วก็ย�้าไปเร่ือยๆ  
แล้วระบบการกล่อมเกลาในสังคมมันจะสร้างส่ิงดีๆ ข้ึนในสังคมขึ้นเอง เพราะหลายๆ 
เรื่องสื่อ lead ไปเรื่อยๆ แล้วยิ่งเด็กสมัยใหม่ ถ้าเราชี้น�าให้เค้า ประกายความคิดดีๆ  
คิดว่าเค้าก็ยอมรับ” (ลูกจ้างเอกชน หญิง กทม.) 

“ถ้าให้เราให้ความรู้ และให้เขาได้เห็นโครงสร้างประชากร...พวกนี้ปรับเปลี่ยนไป 
พฒันาการไปจากโครงสร้างทีม่คีนท่ีมวียัท�างานมาก กลายเป็นโครงสร้างท่ีมคีนวยัท�างาน
น้อย และกลายไปสู่มีวัยไม่ท�างานเยอะ แล้วถามว่าตรงนี้ใครเป็นคนดูแล อย่างของ
สงิคโปร์ เขาชดัเพราะคนของเขาอยูใ่นระบบทัง้หมด พออยูใ่นระบบ ท�าไปท�ามาสงิคโปร์
เขาไม่มลีกูด้วยซ�า้ หรอืมลีกูกม็ลีกูช้า กลายมแีต่คนใช้เงนิ ไม่มคีน contribute ให้กองทนุ 
มันก็เลยต้องขยาย (อายุ) ออกไป ดังนั้น แทนที่เราจะรอตรงนั้น เราก็รีบมองไปข้างหน้า 
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ไม่ต้องรอให้โครงสร้างประชากร เรา need to change หรือ must change มองไป
ข้างหน้า คนอายุ 60 ปีจะได้เตรียมตัวด้วย อาจไม่ต้องท�างานที่เดิม ก็ได้ เช่น คนสิงคโปร์
อายุ 60 ปี ก็ออกไปขับแท็กซี่ก็เยอะ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย กทม.) 
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กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย  
4 คน และหญิง 4 คน (รวม 8 คน) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 48–60 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุ่ม  
ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิดหรือข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในมมุมองของกลุม่ข้าราชการ ความคิดแรกเกีย่วกบัความหมายของผู้สูงอาย ุคอื การนกึถึง บดิา มารดา 
หรือ ปู่ย่า ตายาย ของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป บางส่วนเห็นว่าคือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้การเป็นผู้สูงอายุยังสามารถพิจารณาได้จาก การมีสุขภาพที่ไม่ 
แข็งแรง ทรุดโทรม สภาพจิตใจเสื่อมถอยแล้ว 

“พอพดูถงึผูส้งูอายป๊ัุบคนแรกทีเ่ราจะนกึถงึคอื พ่อกบัแม่เรา เพราะอย่างไรพ่อกบัแม่เรา
ก็เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นโมเดลของเรา” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ถ้าพูดถึงผู้สูงอายุก็จะนึกถึง ปู่ย่า ตายายที่เกณฑ์ 70 ขึ้นไป” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ผู้สูงอายุนี่ คือ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพราะรัฐบาลก�าหนดไว้ คนที่อายุ 60 ปีก็ต้องเกษียณ 
เค้ากค็งดมูามากแล้วท�างานวิจยัมากแล้ว 60 ปีนี ่มนัเข้าสูใ่นวยัสภาพร่างกาย สภาพจติใจ 
มันค่อยเสื่อมถอยแล้ว” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ก็ดูเรื่องสุขภาพร่างกาย ความทรุดโทรมของร่างกาย มองในแง่ผู้สูงอายุ เรื่องสุขภาพก็
ส�าคัญมาก ถ้าสุขภาพไม่ดี มันก็ยิ่งดูแก่” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

นอกจากน้ี กลุ่มอาชีพราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ให้นิยามเชิงบวกของผู้สูงอายุ โดยเน้นไปทาง
คุณค่า และการสั่งสมประสบการณ์ ค�าว่า “คุณค่า” (ของผู้สูงอายุ) อาจหมายถึงคุณค่าทั้งทางสังคม  
ทางครอบครัว เช่น ช่วยเลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน และคุณค่าต่อตัวเอง 

“ผู้สูงอายุ คือ ผู้มีประสบการณ์ชีวิต ผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้มีค่าทางสังคม ถึงแม้ว่า
ร่างกายจะสวนทางกนั ร่างกายอาจจะทรดุโทรม แต่ประสบการณ์ สมองมนัมอีะไรทีท่�าให้
คนรุ่นหลังสามารถที่จะไปเรียนรู้ ไปไขว่คว้าได้” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ค�าว่าคุณค่าของผู้สูงอายุ มันก็ครอบคลุม ค�าว่าคุณค่าทั้งครอบครัว ทั้งสังคม ทั้งตัวเอง 
เช่น การได้ช่วยเลีย้งลกู เลีย้งหลาน ความรู้ประสบการณ์ทีม่กีส็ามารถเป็นตวัอย่างให้กบั
คนรุ่นหลังได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ข้าราชการ ชาย กทม.)” 
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“ผูส้งูอายบุางคนเค้าบอกว่าระดับนีเ้ค้ามคีณุค่าแล้ว ทกุคนมคีณุค่าหมด โดยทีตั่วเองเป็น
คนก�าหนดเองว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยๆ ก็มีคุณค่าส�าหรับคนใน
ครอบครัวเค้า เพราะเป็นผู ้ที่มีพระคุณคอยอบรมเล้ียงดูลูกหลานมาจนแก่เฒ่า” 
(ข้าราชการ หญิง กทม.) 

เมื่อสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุว่าจ�าเป็นต้องก�าหนดด้วยตัวเลข 
หรอืไม่ กลุม่ราชการ/รฐัวสิาหกจิ กย็งัยดึกบัตวัเลขทีก่�าหนดผูส้งูอาย ุดงันัน้กลุม่นีจ้งึเสนอว่าควรต้องผสมผสาน
ระหว่างนิยามเชิงบวกที่เน้นที่คุณค่า/ประสบการณ์ และตัวเลขอายุที่จะก�าหนดว่าใครคือผู้สูงอายุไว้ด้วย  
ยกตัวอย่างค�าจ�ากัดความผู้สูงอายุ ได้แก่ “ผู้สูงอายุคือ ผู้มีคุณค่าและประสบการณ์ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป” หรือ 
“ผู้สูงอายุคือ ผู้ท่ีมีอายุ 70 ปีข้ึนไป ซึ่งมีคุณค่าและประสบการณ์” สาเหตุที่ต้องมีอายุก�ากับนอกเหนือจาก
นยิามเชิงบวก เพราะ ถ้าหากนยิามเชงิบวกอย่างเดียว (ไม่มตีวัเลข) เช่น ด้านคณุค่า จะท�าให้ผูส้งูอายบุางกลุม่
ที่คนในสังคมไม่เห็นในคุณค่า ต้องพลาดสิทธิ์ต่างๆ ที่ควรจะได้ กลายเป็นคนชายขอบไป

“ถ้าเราก�าหนดอายุ ข้อดี คือ การก�าหนดกิจกรรมในชุมชน การให้ผลประโยชน์ สิทธ ิ
ผู้ป่วย กองทุนหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ การเข้าชมรมผู้สูงอายุ ... ถ้าเราไม่ก�าหนด
ตัวเลขสิ่งเหล่านี้ไว้ว่า อายุใดคือผู้สูงอายุ มันจะท�าให้บางคนตกหล่นการได้สิทธิ์ เช่น  
ถ้าเรานิยามว่า ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีคุณค่า ... ถ้าผู้สูงอายุที่พิการ หรือผู้สูงอายุยากจน  
ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้สึกว่ามีคุณค่า ก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ ไม่ได้รับเงินจากภาครัฐ เพราะ 
เขาไม่มีคุณค่า ทั้งๆ ที่เขาเป็นผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ท่ีบอกเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์ เพราะมีเรื่องสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้อง ถ้าหากเราเปลี่ยน 
ปุ๊บปั๊บเป็นนิยามที่ไม่มีตัวเลขก�าหนด แล้วกลุ่มไหนล่ะที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ มันหา 
ได้อย่างไร มันกว้าง จะตีความอย่างไรให้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เราสามารถเอา  
2 ส่วน คือ ตัวเลข และค�านิยามเชิงบวก มาผสมผสานกันด้วย เพราะ ตอนนี้ราชการ 
เอาตัวเลขเป็นเกณฑ์ทั้งนั้น” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ข้าราชการ ที่ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า ค�าเรียกต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีอายุมากนั้น จริงๆ  
แล้วก็มีความหมายที่ไม่แตกต่าง เพียงแต่การใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานที่ เช่น ค�าว่า ผู้สูงอายุ หรือ  
ผู้อาวุโส เป็นค�าเรียกที่เป็นสากลค่อนข้างจะเป็นทางการ ใช้ในหน่วยงานราชการ แต่ส�าหรับค�าเรียก คนแก่ 
คนชรา พ่อเฒ่า แม่เฒ่า แม่แก่ แม่อุ้ย เป็นค�าเรียกที่ชาวบ้านนิยมใช้เรียกผู้สูงอายุ 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

กลุม่ข้าราชการ เหน็ควรว่าอายนุยิามผูส้งูอายุควรจะปรบัสงูขึน้กว่าทีอ่าย ุ60 ปี โดยให้เหตผุลว่าปัจจบุนั
คนไทยมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
ในเร่ืองของอาหารการกิน การให้ความส�าคญักับการออกก�าลงักายมากขึน้ จงึท�าให้คนทีอ่าย ุ60 ปี ในปัจจบุนันี้  
ยังคงมีสมรรถภาพและความสามารถในการท�างาน ได้ดีกว่าแต่ก่อน ดังนั้นการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ  
น่าจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยเสนอว่า ควรนิยามที่อายุ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากเมื่อย่าง
เข้าวัยอายุ 60 ปีก็ยังสามารถท�างานต่อได้อยู่ จนเข้าสู่วัย 65 ปี ร่างกายเริ่มเสื่อม ทั้งความจ�า และร่างกาย 
และจะเห็นเด่นชัดก็เมื่ออายุย่างเข้า 70 ปี ดังนั้นการนิยามที่อายุ 70 ปีจึงเห็นควรว่าเหมาะสมที่สุด 

“ปัจจุบันนี้ คนดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น เริ่มระวังเรื่องอาหารการกินแล้ว ของมันๆ 
กล็ด เริม่ออกก�าลงักายบ้าง แล้วกพ็ยายามหาดขู้อมลูเรือ่งสขุภาพ เลยท�าให้คนมสีขุภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น อายุยืนยาวมากขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่ไม่ค่อยดูแลรักษาสุขภาพ” 
(ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“ด้วยความที่เราท�างานกันอยู่ในวงราชการ ก็รู้กันอยู่ว่า 60 คือผู้สูงอายุ แต่ส�าหรับส่วน
ตัวคือต้อง 70 ปีขึ้นไป ก็คือรุ่นแม่ รุ่นพ่อ รุ่นอา ไปแล้ว ตัดที่อายุ 70 เพราะจะดูตรง
ร่างกาย มันถดถอย ถึงแม้ว่าคนนั้นยังดูยังหนุ่มยังสาว อย่างไรก็ตามร่างกายก�าลังวังชา
มันจะถดถอยลง” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“เพราะว่าสมัยนี้ 60–65 ปี คนก็ยังต่ออายุราชการได้ ..60 ก็คือวัยเกษียณ ถ้า 65  
ยังสามารถท�างานต่อได้อีก บางหน่วยงานก็ยงัจา้งอยู่ ถ้าสามารถท�างานได้ ก็สามารถตอ่
อายรุาชการได้ถงึ 65 พอหลงั 65 นีก่เ็ร่ิมเสือ่มแล้ว ทัง้ความจ�า ร่างกายอะไรกไ็ม่ไหวแล้ว 
ไม่เหมือนกับอยู่ในวัยท�างานด้วย ก็คิดว่า 70 ปี ควรจะเป็นนิยามผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ 
หญิง กทม.) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

กลุ่มข้าราชการ เห็นตรงกันว่าเมื่ออายุที่เท่ากัน ผู้หญิงจะดูมีอายุมากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้เกิดจากการที ่
ผูห้ญงิต้องท�างานหนกัในการดแูลครอบครวั จงึไม่มเีวลาดูแลตัวเอง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ญงิทีเ่คยมบีตุร 
มาก่อนสภาพร่างกายจะดทูรดุโทรม ผนวกกบัในสงัคมปัจจบุนั ผูช้ายมกีารดแูลสขุภาพตวัเองมากขึน้ จงึท�าให้
ผู้หญิงดูมีอายุมากกว่าผู้ชายในขณะท่ีอายุเท่ากันอย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุทุกคนเห็นว่า 
ควรก�าหนดเกณฑ์อายุที่เท่ากัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการท�าร้ายจิตใจกันและเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคกัน 
ระหว่างเพศ 
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“ผมจ�าได้ค�าหนึ่ง ถ้าเอ็งหาแฟนนี่ ต้องหาที่อ่อนกว่าอย่างน้อย 4–5 ปี เพราะว่าผู้หญิง
จะดูแก่กว่า ทุกวันนี้ผมก็สังเกตนะ คือผู้หญิงเวลามีครอบครัว มีลูก พอมีลูกปุ๊บขาด 
การดูแลตัวเอง ..แต่ผมอาจจะไม่ได้ท�างานหนัก แล้วก็ดูแลตัวเอง ..ผมมองว่าผู้หญิง 
จะเสียเปรียบถ้ามองในอายุเท่ากันจะดูมีอายุมากกว่า” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“อย่างผู้หญิงท่ีเคยท�างานประจ�า พอเกษียณจากงานไปแล้ว ปล่อยตัว เคยใส่ชุดสวยๆ 
มาท�างาน แต่พอเกษียณ นานๆ ก็ไปเดินห้างทีหนึ่ง ไม่ค่อยได้แต่งตัว ไม่ค่อยได้ดูแล 
ตัวเอง” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“นิยามสูงอายุชาย หญิง น่าจะเหมือนกัน ต้องเหมือนกัน เพราะว่าถ้าต่างกันนี่ มันจะไป
ท�าร้ายจิตใจกันอีก” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

“ผูช้ายท�าตวัเป็นผูม้อี�านาจอยู่แล้ว ผูห้ญงิท�าตวัเป็นผูพ้ึง่พา แต่ทกุวนัน้ีผูห้ญงิไม่ได้พึง่พา 
เพราะฉะนัน้มนัจะต้องเท่ากนั เมือ่ก่อนเพศชายเป็นผู้น�า แต่ ณ วนันีเ้ราไปด้วยกนั เพราะ
ฉะนั้นน่าจะมีค�านิยามเดียวกัน” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

กลุ่มข้าราชการ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า คนชนบทมีความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงสุขภาพทั่วไป 
ที่น่าจะดีกว่าคนในเมือง แต่มีลักษณะภายนอกที่แลดูสูงอายุและทรุดโทรมกว่าคนในเมือง แต่การอภิปราย 
ก็น�าไปสู่ข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันคนเมืองและคนชนบท อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับ 
ในอดตี เนือ่งจากการเดนิทางไปมาหาสูร่ะหว่างพืน้ทีส่ะดวกมากขึน้ พืน้ทีส่่วนใหญ่การพฒันาเข้าไปทัว่ถงึท�าให้
วิถีชีวิตและมาตรฐานการด�ารงชีพไม่แตกต่างกันมากนัก

ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ข้าราชการทั้งสองเขตเห็นควรให้ก�าหนดนิยามที่เกณฑ์อายุเดียวกัน 
ทั้งส�าหรับประชากรในเขตเมืองและประชากรในเขตชนบท

“ลักษณะคนเมืองกับคนชนบท มันก็ต้องต่างกัน คนเมืองดูดีกว่าคนชนบท คือสมัยก่อน
คนชนบทจะยากจน จะไม่ค่อยมอีะไรศิวไิลซ์ แต่ว่าไม่เหมอืนคนเมอืงจะมทีกุอย่างพร้อม...
แต่ถ้าดูเรื่องสุขภาพร่างกายคนชนบทอาจจะดูแข็งแรงกว่าคนเมือง” (ข้าราชการ หญิง 
กทม.) 

“เดีย๋วนีช้นบทเทคโนโลยกีเ็ข้าถึงแล้ว องค์กรหน่วยงานของรฐั หรอืไม่กภ็าคเอกชน NGOs 
อะไรอย่างนีเ้ค้าก็จะมเีรือ่งของการรณรงค์ เพราะฉะนัน้สขุภาพของคนชนบทเค้ากน่็าจะ
ดีข้ึน ถ้าแยกนิยามมันจะกระทบกระเทือนจิตใจคนชนบท ควรก�าหนดให้นิยามที่อายุ 
เท่ากัน” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 
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6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

กลุ่มข้าราชการ แสดงความเห็นว่าการขยายอายุนิยามความเป็นผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ทัง้ในแง่บวก และแง่ลบ ถ้ามองในแง่บวก จะดสี�าหรบักลุม่คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ จะรูส้กึว่าตวัเองมคุีณค่า
เพิม่มากขึน้ ยงัสามารถท�าประโยชน์ต่อไปได้อกี แต่ถ้ามองในแง่ลบ ส�าหรบักลุม่ผูส้งูอายท่ีุเป็นชาวบ้านธรรมดา
หรือชาวบ้านระดับรากหญ้า หากเลื่อนนิยามความเป็นผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ก�าหนดท่ีอายุ 70 ปี  
อาจเกดิความกงัวล และไม่เข้าใจในเรือ่งของการได้รับสวสัดิการต่างๆ ว่าจะต้องเล่ือนตามไปด้วยหรือไม่ ทัง้ๆ 
ที่เดิมเคยได้รับตอนอายุ 60 ปี 

“พอยืดออกมาเหมือนมีแรง เหมือนเป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้ตัวเราเองด้วย” 
(ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“ส�าหรับความเห็นส่วนตัวคิดว่ากระทบแน่ๆ กระทบในทางที่ดี คือคนที่มีความรู้ความ
สามารถเค้าจะมีความรู้สึก ตัวเองเหมือนกับเพิ่มค่ามากขึ้น เฮ้ย! เรายังไม่ถึงวัยผู้สูงอายุ
นะ เพราะว่าอายมุนัขยายออกไป แต่ส�าหรับคนทัว่ไป ชาวบ้านหรือรากหญ้านี ่พอนยิาม
ใหม่ออกมา ไอ้ตวัสวสัดกิารท่ีเราไม่ไปแตะนี ่ถ้าเค้าไม่เข้าใจตรงนี ้กลายเป็นกลวัว่าจะได้
รับสวัสดิการตอนอายุ 70 หรือเปล่า” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

อย่างไรกต็าม ประเดน็ทีเ่กรงว่าชาวบ้านธรรมดาหรือชาวบ้านระดับรากหญ้า หากเล่ือนนยิามความเป็น
ผู้สูงอายทุีเ่พิม่มากขึน้ อาจเกดิความกงัวล และไม่เข้าใจในเรือ่งของการได้รบัสวสัดกิารต่างๆ ผูเ้ข้าร่วมสนทนา
กลุม่ส่วนหนึง่ ได้ให้ข้อคดิเหน็เพิม่เตมิว่า ไม่น่าจะมผีลกระทบอะไรมาก เนือ่งจากยคุสมยัเปลีย่นไป เทคโนโลยี
การสื่อสารทันสมัยมากขึ้น การเข้าถึงสื่อได้ง่ายมากขึ้น และด้วยสังคมปัจจุบันในแต่ละชุมชน มีความเข้มแข็ง
กันมากขึ้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารน่าจะทั่วถึงกัน 

“เดี๋ยวนี้ แต่ละท้องที่มีชุมชนที่เข้มแข็ง มันจะถึงชาวบ้านมากเลย เพราะฉะนั้นไม่น่าจะ
ตกข่าว เพราะตอนนี้รัฐบาลพยายามหนุนในเร่ืองของอบต. แล้วก็ปรับโรงเรียนประถม 
ให้เข้ามาอยูใ่นความดูแลของอบต. มจัีงหวดัจัดการตัวเอง มชีมุชนเข้มแขง็ ตรงนีม้นัช่วย
ชาวบ้านได้” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 

อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งเห็นว่าการขยายนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ที่อายุเพิ่มมากขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
ต่อคุณค่าของตนเอง และไม่ส่งผลต่อความกตัญญูท่ีเด็กมีต่อผู้ใหญ่ เนื่องจากสังคมไทยยึดถือตามวัฒนธรรม 
ประเพณ ีทีส่บืต่อกนัมา การจะเปลีย่นนยิามเป็นอย่างอืน่ ไม่ได้มผีลอะไรต่อความกตัญญทูีเ่ด็กมต่ีอผู้ใหญ่เลย 

“การเปลีย่นแปลงนยิามผูส้งูอายใุห้อายเุพิม่มากขึน้ ความกตญัญทูีเ่ดก็มต่ีอผูใ้หญ่กย็งัคง
เดิม เพราะประเทศเรามีวัฒนธรรม มีประเพณี ก็จะปฏิบัติไปตามวัฒนธรรมประเพณี  
เค้าไม่ได้มาสนใจนิยามผู้สูงอายุหรอก” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 
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7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

กลุ่มข้าราชการเห็นตรงกันว่า การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถท�าได้  
ตราบใดทีก่ารเลือ่นนยิามผูส้งูอายไุม่ส่งผลกระทบต่ออายเุริม่ต้นในการรบัสวสัดกิาร/เบีย้ยงัชีพ การเลือ่นหรอื
ขยายนยิามกน่็าจะสามารถด�าเนนิการได้โดยไม่มแีรงต่อต้านจากสงัคม แต่การด�าเนนิการควรจะค่อยเป็นค่อยไป 
ต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะมีหรือไม่มีต่อสวัสดิการ 
หรือเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมาก 

“ถ้าเราจะเปลี่ยนนิยามใหม่ คิดว่าสังคมยอมรับได้ มันเหมือนกับค�าว่า “ยาบ้า”  
ตอนเริม่แรกมันมคีวามรูส้กึว่าขัดใจเป็นอย่างมาก จาก” ยาม้า” เป็น “ยาบ้า” แต่ในทีส่ดุ 
ค�าว่า “ยาม้า” ตอนนีม้นักลายเป็นความทรงจ�าไปเสียแล้ว คอืมนัต้องอาศยัเวลานดิหนึง่ 
กว่าคนจะยอมรับได้” (ข้าราชการ ชาย กทม.) 

“ถามว่าสังคมจะยอมรับได้หรือเปล่า ถ้าเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ ให้อายุที่เพิ่มมากขึ้น  
คิดว่ายอมรับได้นะ ถ้าไม่ไปส่งผลกระทบต่ออายุเร่ิมต้นในการรับสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพ 
ยอมรับได้อยู่แล้ว” (ข้าราชการ หญิง กทม.) 
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพมหานคร

กลุ่มผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีร่่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตัวชาย 4 คน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–58 ปี 
จากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เมื่อสอบถามถึงใครควรจะเรียกว่า ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมสนทนา
ส่วนหนึ่งค�านึงถึงผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย และทวด นอกจากนี้การที่จะเรียกได้ว่าใคร
คือผู้สูงอายุ ยังสามารถพิจารณาได้จากรูปลักษณ์ภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตาที่เหี่ยวย่น ผมสีขาว มีความจ�า
ไมด่ี หลงลืม นสิัยขี้บ่น จุกจิก เป็นบุคคลทีพ่น้จากวัยท�างาน ไมส่ามารถท�างานได้แลว้ คอยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน 
รวมถึงการมีสุขภาพที่ไม่ดี มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน 

“ผู้สูงอายุ จะต้องแก่ๆ ผมขาว ไม่ท�างานแล้ว เลี้ยงแต่หลาน นอกจากนี้ยังขี้บ่นจุกจิก 
อะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“ผู้สูงอายุ น่าจะเป็นคนที่พ้นจากวัยท�างาน อยู่บ้านคอยเลี้ยงหลาน” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ชาย กทม.) 

“ผู ้สูงอายุ อาหารการกินก็ค่อนข้างยาก เพราะว่ากินไอ้โน่นก็ไม่ได้ ไอ้น่ีก็ไม่ได้  
เค้ียวก็ไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ก็ต้องท�าของเหลว เค่ียวให้นานๆ เป็นโจ๊ก แล้วก็ทานได้นิด
เดียว ก็ต้องคอยหาน�้าผลไม้มาให้ทานแทน ..เพราะถ้าแก่มาก จะทานได้ไม่ได้เยอะ”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งชายและหญิง มีความเห็นคล้ายคลึงกันว่า ค�าเรียก “ผู้สูงอายุ” เป็นบุคคล 
ที่ยังมีความจ�าดีอยู่ “ผู้เฒ่า/ชรา” สะท้อนความไม่แข็งแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว “ผู้อาวุโส” 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ อาวุโสทางวัยวุฒิ และอาวุโสทางคุณวุฒิ ซึ่งอาวุโสทางคุณวุฒิ ไม่จ�าเป็น
ต้องมีอายุมากก็ได้ 

“ถ้าสมมุติผู ้เฒ่านี่ ค่อนข้างจะไม่แข็งแรง การพูดการจาอะไรจะไม่รับรู ้มากแล้ว  
อนันีผู้เ้ฒ่า ..ส่วนผูอ้าวโุส ความคดิความอะไรนีด่ ีความจ�ายงัค่อนข้างด”ี (ผูป้ระกอบธรุกิจ
ส่วนตัว หญิง กทม.) 
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“คนชรา ผมว่าคล้ายๆ ผู้เฒ่า คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ชาย กทม.) 

“ความเป็นอาวโุส มนัต้องแยก ระหว่างอาวโุสทางวยัวฒุ ิหรือ อาวโุสทางคณุวฒุ ิซ่ึงอาวโุส
ทางคุณวุฒิมันไม่จ�าเป็นต้องแก่ก็ได้” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุถ้าก�าหนดที่อายุ 60 ปี เหมาะสมหรือไม่ พบว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะปัจจุบันคนอายุที่ 60 ปี ยังดูแข็งแรงอยู่ 
แม้แต่การขึ้นไปนั่งรดน�้าวันสงกรานต์ ถ้ายังน�าคนอายุ 60 ปีขึ้นไปนั่ง ก็จะรู้สึกว่ายังไม่เหมาะสม เพราะยังดู
ไม่แก่ หรอื แม้แต่การท�างานเอกชน บางแห่งเคยให้ออกจากการท�างานตอนอาย ุ55 ปี แต่ปัจจบุนัก�าหนดอายุ
ที่มากกว่า 55 ปี ก็สามารถยังคงท�างานได้อยู่ ถ้าหากยังคงท�างานไหวอยู่

“คดิว่ายงัไม่เหมาะสมนะ น่าจะเลือ่นออกไปได้อกี เนือ่งจากคนอาย ุ60 ปี เค้ายงัแขง็แรง
อยู่ เค้ายังไปวิ่ง ไปเล่นกอล์ฟไปท�าอะไรได้อยู่นะ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“บางคนเค้ายังไม่ยอมนะ เค้ายังไม่ยอมแก่ บางคนอายุ 60 ปีร่างกายเค้าแข็งแรง เค้ามี
เวลาว่างที่เยอะขึ้น ก็จะไปออกก�าลังกาย สุขภาพจะดีกว่าพวกเราเสียอีก” (ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

“บางครัง้ทีผ่มไปเทศกาลสงกรานต์ มกีารรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญก่นั ซึง่เอาคนอาย ุ60 ปี เป็น
ผู้สูงอายุ แต่ดูแล้วคนที่นั่งก็ไม่ใช่จะสูงอายุ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม แต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้น ที่เห็นว่าการนิยามผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี
เหมาะสมแล้ว เพราะมองว่าคนอาย ุ60 ปีส่วนใหญ่มสุีขภาพไม่แขง็แรงแล้ว และในชมุชนทีอ่าศยัอยู ่จะมอีายุ
ทีไ่ม่ยนืยาวนกั อายปุระมาณ 30–40 ปี กเ็สยีชวีติแล้วเนือ่งจากมโีรคประจ�าตัว และมพีฤติกรรมการดูแลรกัษา
สุขภาพไม่ค่อยดี หากนิยามความเป็นผู้สูงอายุที่อายุที่มากขึ้น เช่น 65 ปีเกรงว่าจะเสียชีวิตก่อน ที่จะได้เป็น 
ผู้สูงอายุ 

“คดิว่าเหมาะสมแล้วนะ เพราะตอนนีผู้้สูงอายสุ่วนใหญ่ไม่ไหวแล้ว ถ้าสูงกว่านีไ้ม่ไหวแล้ว 
มนังอมแล้ว เพราะคนทกุวนันีม้นัแก่ไว มนัน้อยมากท่ียงัไม่แก่ แก่วยัเพราะสขุภาพร่างกาย
ไม่ค่อยแข็งแรง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“ปัจจบัุนนีแ้ถวบ้านผมอาย ุ40 กว่า 30 กว่าตายหมด มโีรคประจ�าตัว บ้างกน็อนไหลตาย
บ้าง กนิเหล้าตายบ้าง ก�าหนดทีอ่ายุ 60 ปีดีแล้ว เผ่ือจะได้เป็นผู้สูงอายไุด้สัก 10 ปี ก�าหนด
มากกว่านั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นผู้สูงอายุตายซะก่อน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ทุกคนมองว่าผู้หญิงดูอายุมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงสูญเสียสมรรถภาพเพราะการ คลอดบุตร  
และมีความเครียดมากกว่าผู้ชาย แต่การก�าหนดผู้สูงอายุควรจะก�าหนดเท่ากันทั้งชายและหญิง เพราะจะได้
สิทธิเท่ากัน 

“ผู้หญิงจะดูอายุมากกว่าผู้ชาย มีความรู้สึกว่าผู้ชาย 60 ปียังดูแข็งแรง ยังไม่อ่อนเปลี้ย 
ยังไม่ค่อม แต่ส�าหรับผู้หญิง การท�างานของผู้หญิงที่ต้องใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะ เช่น 
ต้องมีการตั้งท้อง ผู้หญิงจะสูญเสียสุขภาพมากกว่าผู้ชาย เพราะการมีลูก และผู้หญิง 
มีภาวะความเครียดมากกว่าผู้ชาย ก็เลยท�าให้ผู้หญิงดูแก่มากกว่าผู้ชายในขณะที่อาย ุ
เท่ากัน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“เหน็ด้วยทีผู่ห้ญงิดแูก่กว่าผูช้าย เพราะเหมอืนกบัผูห้ญงิสญูเสยีร่างกายไปส่วนหนึง่ตอน
ตั้งท้อง ให้นมบุตร ร่างกายมันใช้งานไปหนัก เพราะฉะนั้นในอายุเดียวกันผู้หญิงแก่ว่า
ผู้ชายแน่นอน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตวัส่วนใหญ่เห็นว่า คนชนบทส่วนใหญ่ดแูขง็แรงกว่าคนเมอืง แม้รปูลกัษณ์ภายนอก
ดูเหมือนมีอายุมากกว่าคนเมือง ทั้งนี้เนื่องจากมีวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ในเรื่องของรูปแบบการ
ท�างาน คนชนบทท�างานหนักเหมือนเป็นการออกก�าลังกายไปในตัวท�าให้ดูแข็งแรง ส่วนอาหารการกิน 
คนชนบทส่วนใหญ่จะได้กินอาหารท่ีปลอดสารพิษมากกว่าคนเมือง สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ก็ดีกว่าคนเมือง 
คนเมืองจะพบกับมลภาวะที่เป็นพิษมากกว่าคนชนบท ดังนั้นจึงท�าให้คนชนบทแข็งแรงกว่าคนเมือง ส�าหรับ
การนยิามหรอืเกณฑ์อายท่ีุใช้ในการก�าหนดความเป็นผูส้งูอายกุเ็หน็ควรให้ก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั ไม่แตกต่างกนั

“ผมเคยจัดงานสงกรานต์ มีการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ บางครั้งคนกรุงเทพฯ อายุ 70 ปี 
เค้าไม่ออกมาเลยนะ เพราะว่าเค้าไม่ไหวแล้ว มานั่งเป็นเวลานานไม่ไหวแล้ว ต้องเดิน 
ไม้เท้า แต่ว่าคนต่างจังหวัด ผมเห็นเค้ายังไหวอยู่ รู้สึกว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ร่างกาย 
มันจะแย่กว่าคนต่างจังหวัด” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

“บางทีคนอายุ 60 ปี ที่อยู่ต่างจังหวัด เค้ายังขุดดินกันอยู่เลย ..ดูอย่างลุงมาลัยสิ  
ขนาดแกอายุ 77 ปีแล้ว แกยังไปตัดต้นไม้ แกยังไหว ..คนต่างจังหวัดเสื้อคอกระเช้า 
ตัวหนึ่งผ้าถุงนะ ไปแล้ว” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“คนต่างจังหวัดรูปร่างข้างนอกดูแก่กว่า แต่ความแข็งแรงจะแข็งแรงกว่าคนเมือง”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 
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6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เห็นว่าการขยายนิยามผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบที่ดีต่อตัวบุคคล
ในด้านจิตใจ เนื่องจากยังไม่ถูกก�าหนดว่าเป็นผู้สูงอายุ ท�าให้รู้สึกว่ายังมีคุณค่า จิตใจสดใส สดชื่น เนื่องจาก
รู้สึกว่ายังสามารถท�าอะไรได้อยู่ ได้ติดต่อกับสังคมภายนอก ไม่ต้องคอยมาเป็นภาระคนอื่นๆ การที่กลายเป็น
ผู้สูงอายุ จะท�าให้ผู้อื่นเป็นห่วง ต้องคอยมาดูแลเอาใจใส่ แต่ถ้าเลื่อนออกไปก็จะท�าให้ลูกหลานคิดว่ายังไม่แก่ 
ท�าให้ลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วง เพราะคิดว่ายังไม่แก่ 

“ถ้าเลื่อนอายุไปเป็น 65 ปี แล้วรู้สึกว่าเรายังไม่แก่นะ เรายังท�าอะไรได้เยอะแยะ คือ
เหมือนอยากไปเทีย่วกย็งัไปได้ คอืไม่ต้องมาห่วงว่าใครจะตามไป อย่างบางทไีปต่างจังหวดั
เห็นเค้าเข็นย่าไปท�าบุญ ไอ้อย่างนั้นนะผู้สูงอายุแล้ว อย่างนั้นเป็นภาระที่ลูกหลาน 
ต้องเขน็ไป แต่อย่างเรานี ่เราไปได้ยงัไม่เป็นภาระ” (ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตัว หญงิ กทม.) 

“คิดว่ามันน่าจะมีผลต่อสุขภาพจิตนะเพราะว่าคนอายุ 60 ปีถ้าเลื่อนไป 65 ปี เหมือนใจ
เค้ารู้สึกฉันยังไม่แก่ เค้าก็จะรู้สึกจิตใจเค้ายังดีอยู่ ฉันยังท�าได้อะไรอย่างนี้ เค้าจะดูสดใส
สดชื่นมากกว่านะ ..พอ 60 แล้วไปเรียกเค้าผู้สูงอายุ เค้าก็จะ เฮ่อ..ใจมันหงอย”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“จริงๆ นะ ถ้าเค้า 60 แล้วไม่เรียกเค้าผู้สูงอายุ เค้าจะดูสดใสนะ ..ยังสามารถแต่งตัว 
ได้อยู่” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย กทม.) 

ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อระดับชุมชน สังคม พบว่า ถ้าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุจาก 60 ปี ไปเป็น 
65 ปี ท�าให้ชุมชนมีคนหนุ่มสาวมากขึ้น คิดว่าจะท�าให้สังคมดีขึ้น เนื่องจากการเลื่อนอายุ ท�าให้จ�านวน 
ผู้สูงอายุน้อยลง ก�าลังแรงงานในการผลิตก็จะเพ่ิมมากข้ึน การรวมตัวกันในชุมชนเพ่ือท�ากิจกรรมก็จะมี 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแล้ว ก็จะออกมาร่วมกันท�ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับ
ผลกระทบในด้านลบ หากการขยายนิยามไม่น�าไปสู่การเล่ือนอายุเร่ิมรับเบ้ียยังชีพ ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่า  
ไม่น่ามีผลกระทบในด้านลบใดๆ 

“มันน่าจะดีนะ เหมือนกับมีคนแก่น้อยลง คนที่ยังท�างานได้มีเยอะขึ้น ..เหมือนกับว่ามี
การรวมตัวท�าโน่นท�านี่ คนก็จะออกมาเยอะไง คนก็จะออกมารวมกันท�ากิจกรรมเยอะ
เพราะคิดว่าตัวเองยังไม่แก่ ยังสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้อยู่” (ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 
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7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผู้สนทนาเหน็ว่า หากการขยายนยิามผูส้งูอาย ุจาก 60 ปี ไปเป็น 65 ปี คดิว่ามคีวามเป็นไปได้ เนือ่งจาก
ขยายขึ้นในจ�านวนปีที่ไม่มากนักเพียงแค่ 5 ปี และเมื่อขยายแล้วจะท�าให้รู้สึกมีก�าลัง เพราะคิดว่าไม่แก่แล้ว 
ซึ่งเป็นผลดีทางด้านจิตใจ ดังนั้นเลื่อนนิยามผู้สูงอายุออกไป ก็น่าจะเป็นท่ียอมรับได้ อย่างไรก็ตามการ 
เลื่อนนิยามในครั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองสวัสดิการหรือเบี้ยยังชีพท่ีผู้สูงอายุเคยได้รับ 
มาก่อน ดังนั้นหากจะเลื่อนนิยามจริงจะต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นเพียงการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ
เท่านั้น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องเบี้ยยังชีพ 

“น่าจะรบัได้นะ เพราะมนัเลือ่นออกไปแค่อกี 5 ปีเอง น่าจะรบัได้สบายมาก เป็นผูส้งูอายุ
ตอน 65 ปี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 

“เหมือนกับว่าใช้ค�านิยามผู้สูงอายุเป็น 65 ปี ยิ่งมีแรงใหญ่เลย เหมือนเราไม่แก่เนอะ 
จริงๆ ก็น่าจะเลื่อนได้นะท�าให้แก่ช้าลง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง กทม.) 
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กลุ่มผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชาย 4 คน และ 
ผู้สูงอายุหญิง 4 คน (รวม 8 คน) ทั้งหมดมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่มีอายุมากที่สุด
คือ อายุ 77 ปี ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนาในแต่ประเด็นการสนทนา สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อกล่าวถึง ค�าว่าผู้สูงอายุ จากความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ร่วมสนทนา หมายถึง ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
สุขภาพไม่ดี สมรรถภาพร่างกายลดลง ต้องมีคนคอยดูแล หลงลืม ย�้าคิดย�้าท�า เริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์  
ความมั่นใจและการตัดสินใจลดลง และต้องระมัดระวังด้านอาหารเพราะมีโรคประจ�าตัว

“ผูส้งูอายเุป็นคนท่ีล�าบากกว่าเพือ่น ก�าลงัมนัลดลงไป บางครัง้ท�าอะไรไม่ได้ต้องมคีนดแูล 
แรงมันจะถอย ถืออะไรสัก 2 กิโลไม่ได้แล้ว ขาดความมั่นใจด้วย กลายเป็นความกลัว 
ไปเลย” (ผู้สูงอายุ หญิง กทม.) 

“ถ้าว่าผู้สูงอายุนี่นึกถึงสุขภาพ ความคล่องแคล่วที่จะไปไหนๆ มันจะลดลง อย่างเช่น  
ขึ้นรถเมล์จากที่เคยอยู่ที่ริมประตูแล้วจะกระโดดลงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้แล้ว มีความกลัว
เรื่องข้ามถนนด้วย ขาดความมั่นใจ บางทีมันอาจจะลืม หรือว่าสมองในการตัดสินใจ 
จะน้อยลง จะก้าวหรือจะอะไร จังหวะมันไม่ได้” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

กลุ่มผู้สูงอายุให้ความหมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” “คนชรา” และ “ผู้เฒ่า” โดยพิจารณาจากความ 
แตกต่างด้านสภาพร่างกาย โดยผู้สูงอายุจะมีสภาพร่างกายดีที่สุด รองลงมาคือ คนชรา และผู้เฒ่า ทั้งนี้ยังให้
เหตุผลเพิ่มเติมว่า ค�าเรียก ผู้สูงอายุ เป็นค�าเรียกที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล ส่วนค�าเรียก ผู้เฒ่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า 
เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นค�าเรียกที่ใช้กันส�าหรับคนต่างจังหวัด 

“อย่างผู้สูงอายุ มันก็ฟังดูดีกว่าเพื่อน คนชรานี้มันแก่ลงไปอีก แก่กว่าผู้สูงอายุ แก่ลงไป
อีกเยอะ ผู้เฒ่า ยิ่งหนักเลย” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ผู้สูงอายุทุกคนเห็นว่านิยามผู้สูงอายุควรขยายเกณฑ์อายุออกไปเป็นที่ประมาณอายุ 65–70 ปีเหตุผล
เพราะคนอายุ 60 ปี ปัจจุบันยังท�างานได้อยู่ แข็งแรง กระฉับกระเฉง ควรขยับอายุขึ้นไปอย่างน้อย 65 ปี  
แต่ก่อนอาจจะก�าหนด 60 ปีคิดว่าเหมาะสม เนื่องจากสมัยก่อนอายุ 40 ปี ก็ดูมีอายุแล้ว แต่ปัจจุบันนี้อายุ  
60 ปียังแข็งแรง ดูหนุ่มสาว ประกอบกับมีวัสดุเสริมความงาม รวมทั้งยาที่ท�าให้สุขภาพดีขึ้นด้วย 

“ปัจจบุนันีม้นัไม่ใช่แล้ว สขุภาพมนัดีข้ึนกว่าเก่าเยอะ เพราะว่าขณะนีย้งัท�างานได้สบายๆ 
อยู่ อย่างคนท�างานอยู่นี่ มันไม่แก่มาก มันยังดูแข็งแรง มันยังดูกระฉับกระเฉงอยู่ ผมว่า
น่าจะเคลื่อนออกไปอย่างน้อยสัก 65 ปีถึงเรียกว่าผู้สูงอายุ” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

“แต่ก่อนพอ 40 กว่าๆ มันจะดูแก่แล้ว ปัจจุบันมันไม่ใช่ 40 ก็ยังสวยกันอยู่ทั้งนั้น หรือ 
60 ทุกวนันีก้ไ็ม่ได้แก่เฒ่าอะไร ท�างานอยู ่ไม่แก่ มีอะไรทีช่่วยเสรมิกินเพ่ือสขุภาพ ก็ท�าให้
ร่างกายดีขึ้น ก็ดูแล้วไม่แก่” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่เหน็ว่า ผูห้ญงิแก่เรว็กว่าผู้ชาย แต่พออายหุนึง่ผู้ชายจะทรุดโทรมมากกว่าผู้หญงิ และ
สุดท้ายความสูงอายุจะพอๆ กัน แต่ด้วยความที่ผู้หญิงแข็งแกร่งอดทนกว่าผู้ชาย มีกิจกรรมท�ามากกว่าผู้ชาย 
ท�าให้ระบบสมองดีกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจึงน่าจะแข็งแรงกว่าผู้ชาย 

“ถงึผูห้ญงิจะแก่ไวกว่าในช่วงแรก แต่พอช่วงหลังๆ ผูช้ายกจ็ะแก่ และโทรมเร็วกว่าผู้หญงิ 
ความแก่มันจะคนละช่วง สรุปตอนท้ายๆ มันจะไปเท่าๆ กันในช่วงหลัง แต่ว่าผู้หญิงจะ
แข็งแกร่งกว่า อดทนกว่า” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

เม่ือสอบถามว่าการก�าหนดนยิามผูส้งูอายรุะหว่างหญงิกบัชาย ควรแตกต่างกนัหรอืไม่ ส่วนใหญ่เหน็ว่า
ควรต้องเท่าเทียมกัน มีเพียงผู้สูงอายุที่เป็นชายหนึ่งคนเท่านั้นเห็นต่าง โดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงทรุดโทรม
เนื่องจากการตั้งท้องคลอดลูก ท�าให้ผู้หญิงดูแก่กว่า ดังนั้นจึง ควรนิยามผู้หญิงที่ 65 ปี ผู้ชาย ควร 70 ปี 

“ถ้าก�าหนดนิยามผู้สูงอายุระหว่างหญิงกับชาย ไม่เท่ากัน มันจะดูเหลื่อมล�้ากันไป  
เพราะทุกวันนี้ หญิงชายเท่ากันอยู่แล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

“ผู้หญิงบอกตรงๆ ว่าโรคมันเยอะ ยิ่งคนมีลูกมาก่อน ยิ่งแก่ตัวแล้วโรคยิ่งเยอะ พอ 70 นี่
เรามองดูว่าแก่กว่าผู้ชาย” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 
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5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สูงอายุในเมืองและในชนบทมีความแตกต่างกัน สุขภาพของคนชนบท
แข็งแรงกว่าคนเมือง เพราะอาหารการกินของคนชนบทไม่มีสารพิษ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศดีกว่า 
คนเมอืง ได้ออกก�าลงักายมากกว่าคนเมอืง สุขภาพใจดีกว่าคนเมอืง เนือ่งจากมโีอกาสได้ไปวดัท�าบญุมากกว่า
คนเมือง ท�าให้คลายเครียดมากกว่าคนเมือง แต่นิยามผู้สูงอายุควรเหมือนกัน เพื่อความเท่าเทียม

“คดิว่าผูส้งูอายใุนเมอืงกบัชนบทมคีวามแตกต่างกนั ในเร่ืองของสุขภาพมีความแตกต่าง
กันมาก คนชนบทมีความแข็งแรงมากกว่าคนเมือง” (ผู้สูงอายุ หญิง กทม.) 

“การไปวัดไปวา เหมือนกับเป็นการบ�ารุงให้จิตใจดี คนชนบท จะเข้าวัดเข้าวาเยอะ  
แต่ถ้าคนกรุงเทพฯ นี่เข้าวัดกันส่วนน้อย สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตามไปด้วย”  
(ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

“คนชนบทจะสุขภาพดี กินของไม่ค่อยมีสารพิษ พูดถึงคนชนบท อาหารการกินจะดีกว่า
คนกรุงเทพฯ อากาศก็ดีกว่าด้วย ทุกวันนี้เรายังอยากออกไปอยู่ข้างนอกเลย ข้างนอก
อากาศดีกว่ากันเยอะ พอเวลาไปแล้วรู้สึกว่าหัวมันโล่งไปหมดเลย รูปลักษณะของคน 
บ้านนอกจะแก่เรว็ แต่เค้าแขง็แรงกว่า ไอ้เร่ืองแข็งแรงนี ่แข็งแรงแน่นอน แต่ว่าดูแก่กว่า” 
(ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ แสดงความเห็นว่าการเลื่อนนิยามให้สูงขึ้นมีผลกระทบทางด้านจิตใจ ท�าให้รู้สึกว่าตนเอง 
ยังไม่แก่ ถึงแม้ว่าจะอายุ 60 ปี ก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกว่าผู้สูงอายุ การเลื่อนนิยามออกไป จึงเป็นผลดี แต่ 
การเล่ือนนิยามออกไปก็อาจจะมีผลกระทบในแง่ลบต่อการท�างานของเด็กรุ่นใหม่ เน่ืองจากการเลื่อนนิยาม 
ผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าตนเองยังไม่แก่ และยังสามารถท�างานต่อไปได้ 

“เพราะตอนท่ียังไม่ถึง 60 นี่ ก็ยังไม่อยากให้ใครเรียกว่าผู้สูงอายุเท่าไร ถ้าเลื่อนอาย ุ
ออกไป 60 ยังไม่แก่เลย เรามีความรู้สึกแล้ว ดีใจ ยังไม่แก่ ..แต่พอถึง 70 แล้วเรารับได้
แล้วละ” (ผู้สูงอายุ หญิง กทม.) 

“ทีนี้มันจะมีเด็กรุ่นใหม่ท่ีจะขึ้นมา ต้องมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าคนแก่ที่ยังอยู่ต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร จะต้องดูทั้งสุขภาพ ความสามารถ และความประพฤติด้วย เพราะ 
ไม่อย่างนั้นผู้สูงอายุก็ยังไม่ยอมออกจากงาน เด็กรุ่นใหม่อาจจะตกงานกันมากขึ้น... 
ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มไม่อย่างนั้นเด็กๆ เค้าก็แย่” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 
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นอกจากนี้การเลื่อนนิยามให้สูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อชุมชน ในแง่ที่ว่า ถ้าชุมชนที่อยู่มีความเป็นหนุ่ม
สาวมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อความรู้สึก ท�าให้รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรง ไม่ถูกจัดในกลุ่มคนชรา สามารถ
ท�าประโยชน์ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังท�าให้มีผู้อาวุโสที่เข้าร่วมในชุมชนมากขึ้น จะเป็นตัวอย่างให้กับ
คนอาวุโสน้อย แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มคนหนึ่งให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า พลังชุมชนจะมีมากน้อย
ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของประธานชุมชน เพราะชุมชนของเรามีทุกรุ่น ไม่จ�าเป็นต้องมีเฉพาะผู้สูงอายุ

“เลื่อนนิยามอายุออกไปน่าจะดี เพราะท�าให้ดูตัวเองยังแข็งแรงอยู่ ยังไม่จัดอยู่กลุ่มชรา 
รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนชรานะ ยังมีประโยชน์อยู่กับสังคมนะ บางครั้งที่เค้าเชิญเราไปร่วม
กิจกรรมหรืออะไรอย่างนี้ เราก็ยังภูมิใจว่าเรามีประโยชน์ส�าหรับคนอื่น” (ผู้สูงอายุ ชาย 
กทม.) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผูส้งูอายแุสดงความเหน็ว่าหากการขยายนยิามผู้สงูอายไุม่เกีย่วพันกบัการรับเบีย้ยงัชพี ประชาชนส่วน
ใหญ่ก็คงยอมรับและสามารถด�าเนินการได้ แต่ต้องค่อยๆ เปลี่ยน ทั้งนี้อาจเร่ิมต้นจากค่อยๆ เลื่อนอายุการ
ท�างานออกไปให้สูงขึ้นก่อน เช่น เริ่มจากข้าราชการให้เลื่อนขึ้นไปที่ 65 ปี ก่อน นอกจากนี้หากจะมีการเลื่อน
นิยามจริงๆ ควรส่งเสริมการท�ากิจกรรมต่างๆ ควรให้คนอายุ 70 ปีมีส่วนร่วมมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้คน
เห็นว่า คน 70 ปี ยังแข็งแรง

“เหมือนกบัค่อยๆ เคลือ่น เคล่ือนไปว่า 65 กยั็งให้ท�างานได้อยู ่ถ้าใครอยากออกกอ็อกได้ 
ให้สมัครใจ..ก็ค่อยๆ เคลื่อนไป โดยเริ่มต้นจากการเลื่อนอายุเกษียณราชการก่อน 
เพราะว่ามันเลื่อนง่ายกว่ามายุ่งกับประชาชน เริ่มต้นจากการเลื่อนอายุเกษียณราชการ
เป็นตัวอย่างก่อน” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 

“พยายามท�าให้คนเห็นว่า คนอายุ 70 ปี มีลักษณะเหมือนคนอายุ 60 ปี ที่ยังสามารถ
ท�าโน่นท�านี่ได้อยู่ ต้องส่งเสริมให้คนอายุ 70 ปี สามารถท�ากิจกรรมได้เหมือนคนอายุ
 60 ปี ....คือให้โอกาสคนอายุ 70 ปีได้มีกิจกรรมท�ามากขึ้น พยายามให้ความส�าคัญ 
ต้องพยายามท�าให้คนมั่นใจ เห็นว่าคนอายุ 70 ปีท�ากิจกรรมได้ ยังแข็งแรงอยู ่ 
อะไรท�านองนี้” (ผู้สูงอายุ ชาย กทม.) 



บทที่ 4

จังหวัดนครปฐม

บทสรุปสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุม่เกีย่วกับการนยิามความเป็นผู้สูงอาย ุในพ้ืนทีจั่งหวดันครปฐม ช่วงเดือนตุลาคม 2555 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรกร 2) กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3) กลุ่มลูกจ้างเอกชน 
4) กลุ่มธุรกิจส่วนตัว โดยท้ัง 4 กลุ่มน้ีประกอบด้วยหญิงและชายในวัยท�างานอายุระหว่าง 40–59 ปี และ 
5) กลุ่มผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60–77 ปี กลุ่มละ 6–8 คน ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท จ�านวนท้ังสิ้น 
10 กลุ่ม พบว่าในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เม่ือสอบถามถึงใครคือผู้ที่ควรจะเรียกว่า “ผู้สูงอายุ” มีการให้นิยามโดยพิจารณาจาก 1) อายุตามปี
ปฏทินิ ส่วนใหญ่ระบทุีอ่าย ุ60 ปีขึน้ไป 2) ลักษณะภายนอก เช่น หน้าตาทีเ่ห่ียวย่น หตึูง สายตาไม่ดี สีผมขาว 
ถือไม้เท้า 3) การมีสุขภาพและความจ�าไม่ดี 4) การเปลี่ยนสถานภาพ เป็น พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา 
ยาย 5) ต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน ต้องมีคนคอยดูแล 6) ไม่สามารถท�างานได้แล้ว 
หรือความสามารถในการท�างานลดน้อยลง และ 7) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น นั่งอยู่ติดกับบ้าน จู้จี้จุกจิก 
พูดซ�้าซาก 

2. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี ของทางราชการในปัจจุบัน

ส�าหรับความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม 
และไม่เหมาะสมโดยเชื่อมโยงกับสุขภาพ และการท�างาน
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เหมาะสม : เพราะปัจจุบันคนอายุสั้นขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ และเมื่ออายุที่ 60 ปี กเ็ริม่มีปัญหา
เรือ่งสขุภาพมากขึน้ ความสามารถในการท�างานถดถอย โดยเฉพาะอาชพีเกษตรกร หรือผู้ท่ีท�างานอยูใ่นระดับ
ปฏิบัติการ เนื่องจากท�างานหนักมาตลอดช่วงชีวิต สมควรที่จะพักผ่อน อายุที่ 60 ปีจึงคิดว่าเหมาะสมแล้ว 

ไม่เหมาะสม : แบ่งเป็นผูส้งูอายคุวรก�าหนดทีอ่ายนุ้อยลง เพราะสมยันีค้นมสีขุภาพไม่ดี เนือ่งจากสภาพ
แวดล้อมและมลพิษต่างๆ มีมากขึ้น ท�าให้คนมีโรคประจ�าตัวมากขึ้น สมรรถภาพทางร่างกายของคนลดลง  
ดังนั้นอายุ 60 ปี จึงมากเกินไปควรเริ่มนิยามผู้สูงอายุที่อายุ 55 ปี แต่ส่วนหนึ่งคิดว่าไม่เหมาะสม ควรนิยาม 
ทีอ่ายทุีสู่งขึน้ เช่น 65 ปีขึน้ไป หรอื 70 ปีข้ึนไป เนือ่งจากปัจจุบนันีค้นแก่ช้าลง อาย ุ60 ปีกย็งัมสุีขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง และยังมีความต้องการท�างานต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ ครู 

3. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปได้ และยอมรับได้ ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับการได้รับเบ้ียยังชีพ หรือผลประโยชน์ 
ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ เนื่องจากคนยังยึดติดกับเรื่องเบี้ยยังชีพและรอคอยการได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ และหากมี
การเลื่อนนิยามจริงควรมีการสร้างการยอมรับในแง่ของนโยบายว่าเลื่อนอายุที่สูงขึ้นเพราะอะไร มีประโยชน์
อย่างไร

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ส่วนใหญ่เห็นควรก�าหนดที่เท่ากัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน โดยเห็นว่า
สภาพร่างกายของผู้ชายจะแข็งแรงกว่าผู้หญิง และดูแก่น้อยกว่าผู้หญิง เมื่ออายุที่เท่ากัน แต่ผู้ชายก็มีโอกาส
เสีย่งในชีวติมากกว่าผูห้ญิงเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองอบุตัเิหต ุหรอืพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่สีย่ง (เหล้า บหุรี)่ 
แต่การนยิามผูส้งูอายคุวรก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั ส่วนหน่ึงให้เหตผุลว่าไม่ว่าจะเป็นหญงิหรอืชาย สมยันีเ้ท่าเทยีมกนั 
ไม่มีการแบ่งแยก 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ส่วนใหญ่คดิว่านิยามผูส้งูอายคุวรก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั เพือ่ไม่ให้เกดิความยุง่ยากต่อการปฏบิตังิาน และ
เกดิปัญหาตามมาภายหลงั ถงึแม้ว่าเมือ่ดจูากลักษณะภายนอกแล้ว ความเป็นผู้สูงอายรุะหว่างคนเมอืงกบัคน
ชนบทจะแตกต่างกัน เช่น คนชนบทจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนในเมือง เนื่องจากได้รับอากาศที่บริสุทธิ์กว่า 
แต่ในทางกลับกันลักษณะภายนอกของคนเมืองจะดูแก่น้อยกว่าคนชนบท เนื่องจากคนชนบทไม่แต่งตัว 
เหมือนกับคนเมือง และท�างานหนักกว่า
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6. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ) 

เห็นควรแยกออกจากกัน เพราะการแยกนิยามออกจากกันจะท�าให้เกิดความอิสระในการด�าเนินงาน
ของแต่ละส่วน และท�าให้การแก้ปัญหาตรงจุด นอกจากนี้บางส่วนก็เห็นควรให้ก�าหนดที่อายุเท่ากันหมด 
ทุกนิยาม เนื่องจากไม่ให้เกิดความสับสน 

7. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

เมื่อสอบถามความคิดเห็นว่าควรมีการนิยามผู้สูงอายุหรือไม่ มีความเห็นออกเป็น 2 แนวทาง 

ควรนิยาม : ก�าหนดไว้เพื่อให้เป็นกติกาของสังคม น�ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประชากร ว่าใคร 
คือผู้สูงอายุ และเพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ รวมถึง
การน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายส�าหรับผู้สูงอายุด้วย 

ไม่ควร : คิดว่าในชีวิตจริงไม่ได้มีความจ�าเป็น และการไปจ�ากัดความเป็นผู้สูงอายุ ท�าให้มีความรู้สึก 
ในแง่ลบ เช่น รู้สึกว่าท�าอะไรไม่ได้แล้ว หมดศักยภาพ สุขภาพแย่ หมดคุณค่า และไม่อยากได้ยินใคร 
เรียกตนเองว่าผู้สูงอายุ 

8. ส�าหรับข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบถ้ามีการเล่ือนนิยามผู ้ สูงอายุให ้สูงข้ึน  

ซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบ มีดังนี้

• ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

ส่งผลกระทบ : ในแง่ลบ ความกตัญญูที่เด็กมีต่อผู้สูงอายุจะช้าลง เนื่องจาก ไม่มาดูแลเอาใจใส่  
ไม่ส่งเงินช่วยเหลือ เพราะคิดว่ายังไม่เป็นผู้สูงอายุ ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และในแง่บวก ถ้าการเลื่อน
นิยามผู้สูงอายุท�าให้มีโอกาสท�างานต่อไปอีก ท�าให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ และให้ความเคารพมากกว่า 
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท�างาน 

ไม่ส่งผลกระทบ : เนื่องจากวัฒนธรรมไทยให้ความนับถือคนที่สูงวัยกว่าอยู่แล้ว นอกจากนี้การที่จะได้
รับความเคารพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางตัวของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน และยิ่งในสังคมปัจจุบันความเคารพ
นับถือส่วนหนึ่งไม่ได้นึกถึงอายุ แต่ค�านึงถึงระดับการศึกษา ใครมีการศึกษาสูงกว่าก็ย่อมได้รับความเคารพ
นับถือมากกว่า 
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• ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

ส่งผลกระทบ : การเลือ่นอายอุอกไปอาจจะท�าให้ได้ท�างานต่อเนือ่งต่อไปอกี มรีายได้ต่อเนือ่ง เกดิคณุค่า
ต่อตัวเอง ได้มีสังคมกับคนอื่น ไม่อยู่บ้านเฉยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุท่ีไม่มีลูกหลานคอยดูแล จะรู้สึก 
มีความสุขมากกว่าการกลับไปอยู่บ้านคนเดียว 

ไม่ส่งผลกระทบ : ส่วนหนึ่งคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อคุณค่าของตัวเอง ถ้ามองในแง่ของคุณค่า 
จากการท�างาน คนที่ท�างานอยู่ในภาคเกษตร ยิ่งไม่มีผลกระทบเพราะการจะหยุดท�างานหรือไม่ท�างานก็ขึ้น
อยู่กับสุขภาพร่างกายมากกว่า 

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความเห็นว่า การเลื่อนอายุผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจกระทบต่อการท�างานของวัยรุ่น 
เนื่องจากคนรุ่นเก่ายังไม่ยอมเกษียณ ยังท�างานต่อไปอีก ต�าแหน่งงานว่างส�าหรับคนรุ่นใหม่จะลดน้อยลง  
ท�าให้เด็กตกงานกันมากขึ้น

• ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต ท�าให้จิตใจดีขึ้น รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า  
ยังไม่แก่ รู้สึกกระชุ่มกระชวย มีแรงสู้ต่อปัญหา อุปสรรคต่างๆ แต่บางส่วนคิดว่ามีผลกระทบน้อยมาก 
ในด้านน้ี โดยมองว่าผลกระทบทางสุขภาพกายและจิต ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น  
ชีวิตความเป็นอยู่ และครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญมากกว่า
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กลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครปฐม

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย 4 คน และหญิง 9 คน มีอายุระหว่าง 
45–59 ปี ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

กลุม่เกษตรกรทัง้สองเขต ให้นิยาม ผูส้งูอายคุล้ายคลงึกนัไว้ 3 แบบ คือ 1) พจิารณาจากอายตุามปีปฏทินิ 
โดยระบุว่าสังคมไทยปัจจุบัน หรือทางราชการก�าหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จึงท�าให้คน
ทั่วไปเข้าใจว่า เมื่ออายุถึง 60 ปี จะกลายเป็นผู้สูงอายุ 2) พิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น พิจารณาจาก
สผีมทีห่งอก ผูใ้ห้ข้อมลูได้ยกตวัอย่างตนเองว่า เมือ่ตอนอาย ุ26 ปี โดนคนเรียกตลอดว่า “ป้า” เนือ่งจากแพ้ผม
ท�าให้มีผมหงอก และ 3) พิจารณาจากการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม เช่น เปลี่ยนสถานภาพเป็นปู่ ย่า ตา 
ยาย ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ

2. ค�า “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” มีความหมายแตกต่างกัน

กลุ่มเกษตรกรทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทให้ความเห็นว่า ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” “คนแก่”  
“คนชรา” และ “ผู้เฒ่า” มีความแตกต่างกัน โดยเรียงล�าดับตามระดับความต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
จากน้อยไปมาก ดังนี้

ผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลที่ยังท�างานได้ พอช่วยเหลือตัวเองได้ ยังท�างานทุกอย่างได้ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัย
ผู้อื่นช่วย สามารถท�าได้ด้วยตนเอง แต่ประสิทธิภาพอาจไม่เท่าเทียมกับคนอายุน้อยกว่า เช่น 40–50 ปี 

คนแก่ หมายถึงบุคคลที่เกษียณตัวเองจากการท�างาน ท�าอะไรไม่ได้ รอลูกหลานเลี้ยง คอยปรนนิบัติ 
รับใช้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น จะเอื้อมหยิบน�้ากินสักแก้วก็ไม่ได้ 

คนชรา หมายถึงคนที่แก่มาก ท�าอะไรไม่ไหวแล้ว ระดับความต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนแก่

ผู้เฒ่า หมายถึงบุคคลท่ีแก่ เหมือนผลไม้ที่งอมเต็มที่ หมดสภาพทุกอย่าง ซ่ึงผู้เฒ่าถือว่าแก่ที่สุดแล้ว  
อยู่แต่ในบ้าน ถึงแม้ว่าผู้เฒ่าบางคนยังเป็นคนใจสู้ แต่ด้วยร่างกายที่เสื่อมสภาพมาก ไปไหนไม่ไหว เดินทาง 
ออกนอกบ้านไม่ได้แล้ว 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ส�าหรับความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม 
และไม่เหมาะสมในทั้งสองเขตโดยเชื่อมโยงกับสุขภาพ และลักษณะของงาน ส�าหรับผู้ท่ีคิดว่าเหมาะสม  
ให้ความเหน็ว่า ถ้าเป็นเกษตรกร ต้องท�างานหนกั เมือ่อายปุระมาณ 50 ปี กรู้็สึกว่าท�าอะไรไม่ค่อยจะไหวแล้ว 
เกษตรกรต้องการท�างาน และเก็บเงินสักก้อน ก่อนอายุ 55 ปี เป็นการเตรียมตัวก่อนหยุดท�างานเมื่อ 60 ปี 
หลังจากนั้นเป็นช่วงของการพักผ่อน คิดว่า 60 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมแล้วส�าหรับผู้สูงอายุ 
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“อย่างเราอายุแค่ 50 กว่าปี เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะไหวแล้ว อยากจะท�างานเก็บเงิน
ให้ได้สกัก้อนหนึง่ ก่อนอาย ุ55 ปี พอถงึอาย ุ60 ปี เวลานัน้เรากจ็ะได้พกั คดิไว้อย่างน้ัน” 
(เกษตรกร หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

ส�าหรับผู้ที่คิดว่าไม่เหมาะสม ให้ความเห็นว่าเนื่องจาก ในบางสาขาอาชีพบางคนที่อายุ 70 หรือ 80 ปี 
ก็ยังแข็งแรง ยังท�างานได้อยู่ เช่น พวกท่ีมีอาชีพเป็น แพทย์ ครู อายุ 60 ปีก็ยังแข็งแรงอยู่ การท�างาน 
ยังกระฉับกระเฉง เนื่องจากปัจจุบันคนรักษาสุขภาพมากขึ้น การกินการอยู่ก็พิจารณากันมากขึ้น ในภาพรวม
ก็เห็นว่าอายุ 60 ดูยังไม่แก่ และแข็งแรง ส�าหรับอายุที่เหมาะสม คิดว่าควรจะเลื่อนไปที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี
ขึ้นไป 

“ผมว่าบางสาขา ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ แพทย์ อายุ 60 หรือ 65 ปีก็ยังท�างานไหวอยู่นะ” 
(เกษตรกร ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

แม้แต่อาชพีเกษตรกร เกษตรกรบางคน อายมุาก แต่ยงัแขง็แรงอยู ่ดงันัน้อายขุองผูส้งูอายกุน่็าจะเลือ่น
ให้สูงขึ้นได้ 

“แต่ชีวิตจริง คนเราบางที 70, 80 ก็ยังแข็งแรง ยังท�างานได้ ท�างานหนักๆ ก็ยังได้  
ท�าเกษตรก็ยังเก่งอยู่นะ” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) “

4. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ถึงแม้ว่าบางคนจะคิดว่านิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปีเหมาะสมแล้ว แต่ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปได้ และยอมรับ
ได้ ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับการได้รับเบี้ยยังชีพ หรือผลประโยชน์อื่นที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ คือ สิทธิต่างๆ ต้อง
คงไว้เหมือนเดิม ที่อายุ 60 ปี และถ้าเลื่อน เห็นด้วยกับการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุออกไปที่อายุ 65 ปี เนื่องจาก
ปัจจุบันคนไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองแก่ อายุ 60 ปี ยังดูไม่แก่ สุขภาพยังดีอยู่

“ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเบี้ย ถ้าเกี่ยวกับแค่เรื่องอายุ หนูว่าทุกคนคงยอมรับนะ” (เกษตรกร 
หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ยอมรับได้นะถ้าจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้น แต่สิทธิต่างๆ ที่จะได้รับก็คงไว้เหมือนเดิมที่อายุ 
60 ปี” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

5. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

คิดว่าผู้สูงอายุ ชายหรือหญิงไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง จะมีการดูแล
สขุภาพกนัมากขึน้ เลอืกอาหารทีก่นิแล้วไม่เป็นอนัตราย และด้วยการทีช่ายและหญงิอยูใ่นครอบครัวเดียวกัน 
การปฏิบัติตัวย่อมจะต้องเหมือนๆ กัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุ 
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ไม่แตกต่างกัน จึงท�าให้ความสูงอายุไม่น่าจะแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามได้มีการให้เหตุผลว่า ผู้หญิงจะมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชาย แต่ด้วยปัจจุบัน ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิ์เท่าผู้ชายแล้ว ดังนั้น จึงควรก�าหนดที่อายุ
เท่ากันเหมาะสมแล้ว 

“ควรจะก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนันะ เพราะว่าผูห้ญงิเรยีกร้องสทิธิเ์ท่าผูช้ายแล้ว” (เกษตรกร 
หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

“ทั้งชายและหญิง เดี๋ยวนี้เค้าดูแลสุขภาพกันมากขึ้น สิ่งที่กินแล้วไม่เป็นอันตรายก็เลือก
มากขึ้น มันก็เลยต่ายเต้าไประดับเดียวกัน ยิ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ประพฤติปฏิบัต ิ
เหมือนๆ กัน มันก็ต้องไปด้วยกัน ไม่ต่างกัน” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

6. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

คิดว่านิยามผู้สูงอายุควรก�าหนดที่อายุเท่ากัน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่า 
คนชนบทท�านา ท�าสวน ตากตร�า หน้าตาอาจจะดูแก่กว่าคนเมือง ผนวกกับคนชนบทไม่ค่อยแต่งตัว จึงท�าให้
คนชนบทดูแก่กว่าคนเมือง แต่เรื่องของสุขภาพความแข็งแรง คนชนบทสภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนเมือง 

“คนเมืองกับคนชนบท คนชนบทสภาพร่างกายดีกว่าคนเมืองเยอะ ผมโตมายังไม่เห็นว่า
คนเมืองคนไหนจะสู้คนชนบทได้” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

“มันก็ต้องเกณฑ์เดียวกันจะมาแบ่งโซนอย่างนี้นะ ตรงนี้เท่านั้น ตรงนั้นเท่านี้ ถามจริงๆ 
เถอะ ราชการจะท�าไหวไหม มันยุ่งยาก” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

7. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ) 

มีทั้งผู้ที่เห็นว่าควรแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการออกจากกัน ถ้าต้องการเลื่อน
อายุผู้สูงอายุให้สูงขึ้น โดยอายุที่ได้รับสวัสดิการ กับอายุเกษียณอยู่ที่ 60 ปี แต่ส�าหรับนิยามผู้สูงอายุ อาจเป็น
ที่ 65 ปี ส�าหรับผู้ที่คิดว่าไม่ควรแยก พบเฉพาะเกษตรกรบางคนที่อยู่ในเขตเมืองเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า 
ถ้าเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ ก็ต้องเลื่อนนิยามอื่นให้เหมือนกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน เพราะขณะนี้ นิยาม 
ผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ ก�าหนดไว้เหมือนกันที่อายุ 60 ปี

“ถ้าเราเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ นิยามอื่นก็ต้องเลื่อนให้เหมือนกันนะ” (เกษตรกร หญิง  
เขตเมือง นครปฐม) 



60  มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

8. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

ส�าหรับความคิดเห็นที่ว่าควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่ มีทั้งผู้ที่เห็นว่าควรมีนิยามผู้สูงอายุ และไม่ควร  
ผู้ที่เห็นว่าควรก�าหนดนิยามไว้ เนื่องจากการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เป็นการก�าหนดกติกาของสังคม สามารถ
น�ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ว่าใครเป็นผูส้งูอาย ุรวมถงึในด้านของการจดัสวสัดกิารให้ผูส้งูอาย ุและเพ่ือใช้
ในการก�าหนดนโยบายส�าหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

“เหมือนเป็นกติกาของสังคม ส�าคัญนะเพราะว่าในสังคมจะได้แบ่งว่า คนนี้เป็นผู้สูงอายุ
แล้ว” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าไม่ควร เน่ืองจาก คิดว่าการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ในชีวิตจริงไม่ได้มีความจ�าเป็นอะไร 
เป็นผู้สูงอายุหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจ

“การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุเท่านี้ๆ ก็ก�าหนดไป แต่ถ้าเรื่องชีวิตจริง มันไม่จ�าเป็นนะ  
มันอะไรก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนด (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบถ้ามีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน ซึ่งมีทั้งทางบวกและ 
ทางลบ มีดังนี้

9. ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

คิดว่าถ้ามีการก�าหนดอายุผู้สูงอายุให้สูงข้ึน ไม่มีผลกระทบต่อความกตัญญู และความเคารพของเด็ก 
รุ่นหลัง ท่ีอาจคิดว่าเมื่อยังไม่เป็นผู้สูงอายุ ไม่จ�าเป็นต้องให้ความเคารพ เนื่องจากสังคมไทยให้ความนับถือ 
คนที่สูงวัยกว่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไรก็ตาม เป็นเรื่องธรรมชาติของสังคมไทย

“สังคมไทย นับถือคนที่สูงวัยกว่าอยู่แล้ว ห่างกัน 4 ปี 5 ปี เค้าก็ยังนอบน้อมกันอยู่นะ” 
(เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“จะเลื่อนอายุขึ้นไปก็ไม่เกี่ยว ถึงอย่างไรเด็กก็เคารพผู้ใหญ่อยู่แล้ว เป็นเร่ืองธรรมชาติ 
ของสังคมไทย” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

10. ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น เกษตรกรที่อยู่ในเขตชนบทมองว่าเป็นผลดี เพราะ การเลื่อนอายุ
ออกไปอาจจะท�าให้ได้ท�างานต่อเนื่องต่อไปอีก ท�าให้ยังคงมีรายได้ต่อไป ท�าให้เกิดคุณค่าต่อตัวเอง ได้มีสังคม
กับคนอื่น ไม่อยู่บ้านเฉยๆ 



จังหวัดนครปฐม  61

แต่เกษตรกรที่อยู่ในเขตเมืองคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการท�างาน เนื่องจากการท�างานข้ึนอยู่กับ
สขุภาพ โดยเอานิยามผูส้งูอายไุปโยงกบัอายเุกษยีณ โดยยกตวัอย่าง ผูส้งูอายทุีเ่ป็นข้าราชการ ถึงแม้จะเกษยีณ
อายุไปแล้ว ก็ยังสามารถท�างานเหมือนเดิมถ้าสุขภาพยังแข็งแรง เช่น ครูท่ีเกษียณแล้วก็ไปสอนนักเรียนต่อ 
จนอายุถึง 80 ปี หรือไปท�างานในลักษณะที่เป็นจิตอาสาก็มี 

นอกจากนี้ มีผู้ให้ความเห็นว่า การเลื่อนอายุผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจกระทบต่อการท�างานของวัยรุ่น 
เนื่องจากคนรุ่นเก่ายังไม่เกษียณ ยังท�างานต่อไป ต�าแหน่งงานว่างส�าหรับคนรุ่นใหม่จะลดน้อยลงไป 

11. ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คดิว่าไม่มผีลต่อสุขภาพกาย เนือ่งจากตนเองจะไม่ยอมแก่ จงึต้องกระตอืรอืร้น สร้างสมรรถภาพร่างกาย
ให้แขง็แรงไว้ การเลือ่นนิยามผูส้งูอายจุงึไม่ได้มผีลอะไร แต่มผีลต่อสขุภาพจติอย่างแน่นอน ถ้าเรารูส้กึว่าตนเอง
ยังไม่แก่ จะท�าให้จิตใจยังกระชุ่มกระชวย มีแรงสู้ต่อปัญหา อุปสรรคต่างๆ 

“ถ้าเค้าเลื่อนอีก 5 ปี จิตใจจะกระชุ่มกระชวย กูไม่แก่แล้วนะ ใครอย่ามาเรียกกูว่า 
ผู้สูงอายุนะ” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ขยายไปเป็น 65 ปีมนักย็งัรูส้กึดหีน่อย ฟังแล้วยงัเป็นสาวต่อไปได้อกีหน่อย” (เกษตรกร 
หญิง เขตชนบท นครปฐม) 
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กลุ่มลูกจ้างเอกชน จังหวัดนครปฐม 

กลุม่ลกูจ้างเอกชนในจงัหวดันครปฐมทีร่่วมสนทนากลุม่ เป็นชาย 3 คน และหญงิ 12 คน มอีายรุะหว่าง 
40–59 ปี ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงใครคือผู้ที่ควรจะเรียกว่า ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกจ้างเอกชน ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ให้
นิยามผู้สูงอายุ คล้ายคลึงกันไว้ 5 แบบ คือ 1) พิจารณาจากอายุตามปีปฏิทิน คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
2) พิจารณาจากสุขภาพ เช่น การมีโรคประจ�าตัวมาก ถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ ก็ถือได้ว่ายังหนุ่ม 
ยังแน่นอยู่แสดงว่ายังไม่สูงอายุ 3) พิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น การแต่งตัว หน้าตา ผมเผ้า ตาเริ่ม 
มีอาการฝ้าฟาง ต้องใส่แว่น ถือไม้เท้า สีผมขาว รูปร่างหน้าตาเห่ียวย่น 4) พิจารณาจากความสามารถ 
ในการท�างาน ถ้ายงัสูแ้ละยงัท�างานไหวอยู ่ก็ไม่ถอืว่าเป็นผู้สูงอาย ุและ 5) พิจารณาจากการเปล่ียนสถานภาพ
ทางสังคม เช่น เปลี่ยนสถานภาพเป็น พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ 

“อย่างผมนี่ 56 บางคนเค้ายังคิดว่ายังอ่อนกว่า 56 เลย ยังแข็งแรง ความจ�าผม ผมก็ยัง
ถือว่ายังดี ยังไม่สูงอายุ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

2. ค�า “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” “ผู้อาวุโส” มีความหมายแตกต่างกัน

กลุ่มลูกจ้างเอกชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทให้ความเห็นว่า ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” 
“คนชรา” “ผูเ้ฒ่า” และ “ผูอ้าวโุส” มีความแตกต่างกนั ดังนี ้ผู้สูงอาย ุคอื คนสูงอาย ุ60 ปีขึน้ไป และใช้เรียก
ส�าหรับคนที่มีอายุมาก

คนแก่/คนชรา มีความหมายคล้ายกัน คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็นคนแก่หรือว่าคนชรา  
มีสุขภาพไม่ค่อยจะดี โดยเฉพาะคนชรา จะมีสีผมขาวทั้งหัว 

ผู้เฒ่า คือ แก่มาก ถือไม้เท้า เดินหลังค่อมๆ เดินวนเวียนอยู่แต่ในบ้าน หรือไม่สามารถเดินได้แล้ว  
แก่จนหลงังอแล้ว มอีายปุระมาณ 90 ปีขึน้ไป แต่ในปัจจุบนันี ้จะไม่ค่อยพบคนแก่จนหลังงอแล้ว พบน้อยมาก 
เนื่องจากปัจจุบันมีการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น 

ผู้อาวุโส คือ เป็นลักษณะของคนท่ีมีอายุมากกว่า หรือเป็นคนท่ีมีประสบการณ์การท�างานมานานได้
เกษยีณอายแุล้ว ถ้าท�างานในระบบรฐับาลกจ็ะมอีายปุระมาณ 60 หรือ 70 ปีข้ึนไป แต่ถ้าเป็นคนท�างานเอกชน
ก็จะมีอายุอยู่ที่ 50 ปี อายุ 60 ปี ก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสแล้ว 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม และไม่
เหมาะสม ผูท้ีค่ดิว่าเหมาะสมแล้ว ไม่ควรเลือ่นให้สงูขึน้ โดยให้เหตผุลเชือ่มโยงเก่ียวกบัเรือ่งการตาย เนือ่งจาก 
ในปัจจุบันมีการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุกันมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่น และสมัยนี้เสียชีวิตกันเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง
บางคนอาย ุ40 กว่ากเ็สยีชวีติแล้ว สขุภาพกไ็ม่ค่อยจะดี เหน็ควรว่าอายทุี ่60 ปีเป็นวยัแห่งการพักผ่อนได้แล้ว 
เนื่องจากช่วงชีวิตที่ผ่านมาท�างานหนักมาตลอด 

“ไม่ไหวหรอกคะ สังขารก็ไม่ไหวแล้ว  นี่คลาน 4 ขาแล้วนะคะ” (ลูกจ้างเอกชน หญิง  
เขตเมือง นครปฐม) 

“60 ปีก็เหมาะแล้ว ร่างกายจะไม่ไหวอยู่แล้ว เพราะท�างานหนักมาจนถึงอายุ 50 ปี  
อายุ 60 ปีเป็นวัยที่จะต้องพักผ่อนได้แล้ว” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

อย่างไรก็ตามในเรื่องของสุขภาพ ก็มีคนคิดเห็นแตกต่างเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่าคนที่อายุ 60 ปี 
บางคน ก็รักษาสุขภาพดี ท�าให้ดูไม่แก่ และยังคงแข็งแรงอยู่ แต่ก็มีความเห็นว่า นิยามผู้สูงอายุอยู่ที่ 60 ปี  
ก็เหมาะสมแล้วเช่นกัน 

ส�าหรับผู้ที่คิดว่าไม่เหมาะสม ให้เหตุผลว่า อายุที่ 60 ปี ยังท�างานไหวอยู่ และยังแข็งแรงอยู่ ไม่ควร
ก�าหนดนิยามที่อายุ 60 ปี เห็นควรให้ก�าหนดอายุสูงขึ้นเป็นอายุที่ 70 ปีขึ้นไป

“เค้าจะเรียกเราผู้สูงอายุตอนอายุ 60 ปี แต่เรายังท�างานได้ เรายังคิดว่าเรายังไม่สูงอายุ 
คนสูงอายุเค้าท�าไม่ไหวแล้ว” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“คิดว่าผู้สูงอายุต้อง 70 ปีขึ้นไป เพราะบางคน 60 ปีก็ยังแข็งแรงอยู่” (ลูกจ้างเอกชน 
ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

4. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น 

ความเป็นไปได้ของการนิยามผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม จาก 60 ปีเป็น 65 ปี ถ้าต้องมีการ 
เปล่ียนแปลงจริงๆ ท้ังเขตเมืองและเขตชนบทส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปได้ และยอมรับได้ ถึงแม้ว่าบางคน 
จะคิดว่านิยามสูงอายุที่ 60 ปีเหมาะสมแล้ว แต่ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้นได้ ถ้าไม่มี
ผลกระทบต่อเบ้ียยังชีพ เนื่องจากคนยังยึดติดกับเรื่องเบี้ยยังชีพและรอคอยการได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ แต่ถ้า 
เป็นเมื่อสมัยก่อนไม่มีเรื่องเบ้ียยังชีพ ก็ไม่ได้ยึดติดอะไรถ้าจะเลื่อนไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกับสังคมไทย 
ในปัจจุบัน 

“จะเลื่อนนิยามก็เลื่อนกันไป ถึง 70 ปีก็ยังได้ถ้าไม่มีผลกระทบต่อเบี้ยยังชีพ คิดว่าไม่มี
ปัญหา” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง นครปฐม) 
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5. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

กลุ่มลูกจ้างเอกชน ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุ ชาย หรือหญิงไม่แตกต่างกัน 
ควรนิยามที่อายุเท่ากัน เพราะสมัยนี้ถือว่าทัดเทียมกัน ผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องท�างานเหมือนกับผู้ชาย ส�าหรับ 
ผู ้หญิงยังต้องคอยดูแลงานบ้าน เลี้ยงลูก ซ่ึงผู ้ชายส่วนใหญ่ไม่ต้องท�า ท�าแต่งานนอกบ้านอย่างเดียว  
แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยภาระที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเห็นว่าอายุก็น่าจะเป็นอายุเดียวกัน 

“เราไม่ยอมกัน เพราะสมยันีถ้อืว่าทดัเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นหญงิหรือชาย (ลูกจ้างเอกชน 
หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

มีความคิดเห็นต่างว่านิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง ควรแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาที่อายุเท่ากัน 
ผูห้ญงิจะดแูก่กว่าผูช้าย ถ้าก�าหนดให้ผูช้ายเป็นผูส้งูอายทุีอ่าย ุ65 ปี แล้วผูห้ญงิเป็นผู้สงูอายทุี ่60 ปี กย็อมรบัได้ 

“ถ้าให้ผู้ชาย 65 ปีสูงอายุ แล้วผู้หญิงก็ 60 ปีสูงอายุ อย่างนี้ก็ยอมรับได้นะ ไม่โกรธ” 
(ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

6. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

กลุ่มลูกจ้างเอกชน ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท เห็นสอดคล้องกันว่า คนเมืองกับคนชนบท ความเป็น 
ผูส้งูอาย ุถ้าดจูากลกัษณะภายนอก มคีวามแตกต่างกนั เนือ่งจากคนชนบทจะไม่ค่อยดแูลตวัเอง อยูต่ามมตีามเกดิ 
ถึงจะแข็งแรงแต่ก็ดูแก่ เน่ืองจากไม่ได้ดูแลรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณตัวเอง เหมือนกับคนเมือง แต่ถ้าพูดถึง
ความแขง็แรงคนชนบทจะมคีวามแขง็แรงมากกว่าคนเมอืง เพราะได้รบัอากาศทีด่กีว่า คนเมอืงได้รบัแต่ควนัพษิ

ถึงแม้ว่าความแก่ของคนเมืองกับคนชนบทดูจากลักษณะภายนอกจะแตกต่างกัน แต่ก็ยังเห็นควรว่า 
การนิยามความเป็นผู้สูงอายุควรจะเท่าเทียมกัน

“คนต่างจงัหวัดแก่แล้วไม่แต่งตวั แต่คนเมอืงไม่ยอมแก่ ยิง่แก่กย็ิง่แต่งตวั” (ลกูจ้างเอกชน 
หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

7. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ) 

ถ้านยิามผูส้งูอายไุม่เกีย่วกบัการได้รบัเบีย้ยงัชพี ท้ังเขตเมอืง และเขตชนบท เหน็ควรให้แยกนยิามต่างๆ 
ออกจากกัน เพื่อความชัดเจนของนิยามว่า อายุที่เท่าไหร่ถึงจะเกษียณ อายุเท่าไหร่ถึงจะได้เบี้ยยังชีพ  
และอายเุท่าไหร่ถงึจะเป็นผู้สงูอาย ุโดยเริม่ทีอ่าย ุเกษยีณก่อน ตามด้วยอายเุมือ่ได้รบัเบีย้ยงัชพี แล้วถงึไปอายุ
ที่แสดงถึงความเป็นผู้สูงอายุ เช่น ก�าหนดอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี อายุเมื่อได้รับเบี้ยยังชีพยังคงที่อายุ 60 ปี
เหมือนเดิม และอายุที่แสดงถึงความเป็นผู้สูงอายุอาจจะก�าหนดที่อายุ 65 ปีหรือ 70 ปีเป็นต้น 

ส�าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบถ้ามีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบ 
มีดังนี้
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8. ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

คิดว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน มีผลกระทบต่อความกตัญญูที่เด็กมีต่อผู้สูงอายุ ความคิดเห็น
จากกลุ่มลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท มีความกังวลว่า เมื่อเล่ือนอายุมากข้ึนอาจจะท�าให้ 
ลูกหลาน ทอดทิ้งไม่มาดูแลเอาใจใส่ เพราะคิดว่ายังไม่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล

นอกจากนี้ กลุ่มลูกจ้างเอกชนบางคน มีความคิดว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ไม่มีผลกระทบ 
ต่อความนับถือที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่ลูกๆ หลานๆ ก็จะไม่ค่อยให้ความเคารพ 
หรือมาดูแลเอาใจใส่อยู่แล้ว 

9. ผลกระทบต่อบุคคล และครอบครัว

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน มีผลดีในแง่ที่ว่าการเล่ือนอายุออกไปอาจจะส่งผลให้ท�างานได ้
ต่อเนื่องต่อไปอีก จนถึง 65 ปีหรือ 70 ปี ท�าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองถ้ายังได้ท�างานอยู่ แต่ถ้าหาก 
ไม่ได้ท�างาน หรอืเลีย้งหลานอยูบ้่าน ไม่มรีายได้ จะรูส้กึไม่ภมูใิจ ต้องการท�างานมากกว่าเลีย้งหลานอยูกั่บบ้าน 

“ทุกวันนี้คิดอยู่ก็คือ ไม่มีรายได้ ต้องมาคอยเลี้ยงหลาน ไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ ไม่มีคนเลี้ยง  
จะไปจ้างคนอื่นเลี้ยงมันก็ไม่ใช่” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“เรายงัท�างานได้ มรีายได้ แล้วเรากภ็มูใิจ เราไม่ต้องพึง่คนอืน่ อย่างน้อยตวัเองกม็คีณุค่า 
ท�าอะไรได้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“กด็ถ้ีาเขาให้เราท�างานต่อได้ ได้ท�างานต่อไปเรือ่ยๆ ถ้าเขาไม่จ้างเรา เรากแ็ป๊กกลบับ้าน
นอก” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

อย่างไรก็ตามก็มีความคิดเห็นต่างว่า การเล่ือนนิยามให้สูงข้ึน คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร ถึงจะ
เลื่อนไปเป็นอายุที่ 65 ปีก็เป็นเพียง แค่การบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ เป็นแค่ในนามเท่านั้น 

10. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

คิดว่าการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ทั้งเขตเมืองและชนบทเห็นว่า มีผลดีท�าให้สุขภาพจิตดีข้ึน 
ถ้าหากเลื่อนนิยามผู้สูงอายุออกไปเป็น 65 ปีเนื่องจากยังท�าให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นอีก 5 ปี 

“มีความรู้สึกว่าดีใจ ที่ยังได้หนุ่มอีก 5 ปี” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

นอกจากนี้มีคนเห็นต่าง คิดว่าการเปล่ียนค�านิยามผู้สูงอายุไปเป็น 65 หรือ 70 ปีไม่มีผลเกี่ยวอะไร 
กับสุขภาพจิต ไม่มีผลกระทบกับจิตใจ ทั้งนี้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า การนิยามผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่ได้
มีความจ�าเป็นอะไร ดังนั้นจึงคิดว่า การจะเลื่อนไปก็ไม่เป็นไร เพราะไม่มีผลอะไรเลย เนื่องจากจะสูงอายุหรือ
ไม่สูงอายุจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้ว 

“จะเลื่อนนิยามให้สูงขึ้น ไม่กระทบกับจิตใจเลย เพราะมันไม่ได้มาใช้กันเป็นประจ�า  
ไม่มีความจ�าเป็น” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง นครปฐม) 
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กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดนครปฐม ที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย 6 คน และหญิง 7 คน 

มีอายุระหว่าง 44–57 ปี ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน 
ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ 

เมื่อสอบถามถึงใครคือผู้ที่ควรจะเรียกว่า ผู้สูงอายุ กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งเขตเมืองและ 
เขตชนบท ให้นิยาม ผู้สูงอายุคล้ายคลึงกันไว้ 5 แบบ คือ 

1) พิจารณาจากอายุตามปีปฏิทิน ปัจจุบันราชการใช้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 

2) พจิารณาจากสขุภาพ ถ้าสุขภาพร่างกายยงัแขง็แรงอยู ่กไ็ม่ถอืว่าเป็นผูส้งูอาย ุถงึแม้ว่าจะอาย ุ65 ปี 
หรือ 70 ปีแล้วก็ตาม 

หญิงคนหนึ่งได้ยกตัวอย่างตัวเอง ว่าอายุแค่ 50 ต้นๆ ก็ดูเหมือนเป็นผู้สูงอายุแล้ว เนื่องจากสุขภาพ 
ไม่ดี เคยผ่าตัดมาก่อน ผลของการผ่าตัดจึงท�าให้ต้องเดินเหมือนคนแก่ มีคนมาทักว่า “อายุแค่นี้ ท�าไมต้องท�า
เหมือนเป็นคนแก่ ยังสาวอยู่เลย ท�าไมถึงเดินอย่างนี้” ก็บอกเหตุผลเขาไปว่าโรคมันรุมเร้า 

3)  พิจารณาจากความจ�า เช่น ความจ�าไม่ดี หลงลืม กินข้าวแล้วบอกว่ายังไม่กิน หรือจะมีความคิด 
ย้อนกลับมาเป็นเหมือนเด็ก 

4) พิจารณาจากการพึ่งพิง (การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน) คือ คนท่ีต้องมีคนดูแล ต้องมีคนให้ความ 
ช่วยเหลือ ดูแลตัวเองไม่ได้ ถ้าหากยังเดิน กิน ออกก�าลังกาย หรือท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ ก็ไม่ถือว่าเป็น 
ผู้สูงอายุ 

5)  พิจารณาจากพฤติกรรม และอารมณ์ เช่น นั่งอยู่กับบ้าน จู้จี้จุกจิก พูดซ�้าซาก 

2. ค�า “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” “ผู้อาวุโส” มีความหมายแตกต่างกัน

ผูส้งูอาย ุหมายถงึ ค�าศพัท์ทีน่ยิมใช้ในทางราชการปัจจบุนัใช้ 60 ปีขึน้ไป แต่ปัจจบุนัคดิว่าควรจะมอีายุ 
65 หรือ 70 ปีขึ้นไป

คนแก่ หมายถึง คนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ท�างานไม่ไหวแล้ว ทั้งนี้เกิดจากร่างกายไม่เอื้อต่อการท�างาน 
แต่อาจจะท�างานเล็กๆ น้อยๆ ได้ สุขภาพเริ่มมีปัญหา 

คนชรา หมายถึง จะมีลักษณะบ่งบอกถึงความงอม มีการยกตัวอย่างกรณีมีคนมาแจ้งตาย ถ้าอายุ  
70 ปีขึ้นไป ก็จะลงสาเหตุของการตายไปเลยว่า ตายเพราะ “โรคชรา” เวลามีคนมาแจ้งตายตามบ้านจะระบุ
ว่าเป็นโรคชราตาย 
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ผู้เฒ่า หมายถึง ค�าโบราณที่ใช้เรียกคนที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ไม่สามารถท�าอะไรได้ด้วยตนเอง จะนิยม
เรียกกันที่ภาคอีสาน 

ผู้อาวุโส หมายถึง ค�าเรียกส�าหรับผู้ท่ีมีปัญญา มีความรู้ เช่น อาวุโสเรื่องความรู้ อาวุโสเรื่องปัญญา  
หรอื การงานทีม่ปีระสบการณ์มากกว่ากเ็รียกได้ว่าเป็นผู้อาวโุส จะสืบเนือ่งกับเร่ืองต�าแหน่งงานด้วย ซ่ึงผู้อาวโุส
จะไม่ใช่คนแก่ 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ส�าหรบัความคดิเหน็ถงึความเหมาะสมของการก�าหนดนยิามผูสู้งอายทุี ่60 ปี ทัง้เขตเมอืงและเขตชนบท 
คิดเห็นว่าไม่เหมาะสม การให้เหตผุลของความไม่เหมาะสมนัน้มคีวามแตกต่างกนั คอื ส่วนหนึง่ อยากให้นยิาม
ผู้สูงอายุเร็วขึ้น โดยอาจจะเริ่มที่อายุ 55 ปี เพราะสมัยนี้คนมีสุขภาพไม่ดี เพราะสภาพแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ มีมากขึ้น ท�าให้คนมีโรคประจ�าตัว ท�าให้สมรรถภาพทางร่างกายของคนลดลง ดังนั้นอายุ 60 ปี จึงมาก
เกินไป และควรมีโครงการเกษียณก่อนก�าหนด เพื่อให้คนที่มีสุขภาพไม่ดีได้มีโอกาสลาออกจากงานได้ 

“ไม่เหมาะสม เพราะคนอายุ 60 ปี ก็จะไม่ไหวกันแล้ว ไม่ได้ออกก�าลังกาย รับประทาน
อาหารที่มีสารพิษ ที่ท�างานคนอายุ 55 มาท�างานแบบง่อกๆ แง่กๆ ไปแต่โรงพยาบาล 
กันเป็นส่วนใหญ่” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันนี้คนแก่ช้าลง และส่วนใหญ่คนที่อายุ 60 ปีก็ยังมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงอยู่ และยังมีความต้องการท�างานต่อ ส�าหรับอายุที่เหมาะสม มีการเสนอว่าควร
ก�าหนดที่อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือที่อายุ 70 ปีขึ้นไป 

“คนรุน่พ่อรุน่แม่ หรอืคนแถวบ้าน อายหุกสิบเจ็ดสบิปี ยงัท�าไร่ไถนาอยูเ่ลย” (ข้าราชการ 
ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

“เดี๋ยวนี้คนแก่ช้าลง บางคนอายุ 60 ปียังแข็งแรง ยังอยากท�างานต่ออยู่เลย อยากให้
เลื่อนไปที่อายุ 65 ปี” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

4. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

เม่ือสอบถามถึงนิยามความเป็นผู้สูงอายุท่ี 60 ปีว่าเหมาะสมหรือยัง บางส่วนคิดว่ายังไม่เหมาะสม  
ควรเริ่มที่อายุ 55 ปี ด้วยเหตุผลเรื่องของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้ดูเป็นผู้สูงอายุเร็วขึ้น แต่ส่วนใหญ่ 
ให้ความเห็นว่าเมื่ออายุ 60 ปียังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยังท�างานได้อยู่ คนกลุ่มนี้จึงเห็นด้วยกับการ
เลื่อนนิยามผู้สูงอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี และคิดว่าสังคมน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ ไม่น่าจะต่อต้าน เพียงแต่
อย่าเอาเรื่องเบ้ียยังชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยังคงเป็นที่อายุ 60 ปีเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีการ 
เตรียมความพร้อมในเรื่องการเงิน ท่ีอยู่อาศัย และครอบครัวอยู่แล้วการจะเล่ือนนิยามผู้สูงอายุไปที่เท่าไหร่ 
ก็ไม่ได้มีผลอะไร นอกจากนี้มีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้นจริง ควรเลื่อน
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อายเุม่ือได้รับเบีย้ยงัชพีด้วย โดยมมีาตรการมารองรบั มสีิง่อืน่ทดแทน เช่น ความสามารถในการท�างานได้ยาว
มากขึ้น เป็นต้น 

“น่าจะยอมรับนะ ไม่น่าจะต่อต้าน อย่าเอาเบี้ยของผู้สูงอายุมาเกี่ยวข้อง” (ข้าราชการ 
หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าเป็นพี่คิดว่า ผู ้สูงอายุจะยืดออกไปที่อายุเท่าไร ก็ไม่มีผล ถ้าเรามีการเตรียม 
ความพร้อมในปัจจัยต่างๆ เช่น เงินทอง ที่อยู่อาศัย ชีวิตครอบครัว เราก็ไม่เดือดร้อน” 
(ข้าราชการ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

5. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

กลุ่มสนทนากลุ่มนี้คิดว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีความแตกต่างกันทางสภาพร่างกาย โดยสภาพร่างกาย
ของผูช้ายจะมคีวามแขง็แรงกว่าผูห้ญงิ แต่เนือ่งจากปัจจบุนัวถิกีารด�าเนนิชวีติของผูห้ญงิและผูช้ายไม่แตกต่าง
กัน เพราะผู้หญิงต้องออกไปท�างานพอๆ กับผู้ชาย ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมและมลพิษเหมือนกัน ถึงแม้ว่า
ผูช้ายจะมีสภาพร่างกายแขง็แรงกว่า แต่กลบัมโีอกาสเสีย่งในชวีติมากกว่า เช่น อาชพีทีเ่สีย่งกบัการเกดิอบุตัเิหตุ 
มีพฤติกรรมบริโภคที่เสี่ยงกว่า (กินเหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น) และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้หญิงอาจจะดีกว่า
ผูช้าย ดงันัน้การนยิามผูส้งูอายคุวรเท่ากนั นอกจากนีใ้ห้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบนันีสิ้ทธริะหว่างหญงิกบัชาย 
มีความเท่าเทียมกันแล้ว 

“นิยามสูงอายุของชายกับหญิง ก็ควรจะเท่ากัน สิทธิเท่ากันแล้วตอนน้ี” (ข้าราชการ  
หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ผมว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ชายแข็งแรงกว่า แต่ไม่ดูแลร่างกาย
ตนเอง ส่วนผู้หญิงดูแลร่างกายดีกว่า ออกก�าลังกาย ท�าให้ผู้ชายตายมากกว่าผู้หญิง” 
(ข้าราชการ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

6. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

การนิยามความเป็นผู้สูงอายุระหว่างคนเมืองกับชนบท ข้าราชการทั้งเขตเมือง และเขตชนบท คิดว่า 
ไม่ควรแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกแล้ว ความเป็นผู้สูงอายุระหว่างคนเมือง 
กบัคนชนบทจะแตกต่างกัน เช่น คนชนบทจะมีสขุภาพแขง็แรงกว่าคนในเมอืง เน่ืองจากได้รบัอากาศท่ีบรสุิทธิ์
กว่า และไม่ใช้เครื่องส�าอาง ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี เหมือนคนในเมือง แต่เมื่อดูจากรูปลักษณ์ภายนอก  
คนเมอืงจะดดูกีว่าคนชนบท เนือ่งจากคนเมอืงมเีคร่ืองส�าอางคอยประเทอืงไว้ และชอบแต่งตัว ผิดกบัคนชนบท 
บางครั้งรองเท้ายังไม่ยอมใส่ ท�างานถอนหญ้าอยู่กลางแดด 
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“นิยามอายุก็ก�าหนดให้เท่ากันหมด แต่ในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพมันก็เป็นเร่ือง
ของแต่ละบุคคลว่าจะรักษาสุขภาพได้แค่ไหน” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

7. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ) 

มีความคิดเห็นออกเป็น 2 แนวทางคือ เห็นควรแยกออกจากกัน เพราะการแยกนิยามออกจากกัน 
จะท�าให้เกิดความอิสระในการด�าเนินงานของแต่ละส่วน และท�าให้การแก้ปัญหาตรงจุด เช่น นิยามผู้สูงอายุ 
การที่เราจะเอาอายุอย่างเดียวมาใช้เป็นตัวก�าหนดนิยามคงไม่ได้ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆ ด้าน 
เช่น การดูท่ีสภาพร่างกาย และการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่ว่าเริ่มมีปัญหาที่อายุเท่าไร แล้วมาศึกษาหา 
รายละเอยีดในแต่ละด้านอกีครัง้ เพือ่ให้คนส่วนใหญ่ได้รบัผลประโยชน์ ส่วนนยิามเกษยีณ ให้ดคูวามเหมาะสม 
ของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่ต้องยึดติดกับที่อายุ 60 ปี และควรมีโครงการเกษียณก่อนก�าหนดอายุราชการ  
เพื่อรองรับกับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะสภาพร่างกายของคนที่ท�างานแต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน  
คนท�างานที่ใช้ความคิด เช่น ครู นักวิชาการ เกษียณอายุท่ี 70 ปี ก็สามารถท�าได้ แต่อาชีพท่ีต้องใช้ก�าลัง
แรงงานนั้นอาจจะไม่สามารถท�าได้ และอายุที่ได้รับสวัสดิการมองว่าควรคงเดิมไว้ เพราะผู้ที่ก�าลังจะได้รับ 
เบี้ยยังชีพจะได้ไม่ถูกกระทบ

ส�าหรบัผูท้ีค่ดิว่าไม่ควรแยกออกจากกนั และเสนอให้ก�าหนดทีอ่าย ุ65 ปีเหมอืนกนัหมด โดยให้เหตผุล
ว่าในแง่ของการท�างาน มองว่า 60 ปี คนก็สามารถท�างานได้อยู่ และเมื่อยังท�างานได้ เรื่องเบี้ยยังชีพที่รัฐบาล
จะต้องให้ ก็หยุดไว้ก่อน น่าจะไปให้ตอนที่ท�างานไม่ได้แล้ว หรือก็คือเกษียณอายุไปแล้วนั่นเอง 

“ควรจะแยก โดยดทูีเ่ป้าหมายในการช่วยเหลือของภาครัฐว่าควรจะช่วยเหลือทีอ่ายเุท่าไร 
อย่างเกษียณก็เอาศักยภาพการท�างานมาวัด บางอาจารย์อาจจะไม่ต้องเกษียณท่ีอายุ  
60 ปีก็ได้” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

“นกัวชิาการทีท่�างานผม อาย ุ60–70 ปี ยงัท�างานได้อยู ่แต่ถ้าให้เค้าไปยกของหรอืท�างาน
หนัก เค้าท�าไม่ได้ จากคนแก่ที่มีสมรรถภาพก็กลายเป็นคนไร้สมรรถภาพ” (ข้าราชการ 
ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

8. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

มีความคิดเห็นเป็น 2 แนวทางคือ 1) เห็นควรให้มีนิยามผู้สูงอายุ เพ่ือน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ก�าหนด 
ความเป็นผู้สูงอายุ เช่น ประเพณีทางภาคอีสาน มีการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ การมีเกณฑ์ก�าหนดนิยามความเป็น
ผู้สูงอายุ จะท�าให้ทราบได้ว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะมาเข้าร่วมพิธี รวมถึงเป็นเกณฑ์ก�าหนดในการที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ได้อีกด้วย และ 2) ไม่เห็นควรให้มีการนิยามผู้สูงอายุ เนื่องจากการนิยามความเป็น 
ผู้สูงอายุ เมื่อถึงเวลารู้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะท�าให้ใจห่อเหี่ยว ไม่อยากได้ยิน
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“คุณจะบอกว่าผู้สูงอายุไม่ต้องก�าหนด ไม่ได้ มันมีประเพณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรา อย่าง
ทางภาคอีสานเค้าก็มีประเพณี รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่เหมือนกัน มันมีประเพณีเข้ามาด้วย  
มันก็ต้องมีผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าว่าเกณฑ์เป็นคนแก่นะ บอกว่าคนนี้คนแก่นะ มีนิยาม เราจะแก่นะ มันเหมือนมันจะ
ท�าให้ใจห่อเหีย่ว จะข้ึนเป็น 65 เป็นผูส้งูอายแุล้วนะ มนัไม่อยากได้ยนิ “(ข้าราชการ หญงิ 
เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบถ้ามีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน ซึ่งมีทั้งทางบวกและ 
ทางลบ มีดังนี้

9. ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

กลุ่มข้าราชการทัง้ในเมอืง และนอกเมอืง มคีวามคดิเหน็ทีค่ล้ายคลงึกนั เห็นว่าการเลือ่นนยิามผูส้งูอายุ
ให้สูงขึ้น มีผลกระทบในแง่ลบ กล่าวคือ ความกตัญญูที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่จะช้าลง เนื่องจากเด็กจะคิดว่ายังไม่แก่ 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นการส่งเบี้ยช่วยเหลือที่เป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณก็จะช้าลง เนื่องจาก 
เห็นว่ายังสามารถท�างานได้ และต้องการให้ผู้สูงอายุท�างานต่อไป 

“ในแง่เด็กเค้าก็คิดว่าเรายังไม่แก่ เรายังช่วยตัวเองได้ ให้เราท�างานต่อไป เค้าอาจจะไม่
กตัญญู ส่งเบี้ยมาให้เราช้า” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

นอกจากนี้มีคนที่คิดว่าถ้ามีการก�าหนดอายุผู้สูงอายุให้สูงข้ึน ไม่มีผลต่อเร่ืองการเคารพนับถือ เพราะ
ขึ้นอยู่กับการวางตัวของแต่ละบุคคลมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีอายุมาก แต่ถ้ามีการวางตัวไม่ดี เด็กก็ไม่เคารพ  
ในทางกลับกันแม้ว่าคนนั้นจะอายุไม่มาก แต่มีการวางตัวดี หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน และสังคมก็ได้
ความเคารพนับถือจากคนรุ่นหลัง และด้วยวัฒนธรรมไทยส่ังสอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ บางคร้ังไม่ได้รู้จัก 
กันมาก่อน ก็ยกมือไหว้กันก็มี โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องทราบอายุว่าเท่าไหร่

“การเคารพนับถือมันบังคบักันไม่ได้ ขึน้อยูก่บัการวางตวัมากกว่า” (ข้าราชการ หญงิ เขต
ชนบท นครปฐม) 

10. ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ทั้งในเมืองและชนบท คิดว่ามีผลดีในแง่ที่ว่า อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มที่จะท�างานกันมากขึ้น ถ้าเลื่อนไปเป็น 65 ปี อย่างน้อยก็ได้ท�างานต่อไปอีก 5 ปี การที่ได้ท�างาน 
ก็เท่ากับการท่ีได้เข้าสังคม มีเพื่อน ถ้า 60 ปีแล้วต้องหยุดการท�างาน กลับไปอยู่บ้าน จะไม่ได้แลกเปลี่ยน 
ความคิดกับใคร ต้องอยู่บ้านคนเดียว โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน นอกจากนี้มีบางคนเห็นว่าการเลื่อนนิยาม 
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ให้สงูขึน้จะมผีลกระทบต่อการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่วยัสงูอาย ุเพราะถ้ายิง่เลือ่นอายอุอกไป อาจท�าให้
ศักยภาพด้านต่างๆ ของคนลดลง 

อย่างไรก็ตามก็มีคนเห็นว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น จะไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุเอง  
ทัง้ในเชงิคณุค่า การนบัถอืตวัเอง หรอืความภมูใิจ เนือ่งจากตวัผูส้งูอายจุะต้องรบัรูเ้องได้ว่าตวัเองอายแุค่ไหน 
ต้องท�าตัวให้เหมาะสมอย่างไร ต้องยอมรับในความเป็นตัวเอง 

มีผู้ให้ความเห็นว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจจะมีผลกระทบกับการท�างานของเด็กวัยรุ่น 
เนื่องจากจบออกมาแล้วไม่มีงานท�า เพราะต�าแหน่งงานไม่ว่างเนื่องจากคนแก่ยังไม่ยอมออกจากงาน 

11. ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คิดว่าการเลื่อนนิยามให้สูงขึ้น มีผลท�าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย รู้สึกว่ายังแข็งแรง ยังดูดี สุขภาพก็ยังดี 
กระปี้กระเป่าขึ้น เนื่องจากค�าว่าผู้สูงอายุท�าให้รู้สึกห่อเหี่ยว ถ้าเล่ือนอายุออกไปอีก ก็จะรู้สึกดีท่ียังไม่แก่  
การเลื่อนไปอีก 5 ปี ก็จะท�าให้ตัวคนที่เป็นผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น มีความสุขมากขึ้น ที่ยังมีเวลาส�าหรับ
การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอีก 5 ปี ถ้าเลื่อนนิยามออกไปเป็นที่อายุ 65 ปี 

“อีกตั้งนาน ถึงจะได้เป็นผู้สูงอายุ ได้ยืดเวลาออกไปอีก รู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวย  
รู้สึกว่าเรายังแข็งแรงนะ เรายังดูดีนะ สุขภาพเรายังดีนะ กระปี้กระเป่าขึ้นอะไรอย่างนี้” 
(ข้าราชการ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

นอกจากนี้ บางส่วนคิดว่ามีผลต่อกระทบน้อยมากในด้านนี้ โดยมองว่าผลกระทบทางสุขภาพกายและ
จิต ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ และครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญมากกว่า

“สุขภาพจิตดีชีวิตก็ยืนยาว แต่ถ้าชีวิตเค้ามีโรค มีภัย สุขภาพจิตไม่ดี อายุก็ส้ันลง  
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไม่มีใครเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ แล้วจะท�าให้สุขภาพจิตเค้าดีขึ้น” 
(ข้าราชการ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มธุรกิจส่วนตัวในจังหวัดนครปฐมที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย 4 คนและหญิง 13 คน มีอายุระหว่าง 
42–59 ปี ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เม่ือสอบถามถงึใครคอืผูท้ีค่วรจะเรยีกว่า ผูส้งูอาย ุกลุม่ทีป่ระกอบอาชีพธรุกจิส่วนตวั ทัง้เขตเมอืง และ
เขตชนบท ให้นิยามผู้สูงอายุ คล้ายคลึงกันไว้ 3 แบบดังนี้

1)  พิจารณาจากอายุตามปีปฏิทิน โดยเห็นควรให้ใช้อายุเป็นเกณฑ์ก�าหนดว่าผู้สูงอายุควรมีอาย ุ
เท่าไหร่ โดยให้เหตผุลว่า เนือ่งจากบางคนร่างกายไม่ด ีแต่สมองด ียงัสามารถใช้สมองคดิได้ ส�าหรบัคนบางคน
สมองไม่ดี แต่ว่าร่างกายดี ก็สามารถใช้แรงงานได้ เพราะฉะนั้นถ้าใช้ร่างกายภายนอกเป็นตัวก�าหนดผู้สูงอายุ
จะไม่สามารถท�าได้ จึงต้องใช้เกณฑ์อายุเป็นตัวก�าหนด เช่น 60 ปีขึ้นไป หรือ 70 ปีขึ้นไป 

2)  พิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น พิจารณาจากหน้าตาที่เหี่ยวย่น หูตึง สายตามองไม่ค่อยเห็น 
หรือ มองไม่เห็นแล้ว เป็นต้อกระจก 

3)  พิจารณาจากการพึ่งพิง (การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน) เช่น ไม่สามารถท่องเท่ียวไปไหนได้แล้ว 
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือถ้าได้แต่ก็น้อย ไม่สามารถท�างานได้แล้ว ท�ากิจวัตรประจ�าวันไม่ได้ เช่น แต่งตัว  
กินข้าว 

2. ค�า “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” “ผู้อาวุโส” มีความหมายแตกต่างกัน

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่ยังมีความสามารถ ยังมีคุณค่า ยังท�างานได้อยู่ 

คนแก่ หมายถึง คนที่เริ่มจะมีปัญหาสุขภาพ แต่ยังท�างานได้บ้างเล็กๆ น้อยๆ ท�างานในบ้าน สุขภาพ
เริ่มเสื่อมโทรม 

คนชรา หมายถึง คนท่ีท�าอะไรไม่ได้แล้ว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์ เป็นโน่นนี่นั่น  
คือไม่สามารถตอบสนองได้ ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเดินเหินไปไหนได้ แต่ว่าลืมโน่นลืมนี่ ต้องมีผู ้ดูแล  
อายุประมาณ 80 กว่าปีขึ้นไป

ผู้เฒ่า หมายถึง คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หลังโกง ถือไม้เท้า ต้องแก่มากๆ ผู้เฒ่า แม่เฒ่า จะแก ่
แบบชัดเจน ผิวหนังเหี่ยวย่น อายุ 80 ปีแล้วถือไม้เท้า ภาษาท้องถิ่นคนเหนือจะเรียกกัน พ่ออุ้ย แม่อุ้ย 

ผู้อาวุโส หมายถึง คนมีความรู้ มีกึ๋น ยังมีความสามารถอยู่ 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม  
และไม่เหมาะสม ผู้สูงอายุควรมีอายุน้อยลง ไม่มีผู้ใดในกลุ่มสนทนาเห็นควรว่าควรจะเลื่อนให้สูงขึ้น

ส�าหรับผู้ที่เห็นว่าตัวเลขที่ 60 ปี เหมาะสมแล้ว เนื่องจากปัจจุบันคนอายุสั้นกว่าอดีต

“เอาแค่นี้พอ 60 ปี เป็นผู้สูงอายุแล้วก�าลังดี อายุไม่ยืน ไปกว่านี้แล้ว” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

“โดยเฉลี่ยแล้วอายุ 60 ปีนี่ก็อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อายุไม่ยืนไปกว่านี้แล้ว”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรับผู้ที่คิดว่าไม่เหมาะสม ให้ความเห็นว่า ควรจะก�าหนดที่อายุน้อยกว่า 60 ปี เพราะคนมีอายุสั้น
กว่าเดิม เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง มีการใช้สารพิษมากขึ้น โรคภัยมากขึ้น ส�าหรับอายุที่เหมาะสม คิดว่า 
น่าจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ 55 ปี 

“ผมดจูากผูท้ีต่ายในช่วงอาย ุ50, 47, 36 ปี ในช่วงนีโ้รคภยัไข้เจบ็มาเยอะแยะไปกนัหมด
บางทีลูกไปก่อนพ่อแม่ก็มี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

4. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส�าคัญนัก แต่ก็มี
บางส่วนคิดว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น สามารถเป็นไปได้ แต่ต้องไม่ไปกระทบถึงผลประโยชน์ที่ควร
จะได้รบั เช่น เบีย้ยงัชพี และควรมีการสร้างการยอมรับในแง่ของนโยบายด้วยว่าเล่ือนอายทุีส่งูขึน้เพราะอะไร 

“เรื่องนิยามไม่รู้เรื่องหรอก จะก�าหนดที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นอะไร” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

5. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันดังนี้ 
มีผู้เห็นควรให้ก�าหนดที่อายุเท่ากัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาค

“เดีย๋วนี ้ไม่มช้ีางเท้าหน้าเท้าหลงัแล้ว ก้าวไปพร้อมๆ กนั” (ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตัว หญงิ 
เขตชนบท นครปฐม) 

“อย่าไปแยกเลยชาย หญิง เดี๋ยวไม่เท่าเทียมกัน ไม่เสมอภาคกันอีก” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ชาย เขตเมือง นครปฐม) 
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ส�าหรบัผูท้ีเ่หน็ควรว่านยิามผูส้งูอายรุะหว่างชายกบัหญงิควรแตกต่างกนั พบเฉพาะในเขตชนบทเท่านัน้ 
โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงจะดูแก่เร็วมากกว่าผู้ชาย ควรก�าหนดนิยามความเป็นผู้สูงอายุของผู้หญิงท่ีต�่ากว่า 
ของผู้ชาย 

6. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

กลุ่มธุรกิจส่วนตัวทั้งเขตเมือง และเขตชนบท คิดเห็นว่าการนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท  
ควรก�าหนดที่อายุเท่ากัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมที่จะตามมาภายหลัง ถึงแม้ว่าคนชนบท 
จะแข็งแรงกว่าคนเมือง แต่ด้านหน้าตาแล้วคนเมืองจะดูดีกว่า 

7. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ) 

กลุม่ธรุกิจส่วนตวัทัง้ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท เหน็ควรให้แยกนยิามต่างๆ ออกจากกนัให้ชดัเจน 
โดยก�าหนดอายุเมื่อรับสวัสดิการอยู่ที่ 60 ปี อายุเกษียณอยู่ที่ 65, 70 ปี โดยให้เหตุผลว่าค�าว่าเกษียณ  
หมายถึง คนท�างานในระบบ เช่น ข้าราชการอายุ 70 ปี ก็ยังสามารถท�างานได้ “ยิ่งแก่ยิ่งห้าว” (ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท นครปฐม) “ยิ่งแก่ยิ่งกิ๋น” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท นครปฐม) 
ส�าหรับนิยามผู้สูงอายุเห็นควรก�าหนดเริ่มต้นที่อายุ 55 ปี หรือ ก�าหนดที่อายุ 60 ปีเช่นเดิม ด้วยเหตุผลที่ว่า
ปัจจุบันคนอายุสั้นลง 

“เห็นด้วยกับการแยกนิยาม เกษียณเท่าไรก็ว่าไป สูงอายุเท่าไรก็ว่าไป รับเบี้ยยังชีพ 
ก็รับไปไม่เอามาเกี่ยวกัน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

8. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

มีทั้งเห็นควรให้มีนิยามผู้สูงอายุ และไม่ควรให้มีนิยามผู้สูงอายุ ผู้ที่เห็นควรให้มีนิยามผู้สูงอายุ เพื่อจะ
ได้เป็นตัวก�าหนดได้ว่าใครคือผู้สูงอายุ ส�าหรับผู้ที่ไม่เห็นควรให้มีการนิยามผู้สูงอายุ ซึ่งพบเฉพาะในเขตเมือง
เท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า การไปจ�ากัดความเป็นผู้สูงอายุ ท�าให้รู้สึกว่าท�าอะไรไม่ได้แล้ว หมดศักยภาพ  
สุขภาพแย่ ไม่สามารถที่จะท�าอะไรได้อีกแล้ว หมดคุณค่า และไม่อยากได้ยินค�าว่าผู้สูงอายุ 

“พอไปจ�ากดัว่า 60 ปีเรยีกว่าผูส้งูอายปุุบ๊ มนัเลยเหมอืนท�าอะไรไม่ได้แล้ว หมดศกัยภาพ 
หมดโน่นหมดนีไ่ปเลย คอืยงัไม่อยากได้ยนิค�าว่าผูส้งูอาย”ุ (ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั หญงิ 
เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบถ้ามีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น ซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบ 
มีดังนี้
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9. ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ จาก 60 ปีไปเป็น 65 ปีไม่ได้มีผลต่อความนับถือที่เด็กมีต่อผู้สูงอายุ โดยให้
เหตุผลว่า การที่เด็กจะนับถือหรือไม่นับถือมันอยู่ที่การวางตัวของผู้ใหญ่มากกว่า 

“ไม่น่ามีผลนะ มันอยู่ที่การวางตัว เด็กจะเคารพเราหรือไม่เคารพเรา อยู่ท่ีการวางตัว 
ของเรามากกว่า” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

สังคมไทย เรือ่งมารยาท ความเคารพผู้ใหญเ่ป็นสิง่ส�าคญั ไดม้ีการยกตัวอยา่งในครอบครัววา่ ลูกหลาน
ที่บ้านก็จะสอนในเรื่องของมารยาทเหมือนกันว่า “เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ หนูก็ต้องก้มหลังนะลูก ไม่ใช่เดิน 
หลังทื่อ” พยายามปลูกฝังลูกๆ หลานๆ ที่บ้านเหมือนกัน แต่ในปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความ
เคารพในตัวผู้สูงอายุ เช่น การยกมือไหว้ข้างเดียวซึ่งดูไม่เหมาะสม 

“สมยันีผู้ใ้หญ่ต้องก้มหวั ถ้าไม่ก้มเด๋ียวโดนแทง” (ผู้ประกอบธรุกจิส่วนตัว ชาย เขตเมอืง 
นครปฐม) 

10. ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการก�าหนดนิยามให้สูงขึ้น แต่คิดว่าถ้าก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น มีผลดี
ท�าให้รู้สึกยังไม่หมดคุณค่า ยังสามารถประกอบอาชีพต่อเนื่องไปได้อีก แต่บางคนคิดว่าการเลื่อนนิยาม 
ให้สูงขึ้น ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อคุณค่าของตัวเอง คุณค่ายังคงเท่าเดิม 

“ถ้าเล่ือนอายุข้ึนก็ท�าให้เราแก่ช้าลง เหมือนเรายังมีความสามารถยังท�าอย่างอื่นได้อยู่” 
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“คนอื่นผมไม่รู้ แต่ว่าส่วนตัวของผมแล้ว คนๆ นั้นยังมีคุณค่า ยังสามารถประกอบอาชีพ
ได้ตามวิถีชีวิตของเค้า เรื่อยไปอีก 5 ปี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท 
นครปฐม) 

“ถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนจริงๆ เปลี่ยนจาก 60 เป็น 65 จริงๆ คิดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ 
คุณค่าของตัวเองก็ยังคงเท่าเดิม” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

นอกจากน้ีมีผู้ให้ความเห็นว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจจะมีผลกระทบกับการท�างาน 
ของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังๆ จะเรียนสูงขึ้น และเรียนจบออกมาในจ�านวนที่มากขึ้นด้วย อาจจะ 
ส่งผลต่อเด็กที่จบการศึกษาใหม่ๆ จะเกิดการว่างงาน ถ้าผู้สูงอายุยังคงท�างานต่อไปอีก

“นบัวนัเด็กรุน่หลงักจ็ะเรยีนรูส้งูขึน้ แล้วก็จบมากขึน้ เพราะฉะนัน้เด็กจบมาแล้วไม่มงีาน
ท�า ถ้าคนรุ่นเก่ายังไม่ยอมออก” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง นครปฐม) 
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11. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

คดิว่าการเลือ่นนยิามผูส้งูอายใุห้สูงข้ึน จะท�าให้มีสขุภาพจิตทีดี่ขึน้ ถ้ายดืระยะเวลาการท�างานต่อไปอกี 
รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่ จึงท�าให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

“ผมคิดว่าสุขภาพจิตจะดีขึ้น คิดว่ากูยังไม่หมดคุณค่า” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย 
ชนบท นครปฐม) 
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กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม ที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นชาย 5 คน และหญิง 11 คน มีอายุระหว่าง 
60–77 ปี มีเขตที่อยู่อาศัยในเขตเมือง และเขตชนบท จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองและ
ชนบทความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงใครคือผู้ที่ควรจะเรียกว่า ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งเขตเมือง และเขตชนบท ให้นิยาม
ผู้สูงอายุ คล้ายคลึงกันไว้ดังนี้

1) พิจารณาจาก อายุตามปีปฏิทิน คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

2) พจิารณาจากสขุภาพ ประกอบด้วย การมโีรคประจ�าตวั ปัญหาความจ�า ลกัษณะภายนอก และการ
พึ่งพิงผู้อื่น กล่าวคือ

• ผูส้งูอายเุป็นบคุคลทีม่สีขุภาพไม่ค่อยแข็งแรง เร่ิมมโีรคประจ�าตัว ไม่สามารถยนืนานๆ ได้เพราะ
ปวดขา 

• พิจารณาจากความจ�า ผู้สูงอายุความจ�าจะไม่ค่อยดี หลงลืม มีพฤติกรรมได้หน้าลืมหลัง 

• พิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น สายตาไม่ดี “เคยมี 2 ตา ก็ต้องมาใช้ 4 ตา” หูไม่ดีที่เคย
ได้ยินชัดเจน ก็เริ่มอู้

• พจิารณาจาก การพึง่พงิ (การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั) มีลกัษณะงกๆ เงิน่ๆ ท�าอะไรไม่ไหวแล้ว  
ท�ากิจกรรมหรือออกนอกบ้านก็ต้องมีคนจูง แต่ถ้ายังสามารถท�ากิจกรรมในบ้านได้ เช่น ซักผ้า 
รีดผ้า หุงหาอาหาร หรือติดต่องานข้างนอกได้ ก็ยังถือว่าไม่เป็นผู้สูงอายุ 

2. ค�า “ผู้สูงอายุ” “ผู้อาวุโส” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” มีความหมายแตกต่างกัน

เมื่อสอบถามถึงความแตกต่างระหว่าง “ผู้สูงอายุ” “ผู้อาวุโส” “คนแก่” “คนชรา” “ผู้เฒ่า” ผู้เข้าร่วม
สนทนาคิดว่ามีความแตกต่างกันทางด้านสุขภาพ ยกเว้นผู้อาวุโส ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชราภาพ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่ยังสามารถท�าโน่นท�านี่ได้ ยังแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่ง 

คนแก่ หมายถึง บุคคลที่ท�าอะไรไม่ค่อยได้แล้ว

คนชรา/ผู้เฒ่า มีความหมายคล้ายคลึงกัน หมายถึง แก่มากๆ 

ผู้อาวุโส คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่าคนอื่นในกลุ่ม และอาจหมายถึงผู้มีอาวุโสด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น อาวุโส
ทางการศึกษา มีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งยกตัวอย่างตนเองว่า 

“อย่างผมจบ ป. 4 จะเป็นผูอ้าวโุสกบัเค้าไม่ได้หรอก” (ผูส้งูอาย ุชาย เขตเมอืง นครปฐม) 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม  
และไม่เหมาะสม 

ส�าหรับผู้ท่ีเห็นควรว่า อายุท่ี 60 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมแล้วที่จะเป็นผู้สูงอายุ โดยให้เหตุผลเชื่อมโยง 
กบัเรือ่งสขุภาพ และเรือ่งการท�างาน เนือ่งจากปัจจุบนัคนทีอ่ายยุงัไม่ถงึ 60 ปี สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง 
ส�าหรบัคนทีอ่าย ุ60 ปีกเ็ริม่ทีจ่ะท�างานไม่ไหวแล้ว โดยเฉพาะผู้ทีท่�างานอยูใ่นระดบัปฏบิติัการ อายเุกนิ 60 ปี
ก็จะท�างานไม่ไหวแล้วเช่นกัน

“คดิว่า 60 ปีเหมาะสมแล้ว เพราะบางคน อ่อนกว่าเราตัง้เยอะ 50 กว่าปี คนนัน้กป็วดขา  
คนนี้ก็เดินไม่ไหว จะมีเยอะมากในปัจจุบันนี้” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าท�างานระดับปฏิบัติการ เกิน 60 ปีท�าไม่ไหวแล้วงาน นี่ผมก็ท�างานอยู่ในระดับ 
ปฏิบัติการ” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

ส�าหรบัผูท่ี้คดิว่าการนิยามความเป็นผูส้งูอายทุี ่60 ปีไม่เหมาะสม ให้เหตุผลว่าคนอาย ุ60 ปียงัมสีขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง ยังมีสติสัมปชัญญะที่ดี สามารถท�างานได้อยู่ และเห็นควรให้นิยามความเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 
65 ปีขึ้นไป 

“60 ปีนี่ยังไม่แก่ เพราะบางคน 60 กว่ายังแข็งแรง เดี๋ยวนี้เค้ารักษาสุขภาพ ไม่เป็นโรค 
แข็งแรง มีการออกก�าลังกาย” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ควรก�าหนดที่ 65 ปี เพราะร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ แล้วจะไปหายใจทิ้งซะท�าไมเฉยๆ 
เราก็ยังพัฒนาบ้านเมืองเราได้เมื่ออายุ 65 ปี” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

4. ความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ถึงแม้ว่าบางคนคิดว่านิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปีเหมาะสมแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ เห็นด้วยกับการเลื่อนนิยาม 
ผู้สูงอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี คิดว่าสังคมจะยอมรับได้ ทั้งนี้การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น จะต้องไม่ไป 
มีผลกระทบกับเรื่องผลประโยชน์ ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ เช่น เบี้ยยังชีพ สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 

“เลื่อนนิยามให้สูงข้ึนมันเป็นไปได้ ถ้าไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือสิทธิประโยชน์”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“นิยามผู้สูงอายุอาจจะเลื่อนไป แต่เรื่องรับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ เป็นไปได้ ไม่ให้เลื่อน” 
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 
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นอกจากนีม้คีนให้ความคดิเหน็ว่า การเล่ือนนยิามผู้สูงอายใุห้เป็น 65 ปี เวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะท�า น่าจะ
อีก 15–20 ข้างหน้าไม่ใช่ปัจจุบันนี้ โดยให้เหตุผลเชื่อมโยงกับเรื่องการท�างานว่า ปัจจุบันถ้าอายุเกิน 60 ปี 
ถ้าท�างานอยู่ในระดับปฏิบัติการก็ไม่สามารถท�างานได้แล้ว แต่ในอนาคตคนรุ่นใหม่น่าจะสุขภาพดีขึ้นกว่า 
คนรุ่นปัจจุบัน

“ผมก็ว่าน่าจะเกณฑ์เดิมนะครับ ถ้าจะเลื่อนไปเป็น 65 ปี น่าจะอีก 15–20 ปีข้างหน้า 
ถ้าคนท�างานอยู่ในระดับปฏิบัติการเกิน 60 ปี ก็ท�าไม่ไหวแล้วงาน นี่ผมก็อยู่ในระดับ
ปฏิบัติการ” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

5. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการนยิามผูสู้งอายรุะหว่างชายกบัหญงิ มทีัง้เหน็ควรให้ก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั และ
อายุที่แตกต่างกัน และยังไม่แน่ใจ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตชนบทคิดว่าควรก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกัน 

“จะหญงิหรือชาย ก็ต้องสมควรจะนยิามท่ีอายเุท่ากันนัน่แหละ” (ผูส้งูอาย ุชาย เขตชนบท 
นครปฐม) 

ส�าหรับผู้ที่คิดว่าควรก�าหนดให้แตกต่างกัน เน่ืองจากผู้ชายท�างานหนักมากกว่าผู้หญิง จึงท�าให้ผู้ชาย 
จะดูแก่มากกว่าผู้หญิง 

“น่าจะนิยามท่ีแตกต่างกัน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว พวกผู้ชายจะท�างานหนักกว่าผู้หญิง
เยอะ ผูห้ญงิจะบอกว่าหนกัเรากห็นกั แต่ว่าเรากต้็องยอมรับว่าผู้ชายเค้าท�างานหนกักว่า
เราเยอะ เพราะเรากด็จูากรุน่พ่อ รุน่ปู ่รุน่ตาเรามา ผูช้ายน่าจะสงูอายเุรว็กว่า” (ผูส้งูอายุ 
หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

ส�าหรับกลุม่ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเขตเมอืง ยงัให้ความเหน็ทีไ่ม่ชดัเจนว่า ระหว่างผูห้ญงิกบัผูช้าย ควรใช้นยิาม
ความเป็นผู้สูงอายุเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ความคิดเห็นของผู้หญิง คิดว่า” ผู้ชายจะแก่กว่าผู้หญิง” ผู้ให้ข้อมูล
หญงิคนหนึง่ยกตวัอย่างถงึสามตีนเองว่าเสียไปตัง้แต่อายยุงัไม่มากนกัตอนอาย ุ49 ปี เท่านัน้ แต่ส�าหรับผูช้าย
เห็นค้านว่า “ผู้หญิงจะแก่กว่าผู้ชาย” อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนว่า 
ควรจะนิยามความเป็นผู้สูงอายุที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน 

6. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เห็นควรว่านิยามผู้สูงอายุควรก�าหนดที่อายุเท่ากัน เพื่อความ 
เท่าเทยีมกนั ถงึแม้จะให้เหตผุลว่า คนชนบทจะมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงกว่า สามารถท�างานหนกัได้มากกว่า
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คนเมือง แต่เมือ่ดจูากรูปร่างหน้าตา คนชนบทจะดแูก่กว่าคนเมอืง ทัง้นีเ้น่ืองจากคนชนบทไม่แต่งตวัเหมอืนกบั 
คนเมือง 

“เค้าแต่งตัวสวย คนในเมือง เค้าต้องเข้าสังคม แต่ความแข็งแรง เราแข็งแรงกว่า”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

“คนชนบทเค้าไม่ค่อยได้สมัผัสกบัพวกเครือ่งส�าอาง แต่คนในเมอืงเค้าแต่งหน้าแต่งตาเลย
ยงัสวย แต่คนชนบทเค้าไม่ค่อยได้สัมผสัเร่ืองนี ้ก็แลดแูก่เรว็กว่าคนเมอืง” (ผูส้งูอาย ุชาย 
เขตเมือง นครปฐม) 

7. การแยกนิยามต่างๆ (นิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณ) 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการแยกนยิามผูสู้งอาย ุและอายเุกษยีณ พบว่ามทีัง้ผูท้ีเ่หน็ว่าควรแยก และไม่ควร
แยกออกจากกัน ส�าหรับผู้สูงอายุทั้งเขตเมือง และเขตชนบท ที่เห็นควรให้แยก โดยก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ 
อาจจะอยู่ที่ 65 ปี และนิยามเกษียณอายุอาจจะก�าหนดอยู่ที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ  
จะก�าหนด ไม่เกี่ยวข้องกับนิยามผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุบางส่วนเห็นว่า ไม่ควรแยกนิยามออกจากกัน ควรนิยามที่อายุเท่ากัน คือ  
60 ปี โดยให้เหตุผลว่า คนที่อายุ 60 ปี ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ว ความสามารถในการท�างานก็จะไม่เหมือน
เดิมแล้ว ดังนั้นก็ควรจะเกษียณอายุที่ 60 ปีเช่นกัน 

8. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิยามผู้สูงอายุ มีทั้งผู้ที่เห็นควรให้นิยาม และไม่เห็นควรให้นิยาม ผู้สูงอาย ุ
ที่อยู่ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท ท่ีเห็นควรว่านิยาม ให้เหตุผลเชื่อโยงกับเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
การก�าหนดนิยามจึงมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดไว้เพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ ส�าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการรับบริการ 
ในโครงการต่างๆ นอกจากนีก้ารมนียิามผูสู้งอายไุว้ เพือ่เป็นข้อเตือนใจว่าได้เข้าสูว่ยัสงูอายแุล้ว และเป็นนยิาม
เพื่อให้ทราบว่าเป็นอายุที่สมควรแก่การเกษียณแล้ว 

“ต้องก�าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้ให้เป็นกฎเกณฑ์ เพื่อการรับบริการในโครงการต่างๆ”  
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าสมัยก่อนนะ มันไม่ได้เบี้ยยังชีพ มันไม่จ�าเป็นต้องมีนิยามผู้สูงอายุ แต่เดี๋ยวนี้จ�าเป็น
ต้องมี เพราะมีเบี้ยยังชีพ 60 ปีขึ้นไป” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

ส�าหรับผู้ที่ไม่เห็นควรให้มีการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการพูดถึงเรื่องความแก่ 
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“ถ้าเป็นตัวเอง เห็นว่าไม่ควรก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ถ้าก�าหนดแล้ว มันไม่อยากพูดถึง 
เรื่องแก่” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบถ้ามีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน ซึ่งมีทั้งทางบวกและ 
ทางลบ มีดังนี้

9. ผลกระทบด้านบรรทัดฐานทางสังคม

การก�าหนดนยิามผูส้งูอายใุห้สงูข้ึน เหน็ว่ามผีลดีต่อความเคารพนบัถอืทีเ่ด็กมต่ีอผูสู้งอาย ุเนือ่งจากการ
ก�าหนดนิยามให้สูงข้ึนอาจเช่ือมโยงกับการท�างานที่ยาวนานขึ้น ผู้สูงอายุก็มีโอกาสที่จะสามารถท�างานต่อไป
ได้อีก เด็กจะเห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุและให้ความเคารพมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท�างาน มีลูกหลานบางคน 
จะมีความรู้สึกว่า ผู้สูงอายุหมดสภาพแล้ว และไม่ให้ความนับถือ ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทเท่านั้น 

“การก�าหนดนยิามให้สงูข้ึนมันกน่็าจะมผีลดนีะ เพราะว่าคนอาย ุ60 ปีบางคนทีว่่าเกษยีณแล้ว 
ลูกหลานจะมีความรู้สึก คนนี้หมดสภาพแล้ว ความเคารพนับถือมันก็ไม่เหมือนคนท่ีว่า
ยังอยู่ในวัยท�างาน” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 

นอกจากนี ้มผีูส้งูอายทุีอ่ยูท่ัง้เขตเมอืงและเขตชนบท บางส่วนคดิว่าการก�าหนดนยิามผูส้งูอายใุห้สงูขึน้ 
ไม่มีผลต่อความเคารพนบัถอืทีเ่ดก็มต่ีอผูส้งูอาย ุมกีารยกตวัอย่างกรณวีนัสงกรานต์ การหาตวัแทนเพือ่เข้าพธิี
รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุน้ัน ไม่ได้ก�าหนดว่าผู้สูงอายุจะต้องมีอายุที่เท่าไหร่ จะพิจารณาจากลักษณะภายนอกว่า 
ดแูก่ หรอืดอูาวโุสกว่า เท่านัน้ และให้เหตผุลเพิม่เตมิว่าการทีเ่ดก็จะเคารพหรอืไม่เคารพ อยูท่ีต่วับคุคลมากกว่า 
อายุห่างกันเพียงแค่ 1 ปี ก็ให้ความเคารพกันได้ ยิ่งในสังคมปัจจุบันความเคารพนับถือ ยึดเรื่องการศึกษา 
เป็นหลัก ใครมีการศึกษาสูงกว่าก็ย่อมได้รับความเคารพนับถือมากกว่า 

“ปัจจุบันนี้ เค้าเคารพกันที่ความรู้ การศึกษา อย่างเรานี่เป็น อสม.แก่ๆ ไม่ค่อยมีความรู้ 
เดก็บางคนกย้็อนกลบัมาว่า ตวัเองนะดแูลตัวเองหรือยงั ความรู้แค่นี ้จะมาดูแลช่วยเหลือ
อะไร” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท นครปฐม)

“พูดง่ายๆ อย่างผมนี่จบป.4 แล้วนี่จบปริญญา พอไปสั่งสอนเค้า จบแค่นี้ จะมาสั่งสอน” 
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

“ผมว่าอายุไม่เก่ียวนะ ผมว่ามันอยู่ที่การนอบน้อมหรือว่าเคารพของเด็ก มันอยู่ที่การ
อบรม เริ่มต้นจากพ่อแม่ก่อน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง นครปฐม) 
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10. ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

การก�าหนดนยิามผูส้งูอายใุห้สงูขึน้ ส่งผลดถ้ีาเป็นการขยายเวลาในการท�างานได้นานขึน้ ท�าให้ผูส้งูอายุ
รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เนื่องจากยังสามารถท�าประโยชน์ได้อยู่ และยังไม่แก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มี
ลูกหลานคอยดูแล การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจจะท�าให้ได้มีโอกาสท�างานต่อไป จะรู้สึกมีความสุข
มากกว่าการกลับไปอยู่บ้าน โดยไม่มีลูกหลานคอยดูแล ท�าให้รู้สึกเหงา ไม่เหมือนกับผู้สูงอายุบางคนที่มี 
ลูกหลาน เมื่อไม่ได้ท�างานแล้วก็สามารถไปอยู่กับลูกกับหลานได้ 

“ถ้าคนไม่มลีกูหลานนี ่ถ้าเค้าได้ท�างานจะรูส้กึมคีวามสขุกว่าทีอ่ยูบ้่านเฉยๆ ถ้ายดึอายไุป
เค้าจะรู้สึกว่าตัวเค้าน่ีไม่แก่เลย เค้ายังมีสมองที่ยังท�างานได้ถึง 65” (ผู้สูงอายุ หญิง  
เขตเมือง นครปฐม) 

“นิยามอายุให้สูงขึ้น ก็จะท�างานได้มากขึ้น รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น เพราะยังคิดว่า 
ยังมีประโยชน์อยู่ ยังท�างานได้” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

ส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตชนบทให้ความเหน็ว่าการก�าหนดนยิามผู้สูงอายใุห้สูงข้ึน ไม่ได้มีผลต่อการท�างาน 
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ท�างานอยู่ภาคเกษตร การจะก�าหนดนิยามให้สูงขึ้นก็ไม่ได้มีผลอะไร เนื่องจากเกษตรกร 
จะท�างานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะท�าไม่ไหว 

“ไอ้พวกผมท�างานตามท้องนา ไม่มีผลอะไร เพราะว่าท�างานตามอิสระ ส่วนราชการนะ
มีผลในการท�างาน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองคิดว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน และสังคม ทั้งนี้ให้เหตุผลว่า 
หากมีการก�าหนดขึ้นมาจริง ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ก�าหนดมาให้ 

“ถ้าจะนิยามอายุให้สูงขึ้น ไม่น่ามีปัญหา เพราะว่าเค้าก็ต้องยอมรับเง่ือนไขที่ได้มา”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

แต่ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท คิดว่าจะมีผลกระทบต่อการท�างานของเด็กรุ่นใหม่ หากผู้สูงอายุ
ยังมีโอกาสที่จะท�างานต่อไปได้อีก

“ถ้าอยู่ในอายุราชการ 60 ปีนี่ก็น่าจะพอแล้ว เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่จบออกมาจะได้ 
มีงานท�าต่อ ไม่อย่างนั้น 60 ฉันยังท�าไหว ฉันยังท�าต่อ เด็กที่จบมาก็ไม่มีงานท�ากัน”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท นครปฐม) 
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11. ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การก�าหนดนยิามผูส้งูอายใุห้สงูขึน้ มผีลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในแง่ของสุขภาพกายท�าให้รูส้กึ
ว่าสุขภาพกายดีขึ้น ท�าให้ลืมป่วยได้ และส่งผลต่อสุขภาพจิต ท�าให้จิตใจดีขึ้น เช่นกัน 

“มันเกี่ยวกันคะ ถ้าเลื่อนอายุไปแล้วยังไม่แก่ คือเราจะลืมหมดว่าเราปวดเข่าไหม  
เรามีความดันหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ ลืมป่วย” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“คิดว่าการที่เรามีความรู้สึกที่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่นี่ ท�าให้เราสุขภาพดีขึ้น และจิตใจก็ดี
ขึ้นด้วย” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าเปลี่ยน 60 ปีไปเป็น 65 ปีคิดว่าก�าลังใจเราดีขึ้นนะ” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท 
นครปฐม) 





บทที่ 5

จังหวัดขอนแก่น

บทสรุปสนทนากลุ่ม

การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสนทนากลุ่มในประเด็นการให้ความหมายและค�านิยามของผู้สูงอายุ 
ในกลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือด�าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ทัง้ในเขตเมืองและเขตชนบท เขตละ 5 กลุม่ (รวมท้ังสิน้ 10 กลุม่) ประกอบด้วย กลุม่เกษตรกร กลุม่ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกจ้างเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใน 4 กลุ่มแรก ผู้เข้าร่วมสนทนา
เป็นประชากรหญิงและชายในวัยท�างานอายุระหว่าง 40–59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 
60–77 ปี กลุ่มละประมาณ 6–8 คน ผลการสนทนากลุ่มในภาพรวม สามารถสรุปได้ในแต่ละประเด็น
การสนทนา ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ 

ในภาพรวมของผูร่้วมสนทนาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัหรอืเกณฑ์ทีเ่ป็น
ตัวชี้วัดถึง “ความสูงอายุ” ของบุคคลแม้จะมีมุมมองว่ามีลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล แต่มีลักษณะร่วมของความคิดเห็นว่าประกอบด้วย

เกณฑ์อายตุามปีปฏทินิทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั ซึง่เป็นเกณฑ์ทีม่คีวามเป็นมาตรฐาน ใช้ชีว้ดัความสงูอายแุละ
เปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้ชัดเจน เช่น อายุที่ 60 ปี 

ลักษณะภายนอกของบุคคล ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก หน้าตาที่แลดูมีอายุหรือแก่ ลักษณะของผิวหนัง
ที่เหี่ยวย่น เส้นผมหงอกมีสีขาว 

สขุภาพ ชีว้ดัจากความแข็งแรงของร่างกาย ความสามารถในการท�างาน ความสามารถในการท�ากจิวตัร
ประจ�าวันต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึง่พงิผูด้แูล การม/ีไม่มโีรคประจ�าตวั ความจ�าเป็นในการต้องไปหาหมอ
เป็นประจ�าหรือไม่ ความจ�า รวมถึง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมด้านต่างๆ
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การเปลี่ยนแปลงในบทบาทและการมีส่วนร่วมทางสังคม จากการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและ 
ความสามารถในด้านต่างๆ บทบาทและการมีส่วนร่วมทางสังคมของบุคคลที่เข้าสู ่ความสูงอายุมักจะ
เปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มลดลง 

การเปลีย่นสถานภาพทางสังคม ซึง่อาจไม่ขึน้กบัอายขุองบคุคลนัน้ เช่น การมสีถานะเป็นปู ่ย่า ตา ยาย 
ซึ่งในมุมมองทางสังคมถือว่าเป็นการสูงอายุแม้บุคคลนั้นอาจมีอายุเพียง 40 ปี ปลายๆ หรือ 50 ปี ต้นๆ  
ซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า

คณุค่าของบคุคลและความน่านบัถอืในสังคม กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้สงูอายไุด้ให้ความหมายผู้สูงอายุ
ในเชิงบวกไว้ด้วย ไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอายุ แต่เกี่ยวกับการท�าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต 
ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้แก่ลูกหลานเพ่ือสืบทอดต่อไป และคุณค่าในการเป็น 
เสาหลักและแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและคนรุ่นหลัง

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ค�าเรียกท่ีสะท้อน “ความสูงอายุ” ของบุคคลที่มีการพูดหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สามารถเรียงล�าดับ
ตามล�าดับขั้นความสูงอายุ ที่ใช้เรียกจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ 

คนแก่, ผู้สูงอายุ เป็นค�าเรียกที่มีความหมายกลางๆ ส�าหรับผู้ที่มีอายุประมาณ 60–70 ปี

คนชรา เป็นค�าเรียกส�าหรับผู้ท่ีมีอายุค่อนข้างมาก หรือ แก่มาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นไม้ใกล้ฝั่ง  
ที่อายุประมาณ 70–80 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาบางกลุ่มได้แสดงความเห็นว่า ค�าเรียกต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา
นั้น เป็นค�าเรียกตามแนวคิดของคนไทยในภาคกลาง ซึ่งแตกต่างกับคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดั้งเดิม 
ที่จะใช้ค�าเรียก “ผู้เฒ่า” เท่านั้น ส�าหรับผู้ที่มีอายุมาก เป็นที่เคารพนับถือ เป็นปู่ ย่า ตา ยายในครอบครัว

ส�าหรับ ค�าว่า “ผู้อาวุโส” กลุ่มสนทนาให้ความเห็นว่า เป็นค�าท่ีใช้ไม่แพร่หลายมากนักในภาคอีสาน  
มกัเป็นค�าเรยีกท่ีใช้สะท้อน ภมิูปัญญา ประสบการณ์ชวีติ ความทรงภูม ิหรอื คณุวฒุ ิควบคูก่บั “ความสงูอาย”ุ 
ของบุคคลนั้น ซึ่งอาจระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเริ่มที่จ�านวนปีอายุที่เท่าใด นอกจากนี้ ค�าเรียกบางกลุ่ม เช่น ตา ยาย 
(ภาษากลาง) พ่อเฒ่า แม่เฒ่า พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ พ่อตู้ แม่ตู้ (ภาษาถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็น 
ค�าเรียกทีส่ะท้อน สถานภาพทางสงัคมท่ีเปลีย่นไปของบคุคล เช่น การเป็นปู ่ย่า ตา ยายของหลาน ซึง่ค�ากลุม่นี้ 
มักถูกใช้ในลักษณะเป็น “สรรพนาม” แทนบุคคลมากกว่าที่จะสะท้อนความหมายของการมีอายุโดยตรง

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ส�าหรับความคิดเห็นในประเด็นความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี มีความคิดเห็นออกเป็น  
3 แนวทาง คือ
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กลุ่มที่เห็นว่าเหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ให้ความเห็นเชื่อมโยงไปกับเร่ืองของการท�างานและการ
เกษียณอายุ ซึ่งเห็นว่า ในความหมายท่ีเป็นนัยยะของการเป็นผู้สูงอายุ ท่ีอายุ 60 ปีนั้น บุคคลควรจะหยุด
ท�างานและพักผ่อนได้แล้ว ซึ่งหากเป็นที่อายุน้อยกว่า เช่น ที่อายุ 55 ปี ก็ถือว่าเร็วเกินไป และหากเป็นที่อายุ
ที่สูงขึ้น เช่นที่ 65 ปี หรือ 70 ปี ก็น่าจะช้าเกินไป ท�างานไม่ไหวแล้ว ขณะที่บางความคิดเห็น โดยเฉพาะ 
ในกลุม่เกษตรกรท้ังในเขตเมอืงและชนบท กม็มีมุมองว่าอายขุองคนไทยค่อนข้างสัน้ลงกว่าแต่ก่อน จากปัญหา
มลภาวะ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทางสุขภาพ

กลุ่มที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งเห็นว่านิยามผู้สูงอายุควรที่จะขยายไปในช่วงอายุที่สูงขึ้น 
ที ่65 ปี หรอื 70 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีใ่ห้ความเหน็เชือ่มโยงไปกบัเร่ืองสขุภาพของบคุคลว่า ในปัจจบัุน 
คนไทยยืนยาวขึ้น คนอายุ 60 ปี จ�านวนมาก ยังคงแข็งแรง มีความสามารถในการท�างาน พึ่งตนเองหรือ 
ท�าประโยชน์ได้ต่อทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคมอีกมาก ดังนั้นจึงน่าที่จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่ยังอยู่ในวัย 
ท�างานได้ อย่างไรกต็าม ผูร่้วมสนทนาจ�านวนหนึง่เห็นว่านยิามผูส้งูอายคุวรเริม่ต้ังแต่ทีอ่ายุ 55 ปี ความคดิเหน็ 
ของกลุ่มนี้ซึ่งมีจ�านวนน้อยค่อนข้างเชื่อมโยงไปกับเรื่องอายุของการเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือควรจะได้
รับเบี้ยยังชีพเร็วขึ้น

กลุ่มที่มีความเห็นไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมสนทนาที่ชี้แจงว่า ไม่เห็น หรือ ไม่ตะหนัก
ถงึความส�าคญั และความจ�าเป็นในการทีต้่องมกีารนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุและกลุม่ทีเ่ห็นว่า การสงูอาย ุหรอื 
การสงูวยั มคีวามแตกต่างในแต่ละบคุคล เพศและสถานะทางสุขภาพ ซึง่ท�าให้การก�าหนดเกณฑ์อายผูุ้สูงอายุ
ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ท�าได้ยาก และอาจไม่เหมาะสม

4. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ในประเด็นความแตกต่างของความสูงอายุระหว่างเพศ ความคิดเห็นสรุปออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ

1)  ผู้ชายแลดูสูงอายุกว่าผู้หญิง ด้วยเหตุผลว่าผู้ชายเป็นเพศที่ใช้ก�าลังร่างกายในการท�างานหนักกว่า 
และมักมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เช่น เรื่องเหล้าและบุหรี่ 

2)  ผู้หญิงแลดูแกกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม มีผู้ร่วมสนทนาจ�านวนน้อยที่ให้
ความคิดเห็นในแนวทางนี้ 

3)  ผู้ชายและผู้หญิง สูงอายุไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลว่าลักษณะของการสูงอายุเป็นลักษณะท่ี 
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยของบุคคลนั้นๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งเพศอาจเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ การก�าหนดเกณฑ์หรือนิยามผู้สูงอายุว่าควรแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง เกือบทั้งหมดของผู้ร่วมสนทนาในทุกกลุ่มเห็นว่า ไม่ควรแบ่งแยกหรือ แตกต่างกันระหว่างเพศ 
เนื่องจากจะท�าให้เกิดความยุ่งยาก ไม่เท่าเทียม ความสับสน และ ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
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5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท 

โดยส่วนใหญ่ของผู้ร่วมสนทนา มีความเห็นว่าคนในเมืองและในชนบทมีลักษณะของความสูงอายุ  
“แตกต่างกัน” โดยความคิดเห็นไปในแนวทางที่ว่า คนในชนบทมี “ลักษณะภายนอก” แลดูแก่หรือสูงอายุ 
กว่าคนในเมือง เพราะท�างานหนักและท�างานกลางแจ้งเป็นหลัก โดยเฉพาะงานเกษตรกรรม แต่มี “ลักษณะ
ภายใน หรือ สุขภาพ” เช่น ในเรื่องของก�าลังวังชา ความแข็งแรงของร่างกาย ที่ดีกว่า คนในเมืองมีลักษณะ
ภายนอกทีแ่ลดดีู อ่อนเยาว์ ผวิพรรณดกีว่า แต่สขุภาพภายในอาจแย่กว่า และในเร่ืองก�าลงัวงัชา ความแข็งแรง 
ของร่างกายมักไม่เทียบเท่าคนในชนบท

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามเก่ียวกับ การก�าหนดเกณฑ์หรือนิยามผู้สูงอายุว่าควรแตกต่างกันหรือไม่
ระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท โดยส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ควรแตกต่างกัน โดยให้เหตุผลที่คล้ายคลึง 
กับประเด็นความแตกต่างระหว่างเพศ คือควรมีความเสมอภาค

6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณและอายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

ในประเด็นนี้ ผู้ร่วมสนทนาโดยส่วนใหญ่ในทุกกลุ่ม เห็นว่า ควรแยกออกจากกัน ส�าหรับนิยามผู้สูงอายุ 
จากการที่คนไทยโดยท่ัวไปเมื่อเทียบกับอดีต แลดูแก่ช้าลงและมีสุขภาพดีขึ้น อาจเพิ่มหรือขยายเป็นในช่วง
อายุที่สูงขึ้น เช่นที่อายุ 65 ปี ถึง 70 ปี ส�าหรับอายุเกษียณของทางราชการ ควรปรับเพิ่มเป็น 65 ปี หรือ 
เนื่องจากผู้ที่มีอายุ 60 ปีจ�านวนมากยังคงท�างานได้ดี และ ยังต้องการที่จะท�างาน อย่างไรก็ตาม ควรต้อง
ระมัดระวงัและมมีาตรการเพือ่รองรบัผลกระทบทีอ่าจมต่ีอต�าแหน่งงานของข้าราชการรุน่ใหม่ และกลุม่ บณัฑติ
จบใหม่ด้วย ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนหนึ่งเห็นว่า อายุเกษียณที่ 60 ปีในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมแล้ว หากจะ
มีการขยายอายุเกษียณไปที่อายุที่สูงขึ้น การขยายหรือปรับเพ่ิมควรเป็นไปตามความสมัครใจในการท�างาน 
ต่อไปและมีการประเมินศักยภาพในการท�างานของแต่ละบุคคล 

ส�าหรับอายุที่ได้รับสวัสดิการ โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพนั้น โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ที่อายุ 60 ปี มีความ 
เหมาะสมแล้วและ ไม่ควรขยายอายุออกไป มีจ�านวนหนึ่งที่เห็นว่า ควรขยายไปที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี  
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ภาครัฐมากเกินไป และอีกจ�านวนหนึ่งซึ่งเป็นจ�านวนน้อย เห็นว่าควรจะเลื่อนมาที่อายุ
ซึ่งเร็วขึ้น เช่นท่ีอายุ 55 ปี เนื่องจาก คนงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในภาคเอกชน มักถูกปลดหรือให้ออก 
จากงาน หรือ ท�างานไม่ไหวแล้ว ที่อายุก่อน 60 ปี

7. ควรมีนิยามผู้สูงอายุหรือไม่

หากก�าหนดให้นิยามผู้สูงอายุไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุในการเร่ิมรับเบี้ยยังชีพหรือสวัสดิการผู้สูงอายุ
ต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมสนทนาว่า ในสังคมไทยยังมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการก�าหนดนิยาม
ผูส้งูอายไุว้หรอืไม่ ความคดิเหน็ทีไ่ด้จากกลุม่สนทนาเป็นไปในสองแนวทาง คอื หนึง่ กลุ่มทีเ่หน็ว่ามคีวามจ�าเป็น 
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โดยให้เหตผุลว่าเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการแบ่งช่วงวยัของแต่ละกลุม่ประชากร สามารถแยกกลุ่มประชากร
สูงอายุ ออกจากกลุ่มวัยท�างานได้ ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายในด้านอ่ืนๆ ที่ส�าคัญ  
นอกเหนือไปจากเรื่องของสวัสดิการเท่านั้น สอง กลุ่มที่เห็นว่าไม่จ�าเป็นหรือไม่แน่ใจว่าจ�าเป็นหรือไม่  
โดยกลุ่มนี้เป็นผู้ร่วมสนทนาที่เห็นว่านิยามผู้สูงอายุเป็นเพียงเกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดอายุที่เริ่มรับสิทธิ
สวัสดิการต่างๆ ดังนั้น หากการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุไม่มีความเชื่อมโยงกับ การได้รับ “สวัสดิการ หรือเบี้ย
ยังชีพ” การมี หรือ ไม่มีนิยามก็ไม่น่าที่จะท�าให้เกิดผลกระทบใดๆ ซึ่งการไม่มีนิยามอาจจะเป็นข้อดีที่ท�าให ้
ไม่เกดิการแบ่งแยกและกดีกนั ผูส้งูอาย ุอย่างไรกต็าม โดยทัว่ไป กลุม่ท่ีเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นค่อนข้างมมีากกว่า
กลุ่มที่เห็นว่าไม่จ�าเป็นหรือไม่แน่ใจ

8. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ส�าหรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุไปยังช่วงอายุที่สูงขึ้น เช่น ที่อายุ 
65 ปี ประเด็นการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็นผลกระทบที่จะมีต่อบรรทัดฐานทางสังคมของสังคมไทยเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวและสังคมไทยในวงกว้าง และผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงได้แก่ผู้ที่มีอายุ 60–64 ปี ซ่ึงจะยังคงไม่เป็นผู้สูงอาย ุ
หากมีการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

• ผลกระทบต่อบรรทัดฐานสังคม

ผู้ร่วมสนทนาโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลื่อนอายุของนิยามผู้สูงอายุ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐาน
สังคม ในเรื่องความกตัญญู และความเคารพของเด็กรุ่นหลังท่ีมีต่อผู้สูงอายุ เนื่องจาก ในสังคมไทย  
การให้ความเคารพและกตัญญูมักเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ “ความอาวุโส” (อายุมากกว่าหรือแก่กว่า) และ 
“ความสัมพันธ์ในด้านสถานภาพ” (เป็นพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย) ของบุคคลที่ได้รับการเคารพกตัญญู กับบุคคล
ที่ให้ความเคารพกตัญญู มากกว่าเรื่อง การเป็นผู้สูงอายุ หรือไม่เป็นผู้สูงอายุซึ่งถูกก�าหนดจากนิยามผู้สูงอายุ
ที่ 60 ปี หรือ 65 ปีเท่านั้น 

ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจจากกลุม่สนทนาผูส้งูอาย ุคอื ความคดิเหน็ทีว่่าคนสมยันี ้ให้ความเคารพกนัทีร่ะดบั
การศึกษา หรือฐานะทางการเงิน มากกว่าจะเป็นที่อายุที่มากกว่า เหมือนในอดีต อีกทั้ง การให้ความเคารพ
กันและกันนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทั้งผู้ถูกเคารพและผู้ให้การเคารพ

• ผลกระทบต่อบุคคลและครอบครัว

ผู้ร่วมสนทนาในหลายกลุ่มเห็นว่า การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดผลกระทบจิตวิทยาเชิงบวก 
ต่อบคุคลทีม่อีาย ุ60–64 ปี เช่น ท�าให้มคีวามรูส้กึกระชุม่กระชวย เหน็คณุค่าของตนเองมากข้ึน รูส้กึว่าตนเอง
ยังไม่แก่ชรา สามารถท�าอะไรต่างๆ ได้อีกมาก ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะท�างานต่อไป เกิดความ 
ภาคภูมใิจในตนเองเพิม่มากข้ึน (ในประเดน็เรือ่งของการท�างาน ความเหน็ส่วนใหญ่ยงัเหน็ว่าขึน้อยูก่บัสขุภาพ
และปัจจัยด้านอื่นๆ ของแต่ละบุคคล) 
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ผลสืบเน่ืองจากการท่ีบุคคลอายุ 60–64 ปีต้องการท�างานเพิ่มขึ้น ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนหนึ่งเห็นว่า  
จะเป็นผลดีต่อครอบครัวของบุคคลนั้น รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม จากการที่มีก�าลัง
แรงงานเพิม่ขึน้และการพึง่พงิจากกลุม่ผูส้งูอายทุีไ่ม่ท�างานลดลง แต่ความคดิเหน็จ�านวนหนึง่กม็องว่าอาจเกิด
ผลกระทบในด้านลบต่อคนวยัท�างานตอนต้นทีจ่ะมตี�าแหน่งงานใหม่หรอืโอกาสในการเลือ่นขัน้ไปแทนทีล่ดลง

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นจ�านวนไม่น้อยก็ระบุว่าการเลื่อนอายุนิยามไม่น่าที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
หรือสังคมไทยในภาพกว้างมากนัก จ�านวนหนึ่งเห็นว่าอาจจะไม่มีผลกระทบใดเลย 

• ผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนมาก เชื่อว่าการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ จะท�าให้เกิดแรงกระตุ้นทางความรู้สึกของ
บุคคลในช่วงอายุ50 ปีขึ้นไปให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพราะการเลื่อนอายุนิยาม จะท�าให้คนอายุ 
60–64 ปี ยังไม่สูงอายุ คนที่อายุ 50–59 ปี ก็ยังมีเวลาอีกหลายปีถึงจะเข้าสู่วัยสูงอายุ คนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 
ก็เพิ่งเข้าสู่วัยสูงอายุตอนต้น และยังน่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหลายปี ซึ่งในทุกกลุ่มจะเกิดความรู้สึก
ว่าจ�าเป็นต้องดูแลและสร้างเสริมสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงเมื่อสุขภาพกายดีขึ้น สุขภาพจิตก็ย่อมดีขึ้น 
ตามไปด้วย ในอีกมุมมองหนึ่ง ผู ้ร่วมสนทนาเห็นว่าการเลื่อนอายุนิยามมีแนวโน้มท�าให้บุคคลมีความ
กระชุ่มกระชวย รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น และสุขภาพจิตในภาพรวมดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพกาย
ที่ดีตามขึ้นไปด้วย

9. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนอายุนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้นี้ ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ในทุกกลุ่ม เห็นว่า หากการเลื่อนอายุนิยามไม่
ถูกน�าไปผูกติดกับอายุเริ่มรับเบ้ียยังชีพหรือท�าให้เกิดผลกระทบใดกับการได้รับเบี้ยยังชีพของบุคคลอายุ  
60–64 ปี การเลื่อนอายุนิยามไปที่อายุ 65 ปี หรือ แม้แต่ที่ 70 ปีก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือแรงต่อต้านใดมากนัก
จากสังคม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นจ�านวนหนึ่ง มองว่า การเลื่อนอายุนิยามแม้จะท�าให้เกิดการเลื่อนอายุ
ของการเริ่มรับเบ้ียยังชีพไปด้วยและมีแรงต้านจากสังคม แต่หากภาครัฐจะด�าเนินการจริง ประชาชนก็ต้อง
สามารถยอมรับได้ เพียงแต่การด�าเนินการควรต้องมีการท�าประชาพิจารณ์ก่อน มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจง 
ถึงเหตุผลและความจ�าเป็นแก่ประชาชน รวมถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในกลุ่มต่างๆ ให้ทราบถึงข้อดีและ 
ข้อเสีย การด�าเนินการเลื่อนอายุนิยาม สามารถที่จะด�าเนินการได้อย่างทันที แต่การเลื่อนอายุเริ่มต้นในการ
รับเบี้ยยังชีพควรที่จะด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ถ้าต้องการเลื่อนอายุผู้ที่เริ่มได้รับเบ้ียยังชีพด้วย)  
มีแผนงานล่วงหน้าและการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้สังคมรับทราบอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อ 
ความหมายและเกณฑ์อายขุองผูส้งูอายุ เป็นกระบวนการทีต้่องใช้เวลาและควรมุง่ไปยงักลุม่คนรุ่นใหม่ มากกว่า
คนรุ่นปัจจุบันซึ่งค่อนข้างยึดติดกับความหมายและเกณฑ์อายุเดิม 
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กลุ่มเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละเขตพื้นที่  
ซึ่งได้แก่เขตเมืองและเขตชนบท ประกอบด้วย เกษตรกรชาย 4 คน และเกษตรกรหญิง 4 คน รวมเขตละ  
8 คน (รวม 16 คน ในทัง้สองเขตพืน้ที)่ ทัง้หมดมอีายรุะหว่าง 45–59 ปี ในแต่ละประเดน็ของการสนทนากลุม่ 
ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิดหรือข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในภาพรวมทัง้สองเขต เม่ือกล่าวถงึ “ผูส้งูอาย”ุ เกษตรกรส่วนใหญ่ให้นยิามความหมายตามเกณฑ์อายุ
ทีก่�าหนด ณ อาย ุ60 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นเกณฑ์ก�าหนดของราชการและเป็นเกณฑ์การเกษยีณอายขุองภาคราชการ 
โดยมีเหตุผลอื่นที่ควรน�ามาพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ ความสามารถและความคล่องตัวในการท�างาน 
ที่น้อยลง สุขภาพที่ถดถอยและการมีโรคประจ�าตัว ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 
ในกิจวัตรประจ�าวัน หรือ อาจจะเป็นสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปของบุคคล

เกษตรกรหลายคนให้ความเห็นว่า ณ อายุ 60 ปี คนทั่วไปยังแลดูไม่แก่ แข็งแรงและยังสามารถท�างาน
ได้อยู่ อย่างไรก็ตาม บางคนก็ให้ข้อสังเกตว่าในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ คนที่มีชีวิตอยู่จนถึง 60 ปี หรือ 70 ปีนั้น  
มีจ�านวนค่อนข้างน้อย หลายคนเสียชีวิตในช่วงอายุ 50 ปีปลายๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากมลพิษหรือสารเคมี 
ที่ได้รับจากการท�าการเกษตรก็เป็นได้ท�าให้มีอายุสั้นลง 

เกษตรกรที่ร่วมสนทนาในเขตเมืองจ�านวนหนึ่ง ให้ความเห็นว่าการนิยามผู้สูงอายุอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้
เกณฑ์อายเุป็นตวัก�าหนดกไ็ด้ น่าท่ีจะพจิารณาจากคณุค่าท่ีมใีนตัวผูส้งูอายมุากกว่า ทัง้คณุค่าในด้านการสัง่สม
ประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสาน 
ให้แก่ลูกหลานเพื่อสืบต่อไป และคุณค่าในการเป็นเสาหลักและแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและคนรุ่นหลัง

“ผู้สูงอายุ ไม่ต้องดูที่อายุหรอก ให้ดูที่ว่าเค้ามีความสามารถ ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม 
อีสาน...เป็นวัฒนธรรมโบราณเก่า ประเพณีของอีสานของเรา ก็น่าจะอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ 
สืบสานประเพณีต่อลูกๆ หลานๆ หรือสืบต่อรุ่นลูกหลานไว้” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง 
ขอนแก่น) 

“บ่มีคนแก่หลาย คือมันก็บ่มีอบอุ่น คนแก่น�าทางเฮา…ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นแบบอย่าง 
ให้สังคมของเรา แบบอย่างของชุมชน ก็ให้ลูกให้หลานเราคอยปฏิบัติตาม รุ่นสู่รุ่น” 
(เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

โดยสรุป เกษตรกรท่ีร่วมสนทนาในทั้งสองเขตให้ความเห็นว่า คนสูงอายุคือคนที่ “ยังไม่แก่” มีอายุ
ประมาณ 60–70 ปี ยังท�างานไหว คนแก่ คือ คนท่ีมีอายุสูงข้ึนไปท่ีประมาณ 70 ปีกว่าๆ ส�าหรับคนชรา  
ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับ คนเฒ่าหรือผู้เฒ่า หมายถึงคนท่ีมีอายุประมาณ 80 ปีข้ึนไป หรือ 90 ปีกว่า  
ส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนเองไม่ได้ ต้องได้รบัการช่วยเหลอืจากลกูหลานหรอืผูอ้ืน่ แต่กเ็ป็นทีเ่คารพของลกูหลาน 
ส�าหรับ “ผู้อาวุโส” เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นค�าที่มาจากภาคกลางซึ่งให้ความหมายไม่แตกต่างจากค�าว่า
ผู้สูงอายุ

ค�าว่า “ผู้เฒ่า” ในความหมายหนึ่ง (ตามภาษากลาง) ค่อนข้างคล้ายคลึงกับค�าเรียกคนแก่และคนชรา 
หรือในบางครั้ง ก็เรียกแทนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากรวมไปหมด แต่ในอีกความหมายหนึ่งของภาษาถิ่น  
ก็เป็นค�าเรียกท่ัวไป เช่น พ่อเฒ่า แม่เฒ่า หมายถึง คนที่มีหลาน หรือเป็นตาเป็นยายคน ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้อง 
สูงอายุ หรือมีอายุมากเสมอไปก็ได้

“คือ 60 เป็นผู้สูงอายุ แต่ยังไม่แก่ ยังท�างานได้... คนอายุ 60 นี่ สงกรานต์ยังไม่ไหว้นะ  
ก็ไปไหว้คนชราอายุ 80 หรือเป็น 100 ปีนั่น” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ผู้สูงอายุก็ 60 ยังแข็งแรงอยู่... 60 นี่มันยังน้อยอยู่ ร่างกายยังแข็งแรงท�างานท�าการ 
ได้อยู่” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ 
ในปัจจุบัน เกษตรกรเกือบทั้งหมดในสองเขตเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว โดยให้เหตุผลว่า ส�าหรับเกษตรกร 
เมือ่ย่างเข้าอาย ุ60 ปี ส่วนใหญ่ท�างานได้ไม่เหมอืนเดิมแล้ว สุขภาพกเ็ร่ิมถดถอย มโีรคประจ�าตัวและโรคเร้ือรงั 
อีกทั้งเห็นว่าเป็นอายุท่ีควรพักผ่อนท�างานน้อยลง หรือหยุดท�างานเพื่ออยู่ดูแลบ้าน ดูแลลูกหลานได้แล้ว  
จ�านวนหนึ่งแสดงความเห็นว่า เกษตรกรใช้ก�าลังแรงงานค่อนข้างหนักในการท�างาน ปัจจุบันมีการใช้สารเคมี
ในการเกษตรค่อนข้างสูง รวมถึง ผลกระทบจากมลภาวะต่างๆ ท�าให้ส่วนใหญ่มีอายุไม่ยืนยาว การท่ีมีชีวิต 
อยู่รอดจนถึงอายุ 60 ปีก็ถือว่าโชคดีและเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้สูงอายุแล้ว ผู้เข้าร่วมสนทนาจ�านวนน้อย  
(เขตชนบท) เห็นว่า อายุ 60 ปี ยังค่อนข้างน้อยและน่าที่จะขยายไปที่อายุ 65 ปีได้

“ถ้าตามปัจจุบัน ตามการท�างาน ตามอะไรนี่ ผมคิดว่า 55–60 อาจจะเหมาะสมกว่า  
ถ้า 60 ขึ้นไปผมว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าคนทุกวันนี้คนมันอายุสั้นลง มันมีผลจาก 
สิ่งแวดล้อมเยอะ บางทีก็รถชน บางทีก็กินเหล้าเป็นอะไรไป เด๋ียวนี้คนประเทศไทยนี่  
อายุไม่ค่อยเยอะ แต่ก่อนเยอะนะครับ 100 เยอะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ 100” (เกษตรกร ชาย 
เขตเมือง ขอนแก่น) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้หญิงมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย ซึ่งสะท้อนว่า ณ อายุเดียวกันผู้หญิงน่าที่จะมีสุขภาพ
โดยรวมดีกว่า สาเหตุที่ผู้ชายมีอายุสั้นกว่า มาจากการท�างานที่หนักกว่า ใช้แรงงานมากกว่าและมีพฤติกรรม
กินเหล้าและสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เกษตรกรที่ร่วมสนทนา 
เห็นว่าไม่ควรแบ่งแยกหรือท�าให้แตกต่างระหว่างหญิงชาย ควรมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

เกษตรกรในชนบทเห็นว่า ด้วยสภาพที่อยู ่อาศัย ลักษณะการท�างาน และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  
คนในเมืองและคนในชนบทจึงมีสุขภาพและลักษณะภายนอกของความสูงอายุที่แตกต่างกัน คนในชนบท 
ตากแดด ตากลมและท�างานหนักท�าให้มีลักษณะที่แลดูแก่กว่าคนในเมือง แต่อาจจะมีสุขภาพที่ดีกว่าเพราะ
อยู่กับธรรมชาติที่ปลอดภัยกว่าในเมือง เป็นไปได้ว่าคนชนบทจะแลดูแก่กว่า แต่คนในเมืองก็อาจจะมีอายุสั้น
กว่าคนชนบทก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เห็นว่าไม่ควรแบ่งแยกหรือท�าให้แตกต่าง
ระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท ควรเท่าเทียมกัน

“แตกต่างนะ คนชนบทจะท�างานหนัก แต่คนเมืองก็ท�างานอยู่ แต่ว่าไม่หนัก ห้องแอร์
อะไรอย่างนี้ คนชนบทของเราต้องท�านา ท�าไร่...คนชนบทเค้าท�างานหนัก แล้วก็สภาพ 
ที่อยู่อาศัย ใช่จริงที่ในเมืองเค้ารับสารพิษอะไรต่างๆ แต่ว่าในชนบทเค้าต้องท�างานหนัก 
แล้วบางอย่างรับสารพิษต่างๆ เช่น พวกการเกษตรของเรา ยาเยอะเดี๋ยวนี้ ใช้ปุ๋ย ใช้ยา 
สารพิษเยอะ คนบ้านนอกเราจะได้รับมากกว่า” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

เกษตรกรจ�านวนหนึง่ในเขตเมอืงและชนบท เหน็ว่า ไม่ควรแยกนยิามผู้สูงอายแุละอายเุร่ิมรับสวสัดกิาร
หรอืเบีย้ยงัชพีออกจากกัน เนือ่งจากสวสัดกิารและเบีย้ฯ ทีรั่ฐให้ เป็นสวสัดกิารแก่ผู้ทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุเพราะฉะนัน้
กค็วรเป็นทีอ่ายเุดยีวกนั ซึง่เหน็ว่าในปัจจุบนัยงัไม่ควรมกีารขยายอายผูุ้สูงอาย ุไปมากกว่าท่ีอาย ุ60 ปี อย่างไร
ก็ตาม หากรัฐต้องการที่จะขยายอายุนิยามผู้สูงอายุไปที่อายุที่สูงกว่า ผู้ร่วมสนทนาไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนอายุ
ในการรับสวัสดิการเบ้ียยังชีพไปด้วย ในอีกความหมายหนึ่ง คือ เห็นว่าควรแยกนิยามผู้สูงอายุออกจากอายุ 
ที่ได้รับสวัสดิการ เกษตรกรอีกจ�านวนหนึ่ง ให้ความเห็นว่า หากรัฐต้องการจะก�าหนดอายุท้ัง 3 ประเภทนี้ 
ที่เกณฑ์อายุท่ีต่างกัน ก็น่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยดูความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์ไป บางเกณฑ์เช่นก�าหนด 
เกษียณอายุ หรือเกณฑ์นิยามผู้สูงอายุก็อาจพิจารณาขยายออกไป

“ไม่ควรแยกอายุนิยามผู้สูงอายุออกจากอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพ ถ้าไม่สูงอายุเค้าก็ไม่เรียก 
คนแก่ ถ้าไม่ได้รับเบี้ย เค้าก็ไม่ได้เรียกคนแก่ (เกษตรกร หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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“แยกอิสระเลยดี ในส่วนอายุเกษียณ ถ้าเค้าจะเกษียณก็ขอให้ยืดเป็น 65 ...ก็เหมือน 
เมืองนอกที่เค้ายืดเกษียณออกไป” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

7. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ในกลุม่เกษตรกรทัง้สองเขต เหน็ว่า หากมกีารเล่ือนนยิามผู้สูงอายอุอกไปทีอ่าย ุ65 ปี โดยทีเ่กณฑ์อายุ
ในการรับเบี้ยยังชีพยังเหมือนเดิม ไม่น่าท่ีจะมีผลกระทบใดมากนักต่อตัวผู้สูงอายุ เพราะเป็นเพียงตัวเลข 
ที่ก�าหนดเป็นทางการเท่านั้น ไปทักท้วงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ที่ส�าคัญกว่าน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของแต่ละ
บคุคล หากสขุภาพยงัดอียู ่แม้จะขยายอายนุยิามผูส้งูอายไุปกีปี่กต็าม กไ็ม่น่าจะเกดิผลกระทบใดต่อบคุคลนัน้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในเขตชนบทจ�านวนหนึ่ง เห็นว่า ก็อาจจะเป็นผลดีในด้านจิตใจของบุคคลนั้น
ที่จะช่วยให้รู้สึกว่ายังมีคุณค่า ท�างานได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อยู่ แต่ในผลกระทบต่อชุมชนอาจเป็น
ด้านลบก็ได้ จากการที่จ�านวนผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรลดลง เป็นผู้ให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ชุมชน
จะมีลดลงกว่าแต่เดิม

“มีแต่หนุ่มสาว บ่มีคนแก่หลาย คือมันก็บ่มีอบอุ่น...ถ้าเราขาดไปเยอะๆ เราก็เศร้านะ 
..ร่มโพธิ์ร่มไทร” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

8. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

เกษตรกรส่วนใหญ่ในทั้งสองเขต เห็นว่าไม่ควรเลื่อนอายุนิยามผู้สูงอายุออกไปจากปัจจุบันที่ 60 ปี  
โดยเฉพาะเมื่อไปเกี่ยวพันกับเรื่องเบ้ียยังชีพ หรือแม้จะไม่เกี่ยวกัน ก็เห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสมด้วยเห็นว่า 
ในปัจจุบัน คนอายุสั้นลง มลพิษสิ่งแวดล้อมเยอะ อุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีมาก การมีอายุถึง 
60 ปีก็น่าจะสูงอายุแล้ว ในระหว่างการสนทนา แม้ผู้น�าการสนทนาจะชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกันกับเบี้ยยังชีพ  
ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าทั้งสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกัน ท�าให้การที่จะเลื่อนอายุนิยามผู้สูงอายุไม่น่าที่จะ
เหมาะสม (และอาจเป็นไปไม่ได้) 

“ถ้าความคิดของผมนะ ถ้าตามปัจจุบัน ตามท�างาน ตามอะไรนี่ ผมคิดว่า 55–60  
อาจจะเหมาะสมกว่า ถ้า 60 ขึ้นไปผมว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าคนทุกวันนี้คนมันอายุ 
สั้นลง มันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะ บางทีก็รถชน บางทีก็กินเหล้าเป็นอะไรไป เด๋ียวนี ้
คนประเทศไทยนี่ อายุไม่ค่อยเยอะ” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ไม่เกี่ยว ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเงินหรือเบี้ยยังชีพ จะเลื่อนผู้สูงอายุไปที่ 65 ปี ..อายุคนเรา 
มันจะอยู่ถึงไหมละ 65 ปี...ถ้าเปลี่ยนลงมา “ได้” แต่ถ้าถอยหลังนี่ “ไม่ได้”” (เกษตรกร 
หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 
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กลุ่มลูกจ้างเอกชน จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกจ้างเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ร่วมสนทนา ประกอบด้วย ลูกจ้าง
เอกชนชาย 7 คน และลูกจ้างเอกชนหญิง 8 คน รวม 15 คน ในทั้งสองเขตพื้นท่ี ซึ่งได้แก่เขตเมืองและ 
เขตชนบท ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 45–59 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิด
หรือข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อกล่าวถึงความหมายของ “ผู้สูงอายุ” ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขตให้ค�าจ�ากัดความตามเกณฑ์ 
ลักษณะของ 1) อายุตามปฏิทินที่อายุ 60 ปี 2) สุขภาพร่างกาย 3) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  
4) ความสามารถในการท�างาน และ 5) ลักษณะภายนอกจากการมองด้วยตาเปล่า ลูกจ้างเอกชนส่วนใหญ่ 
เหน็ว่าควรต้องใช้เกณฑ์อายเุป็นส�าคญั เพราะ “สงูอาย”ุ กค็อื มีอายมุาก แต่เนือ่งจากคนแต่ละคนกไ็ม่เหมอืนกนั 
ท�างานต่างกนั อาชพีและฐานะต่างกนั มสีภาพแวดล้อมในการด�ารงชพีทีต่่างกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาว่าใคร
เป็นผู้สูงอายุบ้าง ก็อาจใช้เกณฑ์อื่นพิจารณาประกอบด้วย เช่น ในเรื่องสุขภาพ ความสามารถในการท�างาน 
หรือลักษณะงานที่ท�า (เช่น เกษตรกร ลูกจ้างในโรงงานซึ่งใช้แรงงานมาก หรือ พนักงานออฟฟิศ) 

ลูกจ้างเอกชนแสดงความคิดเห็นว่าเกณฑ์ผู้สูงอายุนั้นผูกติดกับอายุเกษียณราชการ ซึ่งในปัจจุบันน่าที่
จะปรับเปลี่ยนขยายสูงขึ้นได้ เพราะคนอายุ 60 ปีที่เกษียณหลายคนมีศักยภาพยังท�างานได้อยู่ การก�าหนด
ความเป็นผู้สูงอายุก็น่าจะเปลี่ยนให้สูงขึ้นได้ด้วยเช่นกัน 

“ก็ส่วนมากก็ดูที่อายุเนอะ แต่ว่าถ้าบางคนนี่ 60 ปีแต่ดูสรีระร่างกายอะไรต่างๆ เท่าเด็ก
อายุ 40 ปี 50 ปี แต่อายุคือ 60 ปีเป็นผู้สูงอายุไปแล้ว แต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามา 
รวมด้วย เกณฑ์ต้องมีด้าน สุขภาพร่างกาย หรือ ว่าการช่วยเหลือตัวเองได้ระดับไหน  
อะไรประมาณนี้” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

“ค�าว่าสูงอายุก็คือ 60 ขึ้น แต่ว่าสังขารนี่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน อย่างเช่น พวกเรา 
ท่ีนั่งกันอยู่ท่ีนี่ บางคนก็สุขภาพดี บางคนก็เริ่มจะไปแล้ว มันเลยก�าหนดที่ตัวอายุไม่ได้ 
ส�าหรับการท่ีท�างานไหวไหม เราต้องไปมองว่าบุคคลนี้หรือคนนี้ประกอบอาชีพอะไร 
มีหน้าที่อะไร ใช้แรงงานแบบไหน ก็คือความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานด้วย คือ
บางครั้งถึงสุขภาพถึงจะไม่ไหว แต่สมองยังไหวก็มีนะครับ ถึงแม้นว่าจะอายุ 65 กว่า  
แต่สมองยังใช้ได้ ยังท�าอะไร มีความคิดที่ดี ตรงนี้ถ้าท�างานด้านความคิด ก็จะสามารถ
ท�าได้ต่อไป แต่ถ้าให้มาท�าด้านแรงงานกค็งจะไม่ไหว กค็อืต้องแยกแยะออกเป็นบางส่วน” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ลูกจ้างเอกชนที่ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” เป็นค�าที่ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีของทางการ
เป็นตัวก�าหนด ส่วน “คนแก่” อายุ 60–70 ปี คนแก่บางคน ก็ยังสุขภาพดี สามารถท�างานได้ ช่วยตนเองได้ 
ส่วน “คนชรา” เป็นค�าที่มาจากภาษากลาง หมายถึงคนแก่ที่แก่มาก สุขภาพไม่ดีแล้ว ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
อายุประมาณ 80–90 ปีขึ้นไป (หรืออาจจะต�่ากว่าก็ได้ หากช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้ว) อย่างไรก็ตาม ค�าว่า 
“ผู้เฒ่า” ในภาษาอีสานให้ความหมายเหมือนกับค�าว่าคนแก่ แต่ ในบางความหมายก็ใช้เป็นสรรพนามเรียก
บุคคลในครอบครัว ซึ่งหมายถึง “ตา ยาย” ได้เช่นกัน ส่วน ค�าว่า “ผู้อาวุโส” เป็นค�าทางการเช่นกันที่ใช ้
ในการเรียกบุคคลเพื่อแสดงความนับถือ ใช้ในการบอกต�าแหน่งในอาชีพการงาน หรือแสดงความเคารพ 
แก่ผู้ที่มีประสบการณ์ มีคามรู้มากกว่า อาจไม่เกี่ยวกับอายุ

“คนแก่กค็อือายแุก่ สขุภาพด ีท�างานได้ ชรานี ่อาจจะอาย ุ70 เท่ากนักไ็ด้ แต่ไม่สามารถ
ท�าอะไรได้แล้ว” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“คนแก่กค็อื เฒ่า ภาษาอสีานก็คอืไม่เกนินี ้ตรงนี ้เป็นลักษณะของการนบัถือกนั..พ่อใหญ่
แม่ใหญ่คือตายาย ถ้าเป็น ผู้เฒ่า ภาษากลางเรียก คนแก่คนชรา” (ลูกจ้างเอกชน หญิง 
เขตชนบท ขอนแก่น) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ลูกจ้าง
เอกชนจ�านวนหนึ่งทั้งในเขตเมืองและชนบทเห็นว่า เกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมในปัจจุบันท่ีคนท�างาน 
มีสุขภาพดีข้ึน มีอาหารการกินและยารักษาโรคต่างๆ ยามเจ็บป่วยท่ีมีประสิทธิภาพ น่าท่ีจะสามารถท�างาน 
ได้ยาวนานกว่าที่อายุ 60 ปี ซึ่งสะท้อนว่าที่อายุ 60 ปี น่าจะยังไม่แก่ 

อย่างไรกต็าม ลกูจ้างจ�านวนหนึง่ให้ความเหน็ว่า สุขภาพและความสามารถในการท�างานนัน้ มเีง่ือนไข
ที่แตกต่างไปในแต่ละคน บางคนอาจมีสุขภาพดี 60 ปี ยังไม่แก่และท�างานต่อไปได้จนถึง 70 ปี แต่ส�าหรับ 
บางคน ที่อายุ 55 ปีก็ท�างานไม่ไหวแล้วและต้องพึ่งพาผู้อื่น ดังนั้น เกณฑ์อายุเดิมที่ 60 ปีนี้ ก็อาจจะยัง 
เหมาะสมอยู่กับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ท�างานไม่โก้หรือไม่ไหวแล้ว

“นิยามของค�าว่าผู้สูงอายุ สูงก็คือต้องมาก อายุก็คืออายุ “มาก” มันก็น่าจะที่ 60 ขึ้น  
นี่คือนิยามของค�าว่าผู้สูงอายุ แต่ว่าโลกปัจจุบันจะไม่เหมือนเดิม ซ่ึงแต่ก่อนนี้อายุคน 
มันก็เฉลี่ยที่ 60 แต่ว่าทุกวันนี้ มียารักษาโรค มีวิวัฒนาการ มีเทคโนโลยี มีอะไรมาช่วย
ให้คนอายุยืนขึ้น ค�าว่าผู้สูงอายุ มันก็น่าจะมีการขยายเพิ่มขึ้นไปจาก 60 อีก” (ลูกจ้าง
เอกชนชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“อยู่ที่สุขภาพ ถ้าสุขภาพไม่ดี ที่ 60 ก็พอแล้ว...อยู่ที่สุขภาพของเรานะ” (ลูกจ้างเอกชน 
หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ลูกจ้างเอกชนในเขตเมือง ให้ความเห็นว่า ไม่มีความแตกต่างของการสูงอายุระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 
แม้ผู้หญิงจะมีอายุที่ยืนยาวกว่า ในขณะที่ลูกจ้างเอกชนในเขตชนบท เห็นว่า แตกต่าง จ�านวนหนึ่งให้เหตุผล
ว่า ผู้ชายมีการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปท่ีดีกว่าผู้หญิง อีกทั้งผู้หญิงมีเรื่องของการตั้งครรภ ์
ซึง่ท�าให้สขุภาพทรดุโทรมและแลดแูก่เรว็กว่าผูช้าย แต่จ�านวนหนึง่กเ็หน็ว่า ผูช้ายแลดูแก่กว่าหญงิ โดยเฉพาะ
ในสังคมชนบทหรือเกษตรกรรมที่ผู้ชายใช้แรงงานค่อนข้างมาก

อยา่งไรก็ตาม ในการก�าหนดนยิามผูส้งูอาย ุลูกจ้างเอกชนทัง้สองเขตเหน็วา่ แม้ความสงูอายุอาจจะแล
ดูแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง แต่การชี้วัดเปรียบเทียบอย่างชัดเจนก็ท�าได้ยาก เพราะฉะนั้นนิยาม 
ผู้สูงอายุจึงควรเหมือนกันและไม่แตกต่างระหว่างเพศ 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนท้ังสองเขต ส่วนใหญ่ เห็นว่าความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและชนบทอาจมี 
อยู่บ้างแต่เป็นการยากที่จะตัดสินได้ว่ากลุ่มใดแก่เร็วกว่า หรือ กลุ่มใดแก่ช้ากว่า คนในเมืองแลดูไม่ค่อยแก่  
แต่อาจจะอ่อนแอจากมลพิษและการไม่มโีอกาสได้ออกก�าลงักาย เหมอืนกับคนในชนบทท่ีใช้แรงงานเป็นประจ�า 
อีกทั้ง ปัจจุบัน เขตชนบทของไทยเริ่มไม่มีความแตกต่างกับเขตเมืองเท่าไรนัก หากใช้เกณฑ์เทศบาลเป็นตัว 
ชี้วัด เขตเทศบาลหลายที่ก็คือเขตชนบทที่ยกระดับขึ้นมา ดังนั้น เกณฑ์นิยามผู้สูงอายุจึงไม่ควรแตกต่างกัน

6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดที่อายุเดียวกันที่ 60 ปี
เหมือนในปัจจุบัน บางท่านเสนอให้มีการขยายอายุเกษียณออกไปที่อายุ 65 ปี (โดยต้องพิจารณาผลกระทบ
ที่อาจมีต่อต�าแหน่งงานของข้าราชการรุ่นใหม่ควบคู่ไปด้วย) ในขณะที่อายุนิยามสูงอายุและอายุรับเบี้ยยังชีพ
คงเดิมที่ 60 ปี เพื่อที่ข้าราชการที่ยังมีศักยภาพจะสามารถท�างานได้ยาวนานขึ้น บางท่านเห็นว่า อายุเกษียณ
อาจจะเลือ่นไป ในขณะทีอ่ายรัุบเบีย้ยงัชีพขยบัต�า่ลงมาทีอ่ายุที ่55 ปี เพือ่ช่วยคนท่ีท�างานไม่ไหวไม่มรีายได้แล้ว 
ในขณะที่บางท่านก็เห็นว่า เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่รัฐบาล อายุนิยามผู้สูงอายุและอายุเริ่มรับเบี้ยยังชีพ 
อาจจะขยับสูงขึ้นไปที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี

“มันมีสองแง่ ปัจจุบันมันคือ 60 ปี อันนี้พูดถึงในส่วนที่เป็นข้าราชการ มันก็เหมาะสม 
ในส่วนหนึง่ เพราะว่ายิง่เกษยีณช้า เดก็รุน่หลงัทีเ่กดิมาใหม่ กจ็ะไม่มโีอกาสได้เข้าท�างานเลย 
แต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งคือ แง่ที่เราอายุขนาดนั้น เราคิดว่า 60 นี่ถ้าเราท�างานที่ไม่หนัก  
อย่างเป็นอาจารย์เป็นอะไรนี ่มันน่าจะท�าได้อยู ่แล้วสมมติุว่าคนอายยุนืต่อไปอกี 70, 80 
ระยะเวลาอีกตั้ง 10 กว่าปี 20 กว่าปี ก็คงจะเหงา” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง 
ขอนแก่น) 
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7. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขต ให้ความเห็นว่า การเล่ือนอายุนิยามผู้สูงอายุออกไป ไม่น่าจะมีผลกระทบ 
ต่อบรรทัดฐานทางสังคม เกี่ยวกับการให้ความเคารพนับถือหรือความกตัญญูของเด็กรุ่นหลังต่อผู้ที่มีอายุ 
60–64 ปี ซ่ึงจะไม่เป็นผู้สูงอายุอีกต่อไป เนื่องจาก การให้ความเคารพ การให้เกียรติและความกตัญญู  
เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นๆ มากกว่า การที่จะเป็นหรือไม่เป็นผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับตัวบุคคลเองนั้น น่าจะมีผลกระทบในด้านบวกที่อาจจะช่วยยืดโอกาสในการได้
ท�างานให้ยาวข้ึน มรีายได้ต่อไป และเกดิความรูส้กึว่าตนเองยงัคงมคีณุค่าอยูต่่อทัง้ ครอบครวั สงัคมและชุมชน 
การที่รู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ ยังไม่เป็นผู้สูงอายุ คาดว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย ช่วยให้จิตใจไม่ห่อเหี่ยว 

“ถึงจะไม่แก่มาก ถ้าเค้าเคารพ เค้าก็เคารพเหมือนเดิม การเคารพนับถือกันนี่ มันก็ไม่ได้
เก่ียวกับอายสุกัเท่าไร อยูก่บัการวางตัว การอย่างอืน่มากกว่า ถงึจะอายมุาก แต่ท�าตัวไม่น่า 
นับถือผมก็ไม่เรียกคุณตาคุณยายเหมือนกัน” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“อายุเกษียณน่าจะเลื่อนไปที่ 65 คิดว่าเราจะท�าประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง หรือให้
กับสังคม ให้กับคนในครอบครัว อะไรอย่างนี้ได้ ยังสามารถท�างานต่อไปได้อีก ไม่ต้องให้
ใครมาเดอืดร้อนกับเรา...ชวีติเรามค่ีา มคีณุค่า” (ลกูจ้างเอกชน หญงิ เขตชนบท ขอนแก่น) 

8. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผูร่้วมสนทนาเกือบทกุคนเหน็ว่า ในภาพรวมของประเทศ การเลือ่นอายนุยิามผูส้งูอายอุอกไปเป็นเร่ือง
ทีด่แีละเหมาะสม เน่ืองจาก ในปัจจุบัน ผูส้งูอายกุ�าลงัมีจ�านวนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ซึง่จะเป็นผลเสยีต่อประเทศ
ในระยะยาว อกีท้ัง คนไทยมสีขุภาพท่ีแขง็แรงดขีึน้ มยีารกัษาโรคและระบบบรกิารสุขภาพทีด่ ีท�าให้อายยุนืยาว 
การเลื่อนนิยามอย่างไรก็ตาม ไม่ควรเกี่ยวกับเกณฑ์อายุเริ่มรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งหากปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ตามไป
ด้วยจะท�าให้เกิดผลกระทบและแรงต่อต้านจากผู้ที่เฝ้ารอเบี้ยยังชีพที่อายุ 60 ปีและเสียผลประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนนิยาม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงเหตุและผลที่ต้องเปลี่ยนแปลง  
ให้ข้อเท็จจริงเพื่อปรับความคิด ทัศนคติความรู้สึกเดิมๆ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมเกี่ยวกับ
ประโยชน์และผลดีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

“อย่างแรกกป็ระชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัข้อดีต่างๆ ท่ีจะได้มา ท่ีเรานัง่พูดคยุกนัอยูต่อนนี ้เช่น
ว่า ท�าให้รู้สึกว่าเป็นคนหนุ่มสาวขึ้น รู้สึกว่ามีประโยชน์ในสังคมมากขึ้น ไม่ได้มองว่าเรา
เป็นคนแก่ ที่ไม่สามารถที่จะท�างานได้ ไร้ค่า ถึงคุณจะอายุเกิน 60 แล้ว คุณยังมีค่า... คือ
การทีเ่ค้าเลือ่นไปนี ่เค้าสร้างคณุค่าให้คณุนะ ไม่ได้ไปหกัเบีย้สูงอายอุะไร แค่นีเ่ค้ากแ็ฮปป้ี
แล้ว เค้ากลัวอย่างเดียว เรื่องนี้เท่านั้นละ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 
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“มันก็น่าจะมีวิธีการเรื่องของการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของนิยามตรงนี้  
ด้วยเหตุของตรงนี้ ท�าไมผู ้สูงอายุ มันน่าจะอายุอย่างนี้ข้ึนไป มันก็ต้องใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ … ความรู้สึกเดิมๆ ความนึกคิดเดิมๆ มันก็จะเปล่ียนไปตาม 
จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน จนไปข้างหน้า แล้วคนรุ่นหลังๆ มันก็จะค่อยๆ  
เห็นตาม คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหา…แต่มันก็ต้องใช้เวลา สักช่วงหนึ่งตรงน้ีในการที่จะ
เปล่ียนทัศนคติตรงนี้ น่าจะเร่ิมกับคนรุ่นใหม่ ที่อาจจะเปล่ียนไปตามเวลาที่ผ่านไป” 
(ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 
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กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ร่วมสนทนา
กลุ่มในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งได้แก่เขตเมืองและเขตชนบท ประกอบด้วย ชาย 4 คน และหญิง 4 คน รวมเขตละ 
8 คน (รวม 16 คน ในทัง้สองเขตพืน้ที)่ ทัง้หมดมอีายรุะหว่าง 45–59 ปี ในแต่ละประเดน็ของการสนทนากลุม่ 
ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิดหรือข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อถามถึง ความหมายและนิยามในการก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ข้าราชการ ทั้งสองเขตกล่าวถึง
ประเดน็ของการเกษยีณอายจุากการท�างานทีอ่าย ุ60 ปี ของภาคราชการเป็นหลักว่าเป็นเกณฑ์ในการบอกว่า
บคุคลนัน้ก้าวสูค่วามเป็นผูส้งูอาย ุจ�านวนหน่ึงแสดงความคดิเหน็ว่าอาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นทีอ่าย ุ60 ปีเสมอไป 
ขึน้อยู่กบัแต่ละบคุคลว่าจะหยดุหรอืไม่สามารถท�างานต่อไปได้เมื่ออายเุท่าใด อย่างไรกต็าม การมีอายเุป็นตวั
ก�าหนดเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอาจเป็นที่ 60 ปี ต�่ากว่าหรือมากกว่านั้น ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็น นอกเหนือจาก
เกณฑ์อายุซึ่งอิงกับการเกษียณอายุจากภาคราชการและเร่ืองความสามารถในการท�างานแล้ว กลุ่มสนทนา
ระบุว่า ปัจจัยด้านอื่นที่อาจใช้ในการนิยามความเป็นผู้สูงอายุประกอบด้วย สุขภาพและความกระฉับกระเฉง 
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ลักษณะบุคลิกภายนอกที่ดูสูงอายุหรือแก่ชรา สมรรถภาพทางสมอง ลักษณะ
อาชีพและต�าแหน่งหน้าที่การงาน

“สุขภาพเป็นตัวบ่งชี้ แล้วความหมายน่าจะคล้ายๆ กับเรื่องของวัยทอง...ตัวบ่งบอกที่จะ
คิดว่าเป็นผู้สูงอายุ มันก็คือวัยที่ไม่สามารถท�างานได้แล้ว อะไรประมาณนั้น...มองว่า
ท�างานไม่ไหวแล้ว หรือว ่าไม่ทันกับข้อมูล หรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือว่า 
ตามสถานการณ์ในสถานที่ท�างาน หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้...มันอยู่ที่
บริบทกบัอาชีพ กบัการท�างานของแต่ละคน มองว่าบางทดีจูากบคุลกิ คนนีด้เูป็นผูส้งูอายุ 
จริงๆ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ คือดูที่อาชีพเค้า อย่างเกษตรกรสัก 40 บางทีเค้าก็ดูเหมือนเป็น 
ผู้สูงอายุก็ได้ มันอยู่ที่ค�าจ�ากัดความ แล้วก็อาชีพของเค้า แล้วก็สิ่งที่เค้าเป็นในปัจจุบัน” 
(ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“วัยเกษียณ ไม่ได้ท�างานแล้ว ไม่มีรายได้ประจ�า...ในส่วนตัวผมก็ดูที่สภาพร่างกาย 
เป็นหลัก คือบางคนอายุ 60 ก็ท�างานไม่ไหว บางคนอายุ 60 ก็ยังกระชุ่มกระชวยก็ยังมี
ไฟอยู่ บางคนท่ีมีอาชีพระดับล่างลงมา อย่างแบกหามอย่างนี้มันจะไม่ไหวแล้ว ก็ดูที่ 
ร่างกายอาชีพการงานเป็นหลัก” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ข้าราชการ ที่ร่วมสนทนาในเขตเมืองให้ความเห็นว่า ค�าว่า “คนแก่” เป็นค�าเรียกคนที่มีอายุมาก 
โดยทัว่ไป เป็นค�าทีใ่ช้ในความหมายพืน้ๆ ในภาษาพดู แต่ค�าว่า “ผูส้งูอาย”ุ เป็นค�าเรยีกในภาษาทีเ่ป็นทางการ 
ซึง่ให้ความรูส้กึในการถกูเรยีกทีด่กีว่าแม้จะความหมายในด้านระดับของอายท่ีุไม่แตกต่างกนั ค�าว่า “ผู้อาวโุส” 
เป็นค�าเรียกถึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีภูมิปัญญาหรือประสบการณ์มากซึ่งไม่จ�าเป็นต้องหมายถึง 
ผู้มีอายุมากเสมอไป ในภาคอีสานมีค�าเรียกอื่น เช่น พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า เช่นกัน เป็นค�าเรียก
สรรพนามแทนคนที่มีอายุมาก มีลูกมีหลานแล้ว แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีอายุถึง 60 ปีเสมอไป

ในเขตชนบท ผู้ร่วมสนทนาแสดงความเห็นว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากระดับหนึ่ง หรือ 
อาจเรยีกได้ว่า “คนแก่” ซึง่ส่วนใหญ่ยงัสามารถท�างานหรือช่วยเหลือตนเองได้อยู ่หากไม่สามารถท�างานหรอื
พึง่ตนเองได้แล้วจะเข้าความหมายของผูท้ีม่อีายมุากหรือคนแก่ทีเ่ป็น “ผู้เฒ่า ผู้ชรา” แล้ว ส่วนค�าว่า “ผูอ้าวโุส” 
เป็นค�าเรียกที่เป็นการแสดงความนับถือต่อตัวบุคคลซึ่งพิจารณาจากทั้งอายุและความสามารถในหน้าที ่
การงานเข้าด้วยกัน 

“คนแก่มันเป็นค�าพูดพื้นๆ แต่สูงอายุนี่ทางการหน่อย ฟังดูดี ระดับของความแก่น่ี 
เท่ากัน...แต่ถ้าผู้เฒ่านี่อีกระดับหนึ่ง” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“สูงอายุน่าจะระดับหน่ึง ชราก็แก่ไม่สามารถท�าอะไรได้แล้ว ช่วยตัวเองไม่ได้ ชราคือ 
หมดแล้ว ต้องมีคนช่วย…คือผู้สูงอายนี่ยังท�างานได้ แต่ว่าคนชรานี่ ท�าอะไรไม่ไหว  
หมดสภาพแล้ว” (ข้าราชการหญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ในทัง้สองเขตพ้ืนที ่ ข้าราชการ ส่วนใหญ่เหน็ควรว่าอายนิุยามผูส้งูอายคุวรจะปรบัสงูขึน้กว่าทีอ่าย ุ60 ปี 
โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพท่ีดีขึ้น มีอาหารการกิน การรักษาพยบาลรวมถึง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น คนที่อายุ 60 ปี ยังคงมีสมรรถภาพและความสามารถในการท�างานและ 
พึง่พงิตนเองได้ดกีว่าแต่ก่อน การเกษียณอายรุาชการจงึน่าท่ีจะขยายออกไปได้มากกว่าทีอ่าย ุ60 ปี เช่นเดียวกับ 
อายใุนการนยิามผูสู้งอาย ุผูร่้วมสนทนาเหน็ว่า การก�าหนดนยิามทีอ่าย ุ60 ปีเป็นเพียงกรอบอายทุีม่กีารก�าหนด
มานานแล้ว ซึ่งน่าจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้

อย่างไรกต็าม ข้าราชการ จ�านวนหนึง่ก็เห็นต่างไปบ้างว่า นยิามผู้สงูอายทุีอ่าย ุ 60 ปียงัคงเหมาะสมอยู ่
เนื่องจากแม้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่จ�านวนมากก็มีโรคประจ�าตัวและโรคเรื้อรัง และแต่ละคนก็มีสุขภาพ
และข้อจ�ากัดในด้านต่างๆ เมื่ออายุสูงขึ้นที่แตกต่างกัน

“มนัสามารถเขยบิขึน้ได้เนอะ ปัจจุบนัคนอายมุากข้ึน สขุภาพดขีึน้ มนักเ็ลยอาจจะเขยบิขึน้ 
น่าจะ 65 หรือไม่เกิน 70...ความที่เราคุ้นเคยมาตลอด มันก็เลยติดภาพว่าต้อง 60 แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ในทางปฏิบัติ ณ ปัจจุบันนี้ คนที่มีประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ 
มักจะเป็นคนที่ 60 กว่าขึ้นไปหรือที่ 65” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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“ก็คิดว่าควรจะอยู่ท่ีอายุ 60 ถึงแม้นว่าปัจจุบันคนจะอายุยืน เพราะว่าจะเป็นคนที่ 
อายุยืนที่อมโรค จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา พร้อมกับการบริโภค วิธีการกินอาหาร อย่าง
ชาวบ้านเรานี่ ตอนนี้สถิติเป็นโรคเบาหวานค่อนข้างเยอะ เมื่อก่อนจะไม่เป็น แต่เดี๋ยวนี้
เป็นเกือบทุกหมู่บ้าน อยู่สถานีอนามัย ทุกๆ วันศุกร์เค้าจะมาเจาะเบาหวาน คนไข ้
เบาหวานนี่จะเต็มเลย คืออายุยืนแต่ยืนอย่างอมโรคมีโรคประจ�าตัวค่อนข้างเยอะ” 
(ข้าราชการ หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ข้าราชการทัง้สองเขตแสดงความคดิเห็นทีห่ลากหลาย โดยส่วนใหญ่เหน็ว่าผูห้ญิงมอีายยุนืยาวกว่าผูช้าย 
สุขภาพดีกว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล้า บุหรี่ น้อยกว่า ดูแลสุขภาพตนเองดีกว่า ท�าให้มีแนวโน้ม 
จะแลดูอ่อนเยาว์กว่าผู้ชายที่อายุเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุทุกคนเห็นว่าควรก�าหนด
เกณฑ์อายุที่เท่ากันทั้งส�าหรับผู้หญิง ผู้ชาย อาจจะเป็นที่อายุ 60 ปีหรือ 65 ปีก็แล้วแต่ เพื่อความเท่าเทียม 
ของสทิธติามรฐัธรรมนญูและความเป็นมาตรฐานเดยีวในการบรหิารจดัการและวางแผนของรฐัในเชงินโยบาย

“ก็โอเค เพื่อให้อะไรหลายๆ อย่างมันง่าย ต่อการบริหารจัดการ ทั้งเชิงนโยบาย ทั้งอะไร
ทุกอย่าง มันก็น่าจะเท่ากัน 65 อะไรอย่างนี้” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ในความเท่าเทียม ผมว่าต้องเหมือน เพราะว่าระบุตามความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
มันได้สิทธิ์เท่ากัน” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในความคดิเหน็แรก ผูร่้วมสนทนาส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่าคนในชนบทโดยเปรยีบเทยีบมีความแขง็แรง
ของร่างกายรวมถึงสุขภาพทั่วไปที่น่าจะดีกว่าคนในเมือง แต่มีลักษณะภายนอกที่แลดูสูงอายุและทรุดโทรม
กว่าคนในเมือง แต่การอภิปรายก็น�าไปสู่ข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันคนในเมืองและคนในชนบท อาจจะไม่ได้มี
ความแตกต่างกนัมากนกัเมือ่เทียบกบัในอดตี เนือ่งจากการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างพ้ืนทีส่ะดวกมากขึน้ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่การพัฒนาเข้าไปถึงทั่วท�าให้วิถีชิวิตและมาตรฐานการด�ารงชีพไม่แตกต่างกันมากนัก

ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ข้าราชการทั้งสองเขตเห็นควรให้ก�าหนดนิยามที่เกณฑ์อายุเดียวกัน 
ทั้งส�าหรับประชากรในเขตเมืองและประชากรในเขตชนบท เพราะควรจะมีความเท่าเทียมกัน

6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

ข้าราชการส่วนใหญ่ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท เห็นว่าเกณฑ์อายุแต่ละเกณฑ์ สามารถก�าหนด 
แยกออกจากกันหรอืแตกต่างกนัได้ จ�านวหนึง่แสดงความเห็นว่าอายใุนการเริม่รบัสวสัดกิาร รวมถงึเบีย้ยงัชพี 
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สามารถปรับลงมาในช่วงอายุที่ต�่าลง เช่นที่อายุ 55 ปีได้ ในขณะที่นิยามผู้สูงอายุและก�าหนดเกษียณอายุ
ราชการขยายออกไปที่อายุที่สูงขึ้นได้เช่นท่ีอายุ 65–66 ปี การขยายก�าหนดเกษียณอายุ ควรก�าหนดที่อาย ุ
ที่แตกต่างกันส�าหรับข้าราชการที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน และควรมีการคัดกรองตามความสามารถและ
ประสิทธิภาพการท�างาน อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมสนทนาจ�านวนหนึ่งเห็นว่า หากมีการขยายเกณฑ์อายุตัวใด
ตัวหนึ่งออกไป ก็ควรขยายเกณฑ์อายุที่เหลือด้วย

“ถ้าให้ต่อมันก็ดี แต่ว่าประสิทธิภาพในการท�างานมันก็น้อยลง สู้เอาคนใหม่มาท�าไม่ได้ 
แต่คนที่ดีจริงมันก็ต้องถูกคัด แต่มันต้องแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ไหม คงลงรายละเอียด 
ลึกกว่านี้ ต้องลงลึกไปอีกทีหนึ่งนะ ที่ขยายนะ “ดี” แต่การให้ผู้สูงอายุท�างานหลังจาก 
60 ปี มันต้องคัด” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“เรื่องการเกษียณตามอายุราชการ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คือก็ดู
ที่ความสามารถในการท�างาน การจะก�าหนดเกษียณตายตัวของแต่ละหน่วยงานอาจจะ
ไม่เหมือนกันก็ได้” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

“ตัวสวัสดิการมันน่าจะเริ่มให้ได้สักท่ี 55 เพราะว่า 55 มันจะมีภาระเยอะนะ เท่าที่ดู  
โดยเฉพาะภาระทางสังคมภาระมันจะเยอะขึ้น...พอถึงตรงนี้เงินเดือนมันค่อนข้างจะต�่า 
แล้วพวกที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมทั้งหลาย ออกจากโรงงานแล้วก็หยุด ไม่มีเงินแต่ค่า
ใช้จ่ายก็ยังบานเบิก...เกษียณผมว่าไปที่ 65 ได้ การบอกว่าเป็นผู้สูงอายุก็น่าจะ 65 ได้” 
(ข้าราชการ ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

7. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ข้าราชการ ทั้งสองเขต แสดงความเห็นว่าการขยายนิยามผู้สูงอายุ ไม่น่าก่อให้เกิดผลกระทบใดในด้าน
บรรทดัฐานทางสงัคม การให้ความเคารพนบัถอืและความกตญัญขูองเดก็รุน่หลงัเนือ่งจากมองว่าในสงัคมไทย 
การให้ความเคารพเป็นลักษณะของการเคารพโดยบุคคลตามอายุหรือศักดิ์ความสัมพันธ์ที่สูงกว่า ไม่เกี่ยวกับ
ความเป็นผู้สูงอายุ ส�าหรับผลกระทบต่อบุคคล น่าจะเป็นผลกระทบในด้านดีท่ีท�าให้คนใกล้วัยสูงอายุ (อายุ 
60–64ปี) มกี�าลังใจและรูส้กึว่ายงัมแีรงท�างานต่อไป มคีณุค่าต่อสงัคม เมือ่สขุภาพจติด ีสขุภาพกายกจ็ะดตีาม
ไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีเช่นกันต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการมีโครงสร้าง
ประชากรในวัยท�างานเพิ่มขึ้นและผู้สูงอายุลดลง

อย่างไรกต็าม หากการขยายนยิามผูส้งูอายนุ�าไปสูก่ารเลือ่นการจ่ายเบ้ียยงัชพี กจ็ะก่อให้เกดิผลกระทบ
ด้านลบต่อกลุ่มแรงงานภาคเอกชนที่ท�างานไม่ไหวแล้วและไม่มีหลักประกันรายได้ในยามชรา เหมือนกับ
ข้าราชการ
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“เรื่องของความสามารถในการผลิต ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเขยิบช่วงอย่างนี้ มันท�าให ้
รู้สึกว่าประเทศยังผลิตได้อีกเยอะ หมายถึงการผลิตทางเศรษฐกิจ ก็น่าจะท�าให้ดีขึ้น 
ในภาพลักษณ์ของประเทศ...ในแง่ความรู้สึก มันเหมือนกับมีก�าลัง มีก�าลังมากขึ้น คิดว่า
มนัจะมผีลเยอะต่อเรือ่งเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ มนัน่าจะส่งเสรมิให้มปีระสทิธภิาพด”ี 
(ข้าราชการ ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ก็คงดีขึ้น เพราะว่าคนสูงอายุก็คือคนท่ีต้องให้การดูแล คือเค้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
ถ้าสัดส่วนประเทศของเรามีน้อยลง ก็แสดงว่ามีคนวัยท�างานเยอะ วัยเด็กเยอะ ก็คงจะ
เป็นสิง่ด ีถงึแม้นว่าจะเป็นแค่ตวัเลขเท่านัน้ แต่ว่าแสดงว่าคนวยัท�างานเยอะ (ข้าราชการ 
หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

8. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ข้าราชการท่ีร่วมสนทนาทั้งสองเขต แสดงความเห็นว่า ตราบใดที่การเลื่อนนิยามผู้สูงอายุไม่ส่งผล 
กระทบอายเุริม่ต้นในการรบัสวสัดิการ/เบีย้ยงัชพี การเล่ือนหรือขยายนยิามกน่็าจะสามารถด�าเนนิการได้โดย
ไม่มีแรงต่อต้านจากสังคม การด�าเนินการควรมีการท�าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากสังคม ก�าหนด
แผนระยะเวลาล่วงหน้าที่ชัดเจนว่าจะขยายเมื่อไร อย่างไร และภายในปีไหน ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจง
เหตุและผล รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่คนไทย (โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นหลัง) ว่า หากยังไม่ 65 ปี ถือว่ายังไม่
นับว่าแก่ การชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีหรือไม่มีต่อสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพ เป็นอีกเรื่อง
ที่มีความส�าคัญ

“ถ้าเกิดว่าเค้าท�าอย่างนี้ขึ้นมาได้ ค�านิยามประกาศออกไป เชื่อว่าไม่มีใครต่อต้าน แต่ว่า
ในหลกัการต่อไป คณุจะต้องแจงรายละเอยีด ให้ชดัเจนเข้าใจว่าในการเล่ือนของเราต้อง
มีอย่างนั้นอย่างนี้นะ เงื่อนไขต้องตั้ง” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ต้องเดก็รุน่หลงัจากเราลงไป ถ้ารุน่เราถามใครก ็60 ทัง้นัน้...คือรุน่เรานีเ่ปลีย่นยากแล้ว” 
(ข้าราชการ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละ
เขตพื้นที่ ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวชาย 4 คน และผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวหญิง 4 คน รวมเขตละ 8 คน (รวม 16 คน ในทั้งสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 45–59 ปี จาก
การสนทนากลุ่ม สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในมมุมองของผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตัว ความคดิแรกเกีย่วกบัความหมายของผู้สูงอาย ุคอื การนกึถึงบดิา
มารดา หรอื ปู่ ย่า ตา ยาย ของตนเอง ซึง่ตคีวามไปถงึผูท้ีอ่ยูใ่นวยัทีค่วรพกัผ่อน อยูส่บายๆ ไม่ควรต้องมภีาระ
อะไรมากมาย เข้าวัดฟังธรรม ดูแลลูกหลานเด็กเล็กอยู่ที่บ้าน เป็นวัยที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  
ได้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากเป็นวัยที่จะมีข้อจ�ากัดด้านสุขภาพและการท�างาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมีคุณค่าในด้านประสบการณ์ชีวิตและการสะสมภูมิปัญญา  
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญในการถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ 
แม้ว่าเกณฑ์อาย ุ(ที ่60 ปีในปัจจบัุน) อาจจะไม่เหมาะสมเสยีทีเดยีวในการระบวุ่าบุคคลเป็นผูส้งูอายแุล้ว และ
ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเช่น ในเรื่องสรีระร่างกาย ศักยภาพความรู้ความสามารถในการท�างาน
และพึง่พาตนเอง แต่ผูร่้วมสนทนาส่วนใหญ่ทัง้สองเขต กย็งัเหน็ควรให้มกีารก�ากบัด้วยเกณฑ์อายเุช่นทีเ่ป็นอยู่ 
เพื่อให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ตรงกันและไม่วุ่นวายในการตีความหมาย

“เหมือนคนเข้าวัดฟังธรรมไปแล้ว เป็นวัยนั้นไปแล้ว เป็นวัยที่สบายๆ …คือเป็นวัย 
ท่ีไม่ต้องมาท�างานแล้ว คือถ้าผมเห็นสูงอายุ ก็คือไปเลี้ยงหลาน” (ผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“จริงๆ 60 ก็ไม่ใช่จะฟันธงว่าเป็นผู้สูงอายุ คือเราอาจจะมองในหลายๆ บริบท เช่น  
บริบทของสรีระร่างกายของกลุ่มบุคคลคนนั้นด้วย อันที่สอง คือในส่วนขององค์กรที่เขา
ท�างานอยู่ อันท่ีสามคือ ศักยภาพของตัวบุคคล เช่นศักยภาพทางด้านร่างกาย ความรู้
ความสามารถ แล้วก็ความต้องการขององค์กร สมมุติว่าถ้าเรามองในบริบทของสุขภาพ
ร่างกาย” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“...บางทีเราไปนั่งคุยกับปราชญ์ชาวบ้าน คนแก่ๆ นั่งฟังได้เป็นวันสองวัน ฟังได้ไม่ซ�้ากัน
เลย จริงๆ แกจะพูดบางครั้งมันมีหลักการในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ หลักในการ 
ด�าเนินชีวิต ซึ่งเค้าไม่ใช่เจ้านาย ไม่ใช่ข้าราชการ แต่มันสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต  
ที่อยู่สายกลาง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวัทัง้สองเขต มคีวามเห็นคล้ายคลึงกนัว่า ค�าเรียก “ผู้สูงอาย”ุ นัน้ ให้ความหมาย 
กลางๆ หมายถงึคนทีม่อีายสุงูขึน้ในช่วง 60–70 ปี ก�าลังอยูใ่นช่วงเปล่ียนผ่านเข้าสู่วยัชราหรือการเป็นคนชรา 
หมายถึง คนท่ีอายุมากแล้วจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผมขาวหมดหัว เดินไม่ค่อยจะไหว ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุ  
70 ปี หรือ 80 ปีข้ึนไป ค�าว่าคนแก่ ให้ความหมายของความสูงอายุที่อยู่ระหว่าง ค�าว่าผู้สูงอายุและค�าว่า  
คนชรา

ค�าว่าผูอ้าวโุส อาจไม่จ�าเป็นต้องเกีย่วกบัการมอีายมุากเสมอไป แต่หมายถงึคนทีม่คีวามรู ้ความคดิความอ่าน 
มากและมีประสบการณ์ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีอายุเพียง 40 หรือ 50 ปี ก็ได้ ในภาษาอีสาน มีค�าเรียกว่า พ่อตู้แม่ตู้ 
หรือ พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ซึ่งเป็นสรพพนามเรียก ตายาย ไม่จ�าเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ในเขตเมือง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเห็นตรงกันว่าอายุนิยามผู้สูงอายุควรที่จะขยายออกไปในช่วงอายุ
ที่สูงขึ้นถึงอายุ 65 ปี หรือ บางที 70 ปี เนื่องจากสุขภาพของคนไทยทั่วไปดีขึ้น อย่างไรก็ตามเบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการที่มีแก่ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังควรก�าหนดที่อายุ 60ปีตามเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนอาจจะมี
สุขภาพที่ดี แต่ความสามารถในการหารายได้ก็ลดน้อยลง หลายคนต้องหยุดท�างานหรือออกจากงาน ซ่ึงก็
จ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

ในเขตชนบท ในเบื้องต้นผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่านิยามที่อายุ 60 ปีนั้นเหมาะสมดีแล้ว เป็นวัยที่
คนเราควรจะได้พักผ่อนแล้ว แต่ในด้านการท�างาน ก็ควรต้องดูตามศกัยภาพของแต่ละคน หากยงัท�าไหวกค็วร
ที่จะได้ท�างานต่อไป ดังน้ันการเกษียณอายุการท�างานในภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนน่าที่จะขยายออกไปได้ 
อย่างไรก็ดี ผู้ส่วนสนทนาท่านหนึ่งเห็นว่า นิยามอายุที่ 60 ปีน้ันต�่าเกินไปซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเอง 
หมดประโยชน์และหมดคุณค่าค่อนข้างเร็วเกินไป ทั้งๆ ที่คุณค่าของผู้สูงอายุมีอยู่หลายด้าน ดังนั้นการขยาย
อายุนิยามออกไปที่ประมาณ 65–67 ปี น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยในการเปลี่ยนทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ 

“น่าจะขยายขึ้นนะ ซัก 65 ก�าลังดี ตอนพี่เป็นสาว พี่คิดว่าอยู่แค่นั้นก็พอ เพราะพี่คิดว่า
ตัวเองจะตายเร็วไง พอถึงตอนนี้ตัวเองจะ 50 ปีเรายังไม่แก่นี่หว่า เรายังคิดว่าคนแก่มัน
แค่ไหน เรายังคิดในใจอยู่นะ เรา 48 ยังไม่แก่ มันยังเหมือนวันที่ผ่านมาอยู่ ยังช่วยเหลือ
ตัวเองได้อยู่” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“อยากจะให้มองในเรื่องทัศนคติของคน 60 ให้มันขยายซะ มันก็จะท�าให้เค้ามีคุณค่า  
ให้ชีวิตเค้ามีคุณค่า ความภูมิใจในการใช้ชีวิต การด�ารงอยู่ อาจจะมีการเสริมการอยู่ร่วม
กันกับคนที่คิดว่าก�าลังจะเกษียณ เปล่ียนทัศนคติซะ ..สวัสดิการรัฐได้ก็ดี” (ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ในทั้งสองเขต ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันในด้านสรีระและ
สุขภาพซึ่งมีผลต่อลักษณะของการสูงอายุ ช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ได้ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เพศ  
ไม่ควรถูกน�ามาใช้ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกันเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่างกันในด้านสิทธิต่างๆ 
ซึ่งจะเกิดเป็นปัญหาได้ หากจะมีการใช้เกณฑ์อื่นประกอบในการก�านดนิยาม เกณฑ์นั้นน่าจะเป็นในเรื่อง 
“สุขภาพ” มากกว่าเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ

“ถ้าจะแยกระหว่างหญิงกับชาย พ่ีว่าน่าจะแยกในเรื่องของสุขภาพไปเลย สุขภาพ 
แข็งแรงหรือไม่แข็งแรง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในเขตเมอืง ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวัหลายคนเหน็ว่า นยิามผู้สูงอาย ุควรมคีวามแตกต่างระหว่างบคุคล
ที่อาศัยในเขตเมืองและเขตชนบท โดยในเขตเมืองนิยามควรจะเริ่มต้นที่อายุประมาณ 65 หรือ 70 ปีขึ้นไป  
ในขณะท่ีในเขตชนบท นิยามควรจะเริ่มที่อายุต�่ากว่า ที่ประมาณ 55 ปีขึ้นไป เนื่องจาก คนในสองพื้นที่ 
มีวถิชีีวติ รปูแบบการท�างาน ระดบัการศกึษา ฐานะ ทีต่่างกนัซึง่ท�าให้ความสงูอายมุคีวามแตกต่างกนั อย่างไร
ก็ตาม ในทางปฏิบัติ การแยกนิยามผู้สูงอายุระหว่างเขตเมืองและชนบทมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจาก 
การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกท�าให้คนย้ายถิ่นไปมาระหว่างเมืองและชนบทได้โดยง่าย

ผู้ประกอบธรุกจิส่วนตวัในเขตชนบทกลบัเหน็ว่าแม้ผูค้นในสองเขตจะมคีวามแตกต่างกนั แต่นยิามหรอื
เกณฑ์อายุที่ใช้ในการก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุก็ยังควรเท่ากัน ไม่แตกต่างกัน

“บางครัง้เราอยูใ่นสงัคมชนบท ผูส้งูอายใุนเมอืงกบัชนบทเราจะมองต่างกนั ถ้าในบ้านเรา 
เขาจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ไม่ต้องท�างาน ปกติต้องท�าไร่ท�านา ผู้สูงอายุแถวบ้านผม
ปกตจิะเลีย้งหลานอยูบ้่าน ส่วนมากพ่อกบัแม่จะไปท�างานกรงุเทพฯ แล้วผูส้งูอายจุะมอง
ไปในมมุมองต้องอยูบ้่านเลีย้งหลาน แล้วก็ไม่ค่อยท�างานหนกั แต่มองคนกรงุเทพฯ ในเมอืง 
เขายังมีประสิทธิภาพในการท�างาน “(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“เราสมัผสัได้ว่าคนอยูใ่นเมอืง 60 เขายงัไม่แก่นะ จะเป็นผูส้งูอายกุน่็าจะซกั 70 แต่ชนบท
นี ่50 กแ็ก่นะ เขาท�างานตากแดดตากลม...นยิามมนัควรจะแยกอยู ่แต่ว่ามนัจะแยกยาก 
คนในเมืองกับคนชนบท ไปมาหาสู่กัน มันก็จะสลับกันไปมาได้ ถ้าจะมาเป๊ะว่าอายุเท่านี้
อยู่ในเมือง มันจะแยกยาก” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“คนชนบทแข็งแรง แต่ว่าคนในเมืองก็จะเหมือนหนุ่มกว่า ดูสุขภาพดูดีกว่า ถึงร่างกาย 
จะไม่แข็งแรงเท่ากับคนชนบท เค้ารู ้จักแต่งตัวอะไรอย่างนี้ แต่ก�าลังสู ้คนชนบท 
ไม่ได้หรอก” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 
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6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

ในทั้งสองเขต ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าเกณฑ์อายุทั้งสามควรที่จะแยกออกจากกัน อายุเกษียณสามารถ 
ที่จะขยายออกไปได้ถึงท่ีอายุ 65 ปี หรือ 70 ปี โดยพิจารณาตามศักยภาพการท�างานและความเหมาะสม 
ของลักษณะงาน ในขณะที่อายุรับสวัสดิการ โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพ น่าจะคงที่อายุ 60 ปี หรือ อาจจะลดต�่าลง
มาที่อายุ 55 ปี (ส�าหรับเขตชนบท) เนื่องจาก ในช่วงอายุดังกล่าวเป็นวัยที่คนท�างานไม่ค่อยไหวแล้วและเริ่ม
เป็นภาระแก่ครอบครัว ส่วนนิยามผู้สูงอายุก็อาจจะปรับเพิ่มเป็นที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปีก็ได้ หรือ บางคน 
คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

“65 คือเกษียณ นั่นละ แต่ 60 คือผู้สูงอายุ คือไม่อยากให้มาคู่กัน คือต้องแยกออก ..คือ 
60 เราจะได้รู้ว่า ผู้สูงอายุแล้วนะ วันรดน�้าคนแก่ 60 ก็เรียกมารดน�้าอะไรอย่างนี้ แต่
เกษยีณก็ถกูเลือ่นไปที ่65 ได้ คนกต็อ้งมีพลังในการท�างานอยู่” (ผูป้ระกอบธรุกจิสว่นตัว 
ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

7. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

เช่นเดียวกับกลุ่มสนทนาอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเห็นว่าการขยายนิยามจะไม่ส่งผลกระทบใด 
ต่อบรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องการให้ความเคารพหรือการกตัญญูแก่ผู้สูงอายุของเด็กรุ่นใหม่ แต่การขยาย
นิยามน่าจะส่งผลดต่ีอตวับคุคลในวยัสงูอายใุนด้านจติใจและความรูส้กึทีย่งัไม่ถกูก�าหนดว่าเป็นผูส้งูอาย ุท�าให้
รู้สึกว่ายังมีคุณค่าและมีความสามารถอยู่ เกิดความภูมิใจในการมีชีวิตอยู่มากขึ้น มีความรู้สึกต้องดูแลสุขภาพ
ของตนเองให้ดีขึ้น ยังขยันท�างานต่อไปอีก เพราะว่ามีระยะเวลานานข้ึนกว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือในวัยท่ีควร
พกัผ่อนหรอืท�างานน้อยลง สุขภาพจติกด็ขีึน้ ท�าให้สขุภาพในภาพรวมของคน น่าจะดขีึน้ อย่างไรกต็าม จ�านวน
หนึง่แสดงความเหน็ว่าการขยายนยิามไม่น่าจะก่อให้เกดิผลใดๆ ต่อคนทัว่ไป เพราะมเีร่ืองทีค่นเรารับรู้และให้
ส�าคญัมากกว่าเช่น เรือ่งสขุภาพ และการเจบ็ป่วย ความทรุดโทรมของร่างกาย ซ่ึงไม่เกีย่วกบันยิามหรือเกณฑ์
อายุว่าสูงอายุแล้วหรือยังไม่สูงอายุ ส�าหรับผลกระทบในด้านลบ หากการขยายนิยามไม่น�าไปสู่การเลื่อนอายุ
เริ่มรับเบี้ยยังชีพ ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่า ไม่น่ามีผลกระทบในด้านลบใดๆ 

“ไม่มีนะ อย่างคนอีสาน 50 เขาก็นับถือกัน ก็ยังเรียกกันว่าแม่ๆ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับ
ประเพณี วัฒนธรรมด้วย โดยตัวของพี่ไม่ได้เคารพคนที่ว่าคนนี้เป็นผู้สูงอายุ เพราะว่า 
ไม่รู้เลยด้วยซ�้าไปว่าผู้สูงอายุคืออะไร เราเห็นคนแก่เราก็ยกมือไหว้อยู่แล้ว มันเป็น
วัฒนธรรมของคนอีสาน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“มันยังไม่แก่ เพราะถ้าแก่ มันเหมือนกับว่าเรามันหมดประสิทธิภาพไปแล้ว มันจะหมด
ความหมาย ทางด้านสังคม...ด้านลบไม่น่าจะมี ถ้า 60 ยังได้สวัสดิการต่างๆ เหมือนเดิม 
ถ้าเลื่อนไปเป็น 65 น่าจะแฮปปี้” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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“ก็ต้องท�าให้ตัวเองดูดีอยู่ ต้องหมั่นดูแลตัวเองเรื่อยๆ เพื่อที่ว่าพอถึงจุดนั้นแล้วจะยัง 
ไม่แก่...มนัเป็นแรงเสรมิ แรงกระตุน้ สมมตุว่ิาผมจะเกษยีณเดอืนหน้า เดอืนนีผ้มไม่อยาก
ท�าอะไรแล้ว ถ้าเพิ่มไปอีก 5 ปี ก็ต้องคิดตรงจุดนี้อีก มีแรงกระตุ้นอีก มันเหมือนเป็น 
ก�าลังใจให้คนว่าเรายังไม่สูงอายุนะ ถ้าผู้สูงอายุเป็น 70 นะ แสดงว่ามันท�าให้เรา 
อยากอายยุนืขึน้ เป็นไปได้ท�าให้คนอยากรกัษาสขุภาพมากขึน้” (ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั 
ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

8. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ในท้ังสองเขต ผู้สนทนาเห็นว่า หากการขยายนิยามผู้สูงอายุไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
สวัสดกิารหรอืเบีย้ยงัชพี กน่็าทีจ่ะสามารถด�าเนนิการได้โดยไม่มกีารต่อต้าน อย่างไรกต็าม แม้รฐัอาจจะยนืยนั
ว่าจะไม่มีผลกระทบใดกับเบี้ยยังชีพ แต่คนไทยโดยท่ัวไปโดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุใกล้รับเบี้ยยังชีพก็ยังมีแนวโน้ม 
ที่จะมีความกังวลใจอยู่ซ่ึงอาจน�าไปสู่การต่อต้านได้ ดังนั้น การท�าประชามติ การประชาสัมพันธ์ ชี้แจง  
หลกัการและเหตผุลของการขยายอายนิุยาม เพ่ือสร้างความเข้าใจและความชดัเจนของข้ันตอนการด�าเนนิการ
กับประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีต้องให้ความส�าคัญ กระบวนการในการเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนความคิด 
ของคนไทยว่าอายุ 60 ปี ยังไม่แก่ รวมถึงข้อก�าหนดหรือเกณฑ์นิยามอายุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุ 
ซึง่กค็วรต้องปรบัเปลีย่นให้ล้อกนัไปเป็นอกีเร่ืองส�าคญัทีต้่องพจิารณาควบคูก่นัไป โดยเฉพาะกบักลุม่ประชากร
เด็กและคนรุ่นใหม่

“การขยายนิยามไปที่ 65 จะต้องปรับทัศนคติหมด ต้องให้มันซึมซับไปเรื่อยๆ ให้คน 
หันมามองท่ีคุณค่าของตัวเองมากกว่า...การปรับเปลี่ยนมันก็ยากอยู่ แต่ก็ตอกย�้าได ้
ถ้าโปรโมทหนักๆ ต่อเนื่องให้เห็นความส�าคัญ เหมือนแต่ก่อนลูกมากจะยากจน โปรโมท
จนคนไม่มีลูก หรืออย่างถุงยางอนามัย ไปซื้อก็อาย แต่ทุกวันนี้ไปซื้อตะโกนเรียกซื้อ 
เสียงดัง เหมือนสร้างแนวคิดใหม่ เปลี่ยนทัศนคติ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย  
เขตชนบท ขอนแก่น) 
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กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ร่วมสนทนากลุ่มทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบท ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชาย 4 คน และผู้สูงอายุหญิง 4 คน รวมเขตละ 8 คน (รวม 16 คน) ทั้งหมด
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 73 ปี ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนาในแต่ประเด็น 
การสนทนา

สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อกล่าวถึง ค�าว่าผู้สูงอายุ จากความคิดเห็นของผู้สูงอายุท่ีร่วมสนทนา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 
ตามปีปฏิทินตามที่ก�าหนดโดยทางการที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจ�าตัว สรีระภายนอก
เปลี่ยนแปลง ผิวหนังเหี่ยวย่น มีศักยภาพในการท�างานลดลง พึ่งพาตนเองได้น้อยลง อยู่บ้านดูแลลูกหลาน  
ในความหมายด้านบวก ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์มาก เป็นผู้รวบรวมภูมิปัญญาของสังคม เช่น  
เก่ียวกับ การประกอบพธิกีรรมต่างๆ หรอืยาสมนุไพร ผูส้งูอายจุ�านวนหนึง่แสดงความเหน็ว่า บางครัง้ผูส้งูอายุ
อาจไม่จ�าเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปแต่เป็นไปตามสถานภาพในครอบครัวที่เปลี่ยนไป เช่น คนที่มีหลานแล้ว 
แม้จะมีอายุ 50 ปี ก็นับว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วในครอบครัวนั้น นอกจากนี้ การนิยามผู้สูงอายุก็ควรต้องพิจารณา
ความรู้สึกของคนที่สูงอายุด้วย บางครั้ง คนที่มีอายุ 60 ปี หรือ 70 ปีขึ้นไปแล้ว ก็อาจไม่รู้สึกว่าตนเองเป็น 
ผู้สูงอายุ หรือ แก่แล้วก็เป็นได้ แต่ในกรอบข้อก�าหนดของสังคม คนคนนั้นก็ต้องยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ

“ภาคอีสานนี้เนอะ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ก็จะรวมอยู่เป็นก้อน ไม่ถึง 60 ปี 
ก็จะเป็นผู้สูงอายุได้ เป็นครอบครัว เพราะว่าเค้าจะนับถือคนที่อายุสูงกว่า แบบว่าพ่อแม่
อย่างนี ้เค้าจะนบัถอืแบบนี ้ลกูหลานกจ็ะพากันนบัถอื ไม่ถงึ 60 ปีกเ็ป็นได้ ส�าหรบัสถาบนั
ครอบครัวนะ” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ในความหมายของผู้เฒ่าก็คือ ผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็อย่างเช่น ถ้าผู้ชายก็จะเป็น
พราหมณ์ พราหมณ์สวดสู่ขวัญ พราหมณ์แต่งงาน อะไรพวกนั้นนั่นก็คือผู้เฒ่า ถ้าเป็น 
ผู้หญิงก็มีความสามารถในเรื่องเป็นหมอต�าแย ท�าคลอด ท�าบายศรีได้ ท�ายาสมุนไพร  
อะไรพวกนี้ ..พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ถ้ามีอายุมากๆ ขึ้นไปความขลังของที่มีอายุนี่ จะท�าให้ 
ผู ้แก่นี่มีประสบการณ์เรื่องยาสมุนไพร มีประสบการณ์ในเร่ืองภูมิปัญญาชาวบ้าน”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

เกี่ยวกับค�าเรียก ค�าว่าผู้สูงอายุ เป็นค�าเรียกกลางๆ ตามความหมายของราชการ หมายถึงผู้ที่มีอายุ  
60 ปีขึ้นไป ซ่ึงอาจจะมีทั้งคนที่ยังช่วยตนเองได้ ท�างานได้ และคนท่ีช่วยตนเองไม่ได้ ท�างานไม่ไหวแล้ว  
ในกลุ่มหลังนี้ อาจถือว่าเป็นผู้ชราหรือคนชรา หรือผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีแล้ว อายุอาจจะมากถึง 80 หรือ 90 
ปี ส�าหรับค�าว่าผู้เฒ่าผู้แก่ ในภาษาอีสาน หมายถึง ตายาย ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือในอีก 
ความหมายกอ็าจหมายถงึ ผูท้ีม่ภีมูปัิญญา มภีมูปัิญญาชาวบ้านในเร่ืองพิธกีรรมหรือยาสมุนไพรท้องถิน่ ค�าว่า 
ผู้อาวุโส เป็นการเรียกบุคคลเพื่อแสดงความเคารพนับถือ ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์มาก เป็นครูบาอาจารย์ 
เป็นแกนน�าในพิธีกรรมทางศาสนา

“คนชรา นะมัน 100 กว่า 90 กว่า...ชรานี่มันก็หมดอายุขัยไปแล้ว ภาษาคนพูดเนอะ 
หมดอายุไปแล้ว เปิ้นชราไปแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

“บางคน 50 ปี ก็ได้เป็นปู่ยา/ตายายแล้วอย่างนี้ ก็เป็นผู้เฒ่า/ผู้แก่...ภาษาอีสานพ่อเฒ่า
แม่เฒ่า หมายถึงว่า สมมุตินะคะดิฉันมีลูกสาว แล้วลูกสาวแต่งงาน ดิฉันจะเป็นแม่เฒ่า 
ไม่สนใจว่าอายุจะเป็นเท่าไร อายุ 30, 40 ก็เป็นแม่เฒ่า “จะซื้อขนมไปอะหยัง ซื้อไปให้
แม่เฒ่าผม ไปให้พ่อเฒ่าผม” คือพ่อเฒ่าแม่เฒ่า..ถ้าเป็นแม่ของฝ่ายชาย ก็เรียกย่า  
“แม่ย่า พ่อปู่” นี่คือผู้เฒ่า..พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็คือพ่อตาแม่ยายของลูกเขย” (ผู้สูงอายุ หญิง 
เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ผู้อาวุโส ภาษาอีสานก็เรียกคนที่แก่ คนที่เคารพนับถือ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน 
หัวหน้าชุมชน หมายถึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามวัดวาอารามก็ดี เป็นแกนน�าในการไหว้พระ...
เป็นคนที่มีเคารพนับถือของชาวบ้าน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ในเขตชนบท ผู้สูงอายุทุกคนเห็นว่าการก�าหนดเกณฑ์อายุท่ี 60 ปีมีความเหมาะสมดีแล้วและไม่ควร
ขยายอายนุยิามออกไป เนือ่งจากคนทีม่อีายอุยูถ่งึ 60 ปี กม็น้ีอยอยูแ่ล้ว คนในพืน้ทีเ่สยีชวีติในช่วงอาย ุ50–55 ปี 
เป็นจ�านวนมาก อีกท้ังที่มีชีวิตอยู่ก็มีโรคเร้ือรังและสุขภาพไม่ค่อยดี หากขยายนิยามอายุผู้สูงอายุออกไป 
น่าจะไม่เหมาะสม

แต่ในเขตเมือง ผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่งเห็นว่านิยามผู้สูงอายุควรขยายเกณฑ์อายุออกไปเป็นที่ประมาณ
อาย ุ65 ปี เหตผุลเพราะผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60–64 ปีจ�านวนมากยงัแขง็แรงมคีวามสามารถในการท�างานไม่ต่าง
จากคนในวัยท�างาน การขยายอายุนิยามน่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ สามารถท�างานได้ต่อไปยาวนานขึ้น  
พึ่งตนเองได้นานขึ้น นอกจากนี้ ผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบรรทัดฐานสังคมบาง
เรือ่งต่อผูส้งูอายท่ีุเปลีย่นไป เช่น ในงานประเพณสีงกรานต์ทีป่กติจะมกีารเชญิผูส้งูอายเุพือ่ขึน้รดน�า้ด�าหวัและ
รับของขวัญอวยพรจากลูกหลานในชุมชน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีด้วยจ�านวนผู้สูงอายุท่ีมีมาก เกณฑ์อายุท่ีใช้ในการ



112  มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

เรียกผู้สูงอายุก็ใช้ที่เกณฑ์อายุ 65 ปีขึ้นไป แทนที่เกณฑ์อายุ 60 ปี เหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุใน
เขตเมอืงอกีจ�านวนหนึง่ก็ยงัคงเหน็ว่า อาย ุ60 ปีเหมาะสมแล้วเนือ่งจากคนทีเ่ข้าสูว่ยัดงักล่าวนี ้แม้จะแขง็แรง
อยูแ่ต่ความคล่องตวัและความสามารถในด้านต่างๆ รวมถงึการท�างานกล็ดลงแล้วซึง่กเ็หมาะทีจ่ะเป็นผูส้งูอายุ
ได้แล้ว

“มนักพ็อด ี60 ปี นีก่เ็ป็นผูส้งูอายุแล้ว...ถ้าจะเอา 70 บางคนกไ็ม่ถงึกต็ายก่อน...ส่วนมาก
คนจะบ่ถึงอยู่เนอะ ตายก่อน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

“ในความรู้สึก 60 ปีนี่ หลายท่านหลายคนยังมีค่าอยู่ ยังมีคุณค่าในการท�างาน ยังม ี
ความสามารถอยู่ ถ้าเกิดว่าเขยิบขึ้นไปสักนิดหนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องที่น่าคิด..ถ้าหากจะถือ
เกณฑ์ว่าผู้สูงอายุสัก 65 ปีขึ้นไป น่าจะพอฟังได้อยู่” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ผู้สูงอายุในชุมชนนะมีเยอะ งานสงกรานต์ เค้าให้ของขวัญผู้สูงอายุ เค้าเรียกแต่ 65 ขึ้น 
ถ้าเป็น 60 จะไม่มีของแจกให้ มันเยอะมาก ซึ่งตรงนี้เปลี่ยนมาหลายปีแล้ว” (ผู้สูงอายุ 
หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เห็นว่า หากพิจารณาเป็นในภาพรวม การสูงอายุของผู้ชายและ
ผู้หญิงไม่แตกต่างกันและการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุก็ไม่ควรแตกต่างกัน ควรต้องเท่าเทียมกัน

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สูงอายุในเมืองและในชนบทมีความแตกต่างกันบ้างจากวิถีชีวิตและ
ลักษณะการท�างานที่ต่างกัน แต่ในปัจจุบันความแตกต่างนี้ลดลงจากการที่คนเมืองและคนชนบทเดินทาง 
ไปมาหาสูแ่ละย้ายถิน่ปนกนัไปมา การนยิามผูส้งูอายไุม่ควรแตกต่างกนัในสองเขตพืน้ที ่เพือ่ความเท่าเทยีมกนั

6. การแยกนิยามผู้สูงอายุ อายุเกษียณ อายุที่ได้รับสวัสดิการ (เช่น เบี้ยยังชีพ) 

ผูส้งูอายจุ�านวนหนึง่เห็นว่าเกณฑ์อายทุัง้สามควรแยกออกจากกนัให้ชดัเจน บางเกณฑ์เช่นอายเุกษยีณ
อาจให้มีความยืดหยุ่น บางอาชีพคงท่ีอายุ 60 ปี บางอาชีพอาจขยายออกไป อายุในการรับสวัสดิการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ก็เช่นกัน อาจไม่จ�าเป็นต้องผูกติดกับอายุนิยามผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
พิจารณาต่อไปว่าแต่ละเกณฑ์ควรก�าหนดที่อายุเท่าใด สิ่งที่ส�าคัญคือต้องปรับความเข้าใจของคนทั่วไปและ 
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละเกณฑ์อายุด้วย อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่ง (โดยเฉพาะในเขต
เมือง) เห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องแยกเกณฑ์อายุออกจากกัน การก�าหนดท่ีเกณฑ์อายุเดียวกันเหมือนในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว ซึ่งผู้ร่วมสนทนาไม่เข้าใจเหตุและผลที่ควรต้องมีการก�าหนดแยกเกณฑ์อายุ
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7. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ผูส้งูอายใุนทัง้สองเขต แสดงความเหน็ว่าการขยายนิยามไม่มีผลกระทบต่อการให้ความเคารพหรือการ
ให้ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุของเด็กรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับนิยามการเป็นผู้สูงอายุ 
เก่ียวกับบรรทัดฐานและความเข้าใจของสังคมกับค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าคงไม่เปลี่ยนแปลง
ส�าหรับคนที่อยู่ในวัยใกล้สูงอายุ หรือเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งคงอยู่ที่อายุ 60 ปี เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม  
น่าจะมีผลกระทบต่อบรรทัดฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นถัดไปที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ 

ส�าหรับผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่ง (กลุ่มที่มีอายุ 60–64 ปี) การขยายนิยามผู้สูงอายุจะท�าให้เกิดความรู้สึก
กระชุม่กระชวยข้ึน รูส้กึถึงความมคีณุค่าและประโยชน์ของตนเองมากขึน้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอจิตใจและสขุภาพกาย  
อย่างไรกต็าม ผูส้งูอายอุกีจ�านวนหนึง่มคีวามกงัวลว่าการขยายอายนุยิามผูส้งูอายอุาจจะส่งผลให้ผูส้งูอายุเดมิ 
(ที่อายุ 60 ปี) ต้องเสียสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษบางอย่างที่เคยได้รับในการอ�านวยความสะดวก 
จากภาครฐัไป เช่น ช่องทางพเิศษหรอืช่องทางด่วนของผู้สงูอายใุนการตรวจรบัการรกัษา ซึง่ในส่วนนีก้จ็ะเป็น
ผลกระทบในด้านลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุเดิม

ผู้สูงอายุท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า เมื่อตนเองอายุมากขึ้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเกณฑ์อายุแล้ว การมี
ก�าหนดหรอืไม่มกี�าหนดนยิามผูสู้งอาย ุหรือการขยายนยิามผู้สูงอายกุไ็ม่น่าเป็นเร่ืองทีส่�าคญัหรือจ�าเป็นต้องมี 

“เด็กมันไม่รู ้อายุเราหรอก ถึงเราอายุมาก ตามเกณฑ์ท่ีบอกไว้นี่ มันก็ไม่มีหรอก  
เรือ่งทีว่่าจะอนเุคราะห์เรา ..คอืยงัเคยเหน็คณุยายผมขาวหมดแล้วนี ่ยงัไม่สนใจ คุณยาย
ก็เกาะไปซิ...เค้าก็ไม่ได้สนใจตรงอายุเรา” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ผลกระทบน่าจะเกี่ยวกับส่วนที่รัฐจะเอื้ออ�านวยความสะดวกให้ อย่างน้อยที่สุด  
เช่น เรือ่งเส้นสเีขยีวและสเีหลอืงทีเ่ดนิเข้าไปรบัการรกัษาพยาบาล ทีใ่ห้ผูส้งูอายเุข้าไปได้
สะดวก ก็คงจะถอยลงมา เพราะว่าเลื่อนที่ 60 ไปเป็น 65 พูดง่ายๆ ว่าคนที่ 60–64 ก็ไป
ต่อคิวอันเก่า ซึ่งสิ่งอ�านวยความสะดวกอันนี้ก็จะลดลงไป และส่วนอื่นๆ ที่มีของภาครัฐ
ทีพ่งึจะมพีงึจะให้กบัประชาชนในวนัข้างหน้า ซึง่เรายงัไม่ทราบว่าเป็นอะไรนัน้ อนันีก้จ็ะ
ลดน้อย” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“มันอยู่ที่ครอบครัว บางครอบครัวนี่ แม่ 80, 90 ก็ไม่ดูแลเค้า มันเป็นอย่างนั้น  
แต่บ้านเรากห็ายากนะ คนท่ีไม่ดแูลพ่อแม่นีจ่ะน้อย” (ผู้สงูอาย ุชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

“มันโยงกัน ยิ่งพอมีอายุแล้ว ถ้าสุขภาพจิตดี สุขภาพกายไม่ต้องพูดถึง มันก็จะเอื้อถึงกัน 
มันก็ล้อพันกันไปเลย” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง ขอนแก่น) 
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8. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ในเขตเมือง ผู้สูงอายุเห็นว่าการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุน่าจะท�าได้ยาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการ
เลื่อนนิยามผู้สูงอายุ ถึงแม้การเลื่อนนิยามจะไม่ไปเก่ียวพันกับการรับเบี้ยยังชีพ ผู้ร่วมสนทนาก็เห็นว่าการ
จะท�าให้ประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นคนรุ่นเก่ายอมรับก็ค่อนข้างยากอยู่ เนื่องจากยังคงกังวลว่าจะมีผลกระทบ
ต่อเบี้ยยังชีพอยู่ดี แต่ส�าหรับกลุ่มเด็กหรือคนรุ่นใหม่น่าจะสามารถท�าให้เป็นที่ยอมรับได้ ในแง่การด�าเนินการ 
หากทางราชการต้องการขยาย ผู้สนทนาเห็นว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงต้องยอมรับ

ในเขตชนบท ผู้สูงอายุแสดงความเห็นว่าหากการขยายนิยามผู้สูงอายุไม่เกี่ยวพันกับการรับเบี้ยยังชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงยอมรับและสามารถด�าเนินการได้

“ถ้าเผื่อว่าจะให้ทุกคนรับคงเป็นเรื่องยาก แล้วผมว่าท�าไม่ได้ ท�าไม่ได้ในช่วงวัยพวกเรา 
อันนี้ก็ตั้งแต่ 40, 50 ปีก่อน เราก็รู้ว่าเกษียณ คือเค้ายึดโยงกันอยู่” (ผู้สูงอายุ ชาย 
เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ไม่ต่อต้านหรอกครบั ยอมรบักนัละ ถ้าเบีย้มนักอ็ยูน่ีเ่หมอืนเดมิ...ถ้าไปเกีย่วกบัเบีย้ละ..
ก็ต่อต้าน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 



บทที่ 6

จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุ่มในประเด็นการให้ความหมายและค�านิยามของผู้สูงอายุ ในกลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่) ด�าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ทั้งในเขตเมืองและชนบท เขตละ 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 
10 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 คน) ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกจ้างเอกชน 
กลุ่มธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใน 4 กลุ่มแรก ผู้เข้าร่วมสนทนาเป็นหญิงและชายในวัยท�างาน
อายุระหว่าง 40–59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 60–67 ปี ผลการสนทนากลุ่มในภาพรวม 
สามารถสรุปได้ในแต่ละประเด็นการสนทนา ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงใครคือ ผู้ที่ควรจะเรียกว่า “ผู้สูงอายุ” มีการให้นิยามที่หลากหลาย โดยพิจารณา
จากลักษณะของบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1)  พิจารณาจากอายุตามปีปฏิทิน : ส่วนใหญ่จะนิยามท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ก�าหนด
ของราชการ 

2)  พจิารณาจากลกัษณะเชงิลบ : ร่างกายเส่ือมถอย ทรุดโทรม สุขภาพไม่ดี มโีรคประจ�าตัว ไม่สามารถ
ท�างานได้ ขี้บ่น จุกจิก ขี้หลงขี้ลืม เบื่ออาหาร ดูจากลักษณะภายนอก เส้นผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นวัยที่
ต้องการความพึ่งพิง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นภาระต่อสังคม 

3)  พิจารณาจากลักษณะเชิงบวก : ผู้ที่มีประสบการณ์มาก เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจของครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพกับลูกหลานได้เป็นอย่างดี เป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจแก่ลูกหลาน เป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
และ ยังเป็นผู้น�าเชิงวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม ชอบเข้าวัดท�าบุญ 
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ข้อเสนอในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1)  เห็นควรให้ก�าหนดด้วยอายุท่ีเป็นตัวเลขอย่างเดียว เนื่องจากการก�าหนดด้วยตัวเลขเป็นตัวชี้วัด 
ที่ชัดเจน และเป็นเกณฑ์สากลที่ใช้กันมานานแล้วคืออายุที่ 60 ปี อย่างไรก็ตามมีผู้เสนอให้ขยายออกไปเป็น 
65 ปีหรือ 70 ปี เนื่องจากปัจจุบันคนอายุยืนมากขึ้น และเมื่ออายุที่ 60 ปีก็ยังมีศักยภาพและสามารถท�างาน
ได้อยู่ 

2)  เสนอให้น�าคุณลักษณะเชิงบวก ดังกล่าวข้างต้น มาก�าหนดให้เป็นนิยามผู้สูงอายุ ด้วยเหตุผลที่ว่า 
การน�าคุณลักษณะเชิงบวก เช่น ผู้มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ผู้สูงอายุ 
มีความภูมิใจ มีก�าลังใจมากขึ้น และท�าให้ลูกหลานคิดในแง่บวกกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้การตั้งนิยามเชิงบวก
ดังกล่าวจะเป็นข้อคิดให้กับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติตามหรือปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าตามค�านิยาม และกลายเป็น
คนที่มีประโยชน์มากข้ึน อย่างไรก็ตามมีผู ้ให้ข้อคิดว่าการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุด้วยควาหมายเชิงบวก 
เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นข้อความยากต่อการวัด ไม่เหมือนกับการนิยามด้วยตัวเลข 

3)  เสนอให้นยิาม โดยใช้ตวัเลข ร่วมกบัคุณลกัษณะเชิงบวก ดงัท่ีกล่าวมาแล้วการนยิามด้วยคณุลักษณะ
เชิงบวก เกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องน�าอายุมาเป็นตัวก�ากับด้วย ถ้าก�าหนดด้วย
ความหมายเชงิบวกเพยีงอย่างเดยีว แต่ไม่มตีวัเลขก�ากบัจะท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ได้ ถ้าบางคนคดิว่าตวัเอง
ไม่มีคุณสมบัตินั้น 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ค�าเรียกที่สะท้อน “ความสูงอายุ” มีความหลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ คนชรา ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อาวุโส  
ถ้าเป็นคนภาคเหนือก็จะมีค�าเรียกเฉพาะเช่น ค�าว่า “อุ๊ย” ซึ่งใช้เรียกแทน ปู่ ย่า ตา ยาย ค�าต่างๆ เหล่านี้
สามารถเรียงล�าดับความสูงอายุ จากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ 

ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส : เป็นบุคคลที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ ยังท�างานได้ ส่วนใหญ่จะนึกถึงคนที่
มีอายุ 60 ปี 

คนชรา, คนเฒ่าคนแก่, ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่, อุย๊ : แสดงถงึคนทีม่อีายรุะหว่าง 70–80 ปีขึน้ไป ไม่สามารถท�างาน
ได้แล้ว อยูต่ดิกบับ้าน เป็นบุคคลทีร่่างกายไม่สมบรูณ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ ต้องได้รบัความช่วยเหลอื
จากผู้อื่น ส�าหรับค�าว่า อุ๊ย ในบางครั้งอาจไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ หากมีศักด์ิเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่ออาย ุ
ยังไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุมากแล้ว 
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ 
ในปัจจุบัน มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือเห็นควรว่าเหมาะสมแล้ว และเห็นควรว่าไม่เหมาะสม 
ในภาพรวมส่วนใหญ่เหน็ควรว่าเหมาะสมแล้ว โดยเชือ่มโยงกบัลกัษณะของอาชพี ความสามารถในการท�างาน 
และสุขภาพ 

เหมาะสม : เนื่องจากคนเมื่ออายุที่ 60 ปี เป็นวัยสมควรแก่การพักผ่อน เพราะท�างานมามากแล้ว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีท�างานหนักมาโดยตลอด  
เมื่อเข้าอายุที่ 60 ปีสภาพร่างกายก็อ่อนล้าแล้ว และด้วยสังคมไทยในปัจจุบันคนเป็นโรคกันมากข้ึน เช่น  
ความดัน เบาหวาน อายุที่ 60 ก็เป็นตัวเลขที่เลยครึ่งชีวิตแล้ว ถ้าจะขยายนิยามผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกรงว่าจะใช้
ชีวิตอยู่ไม่ถึงค�านิยาม 

ไม่เหมาะสม : เนื่องจากคนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น อายุที่ 60 ปียังแข็งแรงอยู่ ยังสามารถท�างานได้อยู่ 
ดูไม่แก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท�างานราชการ ด้วยความที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ก็ท�าให้คนแข็งแรง
มากขึ้น มีการดูแลตัวเองมากขึ้น เห็นควรให้ขยายไปเป็นที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ทั้งหมดรายงานว่า การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ระหว่างชายกับหญิง “ไม่ควรแตกต่างกัน” เนื่องจากคน
จะดมูอีายมุากหรอือายนุ้อย ขึน้อยูก่บัตวับคุคลมากกว่า ดงันัน้การนยิามจงึไม่ควรแตกต่างกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าลักษณะของความสูงอายุ “แตกต่างกัน” ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น การท่ี 
ผู้หญิงดูมีอายุมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว เป็นภาระที่จุกจิกท�าให้เกิด
ความเครยีด เคยผ่านการมบุีตรท�าให้สภาพร่างกายเสือ่มโทรม หรอื การทีผู้่ชายดมูอีายมุากกว่าผูห้ญงิ เนือ่งจาก
ผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเอง เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา ส่วนผู้หญิงมีการแต่งหน้า แต่งตัว จึงท�าให้ดูมีอายุน้อยกว่าผู้ชาย 
เมื่ออายุที่เท่ากัน อย่างไรก็ตามกลุ่มข้าราชการ เห็นว่าลักษณะของความสูงอายุของชายและหญิงไม่มีความ
แตกต่างกัน 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ด้วยวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ท�าให้ลักษณะของความสูงอายุระหว่างคนเมืองกับคนชนบท แตกต่างกัน 
กล่าวคือ เมื่อดูจากลักษณะภายนอกแล้ว คนชนบทจะดูสูงอายุมากกว่าคนเมือง เพราะคนชนบทต้องท�างาน
กลางแดด ท�างานหนักตั้งแต่เด็กจนโต เนื่องจากฐานะทางครอบครัวไม่สู้ดีนัก อย่างไรก็ตามลักษณะภายนอก
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ของคนชนบทอาจจะดสูงูอายกุว่าคนเมอืง แต่สขุภาพภายในจะดกีว่าคนเมอืงเนือ่งจาก คนชนบทจะมสีขุภาพ
ทีแ่ขง็แรงกว่า ได้ออกก�าลงักายท่ีเกดิจากการท�างาน อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย 
ไม่รีบเร่ง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน ท�าให้สุขภาพจิตดีกว่าคนเมือง จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็น 
การยากทีจ่ะตดัสนิว่า คนเมอืงหรอืคนชนบท ใครดูสูงอายมุากกว่ากนั ดังนัน้ทกุกลุ่มอาชพีเห็นควรว่าการนยิาม
ความเป็นผู้สูงอายุไม่ควรแตกต่างกัน 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ส�าหรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุโดยขยายอายุออกไป เป็น 65 ปี 
หรือ 70 ปี หรือเปลี่ยนแปลงนิยามโดยก�ากับด้วยความหมายเชิงบวก ประเด็นของการสนทนากลุ่มที่ได้  
แบ่งออกเป็น ผลกระทบท่ีจะมีต่อบรรทัดฐานทางสังคมต่อตัวผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผลกระทบ 
ต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

• ผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม

ผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่ เห็นว่าการเลื่อนอายุของนิยามผู้สูงอายุ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐาน
ทางสงัคม ในเร่ืองความกตญัญูและความเคารพของเดก็รุน่หลงัทีม่ต่ีอตวัผูส้งูอาย ุเนือ่งจาก การให้ความเคารพ 
การให้เกยีรตแิละความกตญัญ ูเป็นวฒันธรรมทีค่นเหนอืจะยดึถอืปฏบิติักนัอยูแ่ล้ว นอกจากนีก้ารทีเ่ด็กจะให้
ความเคารพหรือไม่ ปัจจัยหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นๆ มากกว่า ไม่ใช่การ
ที่จะเป็นหรือไม่เป็นผู้สูงอายุ 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน หรือการนิยามโดยใช้ความหมายเชิงบวก ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต 
เนื่องจากยังไม่ถูกก�าหนดว่าต้องเป็นผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการนิยามโดยใช้ความหมาย 
เชิงบวกด้วยแล้ว เช่น เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ
ให้กับครอบครัว ฯลฯ การนิยามความหมายของผู้สูงอายุในเชิงบวกดังกล่าว ท�าให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ  
รูส้กึด ีมีก�าลงัใจทีจ่ะท�าความดใีห้สมกบัค�านยิามเชงิบวกทีก่�าหนดไว้ นอกจากนีย้งัท�าให้ลกูหลานคดิในแง่บวก
กับผู้สูงอายุเช่นกัน 

• ผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง 

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการท�างานต่อเนื่อง ท�าให้
ตนเองรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ส�าหรับผลกระทบท่ีมีต่อระดับชุมชน สังคม พบว่า  
ถ้าการนยิามความเป็นผูส้งูอายจุาก 60 ปีไปเป็น 65 ปี จะมผีลกระทบต่อต�าแหน่งงานของคนรุ่นหลัง เนือ่งจาก
ผู้สูงอายุอาจจะยังคงท�างานต่อไป อย่างไรก็ตามการขยายนิยามออกไป ก็จะส่งผลดีต่อชุมชนเนื่องจากการ
เลื่อนนิยามออกไป ท�าให้คนรู้สึกว่ายังไม่แก่ ยังมีพลังที่จะออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชน มาร่วมท�าประโยชน์
ให้กับสังคม ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน 
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7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้สูงข้ึน หรือการนิยามผู้สูงอายุด้วยความ
หมายเชิงบวก ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถยอมรับได้เนื่องจากการนิยามที่เป็นในเชิงบวกมีแต่ผลดี ไม่เกิดผลเสีย 
และเป็นข้อเตือนใจให้ผู้สูงอายุท�าตัวให้ดีตามค�านิยามท่ีก�าหนดขึ้น แต่การขยายอายุให้เป็น 65 ปี อาจจะ 
ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกังวลเรื่องการได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้วิธีการที่จะให้คน
ยอมรบัจะต้องอธบิายเหตผุลของการเปลีย่นแปลงนยิาม และชีแ้จงว่าการเปลีย่นแปลงนยิามนีไ้ม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ กับเรือ่งสทิธปิระโยชน์ทีผู่ส้งูอายคุวรจะได้รบั หรอืต้องควรมกีารท�าประชาพจิารณ์ สอบถามความคดิเหน็
จากประชาชนก่อน อาจจะท�าในรปูแบบของการแจกแบบสอบถามความคดิเหน็ในกลุม่คนอายรุะหว่าง 55–65 
ปี ซึง่เป็นกลุม่ช่วงอายท่ีุมส่ีวนได้ส่วนเสยีมากทีส่ดุ ได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไร ประกาศออกมาเป็นกฎหมาย 
หลังจากออกมาเป็นกฎหมายแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับ รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากๆ ชี้แจงข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง และบอกเหตุผลถึงการเลื่อนนิยามให้ชัดเจน โดยแนะน�าให้เน้นการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเด็ก  
โดยผ่านช่องทางโรงเรียน 
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กลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (จังหวดัเชียงใหม)่ ทีร่ว่มสนทนากลุม่ในแต่ละเขตพืน้ที ่ซึ่งได้แก่เขตเมอืงและ
เขตชนบท ประกอบด้วย เกษตรกรชาย 4 คน และเกษตรกรหญิง 4 คน รวมเขตละ 8 คน (ทั้งสองเขตพื้นที่ 
รวม 16 คน) ท้ังหมดมอีายรุะหว่าง 42–56 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุม่ ผูเ้ข้าร่วมสนทนามแีนวคิด
หรือข้ออภิปรายสรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในภาพรวมทั้งสองเขต เมื่อกล่าวถึง “ผู้สูงอายุ” กลุ่มเกษตรกรให้นิยามผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 1) พิจารณา
จากอายุตามปีปฏิทิน คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ก�าหนดของราชการและเป็นเกณฑ ์
การเกษียณอายุของภาคราชการ 2) พิจารณาจากการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม เช่น เปล่ียนสถานภาพ  
เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย 3) พิจารณาจากสุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีร่างกายที่เสื่อมโทรม และ 4) ดูจาก
การพึ่งพิง ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีต้องการความพึ่งพิงจากบุตรหลาน เนื่องจากไม่สามารถท�างานได้แล้วต้องอยู่ 
ตดิบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดยีวขาดการดแูลเอาใจใส่จากลกูหลาน กลายเป็นภาระของสงัคม 

เมื่อสอบถามถึงการนิยามผู้สูงอายุในเชิงบวก ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ด�าเนนิชวีติ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติทีม่ปีระโยชน์ให้แก่ลูกหลาน เป็นศนูย์รวมทางด้านจิตใจให้กับ
ครอบครวั เมือ่เวลาลูกหลานพบเจอปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาให้ลกูหลานได้ เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัลกูหลาน 
นอกจากนีผู้ส้งูอายุยงัมกีารรวมกลุม่กนัท�ากจิกรรมในสังคม เช่น การออกก�าลังกาย การไปวดั และท�าประโยชน์
ให้กับสังคม 

“ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์มากในการด�าเนินชีวิต และถ่ายทอดให้ลูกหลาน เวลา
เจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ บางคนก็ชอบไปวัด” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุสมัยนี้มีการพบปะสังสรรค์และรวมกลุ่มกันจากการออกก�าลังกายและการเข้า
วัด และท�าโน่นท�านี่ได้” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุสามารถสอนลูกหลาน ให้ก�าลังใจลูกหลาน มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว 
คอยสอนลกูสอนหลานท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง โดยท�าตวัเป็นแบบอย่าง บางครัง้เขาจะสอนเรา
ว่าท�าอย่างนีถ้กู ท�าอย่างนีผ้ดิ เพราะเขาเจอปัญหามาก่อน พอเราแก่เรากต้็องเป็นตัวอย่าง
ให้ลูกหลานเราต่อไป” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุช่วยสังคมเยอะ ดูได้จากป้ายต่างๆ จะมีข้าราชการเกษียณ หรือชมรมผู้สูงอายุ
ที่เขาจะท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 
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ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงเกณฑ์การนิยามความเป็นผู้สูงอายุจ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องก�าหนดด้วยอายุ เป็นไปได้
หรือไม่หากมกีารเปลีย่นแปลงนยิามผู้สงูอายขุึน้มาใหม่ โดยนยิามในเชงิบวกไม่ต้องก�ากบัด้วยตวัเลข ส่วนใหญ่
เห็นว่าควรนิยามโดยใช้เกณฑ์อายุร่วมกับความหมายในเชิงบวก เพราะเห็นว่าการก�าหนดเกณฑ์ด้วยอายุจะ
ชดัเจน ส่วนการนิยามในเชิงบวก เช่น เป็นผูท้ีมี่ประสบการณ์ในการด�าเนนิชวีติ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ชีวิตที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกหลาน เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจให้กับครอบครัว มีการรวมกลุ่มท�าประโยชน์เพื่อ
สังคม สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ รู้สึกดี มีก�าลังใจมากขึ้น ส่งผลดีต่อตัวผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยัง
ท�าให้ลกูหลานคดิในแง่บวกกบัผูส้งูอายเุช่นกนั การต้ังนยิามเชงิบวกดังกล่าวจะเป็นข้อคดิให้กบัผู้สูงอายใุนการ
ปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าตามค�านิยาม และกลายเป็นคนที่มีประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามนิยามที่เป็นใน
เชงิบวกจะได้รบัการยอมรบัหรอืไม่ บางท่านเหน็ว่า กข็ึน้อยูก่บัตัวผู้สูงอายเุองว่าจะท�าตัวเองให้ดีอย่างไร เพือ่
ให้สังคมยอมรับ 

“การนยิามผูส้งูอายุเชงิบวกแบบนีดี้ เพราะคณุค่าตรงนีมั้นอยูใ่นใจอยู่แล้ว ดูมคีณุค่ามาก
ขึ้น ถ้าผู้สูงอายุได้ยินจะภูมิใจ รู้สึกดีขึ้น มีก�าลังใจมากขึ้น ลูกหลานก็จะคิดในแง่บวกกับ
ผู้สูงอายุ” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้าคนทีอ่าย ุ60 ปี แต่ไม่มีคณุค่า คนอืน่กจ็ะว่าได้ เราเคยเหน็บางคนไม่ท�าอะไร แต่บาง
คนกเ็ป็นตวัอย่างได้ ถ้าเราตัง้นยิามแบบนี ้จะได้ท�าให้คนเราเปลีย่นแปลงปรบัปรงุตวัเอง
ให้มีคุณค่าได้อย่างนิยาม ดูเป็นคนมีประโยชน์กว่า” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“คนเราน่าจะดีตั้งแต่แรก ไม่จ�าเป็นต้องท�าดีตอนอายุ 60 ปีก็ได้ คนเรามีท้ังดีและเสีย 
การตัง้นยิามจะได้รบัการยอมรบัหรอืไม่ ก็ขึน้อยูก่บัผูส้งูอายดุ้วยว่าจะต้องท�าตัวให้ดี เพือ่
ให้สังคมยอมรับ” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

2. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ 
ในปัจจุบัน เกษตรกรท่ีอยู่ในเขตชนบทเห็นว่ายังไม่เหมาะสม ควรขยายออกไปเป็น 65 ปี โดยให้เหตุผลว่า  
ปัจจุบนัคนอายมุากกว่า 60 ปีกย็งัมสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ยงัสามารถท�างานได้อยู่ ถอืได้ว่าคนอายทุี ่60 ปี 
คือวัยกลางคน แต่เมื่อย่างเข้าอายุ 65 ปีก็ถือว่าควรจะเป็นวัยที่ต้องพักผ่อนได้แล้ว 

“เมื่อก่อนอายุ 60 ปีเป็นผู้สูงอายุ ตอนนี้ผมคิดว่าผู้สูงอายุน่าจะเป็นอายุ 65 ปีขึ้นไป  
อาย ุ65 ปีลงมาไม่น่าจะใช่ผูส้งูอายแุล้ว น่าจะเป็นวยักลางคน คอืช่วงนีย้งัมคีวามสามารถ 
ยังมีไฟอยู่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอายุ 65 ปีเป็นช่วงที่ควรจะพักผ่อน” (เกษตรกร 
ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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“อย่างพ่อผม 84 ปีก็ยังท�างานได้ บางทีขับรถไถ ก็มาเปลี่ยนให้ได้ ไปซักรอบสองรอบ 
เราก็พักผ่อนได้ คนพวกนี้ถ้าเคยท�างานแล้ว ถ้าไปหยุดก็จะท�าให้ปวดเมื่อย ไม่สบาย  
จะต้องไปท�า ท�าให้มีสุขภาพจิตดี ได้ออกก�าลังกายไปในตัว” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

“แฟนอายุ 67 ปีจะ 68 ปีแล้ว ยังท�านาได้อยู่สบาย ไถนาได้อยู่ เห็นด้วยนะที่จะขยาย 
ไปเป็น 65 ปี” (เกษตรกร หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรบัเกษตรกรท่ีอยูใ่นเขตเมอืง ให้ความเหน็เพิม่เติมว่า การนยิามด้วยอายทุี ่60 ปีนัน้ มคีวามเหมาะสม 
ดีแล้วส�าหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกร เนื่องจากอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ท�างานหนักมาโดยตลอด เมื่อเข้าอายุ
ที่ 60 ปี สภาพร่างกายก็อ่อนล้าแล้ว ซึ่งต่างกับคนท�างานราชการเมื่ออายุที่ 60 ปีก็ยังดูไม่แก่ ดังนั้นอายุที่  
60 ปี ถอืว่ายงัไม่เหมาะสมส�าหรบัคนท�าอาชพีราชการ เหน็ควรให้ขยายเพิม่มากขึน้ สรปุได้ว่าการนยิามทีอ่ายุ 
60 ปี นั้นจะมีความเหมาะสมบางกลุ่มอาชีพเท่านั้น 

“นิยามที่อายุ 60 ปี คิดว่าเหมาะสมแล้ว เพราะคนท�านา พอ 60 ปีก็แก่ ร่างกายมันก็ล้า 
ก�าลังก็จะไม่มีแล้ว…เกษตรกรอย่างเรา 60 ปีจะท�าอะไรมันก็จะปวดตามเนื้อตามตัว 
ร่างกายก็อ่อนล้า” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การนิยามที่อายุ 60 ปีเป็นผู้สูงอายุ มันไม่ได้เหมาะสมกับทุกอาชีพ แต่คิดว่าเกษตรกร 
เหมาะสมดีแล้ว” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

3. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

เกษตรกรหญิงและชาย ที่อยู่ในเขตชนบท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เกษตรกรชายคิดว่า
เม่ือพิจารณาจากอายุท่ีเท่ากันแล้วเห็นว่า ผู้ชายจะมีลักษณะที่ดูแก่กว่าผู้หญิง โดยให้เหตุผลว่าผู้ชายจะมี
ความเครียดมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายจะต้องเป็นผู้น�าครอบครัว ต้องเป็นผู้วางแผนครอบครัว ส�าหรับ 
ผูห้ญงิเป็นผูป้ฏบัิติตามเหมอืนกับเป็นช้างเท้าหลงั ดงันัน้ผูช้ายจงึต้องรบัผดิชอบต่อครอบครัวมาก ท�าให้ผูช้าย
มีความเครียดมากกว่าผู้หญิงจึงท�าให้ดูแก่กว่าผู้หญิง แต่ส�าหรับเกษตรกรหญิงและเกษตรชายบางคน กลับให้
ความเห็นต่าง กล่าวคือ เมื่ออายุที่เท่ากันผู้หญิงจะดูมีอายุมากกว่าเนื่องจากผู้หญิงต้องรับภาระในการดูแล
ครอบครวั เป็นภาระท่ีจกุจิกท�าให้เกดิความเครยีด ผนวกกบัผูห้ญิงเป็นเพศท่ีคดิเลก็คดิน้อย ไม่เหมอืนกบัผู้ชาย
จะปล่อยวาง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ผู้หญิงดูมีอายุมากกว่าผู้ชาย 

นอกจากนี้เกษตรกรหญิงที่อยู ่ในเมืองให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า การที่ผู ้หญิงดูมีอายุมากกว่าผู ้ชาย  
เป็นเพราะว่าผู้หญิงมีสุขภาพร่างกายที่แย่กว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงท�างานมากกว่าผู้ชาย และได้ผ่าน 
การมีบุตร ท�าให้สภาพร่างกายเสื่อมโทรม 

“มันมีความแตกต่าง ผู้ชายจะแก่เร็วกว่า เพราะผู้ชายต้องวางแผนครอบครัว ผู้หญิง 
เป็นช้างเท้าหลัง” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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“ผู้หญิง ต้องดูครอบครัว กับลูกกับเต้าผู้หญิงมันหนัก มันต้องรับผิดชอบเรื่องจุกจิก  
มันจะเครียดมากกว่า ไหนจะกับข้าว ไหนจะลูกไปโรงเรียน หลายเรื่องหลายอย่าง” 
(เกษตรกร หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้ชายบางทีจะปล่อยวาง แต่ผู้หญิงจะเก็บมาคิด สมมุติอย่างเงิน 100 บาท ผู้ชายถ้า
เหลือขาดก็ช่างมันเถอะ แต่ผู้หญิงไม่ได้ร้อยต้องหารห้าสิบ” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

“ผู้หญิงจะแก่เร็วกว่าผู้ชาย เพราะว่าท�างานเยอะกว่าผู้ชาย แล้วเราก็มีลูก คลอดลูก 
สุขภาพก็แย่กว่าผู้ชาย เลยดูแก่กว่าผู้ชายเยอะ” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

อย่างไรกต็ามเมือ่สอบถามถงึการก�าหนดนยิามความเป็นผู้สูงอายรุะหว่างผูห้ญงิกบัผูช้ายว่าควรแตกต่างกัน 
หรอืไม่ ทกุคนเหน็ควรว่าควรก�าหนดทีอ่ายเุท่ากนั ท้ังนีเ้พือ่ให้เกิดความเท่าเทยีมกนั และให้เหตผุลเพิม่เตมิว่า 
ความแก่หรือไม่แก่นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าดังนั้นการนิยามจึงควรเป็นนิยามที่เท่ากัน 

“ควรก�าหนดเท่ากัน เพราะว่าความแก่มันขึ้นอยู่กับคนมากกว่า” (เกษตรกร ชาย 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ควรจะเหมือนกัน จะได้เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะดูโทรมกว่า” (เกษตรกร ชาย  
เขตเมือง เชียงใหม่) 

4. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

เกษตรกรในชนบทเห็นว่า คนเมืองกับคนชนบทมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน คนชนบทใช้ชีวิตความเป็นอยู่
แบบเรียบง่ายไม่รีบเร่ง ไม่เหมือนกับคนเมืองมีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง มีการแข่งขันกันสูง ท�าให้เกิดความเครียด ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบถึงรายรับ รายจ่าย ของคนเมืองกับคนชนบท จริงอยู่ที่ว่าคนเมืองมีรายได้ดีกว่าคนชนบท  
แต่ค่าครองชีพจะสูงกว่าคนชนบทเช่นกัน คนเมืองบางครั้งรายรับไม่พอกับรายจ่าย ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา
จึงท�าให้ คนที่อยู่ในเมืองจะดูแก่กว่าคนชนบท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดจึงท�าให้ดูแก่กว่า 

“แตกต่างครบั เพราะว่าชนบทจะท�างานไปเรือ่ยๆ คนท�านาถ้าขยนักไ็ด้เงนิ แต่ถ้าไม่ขยนั
ก็จะได้เงินน้อย แต่คนเมืองท�างานแบบเร่งรีบ ใช้สมองต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงาน  
ว่าจะเอากี่ข้ัน สองข้ัน สามขั้น ก็เลยแก่ว่าคนชนบท เพราะต้องแข่งขันกัน มันเครียด  
คนท�างานเกษตรไม่ต้องไปแข่งกบัใคร แข่งกับเวลา” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชยีงใหม่) 

“เพื่อนผม บางคนก็เป็น ผอ. บางคนก็เป็นหัวหน้า บอกกับผมว่า ผมนะมีชีวิตที่ดีที่สุด 
เงนิไม่มากพอมพีอกนิ แต่เขาท�างานได้เงนิเดอืนสองหมืน่ไม่ต้องอจิฉา เพราะภาระสงัคม
มันจ่ายหนัก ถ้าเป็นหัวหน้าระดับสูงก็ต้องมีกระเช้าให้เขา ถ้าอย่างเราไม่มีก็แค่หนึ่งร้อย 
หรือไม่ก็ห้าสิบ” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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ส�าหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองบางท่านกลับเห็นต่างว่า คนที่อยู่ในชนบทจะดูแก่กว่าคนที่อยู ่
ในเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่า คนชนบทต้องท�างานกลางแดด ท�างานหนักต้ังแต่เด็กจนโต เนื่องจากฐานะ 
ทางครอบครัวไม่สู้ดีนัก ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรจะต้องได้รับสารเคมี
จากการท�าการเกษตร ผิดกับคนเมืองที่ท�างานอยู่ในสถานที่สบายส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องแอร์ และได้มีโอกาส
คอยตรวจร่างกายอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เห็นว่าไม่ควรแบ่งแยกหรือท�าให ้
แตกต่างระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท ควรเท่าเทียมกัน

“บางคนอายุ 60 ปีที่ท�านา บางทียังจะแก่กว่าคนที่ท�างานราชการแล้วอายุ 60 ปีเลย...
คนท�างานราชการก็ท�างานอยู่แต่ในห้องแอร์ คนท�านาโรคภัยเยอะ ต้องเจอสารเคมี  
ท�าแต่งาน ไม่ค่อยได้สนใจร่างกายเท่าไหร่ การดูแลร่างกายก็อาจจะไม่สมบูรณ์” 
(เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“คนจบแค่ ป.4 ก็ต้องท�างานตั้งแต่เล็กถึงใหญ่แล้ว มันก็ต้องโทรมกว่าคนที่เรียนหนังสือ
ได้ท�างานสบาย อาชีพท�านาต้องล�าบาก ต้องพยายามส่งลูกให้เรียนสูงๆ เช้ามาก็ต้องไป
ท�านาแล้ว ล�าบาก เย็น 6 โมงถึงได้เข้าบ้าน ไม่อยากให้ลูกต้องมาล�าบากเหมือนพ่อแม่” 
(เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถึงแม้ว่าคนเมืองจะดูแก่กว่าคนชนบท แต่การนิยามผู้สูงอายุควรก�าหนดเท่ากัน  
เดี๋ยวมันไม่เสมอภาคกัน” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

5. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุจริง โดยเปลี่ยนแปลงจากนิยามเดิมที่ใช้อยู่ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นนิยามใหม่ที่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย คือการนิยามด้วยความหมายเชิงบวก และก�ากับด้วยอายุ 
ที่เพิ่มขึ้นเป็น 65 ปีขึ้นไป การก�าหนดที่อายุที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อความกังวลในเรื่องของการ
เสียสิทธิประโยชน์ เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพเมื่ออายุ 60 ปี แต่การขยายอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ก็ท�าให้โอกาสใน
การท�างานต่อมีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากท�าให้รู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ 

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม ที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ในเรื่องของ
การแสดงความเคารพนับถือต่อตัวผู ้สูงอายุ พบว่าการเลื่อนอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น ก็ไม่มีผลกระทบอะไร 
ต่อบรรทัดฐานทางสังคม ท่ีเด็กมีต่อผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ก็ยังเหมือนเดิม ทั้งนี ้
การที่เด็กจะเคารพหรือไม่เคารพนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของตัวผู้สูงอายุเองมากกว่า 

“ทางลบจะมีเฉพาะคน แต่ทางบวกถ้าใครช�านาญในเร่ืองนั้นๆ 60 เสียดายความคิด 
ความอ่าน แทนที่จะยังสามารถเอาไปพัฒนาได้อยู่ เอาไป 65 ปีก็ยังสามารถไปเป็น 
ที่ปรึกษาได้ แต่ถ้าก�าหนด 60 แล้วต้องออกมา” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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“แล้วแต่การปฏิบัติตัว ว่าท�าตัวให้เป็นที่เคารพหรือเปล่า ถ้าปากร้าย ก้าวร้าว ก็ไม่มีใคร
เคารพนับถือ...แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็เคารพอยู่แล้ว อย่างผมถึงอายุยังไม่ถึง  
ก็มีคนเคารพนับถือ อยู่ที่ตัวบุคคล” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรบัในส่วนของการนยิามทีก่�ากบัด้วยความหมายเชงิบวก เช่น เป็นผู้ท่ีมปีระสบการณ์ในการด�าเนินชวีติ 
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกหลาน เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจให้กับครอบครัว 
การนิยามความหมายของผู้สูงอายุในเชิงบวกดังกล่าว ท�าให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ รู้สึกดี มีก�าลังใจมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังท�าให้ลูกหลานคิดในแง่บวกกับผู้สูงอายุเช่นกัน 

6. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

เกษตรกรส่วนใหญ่ในท้ังสองเขต เหน็ว่าหากมกีารเปลีย่นแปลงนยิามผู้สงูอายโุดยก�ากับด้วยความหมาย
เชิงบวก และก�ากับด้วยตัวเลขที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 65 ปี จริงคนส่วนใหญ่ยอมรับได้เนื่องจากการนิยาม 
ที่เป็นในเชิงบวกมีแต่ผลดี ไม่เกิดผลเสีย และเป็นข้อเตือนใจให้ผู้สูงอายุท�าตัวให้ดีตามค�านิยามที่ก�าหนดขึ้น 
แต่การขยายอายุให้เป็น 65 ปี อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกังวลเรื่องการได้รับ
สิทธิประโยชน์ ทั้งนี้วิธีการที่จะให้คนยอมรับจะต้องอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนิยาม และชี้แจงว่า 
การเปลี่ยนแปลงนิยามนี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ

“ถ้าจะนิยามผู ้สูงอายุใหม่ โดยเอาความหมายเชิงบวกใส่เข้าไปน่าจะยอมรับนะ  
เพราะว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเลย มีแต่ข้อดี” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ยอมรบัได้ มนียิามอย่างนีเ้ป็นการส่งเสรมิให้เป็นทีรู่ก้นัทัว่ไปว่า อายเุท่านีแ้ล้วต้องท�าตัว
ให้ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานต่อไป” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

นอกจากนี้การขยายนิยามที่เพิ่มมากข้ึน อาจจะไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มวัยแรงงานท่ีจะเข้ามาแทนที่ 
เนื่องจากหากมีการเลื่อนอายุออกไปจริงผู้สูงอายุอาจจะยังคงท�างานต่อไป 

“ที่จริงคนที่อายุ 60 ปี เขายอมรับ แต่คนที่จะต่อต้านก็คือคนที่ต้องการจะท�างาน  
เลื่อนออกไปอีก 5 ปี คนรุ ่นใหม่ที่จะเข้าไปก็ไม่ได้ คนพวกนี้จะเกิดการต่อต้าน”  
(เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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กลุ่มลูกจ้างเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มลูกจ้างเอกชน ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ร่วมสนทนา ประกอบด้วย ลูกจ้างเอกชนชาย 8 คน 
และลูกจ้างเอกชนหญิง 8 คน รวม 16 คน ในทั้งสองเขตพื้นที่ ซึ่งได้แก่เขตเมืองและเขตชนบท ทั้งหมดมีอายุ
ระหว่าง 40–59 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุม่ ผูเ้ข้าร่วมสนทนามแีนวคดิหรอืข้ออภปิรายทีน่่าสนใจ 
สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อกล่าวถึงความหมายของ “ผู้สูงอายุ” ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขตให้ค�าจ�ากัดความตามเกณฑ์ลักษณะ
ของ 1) อายุตามปีปฏิทิน คือ อายุ 60 ปี 2) สุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ มีแต่ 
โรคภยัไข้เจ็บ ถึงแม้ว่าอายจุะยงัไม่ถึง 60 ปีตามเกณฑ์ผู้สงูอายใุนปัจจบุนักส็ามารถเป็นผูส้งูอายไุด้ ถ้ามสีขุภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรง 3) ความจ�าไม่ดี หลงลืม 4) พฤติกรรมทางอารมณ์ เช่น ข้ีบ่น จุกจิก พูดซ�้าๆ ซากๆ  
5) มีความยากล�าบากในการช่วยเหลอืตนเอง 6) ไม่สามารถท�างานได้แล้ว และ 7) ผูสู้งอายชุอบพูดถงึความหลงั 
อ้างอิงแต่เรื่องเก่าๆ เรื่องราวที่ทันสมัยจะไม่เข้าใจ 

อย่างไรก็ตามการมองผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงความหมายในเชิงลบเท่านั้น หาก
พิจารณาถึงความหมายในเชิงบวกกลุ่มลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ในเขตเมือง ให้นิยามความเป็นผู้สูงอายุเชิงบวก 
ที่เน้นในเรื่องของการเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีคุณค่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถถ่ายทอด 
วชิาความรูแ้ละให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการประกอบอาชพีกบัลกูหลานได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ ในด้านงานฝีมอื
และหตัถกรรมพืน้บ้าน) เป็นตวัอย่างของการมคุีณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทีเ่หมาะสม เช่น การเข้าวดั
ท�าบุญ อีกทั้ง เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดต่อไป เด็กรุ่นหลังก็จะไม่ทราบและลืมเลือนกันไป

“พูดถึงผู้สูงอายุจะนึกถึงความมีช่ือเสียง พอเกษียณออกมาก็ยังมีพาวเวอร์ มีชื่อเสียง 
มีบารมีที่เขาสะสมมา เป็นผู้มีประสบการณ์” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุ ยังมีคุณค่า เพราะเป็นก�าลังใจให้กับลูกหลาน มีความรู้ มีประสบการณ ์
ท�างานฝีมือ จักสาน ท�าดอกไม้ สามารถสอนลูกสอนหลานได้ และยังสืบทอดวัฒนธรรม
การเข้าวัดท�าบุญให้กับลูกหลานได้อีกด้วย” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุ เป็นหลักที่ยึดเหนียวของลูกหลาน สามารถบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ 
ของชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา เช่นเลี้ยงเจ้าท่ี คนเหนือจะมีพิธีกรรมมากมาย  
คนรุ่นหลังก็จะไม่มีแล้ว อันน้ีถือได้ว่าเป็นคุณค่าอันหนึ่ง เป็นหลักให้คนรุ่นหลัง เรื่อง
ประเพณี พฤติกรรม” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 



จังหวัดเชียงใหม่  127

ส�าหรับกลุ่มลูกจ้างเอกชน ในพื้นที่ชนบท ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุ คือผู้ที่น่าเคารพนับถือ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าวัดฟังธรรม ถือศีล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา สามารถเป็นที่ปรึกษา
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานได้ เป็นที่พึ่งทางใจหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลาน ด้วยความที่ผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในครอบครัว หรือชุมชน ผู้สูงอายุ 
จะสามารถเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แม้ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่
มีอายุมาก แต่ก็ยังสามารถท�าประโยชน์และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวได้อยู่ในหลายด้านเช่น ช่วยเหลือ
เลี้ยงดูลูกหลาน และช่วยดูแลบ้าน เป็นต้น 

“ถ้าพดูถึงคณุประโยชน์ของผูส้งูอาย ุมมีากเนือ่งจากมปีระสบการณ์มาก ค�าพดูบางอย่าง
ที่ผู้สูงอายุพูด เราต้องคิด ต้องฟังว่ามันเป็นเรื่องจริง ต้องน�ามาปฏิบัติ ตอนปีใหม่ก็ต้อง
ไปรดน�า้ด�าหวั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ต้องให้ความเคารพ” (ลกูจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชยีงใหม่) 

“พูดง่ายๆ ผมเป็นพ่อหลวงบ้าน ต้องดูแลคนในหมู่บ้าน คือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ คนเฒ่า 
คนแก่ มาบอก เราต้องฟังแล้วต้องเกบ็มาคดิ บางทหีนุหนัพันแล่น ไม่ได้ฟังคนแก่มนัไม่ได้ 
ท�าไม่ถูก คนทางเหนือต้องฟังผู้สูงอายุ บางทีมาบอกเราว่าท�าอย่างนี้ไม่ถูกนะ เราก็ต้อง
เก็บมาคิด เป็นท่ีปรึกษาได้สบายมาก เพราะมีประสบการณ์ ความรู้ไม่เกี่ยวบางคน 
อาจจะจบ ป  1.แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้น�ามาสอนเรา บางทีคนที่เป็นครู ความรู ้
ยังไม่เท่ากับผู้สูงอายุเลย” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เวลามเีรือ่งกนัในครอบครวั ถ้าอุย๊บอกว่ามอีะไรกนัเร่ืองมันแล้วกใ็ห้แล้วกนัไป ถ้าพูดมา 
อย่างน้ีนะ ต่างคนต้องต่างหยุดเลย เวลามีปัญหากันในบ้านจะคอยไกล่เกล่ียว่าอันไหน
ถูกอันไหนผิด คนในหมู่บ้านก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะเป็นคนมาไกล่เกลี่ยให้” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู ้สูงอายุนอกจากจะเป็นผู ้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากแล้ว คุณค่าของผู ้สูงอายุ  
คือช่วยเลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน ช่วยเฝ้าบ้านก็ได้ คอยดูแลบ้าน” (ลูกจ้างเอกชน หญิง  
เขตชนบท เชียงใหม่) 

เมื่อสอบถามถึงเกณฑ์การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มลูกจ้างเอกชน ในพื้นที่ชนบท ส่วนใหญ่เห็นว่า 
การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ อย่างไรก็ต้องมีเกณฑ์อายุเป็นตัวก�าหนด แต่ก็ควรต้องพิจารณาปัจจัยในด้านอื่น 
หรือใช้เกณฑ์ในด้านอื่นเป็นตัวก�าหนดประกอบด้วย เช่น ปัจจัยในด้านสุขภาพ ความสามารถในการท�างาน 
หรือ เกณฑ์นิยามที่เป็นความหมายในด้านบวกของผู้สูงอายุ เช่น การเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีศีลธรรม 
มคีณุค่าในด้านภูมปัิญญา มกีารวางตวัท่ีเหมาะสม เป็นทีย่อมรบัของคนในชมุชน หรอืสงัคม ทัง้นี ้ในด้านเกณฑ์
อายุที่เหมาะสม ลูกจ้างเอกชนในกลุ่มส่วนใหญ่ ยังเห็นควรให้ก�าหนดอยู่ที่อายุ 60 ปี 
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จากประเดน็ข้างต้น มีผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ว่า หากการนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุถกูก�าหนดด้วยอายเุป็นตวัตัง้ 
ผนวกกบันยิามเชงิบวกหรือปัจจยัในด้านอืน่ร่วมด้วยแล้ว สิง่ทีต้่องพจิารณาต่อไปกค็อื นิยามเชงิบวกหรอืปัจจัย
ที่เพิ่มเข้ามานั้นจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดมาเป็นตัวตัดสินว่าบุคคลแต่ละคนมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือ 
เข้าตามเกณฑ์ก�าหนดที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

“ถ้าเรานิยามความเป็นผู้สูงอายุ โดยก�าหนดด้วยตัวเลข และรวมนิยามผู้สูงอายุเชิงบวก
เข้าไปด้วย กด็ ีแต่การนยิามเชงิบวก ใครจะมาตดัสนิว่าคนไหนดีหรอืไม่ด”ี (ลกูจ้างเอกชน 
ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ เห็นควรให้ก�าหนดด้วยอายุ และดูเร่ืองการท�างาน และ
สขุภาพควบคูก่นัไปด้วย เนือ่งจากบางคนกท็�างานได้ บางคนกท็�างานไม่ได้ บางคนกด็แูก่ 
บางคนก็ดูหนุ่มสุขภาพยังแข็งแรงอยู่” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี ท�าตัวเป็นประโยชน์ เป็นที่น่าเคารพนับถือ มีศีลธรรม  
มีภูมิปัญญา ประพฤติตัวดีให้เป็นแบบอย่าง ให้ลูกหลานนับถือ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย  
เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรับลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในเขตเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ แบ่งออกได้
เป็น 2 แนวทาง คือ 

แนวทางที่หนึ่ง เห็นว่าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุด้วยเกณฑ์อายุที่เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว  
เช่นทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั มคีวามเหมาะสมดแีล้ว โดยมผีูใ้ห้ความเหน็ว่าเกณฑ์อาย ุ60 ปีกย็งัคงเป็นเกณฑ์ก�าหนด
ที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเกณฑ์นิยามผู ้สูงอายุที่อยู ่ในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปมานานแล้ว  
การเปลีย่นแปลงเกณฑ์ดงักล่าวน่าจะเป็นไปได้ยาก อย่างไรกต็ามมผู้ีเหน็ต่างจ�านวนหนึง่ เสนอให้เลือ่นเกณฑ์
อายท่ีุใช้ออกไปท่ีอาย ุ65 ปี หรอื 70 ปี เน่ืองจากเหน็ว่าปัจจบุนัคนไทยทีม่อีาย ุ60 ปี จ�านวนมาก ยังมีศกัยภาพ
และสามารถท�างานได้อยู่ 

แนวทางทีส่อง เหน็ว่าการนยิามความเป็นผู้สูงอาย ุสามารถก�าหนดด้วยเกณฑ์อายเุหมอืนแนวทางแรก 
แต่ควรผนวกนิยามความหมายเชิงบวกของผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วย เช่น ความหมายในแง่ของการเป็นบุคคล 
ที่มากด้วยประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่เคารพและยอมรับของคนในชุมชน หรือสังคม มีพฤติกรรม
และการวางตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

“การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ น่าจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ก�าหนดอย่างเดียว โดยขยายอายุ
เพิม่มากขึน้ จาก 60 ปีเป็น 70 ปี เน่ืองจากคนอาย ุ60 ปียังสามารถท�างานได้อยู่ ถ้า 70 ปี 
ขึ้นไปแล้ว ไปท�างานก็จะไม่สะดวกสบายแล้ว” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การนิยามความเป็นผูส้งูอายุ เหน็ควรเลอืกอายเุป็นเกณฑ์อย่างเดยีว เพราะว่าส่วนมาก
ที่ได้ยินคือเกษียณอายุราชการคือ 60 ปี แล้วคนเรามันฝังใจว่า 60 ปีนี่จะต้องแก่ เพราะ



จังหวัดเชียงใหม่  129

ว่าจะเกษียณอายุทุกรายมันเลยฝังใจ” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ผมเห็นด้วยกับการเอาอายุเป็นเกณฑ์ รวมกับการนิยาม
ความหมายในเชิงบวก แต่ต้องเอาอายุเป็นตัวหลักก่อน” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง 
เชียงใหม่) 

“การนิยามความเป็นผูส้งูอายุ เหน็ด้วยทีจ่ะเอาทัง้อายแุละนยิามการเป็นผูส้งูอายเุชงิบวก
เพราะบางคนสูงอายุแล้วก็ยังท�างานได้อยู่นะ เอาอายุแล้วก็ความหมายทางบวกในเรื่อง
ของการท�างาน มทีกัษะและความรู้ บางคนก็ยงัท�างานได้ เพราะส่วนมาก 60 ปีจะท�างาน
ได้อยู่ แล้วก็ต้องดูเรื่องสุขภาพด้วย” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

โดยรวมทัง้สองเขต กลุม่ลกูจ้างเอกชนท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ให้ความเหน็ว่า ถ้าหากดูอายตุามปีปฏทิินแล้ว 
คนเฒ่าคนแก่ และคนชรา คอืคนทีม่อีายุ 80 ปีขึน้ไป แต่ถ้าเป็นผู้สงูอาย ุผูอ้าวโุส น่าจะอาย ุ60 ปี นอกจากนี้ 
ลกัษณะของคนเฒ่าคนแก่ และคนชรา คือบคุคลท่ีติดอยูกั่บบ้าน ต้องถือไม้เท้าแล้ว ร่างกายไม่สมบรูณ์ ส�าหรบั
ค�าว่าผู้อาวุโสแสดงถึงผู้มีความรู้ นอกจากนี้คนภาคเหนือมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกแทน ปู่ ย่า ตา ยาย คือ  
ค�าเรียกว่า อุ๊ย 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ลูกจ้าง
เอกชนส่วนใหญ่เห็นว่า เกณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมแล้วเนื่องจากเมื่ออายุ 60 ปีเป็นวัยสมควรแก่การพักผ่อน 
ท�างานมามากแล้ว เป็นวัยที่ควรพักผ่อนอยู่กับครอบครัว ให้ลูกหลานคอยเคารพนับถือ 

อย่างไรก็ตามมีลูกจ้างเอกชนบางคน เห็นว่าเกณฑ์อายุที่ 60 ปี คือผู้สูงอายุนั้นไม่เหมาะสมแล้วส�าหรับ
สังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากคนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น อายุที่ 60 ปียังแข็งแรงอยู่ เห็นควรให้ขยายเพิ่มขึ้น
เป็น 70 ปี

“บางคนก็ท�างานเนอะ ท�างานราชการมาตั้งกี่ปี 60 ก็น่าจะได้พักแล้วเนอะ” (ลูกจ้าง
เอกชน หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“60 ปีผมว่าเหมาะ โดยมากคนอายุ 60 ปีก็จะมีลูกมีหลานแล้วเนอะ ถ้าลูกได้แต่งงาน 
ก็จะมีหลาน ก็จะได้อยู่กับครอบครัว ท�าตัวให้ลูกเต้าเคารพนับถือ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผมมองว่าตอนนี้คนอายุมากขึ้น เดี๋ยวนี้คนอายุ 60 ก็ยังแข็งแรงอยู่ อย่างพ่อผมอายุ  
90 ปี ก็ถือว่าอายุยืน ในมุมมองของผมว่าอายุ 70 ปีน่าจะดี” (ลูกจ้างเอกชน ชาย  
เขตชนบท เชียงใหม่) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ลูกจ้างเอกชนในเขตเมือง ให้ความเห็นว่า ไม่มีความแตกต่างของการสูงอายุระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 
เมื่ออายุที่เท่ากัน ในขณะที่ลูกจ้างเอกชนในเขตชนบท เห็นว่ามีความแตกต่างกัน โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงจะดู
แก่กว่าผู้ชาย ท้ังนี้เกิดจากการท่ีผู้หญิงมีเรื่องของการต้ังครรภ์ซ่ึงท�าให้สุขภาพทรุดโทรมและแลดูแก่เร็วกว่า
ผู้ชาย และด้วยผู้หญิงจะมีภาวะความเครียดมากกว่าผู้ชาย ท�างานหนักมากกว่าผู้ชาย จึงท�าให้ผู้หญิงดูแก่
มากกว่าผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขตเห็นว่า แม้ความสูงอายุอาจจะ 
แลดูแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง แต่การนิยามความเป็นผู้สูงอายุไม่ควรแตกต่างกันระหว่างเพศ 

“โดยทั่วไปถ้าเป็นวัยเดียวกันระหว่างหญิงกับชาย คิดว่าน่าจะแก่เท่ากัน ถ้าไม่มีโรค 
รุมเร้านะครับ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้หญิงซิแก่กว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงเกี่ยวกับการมีลูกด้วย ใช้ร่างกายมากท�าให้เรื่อง 
กายโทรมมากกว่าชาย แล้วผู้หญิงเรื่องความเครียดจะมากกว่าผู้ชาย เรื่องเล็กๆ น้อยๆ  
ก็เก็บมาคิด” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ถึงผู้หญิงจะดูแก่ไวกว่าผู้ชาย แต่การนิยามก็ให้เท่ากัน เอา 60 ปี” (ลูกจ้างเอกชน หญิง 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนท้ังสองเขต ส่วนใหญ่ เห็นว่าความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและชนบทอาจมี 
อยู่บ้างแต่เป็นการยากที่จะตัดสินได้ว่ากลุ่มใดแก่เร็วกว่า หรือ กลุ่มใดแก่ช้ากว่า เนื่องจากถ้าพิจารณาจาก 
รปูร่างภายนอกแล้วคนชนบทดแูก่กว่าคนเมอืง เนือ่งจากท�างานหนกัมากกว่าคนเมอืง แต่คนชนบทกม็สีขุภาพ
จิตที่ดีกว่าคนเมืองเนื่องจากคนชนบทได้มีโอกาสได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน คนเมืองมีลักษณะการอยู่
อาศัยแบบต่างคนต่างอยู ่นอกจากนีค้นชนบทจะมอีายทุีย่นืยาวมากกว่าเนือ่งจากได้ออกก�าลงักาย ซึง่เป็นการ
ออกก�าลังกายที่เกิดจากการท�างาน และได้อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์

“วถิชีวีติความเป็นอยูม่นัจะแตกต่างกนั คนชนบทเขาจะอายยุนืกว่า เพราะเขาท�างานได้
ออกก�าลงักายตลอด ถงึจะดแูก่แต่ก็แขง็แรงกว่าคนเมอืง” (ลกูจ้างเอกชน หญงิ เขตเมอืง 
เชียงใหม่) 

“ถ้าดูจากการแต่งตัว คนชนบทจะดูแก่กว่าคนเมือง แต่สุขภาพจิตดีกว่าคนเมือง  
เพราะคนเมืองอยู่แต่ในบ้าน ไม่เหมือนกับคนชนบทไปบ้านคนโน้นคนนี้บ้าง ไม่เหมือน
คนเมืองตัวใครตัวมันอยู่บ้านใครบ้านมัน” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เห็นว่าไม่ควรก�าหนดให้แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดความ 
เท่าเทียมกัน และเพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกกัน

“นิยามผู้สูงอายุควรเป็นนิยามเดียวกัน เพราะถ้าเราไปแบ่งเป็นสองฝั่ง มันก็จะเกิด 
ความแตกต่างกันขึ้นมา ให้เท่ากันจะดีกว่า” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“นยิามผู้สงูอายคุวรเป็นนยิามเดยีวกนั เพราะถ้าแตกต่างกนั มนักจ็ะเกดิการแตกแยกกัน” 
(ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ในแง่การใช้ชวีติคนเมอืงกบัคนชนบทมนัต่างกัน ความสูงอายกุเ็ลยต่างกัน แต่การนยิาม
ไม่ควรจะแตกต่างกันควรก�าหนดที่ 60 ปีเท่ากัน” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขต ให้ความเห็นว่า การเล่ือนอายุนิยามผู้สูงอายุออกไป ไม่น่าจะมีผลกระทบ 
ต่อบรรทัดฐานทางสังคม เกี่ยวกับการให้ความเคารพนับถือหรือความกตัญญูของเด็กรุ่นหลังที่มีต่อผู้สูงอายุ 
เนื่องจาก การให้ความเคารพ การให้เกียรติและความกตัญญู เป็นวัฒนธรรมที่คนเหนือจะยึดถือปฏิบัติกันอยู่
แล้ว นอกจากนี้การที่เด็กจะให้ความเคารพหรือไม่ ปัจจัยหน่ึงก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและการปฏิบัติตน 
ของบุคคลนั้นๆ มากกว่า ไม่ใช่การที่จะเป็นหรือไม่เป็นผู้สูงอายุ

“การเคารพผู้ใหญ่มันเป็นประเพณีของคนทางเหนืออยู่แล้ว มันเป็นวัฒนธรรม ไม่เกี่ยว
กับนิยามผู้สูงอายุหรอก บางครั้งคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ยังต้องให้ความเคารพ เช่น  
ถ้าหน้าที่การงานเขาต�าแหน่งสูงกว่าเรา อย่างกรณีบริษัทเอกชน ผู้จัดการย้ายมาใหม่  
อายซุกั 48 ปี มาเป็นผูจ้ดัการใหญ่ เรากต้็องให้ความเคารพเขาถงึแม้ว่าเราจะอายมุากกว่า
เขาก็ตาม” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับตัวบุคคลเองนั้น ลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในเขตเมืองคิดว่า น่าจะมีผลกระทบ 
ในด้านบวกที่จะช่วยยืดโอกาสในการได้ท�างานให้ยาวข้ึน ท�าให้มีรายได้ต่อไป และมีผลต่อสุขภาพจิต ท�าให้
รู้สึกสดชื่น ยังมีไฟ สามารถยังท�าอะไรได้อยู่ ยังมีคุณค่า แต่ลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในเขตชนบท กลับคิดว่า 
การขยายนยิามผูส้งูอายอุอกไปเป็น 65 ปีไม่ได้มผีลกระทบใดๆ ต่อการท�างานของพวกเขา เนือ่งจากการท�างาน
ของคนชนบทไม่ได้มอีายมุาเป็นตวัก�ากับ จะท�างานไปจนกว่าตนเองไม่สามารถท�าได้แล้ว และการขยายนยิาม
จาก 60 ปีไปเป็น 65 ปี ไม่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เนื่องจากยอมรับได้แล้วว่าเมื่ออายุ 60 ปี 
ก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว จึงไม่ได้ท�าให้รู้สึกว่ามีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้น

“ขยายอายุออกไปเป็น 65 มันก็ดีนะ ท�าให้รู้สึกสดชื่น ยังมีไฟ สามารถยังท�าอะไรได้อยู่ 
ยังมีคุณค่า” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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“คนบ้านนอกยังไงก็ท�าอยู่แล้ว ถึงแม้จะ 65 ปีเกษียณการท�างาน แต่จริงๆ บ้านเรา 
บ้านนอกก็ยังท�าอยู่” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เลื่อนนิยามไปเป็น 65 ปี ไม่ได้ท�าให้เรากระชุ่มกระชวย เพราะเรารับได้แล้ว 60 แล้วก็
เป็นผู้สูงอายุแล้ว” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อระดับชุมชน สังคม พบว่า ถ้าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุจาก 60 ปี ไปเป็น 
65 ปี จะมีผลกระทบต่อต�าแหน่งงานของคนรุน่หลงั เนือ่งจากผูส้งูอายอุาจจะยงัคงท�างานต่อไป อย่างไรกต็าม
การขยายนิยามออกไป ก็จะส่งผลดีต่อชุมชนเนื่องจากการเล่ือนนิยามออกไป ท�าให้คนรู้สึกว่ายังไม่แก่ ยังมี
พลังที่จะออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชน มาร่วมท�าประโยชน์ให้กับสังคม ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน 

“อันนี้ก็จะมีผลกระทบกับคนท�างานรุ่นหลัง 60 ยังไม่ออกเสียที เด็กก็ต้องไปเรียน 
ปริญญาโทหางานอื่นท�า ต�าแหน่งงานก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย  
เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การท�างานร่วมกนั กจ็ะเป็นกลุม่เป็นก้อนกนัดี พอมนัแก่แล้ว 60 กว่ากจ็ะไปแล้วไม่เอา
อะไรแล้วเวลามีงานในชุมชน งานวัด งานประเพณี แต่ละคนก็จะมาช่วยกัน แต่ถ้าเป็น 
60 ปี กจ็ะดเูฒ่าแล้ว ไม่หนุม่แล้ว เขากจ็ะไม่ไป” (ลูกจ้างเอกชน หญงิ เขตเมอืง เชยีงใหม่) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท้ังเขตเมืองและชนบท ส่วนใหญ่เห็นว่า การขยายนิยามผู้สูงอายุจาก 60 ปี  
ไปเป็น 65 ปี คิดว่ามีความเป็นไปได้ สังคมไทยน่าจะยอมรับ ถ้าหากไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุ
ควรจะได้รบั ทัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะหากจะขยายนยิามเพิม่ขึน้จริงควรมกีารท�าประชาพิจารณ์ สอบถามความคิด
เห็นจากประชาชนก่อน หรอือาจจะท�าในรปูแบบของการแจกแบบสอบถามความคดิเหน็ในกลุม่คนอายรุะหว่าง 
55–65 ปี ได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไร ก็ประกาศออกมาเป็นกฎหมาย หลังจากออกมาเป็นกฎหมายแล้ว 
ทุกคนก็ต้องยอมรับ 

“เราต้องมีการท�าประชาพิจารณ์ ถามประชาชน ว่าสมควรที่จะขยายออกไปหรือเปล่า” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถามความต้องการของเขาต้องการอย่างไร พอได้ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บ ก็ให้รัฐบาลประชุม  
หรือท�าประชาพิจารณ์ แล้วก็สรุปให้ชาวบ้านฟัง ที่ได้จากแบบสอบถาม หรือโพลล์ก็ได้ 
หลังจากนั้นก็ประกาศออกมาเป็นกฎหมาย หลังจากออกมาเป็นกฎหมายแล้ว มันก็คือ
กฎหมายเนอะ ทุกคนก็ต้องท�าตาม (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละเขต
พืน้ที ่ซ่ึงได้แก่เขตเมืองและเขตชนบท ประกอบด้วย เกษตรกรชาย 4 คน และเกษตรกรหญงิ 4 คน รวมเขตละ 
8 คน (รวม 16 คน ในทัง้สองเขตพืน้ที)่ ทัง้หมดมอีายรุะหว่าง 40–59 ปี ในแต่ละประเดน็ของการสนทนากลุม่ 
ผู้เข้าร่วมสนทนามีแนวคิดหรือข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในมุมมองของกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทมีมุมมอง 
ทีค่ล้ายคลงึกนัเมือ่กล่าวถงึ “ผูส้งูอาย”ุ จะค�านงึถงึเรือ่งของสขุภาพเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่ผูส้งูอายจุะมีสขุภาพ
ที่ทรุดโทรม มีโรคประจ�าตัว ดูจากรูปร่างภายนอก เส้นผมก็จะหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึง
ผู้สูงอายุ กลุ่มข้าราชการ ก็จะนึกถึงคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นบุคคลที่ต้องได้รับเบี้ยยังชีพ 

เมื่อสอบถามถึงการนิยามผู้สูงอายุในเชิงบวก กลุ่มข้าราชการ ที่อยู่ในเขตชนบท เห็นว่า ผู้สูงอายุ คือ  
ผูท้ีเ่ป็นเสาหลกั และมปีระโยชน์แก่ครอบครวั เป็นทีป่รกึษา และเป็นท่ีพึง่ทางเศรษฐกจิแก่บตุรหลาน นอกจาก
นั้นยังเป็นผู้น�าเชิงวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม และเป็นปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้ด้านงาน
หัตถกรรม งานจักสาน ให้ลูกหลานได้ ที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 

“เป็นผู้น�าเชิงวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมทางท้องถิ่นเริ่มจะสูญหาย ต้องไปเผยแพร่ 
ให้ลูกหลาน” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เป็นเสาหลกัของครอบครวั เป็นทีพ่ึ่งทางเศรษฐกจิ และดูแลบตุรหลานคอยเป็นท่ีปรึกษา
กับลูกหลาน” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เป็นปราชญ์ชาวบ้าน อย่างน�าความรู้จากการท�าของเล่นประดิษฐ์จากใบไม้ ใบตอง  
ใบลาน มาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (ข้าราชการ หญิง  
เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรบักลุม่ข้าราชการ ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการเป็นผูส้งูอายใุนเชงิบวกหลากหลาย 
ได้แก่ ผูส้งูอายเุป็นผูท่ี้มปีระสบการณ์มาก มเีวลาว่างในการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เพือ่สงัคมได้ เป็นทีย่ดึเหนีย่ว
จิตใจของครอบครัว ดูแลลูกหลานได้ เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังได้ เป็นผู้ที่มีเกียรติในสังคม เป็นผู้ที่มีคุณค่า
ของสังคม เป็นผู้ที่ช่วยเหลือลูกหลานในเรื่องการเงินและความมั่นคงต่างๆ เป็นผู้ที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ ่
ทั้งแก่ครอบครัวและสังคม ทั้งยังเป็นผู้ที่ช่วยสืบสานประเพณีให้แก่คนรุ่นหลัง 

“เขาไม่มีห่วงแล้ว ไม่เครียด ไม่ต้องรับผิดชอบงาน ท�าให้เขาร่าเริง จิตใจแจ่มใส และ
สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมได้” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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“เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้ครอบครัว เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม มีความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่แก่ครอบครัวและสังคม” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“มีหลักทรัพย์ มีความมั่นคงให้แก่ลูกหลาน และเป็นผู้สืบสานประเพณีให้คนรุ่นหลัง 
เพราะเดี๋ยวนี้เวลามีงานประเพณีจะเห็นมีแต่ผู ้สูงอายุที่เข้าร่วม เด็กๆ จะไม่ค่อย 
ได้เข้าร่วม ประเพณีจะค่อยๆ หายไป” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ดแูลบุตรหลาน ได้รับเกยีรตใินสงัคม เผยแพร่ศาสนา และเป็นแบบอย่างในการเข้าวดั” 
(ข้าราชการชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุว่าเห็นควรหรือไม่ถ้าหากน�าความหมายเชิงบวก 
น�ามาเป็นนยิามผูส้งูอาย ุข้าราชการฯ ท่ีอยูใ่นเขตเมอืงเกอืบท้ังหมดเหน็ว่าการนยิามผูส้งูอายคุวรใช้เกณฑ์อายุ 
อย่างเดยีว เพราะเหน็ว่าการนยิามโดยใช้ความหมายในเชงิบวกไม่ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าจะก�าหนดด้วย
ค�าว่า “คุณค่า” ดังนั้นค�าว่าคุณค่าจะต้องชัดเจนว่าคืออะไรบ้าง 

“เลอืกอายอุย่างเดยีว เพราะคณุค่าวดัยาก และผูส้งูอายบุางคนกไ็ม่มคุีณค่า” (ข้าราชการ 
หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“อยากได้คุณค่าด้วย แต่เกณฑ์คุณค่ามันไม่ชัดเจน จึงเลือกอายุอย่างเดียว” (ข้าราชการ
หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

ในขณะทีบ่างส่วนเหน็ว่า ควรให้มกีารก�าหนดนยิามโดยการใช้อายรุ่วมกบัความหมายในเชงิบวก เพราะ
จะท�าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุจะได้เตรียมตัวท�าความดีให้ได้ตามเกณฑ์ ท�าตัวเองให้ดี
มีคุณค่า โดยให้ก�าหนดอายุที่ 65 ปี และได้ให้ความหมายของค�าว่า “คุณค่า” ว่าคือ การมีจิตอาสา ตั้งชมรม 
หรอืมลูนธิ ิเพือ่แนะน�าความรูต่้อคนอืน่ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม และหากต้องการให้มกีารยอมรับเกณฑ์ใหม่
ก็ขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุว่าจะท�าตัวดีเหมือนนิยามหรือไม่ จึงจะให้ผู้อื่นยอมรับ

“เลือกอายุบวกคุณค่า เพราะผู้ท่ีจะก้าวมาเป็นผู้สูงอายุจะได้เตรียมตัวท�าความดี ให้ได้
ตามเกณฑ์คุณค่า..คุณค่า คือ การมีจิตอาสา ต้ังชมรม มูลนิธิ แนะน�าความรู้ต่อคนอื่น  
ให้ประโยชน์ต่อสังคม” (ข้าราชการชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

ส�าหรับข้าราชการ ที่อยู่ในเขตชนบทส่วนใหญ่ก็เห็นเช่นเดียวกันกับข้าราชการที่อยู่ในชนบท กล่าวคือ 
การนิยามความเป็นผู้สูงอายุควรก�าหนดด้วยนิยามที่เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว คือ ผู้อายุที่ 60 ปี เพราะอายุ 
60 ปี เริ่มมีความเสื่อมถอยทางร่างกาย ศักยภาพในด้านต่างๆ เร่ิมลดลง การคิดและตัดสินใจช้า และการ
พัฒนาในด้านต่างๆ นั้นจะไม่มีแล้ว 

การให้เหตผุลค�านยิามของผูส้งูอายขุองข้าราชการชนบททีม่ตัีวเลขเพยีงอย่างเดียว เพราะการใช้ตัวเลข
นั้นเป็นมาตราฐาน ซึ่งการชี้วัดที่เป็นตัวอักษรนั้นจะท�าการวัดได้ยาก 
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นอกจากนี้มีผู้ให้ความเห็นว่าควรใช้ค�านิยามท่ีมีความหมายเชิงบวกและมีตัวเลขก�ากับด้วย เนื่องจาก 
ถ้าให้ความหมายเชิงบวกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีตัวเลขก�ากับจะท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า ถ้าบางคนคิดว่า 
ตัวเองไม่มีคุณสมบัตินั้น 

“พออายุ 60 ปี เริ่มมีโรค ศักยภาพเริ่มลดลง การคิดและตัดสินใจช้า การพัฒนาอะไร 
ก็ไม่มีแล้ว” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“นิยามที่เป็นตัวอักษรจะวัดยาก ถ้าตัวเลขจะเป็นมาตรฐาน” (ข้าราชการ หญิง ชนบท 
เชียงใหม่) 

“การไม่มีตัวเลขก�ากับ อาจจะเกิดความเหลื่อมล�้าได้ ถ้าบางคนไม่มีคุณสมบัตินั้น” 
(ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

คนแก่/คนชรา/ผู้เฒ่าผู้แก่ แสดงถึงผู้ที่มีอายุมาก ไม่สามารถท�างานได้แล้ว อยู่แต่ในบ้าน ดูภายนอก
ทรดุโทรมมาก ผมหงอก ฟันหลดุ แต่ส�าหรบัค�าเรยีกว่า “ผูส้งูอาย”ุ เป็นค�าเรยีกของคนทีอ่ายมุาก ไม่ได้ท�างานแล้ว  
แต่ยงัสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ “ผูอ้าวโุส” แสดงถงึผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ “อุย๊” เป็นค�าเรยีกทีค่นภาคเหนอื 
ใช้เรียกแทน ปู่ ย่า ตา ยาย 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

กลุ่มข้าราชการ ที่อยู่ในเขตเมือง เห็นควรว่าอายุนิยามผู้สูงอายุควรขยายเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นที่ 65 
หรือ 70 ปี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน คนอายุ 60 ปีก็ยังสามารถท�างานได้อยู่ ยังดูไม่แก่ ด้วยความที่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมากขึ้น ก็ท�าให้คนแข็งแรงมากขึ้น มีการดูแลตัวเองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความแก่หรือไม่แก่  
ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพที่ท�าด้วย ผู้ที่ประกอบอาชีพที่หนักก็จะดูมีอายุมากกว่าคนที่ท�างานสบาย 
เช่น คนท�าเกษตร จะดูแก่มากกว่าคนท�างานราชการ 

“ปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยขึ้น แข็งแรงมากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้น น่าจะขยายไป
เป็นที่อายุ 70 ปี” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

ส�าหรับข้าราชการท่ีอยู่ในเขตชนบทกลับเห็นต่าง คิดว่าการนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
มีความเหมาะสมดีแล้ว ถ้าหากการนิยามผู้สูงอายุไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนิยามการเกษียณอายุ โดยให้เหตุผล
เพิม่เตมิว่า เมือ่ย่างเข้าอาย ุ60 ปี ศกัยภาพในการท�างาน การตัดสินใจ จะลดลง การพัฒนาตนเองกเ็ร่ิมถดถอย 
นอกจากนี้คนที่อายุ 60 ปีก็เริ่มเจ็บป่วยบ่อย มีโรคประจ�าตัว ต้องพบแพทย์บ่อยๆ 

“ถ้าเราก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ คือดูในเรื่องท่ัวๆ ไป ไม่ได้มาดูในเรื่องเกษียณ ค�านิยาม 
ผู้สูงน่าจะอยู่ท่ี 60 ปีพอดีแล้วนะ เพราะว่าคนเราอายุ 60 ก็เริ่มมีโรค ศักยภาพ 
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เริม่ลดลง การคดิตดัสนิใจกช้็าลง สังเกตดูคนอาย ุ60 การพัฒนาอะไรกจ็ะไม่ม ีศกัยภาพ 
จะลดลง” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ข้าราชการท้ังสองเขตแสดงความคิดเห็น ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ลักษณะของความเป็นผู้สูงอายุ  
ไม่น่าแตกต่างกัน เมื่ออายุที่เท่ากัน ดังนั้นกลุ่มข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นควรว่าการนิยามความเป็น 
ผู้สูงอายุ ระหว่างหญิงกับชาย ก็ไม่ควรจะแตกต่างเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้ร่วมสนทนาทั้งในเมืองและชนบทเห็นตรงกันว่า คนชนบทจะมีลักษณะภายนอกที่ดูสูงอายุมากกว่า
คนเมือง เนื่องจากต้องท�างานหนัก ท�างานกลางแจ้ง ผิดกับคนเมืองท�างานในที่สบายนั่งติดโต๊ะอยู่ในห้องแอร์ 
แต่ถ้าเปรียบเทยีบเรือ่งสขุภาพแล้ว คนชนบทจะมีความแขง็แรงของร่างกายรวมถงึสขุภาพท่ัวไปทีน่่าจะดกีว่า
คนในเมือง เพราะได้มีการออกก�าลังกาย ส�าหรับการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ข้าราชการทั้งสองเขตเห็นควรให้
ก�าหนดนยิามทีเ่กณฑ์อายเุดยีวกนัทัง้ส�าหรบัประชากรในเขตเมอืงและประชากรในเขตชนบท เพ่ือให้เกดิเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การย้ายถิ่นเพื่อผลประโยชน์ เป็นต้น

“อันนี้แน่นอน ความแข็งแรงของคนเมืองสู้คนชนบทไม่ได้ แต่เราดูสภาพแล้ว คนชนบท
จะดูแก่กว่าคนเมือง เพราะท�างานหนัก คนในเมืองส่วนใหญ่ จะท�างานนั่งโต๊ะ นั่งแต่ 
ห้องแอร์ไม่ค่อยออกไปโดนแดด” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“แต่สขุภาพคนชนบทดกีว่า คนชนบทได้ออกก�าลงักาย ท�าโน่นท�านี ่แต่คนในเมอืงไม่ค่อย
ได้ออกไปไหนนั่งอยู่กับที่ ถ้าจะไปก็ไปศูนย์การค้า” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

“อย่างคนชนบทจะดูแก่กว่าคนเมือง เพราะว่าท�างานหนักกว่า” (ข้าราชการ ชาย  
เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เดี๋ยวคนชนบทเขาจะคิดว่าท�าไมคนเมืองถึงเป็นอย่างนี้  
เกิดแห่กันย้ายตามมา เพื่อผลประโยชน์ตามมาอย่างนี้อีกคะ เกิดปัญหานะคะ น่าจะเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ไม่ควรจะแยกคนเมืองคนชนบท” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง 
เชียงใหม่) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ข้าราชการฯ ท้ังสองเขต ให้ความเหน็ว่า หากมกีารเปลีย่นแปลงนยิามผูส้งูอายจุรงิ โดยนยิามความเป็น
ผู้สูงอายุด้วยนิยามเชิงบวก เช่น ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต สามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับลูกหลาน  
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การนิยามดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การนิยามโดยใช ้
ความหมายในเชงิบวก ดงักล่าว จะท�าให้ผูส้งูอายเุปิดตวัเองเพิม่มากขึน้ ไม่ซมึเศร้าอยูก่บับ้าน ไม่รูส้กึว่าตนเอง
เป็นภาระ พยายามปฏิบัติตัวตามค�านิยาม ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน  
หรือคนรุ่นหลัง ท�าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวและชุนชนมากขึ้น 

“ผู้สูงอายุจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความส�าคัญ ไม่ซึมเศร้าอยู่ท่ีบ้าน ไม่คิดว่าตัวเองเป็นภาระ 
คดิจะท�าประโยชน์ให้กบัชมุชนมากขึน้ การด�าเนนิชวีติกจ็ะเปลีย่นแปลงไป” (ข้าราชการ 
ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนจะดีขึ้น เพราะได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ผู้สูงอายุก็จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เขามี ก็จะเกิดความใกล้ชิด
เกิดความสัมพันธ์ จากท่ีผู้สูงอายุต้องเฝ้าบ้านเลี้ยงหลานอย่างเดียว ก็จะได้ออกไป
ถ่ายทอดความรู้” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“การเปล่ียนแปลงนิยามผู้สูงอายุ โดยนิยามด้วยความหมายเชิงบวก จะส่งผลให้ตัว 
ผู้สูงอายุเองหรือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ได้เตรียมตัวท�าความดีให้ได้ตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ข้าราชการ ทั้งในเขตเมืองและชนบท ส่วนใหญ่เห็นว่าการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุสามารถด�าเนินการ
ได้ หากการเลือ่นนยิามผูส้งูอายไุม่ส่งผลกระทบต่อการได้รบัสวสัดกิาร/เบีย้ยงัชพี และด้วยเหตผุลทีว่่าปัจจุบัน
คนอายทุี ่60 ปีส่วนใหญ่ยงัคงมีสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง การเลือ่นนยิามออกไปเป็น 65 ปีกน่็าจะเป็นทีย่อมรบัได้ 
อย่างไรก็ตามหากมีการเลื่อนนิยามออกไปจริงกลุ่มข้าราชการ มีข้อแนะน�าถึงวิธีการท่ีจะท�าให้คนยอมรับได้ 
โดยการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบอกเหตุผลถึงการเลื่อนนิยามให้ชัดเจน 

“คิดว่าเป็นไปได้ น่าจะ 65 ปีขึ้นไปถึงจะเป็นผู้สูงอายุ เพราะโดยทั่วไปคนอายุ 60 ป ี
ก็ยังแข็งแรงอยู่ ยังท�ามาหากินได้อยู่ น่าจะขยายออกไปเป็น 65 ปี” (ข้าราชการ ชาย  
เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ต้องแจ้งเหตุผลท่ีเราเปลี่ยนแปลงนิยามเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไร แล้วคนเราถ้ารู้เหตุผล
ว่าเปลีย่นแปลงนยิามเป็นอย่างนีเ้พราะเหตนุี ้ถ้าเขาเหน็เหตุผล กจ็ะสามารถยอมรบัได้” 
(ข้าราชการ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“คิดว่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่จะยอมรับได้ หากมีการขยายนิยามผู ้สูงอายุ 
เพิ่มมากขึ้น” (ข้าราชการหญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละเขตพ้ืนที่  
ทัง้เขตเมอืงและเขตชนบท ประกอบด้วย ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตัวชาย 4 คน และผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัวหญงิ 
4 คน รวมเขตละ 8 คน (รวม 16 คน ในทั้งสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 39–59 ปี จากการสนทนา
กลุ่ม สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

ในมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ความคิดแรกเกี่ยวกับความหมายของผู้สูงอายุ คือ การนึกถึง
สขุภาพ เนือ่งจากผูส้งูอายสุ่วนใหญ่จะมสีขุภาพทีไ่ม่ค่อยแขง็แรง ร่างกายเสือ่มโทรม ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ 
ดจูากลกัษณะภายนอกแล้ว ผิวหนังกจ็ะเห่ียวย่น มรีิว้รอย เป็นผูท้ีไ่ม่สามารถท�างานได้แล้ว อยูใ่นภาวะต้องการ
ความพึ่งพิง หรือเป็นวัยที่ควรจะได้รับการผักผ่อนอยู่กับบ้าน เข้าวัดศึกษาทางธรรม นอกจากนี้ถ้านึกถึง 
ผู้สูงอายุ ก็จะหมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้ 

นอกจากนี้การมองผู้สูงอายุในเชิงบวก ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ในชนบท ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุ 
คือ คนที่เป็นท่ีเคารพนับถือของคนรุ่นหลัง และมีคุณค่าส�าหรับลูกหลานในด้านวัฒนธรรม งานฝีมือต่างๆ  
มีความรู้ในเร่ืองประวัติศาสตร์ และเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้สะสมอยู่ในตัวเอง นอกจากนี้ยังมีคุณค่า 
ต่อครอบครัวในแง่การท�าประโยชน์ เช่น สามารถท�างานและช่วยดูแลลูกหลานได้ 

“ในแต่ละบ้านจะมีปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องราวต่างๆ ในประวัติศาสตร ์
มาเล่าให้ลูกๆ หลานๆ ฟังในเรื่องการครองชีพ วิถีชีวิตเป็นอย่างไร” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ถ้าสูงอายขุึน้ไปแล้ว คนเชยีงใหม่จะยกให้เป็นคนทีเ่ราเคารพนบัถอืและมคีณุค่าส�าหรับ
ลูกหลาน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ในชุมชนเวลามงีานประเพณีต่างๆ ผูส้งูอายจุะมฝีีมอืในการท�างานปะดดิปะดอย บายศรี 
จักสาน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจส่วนตัว ท่ีอยู่ในเมือง ให้นิยามความเป็นผู้สูงอายุในเชิงบวกว่า เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ชวีติ มภูีมปัิญญา แม้จะมอีายมุากแต่ยงัคงมคีณุค่าในตวัเอง ความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ะสมมา
ตลอดชีวิตสามารถน�ามาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ ทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพ เช่น การแกะสลัก จักสาน 
เย็บฟูก และการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
รุ่นหลัง โดยเฉพาะในด้านศาสนา การเข้าวัดท�าบุญ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับลูกหลาน
ได้เป็นอย่างด ีคอยเป็นทีป่รกึษา เป็นก�าลงัใจให้กบัลูกหลานเวลาเกดิปัญหาหรือมคีวามขัดแย้งข้ึนในครอบครวั 
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“ผู้สูงอายุ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ แล้วก็ต้องเป็นที่ปรึกษา เป็นที่พ่ึงของลูกหลาน  
คอยเป็นก�าลังใจ ผู้สูงอายุมีประสบการณ์เยอะ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง 
เชียงใหม่) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ คือถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน เช่น สะล้อซอซึง เป็นประเพณี 
พื้นบ้าน เป็นดนตรีพื้นเมืองสอนเด็กๆ ถือว่าเป็นคุณค่าได้เหมือนกัน” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การเข้าวัด เป็นตัวอย่างให้ลูกหลาน ให้เด็กๆ รุ่นต่อมาได้เจริญรอยตาม ให้รู้จักเข้าวัด 
รู้จักธรรมเนียมประเพณี ว่าเขาท�ากันอย่างไร เพราะว่าถ้าไม่มีคนเหล่านั้นก็จะท�ากัน 
ไม่เป็น” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

ในประเด็นเก่ียวกับการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุด้วยความหมายเชิงบวก ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ 
ในชนบทมคีวามคดิท่ีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่คดิว่าการให้ค�านยิามผูสู้งอายคุวรจะมทีัง้ตวัเลข และความหมาย
เชงิบวกมาก�ากบั เพราะการมีตัวเลขก�ากับนั้นเปน็การระบุที่แน่ชัดว่าใครเป็นผูสู้งอาย ุซึ่งอายุที่เหมาะสมส่วน
ใหญ่ยังคงคิดว่าอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นอายุที่เหมาะสมแล้ว เพราะสภาพร่างกายและสุขภาพไม่ค่อยดี อีกทั้ง 
ในคนชนบทมีสภาพความเป็นอยู่ และการท�างานที่หนัก ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม ซึ่งสภาพร่างกายอาจจะไป
ตามการท�างาน อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องอายุผู้ที่เห็นต่างเห็นควรขยายไปเป็นอายุที่ 65 ปี เพราะอายุ 60 ปี 
ยังคงแข็งแรงและสามารถท�างานได้ และมีบางท่านที่คิดว่าการให้ค�านิยามเชิงบวกอย่างเดียวนั้นเหมาะสม 
เพราะไม่อยากถูกจ�ากัดด้วยอายุ

“คนชนบทอายุ 60 ปี ดูแก่แล้ว เพราะท�างานหนัก บางคนอาจจะเสียชีวิตไปก่อนที่อายุ 
65 ปี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“สมมุติว่าพ่อแม่เราอายุ 40 ปี ถ้ามีคุณสมบัติแบบค�านิยามก็อาจจะกลายเป็น 
ผู้สูงอายุไป ท้ังที่อายุไม่ได้ แต่ถ้าระบุอายุด้วยก็จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้ว”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ไม่อยากเอาอายุมาจ�ากัด เพราะอายุเป็นเพียงตัวเลข” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

ส�าหรบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการนยิามความเป็นผู้สูงอายขุองผู้ประกอบธรุกจิส่วนตัว ทีอ่ยูใ่นเขตเมือง 
มีความคดิเห็นแบ่งออกเป็นสองแนวทาง คอื แนวทางที ่หนึง่ เหน็ว่าการนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุควรใช้เกณฑ์
อายท่ีุเป็นตัวเลขเป็นตวัก�าหนดเพยีงอย่างเดียว ด้วยเหตุผลว่า เกณฑ์ก�าหนดในด้านอืน่อาจไม่เหมาะสมเพราะ
บุคคลแต่ละคนมีลักษณะและเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ต่างกัน และเกณฑ์อายุที่ก�าหนด ณ ปัจจุบันที่อายุ 60 ปี 
ถือว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะปัจจุบันคนไทยไม่ได้มีอายุที่ยืนขึ้นแต่มีแนวโน้มสั้นลงด้วยซ�้าจากสภาพ
แวดล้อมและมลพิษที่แย่ลงกว่าในอดีต 
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แนวทางที่ สอง เห็นด้วยว่าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ สามารถนิยามด้วยการก�าหนดอายุเป็นเกณฑ์ 
ผนวกความหมายเชิงบวกหรือเชิงคุณค่าของผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วย เช่น การให้นิยามผู้สูงอายุว่า เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ มีภูมิปัญญา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้ ยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ควบคู่ไปด้วย 

“ประสบการณ์ หรือภูมิปัญญา น่าจะเอามาเป็นตัวก�าหนดความหมาย ถ้าจะให้นิยาม  
ผู้สูงอายุ คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบรู้ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้อยู่” 
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การก�าหนดนยิามผูส้งูอาย ุน่าจะเอาเรือ่งของสขุภาพเข้ามาด้วย บางคนกย็งัแขง็แรงอยู่ 
ยังสวยยังปิ๊งอยู่ พอ 60 ก็ต้องเกษียณแล้ว ดังนั้นการนิยาม ควรมีอายุ และสุขภาพด้วย 
คือบางคนสุขภาพเขายังดีอยู่ 60 70 มองแล้วสุขภาพเขายังดีดูไม่ออกเหมือนคนอายุ 
40–50 คือเขาดูแลสุขภาพดี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“เหน็ควรให้มกีารนยิามผูส้งูอาย ุโดยเอาอายเุป็นเกณฑ์หลัก เราต้องเอาอายเุป็นตัวก�าหนด 
เพื่อที่เขาจะได้ตีกรอบ แล้วก็มีนิยามเชิงบวกเป็นตัวเลือกว่าเขาตรงกับความหมาย 
อันไหน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ต้องก�าหนดด้วยอายุ และต้องควบคุมด้วยนิยามเชิงบวก
ด้วย หรือจะอายุอย่างเดียว หรือจะมีทั้งอายุหรือนิยาม แต่ต้องมีอายุมาเป็นกรอบ จะได้
รูว่้าใครเป็นผูส้งูอายแุล้ว แต่ถ้าไม่มเีกณฑ์อาย ุแล้วเราจะรูไ้ด้ยงัไงว่าเขาเป็นผูส้งูอายแุล้ว” 
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุ คือ 60 ปีขึ้นไป แล้วมีภูมิปัญญาในตัวเอง สืบทอดความรู้สู ่ลูกหลานได ้ 
เช่น เรื่องสะล้อซอซึง เรื่องดนตรีไทย หรือว่าเคร่ืองจักสาน ท่ีถ่ายถอดให้ลูกหลาน  
เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวัทัง้สองเขต มคีวามเห็นคล้ายคลึงกนัว่า ค�าเรียก “ผู้สูงอาย”ุ นัน้ ให้ความหมาย 
กลางๆ หมายถึงคนท่ีมีอายุ 60 ปี “คนชรา” หมายถึง คนที่อายุมากแล้วจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผมขาว  
เดินไม่ค่อยจะไหว ต้องถือไม้เท้า อายุอยู่ในช่วงอายุ 70 ปี หรือ 80 ปีขึ้นไป “อุ๊ย” เป็นค�าเรียกที่คนภาคเหนือ
ใช้เรียกแทน ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งจะมีอายุไม่ถึง 60 ปีก็เป็นได้ “ผู้อาวุโส” อาจไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวกับการมีอายุ
มากเสมอไป แต่หมายถึงคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีอายุเพียง 40 หรือ 50 ปี
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3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

กลุ่มธุรกิจส่วนตัวทั้งในเขตเมืองและชนบท เห็นควรว่านิยามผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมแล้ว 
โดยให้เหตุผลหลักว่า ปัจจุบันคนอายุสั้นลง เนื่องจากเป็นโรคกันมาก เช่น ความดัน เบาหวาน อายุที่ 60  
ก็เป็นตัวเลขที่เลยครึ่งชีวิตแล้ว ถ้าจะขยายนิยามผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกรงว่าจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ถึงค�านิยาม 

“คนสมัยน้ีอายุสั้น ถ้าผู้สูงอายุตัดซักประมาณ 70–80 ก็คงอยู่ไม่ถึงกันแล้ว เพราะว่า 
ช่วงน้ีเรื่องอาหารการกินเป็นโรคเบาหวานอะไรกันเยอะ เด๋ียวนี้คนไทยอายุสั้นลง”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้าอยู่ในหมู่ราชการ 60 ดูดีนะ แข็งแรง แต่ถ้าเป็นชาวไร่ ชาวนา จะดูแก่นะครับ  
ไม่เหมอืนกบัพวกนัง่โต๊ะท�างานอยูแ่ต่ในห้องแอร์ อย่าง ผอ.ท่ีผ่านมาแข็งแรงมาก แต่พวก
ทีใ่ช้ก�าลงัรบัจ้าง กจ็ะอยูอ่กีกลุม่หนึง่ ถ้าเป็นไปได้ผมกไ็ม่อยากให้เลือ่นนะ เพราะบางคน 
60 ก็ยังแข็งแรง แต่ชาวบ้านบางคนท่ีต้องท�างานหนักก็อาจจะไม่แข็งแรง อีกอย่าง 
คนสมยัน้ีอายสุัน้ โรคภัยไข้เจบ็กเ็ยอะ” (ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตัว ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“เมื่อก่อนนี้ผู ้สูงอายุจะสูงถึงร้อยกว่าปี แต่เด๋ียวนี้มันสั้นลง มันเกี่ยวกับการบริโภค  
ไขมันเยอะ สะสมมากมาย สิ่งล่อใจมันเยอะ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อก่อนนี้ตามรั้ว
มาปรุงเป็นอาหารได้ ไม่ต้องใส่สาร “(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผมว่า เมื่อก่อนถ้าโรคฝีดาษ ไม่ระบาด ผมว่าอายุไม่ส้ัน แต่คนสมัยนี้อายุ 60 กว่า  
กต็ายแล้ว โรครมุเร้า มไีขมนั ความดนั เมือ่ก่อนไม่เคยรูจ้กัเลยว่าโรคเบาหวานมนัเป็นยงั
ไง โรคความดันมันเป็นยังไง ตอนนี้รู้หมด เด็กเล็กๆ ก็ยังเป็น” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ในทั้งสองเขต ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเห็นว่าผู้ชายจะดูแก่กว่าผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงมีการดูแลตัวเอง 
รักษาสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงมีการแต่งหน้า แต่งตัว ท�าให้ดูไม่แก่ ส่วนผู้ชายมีนิสัยเท่ียวเตร่ ดื่มสุรา  
จึงท�าให้ดูแก่เร็วกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตามถึงลักษณะของความดูมีอายุของผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงเม่ืออายุ 
ที่เท่ากัน แต่เกณฑ์นิยามความเป็นผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิงส่วนใหญ่เห็นควรว่าจะต้องเท่ากัน 

“ผู้ชายน่าจะดูแก่กว่า ถ้าอายุเท่ากัน เพราะว่าผู้หญิงเขาแต่งตัว ทาแป้ง เขียนคิ้ว... 
แต่นยิามความเป็นผูส้งูอายกุไ็ม่ควรแตกต่างกนั” (ผูป้ระกอบธุรกจิส่วนตวั ชาย เขตเมอืง 
เชียงใหม่) 
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“ผูห้ญิงกับผูช้าย แก่ต่างกนัคะ ผูห้ญงิจะดแูลสขุภาพดกีว่าผูช้าย ผู้ชายจะแก่ไวกว่าผูห้ญงิ 
บางครั้งผู้ชายก็ชอบเที่ยวเตร่ ไม่ดูแลตัวเอง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

“จริงครับ ผู ้ชายไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง เลยท�าให้ดูแก่กว่าผู ้หญิง”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ส่วนใหญ่เห็นว่า คนชนบทจะดูแข็งแรง และมีอายุ
ทีย่นืยาวกว่าคนในเมอืง แต่ดจูากรูปลกัษณ์ภายนอกแล้ว คนชนบทจะดูมอีายมุากกว่าคนเมอืง ทัง้นีเ้นือ่งจาก
มีวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการท�างน คนชนบทจะท�างานหนัก  
แต่การท�างานหนักก็เหมือนเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว จึงท�าให้แข็งแรง นอกจากนี้เร่ืองอาหารการกิน 
คนชนบทจะได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมมีอากาศบริสุทธิ์มากกว่าคนที่อาศัย 
อยู่ในเมือง เนื่องจากคนชนบทอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศดี ได้กินอาหารที่ปลอดจากสารพิษ ด้วยเหตุนี้ 
จึงท�าให้คนชนบทดูแข็งแรงกว่าคนเมือง ส�าหรับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุระหว่างคนเมืองกับคนชนบท 
กลุม่ธรุกจิส่วนตวัเหน็ว่าควรนยิามทีอ่ายเุท่ากนั ไม่ควรแบ่งแยกเพ่ือให้เกดิความเท่าเทยีมกนัระหว่างคนเมอืง
กับคนชนบท

“คนชนบทจะมีอายุยืนยาวกว่า แข็งแรงกว่า คนเมืองนี่อยู่ในส่ิงแวดล้อมไม่ดี มีแต่  
แสงสี หมอกควัน มลพิษเยอะ อยู่ในป่าในเขามันไม่มีมลพิษอะไร ปลูกผักกินเอง  
ถึงคนชนบทดูสูงอายุกว่า แต่เขาแข็งแรงกว่า” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง 
เชียงใหม่) 

“เห็นชัด คนเมืองการบริโภคก็เสี่ยงกว่าคนบ้านนอก เพราะว่าคนบ้านนอกจะหากิน 
ตามรั้ว ไม่มีสารพิษ คนชนบทจึงแข็งแรงกว่า นอกจากนี้คนเมืองก็อยู่ในอากาศที่ 
ไม่ค่อยดี มีแต่มลพิษ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ลองสังเกตดูส่วนใหญ่คนเมืองจะน่ังอยู ่แต่ในบ้าน แต่ถ้าคนบ้านนอกแข็งแรง  
ออกก�าลังกายแบบท�างาน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

การขยายนิยามผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบที่ดีต่อตัวบุคคลในด้านสุขภาพจิต และสุขภาพ
กาย เนื่องจากยังไม่ถูกก�าหนดว่าเป็นผู้สูงอายุ ท�าให้มีก�าลังใจ ยังมีคุณค่า เนื่องจากรู้สึกว่ายังสามารถท�างาน 
มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อยู่ ส�าหรับทางด้านสุขภาพกายเมื่อขยายนิยามเพิ่มขึ้นเป็น 65 ปี ก็จะท�าให้
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รู้สึกได้ว่าจะต้องดูแลรักษาตัวเองให้มากขึ้นให้อยู่จนถึงอายุ 65 ปี แต่การขยายนิยาม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ ในเรื่องของการให้ความเคารพนับถือและความกตัญญูที่เด็กมีต่อ
ผูใ้หญ่ เนือ่งจากสงัคมไทยจะให้ความเคารพกบัผู้ทีอ่าวโุสกว่าอยูแ่ล้ว อาวโุสกว่าในทีน่ีค้อื คนทีม่อีายมุากกว่า 

“น่าจะเป็นข้อดีด้วยซ�้า เพราะว่าเขาก็ยังมีรายได้ อาจจะได้มาช่วยจุนเจือ ไม่เป็นภาระ
ครอบครัว” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ก็มีผลด้านสุขภาพเหมือนกันนะ พยายามรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ทุกคนก็คิดว่า 60  
เดี๋ยวก็ไปแล้ว แต่ถ้าขยายเพิ่มมากข้ึนเป็น 65 ปี เขาจะได้รักษาสุขภาพให้ถึง 65 ปี”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ในแง่ของบรรทัดฐานทางสังคม ถ้าเลื่อนจาก 60 ไปเป็น 65 ปี ก็ไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้ความเคารพของคนที่อายุ 61–64 ปี ซ่ึงยังไม่เป็นผู้สูงอายุ…เพราะคนไทย เจอใคร 
ก็ยกมือไหว้อยู่แล้ว ถ้าเห็นว่าเขาอายุเยอะกว่า 1 ปีก็ยกมือไหว้แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
ผู้สูงอายุ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจส่วนตัวท่ีอยู่ในชนบท ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ
ด้วยความหมายเชิงบวก จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีก�าลังใจ ที่ถูกยกย่องว่ายังมีคุณค่าต่อลูกหลาน ยังท�าประโยชน์
ให้กับลูกหลานได้ หรือเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ท�าประโยชน์ให้สังคมต่อไป 

“เหมือนกับเป็นก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ หรือคนท�างานที่เกษียณออกไปแล้ว คือว่าเกษียณ
ออกไปแล้วต้องอยูบ้่านมนัเหงา ถ้านยิามด้วยความหมายเชงิบวกก็จะท�าให้รู้สกึว่าตนเอง
มีคุณค่ามากขึ้น” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ในท้ังสองเขต ผู้สนทนาเห็นว่า หากการขยายนิยามผู้สูงอายุไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
สวัสดิการหรือเบ้ียยังชีพ ก็น่าท่ีจะสามารถด�าเนินการได้ ทั้งนี้การที่จะให้สังคมยอมรับถึงการขยายอายุ 
ออกไป หรือการนิยามด้วยความหมายเชิงบวก ควรมีการท�าประชาพิจารณ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้มาก 
หรือออกเป็นกฎหมาย ซึ่งการออกมาเป็นกฎหมายก็จะเป็นการท�าให้สังคมยอมรับไปเอง 

“ถ้ามีการเลื่อนนิยามออกไปเป็น 65 ปีก็ต้องยอม ใจผมคิดว่าน่าจะยอม ถ้าไม่เกี่ยวกับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้าจะเลื่อนจริงๆ ต้องมีการท�าประชาพิจารณ์ ว่าเหมาะสมที่อายุเท่าไหร่ ต้องท�า 
ทั่วประเทศ” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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“ถ้าเราเอากฎหมายเข้าไปบังคบั ทกุคนก็ต้องยอมรบั ทกุคนทีอ่ยูใ่ต้กฎหมายกต้็องยอมรบั 
เมื่อก่อนยังไม่มีเลยเรื่องเบี้ยยังชีพ พอรัฐบาลให้เบี้ยยังชีพตั้งแต่ตอนนั้นก็มีขึ้นมา ถึงคุณ
จะรวยเป็นร้อยล้านคณุกไ็ด้เหมอืนกนัหมด เพราะมนัเป็นกฎหมายรองรับ ถ้ามกีฎหมาย
รองรับ ทุกอย่างสามารถด�าเนินการได้หมด” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท 
เชียงใหม่) 

“ก็ประกาศออกไปบ่อยๆ ติดป้าย คนฟังทุกวันๆ มันก็จะซึม ท�าให้ตัวเองละอายใจว่าเรา 
60 แล้วนะ จะต้องท�าอะไรให้ลูกหลานนับถือ เหมือนกับเป็นการเตรียมตัว พูดให้เขาฟัง
บ่อยๆ เอาออกมาบ่อยๆ ให้คนรับรู้เยอะ ท�าการประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ” (ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผมคิดว่ามันก็ควรจะใช้กฎหมายครับ แล้วก็ประชาสัมพันธ์มากๆ แล้วคนก็จะเข้าใจ 
กันไปเอง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู ้สูงอายุ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ท่ีร่วมสนทนากลุ่มท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท  
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชาย 4 คน และผู้สูงอายุหญิง 4 คน รวมเขตละ 8 คน (รวม 16 คน) ทั้งหมดมีอายุ
ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยผูท้ีม่อีายมุากทีส่ดุมอีาย ุ67 ปี ความคิดเหน็ของผูร่้วมสนทนาในแต่ประเดน็การสนทนา
สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อกล่าวถึง ค�าว่าผู้สูงอายุ จากความคิดเห็นของผู้สูงอายุท่ีร่วมสนทนา หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ
ตามปีปฏิทินตามท่ีก�าหนดโดยทางการที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจ�าตัว เบื่ออาหาร 
ทานได้ไม่มาก ความจ�าไม่ด ีขีห้ลงขีล้มื สรรีะภายนอกเปลีย่นแปลง ผวิหนงัเหีย่วย่น ร่างกายทรดุโทรม ศกัยภาพ
ในการท�างานลดลง พึ่งพาตนเองได้น้อยลง 

จากความคิดเห็นข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนิยามถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางติดลบ แต่เม่ือ
สอบถามถึงความหมายของผู้สูงอายุในเชิงบวก กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองมองว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี วิชาความรู้ในด้านอาชีพที่สามารถสั่งสอนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีผ่านมาให้แก่ลูกหลานในรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในชุมชนและมีจิตใจ
ฝักใฝ่ในธรรมะมากขึ้น 

“เวลาท่ีมีงานในชุมชน เช่น สงกรานต์ ลอยกระทงในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุต้องไปก่อน  
แล้วพอเยาวชนไป เราก็บอกพวกเขาว่าต้องท�าแบบนีน้ะ สัง่สอนเดก็ และท�าให้เดก็เห็น” 
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“เป็นคนที่เข้าวัดเข้าวา ท�าบุญมาก” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“เป็นผู ้ ท่ีรู ้ถึงการใช้ชีวิตว่าอะไรควรท�า ไม่ควรท�า มีความคิด รู ้ว ่าอะไรดี ไม่ด ี
จากประสบการณ์ของตนเอง” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

ส�าหรบักลุม่ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเขตชนบท เหน็ว่า การเป็นผู้สูงอายตุ้องเป็นท่ีนบัถือของคนรุ่นหลัง สามารถ
สั่งสอนและเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้ ท้ังในเร่ืองการท�ากิจกรรมทางศาสนา การสืบทอดประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณียี่เปง สงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น เนื่องจากคนรุ่นหลังในสมัยนี้ 
ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ส่วนใหญ่จะออกไปเรียนหนังสือหรือท�างานในกรุงเทพฯ นานๆ ครั้งจะกลับมา  
ผูสู้งอายจุงึต้องช่วยสัง่สอนเกีย่วกบัประเพณดีัง้เดมิต่างๆ ให้คนรุน่หลงัได้รู ้เพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไว้ และผู้สูงอายุในภาคเหนือจะชอบการเข้าวัดท�าบุญ เนื่องจากคนเหนือเป็นคนที่ชอบท�าบุญ และเห็นว่า 
เมือ่อายมุากแล้วกค็วรจะเข้าวดัท�าบุญ เพราะไม่ต้องรบัผดิชอบอะไรแล้ว ทัง้ยงัต้องเป็นผูท้ีน่�าพาเด็กๆ รุน่หลงั
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ให้เข้าวดัท�าบุญเพือ่ให้ได้รบัฟังธรรมะ และท�าให้เดก็ๆ รูส้ิง่ถกูผดิ รวมทัง้เพือ่ท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้กบัพ่อแม่ 
ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว

“เวลามีงานวัดก็จะได้พวกผู ้สูงอายุที่จะพาละอ่อนไปท�ากิจกรรม เป็นเยี่ยงอย่าง 
ให้รุ่นลูกหลานสืบต่อประเพณี เป็นภูมิปัญญา เช่น ประเพณียี่เปง สงกรานต์ ปีใหม่”  
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เวลาสอนละอ่อน ก็สอนให้เป็นคนดี ท�าบุญไว้เยอะๆ พาไปไหว้พระท�าบุญ เราต้องไป
ถวายสังฆทานให้พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ที่ตายไปด้วย” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“เด็กรุ่นน้ีท�างานที่อื่น ไม่ท�าไร่ท�านาแล้ว ปีหนึ่งเวลามีงานประเพณีทางเหนือก็จะ 
กลับมาซักครั้ง เราก็สอนเกี่ยวกับประเพณี สอนท�านาไม่ไหวแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย  
เขตชนบท เชียงใหม่) 

“พาลูกหลานเข้าวัด เขาจะได้ธรรมะ เขาจะได้เป็นเด็กดี รู้ในสิ่งถูกผิด” (ผู้สูงอายุ ชาย 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

เมื่อสอบถามถึงการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุโดยก�ากับด้วยความหมายเชิงบวกต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้สูงอายุในเขตเมืองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้ค�านิยามที่มีความหมายเฉพาะเชิงบวกอย่างเดียว โดยไม่ต้อง
ก�ากับด้วยตัวเลข เพราะการก�าหนดตัวเลขจะมากน้อยเท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละบุคคล และการให้
ความหมายนิยามเชิงบวกยังเป็นการสร้างก�าลังใจและยกย่องผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง แต่มผีูส้งูอายบุางท่านได้ให้ความคดิเห็นว่าถ้ามแีต่นยิามเชงิบวกโดยไม่มีตวัเลขก�ากบันัน้จะไม่มคีวาม
ชัดเจนว่าคนๆ นั้นเป็นผู้สูงอายุ

“ให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าและประสบการณ์ เรารู้สึกภูมิใจ เหมือนกับว่าเราเป็น
ครูบาอาจารย์” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท เห็นด้วยกับการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุใหม่ โดยก�ากับด้วยความหมาย
เชงิบวก เพราะจะท�าให้มกี�าลงัใจในการสร้างบญุ สร้างกศุล ได้รบัความภาคภมูใิจ ได้ท�าความดี และยงัสามารถ
ท�าให้คนอ่ืนได้เป็นคนดี เพราะมีส่วนช่วยในการท�าให้ลูกหลานมีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือ 
คนอื่น และมีจิตใจเมตตากรุณา และมีบางท่านเห็นว่า การนิยามในเชิงบวกจะต้องไม่ยาวมาก อาจใช้ค�าว่า 
“คนเฒ่าเข้าวัด” แทนการนิยามยาวๆ หรือบางท่านเห็นว่าควรใช้ค�าว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ซึ่งมาจากค�าว่า  
“มีความรู้” (วุฒิ) รวมกับค�าว่า “อายุ” แทนการใช้ค�าว่าผู้สูงอายุ เพราะคิดว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีประสบการณ์ 
มีความรู้ และสามารถถ่ายทอดส่งต่อลูกหลานได้ 

“การเปลี่ยนนิยามก็ท�าให้เรามีก�าลังใจ ได้สร้างบุญ ได้สร้างกุศล ได้ความภูมิใจ  
ได้ท�าความดี และได้ท�าคนให้เป็นคนดี เพราะถ้าเราไม่สอนเขาก็จะไม่รู้” (ผู้สูงอายุ  
หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 
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“การนิยามในเชิงบวก ไม่ควรนิยามที่ยาวมากเกินไป ควรหาค�าสั้นๆ พอ เช่น “คนเฒ่า
เข้าวัด” ก็พอแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุ คือ ผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ มีความรู้และมีอายุ  
ก็ใช้ค�าว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ดีกว่า” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

เกี่ยวกับค�าเรียก ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” เป็นค�าเรียกกลางๆ ตามความหมายของราชการ หมายถึงผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป “ผู้อาวุโส” คือคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ อายุไม่ต้องมากก็ได้ “คนแก่ คนชรา คนเฒ่า”  
อยู่ในกลุ่มค�าเรียกที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยหมายถึงคนที่มีอายุ 80 ปี สุขภาพไม่ดีแล้ว ส�าหรับค�าว่าอุ๊ย 
ในภาษาเหนือ หมายถึง ตา ยาย ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีอายุมากก็เป็นได้ 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ผูส้งูอายหุญงิทัง้ในเขตเมอืง และเขตชนบท ส่วนใหญ่เหน็ว่าการก�าหนดเกณฑ์อายทุี ่60 ปีมคีวามเหมาะ
สมดีแล้วและไม่ควรขยายอายุของนิยามออกไป เนื่องจากคนที่มีอายุอยู่ถึง 60 ปี เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ร่างกายแล้ว เช่น ปัญหา เรื่อง ตา หู ความจ�า และท�างานหนักไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะผู้หญิง สภาพร่างกาย 
ไม่เอื้อต่อการท�างานหนักแล้ว แต่ส�าหรับความคิดเห็นของผู้ชายทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท กลับคิดว่า 
เกณฑ์อายุที่ 60 ปียังไม่เหมาะสม เพราะเมื่อย่างเข้าอายุ 60 ปีก็ยังสามารถท�างานได้อยู่เหมือนกับตอนที่อายุ
ยังไม่ถึง 60 ปี ยังมีความกระฉับกระเฉง สามารถไปไหนมาไหนได้อยู่ เห็นควรขยายนิยามอายุเพิ่มมากข้ึน 
เป็นที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี 

“60 กเ็หมาะแล้ว เพราะท�างานหนกัไม่ได้แล้ว ผูห้ญิงจะท�าไม่ไหวแล้วเจบ็เอว” (ผูสู้งอายุ 
หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

“นิยามอายุที่ 60 ปีเหมาะแล้วค่ะ เพราะว่าหูตามันไปแล้ว ไม่ค่อยดีแล้ว 60 ปีมันก็ดูว่า
เป็นผู้สูงอายุ มันก็แก่แล้ว ขี้หลงขี้ลืม” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“คดิว่า 60 บ้านเรามนัยงัดหูนุม่ไป 60 ยงัรับจ้างได้ 70 กน่็าจะเป็นผู้สูงอาย ุรับจ้างท�างาน
ไม่ไหวแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผมว่าอายท่ีุ 60 ปี การงานอะไรมนัได้ทกุอย่าง เวลาไปไหนมาไหนมันยงักระฉับกระแฉง 
งานในบ้านเรายังท�าได้ดีอยู่ การงานที่เราท�าอยู่ทุกวันยังไม่ถึง 60 ก็ยังท�าได้ พอถึงอายุ 
60 ปีก็ยังท�าได้อยู่ น่าจะขยายไปเป็นอายุที่ 65 ปี” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ผู้สูงอายุทั้งสองเขต เห็นว่าเมื่ออายุที่เท่ากัน ผู้หญิงจะดูแก่มากกว่าผู้ชาย โดยผู้สูงอายุที่อยู่ในเมือง 
ให้ความเหน็ว่า เนือ่งจากผูห้ญงิมคีวามเครยีดมากกว่าผูช้าย เป็นคนคิดเลก็คดิน้อย ต้องแบกรบัภาระการดแูล
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูก ดูแลบ้าน ท�ากับข้าว ซึ่งผิดกลับผู้ชายจะไม่ค่อยคิดมาก ท�าให้ดูแก่
น้อยกว่าผู้หญิง ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองให้ความเห็นว่า ด้วยความที่เป็นผู้ชายจะต้องมีสภาพร่างกายที่ดู
แข็งแรงมากกว่าผู้หญิง เมื่ออายุที่ 60 ปีผู้ชายยังท�างานหนักได้อยู่แต่ผู้หญิงไม่สามารถท�าได้แล้ว 

“ผู้หญิงแก่เร็วเพราะว่าใช้ความคิดเยอะ เครียด มันมีภาระเนอะทั้งเล้ียงลูก ดูแลบ้าน  
แล้วเขาก็เลยเครียดผู้ชายมันก็ร่าเริง ผู้หญิงมันท�ากับข้าวด้วย มันท�าไปแล้วก็คิดไปมันก็
เครียดแล้วมันก็จะแก่ “(ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ผู้หญิง กับผู้ชาย อายุเท่ากัน ผู้ชายจะดูแข็งแรงกว่าผู้หญิง เพราะผู้ชายเขายังแข็งแรง
อยู่อายุ 60 ปี แต่ผู้หญิงท�าอะไรไม่ได้แล้ว แต่ผู้ชายท�าได้อยู่ งานหนักก็ยังท�าได้”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้หญิงจะดูแก่มากกว่าผู้ชายเมื่ออายุที่เท่ากัน แต่ผู้สูงอายุในเมืองส่วนใหญ ่
ก็เห็นควรว่าการก�าหนดนิยามควรจะก�าหนดที่อายุเท่ากัน แต่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทบางท่านเห็นต่าง  
เห็นควรว่าหากมีการนิยามอายุของผู้สูงอายุ ขอให้แบ่งเป็นชายอายุ 70 ปี และหญิงอายุ 60 ปี เพราะเห็นว่า
ผู้ชายจะได้สามารถท�างานดูแลผู้หญิงต่อไปได้ เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเมื่ออายุ 60 ปีก็จะท�างานไม่ไหวแล้ว 

“ผู้ชายก�าลังเยอะกว่าผู้หญิง การนิยามต้องให้ต่าง เพราะผู้ชายเขาต้องเลี้ยงดูผู้หญิง  
อาจก�าหนดให้ผู้ชายสูงอายุที่อายุ 70 ปีแต่ผู้หญิงท่ีอายุ 60 ปีถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุ”  
(ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท เชียงใหม่) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้สูงอายุท้ังสองเขต ส่วนใหญ่เห็นว่าคนเมืองและคนชนบทมีลักษณะความสูงอายุต่างกัน เห็นได้ว่า 
คนชนบทจะดูสูงอายุมากกว่าคนเมือง เนื่องจากคนชนบทต้องท�างานหนัก และคนเมืองมีการแต่งตัวมากกว่า
คนชนบท อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคนชนบทจะดูสูงอายุกว่าคนเมือง แต่สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงกว่าคนเมือง 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะตัดสินว่า คนเมืองหรือคนชนบท ใครดูสูงอายุมากกว่ากัน ดังนั้น 
การนิยามความเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ควรแตกต่างกัน 

“คนชนบทดูแก่กว่าท�างานหนัก แต่คนในเมืองไม่ค่อยท�าอะไร ท�าทุกอย่างเลย ชาวนา
ต้องท�าทกุอย่าง คนในชนบทตสีีต่ห้ีาต้องไปอยูก่ลางไร่กลางสวนกลางทุง่นา กลบับ้านอกี
ทีก็ทุ่มสองทุ่มแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“คนชนบทจะมโีรคภัยไข้เจบ็น้อย จะมร่ีางกายแขง็แรง เพราะถกูแดด คนในเมอืงจะออก
ไปไหนก็กลัวแดด แล้วก็อยู่แต่ในร่ม วิตามินไม่ครบ” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 
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“บ้านนอกนี่ซิแก่ แต่ในเมืองดูหนุ่ม เพราะว่าบ้านนอกก็เป็นเกษตรกันหมด ต้องท�าสวน
ท�านา ตากแดด แต่ในเมืองไม่ต้องท�า” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ในกลุ่มผู้สูงอายุทั้สองเขต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ โดยการขยายอายุเพิ่มมากขึ้น หรือ
การนิยามโดยใช้ความหมายเชิงบวก จะมีผลดีต่อตัวบุคคล ท�าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย มีคุณค่า มีก�าลังใจที่จะ
ท�าความดีให้สมกับค�านิยามเชิงบวกที่ก�าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมสนทนาเห็นว่าการขยายอายุนิยามไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐาน 
ทางสังคม เก่ียวกับการให้ความเคารพและความกตัญญูของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมไทย 
ส่วนใหญ่ให้ความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ที่อาวุโสกว่า 

“ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุ ถ้าอายุเรามากหรือเป็นผู้ใหญ่ เขาก็นับถือ” (ผู้สูงอายุ หญิง  
เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้าเป็นนยิามเชงิบวก ผูส้งูอายคืุอผูท้ีม่ปีระสบการณ์ เรากจ็ะมกี�าลงัใจดี” (ผูส้งูอาย ุชาย 
เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้าเปลี่ยนเป็นอายุ 70 เป็นผู้สูงอายุ มันก็ท�าให้เรามีก�าลังใจว่ายังไม่แก่” (ผู้สูงอายุ ชาย 
เขตชนบท เชียงใหม่) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองพื้นที่ เห็นว่า ในการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุนั้น มีความเป็นไปได้ แต่จะต้องไม่กระทบ
กับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ ส�าหรับการนิยามผู้สูงอายุโดยใช้ความหมายเชิงบวกก�ากับ คิดว่า 
เป็นไปได้เช่นกัน ท้ังน้ีได้เสนอแนะถึงวธิกีารท่ีจะท�าให้สงัคมยอมรบั โดยเน้นไปทีก่ลุม่เดก็ ผ่านช่องทางโรงเรยีน

“ถ้าเปลี่ยนผู้สูงอายุ จาก 60 ไปเป็น 65 ปีมันก็น่าจะเปลี่ยนได้อยู่นะ เพราะว่า 60  
มันก็ยังดูดีอยู่ ยอมรับได้” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ถ้านิยามผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 65 ปี ก็พอจะยอมรับได้นะ เพราะตอนอายุ 60 ปี ยังท�างาน
ไหวอยู่” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“กค็งต้องเปลีย่นกบัคนรุน่ใหม่ก่อน อาจจะเริม่ทีโ่รงเรยีน เพราะรุน่นีม้นัจะช้าไปแล้ว มนั
ต้องเริ่มต้นที่โรงเรียน ว่าผู้สูงอายุคืออย่างนี้อย่างนี้ ก็ต้องไปที่โรงเรียน” (ผู้สูงอายุ ชาย 
เขตชนบท เชียงใหม่) 





บทที่ 7

จังหวัดสงขลา

บทสรุปสนทนากลุ่ม

การเกบ็ข้อมลูภาคสนามด้วยการสนทนากลุม่ ในกลุม่ตวัอย่างภาคใต้ด�าเนนิการในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2556 ในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท เขตละ 5 กลุม่ (รวมทัง้สิน้ 10 กลุม่) ประกอบด้วย 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกจ้างเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มละ
ประมาณ 7–8 คน ประเด็นข้อคิดเห็นในภาพรวมจากการสนทนาในทุกกลุ่ม สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ 

ผู้ร่วมสนทนาในภาคใต้ให้ค�าจ�ากัดความหมายของการเป็น “ผู้สูงอายุ” โดยพิจารณาจากลักษณะของ
บุคคลใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ อายุ (ตามปีปฏิทิน) ลักษณะเชิงลบ และลักษณะเชิงบวก (หรือความหมายใน
เชิงคุณค่า) 

เกี่ยวกับ อายุ “ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ที่มีอายุมาก ซึ่งในภาพรวมผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ยังคงอ้างอิงที่อายุ 
60 ปี เนื่องจากเป็นกรอบนิยามผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มสนทนา
เกษตรกร (เขตเมอืงและชนบท) กลุม่ลกูจ้างเอกชน (เฉพาะเขตเมอืง) กลุม่ข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกิจ 
(เขตเมืองและชนบท) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เขตเมืองและชนบท) เห็นว่าเกณฑ์อายุที่เหมาะสมในการ
ก�าหนดความเป็นผูส้งูอายุหรอืการมอีายมุากของบคุคล ควรมกีารปรบัเพิม่ไปเป็นช่วงอายทุีส่งูกว่า เช่น ทีอ่ายุ 
65 ปี หรือ 70 ปี

ลักษณะเชิงลบ ของผู้สูงอายุซึ่งได้จากการสนทนาในเกือบทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ความเสื่อมถอยทาง
ร่างกาย (เช่น สายตา ความจ�า) และสุขภาพ การเจ็บป่วยและมีโรคประจ�าตัว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
และพฤติกรรม (เช่น น้อยใจง่าย ขี้เหงา ต้องการคนเอาใจ) สมรรถภาพในการท�างานที่ลดลงและมีข้อจ�ากัด



152  มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

มากขึน้ ลกัษณะภายนอกและบคุคลกิท่าทางทีดู่แก่ชรา (เช่น ผิวหนงัเหีย่วย่น ผมหงอก) ความสามารถในการ
ดแูลพ่ึงพาตนเองในชวีติประจ�าวนัท่ีน้อยลง ต้องการการดแูลและพ่ึงพงิผูอ่ื้นมากขึน้ การมกีจิกรรมและส่วนร่วม 
ทางสังคมลดลง

ลกัษณะเชงิบวกของผูส้งูอาย ุผูร่้วมสนทนาในภาคใต้ได้ให้มมุมองไว้ในหลายด้าน โดยสรปุ ประกอบด้วย 
เป็นผู้มีประสบการณ์มาก อาบน�้าร้อนมาก่อน เป็นคลังความรู้และฐานข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เช่น  
ในเรือ่งสมนุไพรและการแพทย์แผนไทย) พธิกีรรมพืน้บ้าน การละเล่น ดนตรพีืน้บ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมต่างๆ เพือ่สบืสานถ่ายทอดสูค่นรุน่ถดัไป เป็นผูช้ีแ้นะแนวทางการด�ารงชวีติและการประกอบอาชพี
ให้แก่ลูกหลาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่ยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจแก่ลูกหลาน เป็นบุคคลที่คนในชุมชนให้ความ
เคารพและเชื่อถือ เป็นท่ีปรึกษา เป็นผู้น�าของครอบครัวและชุมชน ผู้ให้ค�าตัดสินและไกล่เกลี่ยเมื่อเกิด 
ข้อขัดแย้งในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนหนึ่ง เช่นในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุจ�านวนมากยังคงมีสุขภาพที่ดี
และมีศักยภาพในการท�างาน สามารถหารายได้ พ่ึงพาตนเองและยังสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางการเงินให้แก่ 
ลูกหลานได้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งลักษณะเชิงบวกของผู้สูงอายุด้วย 

ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เห็นว่าควรนิยามด้วยเกณฑ์อายุ ควบคู่กับ ค�าจ�ากัดความลักษณะของ 
ผูส้งูอายใุนด้านอืน่ๆ ส�าหรบัเกณฑ์อายใุนเกอืบทุกกลุ่ม (ยกเว้น ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนหนึง่ในกลุ่มลูกจ้างเอกชน 
ทั้งเขตเมืองและชนบท กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เขตชนบท และผู้สูงอายุเขตชนบท) เห็นว่ายังคงมคีวาม
จ�าเป็นที่ต้องก�าหนดในนิยามผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดและเปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้  
อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการปรับอายุในการนิยามความเป็นผู้สูงอายุจากเกณฑ์อายุ 60 ปีให้เหมาะสม 
มากขึ้นตามบริบทปัจจุบัน ลักษณะในด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุที่ควรน�ามาขยายความในนิยาม เช่น ในเร่ือง
สุขภาพและความสามารถในการท�างานพึ่งพาตนเอง คุณค่าของผู้สูงอายุในด้านต่าง (ตามท่ีสรุปข้างต้น  
ในลักษณะเชิงบวกของผู้สูงอายุ) โดยผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเป็นค�าจ�ากัดความหรือความหมาย 
ในเชิงบวกหรือเชิงคุณค่ามากกว่าความหมายในเชิงลบ 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

เกือบทุกกลุ่มสนทนา ให้ความเห็นว่าค�าเรียก “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “ผู้เฒ่า (พ่อเฒ่า/แม่เฒ่า)”  
“คนชรา” เป็นค�าที่บ่งบอกถึงความมีอายุของบุคคล มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกัน ผู้สูงอายุ  
เป็นค�ากลางๆ หมายถึงคนที่มีอายุตามเกณฑ์กฎหมายก�าหนดที่ 60 ปี เช่นเดียวกับค�าว่า คนแก่ แต่คนแก่ 
ไม่ได้มีเกณฑ์อายุก�ากับที่ชัดเจน อาจหมายถึง คนที่อายุ 70–80 ปีขึ้นไป ข้ึนอยู่กับบริบทของผู้เรียก  
ซึง่ในบางครัง้อาจถูกใช้ในความหมายเชงิลบ ขณะท่ี ผูเ้ฒ่าและคนชรา มคีวามหมายถงึคนทีม่อีายคุ่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับค�าเรียกอื่นๆ มีข้อจ�ากัดทางกายภาพในการเดินหรือช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ และต้องการ
การดูแลจากผูอ้ืน่ อย่างไรก็ตาม ค�าว่า ผูเ้ฒ่า บางครัง้กใ็ช้ในความหมายอืน่ ซ่ึงหมายถงึผูมี้ประสบการณ์ สะสม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน ส่วน ค�าว่า “ผู้อาวุโส” เป็นค�าเรียกที่ต่างจากค�าอื่น 
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เนือ่งจากไม่ใช่ค�าท่ีสือ่ถึงการมอีายมุากเสมอไป แต่อาจสือ่ถงึการมวียัวุฒ ิคณุวฒุ ิประสบการณ์ ต�าแหน่งหน้าที่
การงาน ของผู้ถูกเรียกที่สูงกว่าผู้เรียกโดยเปรียบเทียบ 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

จากกลุม่สนทนาทัง้หมดในภาคใต้ 10 กลุ่ม ผู้ร่วมสนทนาโดยส่วนใหญ่ใน 7 กลุ่ม ซ่ึงได้แก่ กลุ่มสนทนา
เกษตรกร (เขตเมืองและชนบท) กลุ่มลูกจ้างเอกชน (เขตเมือง) กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(เขตเมืองและชนบท) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เขตเมืองและชนบท) นิยามผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี  
อาจไม่เหมาะสมแล้วในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจาก คนไทยในช่วงอายุ 60 ปี จ�านวนมากยังคง
มีสุขภาพทีด่ ีมคีวามสามารถในการท�างาน หารายได้และพึง่พงิตนเองได้ยาวนานขึน้ เกณฑ์อายนุยิามผูส้งูอายุ
ควรมีการปรับหรือขยายไปช่วงอายุที่สูงขึ้น เช่นที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี 

ในกลุ่มข้าราชการ ผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่ง แสดงความเห็นว่า เกณฑ์อายุนิยามอาจขยายออกไปที่อายุ 
65 ปี แต่ควรปรับให้มีความยืดหยุ่นด้วย โดยการพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยในด้านสุขภาพ 
กล่าวคือ หากบุคคลมีสุขภาพที่ดี ก็ให้ขยายนิยามออกไปที่อายุ 65 ปี แต่หากสุขภาพไม่ดีก็ให้ใช่ที่เกณฑ์อายุ 
60 ปีตามเดิม 

กลุ่มสนทนาที่ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่า อายุที่ 60 ปี ยังคงเหมาะสมในการนิยามผู้สูงอายุ ได้แก่ 
กลุ่มลูกจ้างเอกชน (เขตชนบท) และกลุ่มผู้สูงอายุ (เขตเมืองและชนบท) 

4. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ทุกกลุ่มสนทนาเห็นว่า ลักษณะของการสูงอายุมีความแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย  
ด้วยเหตุผลท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่สนบัสนนุให้การก�าหนดนยิามผูส้งูอายไุม่มคีวามแตกต่างกนั 
ระหว่างเพศ ยกเว้น กลุ่มสนทนาผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เขตชนบท ที่เห็นว่านิยามผู้สูงอายุส�าหรับเพศหญิง
ควรมีเกณฑ์อายุที่ต�่ากว่านิยามของเพศชาย ประมาณ 5 ปี และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มผู้สูงอายุเขตเมือง ที่เห็น 
ตรงกันข้ามว่านิยามผู้สูงอายุส�าหรับเพศหญิงควรมีเกณฑ์อายุที่สูงกว่านิยามของเพศชาย 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท 

เช่นเดยีวกนั เกอืบทุกกลุม่สนทนาเหน็ว่า ลกัษณะของการสงูอายมุคีวามแตกต่างกันระหว่างคนทีอ่าศยั
ในเมืองและคนที่อาศัยในชนบท อย่างไรก็ตาม นิยามของผู้สูงอายุไม่ควรมีความแตกต่างกัน ยกเว้น กลุ่ม 
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เขตชนบท ที่เห็นว่านิยามผู้สูงอายุส�าหรบัคนในชนบทควรมีเกณฑ์อายุที่สูงกว่านิยาม
ของคนในเมือง ประมาณ 5 ปี กลุ่มลูกจ้างเอกชน เขตชนบทให้ความเห็นว่าด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงตาม 
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ความเจรญิของการพฒันา คนในเมอืงและคนในชนบทมคีวามแตกต่างในด้านต่างๆ น้อยลงมาก รวมถงึลกัษณะ 
ของการสูงอายุที่แทบไม่แตกต่างกันในปัจจุบัน ดังนั้น นิยามผู้สูงอายุจึงไม่จ�าเป็นต้องมีความแตกต่าง

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ในภาพรวม หากการขยายนยิามไม่กระทบต่ออายเุร่ิมต้นในการรบัเบีย้ยงัชพี ส่วนใหญ่ในเกอืบทกุกลุ่ม
สนทนาเห็นว่า จะเป็นผลกระทบในด้านบวกต่อตวับคุคล ในด้านจติใจและก�าลงัใจ เป็นแรงกระตุน้ในการดแูล
สุขภาพที่ดีขึ้น เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนมากขึ้น ท�างานมีรายได้เพื่อสะสมเงินออมไว้ใช ้
และพึ่งพาตนเองในยามเป็นผู้สูงอายุได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคคล ลดภาระ 
แก่ครอบครัว อีกทั้งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสนทนาบางกลุ่มแสดง
ความเห็นว่า การขยายอายุนิยามผู้สูงอายุจะท�าให้เกิดผลกระทบในด้านบวกต่อการท�างานที่ยาวนานขึ้น 
ของผูส้งูอายุ กต่็อเมือ่นายจ้างหรอืสถานประกอบการเหน็ความส�าคัญและให้การสนบัสนนุการจ้างงานแรงงาน
สูงวัย ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการสนุบสนุนจากภาครัฐด้วยเช่นกัน

กลุม่ผูส้งูอายทุัง้เขตเมอืงและเขตชนบท เห็นว่าการขยายอายนุยิามผู้สูงอายุ อาจจะเป็นผลดีต่อก�าลังใจ 
และจติใจของผูส้งูอาย ุแต่ไม่น่าจะมผีลอะไรในด้านอืน่ เช่น ด้านสขุภาพหรอืความสามารถในการท�างานเพราะ 
อย่างไรสุขภาพและความสามารถก็ถดถอยไปตามอายุคงเดิม

ส�าหรับผลกระทบในด้านลบ มีเพียงเรื่องเดียวที่เป็นข้อกังวลว่าอาจมีการขยายอายุตามนิยามไปด้วย 
ซึง่ได้แก่ เรือ่งเบ้ียยงัชีพและสวสัดกิารต่างๆ ทีก่ลุม่ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไปเคยได้ ซึง่หากการขยายนยิามไม่กระทบ
ต่อเบี้ยยังชีพและสวัสดิการ กลุ่มสนทนาส่วนใหญ่เห็นว่า ก็ไม่น่าที่จะมีผลกระทบในด้านลบอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสนทนาบางกลุ่ม (เช่น กลุ่มลูกจ้างเอกชน) เสนอว่าเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบ
ในด้านลบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา การขยายอายุนิยามควรมีการวางแผนล่วงหน้า ท�าการศึกษาเพ่ือประเมินผล 
กระทบเชงิประจกัษ์ล่วงหน้า และมกีารชีแ้จงถงึเหตุและผลของการทีต้่องขยายให้แก่สังคมและประชาชนเข้าใจ

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนอายุนิยามผู้สูงอายุ

ทุกกลุ่มสนทนา เห็นว่า การขยายอายุนิยามผู้สูงอายุมีความเป็นไปได้ท่ีจะด�าเนินการโดยได้รับการ
ยอมรบัจากสงัคมไทย หากไม่กระทบต่ออายเุร่ิมต้นในการรับสิทธสิวสัดิการผู้สูงอายทุีม่ใีนปัจจุบนั โดยเฉพาะ
เบี้ยยังชีพ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่จะตามมา การท�า 
ประชาพจิารณ์กบัประชาชนกลุม่ต่างๆ การสร้างความเข้าใจของสังคมเก่ียวกบัความจ�าเป็นและหลักการเหตุผล
ของการขยายอายนิุยามผู้สงูอายเุพือ่ให้เกดิความชดัเจนและป้องกนัความสบัสนทีอ่าจเกดิข้ึน การวางแผนและ
ประกาศแผนให้สังคมรับทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ควรมีการวางมาตรการรองรับกลุ่มท่ีอาจได้รับผลกระทบ
ในด้านลบจากการขยายอายุนิยาม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและอยู่ในภาวะพ่ึงพา สุขภาพไม่ดี  
ไม่สามารถท�างานได้ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสงขลา

กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละเขตพื้นที่ ซ่ึงได้แก่เขตเมือง 
ประกอบด้วย เกษตรกรชาย 4 คน และเกษตรกรหญงิ 5 คน รวม 9 คน และเขตชนบท ประกอบด้วย เกษตรกร
ชาย 4 คน และเกษตรกรหญิง 4 คน รวม 8 คน (รวม 17 คน ในทั้งสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 
40–59 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุ่ม ได้แนวคิดและข้ออภิปรายที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมือ่กล่าวถงึ “ผู้สงูอาย”ุ ภาพรวมของเกษตรกรทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท ให้ค�าจ�ากดัความในข้ันต้น 
ว่าหมายถึง คนที่เกิดมานาน มีอายุมาก โดยอ้างถึงเกณฑ์อายุ ที่ 60 ปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นว่าควรต้องพิจารณาลักษณะด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สุขภาพ ความรู้และความสามารถในการ
ท�างาน ประสบการณ์ชีวิต ความสามารถในการดูแลตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น โดยเฉพาะลูกหลานหรือ
ครอบครวั ลกัษณะรปูร่างหน้าตา ในความคดิเหน็แรก เมือ่ถามว่าผู้สงูอายหุมายถงึผู้ทีมี่ลักษณะข้างต้นเช่นไร 
ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่จ�ากัดความลักษณะของผู้สูงอายุไปในด้านลบ (ยกเว้นเรื่อง ประสบการณ์ชีวิต ที่เป็น
ลกัษณะในเชงิบวกของผูส้งูอาย)ุ เช่น หมายถึงผู้ท่ีมสุีขภาพไม่ดี มโีรคประจ�าตัว เจ็บและปวดเมือ่ยตามร่างกาย 
เหน่ือยง่าย เกษียณหรือหยุดท�างานแล้ว เป็นผู้ที่อยู่ในวัยพักผ่อนอยู่กับบ้าน ดูแลลูกหลาน หรือบางครั้ง 
ก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จ�าเป็นต้องพึ่งพาลูกหลานให้ดูแล

ผูร่้วมสนทนาบางคนเสรมิว่า ท่ีอาย ุ60 ปี ผูส้งูอายหุลายคนก็ยงัสขุภาพดี มคีวามรูค้วามสามารถในการ
ท�างานดีอยู่ ในขณะท่ีบางคนอายุเพียง 50 ปี ก็ท�างานไม่ได้แล้ว ดังนั้น การสูงอายุ (ในนัยยะของการ 
มีอายุมาก) กับการเกษียณอายุหรือหยุดท�างานก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่เกณฑ์อายุเดียวกัน 
เสมอไป 

“แบบว่าประกอบอาชีพหรือว่าท�าอะไรไม่สะดวกแล้ว ต้องอยู่ในความดูแลของลูกหลาน 
ก็เป็นผู้สูงอายุ ..สภาพการท�างานหรือว่าสภาพของเค้าเอง ไม่สามารถพ่ึงตัวเองได้  
ต้องมีคนดูแล” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุก็คืออายุ 60 ข้ึนไป แล้วก็เว้นจากการท�างาน คือพัก ช่วงเค้าพักผ่อนแล้ว  
อยู่กับลูกกับหลาน มีลูกคอยดูแลแล้ว ส่วนเรื่องสุขภาพ แล้วแต่ว่าทุกคนสุขภาพร่างกาย
ไม่เหมือนกัน” (เกษตรกร ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“บางครั้งไม่ใช่คน 60 เสมอไป ..ไม่ใช่คน 70 ด้วย บางครั้งคน 70 ก็ยังมีความรู้  
ความสามารถ บริหารงานได้” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“เป็นผูส้งูอาย ุแต่ไม่ใช่ผูเ้กษยีณ .. บางครัง้อาย ุ60 ทางราชการคือเกษยีณ แต่ว่าบางคน 
70 ก็ยังท�างานได้อยู่” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 
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เกษตรกรในเขตเมือง ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายเชิงบวกของผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์มาก สามารถน�าเอาประสบการณ์ชีวิต มาถ่ายทอดให้ลูกหลาน
ในรุ่นต่อไปได้ แต่มีบางท่านให้ความหมายเชิงบวกว่า คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่

ในเขตชนบท กลุม่เกษตรกรชาย มองคณุค่าของความเป็นผู้สูงอาย ุ เปรียบเสมอืนแหล่งรวบรวมความรู้ 
ประสบการณ์ เป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพ และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ หากในครอบครัวหรือชุมชน  
เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท หรือมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน ผู้สูงอายุสามารถเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา
นั้นๆ ได้ ส�าหรับในมุมมองของเกษตรกรหญิง คิดว่าคุณค่าของผู้สูงอายุ คือการอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่น 
และสบายใจ คอยให้ค�าปรึกษาและอบรมสั่งสอน

“ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สามารถน�าเอาประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความอ่านมาถ่ายทอด 
ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้ เช่น ด้านการปกครอง อาชีพ และการศึกษา” (เกษตรกร ชาย 
เขตเมือง สงขลา) 

“ผูส้งูอายเุป็นผูท้ีเ่ป็นแบบอย่างในการท�างานท่ีดี และเป็นผู้ท่ีมปีระสบการณ์ในด้านต่างๆ 
มามาก” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เกิดมานานมีความรู้เยอะ ดังนั้นจึงเป็นที่รวบรวมความรู้ เป็นที่เก็บ 
ประสบการณ์ ความรู้และประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตวัผู้สงูอายุ” (เกษตรกร ชาย 
เขตชนบท สงขลา) 

“ผู้สูงอายุสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาได้ เวลาเกิดเรื่องอะไรต้องเอาผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยแล้ว
คุยกัน เด็กสมัยนี้พูดไม่รู้ฟัง แต่ถ้าผู้สูงอายุอยู่ด้วยจะฟัง” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท 
สงขลา) 

“อยูก่บัผูส้งูอายมุคีวามอบอุน่และสบายใจ เขาส่ังสอนเรา ถอืได้ว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่” 
(กลุ่มเกษตรกร หญิง เขตชนบท สงขลา) 

เกีย่วกับคณุค่าของผูส้งูอาย ุเกษตรกรในเขตเมอืง ท้ังชายและหญงิส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่า ผูส้งูอายุ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากหลังจากที่ผ่านการท�างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้มีความรู้และความ
สามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้ห้แก่ลกูหลาน นอกจากนัน้ยงัเป็นผูท้ีค่นในชมุชนให้ความเคารพ
นับหน้าถอืตา และยงัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูท้รงคณุวฒุใินด้านต่างๆ ของชมุชนด้วย ส่วนเกษตรกรในชนบท มอง
ว่าผู้สูงอายุ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน มีความรู้รอบตัว และมีประสบการณ์ชีวิตมาก เป็นท่ีปรึกษาของลูกหลาน  
ได้เป็นอย่างดี เช่น ให้ค�าปรึกษาในเรื่องของการประกอบอาชีพ แนะน�าเกี่ยวกับการท�างานฝีมือ เช่น การสาน
กระด้ง งานประดิษฐ์ที่เป็นของพื้นบ้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้เด็กๆ ยุคใหม่จะท�ากันไม่เป็น นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ 
ถือได้ว่าเป็นนักจิตวิทยา หากใครพบเจอปัญหาต่างๆ ผู้สูงอายุสามารถคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นให้ได้ 
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ด้วยสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ 
โดยกิจกรรมบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยเช่นกัน นอกจากประโยชน์ที่ม ี
ต่อสงัคมแล้ว ภายในครวัเรอืนผูส้งูอายยุงัช่วยแบ่งเบาภาระหน้าทีใ่นครอบครวั โดยการเลีย้งดูหลาน เนือ่งจาก 
ลูกๆ ออกไปท�างานนอกบ้านกันหมด 

“คณุค่าของผูส้งูอาย ุคอื ผูท้ีส่ร้างความปรองดองในชมุชน และเป็นทีป่รกึษาให้กบัชมุชน
และครอบครัว (เกษตรกร ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ท�าให้ลูกหลานอบอุ่น 
ที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในทุกๆ รุ่นอายุ และเปรียบเสมือนเป็นปูชนียบุคคล 
ของครอบครัวและชุมชน (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นนักจิตวิทยา เวลาจะท�าอะไร หรือมีปัญหาอะไร จะเชิญผู้สูงอาย ุ
มาช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

เกีย่วกบัการนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุเกษตรกรท้ังในเมอืงและชนบท ส่วนใหญ่ยงัคงมองว่าต้องน�าเกณฑ์
อายุมาเป็นตัวก�ากับด้วย เพราะการบ่งบอกด้วยตัวเลขเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แต่การนิยาม ก็ควรพิจารณาเรื่องของสุขภาพ ความสมบูรณ์ 
ของร่างกาย และความสามารถในการท�างาน ควบคู่กันไปด้วย แต่ถ้าจะใช้สุขภาพมาเป็นตัวก�าหนดนิยาม 
เพียงอย่างเดียว ไม่น่าจะสามารถท�าได้ เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีสุขภาพไม่เหมือนกัน 

“บางครัง้ถ้าเราเอาแต่ค�าขยายนยิามมาใช้ แต่ไม่มอีายกุ�ากบักอ็าจจะท�าให้นยิามผูส้งูอายุ
ไม่ชดัเจน เพราะบางทีคนอายนุ้อย แต่ไม่แขง็แรงกม็ ีดังนัน้ค�านยิามควรมอีายกุ�ากบั และ
ตามด้วยค�าขยายน่าจะดีที่สุด” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ถ้าไม่ก�าหนดอายเุป็นเกณฑ์ มนัจะมปัีญหาในการท�างานของภาครฐับาลอย่างแน่นอน” 
(เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

โดยรวมในท้ังสองเขต เกษตรกรที่ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า ค�าว่า ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา ผู้เฒ่า  
ผู้อาวุโส มีความหมายที่แตกต่างกัน โดย คนแก่ คนชรามีความหมายคล้ายคลึงกัน หมายถึง คนที่มีอายุมาก
จนอาจเรียกได้ว่า หมดสภาพ ท�างานไม่ไหว พึ่งพาตนเองไม่ได้แล้วและต้องมีคนดูแล ขณะที่ ผู้เฒ่าก็หมายถึง
ผู้ที่มีอายุมาก แต่ยังเป็นที่เคารพนับถือ สามารถดูแลตนเองได้ยังไม่เป็นภาระท่ีต้องดูแลของลูกหลาน ค�าว่า  
ผู้อาวุโส เป็นค�าท่ีให้ความหมายในด้านบวกมากท่ีสุด เป็นค�าท่ีไม่ได้จ�ากัดเฉพาะหมายถึงการมีอายุมาก 
เพียงอย่างเดียว แต่กินความถึงการมีประสบการณ์ชีวิตและมีความรู้มากด้วยเช่นกัน ส่วนค�าว่า ผู้สูงอายุ  
หมายถึง คนที่มีอายุตามเกณฑ์ทางการที่ก�าหนด 60 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจยังไม่ถึงขั้นเป็นคนแก่ หรือ คนชรา



158  มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

“คนแก่คือท�าอะไรไม่ได้แล้ว ถ้าพูดถึงคนแก่คือหมดสภาพ... หมดสภาพคือ ทุกอย่าง  
ทัง้ร่างกายจติใจ คอืท�าอะไรไม่ได้แล้ว...คนแก่ คนชราความหมายกใ็กล้เคยีง” (เกษตรกร 
หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“อาวุโสผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องอายุอย่างเดียวนะ ไปในด้านความรู้ ประสบการณ์ชีวิต
มากกว่า” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เมือ่ถามถึงความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อาย ุณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผูส้งูอาย ุเกษตรกร
ทั้งสองเขตเห็นว่า อาจไม่เหมาะสมในปัจจุบัน โดยมีเหตุผลว่าแม้ปัจจัยด้านสุขภาพและความสามารถในการ
ท�างานจะแตกต่างกนัในแต่ละบคุคล แต่ในภาพรวมปัจจุบนั คนไทยอาย ุ60 ปี ส่วนใหญ่ยงัคงแข็งแรง สามารถ
ท�างานหลายๆ อย่างได้ดีอยู่ โดยเฉพาะคนที่ท�างานในส�านักงาน ใช้วิชาความรู้มากกว่าก�าลังแรงงาน หรือ
แม้แต่ในกลุ่มเกษตรกรเอง ก็มีจ�านวนมากที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและยังสามารถท�างานเกษตรได้ดีอยู่ โดยรวม 
เกษตรกรในเขตเมอืงเห็นว่า เกณฑ์อายผุูส้งูอายสุามารถเลือ่นออกไปได้ถงึทีอ่าย ุ70 ปี ขณะทีเ่กษตรกรในเขต
ชนบทเห็นว่าสามารถเลื่อนออกไปได้ถึงอายุ 65 ปี 

“70 เพราะว่า 60 ยังแจ๋วอยู่ แข็งแรง แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทางการแพทย์ก็เจริญก้าวหน้าขึ้น
เยอะนะคะ ก็คือมีอายุยืนขึ้น แล้วก็แข็งแรงขึ้น มีสุขภาพขึ้น” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง 
สงขลา) 

“ผมว่าความรู้ความสามารถ แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่บอก การท�างานบางชนิด 
บางอย่าง ความรู้ความสามารถคงเดิม อย่างเป็นอย่างอาจารย์อย่างนี้ 75 ก็ยังสอนได้..
อย่าง 60 น่ีอาจารย์ต้องเกษียณแล้วนะ แต่ว่ายังคล่องแคล่วอยู่...น่าจะเพิ่ม น่าจะเพิ่ม
เป็น 65 อะไรอย่างนั้น” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ผูร่้วมสนทนาส่วนใหญ่เหน็ว่า ชายกบัหญงิมคีวามแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ เช่น สรรีะทางกายภาพ 
พละก�าลงั ลกัษณะการท�างาน การดแูลตนเอง ซึง่มีผลท�าให้สถานะสขุภาพ ลกัษณะภายนอกและความสามารถ
ในการท�างานซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึความสงูอายแุตกต่างกนัไปด้วย บ้างกเ็หน็ว่า ผูห้ญงิสงูอายหุรอืแก่เรว็กว่าผูช้าย 
ด้วยสรีระทางกายภาพที่อ่อนแอกว่าและเป็นผลจากการมีบุตร แต่บ้างก็มีความคิดเห็นไปในทางตรงข้ามว่า
ผู้ชายสูงอายุเร็วกว่าผู้หญิง เนื่องจากท�างานหนัก ใช้แรงงาน และไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าผู้หญิง อย่างไรก็ตาม 
เกี่ยวกับเกณฑ์อายุหรือก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ เกษตรกรทั้งสองเขตเห็นพ้องว่าไม่ควรแตกต่างกันระหว่างเพศ
แต่น่าจะอยู่ในช่วงอายุที่มากกว่า 60 ปี
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“ถ้าเป็นผู้หญิงที่ดูแลรักษาสุขภาพนะ และถ้าผู้ชายที่รับผิดชอบงานเยอะ ก็จะดูแก่กว่า 
..ผู้ชายจะอายุสั้นกว่าผู้หญิง” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ในบางครัง้ความแขง็แรงของผู้หญงิ ไปเปรียบเทียบกบัผู้ชาย ไม่เหมอืนกนั มนัไม่เหมอืน
กันตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ว่าพออายุมากแล้ว ผู้หญิงความอ่อนแอของร่างกาย อ่อนแอกว่า
ผู้ชายมาก” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

เกษตรกรท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท เห็นว่า สภาพการสูงอายุของคนในชนบทและในเมืองมีความ
แตกต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างในลักษณะการท�างาน การดูแลสุขภาพ การแต่งตัวรูปลักษณ์ภายนอก 
สภาพแวดล้อมและมลพษิ คนชนบทอาจมลัีกษณะภายนอกทีแ่ลดสูงูอายกุว่าคนในเมอืง แต่ส่วนใหญ่แข็งแรง
และมีพละก�าลังดีกว่า อย่างไรก็ตามในการก�าหนดเกณฑ์นิยามผู้สูงอายุ ไม่ควรมีความแตกต่างระหว่างคน 
ในเมืองและชนบท 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ในกลุ่มเกษตรกรทั้งสองเขต เห็นว่า การขยายนิยามอายุผู้สูงออกไปที่อายุมากกว่า 60 ปี จะเป็นผลดี
ต่อตัวผู้สูงอายุ ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ส�าหรับผู้สูงอายุ การขยายอายุนิยามออกไป 
เชื่อว่าอันดับแรกจะเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้ที่มีอายุ 60 ปีกว่า ที่จะยังรู้สึกว่าตนเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาว 
กระชุม่กระชวย มคีณุค่า ภาคภูมใิจท่ียงัพึง่ตนเองได้ ซ่ึงจะเป็นผลให้สขุภาพกายและความพยายามในการดแูล
สุขภาพตนเองดีข้ึนด้วย การที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่หรือสูงอายุ เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อว่าจะท�าให้  
คนคนนัน้มคีวามต้องการท่ีจะท�างานต่อไป และจะเป็นแรงผลกัดันให้เกดิการขยายอายเุกษยีณในภาคราชการ
ตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่จะยังคงมีก�าลังแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์สงูท�างานต่อไป นอกจากนี ้การทีบ่คุคลยงัไม่เข้าสูว่ยัสงูอาย ุจะท�าให้บคุคลนัน้มแีนวโน้มเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ต่อหมู่บ้านและชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนา เห็นว่าการขยายอายุนิยามไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม
เกี่ยวกับการให้ความเคารพและความกตัญญูของคนรุ่นใหม่ต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและ
เฉพาะครอบครัวจากการเลี้ยวดูเป็นหลัก อีกทั้ง ในสังคมไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพและความกตัญญู 
ตามความอาวุโสมากกว่าที่จะยึดตามการเป็นผู้สูงอายุ 

กลุ่มสนทนาเห็นพ้องว่า การขยายอายุนิยามผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดผลดี ต่อการขยายก็ไม่ควรกระทบ 
ต่ออายุที่สามารถเริ่มรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

“อาย ุ60 ปี ยงัไม่แก่ ความสามารถกย็งัมีอกี อย่างน้อยๆ ถ้าส่วนกลางยังเห็นความส�าคญั 
ให้ค�านยิามเป็น 70 เค้ากค็งเหน็แล้วว่ายงัมคีวามสามารถอยู ่ยงัสามารถดึงเอามาท�างาน
ได้อีก” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 
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“น่าจะดีด้านบวก สุขภาพจิตจะดีขึ้น ..ไม่แก่ 65 ปีก็ยังไม่แก่ ยังแข็งแรงอยู่ เป็นยา 
ชูก�าลังใจ” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

เกษตรกรในท้ังสองเขต เห็นว่า หากสามารถอธบิายเหตแุละผลทีชั่ดเจนแก่สงัคมได้ การเลือ่นอายนุยิาม
ผู้สูงอายุออกไปได้ที่อายุ 65 ปี หรือ 70 ปี ก็น่าจะสามารถด�าเนินการได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
โดยรวม อย่างไรกต็าม ต้องค�านงึถึงการปรบัปลีย่นข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้ชดัเจนถงึหลกัเกณฑ์และผลกระทบ 
ที่จะตามมา โดยเฉพาะในเรื่องเบี้ยยังชีพ การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่คนไทยเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย
ไม่ให้เกิดการสับสนและการต่อต้านจากสังคม 

“รับได้ คิดว่าเค้าน่าจะรับได้ ก็เหมือนกับที่พูดไปแล้วว่า ผู้สูงอายุแม้นอายุ 70 ปีก็ยัง 
ท�าประโยชน์ให้ได้อยู่” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“กลวัว่าประเดน็ชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ผู้สูงอายกุบัคนอาย ุ60 ถ้าหากเล่ือนขึน้ไปให้สูงขึน้ 
เค้ากลัวจะไม่ได้เบี้ยตัวนี้ ..ถ้าเข้าใจตรงนี้ ผมว่าไม่มีปัญหา” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท 
สงขลา) 
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กลุ่มลูกจ้างเอกชน จังหวัดสงขลา

ผู้ร่วมสนทนากลุ่มลูกจ้างเอกชน ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ในเขตเมือง ประกอบด้วย ลูกจ้างชาย 6 คน 
ลูกจ้างหญิง 3 คน รวม 9 คน ในเขตชนบท ประกอบด้วย ลูกจ้างชาย 4 คน ลูกจ้างหญิง 4 คน รวม 8 คน 
(รวมทั้งหมด 17 คนในสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–59 ปี ในแต่ละประเด็นของการสนทนากลุ่ม 
สรุปแนวคิดและข้ออภิปรายที่น่าสนใจได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อถามถึงค�าจ�ากัดความ “ผู้สูงอายุ” ลูกจ้างเอกชนในทั้งสองเขต แสดงความคิดเห็นว่า พิจารณาได้
จากเกณฑ์อายทุีม่าก อยูม่านาน สภาพร่างกายและสขุภาพทีเ่ริม่มปัีญหา การเจบ็ป่วยและการมโีรคประจ�าตัว 
ความสามารถและพละก�าลังในการท�างานที่ถดถอย การเกษียณจากการงานหรือหยุดท�างาน ความสามารถ
ในการเลี้ยงดูพึ่งพาตนเองที่น้อยลง ที่น่าสนใจ คือ ลูกจ้างเอกชนจ�านวนหนึ่งทั้งในเมืองและชนบท เห็นว่า
เกณฑ์อายุ 60 ปี อาจไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุในปัจจุบัน เนื่องจากคนอายุ 60 ปี  
จ�านวนมากยังคงมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงและยังสามารถท�างานได้ดีอยู ่ การก�าหนดเกณฑ์อาย ุ
ควรพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับปัจจัยด้านสุขภาพและความสามารถในการท�างานด้วย 

นอกจากนี้ มีผู้ร่วมสนทนา เขตเมือง บางคนแสดงความเห็นว่า การใช้เกณฑ์อายุเป็นตัวก�าหนดนิยาม
ผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวก็ไม่เหมาะสม เนื่องจาก คนที่มีลักษณะการท�างานต่างกัน (เช่น คนใช้ความรู้ในการ
ท�างาน กับ คนใช้แรงงานในการท�างาน) มีสถานะสุขภาพที่ต่างกัน แม้มีอายุเท่ากัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมี
ลกัษณะหรอืความเป็นผูส้งูอายท่ีุเหมอืนกัน ดงันัน้ การพิจารณาความสูงอายนุ่าทีจ่ะพจิารณาจากความสามารถ
ในการประกอบอาชีพหรือการท�างานมากกว่า โดยผู้สูงอายุน่าจะหมายถึง คนที่มีอายุมากแล้วและท�างาน 
ไม่ไหวแล้ว มีข้อจ�ากัด ซึ่งอายุที่มากนี้อาจหมายถึงที่อายุ 50 ปี หรือ 70 ปีก็เป็นได้

“จะเอาอายุเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะบางทีคนที่อายุ 70 ปี ก็ยังมีสุขภาพ 
แข็งแรง พอที่จะท�างานได้..ผู้สูงอายุที่เห็นภาพชัด ก็คือ อายุที่ชรา อยู่กับบ้าน หรือไม่ 
ก็ท�างานอะไรไม่ได้ ตรงนั้นต่างหาก” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“มันน่าจะเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นตัวก�าหนด บางคน 60, 65, 70 ก็ยัง
สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้อยู่ แต่บางคนที่อยู่ในภาคเกษตร หรือท�างาน
โรงงาน ต้องใช้แรงงาน ใช้จนตัวช�้าไปแล้ว บางคนไม่ถึง 60 ก็ได้ หากไม่สามารถ 
เลี้ยงตัวเองได้แล้ว” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“มองผู้สูงอายุน่าจะอยู่ที่ 70 เพราะว่าปัจจุบัน 65 หรือว่า 70 ยังท�างานได้ ..น่าจะอยู่ที่ 
70 มากกว่า” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 
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เมื่อสอบถามถึงความหมายของผู้สูงอายุในเชิงบวก ลูกจ้างเอกชนเมือง ให้ความหมายถึง ผู้ที่มี
ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา และเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้กับรุ่นลูก รุ่นหลาน สามารถเป็นที่
พึ่งพาของลูกหลาน หรือคนในชุมชนได้ นอกจากนี้ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมในประเด็นเร่ืองการท�างานว่า  
ผู ้สูงอายุมีวุฒิภาวะในการท�างานกลุ่มได้ดีกว่าคนวัยเด็กกว่า เป็นบุคคลที่มีความสุขุม รอบคอบ และ 
ความน่าเชื่อถือ ลูกจ้างเอกชนเขตชนบท ให้ความหมายโดยเปรียบผู้สูงอายุเสมือนเป็นฐานข้อมูล ภูมิปัญญา  
และประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การประกอบอาชีพ การละเล่นต่างๆ และดนตรี 
พืน้บ้าน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้แก่ลกูหลานได้เรยีนรู ้แต่ในปัจจบุนัสิง่ต่างๆ เหล่านีก้�าลงัจะสญูหาย เพราะไม่มี
ใครส่งเสริมและสนใจมากนัก

เกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นผู้สูงอายุ ลูกจ้างเอกชนเมือง ให้ความคิดเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่คน
ให้ความเชือ่ถอื สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เป็นบุคคลทีค่อยสมานฉันท์ กรณเีกดิเหตุทะเลาะ
ววิาทกนัในครอบครวั หรอืชมุชน เป็นตวัอย่างทีดี่ให้กับลูกหลาน และสังคม เป็นร่มโพธิร่์มไทรให้กบัลูกหลาน 
เป็นทีพ่ึง่ของคนรุน่ใหม่ได้ รวมถงึการเป็นแกนน�าทางด้านคณุธรรม จริยธรรม นอกจากนีคุ้ณค่าของความเป็น
ผู้สูงอายุ ยังพิจารณาได้จากการมีสมบัติอยู่ในความครอบครอง ส�าหรับผู้เข้าร่วมสนทนาท่ีเป็นหญิงให้ความ
เห็นเพิ่มเติมว่า การเป็นผู้สูงอายุสามารถให้คุณค่าทางด้านจิตใจ กล่าวคือท�าให้รู้สึกอบอุ่น ส่วนลูกจ้างเอกชน
ชนบท ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน เป็นคน
ที่มีคุณธรรมและคนในสังคมยอมรับ และสามารถถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมเก่าๆ ให้แก่ลูกหลานได้

“ผูส้งูอาย ุคอืผูท้ีมี่ภมูปัิญญาเพือ่ทีจ่ะให้รุน่ลกู รุน่หลาน ได้สบืทอดต่อไป” (ลกูจ้างเอกชน 
ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษา และลูกหลานสามารถ 
ขอค�าแนะน�าได้” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท สงขลา) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ คือ เป็นผู้ที่ความรู้ทางพิธีกรรมต่างๆ ผู้น�าทางศาสนา และผู้น�า 
ท้องถ่ิน นอกจากนั้นยังเป็นภูมิปัญญาของชุมชน และถ้าผู้สูงอายุมีการวางแผนหรือ 
ท�าตัวอย่างที่ดี ลูกหลานก็จะเห็นเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตาม” (ลูกจ้างเอกชน ชาย  
เขตชนบท สงขลา) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ เหมือนหนังสือที่มีคุณภาพหลายๆ เล่ม และเป็นบทเรียนที่สอน 
ลูกหลานได้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

เกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ลูกจ้างเอกชนเมือง มีความคิดเห็นออกเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ 
การนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ไม่เห็นควรที่จะต้องก�าหนดด้วยอายุ แต่เห็นควรว่าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ
ควรพิจารณาจากความสามารถในการประกอบอาชีพมากกว่า ทั้งนี้หากยังสามารถท�างาน หาเลี้ยงชีพ 
ของตวัเองได้อยูก่ไ็ม่ถอืว่าบุคคลนัน้เป็นผูส้งูอาย ุอย่างไรกต็ามการทีจ่ะบอกว่าใครคือผูส้งูอายแุล้ว ยงัสามารถ
พิจารณาจากสุขภาพร่างกาย ประกอบด้วย หากสุขภาพไม่ดี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น ก็ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุเช่นกัน
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อย่างไรกต็าม มผีูท้ีเ่หน็ต่างให้เหตผุลว่า การนยิามความเป็นผู้สูงอาย ุควรทีจ่ะก�าหนดด้วยอาย ุเหมือน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และควรพิจารณาควบคู่ไปกับเรื่องความสามารถในการท�างาน และสุขภาพ นอกจากเกณฑ์
ในเรื่องสุขภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ�านวนหนึ่งให้ความเห็นว่า  
อาจน�าความหมายในเชิงบวกเก่ียวกับผู้สูงอายุมาเป็นเกณฑ์พิจารณานิยามผู้สูงอายุด้วย เช่น เป็นผู้มี
ประสบการณ์ มีภูมิปัญญา น่าเคารพนับถือ

ส�าหรบั ลกูจ้างเอกชนในชนบท เกีย่วกบันยิามความเป็นผู้สูงอาย ุส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่า การนยิาม
ความเป็นผู้สูงอายุ ควรนิยามโดยก�าหนดอายุเป็นเกณฑ์ เพราะการใช้อายุจะชัดเจนกว่า สมมุติถ้าวัดด้วย
สุขภาพในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน หรือถ้าใช้ค�านิยามของประสบการณ์ชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นมานิยาม 
ผู้สูงอายุ ในกรณีเช่นนี้ผู้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ท้องถิ่นที่อายุยังไม่ถึง 60 ปีแล้ว ในที่นี้ เขาจะถูกจัดเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปได้ว่า บุคคลผู้นั้นอาจไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุ

“เอาอายุเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ คนที่เป็นผู้สูงอายุ คือคนที่ท�าอะไรไม่ได้แล้ว และต้องดูที่
สุขภาพว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“การนิยามผู้สูงอายุ ตัวอายุก็ยังต้องมี และก็ต้องดูประสิทธิภาพในการท�างานด้วย” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“คนที่มีภูมิปัญญา ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ ถ้าเราไม่ก�าหนด
อายุแล้วไปเรียกคนพวกนี้โดยใช้ค�านิยามประสบการณ์ชีวิต หรือผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มานิยาม ซึ่งคนพวกนี้อาจจะอายุ 40 ปี แต่เขามีความรู้ เราไปใช้เกณฑ์นี้มันไม่ได้  
ซึง่บคุคลพวกนีจ้ะมคี�าเรยีกเขาอยู ่เช่น อยูใ่นองค์กรต่างๆ ของชมุชน จะเรียกว่าปราชญ์
ชาวบ้าน แล้วถ้าเอาคนกลุ่มนี้ไปรวมกับผู้สูงอายุ เขาอาจจะรับตัวเองไม่ได้” (ลูกจ้าง
เอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ควรเอาอายุมาก�ากับ ส่วนค�านิยามที่ขยายเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่
ผู้สูงอายุ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

เกี่ยวกับค�าเรียก ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา ผู้เฒ่าและผู้อาวุโส ลูกจ้างเอกชนในเมืองให้ความเห็นว่า  
ผู้สูงอายุเป็นค�าเรียกที่ค่อนข้างเป็นทางการ โดยดูจากเกณฑ์อายุ 60 ปี ในขณะที่ คนแก่ คนชราเป็นลักษณะ
ของค�าเรียกในลักษณะภาษาพูด ซึ่งโดยรวมหมายถึงผู้ที่มีอายุมากแล้ว สมรรถภาพด้านต่างๆ เริ่มไม่ดีแล้ว  
(ซึ่งอาจจะมากกว่าที่ 60 ปี) ผู้เฒ่า เป็นค�าเรียกคนที่มีอายุมากในลักษณะภาษาพูดเช่นกัน แต่ให้ความหมาย
ที่มีนัยการให้ความเคารพด้วย ส่วนผู้อาวุโส เป็นค�าเรียกถึงคนที่มีอายุประมาณหนึ่งอาจไม่สูงมาก แต่ม ี
นัยการมีคุณค่าทางสังคมของคนคนนั้นด้วย
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ลูกจ้างเอกชนในชนบท แบ่งค�าเรียกออกเป็น 3 กลุ่ม คนแก่ คนชรา คนเฒ่า อยู่ในกลุ่มค�าเรียกที่ม ี
ความหมายใกล้กัน โดยหมายถึงคนที่อายุมากตั้งแต่ 60 ปี ที่มีสุขภาพ ร่างกายต่างๆ ไม่สมบูรณ์แล้ว กล่าวคือ 
เป็นผู้ที่มี “โรคชรา” ช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้ว ต้องเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ ผู้อาวุโสเป็นค�าเรียกอีกกลุ่ม 
ที่ให้ความหมายถึง บุคคลที่มีอายุสูงกว่าผู้ท่ีเรียก แต่ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นผู้ท่ีมีอายุมาก ส่วนค�าว่า ผู้สูงอายุ  
ก็เป็นอีกกลุ่มค�าเรียกที่หมายถึงบุคคลที่มีอายุมากตามเกณฑ์ก�าหนดที่ 60 ปี 

“ผูอ้าวุโสน่าจะใช้.. มคีณุค่า คนแก่แล้วกม็คีณุค่าทางสงัคม เรยีกผูอ้าวโุส” (ลูกจ้างเอกชน 
ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“มนัเป็นทางการนะ ..ผูสู้งอายเุป็นค�าทีใ่ช้เป็นทางการมากกว่า แต่ถ้าคนแก่นีค่นทัว่ๆ ไป
ก็ใช้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ถ้าเรามาแยกเป็นค�า คนชรา ผู้เฒ่า คนแก่ 3 ค�านี้ อยู่รวมกันได้..สูงอายุ อาวุโสน้ี  
จัดมาอยู่อีกหมู่หนึ่งได้ ..คนชรานี่ต้องเกือบๆ 80, หรือ 80 อัพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อย
ได้ ชรา เฒ่า คนแก่ เป็นคนที่ต้องคอยระวัง คอยช่วยเหลือ .. อย่างผม 45 แล้วพี่เค้า 48 
อนันีผ้มถอืว่าอาวโุส อาวโุสกว่า กถ็อืว่าไม่แก่มาก ใช้เรยีกคนทีว่่าอายสุงูกว่าเรานิดหนึง่” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์อายุ ณ 60 ปี เป็นเกณฑ์ก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ภาพรวม
ของลกูจ้างภาคเอกชนในเขตเมอืง เหน็ว่าควรมกีารขยายอายอุอกไปทีม่ากกว่าอาย ุ60 ปี อาจเป็นทีอ่าย ุ65 ปี 
หรือถึง 70 ปี เนื่องจากคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสามารถในการท�างานได้ยาวนานข้ึนกว่าแต่ก่อน  
อย่างไรก็ตาม จ�านวนหนึ่งให้ข้อคิดว่าหากจะมีการขยายอายุนิยามก็ควรต้องค�านึงถึงกลุ่มคนที่อายุ 60 ปี  
แล้วและมสีขุภาพไม่ดี ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอืจากภาครฐัด้วย ผูร่้วมสนทนาบางคนเหน็ว่า ควรมกีาร
ขยายอายุนิยามแต่อาจยังไม่มีความจ�าเป็นมากถึงขนาดต้องเร่งด�าเนินการในช่วง 1–2 ปีนี้ 

ในเขตชนบท ลูกจ้างหญิงส่วนใหญ่เห็นว่าอายุ 60 ปีมีความเหมาะสมดีแล้ว ในขณะที่ลูกจ้างชาย 
ส่วนใหญ่กลบัเหน็ว่าควรต้องขยายออกไปทีอ่าย ุ65–70 ปี ด้วยเหตผุลว่า ทีอ่าย ุ60 ปี ในภาพรวม คนจ�านวนมาก 
ยังคงท�างานได้อยู่ สุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการท�างานของแต่ละคนที่ต่างกัน 
เช่นระหว่างข้าราชการท่ีท�างานในส�านกังานเปรยีบเทียบกบัเกษตรกรทีท่�างานใช้แรงงานกลางแจ้ง อายนุยิาม
ผู้สูงอายุไม่ควรขยายออกไปมากจนเกินไป เนื่องจากจะท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคนในกลุ่มหลัง

“เอาโดยเฉลี่ยทั้งหมดก็ต้องขยายนะ ก็โอเค. คนอายุยืนยาวข้ึน แต่ในกลุ่มท่ีมีปัญหา  
คือช่วยตัวเองไม่ได้ ก็อาจจะต้องเจาะจงลงไป ช่วยเหลือในตรงนี้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย 
เขตเมือง สงขลา) 
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“มุมมองผมน่าจะอยู่ที่ 70 ครับ เรามาดูคนที่รับราชการ เกษียณ 60 เกษียณแล้วยังขยัน
ท�างานอีก ก็ไปเล่นการเมืองอีก นักการเมืองส่วนใหญ่ 70 กว่า..ถ้าเราคิดว่าผู้สูงอาย ุ
จะ 60 แสดงว่านักการเมืองที่ไปท�างานบริหารประเทศ ก็ไม่ควรไปเล่นการเมืองแล้ว” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ตามเดิมนั่นดีแล้ว 60 ปี ..พวกอาชีพราชการ ก็ท�างานแบบสบาย ใช้ชีวิตจับปากกา  
ใช้สมองเล็กน้อย แต่คนท่ีใช้แรงกายต้ังแต่ต้นๆ ต้ังแต่มีครอบครัวมา ตรากตร�าท�างาน 
ร่างกายก็ไม่ไหว อ่อนล้าแล้ว” (ลูกจ้างเอกชน หญิง เขตชนบท สงขลา) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

เม่ือถามเกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุว่าควรแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  
ค�าตอบแรกที่ได้จากการสนทนากลุ่มลูกจ้างเอกชนทั้งในเมืองและชนบท คือเกณฑ์อายุของผู้หญิงในการเป็น
ผู้สูงอายุควรที่จะเร็วกว่าผู้ชาย เช่น ส�าหรับผู้หญิงเป็นที่อายุ 60 ปี ขณะที่ส�าหรับเพศชายเป็นที่อายุ 65 ปี  
โดยลกูจ้างหลายคนมองว่าผูห้ญงิมลีกัษณะทางกายภาพสงูอายเุรว็กว่าผูช้าย อย่างไรก็ตามเมือ่สนทนาไปเรือ่ยๆ 
เพื่อเป็นข้อสรุปของวงสนทนา ลูกจ้างภาคเอกชนทั้งหมดให้ข้อสรุปว่าเกณฑ์อายุนิยามผู้สูงอายุ ไม่ควร 
แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ด้วยเหตุผลเพื่อความเท่าเทียมไม่แบ่งแยก 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ส�าหรับลูกจ้างเอกชนเขตเมอืง ส่วนใหญ่มองว่าคนในเมอืงและชนบทมลีกัษณะของการสงูอายทุีต่่างกนั 
แม้จะมีอายุเท่ากัน เนื่องจากลักษณะอาชีพและการท�างานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยาม 
ผู้สูงอายุไม่ควรก�าหนดเกณฑ์อายุท่ีแตกต่างกัน ส่วนลูกจ้างเอกชนเขตชนบท แสดงความเห็นว่าปัจจุบัน 
ความเป็นเมืองและความเป็นชนบทในสังคมไทยมีความแตกต่างกันไม่มาก ดังนั้นนิยามผู้สูงอายุจึงไม่ควร 
ที่จะก�าหนดแตกต่างกัน

“สุขภาพของคนในเมืองกับชนบทไม่เหมือนกัน ต่างกัน ..คนชนบทเจอแสงแดด แสงลม
เจอเยอะกว่า แต่ค�านิยามไม่น่าจะต่างกัน” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ชนบทกับเมืองมันเกือบเท่าๆ กัน มาดูในชนบทนี่...โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีการสื่อสารอะไร แถวบ้านก็มีความรู้สึกเท่าๆ กัน ความรู้ ประสบการณ์ สังคม
ก็เท่ากัน” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ลกูจ้างเอกชนในเมือง ให้มมุมองทีค่่อนข้างเป็นบวกเกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการขยายนยิาม
อายุผู้สูงอายุออกไปท่ีอายุมากกว่า 60 ปี โดยมองว่า ในเบื้องต้นการขยายนิยามน่าจะเป็นผลดีต่อตัวบุคคล 
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ที่มีอายุ 60 ปีหรือกว่าเล็กน้อย ที่ยังจะไม่เป็นผู้สูงอายุ ในด้านเศรษฐกิจ คือมีแนวโน้มที่คนกลุ่มนี้จะท�างาน 
ต่อไปยาวนานขึ้น มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพได้ดีกว่าเดิม (ผู้สนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า 
ปัจจุบัน หากบุคคลมีอายุ 60 ปีข้ึนไป กล่าวคือเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะถูกปฏิเสธการให้กู้จากสถาบันการเงิน) 
และมีผลดีในด้านจิตใจที่จะรู้สึกกระชุ่มกระชวย มีก�าลังใจมากขึ้น ท�าให้รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ซึ่งก็เป็นผลดีต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในด้านชุมชนและสังคมก็จะได้รับผลกระทบ 
เชิงบวกจากการที่มีสัดส่วนประชากรหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างเอกชนจ�านวนหนึ่งให้ 
ข้อเสนอแนะว่า ผลกระทบทางลบก็อาจจะมีจากการต่อต้านของคนในสังคมที่ไม่เห็นด้วย ดังนั้น การชี้แจง 
ถึงเหตุและผลประกอบด้วยข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์แก่สังคม นับว่ามีความส�าคัญยิ่ง

ส�าหรบัลกูจ้างเอกชนในชนบท มีความเหน็ว่า การขยายอายนุยิามจะเป็นผลดต่ีอผูส้งูอายแุละครอบครวั 
ในด้านจติใจ โดยเฉพาะความรู้สกึของการมคีณุค่าในตนเองทีจ่ะเพิม่ขึน้ ด้านการท�างาน (มแีนวโน้มทีจ่ะท�างาน
นานข้ึน) และการมรีายได้เพือ่สะสมเงินออมไว้เลีย้งชพีเมือ่หยุดท�างานได้ยาวนานขึน้ อย่างไรกต็าม กลุม่สนทนา
ให้ข้อคิดว่า ในด้านการท�างานนั้น อาจมีข้อจ�ากัดในฝั่งของนายจ้างที่มีแนวโน้มไม่ต้องการจ้างแรงงานสูงอายุ
มาท�างานต่อ ซึง่กจ็ะท�าให้ผูส้งูอายตุ้องออกจากงานในท้ายทีส่ดุ แม้นยิามผูส้งูอายจุะถกูขยายออกไป การสร้าง
โอกาสทางอาชีพในลักษณะอื่นท่ีเหมาะสมกับคนมีอายุมาก และการสร้างระบบการออมเงินเพื่อยังชีพ 
หลังเกษียณให้กับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ทางกลุ่มสนทนาเห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามาดูแลให้การสนับสนุน

ลูกจ้างเอกชนทั้งสองเขต เห็นว่าการขยายนิยามผู้สูงอายุ ไม่มีผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม 
ในด้านการให้ความเคารพและความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุของเด็กรุ่นหลัง

“ผลดีมากกว่า...คนส่วนใหญ่เค้ายังมีก�าลังอยู่ แต่พออายุ 60 ปุ๊บ เค้าถูกกระเด็นออกไป
เลย แต่ตอนนี้ (ถ้ามีการขยายอายุนิยาม) เค้ายังไม่จ�าเป็นต้องกระเด็น เค้ายังอยู่ในกลุ่ม
อยู่ เค้ายังมีความสามารถ ยังใช้สมองอยู่ในกลุ่ม ในหมู่บ้าน ในชุมชน เค้ายังใช้ได้อยู่” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“คนอายุ 70 ปี บางหน่วยงานเค้าก็ไม่รับ มันเร่ืองประสิทธิภาพในการท�างาน งานจะ 
ไม่ตามเป้าทีเ่ค้าวางไว้ ..จรงิๆ ผูส้งูอายตุ้องการท�างานเล้ียงชพีตัวเองอยู ่อาจจะมอีงค์กร 
ท่ีว่าผูส้งูอาย ุมงีานลกัษณะท่ีว่าง่ายๆ ไม่ต้องหนกั อย่างงานจกัสาน” (ลกูจ้างเอกชน ชาย 
เขตชนบท สงขลา) 

“ผู้สูงอายุจะต้องมีเงินเก็บไว้ ออมไว้ส่วนหนึ่ง เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องดูแล 
ตัวเอง ..ผู้สูงอายุของเราจน ต่างกับสิงค์โปร์ ของเค้าจะรวย ต้องแก้ไขตรงว่า ท�ายังไง 
ให้ผู้สูงอายุไทยเรามีเงินเก็บ น่าจะจัดระบบขึ้นมา” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท 
สงขลา) 
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7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผูร่้วมสนทนาจ�านวนหนึง่แสดงความเหน็ว่า การขยายอายนุยิามผูส้งูอายมุคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะด�าเนนิการ 
หากภาครัฐสามารถแสดงและช้ีแจงข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ให้แก่สังคมเห็นได้ว่า ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป  
คนไทยอายุยืนนานขึ้น สุขภาพดีขึ้น การเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องเหมาะสม กลุ่มสนทนาย�้าว่า  
“การมีข้อมูลที่จะใช้ชี้แจงแก่สังคม” เป็นเรื่องที่ส�าคัญ โดยในการชี้แจงนอกจากต้องอธิบายเหตุผลแล้ว ต้อง
มีการอธิบายผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาแก่ประชาชนซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้แต่ละกลุม่ด้วย 
นอกจากนี้ การด�าเนินการคงไม่สามารถกระท�าได้ทันที ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการแจ้งแผนการและก�าหนด 
ระยะเวลาล่วงหน้า อาจจะ 5 ถึง 10 ปีให้สังคมรับทราบและเตรียมตัว

“คือถ้าไม่มีฐานข้อมูลพวกน้ี ที่จะมาพูดบอกว่า เราจะขอขยับ 60 เป็น 65 นี่ ถามว่า 
มีต่อต้านไหม “น่าจะมี” ถ้าไม่มีพวกนี้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ผมว่าน่าจะต้องประกาศล่วงหน้า เช่น ปี 2565 จะขยับตรงนี้นะ คือต้องแจ้งให้รู ้
ล่วงหน้า ใครจะเสียผลประโยชน์อะไร กับได้ผลประโยชน์อะไร มันก็ต้องชี้แจง ต้องไม่ใช่
ปุ๊บปั๊บนะ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง สงขลา) 
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กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดสงขลา 

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ที่ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
ข้าราชการ ชาย 4 หญิง 4 คน รวม 8 คนในเขตเมือง และข้าราชการชาย 4 คน หญิง 3 คน รวม 7 คน  
ในเขตชนบท (รวม 15 คน ในทั้งสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–59 ปี แนวคิดและประเด็นอภิปราย
ที่ได้จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมือ่ถามถงึค�าจ�ากดัความของบุคคลทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุข้าราชการ ในเขตเมืองให้ความเหน็ว่าควรพจิารณา
จากหลายมุมมอง เช่น หากพจิารณาในเรือ่งของการท�างาน ผูส้งูอาย ุหมายถงึ คนทีพ้่นวยัท�างานแล้วและควร
ต้องได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัว แต่หากพิจารณาจากมุมมองของคนในครอบครัว  
ผูส้งูอายคุอืพ่อแม่ หรอืปู ่ย่า ตา ยายทีม่อีายมุากแล้ว แต่เป็นบคุคลทีส่ามารถให้ค�าปรึกษาและเป็นแบบอย่าง 
ในการใช้ชีวิตให้แก่ลูกหลานได้ ส่วนในมุมมองทั่วไป ผู้สูงอายุคือคนที่มีอายุมาก (60 ปีขึ้นไป) มีกิริยาท่าทาง
ต่างๆ เช่น การเดินที่ไม่คล่องแคล่ว มีลักษณะภายนอกและสรีระที่แลดูอายุมาก ในกลุ่มสนทนาเขตเมือง 
ข้าราชการท่านหนึง่ให้ค�าจ�ากดัความของผูส้งูอายุไว้อย่างน่าสนใจว่า หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามพร้อมในทกุด้าน 
เป็นที่ปรึกษาของทุกคน และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ตามวัย

ส�าหรับกลุ่มสนทนาเขตชนบท ข้าราชการ เห็นว่า ผู้สูงอายุ ก็คือคนที่มีอายุมาก แต่จะใช้อายุที่เกณฑ์
เท่าใดเป็นตัวก�าหนด ก็ต้องดูตามข้อกฎหมายท่ีระบุไว้ โดยลักษณะของการสูงอายุก็คือ มีผมหงอก  
เดินหลังโค้ง ผิวหนังเหี่ยวย่น มีความสามารถในการท�างานลดลง จนถึงท�างานไม่ได้ มีการเปล่ียนแปลง 
ทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ ท�าอะไรและคดิอะไรช้าลง ต้องการคนคอยเอาใจดูแล เหงาและข้ีน้อยใจ อย่างไร
ก็ตาม ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ สังคม และคนในครอบครัว เนื่องจากเป็นบุคคคล 
ที่มีคุณค่าท�าประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมมานาน

“ผู้สูงอายุคือคนท่ีเค้ามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แล้วก็คิดว่าเป็นที่ปรึกษาของทุกคนได้ 
ที่ส�าคัญผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง 
สงขลา) 

“ส�าหรับผมคิดว่าน่าให้ค�าจ�ากัดความว่า ผู้สูงอายุน่าจะเป็นผู้ท่ีผ่านวัยท�างานไปแล้ว  
เลยวัยท�างาน 60 ปีคิดว่าเป็นผู้สูงอายุ มีประสบการณ์อะไรต่างๆ มาเยอะ น่าจะเป็น 
ค�าว่าผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ส�าหรบัภาพทัว่ไปนะ ...ผูส้งูอาย ุคอื ผู้ซ่ึงควรได้รับการดูแลจากภาครัฐและสังคม เพราะ 
ท�าประโยชน์ให้กับชุมชนของเรามานาน” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท สงขลา) 
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เกี่ยวกับความหมายในเชิงบวกและคุณค่าของผู้สูงอายุ ข้าราชการ เขตเมืองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณค่าผู้สูงอายุทั้งในด้านของการท�างาน ครอบครัว จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเห็นว่าผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยลกูหลานให้มงีานท�าทีด่โีดยใช้ความดขีองผูส้งูอายทุีไ่ด้สัง่สมมาจนเป็นทีน่่าเชือ่ถอืของสงัคม และสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท�างาน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมให้ครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานในการ
ด�าเนินชีวิตและครองตน และเป็นผู้ที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส�าคัญ นอกจากนี้ผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า “ผู้เฒ่า” หรือ “คนเฒ่า” ยังเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่  
ซึง่ผูเ้ฒ่าหรอืคนเฒ่าในความหมายของคนใต้ คอืบคุคลทีไ่ด้รบัความเคารพนบัถอื ไม่เก่ียวกบัอาย ุแต่ส่วนใหญ่
เป็นคนที่มีอายุมาก เพราะว่ากว่าจะสะสมความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต้องใช้เวลา ผู้เฒ่าจะได้รับเชิญมาเข้าร่วม
ในพิธีต่างๆ 

ข้าราชการ เขตชนบทมองว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถเป็นตัวอย่างทีด่ใีห้กบัลกูหลานในเร่ืองของศาสนาและพิธกีรรมต่างๆ นอกจากนีผู้้สูงอายเุปรียบเสมอืน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มากด้วยความรู้ความสามารถในด้าน การแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การต่อข้อ  
ต่อกระดูก การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา เป็นต้น ด้วยความที่เป็นสังคมไทย ส่วนใหญ่จะยกย่องให้ผู้สูงอายุ
เป็นผูน้�าของครอบครวั ชมุชน ซึง่เป็นการให้ความเคารพกบัผู้สงูอาย ุจนถอืได้ว่าผูส้งูอายกุลายเป็นผูน้�าไปโดย
ธรรมชาติ หากมีปัญหาอะไรภายในครอบครัว หรือชุมชน ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่งพิง ไกล่เกลี่ย ตัดสินและ
ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 

“ผู้เฒ่า คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ขอค�าปรึกษาได้ และมีอายุมาก เป็นผู้ที่ได้รับ
ความเคารพนับถือ” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจ ผู้สูงอายุเป็นตัวเชื่อมให้ลูกหลานท�ามาหากินได้สะดวก การมี
เครดิตไม่ได้ดูจากเงินอย่างเดียว ต้องมองด้านอื่นด้วย ต้องอาศัยความดีของพ่อแม่ 
ที่ท�ามา ท�าให้คนอื่นเชื่อถือ” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ในแง่ของการท�างาน ผู้สูงอายุมีหลักการเทคนิคทางวิชาการที่ดี มีประสบการณ์ในการ
ท�างานมาก การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องพึ่งพาผู้เฒ่าหรือคนเฒ่า และปัญหาที่มีจะจบได้
ด้วยดี” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้เฒ่าเอาไว้หยุดความขัดแย้ง” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในเรื่องของศาสนกิจ เนื่องจากผู้สูงอายุจะม ี
ความรู้มากกว่าคนรุ่นหลังๆ (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท สงขลา) 

“ผู้สูงอายุ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องแพทย์แผนไทย การนวด การต่อข้อต่อกระดูก 
การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท สงขลา) 
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“เวลามปัีญญาใดๆ หรอืมข้ีอขดัแย้งกัน ต่างฝ่ายกต่็างเข้าไปหาผู้สูงอาย ุบางคร้ังเขากจ็ะ
ให้ข้อคิด ก็สามารถไกล่เกลี่ยเจรจา ให้เราเข้าใจในเหตุและผล ท�าให้เราสามารถอยู่ร่วม
กันได้” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

ในประเดน็เก่ียวกบัการก�าหนดนยิามผูส้งูอายดุ้วยความหมายเชิงบวกและคุณค่าของผูส้งูอายุ ข้าราชการ 
เขตเมอืงหลายท่านเหน็ด้วย แต่มคีวามเหน็ว่าหากไม่มกีารก�าหนดอายทุีช่ดัเจนอาจท�าให้เกดิความสับสน และ
อาจซับซ้อนกับค�าว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาเช่นเดียวกัน 
และปราชญ์ชาวบ้านบางคนมีอายุน้อย การวัดจากคุณค่าอย่างเดียววัดได้ยาก และมีความหมายต่างกัน  
ส่วนใหญ่เห็นว่า หากจะน�าเอาคุณค่าของผู้สูงอายุมาใช้ร่วมกับอายุในการนิยามก็ควรจะเป็นคุณค่าที่มี 
ความหมายอย่างกว้างไม่ลงลึกมาก ที่ผู้สูงอายุทุกคนมี ทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม 

ข้าราชการ เขตชนบท ส่วนใหญ่เหน็คล้ายคลงึกนัว่า การนยิามความเป็นผูส้งูอาย ุอย่างไรกต้็องมเีกณฑ์
อายเุป็นตวัก�าหนดด้วย เนือ่งจากค�าเรยีก “ผูส้งูอาย”ุ นัน้มคี�าว่าอายกุ�ากบัอยู ่แต่ในการให้ค�านยิามกค็วรต้อง
พิจารณาปัจจัยในด้านอื่นประกอบไปด้วย เช่น ปัจจัยในด้านสุขภาพ ความสามารถในการท�างาน หรือเรื่อง 
ความน่าเชื่อถือ การวางตัวที่เหมาะสม การยอมรับของคนในชุมชน หรือสังคม 

“เห็นด้วยกับการนิยามโดยเน้นคุณค่าผู้สูงอายุ แต่ยังไงก็ต้องมีค�าจ�ากัดความเร่ืองอายุ
ด้วย โดยเฉพาะในมุมมองราชการ” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ถ้าไม่เอาอายุมาจับมันจะยุ่งยาก ถ้าไปเอาความรู้ความสามารถก็จะยุ่งยาก แต่ถ้าเอา
อายุมาจับก็จะง่าย ไม่ยุ่งยาก ต้องมีอายุเป็นหลัก” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“การวัดด้วยความรู้สึกมันไม่ชัดเจน ยังคิดว่าอายุจะชัดเจนกว่า ควรก�าหนดอายุด้วย
เหมือนเดิม และคิดว่าอายุ 60 ปีหรือ 65 ปีน่าจะเหมาะสม” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง 
สงขลา) 

“ถ้าคิดถึงหลักทั่วๆ ไป การให้ความหมายหรือค�าจ�ากัดความของผู้สูงอายุ น่าจะมี 
หลายๆ ตัว อาจจะมีอายุ หรือถ้าไม่มีอายุก็ต้องมีประสบการณ์เยอะ วางตัวเหมาะสม  
บางคนอาย ุ50 ต้นๆ ถ้ามีประสบการณ์มาก ก็ถอืได้ว่าเป็นผูส้งูอาย ุกส็ามารถเทียบเท่ากนัได้”  
(ข้าราชการ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ข้าราชการ ในท้ังสองเขตเห็นพ้องว่า ค�าเรียกแต่ละค�ามีความหมายแตกต่างกัน คนชรา หมายถึงผู้ที่
มีอายุมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีผู้ช่วยหรือคนดูแล คนแก่หมายถึงผู้มีอายุมากเช่นกันอาจจะ
ประมาณ 70 ปีขึน้ไป ท�างานไม่ไหวแล้ว ต้องอยูบ้่านแต่ยงัคงสามารถทีจ่ะดแูลตนเองได้อยู ่ส่วนค�าว่าผูส้งูอายุ 
ให้ความหมายถึง คนท่ีมีอายุมากเช่นกัน ประมาณ 60 ปีขึ้นไป (ตามที่กฎหมายก�าหนด) หรือ 70 ปี เป็น 
ค�ากลางๆ ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าท�างานไม่ได้ หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้เหมือนค�าว่า คนแก่ กับคนชรา 
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ส่วนค�าว่า ผูอ้าวโุส ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นค�าทีส่ือ่ถงึการมปีระสบการณ์มากกว่า มคีณุวฒิุหรอื
วัยวุฒิมากกว่าของผู้ที่ถูกเรียก อาจไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงผู้ที่มีอายุมากเสมอไป ค�าว่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็นค�า
ใช้เรียกในครอบครัว ถึงผู้ที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งไม่มีก�าหนดเกณฑ์อายุใดๆ ตายตัว แต่หากเป็นค�าว่า ผู้เฒ่า  
จะให้ความหมายถึง ผู้ที่มีอายุมาก มีประสบการณ์มาก มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นที่เคารพเชื่อถือสามารถให้ค�าปรึกษากับคนในชุมชนได้

“ทางใต้น่ี ผู ้เฒ่าเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นหมอบ้าน...คือเราสามารถปรึกษาเค้าได้  
เหมอืนกบัเป็นคนกลางทีต่ดัสนิปัญหาอะไร ..เป็นคนทีส่งัคมยงัให้การนบัถอื” (ข้าราชการ 
ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ที่จริงที่ว่าแก่ประมาณ 80 อะนะ น่าจะเรียกคนแก่ได้ 80 แล้ว... 60, 70 น่าจะเรียก 
ผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ข้าราชการ ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า เกณฑ์นิยามอายุผู้สูงอายุควรจะ
ปรับขยายให้สูงขึ้นไปเป็นที่อายุ 65 ปี หรือไม่ก็ 70 ปี ด้วยเหตุผลว่าปัจจุบันคนไทยมีการดูแลสุขภาพตนเอง
ดีข้ึน อาหารการกินการดูแลรักษาสุขอนามัยก็ดีกว่าแต่ก่อน ผู้ท่ีมีอายุ 60–65 ปี ส่วนใหญ่ยังคงสามารถ 
ท�ากจิกรรมต่างๆ ท�างานและช่วยเหลอืตนเองได้คล่องแคล่วอยู ่การเลือ่นอายนุยิาม สามารถทีจ่ะช่วยลดภาระ
การดูแลจากภาครัฐได้ด้วยเช่นกัน เพราะคนจะมีแนวโน้มที่อยากท�างานยาวนานขึ้น

อย่างไรกต็าม ข้าราชการจ�านวนหนึง่กเ็หน็ว่า อายทุีก่�าหนดยงัคงควรเป็นทีอ่ายุ 60 ปี เนือ่งจากคนไทย
จ�านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่ท�างานเกษตรในชนบทและกลุ่มใช้แรงงาน เมื่อย่างเข้าอายุ 60 ปีก็สูงอายุแล้ว 
ท�าอะไรไม่ค่อยไหว ซึ่งหากจะมีการขยายอายุออกไปก็อาจไม่เหมาะสม จากประเด็นนี้ ข้าราชการท่านหนึ่ง 
จึงแสดงความเห็นว่า อายุนิยามผู้สูงอายุ ถ้าเป็นไปได้ น่าท่ีจะมีความยืดหยุ่นไม่ต้องก�าหนดตายตัวว่าที่ 60 
หรือ 65 ปี หรือ 70 ปี ให้ข้ึนอยู่กับลักษณะของแต่ละคน โดยเฉพาะลักษณะของการท�างานและสุขภาพ  
ยกตวัอย่างเช่น ผูส้งูอาย ุอาจหมายถงึผูท้ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป หรอื ผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป ซึง่มสุีขภาพไม่ด/ีพึง่พา
ตนเองไม่ได้ เป็นต้น

“มีความเห็นว่าตอนนี้คนทุกคนเริ่มดูแลสุขภาพ แต่ก่อนนี้เรารู้สึกว่า 60 ปีนี้แก่ ค�าว่าแก่ 
สมัยเล็กๆ ถูกสอนว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่ตอนนี้คนเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น จะขยายค�า 
จ�ากัดความหลังเกษียณเป็น 70 ปี จะเห็นว่าคน 60 ปี 70 ปี ยังสร้างประโยชน์ให้อยู่ 
เหมอืนอาจารย์บางคนเกษยีณแล้ว กย็งัอยูใ่นระบบ ยงัท�างานอยู่ เพราะว่าเค้ายงัแข็งแรง 
..ส�าหรับฉัน ต้องหลัง 70 ไปแล้ว เพราะคนเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น” (ข้าราชการ หญิง 
เขตเมือง สงขลา) 
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“พดูถงึคน 60 กว่ากย็งัแขง็แรง ก็ยงัท�างานได้ จะบอกว่าเป็นผู้สูงอายกุไ็ม่ใช่ แต่ถ้าพูดว่า
วัยเกษียณยังเป็นมุมหนึ่ง ถ้าผู้สูงอายุแบบนี้นะ พี่ก็ว่า 70 คือค�าว่าผู้สูงอายุนี่ รู้สึกว่า 
เป็นคนทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ แล้วรฐัต้องดแูล” (ข้าราชการ ชาย เขตเมอืง สงขลา) 

“โดยความรู้สึกส่วนตัวตอนน้ีมองว่า น่าจะเพ่ิมเป็น 65 เหตุผลก็คือ โดยเฉล่ียตอนนี้ 
ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น จะโดยความเจริญทางการแพทย์หรืออะไรก็ตาม หรือทุกคนหันมา
ดูแลสุขภาพ หรืออะไรก็ตาม แล้วกลายเป็นคนในวัยท�างานขณะนี้มันจะลดลง คนในวัย
ท�างานต้องรับภาระ คือผู้สูงอายุมากขึ้น แนวโน้มต่อไป รัฐจะต้องแบกภาระผู้สูงอาย ุ
มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราปรบัเกณฑ์ตรงนี ้ความเหมาะสมระหว่างคนวัยท�างานกบัคน
วยัซึง่ควรได้รบัการดแูลจากคนวยัท�างาน จะได้บาลานซ์กนั เหมาะสมกัน ..หลายประเทศ
เค้ามปัีญหาแล้วเรือ่งนี ้เพราะคนในวยัท�างานเกอืบพอกบัคนในวยัผูส้งูอาย”ุ (ข้าราชการ 
ชาย เขตชนบท สงขลา) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ข้าราชการ ท้ังสองเขตเห็นว่า ชายกับหญิงที่มีอายุเท่ากัน มีลักษณะของการสูงอายุที่ต่างกัน ในเขต
เมืองเห็นว่าผู้หญงิแลดแูก่กว่าผูช้าย เนือ่งจากการมบีตุรและการต้องรบัผดิชอบเลีย้งดบูตุร ขณะทีใ่นเขตชนบท
เห็นว่า ผู้ชายแลดูแก่และสูงอายุกว่าผู้หญิง จากการที่ไม่ค่อยดูแลตนเองและจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ต่างๆ มากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาทุกคนเห็นว่า เกณฑ์ก�าหนดนิยามผู้สูงอายุไม่ควรมี 
ความแตกต่างกันระหว่างเพศ เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

โดยรวม ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าคนในเมืองมีลักษณะภายนอก การแต่งตัวที่แลดูแก่หรือสูงอายุน้อยกว่า
คนในชนบท อกีทัง้มสีขุภาพและการดแูลตนเองทีด่กีว่า อย่างไรก็ตามในการก�าหนดนยิาม ข้าราชการในเมอืง
เห็นว่าไม่ควรสร้างความแตกต่างระหว่างคนในชนบทและคนในเมือง ขณะท่ีข้าราชการในชนบทท่านหน่ึง 
เห็นว่า หากท�าได้ เกณฑ์อายุผู้สูงอายุของคนในเมือง (ที่ท�างานไม่ต้องใช้แรงงาน) ควรที่จะขยายออกไปสูงขึ้น
ที่ 65 ปี ขณะที่เกณฑ์อายุของคนในชนบท (ที่ท�างานใช้แรงงาน) ยังคงเดิมที่ 60 ปี 

“คือรูปร่างหน้าตาภายนอก คนบ้านๆ (ในชนบท) จะดูว่ามีอายุมากกว่าเรา ..คนอายุ  
60 ปี คนท�างานราชการดูหนุ่มแน่นอะไรอย่างนี้ การแต่งกายภายนอกลักษณะท่าทาง 
จะดูดีกว่า” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“น่าจะต่างกนั เพราะว่าการท�างานทีน่ัง่โต๊ะ แล้วกไ็ม่ได้ออกก�าลงักาย แล้วกไ็ม่ได้ท�างาน
หนักอะไรมากๆ 60 ปีก็ยังแข็งแรงอยู่ ก็ยังท�างานได้ต่ออีก ...อย่างคนในภาคเกษตร  
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อาจจะน้อยหน่อย อาจจะ 60 แต่คนทีไ่ม่ใช้แรงงาน ก็น่าจะ 65 ปี ถึงน่าจะเป็นผูส้งูอาย”ุ 
(ข้าราชการ หญิง เขตชนบท สงขลา) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ข้าราชการ ทั้งสองเขต ให้ความเห็นว่า การขยายอายุนิยามผู้สูงอายุน่าจะก่อให้เกิดผลดีในหลายด้าน 
ส�าหรับตัวผู้สูงอายุ ผลกระทบในด้านบวก คือ ในด้านจิตใจและก�าลังใจที่จะดีขึ้นจากการที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุ 
การท�างานที่มีแนวโน้มยาวนานขึ้น มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้นานขึ้น การที่ยังรู้สึกไม่แก่ ยังไม่เป็นผู้สูงอายุ 
จะช่วยให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มีมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
การขยายนยิามอายทุีม่ากกว่าเดมิทีอ่าย ุ60 ปี จะเป็นการสร้างบรรทดัฐานใหม่ให้กบันายจ้างและองค์กรเอกชน
ที่จะจ้างงานคนงานสูงอายุให้ยาวนานขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย จากแต่เดิมท่ีภาคเอกชนจะหยุดการจ้างงาน 
โดยเฉลี่ยที่อายุ 55 ปี ก็อาจมีบรรทัดฐานใหม่ขยายตามไปเป็นที่อายุ 60 ปีได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งนายจ้างเอง 
ต่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานสูงอายุ และต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย 

ข้าราชการ ในชนบทท่านหนึ่งเห็นว่าการขยายอายุ หากกระทบต่อการขยายอายุในการรับสวัสดิการ 
ผู้สูงอายุด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐเพราะช่วยลดภาระในการดูแลเก้ือหนุนผู้สูงอายุ แต่ผลกระทบ 
ในด้านลบก็จะมีมากเช่นกัน ในด้านความรู้สึกของประชาชนที่จะเสียประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จาก
สวัสดิการช้าลง ในภาพรวมของข้าราชการทั้งสองเขตเห็นว่า การขยายอายุนิยามไม่น่าจะมีผลกระทบใด 
ต่อบรรทัดฐานทางสังคมในด้านการให้ความเคารพ ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงความกตัญญูของคนรุ่นหลังที่ม ี
ต่อผู้สูงอายุ

“งานบางอย่าง ไม่ใช่งานบรษิทักไ็ด้ สมมตุว่ิาเค้าจ�ากัด (นยิามผูส้งูอาย)ุ ว่า 60 ปี เค้าอาจ
จะหยุดจ้างที่ 55 ปี แต่พอเป็น 65 ปี ผลทางด้านบวกอาจจะจ้างต่อ อาจจะอยู่ต่อได้...
ถ้าเค้ากล้าขยาย 65 ปี บริษัทก็อาจกล้าขยายก็ได้” (ข้าราชการ หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ด้านบวกเกิดประโยชน์กับภาครัฐ ในแง่ท่ัวๆ ไป ด้านลบท่ีจะมีคือความรู้สึกของคน  
ท่ีตัวเองเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนตรงนี้ ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการหรืออะไร 
อย่างนี้” (ข้าราชการ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ถ้าเราเอาคนไปปล่อยในกลุ่มผู ้สูงวัย ยิ่งเยอะเท่าไร ภาระภาพรวมของประเทศ  
จะหนกัขึน้ จะมากขึน้ ถ้าเราหาเกณฑ์เหมาะสมตามความสามารถ ตามเฉลีย่อายคุนไทย 
หาที่เหมาะสมได้ มันก็จะดูดีเหมาะสม ไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน” (ข้าราชการ ชาย  
เขตชนบท สงขลา) 
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7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ข้าราชการ ทั้งในเมืองและชนบท เห็นว่าการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุสามารถด�าเนินการได้ หาก 
ไม่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสวัสดิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวบุคคล สังคม ชุมชน 
และภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการ ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจน 
ถึงความเหมาะสมจ�าเป็น ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมา ควรมีการท�าประชาพิจารณ์เพื่อระดมความคิดเห็น
จากภาคประชาสงัคม และท�าการศกึษาเกีย่วกบัการปรับเปล่ียนข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องตามตัวบทกฎหมาย
ด้วยเช่นกัน
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ที่ร่วมสนทนากลุ่มในเขตเมือง ประกอบด้วย  
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวชาย 4 คน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหญิง 4 คน รวม 8 คน ในเขตชนบท  
ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตวัชาย 4 คน และผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวัหญิง 3 คน รวม 7 คน (รวม 15 คน 
ในทั้งสองเขตพื้นที่) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 40–59 ปี ประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�าคัญจากการสนทนากลุ่ม  
สรุปได้ดังนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

เมื่อสอบถามผู้ร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ ความหมาย ค�าจ�ากัดความของผู้สูงอายุ ความเห็นที่ได้มีความ
สอดคล้องไปทางเดียวกันทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทว่า ต้องพิจารณาตามเกณฑ์อายุ สถานะสุขภาพ และ
รปูร่างลกัษณะภายนอก โดยผูส้งูอาย ุหมายถงึ ผู้ทีม่อีายมุากต้ังแต่ 60 ปีขึน้ไป เร่ิมมข้ีอจ�ากดัทางสุขภาพและ
ความสามารถทางกาย เช่น สายตาฝ้าฟาง ผิวหนงัเหีย่วย่น เกษยีณอายหุรือหยดุท�างานแล้ว ควรได้รับการพกั
ผ่อน แต่ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านอื่นได้ 

“เร่ิมที่อายุ 60 ขึ้น...ไม่ได้หมายความว่าสมรรถภาพเค้าลดลง ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น  
ท่ีพูดถึงคือเอาอายุเป็นเกณฑ์มากกว่า ก็คือเรื่องของงานประจ�า น่าจะยุติตรงนั้น.. 
แต่อาจจะเป็นกิจกรรมสังคมต่างๆ ที่ยังสามารถท�าได้” (ผู ้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ในประเด็นนี้ ผมยังยึดหลักรัฐบาลว่า นิยามผมคือคนที่อายุเกิน 60 คือผู้สูงอายุ”  
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท สงขลา) 

เกี่ยวกับความหมายในเชิงบวกและคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเมืองมองว่าผู้สูงอายุ
เป็นบุคคลที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน มีคุณค่าในตนเอง เพราะเห็นว่าการจะเป็น
ผู้สูงอายุได้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ประสบความส�าเร็จ ท�าประโยชน์ให้กับสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีและ
เป็นทีนั่บหน้าถอืตาของลกูหลาน ของหมูบ้่านและชมุชน เป็นผูส้บืทอดรกัษาประเพณใีห้แก่ลกูหลาน และเป็น
ตัวเชื่อมโยงเครือญาติเข้าด้วยกัน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในชนบท ให้ความเห็นว่า คุณค่าของผู้สูงอายุ คือ 
การเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก เป็นแบบอย่างและแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังได้ นอกจากนี้ 
ยังเป็นแหล่งภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

“เป็นผู้มีความหมาย มีคุณค่าในตนเอง การเป็นผู้สูงอายุแสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ 
เป็นคนมีคุณค่า เป็นที่นับหน้าถือตาของลูกหลาน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง  
เขตเมือง สงขลา) 
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“อยู่เพื่อให้ลูกหลานนับถือ นับญาติ ท�าให้ลูกหลานจ�าญาติได้ มีประโยชน์เชื่อมระหว่าง
ญาติพี่น้อง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“หมายถึงคนที่มีประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ เป็นแบบอย่างให้เยาวชน 
รุ่นใหม่และให้คนรุ่นหลังได้” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“คนรุ ่นเก่าสามารถน�าประสบการณ์ในอดีตที่สะสมมานานมาส่ังสอนลูกหลานได้  
เปรียบเทียบให้เห็นก่อน–หลัง และถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับลูกหลาน” (ผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ความส�าคัญของผู้สูงอายุ คือ เป็นแกน เป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัว  
ไม่มีผู้สูงอายุก็เหมือนไม่มีหลักชัย” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท สงขลา) 

เกี่ยวกับการนิยามความเป็นผู้สูงอายุโดยใช้ความหมายเชิงบวกหรือคุณค่า ในเขตเมือง ผู้สนทนา 
กลุ่มหญิงทั้งหมด คิดว่าการตั้งนิยามในเชิงบวกเป็นผลในเชิงจิตวิทยาท�าให้ผู้สูงอายุมีการปรับตัวให้เข้ากับ
นิยาม ท�าตัวให้เหมาะสมกับค�านิยามนั้นๆ เป็นผลดีกับครอบครัว และเห็นว่าไม่ควรมีการก�าหนดอาย ุ
ในนยิาม เน่ืองจากผู้ทีจ่ะเป็นผูท้ีม่คีณุค่าต้องมกีารสัง่สมประสบการณ์มามาก และต้องมอีายมุากในระดบัหนึง่ 
ถ้าเป็นวิถีของหมู่บ้านก็เรียกว่าเป็นพ่อเฒ่า แม่เฒ่า ขณะที่ผู้สนทนากลุ่มชายทั้งหมดเห็นว่า อย่างไรก็ต้อง 
มีการก�าหนดตัวเลขไว้ด้วย เพราะเป็นการก�าหนดท่ีมีนิยามมานานมากแล้ว เปล่ียนแปลงได้ยาก และคิดว่า 
หากจะเปลี่ยนแปลงนิยามก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงนิยามการเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปีก่อน แล้ว
นิยามผู้สูงอายุก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปเอง เพราะมันเชื่อมโยงกันอยู่ และคิดว่าการวัดด้วยคุณงามความด ี
วัดได้ยาก ไม่มีเกณฑ์ตัดสินที่แน่นอนแล้วแต่ตัวบุคคล

ในเขตชนบท ความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ทางคล้ายคลึงกับในเขตเมือง บางท่านเห็นว่าควรยกเลิกการใช้
อายุในการจ�ากัดความค�าว่าผู้สูงอายุ แต่ให้ใช้การนิยามจากคุณค่าในเชิงบวกของผู้สูงอายุแทน แต่หากมีการ
จัดโครงการอะไรก็อาจใช้ระบุอายุไปเลย โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ เช่น โครงการนี้เพื่อบุคคลที่มีอายุ 
60 หรือ 70 ปีขึ้นไป แต่ไม่ต้องพูดว่า “ผู้สูงอายุ” ขณะท่ีบางท่านเห็นว่าควรมีการนิยามอายุและคุณค่า 
ไปด้วยกัน เพราะถ้าไม่มีก�าหนดอายุจะท�าให้ไม่ชัดเจน ส�าหรับคุณค่าผู้สูงอายุเห็นด้วยที่ควรก�าหนดไว้ ไม่มี 
ข้อโต้แย้งใดๆ 

“ไม่ต้องก�าหนดอายุก็ได้ เพราะกว่าจะสั่งสมประสบการณ์ตรงน้ีมา ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ
มากระดับหนึ่ง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุบางคนเป็นแบบอย่างที่ดี บางคนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี จะเอาอะไรมาวัด ยังไง
ก็ต้องใช้อายุนี่แหละเป็นตัวตัดสิน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 
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“ใช้นิยามเป็นคุณค่าของผู ้สูงอายุอย่างเดียวโดยไม่ต้องก�าหนดอายุก็ดีเหมือนกัน  
เพราะท�าให้รู้สึกว่ามีผลในทางจิตใจ ไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย 
เขตเมือง สงขลา) 

“ในเรือ่งของการจดัโครงการต่างๆ ให้กบัผูส้งูอายใุนปัจจบุนั เรากเ็ปลีย่นเป็นว่า โครงการ
นี้ส�าหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือโครงการนี้ส�าหรับผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป โดยไม่ต้องม ี
ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ผมว่าก็ดีนะ จะได้รู้สึกกระชุ่มกระชวย ไม่แก่” (ผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตเมือง แสดงความเห็นว่า ค�าเรียก คนแก่ คนชรา คนเฒ่า ผู้สูงอาย ุ
มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก โดยค�าว่า คนแก่และคนชรามีนัยถึงผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้าง 
มากกว่าค�าอื่น ประมาณ 70–80 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีแนวโน้มช่วยเหลือตนเองได้ล�าบาก ต้องการการดูแล
จากผูอ่ื้น ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตวัในเขตชนบท ชีแ้จงว่า หากเทยีบกบัค�าอืน่ๆ ค�าว่า “แก่” ให้ความหมายค่อน
ไปทางลบมากกว่า ค�าว่า ผู้เฒ่า มีความหมายในทางบวก หมายถึง คนที่อาจยังไม่เข้าข่ายที่เรียกว่า คนแก่ แต่
เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน เป็นคนส�าคัญ เป็นท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน เป็นผู ้น�า 
ในการท�าพิธีกรรมหรือประเพณีท้องถิ่นต่างๆ คล้ายกับค�าว่า พ่อใหญ่ ในภาษาเหนือ 

ค�าว่า ผู้อาวุโส เป็นค�าเรียกในลักษณะการเปรียบเทียบผู้ถูกเรียกที่มีอายุ ประสบการณ์ชีวิต ภูมิปัญญา 
หรือ ต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่า ผู้เรียก ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าผู้ถูกเรียกต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากเสมอไป

“คนชรากับคนเฒ่าอยูใ่นกลุม่เดียวกนั..คนเฒ่าคนชรา...เฒ่าชราแก่ชรา” (ผูป้ระกอบธรุกจิ
ส่วนตัว หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“แบบเดียวกับค�าว่าพ่อใหญ่คนเหนือ คนอีสาน แต่ถ้าว่าทางปักษ์ใต้เรียกว่าผู้เฒ่า  
ทางโน่นเค้าเรียกว่าพ่อใหญ่ คือชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ..ในวาระหรือว่าพิธีอะไร
ต่างๆ จะตามพ่อเฒ่ามาเป็นหลักในงาน ความหมายมันเหมือนกัน” (ผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว ชาย เขตชนบท สงขลา) 

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ในเขตเมอืง ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตวัมีความเห็นเกีย่วกบัเกณฑ์อายนุยิามผูส้งูอายทุีห่ลากหลาย โดยสรุป 
ส่วนใหญ่เห็นว่า หากนิยามผู้สูงอายุไม่เกี่ยวพันกับอายุของการเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพ เกณฑ์อายุมีความเหมาะสม
ที่จะขยายออกไปที่อายุมากกว่า 60 ปีได้ ด้วยเหตุผลจาก อายุที่ยืนยาวขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้นและความสามารถ
ในการท�างานทีด่ขีึน้ของคนไทยในภาพรวมเมือ่เทยีบกบัแต่ก่อน อย่างไรกต็าม กลุ่มสนทนาไม่สามารถระบุได้
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ชดัเจนว่าอายุท่ีขยายไปควรเป็นท่ีอายเุท่าใด อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตัวจ�านวนหนึง่ยงัคงสนบัสนนุ
ให้ใช้อายุ 60 ปี เช่นเดิมเป็นเกณฑ์นิยาม

ผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่า อายุนิยามผู้สูงอายุนั้นมีความเชื่อมโยงกับอายุเกษียณ
ของทางราชการ ตราบที่อายุเกษียณยังคงก�าหนดที่อายุ 60 ปี ความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับการก้าวสู่การ
เป็นผู้สูงอายุก็จะยังอยู่ที่ 60 ปี แต่หากในอนาคต อายุเกษียณถูกขยายออกไปที่ 65 ปี หรือ 70 ปี ความเข้าใจ
ในอายุนิยามผู้สูงอายุก็จะถูกขยายตามออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้สนทนาอีกท่านมีความเห็นแย้งว่าการเป็น
ผู้สูงอายุ กับ เรื่องการท�างาน เป็นคนละเรื่องกัน

ในเขตชนบท ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีควรขยายอายุนิยามผู้สูงอายุออกไปท่ีอายุ
มากกว่า 60 ปี เนือ่งจากความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการท�างานของคนในวยั 60 ปี ยงัมปีระโยชน์
อยู่มาก อีกทั้ง สุขภาพโดยทั่วไปก็ยังดีอยู่

“ถ้าพูดถึงไม่เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ผมก็ว่า 70 ขึ้นไปค่อยเป็นผู้สูงอายุ” (ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“พี่ก็ยังว่า 60 นะ เพราะว่า 60 เป็นช่วงชีวิตที่รีแล็คส์แล้วกับกิจวัตรประจ�าวัน สามารถ
ที่จะใช้ชีวิตได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ณ เวลานั้น ปลดระวางจากที่เค้าเรียกว่า ห่วง หรือ
ว่าโซ่พันธนาการของชีวิตไปแล้วในช่วงนั้น” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง 
สงขลา) 

“ในความรูส้กึของทกุคน หลงัจากเกษยีณราชการ 60 ปี หมายถงึผูส้งูอาย ุถ้าเราจะเปลีย่น
ตรงนัน้ มนักต้็องไปเปลีย่นเริม่ต้นจาก การเกษยีณอายรุาชการ..ถ้าไปเปล่ียนอายรุาชการ 
65 ก็หมายความว่าผู้สูงอายุ 65 ปี” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง

ในเขตเมือง ผู้ร่วมสนทนาเห็นพ้องกันว่า ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุเท่ากัน มีความแตกต่างกันในลักษณะ
ของการสูงอายุ บางท่านเห็นว่าผู้ชายแลดูสูงอายุกว่า ขณะที่บางท่านก็เห็นว่าผู้หญิงแลดูสูงอายุกว่า อย่างไร
ก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องให้ใช้นิยามหรือเกณฑ์อายุที่เหมือนกันทั้งส�าหรับ 
ผู้หญิงและผู้ชาย 

ในเขตชนบท ความคดิเหน็ในประเดน็ลักษณะความสูงอายรุะหว่างผู้หญงิและผู้ชายค่อนข้างคล้ายคลงึ
กับกลุ่มสนทนาในเขตเมือง แต่ในประเด็นการก�าหนดนิยามนั้น เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีความแตกต่าง
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยเกณฑ์อายุนิยามผู้สูงอายุส�าหรับผู้หญิงควรจะน้อยกว่าผู้ชายประมาณ 5 ปี เช่น 
ผู้หญิงเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขณะที่ผู้ชายเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี

“ตอนน้ีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็เสมอภาค ถ้ามองภาพรวมก็คงจะให้ (นิยามผู้สูงอายุ)  
เหมือนกัน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 
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“นิยามผู้สูงอายุหญิงชายควรจะไม่เหมือนกัน ..ผู้หญิงต้องยอมรับเรื่องการเหน็ดเหนื่อย
เรื่องการงานมากกว่า ร่างกายอ่อนแอกว่า ตรงนั้นเป็นเพศที่น่ายกย่องและให้เกียรติ 
อยู่แล้ว ผมว่าน่าจะยืนหยัดอยู่ที่ๆ เดิม 60 แล้วผู้ชายเป็น 65 ในความคิดนะ ..ผู้หญิง 60 
กับผู้ชาย 65 ดูหน้าตาผิวเผินเท่ากัน ดูแก่เท่ากัน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย  
เขตชนบท สงขลา) 

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ในกลุ่มสนทนาทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่เห็นว่า ลักษณะภายนอก 
ความแข็งแรง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมในการด�ารงชีวิต ซึ่งมีผลต่อการสูงอายุของบุคคลในเขตเมืองและ 
เขตชนบทมีความแตกต่างกัน คนเมืองส่วนใหญ่แลดูอายุน้อยกว่าคนชนบท แต่มักอ่อนแอกว่าและมีปัญหา
สุขภาพมากกว่าคนชนบท อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ กลุ่มสนทนาในเมืองได้ข้อสรุปว่า  
นยิามผูส้งูอายไุม่ควรแตกต่างกนัส�าหรบัคนเมอืงและคนชนบท ขณะทีก่ลุ่มสนทนาในเขตชนบท ได้ข้อสรปุว่า 
การนิยามผู้สูงอายุส�าหรับคนในชนบทควรเป็นที่อายุ 65 ปี ขณะที่การนิยามผู้สูงอายุส�าหรับคนในเมือง 
ควรเป็นที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี เนื่องด้วยกายภาพทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างในเมืองและในชนบท

“..จากสภาพ (นยิาม) มนัไม่น่าจะเหมือน อย่างท่ีคยุกนัมา สงัคมชนบทกับสงัคมเมอืงมนั
แตกต่างกัน โดยหลักทางกายภาพ...ทางชนบท เป็นครอบครัวใหญ่ ขณะที่ในเมืองเป็น
ครอบครวัเลก็ การเชือ่มกนัในครอบครวัมคีวามแตกต่างกนั..ในชนบทเป็นครอบครวัใหญ่ 
พ่อแม่พีน้่องมคีวามผกูพนักนัตลอด...” (ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั ชาย เขตชนบท สงขลา) 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ในเบ้ืองต้น ผู้ร่วมสนทนาทั้งในเมืองและชนบท แสดงความเห็นว่า ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบ 
ทีจ่ะเกิดขึน้ตามมาได้หากมกีารขยายอายนุยิามเนือ่งจากผูร่้วมสนทนาส่วนใหญ่ยงัไม่อยูใ่นช่วงวยัหรอืช่วงอายุ
ทีเ่ข้าใกล้การเป็นผู้สงูอาย ุอย่างไรกต็าม มคีวามเหน็สนบัสนนุว่า การขยายอายจุะท�าให้เกิดผลกระทบในด้าน
บวกต่อสขุภาพจติ ก�าลงัใจของคนทีอ่าย ุ60 ปีกว่าทีย่งัไม่ถกูเรยีกว่าเป็นผูส้งูอาย ุท�าให้มคีวามกระชุม่กระชวย
รู้สึกยังมีคุณค่าและมีประโยชน์ สามารถท�างาน ดูแลพึ่งพาตนเองได้ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคม ชุมชน
และประเทศชาติในภาพรวมด้วย ส่วนผลกระทบในด้านลบ ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีมากนัก หากการ
ขยายนิยามไม่มีผลเชื่อมโยงไปยังเรื่องของสวัสดิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่หากมีผลเชื่อมโยง ก็อาจมีแรง
ต่อต้านจากภาคสังคมอยู่พอสมควร ซึ่งหากพิจารณาในด้านบวก ก็น่าจะเป็นผลดีในระยะยาว เพราะเป็นการ
ช่วยในการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับรัฐบาลและประเทศชาติ

“...คดิไม่ถงึ เพราะตอนนีค้นทีอ่าย ุ60 ผู้สูงอายกุมี็ความรู้สึกอย่างนีอ้ยู ่แล้วตอนอาย ุ65 
ก็จะมีเปลี่ยนแปลงแบบไหน ..ผมบอกความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ชาย เขตเมือง สงขลา) 
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“มีคุณค่ามากขึ้น ถ้าไปถึงวัยที่ว่าเค้าเรียกกันว่าผู้สูงอายุ การท�างาน ก�าลังใจ ทุกสิ่งทุก
อย่าง กล็ดลง แต่ถ้าเรายงัไม่ถงึวยัผูสู้งอาย ุมนัหมายถงึ คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มของคนทีช่่วงของ
การท�างาน มันก็น่าจะดีกับส่วนรวมมากกว่า” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง 
สงขลา) 

“ในส่วนท่ีดรีะดบัประเทศ (ถ้าไปเกีย่วพนักบัเบีย้ยงัชพี) อย่างน้อยมนัจะได้แบ่งเบาภาระ
ประเทศชาติ...ลดภาระของประเทศชาติลง” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตชนบท 
สงขลา) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

กลุม่ธรุกจิส่วนตวัในทัง้สองเขตพืน้ที ่เหน็ว่า ในการเลือ่นนยิามผูส้งูอายนุัน้ มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะด�าเนนิการ 
เพยีงแต่ต้องท�าให้เป็นนโยบายรฐับาล ทีแ่สดงให้เห็นถงึความต้ังใจจริงและได้รับความเหน็ชอบของประชาชน
จากการท�าประชามติ มีการชี้แจงเหตุผลแก่สังคมโดยมุ่งเน้นให้เห็นผลกระทบด้านดีและผลเชิงบวกที่จะ 
เกิดขึ้นตามมาจากการเลื่อนนิยาม 

“ถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาล มันก็ต้องท�าประชามติ ดูผลบวกผลลบ แต่ถ้ารัฐบาลตั้งใจ
ท�าจริงๆ มันก็น่าจะได้ คือผลลบ รัฐบาลก็ไม่ต้องไปพูดถึงมาก พูดถึงเฉพาะผลบวก 
อย่างเดียว อย่างน้อยท่ีสุดก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและประเทศชาติ มันก็น่าจะดีกว่า” 
(ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 
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กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู ้สูงอายุ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท  
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชาย 4 คน และผู้สูงอายุหญิง 4 คน รวมเขตละ 8 คน (รวมทั้งสองเขต 16 คน) ทั้งหมด
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 70 ปี ข้อคิดเห็นและมุมมองในแต่ละประเด็นการสนทนา
กลุ่มสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ

กลุ่มสนทนาผู้สูงอายุ ทั้งในเขตเมืองและชนบท แสดงความเห็นว่า การเป็นผู้สูงอายุ พิจารณาได้จาก 
การมอีายมุาก (ซึง่ผูร่้วมสนทนาส่วนใหญ่อ้างอิงตามเกณฑ์อายทุี ่60 ปีในปัจจบุนั) การเกษยีณหรอืหยดุท�างานแล้ว  
การมีความเสื่อมถอยทางสุขภาพ สรีระร่างกายและสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ เช่น การมองเห็น  
การได้ยิน พละก�าลัง ผู้ร่วมสนทนาจ�านวนหนึ่งในเขตเมือง แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ที่มีอายุ  
60 ปี ถึง 70 ปี ในภาพรวมยังคงมีสุขภาพดี มีศักยภาพและสมรรถภาพด้านต่างๆ ดีอยู่ ดังนั้น การจะตัดสิน
ว่าใครเป็นผู้สูงอายุ จึงควรพิจารณาที่สถานะสุขภาพ หรือความสามารถในการท�างานหารายได้ของคนคนนั้น
เป็นปัจจัยหลักมากกว่าเรื่องอายุ

“ผมคิดว่าผู ้สูงอายุก็คือ ผู ้สูงวัย ส่วนมากเกษียณที่ 60 ใช่ไหม เราเอากฎเกณฑ์ 
การเกษียณนี้มาตั้งการเป็นผู้สูงอายุแล้ว” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ในความคิดของป้า (การเป็นผู้สูงอายุ) คือ ไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอก เกี่ยวกับสุขภาพ
มากกว่า” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“ก็หมายถึงคนท่ีอายุมาก อายุมากกว่า 60 ปี หมายถึงผู้สูงอายุ” (ผู้สูงอายุ หญิง  
เขตชนบท สงขลา) 

เมื่อสอบถามถึงความหมายในเชิงบวกและคุณค่าของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมือง เห็นว่า  
ผู้สูงอายุคือผู้ท่ีอาบน�้าร้อนมาก่อน เห็นชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นผู้ที่สะสม
ประสบการณ์มามาก เป็นแหล่งรวบรวมภมูปัิญญาต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้คนรุน่หลงั โดยเฉพาะ
ความรู้ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเด็กในยุคปัจจุบันค่อนข้างจะมีน้อย ทั้งนี้ความรู้ที่ถ่ายทอดให้จะเป็น
ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สะสมองค์ความรู้ เก่ียวกับประเพณี หรือ 
พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับงานมงคลสมรส การสร้างที่อยู่อาศัย การขึ้นบ้านใหม่ รวมไปถึงงาน
อวมงคล ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเร่ืองของความดีงาม เป็นความเชื่อที่ได้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
ในด้านคุณค่า ผู้สูงอายุเป็นผู้มีอุปการคุณคอยเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ คอยอบรมสั่งสอน ช่วยดูแลเกี่ยวกับการ
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ด�ารงชีวิต การวางตัวของลูกๆ เป็นผู้แนะแนว แนะน�า สอนให้ลูกหลานเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ลูกหลาน เป็นผู้ที่สะสมภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไป

ในกลุม่สนทนาเขตชนบท ทกุคนเหน็ว่าผูส้งูอายเุป็นผูท้ีม่คีณุค่าเช่นกนั เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์มาก  
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานได้ เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับคนรุ่นหลัง ท้ังยังมีความขยัน ซ่ือสัตย์  
ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มนี�า้ใจ และคดิว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรลกูกจ็ะเป็นอย่างนัน้ นอกจากนีย้งัมีผูท้ีค่ดิว่า ผูส้งูอายุ
จะมคุีณค่าหากสามารถพึง่พาตนเองได้ เนือ่งจากลกูต้องท�ามาหากิน และมคีรอบครวัเป็นของตนเอง ผูส้งูอายุ
ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง

“ผู้สูงอายุ เป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะ 
คนรุ่นก่อนเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่เหมือนกับคนสมัยนี้ที่ละเลยไป ตรงนี้ 
เป็นกันชน หรือเป็นกรอบให้กับคนรุ่นหลัง เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่” (ผู้สูงอายุ 
ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นการครองตน ท�าให้ลูก
เจริญในหน้าที่การงาน เป็นอภิชาตบุตร” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า ช่วยดูแลเกี่ยวกับการด�ารงชีวิต การวางตัวของลูกๆ เป็นผู้แนะแนว 
แนะน�า และคอยเตือนสติ” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตเมือง สงขลา) 

“เป็นตัวอย่างท่ีดี ซื่อสัตย์ เป็นคนมั่นคง แนะน�าลูกหลานไปในทางที่ดี เพราะผู้สูงอายุ
เคยผ่านประสบการณ์มาก่อน ท่ีเราเคยท�าดีก็เอามาสอน ที่เคยท�าไม่ดีก็อย่าสอน เราก็
สอนแต่เรื่องดี” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ผู้สูงอายุเป็นผู้มีประสบการณ์มาก ถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับลูกหลานได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้สูงอายุก็ต้องพึ่งพาตนเองได้ อย่าไปรอลูกหลานมาดูแล” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท 
สงขลา) 

“ผู้สูงอายุต้องท�างานไว้บ้างตามประสาคนแก่ จะรอกินของลูกหลานไม่ได้ ต้องท�าเอง  
เราต้องพึ่งตัวเรา ใครรอพึ่งลูกหลานจะอด เพราะเราไม่เห็นอนาคต” (ผู้สูงอายุ หญิง  
เขตชนบท สงขลา) 

เกีย่วกบัการนยิามผูส้งูอายโุดยไม่ก�าหนดด้วยเกณฑ์อาย ุผู้สูงอายใุนเขตเมอืง ส่วนใหญ่เหน็ว่า ยงัจ�าเป็น
ต้องนิยามโดยมีเกณฑ์อายุเป็นตัวก�าหนด โดยจ�านวนหนึ่งเสนอว่านอกจากจะใช้อายุเป็นเกณฑ์แล้ว  
ควรพจิารณาเรือ่งของสขุภาพหรอื ความสามารถในการท�ากจิกรรมต่างๆ ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัควบคูก่นั
ไปด้วย เช่น ผู้สูงอายุ อาจหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี (หรือ 65 ปี) ขึ้นไปที่มีสุขภาพดี หรือ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ หากบุคคลนั้นมีอายุตามเกณฑ์ที่ก�าหนดแต่มีสุขภาพที่ย�่าแย่หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ก็ไม่ถือเป็น
ผู้สูงอายุแต่เป็นประชากรอีกกลุ่ม เช่น ผู้ชรา หรือ คนชรา ซึ่งมีความหมายต่างจาก “ผู้สูงอายุ” 
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ในเขตชนบท ส่วนหนึง่เสนอความคดิเหน็ว่า ไม่ต้องมกีารก�าหนดอาย ุเพราะคดิว่าการท�าความดไีม่ต้อง
มีอายมุาเกีย่วข้อง และท�าให้ผูน้้อยเตอืนผูใ้หญ่ได้ด้วย ในกรณทีีผู่ส้งูอายบุางคนกไ็ม่ได้เป็นตวัอย่างทีด่ ีในขณะ
ที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า หากไม่มีการก�าหนดอายุในนิยามอาจท�าให้ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบางคนอาย ุ
ยงัน้อยแต่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ เป็นต้นแบบทีด่ไีด้ ซึง่จากการสนทนาภายในกลุม่ ได้ข้อสรปุว่า นยิามผูสู้งอายุ
ที่ควรเป็น คือ “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ สอนลูกหลานได้ พึ่งพาตนเองได้  
และเป็นต้นแบบที่ดี” 

“ถ้าไม่ก�าหนดอายุเป็นเกณฑ์ท่ีจะบอกว่าใครคือผู้สูงอายุ ผมคิดว่ามันไม่เป็นกลาง  
บางคนอายุมากแข็งแรงก็มี อายุมากไม่แข็งแรงก็มี ถ้าไม่ก�าหนดอายุจะไม่เป็นกลาง”  
(ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ไม่ต้องมีก�าหนดอายุ สิ่งดี ท�าความดี ไม่ต้องมีอายุมาเกี่ยว ท�าให้ผู้น้อยเตือนผู้ใหญ ่
ได้ด้วย” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ไม่ต้อง ถ้ามีท�าความดีไม่ต้องมีอายุ” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท สงขลา) 

“กังวลเรื่องความน่าเชื่อถือ อย่างคนอายุ 50 ปี ก็ยังดูเด็กอยู่มาก” (ผู้สูงอายุ หญิง  
เขตชนบท สงขลา) 

2. ความแตกต่างของค�าเรียก 

เกี่ยวกับค�าเรียก ผู้สูงอายุ คนแก่ และคนเฒ่า ผู้ร่วมสนทนาทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แสดง 
ความเห็นว่ามีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก ทุกค�าเรียกสื่อถึงคนที่มีอายุมากแล้ว ค�าว่า คนแก่ และ 
ผู้สูงอายุ เป็นลักษณะของค�าเรียกท่ีมีความหมายกว้าง ค�าว่าคนเฒ่า ให้ความรู้สึกถึงผู้ที่มีอายุมากขึ้นมาอีก
ระดับหน่ึง แต่หากมีอายุมากขึ้นไปอีก จนถึงขั้นไม่สามารถท�าอะไรด้วยตนเองหรือดูแลตนเองได้ มีโรคภัย 
ไข้เจ็บ จากความสูงอายุ (“โรคชรา”) ต้องอาศัยลูกหลานให้ดูแล ก็จะนับว่าเป็น คนชรา

3. ความเหมาะสมของนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี

ในภาพรวม ผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทส่วนใหญ่ เห็นว่าการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุที่อายุ  
60 ปี มีความเหมาะสมดีแล้ว ผู้สูงอายุในชนบทจ�านวนหนึ่งแสดงความเห็นว่า ที่อายุ 60 ปี โดยสภาพจิตใจ 
แล้วคิดว่าตนเองยงัไม่แก่หรอืสงูอาย ุแต่โดยสภาพร่างกายกต้็องยอมรบัว่าแก่หรอืสงูอายแุล้ว ผูส้งูอายใุนเมือง 
แสดงความเหน็ว่า นยิามผูส้งูอายทุีอ่าย ุ60 ปี เป็นเหมอืนกรอบความคดิทีค่นไทยโดยทัว่ไป รวมถงึตวัผูส้งูอายุ
เองรบัรูแ้ละฝังใจมานานแล้ว การเปลีย่นความคดิให้ขยายอายนุยิามออกไป เป็นเร่ืองทีต้่องใช้เวลา อกีทัง้อายุ 
60 ปี ก็เป็นเกณฑ์อายุเดียวกับการเกษียณอายุของราชการด้วย ตราบใดที่เกษียณอายุของทางราชการยังไม่
เปลี่ยนแปลง นิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี ก็ยังคงมีความเหมาะสมอยู่ ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าปัจจุบัน
คนไทยที่มีอายุ 60 ปี จ�านวนมากยังคงมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพดีอยู่ แต่ในภาพรวม เห็นว่า 
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การขยายอายุนิยามผู้สูงออกไปที่อายุมากกว่า 60 ปี ยังคงไม่มีความจ�าเป็น มีผู้สูงอายุเพียง 1–2 ท่าน 
ที่แสดงความเห็นว่า ควรมีการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

“เกณฑ์ 60 ปี เป็นวัยท�างานยังมีความสามารถ ความสมบูรณ์ในการท�างาน ถ้าคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ก็ 70, 80 เปอร์เซ็นต์ ได้อยู่ แต่ถ้าหลังจากนั้นก็คงจะถดถอย ...ก็นั่นละครับ 
มนัปรับขึน้ปรบัลงได้ มนัอยูท่ีแ่ต่ละคน เรือ่งสขุภาพทีไ่ม่เหมอืนกนั แต่ว่าถ้าโดยเกณฑ์แล้ว 
ผมว่า 60 ก็คงจะพอเหมาะอยู่ โดยทั่วๆ ไป โดยภาพรวมทั้งหมด” (ผู้สูงอายุ ชาย  
เขตเมือง สงขลา) 

“ในสมองมันยังฝังหัวว่าอยู่ในกรอบอันนี้นะ มันจะล้างตรงนี้ไม่ได้ ท่ีอายุ 60 อย่างนี้... 
มันแก้ยากครับ” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“ใจไม่อยากแก่ แต่ว่าตัวมันแก่แล้ว” (ผู้สูงอายุ หญิง เขตชนบท สงขลา) 

4. ความแตกต่างระหว่างนิยามผู้สูงอายุระหว่างชายกับหญิง 

ผูส้งูอายทุัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท เห็นว่าผูห้ญงิและผูช้ายท่ีอายเุท่ากนัมลีกัษณะการสงูอายทุีต่่างกัน 
บ้างว่าผู้หญิงแลดูแก่กว่าเพราะการมีลูก บ้างว่าผู้ชายแลดูแก่กว่าเพราะท�างานหนักและมีปัจจัยเสี่ยงทาง
พฤติกรรมสุขภาพมากกว่า แต่โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ผู ้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าผู ้ชาย  
เสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มสนทนาเขตเมืองจึงเห็นว่า นิยามผู้สูงอายุของผู้หญิงควรจะสูงกว่านิยามผู้สูงอายุของ 
ผูช้ายประมาณ 5 ปี ขณะทีเ่สียงส่วนใหญ่ในกลุ่มสนทนาเขตชนบท ยงัคงเหน็ว่านยิามผ้สูงอายไุม่ควรแตกต่าง
ระหว่างเพศ

5. ความแตกต่างของนิยามผู้สูงอายุระหว่างเมืองกับชนบท

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่า คนท่ีอาศัยในเมืองและในชนบทมีลักษณะความสูงอายุท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง 
จากลักษณะงานที่ท�า วิถีชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม การนิยามผู้สงูอายุควรจะไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากไม่สามารถตัดสินได้ว่า คนในเมืองหรือชนบท ใครมีสุขภาพที่ดีกว่าใคร อีกทั้งบริบทในการครองชีพ
ด้านต่างๆ ระหว่างชนบทและเมืองก็มีความใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ 

6. ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุโดยสวนใหญ่ แสดงความเห็นว่า หากมีการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุ ผลกระทบที่เห็นชัดเจน
ที่สุด น่าจะเป็นในเรื่องของก�าลังใจ สภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของตัวบุคคลที่จะดีขึ้น ที่ยังไม่ถูกเรียกว่า
เป็นผู้สูงอายุ รวมถึง ความรู้สึกของคนในชุมชนที่อาจจะดีขึ้น จากการที่สัดส่วนของคนสูงอายุในชุมชนลดลง 
แต่อาจไม่มีผลมากนักในด้านสุขภาพกาย เนื่องจาก แม้จะมีจิตใจดีขึ้น ก�าลังใจมากขึ้น แต่สุขภาพและสภาพ
ร่างกายกย็งัคงถดถอยไปตามวยั การท�างานของผู้สูงอายกุไ็ม่น่าจะมผีลกระทบมากนกั เพราะผู้สูงอายทุีย่งัคง
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มีความสามารถและท�างานไหวก็จะยังคงท�างานเหมือนเดิม ที่ท�าไม่ไหวก็คงไม่สามารถลุกขึ้นมาท�างานได้ 
แม้ว่าจะไม่เป็นผู้สูงอายุแล้วเช่นกัน ในด้านการให้ความเคารพของคนรุ่นหลังและบรรทัดฐานทางสังคมเรื่อง 
การกตัญญูต่อผู้สูงอายุ กลุ่มสนทนา โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบใดๆ 

“คงจะท�าปกติแหละงาน...ผมว่าอยู่ที่ความสามารถนะ อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน 
ถ้าเรารู้ว่าอายุมาก เราท�าน้อยลง เราก็ยังท�าเท่าที่เรายังท�าได้” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตเมือง 
สงขลา) 

7. ความเป็นไปได้ของการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและชนบท เห็นว่าการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุสามารถด�าเนินการได้โดยได้รับ
การยอมรับจากสังคมไทย และด�าเนินการได้ทันที หากไม่กระทบต่อการรับเบี้ยยังชีพท่ีอายุ 60 ปี อย่างไร
ก็ตาม ในแง่ของนโยบายและแผนในการรองรับผลกระทบ ควรต้องค�านึงถึงว่า ประชาชนแต่ละกลุ่มมีสถานะ
ทางสุขภาพท่ีไม่เท่ากัน บางคนอายุ 65 ปี แต่ยังแข็งแรงอยู่ ขณะที่บางคน อายุ 60 ปี ก็ท�างานไม่ไหว  
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้ว นอกจากนี้ ก่อนการด�าเนินการควรมีการสอบถามความคิดเห็น จากประชาชน 
กลุ่มต่างๆ ในประเทศ (หรือท�าประชาพิจารณ์) ก่อน
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บทสรุปสัมภาษณ์เชิงลึก

การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการให้ความหมายและค�านิยามของผู้สูงอายุ ด�าเนินการในช่วงเดือน
มีนาคม–มิถุนายน 2556 รวมทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วยแพทย์ 3 คน ผู้บริหาร 3 คน และนักวิชาการ 6 คน
ทั้งชายและหญิง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปเนื้อหาสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. ความหมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ในเชิงบวก

เมือ่กล่าวถึงค�าว่า “ผูส้งูอาย”ุ ทศันคตขิองคนในสงัคมไทยโดยส่วนใหญ่จะมองผูส้งูอายใุนภาพลบ เช่น 
สภาพร่างกายเสื่อมโทรม ห่อเหี่ยว เศร้าหมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ท�างานไม่ได้ เป็นวัยต้องการความพึ่งพิง 
โดยส่วนใหญ่จะเชือ่มโยงไปกบัเรือ่งของความสามารถในการท�างาน ซ่ึงเป็นตัวบ่งชีว่้าบคุคลคนนัน้เป็นผูสู้งอายุ
แล้วหรอืไม่ การก�าหนดความเป็นผูส้งูอายดุ้วยตัวเลข เช่นในปัจจุบนัก�าหนดทีอ่าย ุ60 ปีขึน้ไป บางคนอาจจะ
ไม่ได้ยึดติดกับตัวเลข 60 ปีว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่พิจารณาจากความสามารถในการท�างานได้หรือไม่ได้มากกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะเชิงบวกของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” นักวิชาการ ผู้บริหาร และ
แพทย์ ได้ให้มุมมองไว้หลายด้าน โดยสรุป ประกอบด้วย เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เป็นผู้ที่ร่วม
สร้างสรรค์สังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีคุณค่า มีภูมิปัญญา เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นเหมือนคลังสมอง 
เป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวและสังคม ควรให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติยกย่อง คอยถ่ายทอดวิชา
ความรู้แก่ลูกหลาน เป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ เข้าใจชีวิต คิดบวก เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตมายาวนาน 
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้กับลูกหลาน นอกจากนี้ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนกับพรหมวิหาร 4 คือ มีทั้ง เมตตา กรุณา 
มุทิตา และ อุเบกขา คิดว่าผู้สูงอายุกับพรหมวิหาร 4 เป็นของคู่กัน 

“ในทางสังคม การเป็นผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มีเกียรติ คนให้การยกย่อง ให้การนับถือ” 
(นักวิชาการ ชาย) 
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“ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์สูง มองผู้สูงอายุเป็นเหมือนคลังสมอง เป็นผู้ที่ 
น่าเคารพนับถือ ปฏิบัติตัวดี เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลัง ท�าตัวสมถะ เป็นคนที่คิด 
เชิงบวก เพราะผ่านโลกมามากมายแล้ว” (นักวิชาการ หญิง) 

“ค�าว่าผู้สูงอายุมันเป็นเชิงบวกแน่ๆ คนท่ีพูดถึงค�าว่าผู้สูงอายุ มันจะมีโทนในความรู้สึก
ว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเอง ความเคารพนับถือให้เกียรติยกย่อง” (นักวิชาการ หญิง) 

“ความหมายของผู้สูงอายุ ถ้าเป็นความหมายเชิงบวก จะมองว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีคุณค่า
ในสังคม เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เป็นบุคคลท่ีร่วมสร้างสรรค์สังคมมาก่อน  
เคยเป็นเสาหลกัของสังคมมาก่อน เป็นต้นทนุทางสังคมให้คนในยคุปัจจุบนั” (ผู้บริหาร ชาย) 

“ผู้สูงอายุในความหมายเชิงบวก หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต มีปัญญา เข้าใจชีวิต 
สามารถปรับใจได้กับสิ่งท่ีเกิดข้ึน มีวุฒิภาวะ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน นอกจากนี้
ความหมายเชิงบวก จะนึกถึงค�าว่าผู้สูงอายุกับพรหมวิหาร 4 คู่กัน” (แพทย์ ชาย) 

“คณุค่าของผูส้งูอาย ุขึน้อยูก่บัผูส้งูอายจุะท�าตัวเป็นผู้ให้หรือเปล่า ถ้าเป็นผู้สูงอายจุะต้อง
เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้” (แพทย์ ชาย) 

นอกจากนี้การมองผู้สูงอายุในเชิงบวก ควรมองในมิติของการพัฒนาด้วยเช่นกัน ด้วยสังคมไทยจะมอง
เรื่องของความกตัญญูเป็นที่ตั้ง ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณ จึงท�าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ 
แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรมองถึงเร่ืองการพัฒนาผู้สูงอายุด้วย ควรเปลี่ยนมุมมองใหม ่
โดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ให้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนยังสามารถท�าประโยชน์ให้กับครอบครัว และ
สังคมได้อยู่ อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการพัฒนา ได้มีการจัดท�าโครงการ ธนาคารสมอง โดยมีแนวคิดที่จะน�า
องค์ความรู้ หรือประสบการณ์ทั้งหมดที่ท่านมี กลับมาสร้างคุณค่าให้กับสังคม

อย่างไรกต็ามในเรือ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู ้อาจจะไม่ได้รับการยอมรบัจากเด็กรุ่นใหม่เสยีเท่าใดนกั 
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  
เข้ามามากมาย อดีตผู้สูงอายุจะเป็นผู้ท่ีมีความส�าคัญในชุมชน เป็นผู้ท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
แต่สิง่เหล่านีเ้ป็นภาพในอดตี หรอืยงัคงมีอยูใ่นสงัคมชนบทบางแห่งเท่านัน้ สาเหตุเกดิจากโครงสร้างทางสงัคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้จากคนสู่คนค่อยๆ เลือนหายไป โดยหันมาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้นคุณค่าของผู้สูงอายุในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้กับลูกหลาน
จึงไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของค�ากล่าวที่ว่า “ผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เด็กเขานับถือ แต่เขา
ไม่เชื่อถือ” เพราะความรู้ที่มีอาจไม่ทันสมัย ไม่ทันตามเทคโนโลยี

“โครงสร้างสงัคมมนัเปลีย่นนะ สมยัก่อนเราเรียนรู้จากคน แต่เดีย๋วนีโ้ครงสร้างสังคมมนั
เปลี่ยน google หมด เพราะฉะน้ันการพ่ึงพาในเร่ืองของบุคคลมันน้อยลง สมัยก่อน 
จะท�านาก็ต้องปรึกษาคนสมัยเก่าท่ีเขาบอกเล่ากันมา หรือพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ  
เมื่อโครงสร้างสังคมมันเปลี่ยนความส�าคัญของผู้สูงอายุมันก็เปลี่ยนไป…ผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้
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เด็กเขานับถือ แต่เขาไม่เช่ือถือ เพราะความรู้ที่มีอาจไม่ทันสมัย ไม่ทันตามเทคโนโลยี” 
(ผู้บริหาร หญิง) 

2. การนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” โดยใช้ความหมายในเชิงบวก

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการนยิามค�าว่าผู้สูงอาย ุโดยใช้ความหมายเชงิบวก เช่น การมีคณุค่า ประสบการณ์ 
เป็นที่ปรึกษา มีภูมิปัญญา ฯลฯ ซึ่งเป็นการนิยามในเชิงจิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร์ ข้อคิดเห็นจาก 
นกัวชิาการ ผูบ้รหิาร และแพทย์ ได้ให้ความคดิเหน็เกีย่วกับการนยิามด้วยความหมายเชงิบวก ทีม่ทีัง้เหน็ด้วย
และไม่เห็นด้วยดังนี้ 

• เห็นด้วยกับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยความหมายเชิงบาก

ส�าหรับผู้ท่ีเห็นด้วยกับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยความหมายเชิงบวก เนื่องจากเป็นความรู้สึก 
ของคนไทยอยู่แล้วที่เห็นผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ ควรให้การเคารพนับถือ แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้
ถูกถอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ทั้งนี้การนิยามด้วยค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยความหมายเชิงบวก จะท�าให้คนมอง
ผู้สูงอายุในเชิงบวก ท�าให้ตัวผู้สูงอายุเองรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุพยายาม
ท�าตัวให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับค�านิยามเชิงบวกที่ได้ก�าหนดขึ้น 

ทัง้นีก้ารนยิามควรจะครอบคลมุในประเดน็การมสีขุภาพกายทีย่งัแขง็แรง และการมสีขุภาพจติทีดี่ เช่น 
การมองโลกในแง่บวก เห็นคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม นอกจากนี้การจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคม เช่นการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน หรือไม่อยู่นิ่ง
เฉย ที่เรียกว่า active aging ยังท�าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม เช่น การท�างานเป็นอาสาสมัคร
ตามโรงพยาบาล หรือร่วมกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

ผูท้ีท่�างานด้านผูส้งูอายใุนทุกพืน้ที ่ควรผลกัดนัให้คนทัว่ไปได้เหน็ถงึคณุค่าเชงิบวกของผูส้งูอาย ุมากกว่า
การมองแค่อายเุป็นเกณฑ์ มองว่าความหมายในเชิงบวกของผูส้งูอายอุาจจะไม่ได้เป็นเรือ่งใหม่ แต่จะเป็นเรือ่ง
ที่ตอกย�้าว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าในเชิงบวก

“เห็นด้วย มันเป็นผลดี ถ้าเราได้นิยามว่าคนที่อายุ 60 ปีเป็นคนที่มีภูมิปัญญา เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ชีวิต เป็นผู้ที่แก้ปัญหา เป็นที่ปรึกษา เพราะชีวิตเจอมาเยอะ มันก็จะท�าให้
คนมองผู้สูงอายุในเชิงบวก และท�าให้ผู้สูงอายุมีค่า ถึงแม้ว่าทางร่างกายอาจจะไม่ไหว  
แต่สมองยังดี ตัวนี้ก็อาจจะท�าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี มันไม่มีอะไรเสียเลย มีแต่บวก” 
(นักวิชาการ หญิง) 

“ถ้าเราจะก�าหนดนยิามผูส้งูอาย ุนยิามอาจจะครอบคลุมประเด็น เร่ืองสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต เช่น การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพ
จิตดี จะมองอะไรในแง่บวกมากขึ้น มองเห็นคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม  
รวมถึงการมี social participation ด้วยเช่นกัน” (นักวิชาการ หญิง) 
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• ไม่เห็นด้วยกับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยความหมายเชิงบวก 

การใช้ “ความหมายเชิงบวก” ในการก�าหนดนิยามอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นเพียง “การให้ 
ความหมาย” (meaning) ของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักหมุดเพื่อนิยามการเป็นผู้สูงอายุได้  
การนิยามสิ่งใดก็ตาม จ�าเป็นต้องมีเกณฑ์หรือหลักหมุดในการนิยามที่ชัดเจน ในอีกแง่หนึ่ง ในระยะอันใกล้นี้
ทีส่งัคมไทยมจี�านวนผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ซ่ึงจ�านวนมากยงัคงแขง็แรง ท�าตนเป็นประโยชน์ ท�างานและ
พึ่งพาตนเองได้ เป็นที่พ่ึงให้กับลูกหลาน ไม่จ�าเป็นต้องมีคนดูแล ก็ท�าให้เชื่อได้ว่า “พฤติกรรมในการมอง”  
หรือ “การให้ความหมาย” หรือ “ทัศนคติของสังคม” ที่มีต่อผู้สูงอายุก็จะมีการปรับเปลี่ยนเองโดยภายใน 
(endogenous change) ไปในทิศทางบวกอยู่แล้ว ตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้การนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ โดยใช้ความหมายเชิงบวก ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจาก 
ค�าว่าผู้สูงอายุ จะถูกยึดติดกับคุณสมบัติทางลบมาโดยตลอด หากมีการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุในเชิงบวกจริง  
อาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงการเล่นค�าเท่านัน้ เนือ่งจากในความเป็นจริงเมือ่ถงึอาย ุ60 ปี ความเส่ือมทางร่างกาย
ก็จะปรากฏให้เห็นมากข้ึน หรือหากน�ามาใช้จริงอาจจะเหมาะสมกับบางกลุ่มอาชีพเท่านั้น เช่น กลุ่มอาชีพ 
ที่ท�างานประจ�าออฟฟิศเมื่อย่างเข้าอายุ 60 ปี ดูยังไม่แก่ยังมีคุณค่าต่อองค์กรอยู่ แต่ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้อง
ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ท�างานในโรงงาน รปภ. เมื่อย่างเข้าอายุ 60 ปี อาจไม่มีคุณค่าต่อองค์กรแล้ว
เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวยต่อลักษณะงานที่ท�าอยู่ 

“เกี่ยวกับความหมายเชิงบวก ยังไง (นิยาม) มันก็ต้องมีแลนด์มาร์คหรือหมุด ปักเขต  
ปักหมุด ที่มีความชัดเจน ซึ่งก็ต้องใช้อายุนั่นละ เลี่ยงไปใช้อย่างอื่นไม่น่าจะได้... 
ความหมายเชิงบวก คือ อะไรละ มันไม่ชัดเจน...มันเป็นเร่ือง meaning ของการมอง 
ผู้สูงอายุ ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ เราไม่ต้องไปกังวลถึง
การต้องสร้างความคิดเชิงบวกหรอก...พฤติกรรมการมองของคนจะเปล่ียนแปลงไปเอง 
เป็น endogenous สมยัก่อน 60 นี ่คอืแก่จรงิๆ แต่ตอนนี ้แต่เดีย๋วน้ี 60 กว่ายงัท�างานกนั 
อยู่เยอะ ไม่ได้งอมืองอเท้า เค้าเตรียมการออมมีชีวิตแฮปปี้ ยังแอคทีฟ..มุมมองสังคม 
ก็จะเปลี่ยนไปทางบวกเองอยู่แล้ว..” (นักวิชาการ ชาย) 

“การนิยามโดยน�าความหมายเชิงบวกไม่ต้องก�ากับด้วยตัวเลข ความคิดเห็นอย่างนี ้
เป็นความคิดเห็นสุดโต่ง เพราะคนเราเวลาชรา มันชราไม่เท่ากัน มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิต
มนัมคีวามหลากหลายของพนัธกุรรม จะมานัง่ประเมนิกนัไม่ได้ดูแค่มิติเดียว มนัหลายมติิ 
แล้วคนเราความชรามันไม่หยุดนิ่งด้วย มันจะเป็นความยากล�าบากมากในการจัดการ 
ของประเทศ จึงไม่แปลกว่าท�าไมองค์การอนามัยโลกจึงได้ขีดเส้นว่า 60 ปีเป็นผู้สูงอายุ...
ผมคิดว่าถ้าเดินสายกลางให้มันบริหารจัดการง่าย ก็ควรจะใช้ตัวเลข แต่จริงๆ ผมก ็
ไม่เห็นด้วยนะถ้าเราจะเอาอย่างอื่นมันท�าไม่ได้หรอก” (แพทย์ ชาย) 

“การนิยามผู้สูงอายุโดยใช้ความหมายเชิงบวก ปัญหาจะอยู่ที่ว่า จะถูกมองว่าเป็นเพียง
การเล่นค�าใช่ม้ัย เพราะว่าในความเป็นจริงวัย 60 ปีมันจะมีความเส่ือมทางร่างกาย 
ให้เห็นมากขึ้น” (แพทย์ ชาย) 
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“ถามว่าจะดีมั้ย กับการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ โดยใช้ความหมายเชิงบวก ก็คิดว่าน่าจะดี 
แต่ถ้าถามผมว่าเห็นด้วยมั้ย ผมก็เห็นด้วยในบางอาชีพแต่ในบางอาชีพผมก็ยังไม่แน่ใจ 
อย่างเช่น รปภ.อายุ 60 ก็สู้กับคนมาปล้นออฟฟิศไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเป็นท�างานนั่งโต๊ะ  
ใช้สมองท�างาน ก็โอเคอยู่ แต่การนิยามมันก็ควรที่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน” (ผู้บริหาร ชาย) 

• ข้อเสนอแนะส�าหรับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยความหมายเชิงบวก

การนิยามที่เป็นในเชิงบวก อาจเกิดการไม่ยอมรับ บางครั้งอาจจะขัดกับความรู้สึกกับคนส่วนใหญ่  
จนกลายเป็นนยิามทีไ่ม่มปีระโยชน์ ดงันัน้หากมกีารนยิามจริง ควรหาค�าทีส่ื่อความหมายทางบวกทีย่งัไม่หลุด
กับการรับรู้ได้ของคนทั่วๆ ไป และควรเป็นการนิยามที่อธิบายสั้นๆ ไม่เยิ่นเย้อจนเกินความพอดี 

การนิยามด้วยความหมายเชิงบวกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ควรมีการสร้างความเข้าใจในตัวนิยาม 
เชิงบวกที่ก�าหนดข้ึนมาใหม่ให้ชัดเจน เพื่อจะท�าให้ความหมายของผู้สูงอายุมีความหมายเชิงบวกท่ีดี เมื่อได้
นิยามมาแล้ว ในตัวนิยามเองไม่ได้มีพลังในการเปล่ียนแปลง ถ้าจะเปลี่ยนแปลงมันต้องมีมาตรการ ทั้งในแง่
ของการเตรียมคนเพื่อไปยืนตรงจุดนั้น ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต้องมีมาตรการในการเตรียมคน เพื่อให้เขาไปยืน 
ในจุดนั้นได้ดีขึ้น ก็เหมือนกับตอนที่คาดหวังว่า คนในวัยเด็กควรจะท�าอะไรได้ดี คนในวัยท�างานควรจะ 
ท�าอะไรได้ดี แต่ไม่ค่อยมีนิยามส�าหรับผู้สูงอายุว่าควรจะท�าเอาได้ดีต่อสังคม หรือครอบครัว เพราะฉะนั้น 
ถ้าหากนิยามออกมาเหมือนกับกึ่งๆ เริ่มจะมีบทบาทในทางบวก ก็ต้องมีมาตรการให้เขาไปยืนตรงจุดนั้นด้วย 

จะต้องเป็นการนิยามที่น�ามาใช้แบบไม่เป็นทางการ เพราะยากต่อการประเมิน ไม่ควรน�ามาก�าหนดไว้
ในกฎหมาย เป็นการนิยามที่น�ามาใช้ในการ “ชี้น�า” สังคมเพื่อให้เกิดการรับรู้และทัศนคติเชิงบวกของสังคม
เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุได้

การนิยามต้องค�านึงถึงบริบทของสังคมวัยหนุ่มสาวด้วยเช่นกัน ว่าจะยอมรับได้หรือไม่ เนื่องจาก 
การประเมินแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 ในทุกๆ 5 ปี พบว่าทัศนคติเชิงบวกของวัยหนุ่มสาว วัยท�างาน ที่มีต่อ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และยังพบอีกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่อายุน้อยเท่าไหร่ ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ
มากก็จะมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมที่เปล่ียนแปลงไป เป็นสังคมในยุคดิจิตอล ผู้สูงอายุตามไม่ทัน  
ท�าให้คนวัยหนุ่มสาวไม่ยอมรับในตัวผู้สูงอายุ 

การนิยามด้วยความหมายเชิงบวกค่อนข้างจะเป็นนามธรรม เมื่อก�าหนดขึ้นมาส่ิงที่ต้องค�านึงถึง คือ
สามารถเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ได้หรือไม่ กรณีกลุ่มคนที่ไม่เป็นไปตามค�านิยามที่ก�าหนด จะเหมือน
เป็นการล้อเลียน หรือถากถางเขาหรือไม่ เป็นประเด็นที่ต้องเก็บมาคิดให้รอบคอบ ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องมีการ
จดักจิกรรมเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้เข้ามาร่วมท�ากจิกรรมให้สมกบัค�านยิามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และคอย
สนับสนุนอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�ากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุด้วย 

หากการนิยามด้วยความหมายเชิงบวกเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย และต้องการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
ควรเริ่มต้นจากการปลูกฝังจากเด็ก ท้ังนี้อาจสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ปลูกฝังให้เขาเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุ หรือผ่านการส่งเสริมการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีเด็กเป็นแกนน�าในการ 
คิดสร้างสรรค์กิจกรรมเอง จากกระบวนการคิดและการได้ลงมือท�าดังกล่าว จะส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ และมี
ทัศนตคิที่ดีต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้แง่คิดในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองหากในอนาคตต้องเปลี่ยน
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สถานภาพมาเป็นผู้สงูอาย ุจะต้องท�าตวัอย่างไรให้ตนเองมคุีณค่า และเป็นทีน่่าเคารพนบัถอื ส�าหรบัประชาชน
โดยทั่วไปอาจผ่านช่องทางการจัดประชุม สัมนา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ 

3. การนิยามค�าว ่า “ผู ้ สูงอายุ” ควรก�าหนดด ้วยอายุ ท่ี เป ็นตัวเลขหรือไม ่  

ถ้าใช่ควรก�าหนดที่อายุเท่าไร

ความคิดเห็นที่มีต่อการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ควรก�าหนดอายุที่เป็นตัวเลขหรือไม่ ข้อคิดเห็นจาก 
นักวิชาการ ผู้บริหาร และแทพย์ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุโดยก�าหนดด้วยตัวเลข  
ไว้ดังนี้ 

• เห็นด้วยกับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ควรก�าหนดด้วยอายุที่เป็นตัวเลข

เรือ่งผูส้งูอายเุป็นเรือ่งสากล การก�าหนดนยิาม “ผู้สูงอาย”ุ จึงควรเป็นสากลด้วยเช่นกนั โดยการนยิาม
น้ันควรก�าหนดด้วยอายุตามปีปฏิทิน จะก�าหนดที่อายุเท่าไหร่ก็เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ 
การนิยามด้วยตัวเลข จะง่ายต่อการก�าหนดแผนต่างๆ ร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน และง่ายต่อการ 
ด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ และเพ่ือเป็นหลักหมุด (landmark)  
ทีช่ดัเจนส�าหรบัทกุคนในการชีช้ดัหรอืระบวุ่าใครเป็นผู้สูงอายบุ้าง นอกจากนีห้ากนยิามโดยก�าหนดด้วยตัวเลข
ที่ชัดเจน จะง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ในมุมมองของภาคส่วนเอกชนแล้ว เรื่องของการวางแผน
ก�าลังคนในเรื่องของการจ้างงาน การจ่ายเงินชดเชย ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน เงินกองทุนส�ารอง 
เลีย้งชีพ หากก�าหนดนยิามค�าว่าผูส้งูอาย ุซึง่เปรยีบเสมอืนนยิามของค�าว่าเกษยีณอาย ุการก�าหนดด้วยตวัเลข 
เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างมาก หากไม่มอีายเุป็นจดุตดัแล้ว กจ็ะไม่สามารถคาดประมาณก�าลงัคนทีจ่ะสามารถท�างานได้

“เรื่องผู้สูงอายุมันเป็นเรื่องสากล เรายังมีการติดต่อสัมพันธ์กัน อย่างบางครั้งเรามีการ
ประชุมด้วยสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าจะเอานิยามเชิงบวก 
คงไม่ได้ ถ้ามองเป็นสากลเราจะต้องเอาตัวเลข จะเท่าไหร่ก็ว่ากันไป เพราะว่าเราจ�าเป็น
ต้องติดต่อสัมพันธ์กันเกี่ยวกับแผนต่างๆ บางอย่างมันเป็นเรื่องของสากล ถ้าเราดูตัวเลข
ในประเทศต่างๆ เขากใ็ช้อายท้ัุงสิน้ เพยีงแต่อายเุท่าไหร่กแ็ล้วแต่ประเทศนัน้ๆ เพราะมนั
ยังต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่” (ผู้บริหาร หญิง) 

“การนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ ด้วยความหมายเชิงบวก มันเป็น subjective เหมือนกันนะ
เกณฑ์มันคืออะไร แต่ถ้าเรามีอายุมาเป็นจุดตัดก็จบ” (ผู้บริหาร ชาย) 

“ส�าหรับภาคเอกชน ค�าว่าผู้สูงอายุ ยังไงก็ต้องมีจุดตัดที่เป็นตัวเลขก�ากับให้เราหน่อย 
เพราะว่าภาคเอกชนจะมีในเรื่องของการเลิกจ้างแล้วต้องจ่ายเงินชดเชย ประกันสังคม 
กฎหมายแรงงาน เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” (ผู้บริหาร ชาย) 
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“ในแง่นโยบายหรือเชิงก�าลังคน ตัวเลขจะเหมาะกว่า ผมว่าตัวเลขเหมาะสุด มันสะดวก 
ชัดเจน และก็ให้ทุกคนได้มีความเท่าเทียมกัน” (นักวิชาการ ชาย) 

• การนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ส�าหรับการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ ด้วยอายุที่เป็นตัวเลข เช่น อายุ 60 ปี ถ้าถามว่าการนิยามค�าว่า 
ผู้สูงอายุควรก�าหนดด้วยอายุท่ีเป็นตัวเลขหรือไม่น้ัน มีข้อคิดเห็นว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการก�าหนดว่า
น�าไปใช้เพือ่อะไร เช่นน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายของรฐับาล การได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ แต่โดยธรรมชาติ
แล้ว การนิยามค�าว่าผู้สูงอายุด้วยตัวเลข ยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการก�าหนด และมองว่าการก�าหนดนิยาม
โดยใช้ตัวเลขเป็นการก�าหนดโดยมีวัตถุประสงค์ในทางสังคมเป็นหลัก มากกว่าการก�าหนดขึ้นมาเพื่อทางการ
แพทย์ เช่น เพือ่การจดัระบบทีร่ฐัจะต้องเข้าไปเกีย่วข้องกบัเร่ือง การจ้างงาน การเกษยีณอาย ุหรือสิทธิพิเศษ
ที่สังคมจะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ แต่ส�าหรับในทางการแพทย์แล้ว การนิยามโดยตัวเลข ไม่ได้มีความจ�าเป็นอะไร 
เนื่องจากการจะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่จะดูได้จากสภาพทางร่างกายเป็นหลัก ไม่ได้ดูจากอายุ เช่น ถ้าก�าหนดให้
คนที่มีอายุ 60 ปีถือว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีระบบชีวภาพที่ แก่กว่าคนอายุ 60 ปี หรือ
อ่อนกว่าคนอายุ 60 ปีก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายของแต่ละบุคคลมากกว่า 

มมุมองของนกัวชิาการบางท่าน กเ็หน็สอดคล้องว่าการนยิามค�าว่าผูส้งูอาย ุควรปล่อยไปตามธรรมชาติ
จะดกีว่า ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดด้วยอาย ุเนือ่งจากลกัษณะของความเป็นผูส้งูอาย ุขึน้อยูก่บัตวับคุคล ว่าจะมอง
ว่าตวัเองเป็นผู้สงูอายแุล้วหรอืไม่ หรอืแม้แต่กระทัง่ในงานวจิยั บางครัง้การก�าหนดนยิามผูสู้งอาย ุกย็งัมคีวาม
แตกต่างกัน เช่น ก�าหนดที่อายุ 50 ปีก็สามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้หากมีการตั้งเกณฑ์ความเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาจริง 
อาจจะท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามขึน้มาทนัที เพราะด้วยสังคมท่ีมคีวามหลากหลายในเร่ืองของความคดิ แม้แต่
นักวิชาการเอง ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่หลากหลาย เช่น ดูจากทางด้านกายภาพ หรือทางด้านกฎหมาย 
ทางด้านการเปลีย่นสถานภาพทางสงัคม เช่น การเป็นปู ่ย่า ตา ยาย ไปแล้ว หรือ การเป็นลุง ป้า น้า อา เป็นต้น 

“ในทางการแพทย์มันมีค�าว่าอายุทางชีวภาพ (Biological age) กับอายุที่เป็นอายุจริงๆ 
(Chronological age) ในทางการแพทย์ คนทีม่อีาย ุ60 อาจจะมรีะบบชวีภาพที ่แก่กว่า 
60 ก็ได้ หรืออ่อนกว่า 60 เป็น 10 ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับเราดูแลร่างกายของเราอย่างไร  
แล้วในตัว Chronological age เช่นที่ 60 ปีอาจจะไม่ได้บอกถึงตัว Biological age  
ซึ่งเป็นสภาพการใช้งานของร่างกาย” (แพทย์ ชาย) 

“ค�าว่าผู้สูงอายุ ถ้าไม่ยุ่งกับอายุเกษียณ ยังมองอยู่ว่า ก็แล้วแต่คนจะมองว่าตัวเขาเอง 
จะสูงอายุเมื่อไหร่ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดด้วยอายุ”  
(นักวิชาการ หญิง) 

• การนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ควรก�าหนดด้วยอายุเท่าไรจึงเหมาะสม

การนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” โดยส่วนใหญ่แล้วเห็นควรขยายเพิ่มขึ้นเป็นที่อายุ 65 ปี เนื่องจากปัจจุบัน 
คนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น อายุยืนยาวขึ้น เพราะการแพทย์ดีขึ้น คนดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้น 
ถ้าก�าหนดให้ผูส้งูอายตุามค�านยิามเดมิ คอื อายทุี ่60 ปีคดิว่าเป็นอายทุีไ่ม่เหมาะสมแล้วกบัสงัคมไทยในปัจจบุนั 
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อย่างไรก็ตามในการขยายอายุนิยามผู้สูงอายุ สิ่งส�าคัญที่รัฐบาลควรท�าเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบ 
ที่จะเกิดขึ้น คือ การให้ข้อมูล ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่มี
ต่อสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ ท่ีอาจจะได้รับช้าลง โดยต้องแนะน�าหรือหามาตรการในการ 
ส่งเสริม การเตรียมการออมของประชาชนในช่วงวัยก�าลังแรงงานให้เร็วขึ้น การเตรียมใจและปรับทัศนคติ 
ของประชาชนที่จะต้องท�างานนานขึ้นหรือเกษียณอายุช้าลง

“เนื่องจากคนสมัยนี้ ผมว่าแข็งแรงขึ้น สุขภาพยืนยาวขึ้น การแพทย์การรักษาพยายาม
ดีขึ้น อายุก็จะยืนขึ้น ดังนั้นการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุควรก�าหนดที่อายุ 65 ปี น่าจะพอดี 
ถ้าก�าหนดที่ 70 ปีก็จะมากเกินไป” (ผู้บริหาร ชาย) 

“ปัจจุบันนี้คนแข็งแรงขึ้น อายุยืนขึ้น บางคน 60 70 ยังแข็งแรงอยู่ ผมเห็นด้วยที่ว่า 
จะต้องขยายเป็น 65 ปี เป็นเหตผุลหนึง่ทีสุ่ขภาพยงัดีอยู ่อนัทีส่องคอื คนสูงอายเุยอะขึน้ 
ถ้าเรารีไทร์ เร็วประเทศเราจะขาดแคลนแรงงาน โดยเฉาะคนที่จะคอยฟูมฟักคนรุ่นหลัง
ขึ้นมาในองค์กร ผมคิดว่าน่าจะ 65 น่าจะถึงเวลาแล้ว มันขาดแคลนแรงงานที่จะเป็น 
พี่เลี้ยง” (แพทย์ ชาย) 

“อายุเฉลี่ยของคนไทย แต่ก่อนมีอายุที่ 40 ปี พอคนอายุถึงได้ 60 ก็ค่อนข้างจะเก่ง  
ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าคนอื่น แต่ในปัจจุบันถามว่าผู้สูงอายุโดยเปรียบเทียบ  
60 ปี กถ็อืว่าเป็นธรรมดา เป็นปกติของคนทัว่ไป เพราะการแพทย์ทีเ่จริญแล้ว ววิฒันาการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา 60 ปีผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นผู้สูงอายุโดยเปรียบเทียบ โดยส่วนตัวแล้ว
ถ้าพูดถึงเชิงปฏิบัติอาจจะเพิ่มเป็นอายุที่ 65 ปี” (นักวิชาการ ชาย) 

ส�าหรับนักวิชาการบางท่าน เห็นว่าการนิยาม ค�าว่า ผู้สูงอายุ ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 60 คิดว่าเหมาะสม
แล้วส�าหรบัคนไทย เนือ่งจากคนส่วนใหญ่ ยอมรับว่า คนอาย ุ60 ปีเป็นผู้สูงอาย ุเป็นเพราะว่าสังคมได้ตีกรอบ
เอาไว้ว่า อายุที่ 60 ปี คือ อายุเกษียณ การตีกรอบไว้เช่นนั้น ท�าให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าคนท่ีอายุ 60 ปี คือ 
ผู้สูงอายุ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความคิดคงเป็นไปได้ยาก ใช้นิยามที่มีอยู่อย่างเดิม คิดว่าเหมาะสมแล้ว 

• ข้อเสนอแนะส�าหรับการนิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ด้วยอายุที่เป็นตัวเลข

หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยก�าหนดด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นจาก 60 ปี ก็ควรน�าข้อมูลเก่ียวกับ  
Life Expectancy และค่า median age มาเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจ เช่น ค่า Life Expectancy ถึง 100 
แล้วหรือยังซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 70 กว่า ส�าหรับค่า median age ก็เห็นควรให้เข้าใกล้อายุที่ 60 ปีก่อน
ค่อยเปลี่ยนนิยาม แต่ในปัจจุบันค่า median age ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 30 กว่าเท่านั้น 

มีผู้เสนอให้ขยายนิยามออกไปเป็นท่ีอายุ 65 ปี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากปัจจุบันคนมีอายุยืนยาว 
มากขึน้ มกีารดแูลรกัษาสขุภาพมากขึน้ ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นทีน่่าสนใจ แต่ก็ควรต้องค�านงึด้วยว่าการมอีายุ 
ทีย่นืยาวของคนในปัจจบัุน ส่วนใหญ่มคีณุภาพชวีติเป็นเช่นไร อยูอ่ย่างมีสขุภาพแขง็แรง หรอืต้องไปพบแพทย์
บ่อยๆ ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่พบว่า มีใครได้ศึกษาไว้ คนสมัยก่อนกับปัจจุบัน ใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่า 
แต่มีการศึกษาเพียงแค่ว่าคนที่อยู่ในเมืองกับชนบท เท่านั้น ซึ่งก็พบว่าคนชนบท แข็งแรงกว่าคนเมือง 
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เสนอว่าในกฎหมายรฐัธรรมนญู ไม่ต้องระบวุ่าผูส้งูอายอุยูท่ีอ่ายเุท่าไหร่ ให้น�ามาระบอุยูใ่นกฎหมายลูก 
เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามอายุใหม่ การแก้กฎหมายในรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องยุ่งยากเนื่องจาก 
มีกระบวนการท่ีซับซ้อน เพราะในกฎหมายจะระบุถึงสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆ เอาไว้หากเปลี่ยนแปลง 
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็จะส่งผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย

4. การนิยามค�าว่า ผูสู้งอายุ ผสมผสานกันระหว่าง “อายุท่ีเป็นตวัเลข” กับ “ความหมาย

ของผู้สูงอายุในเชิงบวก” 

ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยกับการนยิามค�าว่า “ผู้สูงอาย”ุ ผสมผสานกันระหว่าง อายทุีเ่ป็นตัวเลข กบัความหมาย 
ของผูสู้งอายใุนเชงิบวก เนือ่งจากยากต่อการน�ามาปฏิบติั โดยมข้ีอเสนอแนะว่า การนิยามโดยก�าหนดด้วยอายุ
จะท�าให้สามารถบรหิารจดัการก�าลงัคนได้ และเป็นสากลง่ายต่อการน�ามาจดัท�าแผนต่างๆ ส�าหรบัภาพลกัษณ์
เชิงบวกนัน้ ควรใช้ส�าหรบัการปรบัเปลีย่นทศันคตทิีมี่ต่อผูส้งูอาย ุไม่ใช้ในการก�าหนดนยิาม เนือ่งจากไม่สามารถ
ก�าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ ดังนั้นการนิยามด้วยตัวเลขสามารถน�าไปใช้แบบเป็นทางการ เช่น เพื่อเป็น
ข้อก�าหนดในแผนต่างๆ ซึ่งเป็นนิยามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย แต่ส�าหรับการนิยามด้วยความหมายเชิงบวก
สามารถน�าไปใช้แบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนตคิที่มีต่อผู้สูงอายุในแง่บวก 

“คิดว่ามันคงต้องแยกเป็น 2 ประเด็น ถ้านิยามที่ถูกก�าหนดเอาไว้แล้วในกฎหมาย 
ก็ไม่ต้องไปยุ่งมัน แต่ถ้าเป็นนิยามเพ่ือเปล่ียนทัศนคติมันก็น่าจะเป็นอีกแบบอย่างหนึ่ง  
ไม่ควรน�าเอามารวมกัน เพราะจะเกิดความสับสนได้” (นักวิชาการ หญิง) 

“การนยิามด้วยตวัเลขร่วมกบัการนยิามด้วยความหมายเชงิบวก ผมคดิว่าตรงนัน้มันเป็น
ไปได้ยาก เพราะว่าหนึ่งคือนักปฏิบัติ จะให้ประโยชน์กับใครก็ต้องข้ึนอยู่กับดุลพินิจ 
วจิารณญาณ ถ้าเกดิเรามองสองอย่างทีผ่สมผสานกนั มนัจะเกดิความสบัสนในเชงิปฏบิตัิ
ค่อนข้างมาก...แต่ถ้าพูดถึงนิยามผู้สูงอายุ ผมจะให้เป็นตัวเลข แต่ถ้าการปลูกฝังค่านิยม
ว่าควรจะรักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุก็จะต้องเป็นนิยามเชิงบวก” (นักวิชาการ ชาย) 

“การนยิามด้วยความหมายเชงิบวก เป็นความหมายในเชิงจิตวทิยา หรือพฤติกรรมศาสตร์ 
ถ้าเราพดูถงึผูสู้งอายใุนบรบิทสากล เขาใช้อายเุป็นเกณฑ์ตดัสนิ หรือแม้แต่ในเชิงกฎหมาย 
เขาก็ต้องตัดตรงตัวเลข แต่ในเชิงสรีระ ในแง่ของความรู้สึก ซ่ึงนิยามโดยความหมาย 
เชิงบวก มันควรจะต้องแยกออกกัน” (นักวิชาการ หญิง) 

อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นต่าง สนับสนุนให้มีการนิยามค�าว่า ผู้สูงอายุ ผสมผสานระหว่าง อายุที่เป็นตัวเลข 
กบัความหมายของผูส้งูอายทุีเ่ป็นเชงิบวก ด้วยเหตุผลทีว่่าหากการนยิามโดยใช้ตัวเลขเป็นตวัก�ากบั เช่นทีอ่ายุ 
60 ปี แต่ยงัคงสามารถท�างานได้อยู่ กอ็าจจะเกิดประเด็นถกเถยีงกนัในเร่ืองของความสามารถทีย่งัท�างานได้อยู่ 
ไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ ยังมีคุณค่าอยู่ แต่หากน�านิยามเชิงบวกเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 
60 ปี และยังมีคุณค่า ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในการนิยามค�าว่าผู้สูงอายุ 
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“มองว่า ถ้าตัดอายุ 60 ปี แต่เขายังท�างานได้อยู่ มันก็จะเถียงกันอีก แต่ถ้าจะปิดจุดอ่อน
ก็อาจจะนิยามผู้สูงอายุเชิงบวกควบคู่ไปด้วย เช่น ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี และยังมี
คุณค่า” 

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ

ส�าหรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู ้สูงอายุโดยขยายอายุออกไป หรือ
เปลี่ยนแปลงนิยามโดยก�ากับด้วยความหมายเชิงบวก นักวิชาการ ผู้บริหาร และแพทย์ ได้ให้ข้อคิดท่ีไว ้
หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น ผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคมต่อตัวผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
และสุขภาพกาย ผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

• ผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางสังคม

การนยิามโดยใช้ความหมายเชงิบวก จะท�าให้สงัคมยอมรบัในตวัผูส้งูอายมุากขึน้ ให้ความเคารพมากขึน้ 
เป็นการตอกย�า้ให้คนทัว่ไปได้ตระหนกัถงึการมองผู้สูงอายใุนด้านบวก แทนการมองผู้สูงอายใุนเพียงแต่ด้านลบ 
ส่วนหนึ่งเห็นว่าการนิยามในเชิงบวก ไม่ได้มีผลอะไรต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่จะท�าให้คนยอมรับนับถือ  
เห็นคุณค่าของตัวผู้สูงอายุ ท้ังนี้การจะได้รับการยอมรับนับถือก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเอง
ด้วยว่าได้กระท�าตามค�านิยามที่ได้ก�าหนดขึ้นมาหรือไม่ หรือปฏิบัติตัวตามค�าสุภาษิตที่ว่า “แก่เพราะกินข้าว 
เฒ่าเพราะอยู่นาน” 

“ผมว่ามันอยู่ที่ตัวผู้สูงอายุเอง หรืออยู่ที่ตัวคุณค่า ประสบการณ์ ความรู้ ที่เขาจะ
แสดงออกมาแล้ว เขามีคุณค่าจริงๆ หรือเปล่า จะมีส่วนร่วมสร้างสังคมได้จริงหรือเปล่า 
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ที่ตรงนี้แหละ ถ้ามันดีก็โอเคยอมรับได้” (ผู้บริหาร ชาย) 

“นยิามอะไรกต็ามแต่หากเป็นข้อตกลงของสงัคมกท็�าได้นะ...แต่ต้องถามว่าสิง่ทีด่�ารงอยู่
ของตวัผูส้งูอาย ุมันท�าให้เหน็เป็นเชงิบวกหรอืเปล่า หากไม่เป็นไปตามค�านยิาม มันจะไป
ท�าให้เขารูส้กึต่อต้านหรอืเปล่า ผู้สงูอายตุ้องท�าตัวให้เหมอืนกบัค�านยิามด้วย” (ผู้บริหาร 
หญิง) 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกาย

หากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ โดยก�าหนดนิยามที่อายุสูงขึ้น หรือการนิยามโดยใช้ความหมาย
เชิงบวกก�ากับ อาจจะมีผลต่อชีวภาพของคนได้ เนื่องจากภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่ถูกมองเป็นลบ จะท�าให้
เกิดกระบวนการที่เริ่มเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ เช่น ถ้าเราเชื่อว่าร่างกายเราก�าลังทรุดโทรม เราก็จะมีอาการ 
เจ็บป่วยขึ้นมาทันที ภาพลักษณ์ที่มีอยู่ในหัวจะไปก�าหนดกระบวนการทางชีวภาพในร่างกายได้ หากมีการ
ก�าหนดนิยามผู้สูงอายุ ที่เป็นเชิงบวก ก็จะท�าให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้สุขภาพกายดี
ตามไปด้วย เนื่องจากสุขภาพจิตสัมพันธ์กับสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีก็น�ามาซึ่งสุขภาพกายดีเช่นกัน 
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ดังนั้นการนิยามที่เป็นเชิงบวกหากมีการประกาศใช้จริง คนท่ีสูงอายุแล้วก�าลังรู้สึกไม่ดี จะเร่ิมรู้สึกว่า
มันยังมีคนท่ีนิยามตัวเราในทางท่ีบวก ไม่เป็นการตอกย�้าความรู้สึกด้อยมากเกินไป ถ้ามองในเชิงจิตวิทยา  
ค�านิยามที่เป็นเชิงบวกจะส่งผลที่ดีต่อจิตใจของคน 

“การทีเ่รามสีขุภาพจติด ีอย่างอืน่กดี็ไปด้วยจริงๆ แม้กระทัง่สุขภาพกายกจ็ะดีขึน้ ถ้าเรา
ไม่รู้สึกแก่เราก็จะไม่กังวลว่าเราจะเจ็บโน่น เจ็บนี่ เราจะแย่แล้ว ถ้าไม่กังวล สุขภาพจิต 
ก็จะดี แต่ถ้าสุขภาพจิตไม่ดี จะเจ็บโน่นเจ็บนี่ แล้วบ่นอยู่เรื่อยๆ สุขภาพมันก็จะแย่ลงไป 
ก็คือแรงจูงใจมันตกลงไป พอแรงจูงใจมันตกลงไปแรงกระตุ้นมันก็จะลดไปเรื่อย ระบบ
ฮอร์โมนต่างๆ มนักจ็ะลดการท�างานไปเรือ่ยๆ เหมอืนกนั มนักจ็ะท�าให้ร่างกายทรดุโทรม
เรว็ คนไหนถ้าอมทกุข์อยูเ่รือ่ยๆ หน้ากจ็ะเหีย่วไปเรือ่ยๆ หน้าเหีย่วหมายถงึว่าระบบต่างๆ 
มันตกลงไป และก็มีผลต่อระบบประสาทด้วย เวลาเศร้าฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายมันจะ
ลดลงหมดความกระตือรือร้นมันหมดไป” (แพทย์ ชาย) 

นอกจากนี้หากการนิยามเชิงบวกที่ก�ากับด้วยสุขภาพด้วยแล้ว อาจท�าให้ผู้สูงอายุมีการตื่นตัวในเรื่อง
ของการรักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการออกก�าลังกาย อาหารการกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากมีการเลื่อนนิยามออกไปจาก 60 ปี ไปเป็น 65 ปี ในช่วงระยะเวลาที่ต่อไปอีก 5 ปีจะท�าให้รู้สึกว่ายังไม่แก่ 
จะต้องดแูลสขุภาพให้แขง็แรง เนือ่งจากยงัไม่เป็นผูส้งูอาย ุยงัสามารถท�างานได้อยู ่ไม่ต้องคอยพึง่พาลกูหลาน 
หรือการสนับสนุนจากรัฐบาล 

“มันก็จะท�าให้รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเอง เราไม่ได้แก่นะ เราต้องช่วยตัวเองได้ มันก็มีผล
บวกต่อด้านเศรษฐกิจ เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้จนถึง 65 ไม่ใช่อ่อนเปล้ียอยู่ท่ี 60 
แล้วท�าอะไรไม่ได้ คอยขออย่างเดยีว พีว่่ามนัดทีัง้เศรษฐกจิทกุๆ อย่าง ยงัสามารถท�างาน
ได้ ไม่ต้องรอลูกหลานมาให้ หรือรัฐบาลจะต้องมาสนับสนุน แล้วจริงๆ มันก็ยังไม่ได้แก่
จริง” (นักวิชาการ หญิง) 

• ผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง 

การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสขยายอายุการท�างานต่อไปอีก 
ท�าให้ตนเองรูส้กึมคีณุค่ามากข้ึน เช่นเดยีวกนักบัการนยิามด้วยความหมายเชิงบวกจะส่งผลให้ ตัวผู้สงูอายรุูส้กึ
ตนเองมีคุณค่า และเชื่อว่าการนิยามด้วยความหมายเชิงบวก จะเป็นการนิยามที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตน
ให้สมกับค�านิยาม อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงนิยามผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในแง่ลบเช่นกัน  
กล่าวคือ การนิยามท่ีอายุเพิ่มมากข้ึนอาจจะส่งผลกระทบต่อความกังวลเรื่องการได้รับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่างๆ ที่ประชาชนทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุพึงได้รับ รวมถึงการคุ้มครองทางสังคมในด้านต่างๆ  
ในการปรับเปลี่ยนนิยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ท�างานนอกระบบ เช่น อาชีพเกษตรกร 

“ถ้ามองประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรนะ จริงๆ มันก็เป็นความหวังนะ 600 บาท 
อยู่ได้นะ อยู่แบบประหยัด ถ้ารัฐบาลกล้าจะขยับไปถึง 65 ปี รัฐบาลต้องสื่อสารก่อน  
ต้องโยนหินถามทาง แล้วต้องสื่อสารให้เห็นว่าท�าไมถึงต้องขยับ ไม่อย่างนั้นเขาจะเกิด
ความกังวลและไม่ยอมรับ ถึงแม้จะบอกว่ายังได้เบี้ยยังชีพเท่าเดิม” (นักวิชาการ หญิง) 
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ส�าหรับผลกระทบท่ีจะตามมาในระดับครอบครัว คือ เศรษฐกิจของครอบครัวจะดีขึ้น เนื่องจาก  
การเลื่อนนิยามออกไปเป็น 65 ปีท�าให้ผู้สูงอายุคิดว่าตนเองยังไม่แก่ ยังสามารถท�างาน มีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว และยังไม่เป็นภาระกับครอบครัว อย่างไรก็ตามการที่ผู้สูงอายุออกไปท�างานนอกบ้าน จะท�าให้
จ�านวนผู้สูงอายุท่ีจะคอยดูแลบ้าน เลี้ยงหลานจะน้อยลง เนื่องจากการเลื่อนนิยามออกไปเป็น 65 ปี ท�าให้ 
ผู้สูงอายุคิดว่าตนเองยังไม่แก่ ยังสามารถท�างานนอกบ้านได้อยู่ 

“อย่างน้อยถ้าพูดถึงในระดับเล็ก ในครอบครัวคนจะเล้ียงหลานจะน้อยลง เพราะต้อง
ท�างาน หลานก็จะไม่มีคนเลี้ยง” (ผู้บริหาร ชาย) 

นอกจากน้ีการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบที่มีต่อระดับชุมชน สังคม 
เช่นกัน กล่าวคอื ท�าให้โครงสร้างประชากรเปลีย่นไป อตัราภาระพึง่พงิของคนชราภาพจะมสัีดส่วนทีล่ดน้อยลง  
ในแง่ของเศรษฐกิจ จะท�าให้ก�าลังคนในวัยแรงงานของประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีผลผลิตมากขึ้น น�ามาซึ่ง
เศรษฐกิจทีด่ขีึน้ เกดิการจบัจ่ายใช้สอยทีม่ากขึน้ เนือ่งจากยงัสามารถท�างานได้ก่อเกดิรายได้อยู่ อย่างไรกต็าม  
การทีผู่สู้งอายไุด้มโีอกาสขยายอายกุารท�างานต่อไปอาจจะส่งผลต่อต�าแหน่งงานทีค่วรจะได้รบัของวยัแรงงาน
ที่เป็นหนุ่มสาว เช่นกัน นอกจากนี้การขยายนิยามออกไปหรือการนิยามด้วยความหมายเชิงบวกที่ท�าให้ 
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ยังไม่แก่ ยังมีพลังที่จะออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชน มาร่วมท�าประโยชน ์
ให้กับสังคม ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากข้ึน เนื่องจากยังคิดว่าตัวเองยังมีคุณค่า  
ยังไม่สูงอายุ ก็จะออกนอกบ้านกันมากขึ้น ท�าให้สังคมเปล่ียนแปลงไป จากที่เคยคิดว่าตนเองเป็นผู้สูงอาย ุ
ต้องคอยเก็บตัว เลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน ก็ออกมามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมมากขึ้น ท�าให้สังคมมีความ 
หลากหลายมากขึ้น 

“ถ้าเลื่อนอายุจริงก็จะกระทบเรื่องของก�าลังคนในวัยแรงงานของประเทศก็จะมีมากข้ึน 
การจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจของเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ เพราะเขายังมีรายได้เข้ามาอยู่  
ไม่ต้องไปรอรับเบี้ยยังชีพใดๆ เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะ มองอย่างนั้น” (ผู้บริหาร ชาย) 

“วฒันธรรมอาจจะเปลีย่น เพราะคนกจ็ะไม่อยูบ้่านเล้ียงหลาน เพราะคนสูงอายยุงัคดิว่า
ตัวเองยังมีคุณค่า ก็ออกจากบ้านมากขึ้น มันก็จะมี interaction ในสังคมอีกแบบหนึ่ง 
จะมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะว่าถ้าได้ยินค�าว่าสูงอายุ สูงวัย เขาก็จะเก็บตัว ก็จะ
ไม่แสดงออก แต่ถ้ายืดอายุออกไป และให้นิยามเชิงบวกมากขึ้น เขาก็จะออกมาส�าแดง
บทบาทในสังคมมากขึ้น แล้วความแตกต่าง ความหลากหลายในสังคมก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
อีก” (ผู้บริหาร ชาย) 

“ถ้าเราจะเปลี่ยนนิยามโดยขยายอายุที่เพิ่มมากขึ้น ตัวอัตราภาระพึ่งพิงของคนชราภาพ
ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้โครงสร้างทางประชากรเปลี่ยน” (นักวิชาการ ชาย) 
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• การก�าหนดนิยามใหม่ ต้องให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้มีนักวิชาการบางท่าน มองว่าการนิยามความเป็นผู้สูงอายุ โดยขยายอายุให้เพิ่มมากขึ้น  
ถ้าการขยายอายุที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนิยามใหม่ ก็ไม่ได้ส่งผล 
กระทบ หรอืก่อให้เกดิประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ นยิามกเ็ป็นเพยีงแค่การนยิาม ซึง่คนทัว่ๆ ไปกไ็ม่ได้ให้ความสนใจ
อยู่แล้ว แต่ถ้าการนิยามท่ีก�าหนดข้ึนมาใหม่ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ก�าหนดมาเพื่ออะไร เช่นต้องการให้คน 
มีสุขภาพดี การก�าหนดนิยามใหม่เช่นที่อายุ 65 ปี ก็ต้องมีการรณรงค์ ให้คนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคนต้องมี
สขุภาพดี ไม่ใช่เป็นคนท่ีอ่อนแอ ยงัออกก�าลงักายได้ ท�ากจิวตัรประจ�าวนัต่างๆ ได้อยู ่ถงึจะเกดิประโยชน์ท�าให้
คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 

“การเปลี่ยนแปลงนิยามใหม่ เพิ่มจาก 60 ปีไปเป็น 65 ปี คิดว่ามันไม่มีผลอะไรต่อคน
ทั่วๆ ไป แต่ถ้ามีการก�าหนดว่าอายุ 65 ปีแล้วให้ทุกคน healthy ไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแอ 
ยงัออกก�าลงักายได้ ท�ากจิวตัรประจ�าวนัอะไรต่างๆ ได้ ตรงนีน่้าจะเกดิประโยชน์มากกว่า” 
(นักวิชาการ หญิง) 





บทที่ 9

บทสรุป

ค�าจ�ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค�าว่า “ผู้สูงอายุ” นั้น องค์การสหประชาชาติ ไม่ได้มีการก�าหนด
เกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุ
ตามปีปฏทินิ (Chronological age) ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นเกณฑ์อายเุริม่ต้นเดยีวกบัขององค์การอนามยัโลก
ที่ใช้ในการก�าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ ส�าหรับในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์
อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่ได้ก�าหนดอย่างเป็นทางการหรือระบุชัดเจนทางกฎหมาย แต่ ในขณะที่
ประเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศ รวมถงึประเทศไทย ก�าหนดไว้หรอืตกลงไว้ทีอ่ายต้ัุงแต่ 60 ปีขึน้ไป (WHO, 
n.a) การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อยู่ภายใต้แนวคิดท่ีว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่
เปราะบาง ควรได้รับสวัสดิการการดูแลจากภาครัฐ ประสิทธิภาพการท�างานลดลง จึงมักเป็นอายุเดียวกันกับ
อายุเกษียณ (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542; Mujahid, 2006; Anthony, 2010) 

1. นิยามผู้สูงอายุในอดีต

ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการก�าหนดนิยามของผู้สูงอายุขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1880s–1890s อันเป็นผล
มาจากการก่อตั้งระบบบ�านาญวัยสูงอายุของภาครัฐ (State Old Age Pension scheme) ขึ้น ซึ่งจ�าเป็นต้อง
มีการให้ค�านิยามหรือค�าจ�ากัดความของบุคคลสูงอายุที่จะสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ โดยก�าหนดไว้ที่อายุ 
70 ปีขึน้ไป เนือ่งมาจากเหตผุลทางเศรษฐกจิเป็นส�าคญั เนือ่งจากจะต้องใช้เงนิเป็นจ�านวนมากกว่า ถ้าก�าหนด
ผู้สูงอายุที่อายุต�่ากว่านี้ ในภายหลังถูกปรับลงเหลือที่อายุ 65 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากต้องการ
ให้คนรุ่นหลังเข้าสู่ระบบการท�างานได้มากขึ้น เป็นการลดการว่างงาน (Roebuck,1979) 

ส�าหรับประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันก�าหนดผู้สูงอายุไว้ที่ 65 ปีขึ้นไป โดยไม่ทราบเหตุผล (Orimo et al., 
2006) Tokuda and Hinohara (2008) ได้เสนอให้ขยายอายุนิยามของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ให้เป็นอายุ 75 ปี
ขึ้นไปแทน ซึ่งให้เหตุผลว่า เกณฑ์อายุทางการของผู้สูงอายุที่ 65 ปี เป็นเกณฑ์ที่ถูกก�าหนดขึ้นเมื่อประมาณ 
45 ปีที่แล้ว ในขณะซึ่งประชากรของประเทศมีอายุคาดเฉล่ียเพียง 68 ปี แต่ในปัจจุบัน เม่ืออายุคาดเฉลี่ย
ของคนญี่ปุ่นเพิ่มสูงเป็น 86 ปี และ 79 ปี ส�าหรับ เพศหญิงและเพศชาย ตามล�าดับ อีกทั้งบุคคลที่อายุ 65 ปี 
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ยังสามารถท�างานได้อยู่ซึ่งไม่ควรถูกปลดเกษียณด้วยเหตุผลจากการเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและระบบบ�านาญของประเทศ รวมถึงรักษาขนาดของก�าลังแรงงานไม่ให้หดตัว 
มากเกินไป เกณฑ์การก�าหนดความเป็นผู้สูงอายุจึงถูกเสนอว่าควรปรับเพิ่มเป็นที่อายุ 75 ปีขึ้นไป 

ส�าหรับประเทศไทย นิยามผู้สูงอายุโดยใช้นิยามตามปีปฏิทินที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใช้มาเป็นเวลา
นานมาก ตั้งแต่สมัยอยุธยา ถึงแม้จะไม่มีการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ แต่อนุมานได้ว่า 
หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเช่นกัน กล่าวคือระบบมูลนาย ซึ่งเป็นระบบที่มีไพร่ส�าหรับพระมหากษัตริย ์
หรือขุนนางใช้เป็นก�าลังแรงงานในการสงคราม หรือท�างานต่างๆ เช่นการท�าเกษตรกรรม และการก่อสร้าง 
ก�าหนดให้ผูช้ายสิน้สดุการเป็นไพร่เมือ่อาย ุ60 ปี (ขจร สขุพานชิ, 2525) ปัจจบุนัประเทศไทยได้ก�าหนดนยิาม
ผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, มปป.) 

นอกจากการก�าหนดด้วยอายุแล้ว ยังสามารถให้ความหมายของผู้สูงอายุ อธิบายโดยทฤษฎีประกอบ
สร้างทางสงัคมภายใต้มโนทศัน์เกีย่วกบั การสร้าง “ภาพแทนความจริง” ว่าภาพลักษณ์ผู้สูงอายทุีถ่กูรับรู้และ
เข้าใจนัน้ เกิดจากการสร้างภาพขึน้ในแต่ละสังคม แต่ละวฒันธรรม และแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเป็นเพียงความจรงิ
บางส่วน ในสังคมสมัยใหม่ ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่ปรากฏมักถูกน�าเสนอในด้านลบ ซึ่งน�าไปสู่การเลือก
ปฏิบัติและการรังเกียจอันเนื่องมาจากอายุ หรือ “วยาคติ (ageism)” ต่อผู้สูงอายุ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553) 

2. นิยามผู้สูงอายุในปัจจุบัน

การศกึษาในการค้นหาความหมายของการเป็นผู้สูงอาย ุหรอืนยิามผู้สูงอายโุดยใช้มมุมองทางจิตวทิยา
สังคม และสุขภาพ ในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ใช้วิธีสนทนากลุ่มกับประชาชนทั่วไป จ�านวน 
45 กลุม่ และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และแพทย์ จ�านวน 12 คน ส�าหรบักลุม่ประชาชนทัว่ไป 
แบง่ออกเป็น กลุ่มวัยท�างาน ไดแ้ก่ผู้ที่มอีายุ 35–59 ป ีที่ท�างานในภาคราชการหรอืรัฐวิสาหกจิ ลูกจ้างเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว และเกษตรจ�านวนทั้งสิ้น 36 กลุ่ม และกลุ่มวัยสูงอายุ 60–77 ปีขึ้นไปจ�านวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ  
7–8 คน ทั้งชายและหญิง ในกรุงเทพฯ และ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัดในเขตเมือง และชนบท ได้แก่ เชียงใหม่ 
(ภาคเหนือ) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สงขลา (ภาคใต้) นครปฐม (ภาคกลาง) รวมทั้งสิ้น 45 กลุ่ม 
จ�านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น จ�านวน 351 คน เป็นชาย 162 คน และหญิง 189 คน โดยการสนทนา
กลุ่มด�าเนินการระหว่างตุลาคม 2555–มกราคม 2556

ผลการสนทนากลุ่มกับประชาชนทั่วไป และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและนักวิชาการ แพทย์ 
ที่ท�างานด้านผู้สูงอายุ พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี้คือ

ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” มีการให้ความหมายที่หลากหลาย โดยพิจารณาจาก 1) เกณฑ์อายุตามปีปฏิทิน  
ส่วนใหญ่คิดว่า คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะภายนอก เช่น หน้าตา 
ที่ดูมีอายุ หรือแก่ ผิวหนังที่เหี่ยวย่น ผมหงอกสีขาว 3) การมีสุขภาพและความจ�าไม่ดีเป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น 
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4) ความสามารถในการท�างานลดลง หรือไม่สามารถท�างานได้แล้ว 5) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น จุกจิก  
ขี้บ่น ย�้าคิดย�้าท�า และ 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เป็น ปู่ ยา ตา ยาย ทวด

เห็นได้ว่าความหมายที่ผู้สนทนากลุ่มให้ความเห็นส่วนใหญ่เป็นทางด้านลบ ซึ่งน่าจะเป็น “ภาพแทน
ความจริง” หรือภาพจ�าของผู้สนทนากลุ่มทุกช่วงวัยและทุกอาชีพมากกว่าภาพจ�าเชิงบวก เนื่องจากภาพลบ
เป็นประเดน็ความเหน็ทีม่าจากผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ก่อนภาพลกัษณ์เชงิบวก ส่วนภาพลกัษณ์เชงิบวกนัน้ต้อง
มีการกระตุ้นความคิดจากผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม ภาพลักษณ์เชิงบวกจะมุ่งเน้นไปที่ความมีคุณค่า เช่น  
ความมีประสบการณ์ การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง การปรองดอง และเป็นต้นทุนทางสังคม

“บ่มีคนแก่หลาย คือมันก็บ่มีอบอุ่น คนแก่น�าทางเฮา…ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นแบบอย่าง 
ให้สังคมของเรา แบบอย่างของชุมชน ก็ให้ลูกให้หลานเราคอยปฏิบัติตาม รุ่นสู่รุ่น” 
(เกษตรกร หญิง เขตชนบท ขอนแก่น) 

“คุณค่าของผู้สูงอายุ เหมือนหนังสือที่มีคุณภาพหลายๆ เล่ม และเป็นบทเรียนที่สอน 
ลูกหลานได้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“ถ้าพดูถึงคณุประโยชน์ของผูส้งูอาย ุมมีากเนือ่งจากมปีระสบการณ์มาก ค�าพดูบางอย่าง
ที่ผู้สูงอายุพูด เราต้องคิด ต้องฟังว่ามันเป็นเรื่องจริง ต้องน�ามาปฏิบัติ ตอนปีใหม่ก็ต้อง
ไปรดน�า้ด�าหวั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ต้องให้ความเคารพ” (ลกูจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชยีงใหม่) 

“เวลามีเรื่องกันในครอบครัว ถ้าอุ๊ยบอกว่ามีอะไรกันเร่ืองมันแล้วก็ให้แล้วกันไป ถ้าพูด
มาอย่างนีน้ะ ต่างคนต้องต่างหยดุเลย เวลามปัีญหากนัในบ้านจะคอยไกล่เกลีย่ว่าอันไหน
ถูกอันไหนผิด คนในหมู่บ้านก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะเป็นคนมาไกล่เกลี่ยให้” 
(ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ความหมายของผู้สูงอายุ ถ้าเป็นความหมายเชิงบวก จะมองว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีคุณค่า
ในสังคม เป็นผู ้ที่เปี ่ยมไปด้วยประสบการณ์ เป็นบุคคลท่ีร่วมสร้างสรรค์สังคม 
มาก่อน เคยเป็นเสาหลักของสังคมมาก่อน เป็นต้นทุนทางสังคมให้คนในยุคปัจจุบัน”  
(ผู้บริหาร ชาย) 

3. นิยามผู้สูงอายุในอนาคต

ผู้สนทนากลุ่มส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุใหม่ โดยมีข้อเสนอทางเลือก 4 ทาง 
เรยีงจากความเหน็ของผูส้นทนากลุม่จากมากไปน้อยดังนี ้1) ก�าหนดด้วยอายเุท่านัน้ 2) ก�าหนดด้วยอาย ุและ
คุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก 3) คุณลักษณะที่เป็นเชิงบวกเท่านั้น 4) ไม่ต้องมีนิยามผู้สูงอายุ
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3.1 ก�าหนดด้วยอายุเท่านั้น 

เหตผุลทีส่�าคญัคอืเนือ่งจากการก�าหนดด้วยอาย ุชดัเจนท่ีสุด สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนัได้ ท�าให้
สามารถบริหารจัดการก�าลังคน ส่วนใหญ่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าน่าจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี 
เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยสุขภาพดีขึ้น อายุยืนขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นที่ 65 ปี หรือ 70 ปี 

“นิยามของค�าว่าผู้สูงอายุ สูงก็คือต้องมาก อายุก็คืออายุ “มาก” มันก็น่าจะที่ 60 ขึ้น  
นี่คือนิยามของค�าว่าผู้สูงอายุ แต่ว่าโลกปัจจุบันจะไม่เหมือนเดิม ซ่ึงแต่ก่อนนี้อายุคน 
มันก็เฉลี่ยที่ 60 แต่ว่าทุกวันนี้ มียารักษาโรค มีวิวัฒนาการ มีเทคโนโลยี มีอะไรมาช่วย
ให้คนอายุยืนขึ้น ค�าว่าผู้สูงอายุ มันก็น่าจะมีการขยายเพิ่มขึ้นไปจาก 60 อีก” (ลูกจ้าง
เอกชน ชาย เขตเมือง ขอนแก่น) 

“ปัจจุบันนี้คนแข็งแรงขึ้น อายุยืนขึ้น บางคน 60 70 ยังแข็งแรงอยู่ ผมเห็นด้วยที่ว่า 
จะต้องขยายเป็น 65 ปี เป็นเหตผุลหนึง่ทีสุ่ขภาพยงัดีอยู ่อนัทีส่องคอื คนสูงอายเุยอะขึน้ 
ถ้าเรารีไทร์ เร็วประเทศเราจะขาดแคลนแรงงาน โดยเฉาะคนที่จะคอยฟูมฟักคนรุ่นหลัง
ขึ้นมาในองค์กร ผมคิดว่าน่าจะ 65 น่าจะถึงเวลาแล้ว มันขาดแคลนแรงงานที่จะเป็น 
พี่เลี้ยง” (แพทย์ ชาย) 

แต่การเลื่อนอายุให้สูงขึ้นต้องไม่กระทบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพ  
ต้องยังคงได้รับเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปเช่นเดิม 

“ยอมรับได้นะถ้าจะเลื่อนอายุให้สูงขึ้น แต่สิทธิต่างๆ ที่จะได้รับก็คงไว้เหมือนเดิมที่อายุ 
60 ปี” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

“ไม่ต่อต้านหรอกครบั ยอมรบักนัละ ถ้าเบ้ียมนักอ็ยูน่ีเ่หมอืนเดมิ...ถ้าไปเกีย่วกบัเบีย้ละ..
ก็ต่อต้าน” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท ขอนแก่น) 

อย่างไรกต็าม มคีวามเห็นแตกต่างส�าหรบันยิามผูส้งูอายุกลุม่เกษตรกร หรอืผูท้ีม่อีาชพีระดับปฏบิติัการ
ว่าอายุ 60 ปีเหมาะสมแล้ว เนื่องจากทั้งสองอาชีพเป็นอาชีพที่ใช้แรงงาน ต้องท�างานหนัก มีปัญหาสุขภาพ 
อายุ 60 ปีสมควรที่จะถึงเวลาพักผ่อน 

“นิยามที่อายุ 60 ปี คิดว่าเหมาะสมแล้ว เพราะคนท�านา พอ 60 ปีก็แก่ ร่างกายมันก็ล้า 
ก�าลังก็จะไม่มีแล้ว…เกษตรกรอย่างเรา 60 ปีจะท�าอะไรมันก็จะปวดตามเนื้อตามตัว 
ร่างกายก็อ่อนล้า” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง เชียงใหม่) 

“น่าจะต่างกนั เพราะว่าการท�างานทีน่ัง่โต๊ะ แล้วกไ็ม่ได้ออกก�าลงักาย แล้วกไ็ม่ได้ท�างาน
หนักอะไรมากๆ 60 ปีก็ยังแข็งแรงอยู่ ก็ยังท�างานได้ต่ออีก ...อย่างคนในภาคเกษตร  
อาจจะน้อยหน่อย อาจจะ 60 แต่คนที่ในภาคที่ไม่ใช้แรงงาน ก็น่าจะ 65 ปี ถึงน่าจะเป็น
ผู้สูงอายุ” (ข้าราชการ หญิง เขตชนบท สงขลา) 
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“ถ้าท�างานระดับปฏิบัติการ เกิน 60 ปีท�าไม่ไหวแล้วงาน นี่ผมก็ท�างานอยู่ในระดับ 
ปฏิบัติการ” (ผู้สูงอายุ ชาย เขตชนบท นครปฐม) 

3.2 ก�าหนดด้วยอายุ และคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก 

การก�าหนดด้วยอายุยังมีความส�าคัญ และการก�าหนดลักษณะเชิงบวกจะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า 
และภูมิใจในตนเอง และต้องพยายามท�าตัวให้เหมือนคุณลักษณะเชิงบวก และถ้าไม่มีอายุก�ากับผู้ที่มี
คุณลักษณะเชิงบวกอาจมีอายุน้อย จะกลายเป็นค�านิยามของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีอายุมาก

“คนที่มีภูมิปัญญา ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ ถ้าเราไม่ก�าหนด
อายุแล้วไปเรียกคนพวกนี้โดยใช้ค�านิยามประสบการณ์ชีวิต หรือผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มานิยาม ซึ่งคนพวกนี้อาจจะอายุ 40 ปี แต่เขามีความรู้ เราไปใช้เกณฑ์นี้มันไม่ได้  
ซึง่บคุคลพวกนีจ้ะมคี�าเรยีกเขาอยู ่เช่น อยูใ่นองค์กรต่างๆ ของชมุชน จะเรียกว่าปราชญ์
ชาวบ้าน แล้วถ้าเอาคนกลุ่มนี้ไปรวมกับผู้สูงอายุ เขาอาจจะรับตัวเองไม่ได้” (ลูกจ้าง
เอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“เลือกอายุบวกคุณค่า เพราะผู้ท่ีจะก้าวมาเป็นผู้สูงอายุจะได้เตรียมตัวท�าความดี ให้ได้
ตามเกณฑ์คุณค่า..คุณค่า คือ การมีจิตอาสา ตั้งชมรม มูลนิธิ แนะน�าความรู้ต่อคนอื่น  
ให้ประโยชน์ต่อสังคม” (ข้าราชการ ชาย เขตเมือง เชียงใหม่) 

“ควรเอาอายุมาก�ากับ ส่วนค�านิยามที่ขยายเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่
ผู้สูงอายุ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตชนบท สงขลา) 

แต่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการใช้อายุและนิยามเชิงบวกควบคู่กันไป เพราะจะท�าให้สับสน มีความล�าบาก 
ในการปฏิบัติ และนิยามเชิงบวกไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้

“ถ้าเรานิยามความเป็นผู้สูงอายุ โดยก�าหนดด้วยตัวเลข และรวมนิยามผู้สูงอายุเชิงบวก
เข้าไปด้วยกด็ ีแต่การนยิามเชงิบวก ใครจะมาตัดสินว่าคนใหนดีหรือไม่ดี” (ลูกจ้างเอกชน 
ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 

“ผู้สูงอายุบางคนเป็นแบบอย่างที่ดี บางคนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี จะเอาอะไรมาวัด ยังไง
ก็ต้องใช้อายุนี่แหละเป็นตัวตัดสิน” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

“การนยิามด้วยตวัเลขร่วมกบัการนยิามด้วยความหมายเชงิบวก ผมคดิว่าตรงนัน้มนัเป็น
ไปได้ยาก เพราะว่าหนึ่งคือนักปฏิบัติ จะให้ประโยชน์กับใครก็ต้องข้ึนอยู่กับดุลพินิจ 
วจิารณญาณ ถ้าเกดิเรามองสองอย่างทีผ่สมผสานกนั มนัจะเกดิความสบัสนในเชงิปฏบิตัิ
ค่อนข้างมาก...แต่ถ้าพูดถึงนิยามผู้สูงอายุ ผมจะให้เป็นตัวเลข แต่ถ้าการปลูกฝังค่านิยม
ว่าควรจะรักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุก็จะต้องเป็นนิยามเชิงบวก” (นักวิชาการ ชาย) 
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3.3 คุณลักษณะที่เป็นเชิงบวกเท่านั้น

เนือ่งจากการรบัรูว่้าตนเองเป็นผูส้งูอายขุึน้อยูก่บัแต่ละบคุคล ไม่เกีย่วกบัอายตุามปีปฏทินิ การก�าหนด
อายุแน่นอน มีผลทางจิตวิทยา ท�าให้รู้สึกว่าตนเองถึงวัยสูงอายุ ซึ่งทุกคนไม่ต้องการถึงวัยนี้ น่าจะเป็นเพราะ
ภาพจ�าของผู้สูงอายุมีลักษณะเชิงลบ

“ใช้นิยามเป็นคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างเดียวโดยไม่ต้องก�าหนดอายุก็ดีเหมือนกัน  
เพราะท�าให้รู้สึกว่ามีผลในทางจิตใจ ไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาย  
เขตเมือง สงขลา) 

“ในเรือ่งของการจดัโครงการต่างๆ ให้กบัผูส้งูอายใุนปัจจบุนั เรากเ็ปลีย่นเป็นว่า โครงการ
นี้ส�าหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือโครงการนี้ส�าหรับผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป โดยไม่ต้องม ี
ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ผมว่าก็ดีนะ จะได้รู้สึกกระชุ่มกระชวย ไม่แก่” (ผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว ชาย เขตเมือง สงขลา) 

แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีอายุก�าหนด เนื่องจากเป็นการยากในการบริหารจัดการก�าลังคน

“การนิยามโดยน�าความหมายเชิงบวกไม่ต้องก�ากับด้วยตัวเลขความคิดเห็นอย่างนี้เป็น
ความคดิเหน็สดุโต่ง เพราะคนเราเวลาชรา มนัชราไม่เท่ากนั มนษุย์เราเป็นส่ิงมชีวีติมนัมี
ความหลากหลายของพันธุกรรม จะมานั่งประเมินกันไม่ได้ดูแค่มิติเดียว มันหลายมิติ  
แล้วคนเราความชรามันไม่หยุดนิ่งด้วย มันจะเป็นความยากล�าบากมากในการจัดการ 
ของประเทศ จึงไม่แปลกว่าท�าไมองค์การอนามัยโลกจึงได้ขีดเส้นว่า 60 ปีเป็นผู้สูงอายุ...
ผมคดิว่าถ้าเดนิสายกลางให้มนับรหิารจัดการง่าย กค็วรจะใช้ตัวเลข แต่จริงๆ ผมกไ็ม่เหน็
ด้วยนะถ้าเราจะเอาอย่างอื่นมันท�าไม่ได้หรอก” (แพทย์ ชาย) 

3.4 ไม่ต้องมีนิยามผู้สูงอายุ

ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่เป็นส่วนน้อยมาก ทีใ่ห้ความเหน็ว่าไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดนยิามผูส้งูอาย ุขึน้อยูก่บั
ใจของแต่ละบคุคล การก�าหนดนยิามโดยใช้อายทุ�าให้รู้สึกว่าตนเองแก่ การก�าหนดด้วยคณุค่ากไ็ม่มมีาตรฐาน 
และบางคนก็อาจไม่มีคุณค่า

“การก�าหนดนิยามผู้สูงอายุเท่านี้ๆ ก็ก�าหนดไป แต่ถ้าเรื่องชีวิตจริง มันไม่จ�าเป็นนะ  
มันอะไรก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนด” (เกษตรกร หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

“ถ้าว่าเกณฑ์เป็นคนแก่นะ บอกว่าคนนี้คนแก่นะ มีนิยาม เราจะแก่นะ มันเหมือนมันจะ
ท�าให้ใจห่อเหีย่ว จะข้ึนเป็น 65 เป็นผูส้งูอายแุล้วนะ มนัไม่อยากได้ยนิ “(ข้าราชการ หญงิ 
เขตเมือง นครปฐม) 
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4. ผลกระทบทางบวกจากการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุสูงขึ้น

ส่วนผลกระทบทางบวกจากการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุสูงขึ้นคือ จะท�าให้มีสุขภาพจิตดีที่รู้สึกว่า
ตนเองยงัไม่แก่ เมือ่สขุภาพจติดสีขุภาพกายย่อมดีตามไปด้วย และถ้าการขยายอายผูุ้สูงอาย ุน�าไปสู่การขยาย
อายกุารท�างาน จะท�าให้ยงัมรีายได้ ไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลานมากจนเกนิไป และท�าให้เกดิการออมมากขึน้ ส่งผล
ต่อความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และยังมีผลดีต่อการท�างานให้เกิดประโยชน์ได้
ยาวนานขึ้น เพราะถึงวัยสูงอายุช้าลง 

“น่าจะดีด้านบวก สุขภาพจิตจะดีข้ึน ..ไม่แก่ 65 ปีก็ยังไม่แก่ ยังแข็งแรงอยู่ เป็นยาชู 
ก�าลังใจ” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท สงขลา) 

“เรายงัท�างานได้ มรีายได้ แล้วเรากภ็มูใิจ เราไม่ต้องพึง่คนอืน่ อย่างน้อยตวัเองกม็คีณุค่า 
ท�าอะไรได้” (ลูกจ้างเอกชน ชาย เขตเมือง นครปฐม) 

“จริงๆ แล้ว มนัเป็นจติวิทยาเหมือนกนัถ้าบอกว่าคนอาย ุ60 ปี เรายงัไม่สงูอาย ุกจ็ะเพิม่
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติได้ คือ ถ้าสมมุติว่า กรอบยังบอกว่า 60 ปี เป็นผู้สูงอายุ  
ในจิตวิทยา เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราควรพักผ่อน แต่ถ้ากรอบบอกว่า 65 ปี เป็นผู้สูงอายุ 
คนที่อายุ 60 ปีก็จะคิดว่า เฮ้ย เรายังไม่ใช่ผู้สูงอายุ ในทางจิตวิทยา เราไม่ใช่ผู้สูงอายุ  
เรายังท�าประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ครอบครัว แล้วมันก็จะส่งผลโดยรวมให้กับ 
ประเทศชาติ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย กทม.) 

“การทีเ่รามสีขุภาพจติด ีอย่างอืน่กดี็ไปด้วยจริงๆ แม้กระทัง่สุขภาพกายกจ็ะดีขึน้ ถ้าเรา
ไม่รู้สึกแก่เราก็จะไม่กังวลว่าเราจะเจ็บโน่น เจ็บนี่ เราจะแย่แล้ว ถ้าไม่กังวล สุขภาพจิต 
ก็จะดี แต่ถ้าสุขภาพจิตไม่ดี จะเจ็บโน่นเจ็บนี่ แล้วบ่นอยู่เรื่อยๆ สุขภาพมันก็จะแย่ลงไป 
ก็คือแรงจูงใจมันตกลงไป พอแรงจูงใจมันตกลงไปแรงกระตุ้นมันก็จะลดไปเรื่อย ระบบ
ฮอร์โมนต่างๆ มนักจ็ะลดการท�างานไปเรือ่ยๆ เหมอืนกนั มนักจ็ะท�าให้ร่างกายทรดุโทรม
เรว็ คนไหนถ้าอมทกุข์อยูเ่รือ่ยๆ หน้ากจ็ะเหีย่วไปเรือ่ยๆ หน้าเหีย่วหมายถงึว่าระบบต่างๆ 
มันตกลงไป และก็มีผลต่อระบบประสาทด้วย เวลาเศร้าฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายมันจะ
ลดลงหมดความกระตือรือร้นมันหมดไป” (แพทย์ ชาย) 

5. ผลกระทบทางลบจากการเลื่อนนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุสูงขึ้น

ส�าหรับผู้ให้ความเห็นในทางลบนั้นมีเป็นส่วนน้อย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าเชื่อมโยงอายุผู้สูงอายุ และอายุ
เกษียณเป็นอายุเดียวกัน อาจท�าให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เข้าท�างานน้อยลง 
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“อันนี้ก็จะมีผลกระทบกับคนท�างานรุ่นหลัง 60 ยังไม่ออกเสียที เด็กก็ต้องไปเรียน 
ปริญญาโท หางานอื่นท�า ต�าแหน่งงานก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ” (ลูกจ้างเอกชน ชาย  
เขตเมือง เชียงใหม่) 

“นบัวนัเดก็รุน่หลงักจ็ะเรยีนรูส้งูขึน้ แล้วก็จบมากขึน้ เพราะฉะนัน้เด็กจบมาแล้วไม่มงีาน
ท�า ถ้าคนรุ่นเก่ายังไม่ยอมออก” (ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หญิง เขตเมือง นครปฐม) 

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความเห็นว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงหลานของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไป เพราะผู้สูงอายุ 
ออกมาท�างานมากขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุออกมาท�างานมากขึ้น จะเพิ่มความหลากหลายในสังคม

“อย่างน้อยถ้าพูดถึงในระดับเล็ก ในครอบครัวคนจะเล้ียงหลานจะน้อยลง เพราะต้อง
ท�างาน หลานก็จะไม่มีคนเลี้ยง” (ผู้บริหาร ชาย) 

“วฒันธรรมอาจจะเปลีย่น เพราะคนก็จะไม่อยูบ้่านเล้ียงหลาน เพราะคนสูงอายยุงัคดิว่า
ตัวเองยังมีคุณค่า ก็ออกจากบ้านมากขึ้น มันก็จะมี interaction ในสังคมอีกแบบหนึ่ง 
จะมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะว่าถ้าได้ยินค�าว่าสูงอายุ สูงวัย เขาก็จะเก็บตัว ก็จะ
ไม่แสดงออก แต่ถ้ายืดอายุออกไป และให้นิยามเชิงบวกมากขึ้น เขาก็จะออกมาส�าแดง
บทบาทในสังคมมากขึ้น แล้วความแตกต่าง ความหลากหลายในสังคมก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
อีก” (ผู้บริหาร ชาย) 

และผู้สนทนากลุ่มเกือบทุกคนเห็นว่าการให้นิยามผู้สูงอายุควรเป็นนิยามเดียวทั่วประเทศ เพื่อความ
เสมอภาค ถึงแม้ความเป็นผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันระหว่างเขตเมือง และชนบท หญิง และชาย 

แต่อย่างไรกต็ามการเปลีย่นนยิามผูส้งูอาย ุถ้าเปลีย่นแต่อายุ ประชาชนจะไม่ได้รบัประโยชน์ ประชาชน
ควรได้รบัประโยชน์ด้วย ดงัน้ันจงึต้องมกีารเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมทีม่ต่ีอผูสู้งอายใุห้เป็นเชงิบวกมากขึน้ และ
สนับสนุนผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม 

“การเปลี่ยนแปลงนิยามใหม่ เพิ่มจาก 60 ปีไปเป็น 65 ปี คิดว่ามันไม่มีผลอะไรต่อ 
คนทัว่ๆ ไป แต่ถ้ามีการก�าหนดว่าอาย ุ65 ปีแล้วให้ทกุคน healthy ไม่ใช่เป็นคนทีอ่่อนแอ 
ยงัออกก�าลงักายได้ ท�ากจิวตัรประจ�าวนัอะไรต่างๆ ได้ ตรงนีน่้าจะเกิดประโยชน์มากกว่า” 
(นักวิชาการ หญิง) 

ส�าหรบัการปรบัทศันคตทิีม่ต่ีอผูส้งูอายใุห้เป็นเชงิบวกนัน้ จะประสบความส�าเรจ็ได้ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัติน 
ของผู้สูงอายุเอง ซึ่งจะเป็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให้เกิดการยอมรับในคุณค่าของผู้สูงอายุ

“แล้วแต่การปฏิบัติตัว ว่าท�าตัวให้เป็นที่เคารพหรือเปล่า ถ้าปากร้าย ก้าวร้าว ก็ไม่มีใคร
เคารพนับถือ...แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็เคารพอยู่แล้ว อย่างผมถึงอายุยังไม่ถึง  
ก็มีคนเคารพนับถือ อยู่ที่ตัวบุคคล” (เกษตรกร ชาย เขตชนบท เชียงใหม่) 
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“การเคารพนับถือมันบังคับกันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการวางตัวมากกว่า” (ข้าราชการ หญิง  
เขตชนบท นครปฐม) 

“ผมว่ามันอยู่ที่ตัวผู้สูงอายุเอง หรืออยู่ที่ตัวคุณค่า ประสบการณ์ ความรู้ ที่เขาจะ
แสดงออกมาแล้ว เขามีคุณค่าจริงๆ หรือเปล่า จะมีส่วนร่วมสร้างสังคมได้จริงหรือเปล่า 
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ที่ตรงนี้แหละ ถ้ามันดีก็โอเคยอมรับได้ (ความหมายเชิงบวก
ของผู้สูงอายุ)” (ผู้บริหาร ชาย) 

6. ข้อเสนอแนะ

ส�าหรบัข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้นี ้คอืนยิามผู้สงูอายคุวรใช้เป็นตวัเลขทีอ่าย ุ65 ปีขึน้ไป เนือ่งจาก
เป็นความเห็นส่วนใหญ่ของผู้สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงตัวเลข 
ทางด้านวิชาการประชากรศาสตร์ คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน ได้แก่การมีอายุท่ีเหลืออยู่ของผู้ท่ีมีอายุ 65 ปี  
ในปัจจบุนัเท่ากบัของผูท้ีม่อีาย ุ60 ปี เมือ่กว่าห้าสบิปีทีผ่่านมา (ปราโมทย์ ประสาทกลุ และ ปัทมา ว่าพฒันวงศ์, 
2553) และการก�าหนดด้วยอายอุย่างเดยีวจะท�าให้สามารถบริหารจัดการก�าลังคนได้ เนือ่งจากเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

การเลื่อนอายุผู้สูงอายุให้สูงขึ้นมีผลดีทางด้านสุขภาพจิต ที่ยังมีความรู้สึกเป็นหนุ่มสาว มีความรู้สึกว่า
ตนเองยังไม่แก่ มีพลังในการท�างานต่อไป ท�าให้มีความภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้งานวิจัย
ในต่างประเทศ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การรู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ มีผลในแง่บวก เช่น การมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการกับการป่วย (Boehmer, 2007) ความพึงพอใจในชีวิต (Westerhol, & Barrett, 2005)  
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ และความดันโลหิตสูง (Demakakos, Gjonca, & Nazroo, 2007) 
และต่อการตาย (Uotinen, Rantanen, & Suutama, 2005) 

ถึงแม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการปรับเปล่ียนนิยามผู้สูงอายุให้มีอายุ 
สงูขึน้ต้องไม่กระทบสวสัดกิารทีไ่ด้รับ เช่น อายท่ีุได้รับเบีย้ยงัชพี แต่ในอนาคตสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีจะเป็นภาระ
ต่องบประมาณของรัฐที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากจากการฉายภาพจ�านวนประชากรในอนาคต 2553–
2583 พบว่าจ�านวนผูส้งูอายจุะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง (ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต,ิ 2556) นอกจากนีค้ณุลกัษณะของผูส้งูอายใุนอนาคตจะมกีารศกึษาสงูขึน้ รายได้มากขึน้ด้วย จงึควร
มีการศึกษาถงึแผนรองรบัในระยะยาวถงึผลกระทบจากเบีย้ยงัชพีทีม่ต่ีอภาระของรฐั ส�าหรบัการเปลีย่นนยิาม
ผู้สูงอายุให้เป็นท่ียอมรับต้องมีการสื่อสารชี้แจงล่วงหน้าถึงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยน และผลกระทบที่เกิดขึ้น  
เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุของประชากรที่จะมีประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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ส�าหรับคุณลักษณะของผู้สูงอายุเชิงบวกนั้น ควรใช้ส�าหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อ 
ผู้สูงอายุ ไม่ใช้ในการก�าหนดนิยาม เนื่องจากไม่สามารถก�าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เช่น การก�าหนดให้
มีค�าขวญั หรอืลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูส้งูอาย ุในวนัผูส้งูอายแุห่งชาตทิกุปี คล้ายกับค�าขวญัวนัเดก็ทีมี่ประจ�า
ทุกปี เช่นภาพลักษณ์เชิงบวกที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เช่น “แก่ช้า มีคุณค่า สุขภาวะดี” หรือ “มีคุณค่า และ
ประสบการณ์” และท่ีส�าคัญคือการเตรียมพร้อมของประชากรให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า เหมาะสม 
กับทศันคตเิชงิบวก ซึง่ควรก�าหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต่ระดบัต้นเพือ่ให้เข้าใจกระบวนการสงูวยั และ
การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรรุ่นหลังควรเริ่มต้นจากการปลูกฝังจากเด็ก ทั้งนี้อาจสอดแทรก
เข้าไปในการเรียนการสอน ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ หรือผ่านการส่งเสริมการท�ากิจกรรม 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้งูอายุ โดยมเีดก็เป็นแกนน�าในการคดิสร้างสรรค์กจิกรรมเอง จากกระบวนการคดิและการได้
ลงมือท�าดังกล่าว จะส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้แง่คิดในการเตรียม 
ความพร้อมให้กับตัวเองหากในอนาคตต้องเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นผู้สูงอายุ จะต้องท�าตัวอย่างไรให้ตนเอง 
มีคุณค่า และเป็นที่น่าเคารพนับถือ 

ส�าหรับประชาชนโดยทั่วไป ทัศนคติเชิงบวก และความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของ
ประชากร อาจผ่านช่องทางการจัดประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ บทความ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็นต้น

ส�าหรับการเชื่อมโยงอายุผู้สูงอายุกับอายุการท�างาน หรือการขยายอายุเกษียณในภาคราชการและ 
ภาคเอกชนนั้น ต้องได้รับการศึกษาอย่างรอบด้าน ส�าหรับในภาคราชการอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยถึง 
ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนถ้ามกีารเลือ่นอายเุกษยีณราชการให้สูงขึน้ ซ่ึงอาจเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังระบบไม่ใช่เฉพาะ
บางอาชีพเหมือนที่ผ่านมา (ส�านักงาน ก.พ., 2556) อย่างไรก็ตาม ส�าหรับภาคเอกชน ภาครัฐควรมีมาตรการ
จูงใจในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
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ตารางที ่1: อตัราการท�างาน จ�าแนกตามกลุม่อาย ุเพศ และเขตการปกครอง ไตรมาสที ่3 (กค. สค. 
กย.) พ.ศ. 2545–2554

อายุ
เมือง (ในเขตเทศบาล) ชนบท (นอกเขตเทศบาล) รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

 พ.ศ. 2545

15–49 80.0 67.0 73.4 84.1 71.5 77.9 82.7 69.9 76.3

50–54 90.1 66.9 77.8 94.2 77.1 85.7 92.9 73.6 83.1

55–59 86.2 53.4 69.4 92.4 69.1 80.0 90.4 64.4 76.8

60–64 55.7 34.4 44.3 78.9 49.2 63.7 72.3 44.6 57.9

65–69 39.6 24.1 31.1 60.4 31.3 45.2 54.2 29.0 40.8

70 + 16.2 8.1 11.6 26.7 10.8 17.6 23.3 9.9 15.7

15 ปีขึ้นไป 76.1 60.6 68.1 81.6 65.6 73.6 79.8 63.9 71.7

 พ.ศ. 2546

15–49 79.4 68.2 73.6 84.2 70.9 77.7 82.6 69.9 76.3

50–54 90.0 67.8 78.3 95.3 75.6 85.4 93.6 72.8 83.0

55–59 82.6 56.3 69.1 91.9 69.3 80.1 89.0 65.4 76.8

60–64 55.4 36.7 45.5 79.7 51.9 65.3 72.4 47.1 59.2

65–69 39.8 22.8 0.5 61.7 34.1 47.4 55.1 30.4 42.1

70 + 18.0 8.9 12.8 27.8 11.4 18.5 24.8 10.6 16.7

15 ปีขึ้นไป 75.5 61.6 68.3 81.7 65.1 73.4 79.6 63.9 71.7

 พ.ศ. 2547

15–49 80.9 68.1 74.3 84.4 71.2 78.0 83.2 70.1 76.7

50–54 90.2 67.2 78.0 94.7 77.4 85.9 93.2 73.9 83.3

55–59 82.5 57.2 69.5 91.0 68.5 79.4 88.4 65.0 76.3

60–64 61.0 36.8 48.4 80.7 55.0 67.6 74.7 49.2 61.6

65–69 44.8 25.4 34.2 67.6 38.0 52.2 60.8 33.9 46.6

70 + 18.5  9.7 13.4 33.9 13.1 22.1 29.2 12.0 19.4

15 ปีขึ้นไป 76.9 61.5 68.9 82.1 65.6 73.9 80.4 64.2 72.2
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ตารางที่ 1: อัตราการท�างาน จ�าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 (กค. 
สค. กย.) พ.ศ. 2545–2554 (ต่อ) 

อายุ
เมือง (ในเขตเทศบาล) ชนบท (นอกเขตเทศบาล) รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

 พ.ศ. 2548

15–49 81.8 70.9 76.1 83.8 72.3 78.1 83.2 71.8 77.4

50–54 89.3 67.0 77.4 94.9 76.3 85.4 93.3 73.4 83.0

55–59 83.6 57.8 69.9 91.8 68.9 79.8 89.5 65.7 77.0

60–64 55.5 35.4 44.6 77.9 53.1 64.7 71.6 48.0 59.0

65–69 43.8 27.3 34.6 67.2 39.9 52.7 61.0 36.3 47.7

70 + 19.1  9.1 13.3 33.7 14.1 22.6 29.7 12.6 20.0

15 ปีขึ้นไป 77.4 63.4 70.0 81.5 66.3 73.8 80.2 65.4 72.6

 พ.ศ. 2549

15–49 81.4 70.2 75.6 83.9 70.6 77.3 83.1 70.5 76.7

50–54 91.1 68.2 79.0 94.8 78.1 86.1 93.6 75.0 83.9

55–59 81.6 57.8 68.8 91.8 68.9 80.2 89.0 65.6 76.9

60–64 55.3 34.5 43.8 79.7 50.1 64.0 72.6 45.4 58.0

65–69 40.8 25.6 32.4 66.0 35.3 49.7 59.0 32.5 44.8

70 + 19.8 10.5 14.3 31.5 13.9 21.5 28.4 12.9 19.5

15 ปีขึ้นไป 77.0 62.9 69.6 81.4 64.8 73.0 80.1 64.2 71.9

 พ.ศ. 2550

15–49 81.6 70.7 75.9 84.2 71.4 77.8 83.4 71.2 77.2

50–54 92.7 71.5 81.2 95.2 79.1 86.9 94.5 76.7 85.2

55–59 84.5 60.4 71.8 92.8 69.8 80.8 90.4 67.0 78.2

60–64 58.6 37.4 47.1 82.2 53.3 66.7 75.3 48.6 60.9

65–69 42.2 28.2 34.5 66.2 39.5 52.2 59.5 36.1 47.0

70 + 20.5 11.2 15.0 32.4 15.3 22.6 29.2 14.2 20.5

15 ปีขึ้นไป 77.5 63.7 70.2 81.9 65.8 73.7 80.6 65.1 72.6
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ตารางที ่1: อตัราการท�างาน จ�าแนกตามกลุม่อาย ุเพศ และเขตการปกครอง ไตรมาสที ่3 (กค. สค. 
กย.) พ.ศ. 2545–2554 (ต่อ) 

อายุ
เมือง (ในเขตเทศบาล) ชนบท (นอกเขตเทศบาล) รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

 พ.ศ. 2551

15–49 81.8 70.8 76.1 84.1 71.6 77.9 83.4 71.3 77.3

50–54 91.4 70.7 80.3 95.4 79.8 87.4 94.2 76.8 85.1

55–59 84.0 58.2 70.6 93.1 72.8 82.6 90.4 68.5 79.1

60–64 57.0 36.1 45.5 81.0 54.1 66.8 74.0 48.5 60.4

65–69 41.9 25.9 33.1 66.5 38.3 51.7 59.6 34.6 46.2

70 + 18.8 11.7 14.6 30.9 13.2 20.6 27.5 12.8 18.9

15 ปีขึ้นไป 77.2 63.1 69.7 81.8 65.8 73.7 80.4 64.9 72.4

 พ.ศ. 2552

15–49 81.7 71.7 76.5 84.5 70.5 77.6 83.6 70.9 77.2

50–54 92.1 72.0 81.4 95.6 79.2 87.1 94.5 76.8 85.2

55–59 83.6 61.7 72.0 92.5 71.2 81.5 89.8 68.1 78.5

60–64 60.6 39.2 49.1 81.3 56.4 68.1 75.1 51.1 62.3

65–69 46.4 28.4 36.3 68.9 39.7 53.4 62.3 36.1 48.1

70 + 20.0 10.4 14.3 35.5 14.8 23.5 30.9 13.4 20.7

15 ปีขึ้นไป 77.4 63.8 70.2 82.4 65.1 73.6 80.8 64.7 72.5

 พ.ศ. 2553

15–49 82.2 71.5 76.7 84.6 71.3 78.0 83.8 71.4 77.6

50–54 93.3 72.0 82.0 94.8 79.0 86.7 94.3 76.4 85.0

55–59 82.8 60.6 71.0 90.5 72.4 81.1 87.9 68.3 77.7

60–64 59.8 41.8 50.0 80.4 55.1 67.0 73.8 50.7 61.4

65–69 44.4 25.5 34.0 64.8 40.5 51.8 57.9 35.1 45.6

70 + 18.7 9.5 13.2 31.9 12.9 20.9 27.6 11.7 18.4

15 ปีขึ้นไป 77.4 63.2 69.9 81.8 65.4 73.5 80.3 64.6 72.3
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ตารางที ่1: อตัราการท�างาน จ�าแนกตามกลุม่อาย ุเพศ และเขตการปกครอง ไตรมาสที ่3 (กค. สค. 
กย.) พ.ศ. 2545–2554 (ต่อ) 

อายุ
เมือง (ในเขตเทศบาล) ชนบท (นอกเขตเทศบาล) รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

 พ.ศ. 2554

15–49 82.1 71.5 76.6 84.9 72.0 78.5 84.0 71.8 77.9

50–54 91.7 73.9 82.3 95.8 81.7 88.5 94.4 78.9 86.3

55–59 82.6 63.5 72.4 92.3 74.5 83.0 89.0 70.6 79.3

60–64 57.7 40.3 47.9 82.0 59.1 69.9 74.2 52.5 62.4

65–69 42.7 28.0 34.7 68.3 40.7 53.6 59.7 36.3 47.1

70 + 18.2 11.0 14.0 29.3 13.0 19.8 25.6 12.3 17.8

15 ปีขึ้นไป 76.8 63.5 69.8 82.4 66.4 74.2 80.5 65.4 72.7

หมายเหตุ : อัตราการท�างานค�านวณจาก [ (ผู้มีงานท�ารายอายุ x 100) /จ�านวนประชากรรายอายุนั้น] 

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2545–2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่ 2: อายุคาดเฉลี่ยตามอายุ เมื่อ 100 ปีก่อน 50 ปีก่อน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) 

อายุคาดเฉลี่ย (ex) 100 ปีก่อน 50 ปีก่อน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) 

เมื่อเกิด (e0) 37.3 58.4 72.9

เมื่ออายุ 55 ปี (e55) 15.1 20.6 24.5

เมื่ออายุ 60 ปี (e60) 12.3 16.9 20.7

เมื่ออายุ 65 ปี (e65)  9.8 13.5 17.1

ที่มา : ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2553) 
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แผนภูมทิี ่1: อัตราการท�างานของประชากรทีม่อีาย ุ60–64 ปี จ�าแนกตามเขตการปกครอง ไตรมาส
ที่ 3 พ.ศ. 2545–2554
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ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2545–2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภูมิที่ 2: อัตราการท�างานของประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และ 
เขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ 2554
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ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิที่ 3 : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ประเมินสุขภาพตนเองว่าดี ในรอบสัปดาห์ก่อนวัน
สัมภาษณ์ จ�าแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2537, 2545, 2550
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ที่มา : รายงานการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2537 ,2545, 2550 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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ค�าที่ใช้เรียก “ผู้สูงอายุ” 

ผู้สูงอายุ ค�าว่า “สูงอายุ” (ค�าวิเศษณ์)1 หมายถึง อายุมาก ดังนั้น ค�าว่า ผู้สูงอายุ น่าจะหมายถึง  
คนที่มีอายุมาก

คนชรา ค�าว่า “ชรา” (ค�าวิเศษณ์)1 หมายถึง แก่ด้วยอายุ ช�ารุดทรุดโทรม และค�าว่า “วัยชรา”  
(ค�านาม) 1 หมายถึง วัยท่ีต่อจากวัยกลางคน อายุเกิน 60 ปี ดังนั้น ค�าว่า “คนชรา” จึงน่าจะหมายถึง  
คนที่มีอายุมากตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีร่างกายทรุดโทรม ด้วยเหตุนี้ค�านี้จึงไม่นิยมเพราะก่อให้ความรู้สึก
หดหู่สิ้นหวัง ดังนั้นการประชุมคณะอาวุโสเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้ใช้ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” แทน ค�าว่า คนชรา1

ผู้อาวุโส ค�าว่า “อาวุโส” (ค�าวิเศษณ์)1 หมายถึง ที่มีอายุแก่กว่า หรือมีต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่า 
ดังนั้น ค�าว่า “ผู้อาวุโส” จึงน่าจะหมายถึง คนที่มีอายุแก่กว่าผู้อื่น หรือ คนที่มีหน้าที่การงานสูงกว่าผู้อื่น 

ผู้เฒ่า ค�าว่า “เฒ่า” (ค�าวิเศษณ์)1 หมายถึง แก่ มีอายุมาก ดังนั้น ค�าว่า “ผู้เฒ่า” จึงน่าจะหมายถึง  
คนที่มีแก่ หรือมีอายุมาก 

“Elderly”2 และ “aged”2 มีนัยยะไปในด้านการได้รับบริการทางสังคมและสุขภาพ รวมไปถึง 
โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ นอกจากนีส้องค�านีย้งับ่งบอกถงึความรูส้กึของความสงสาร บางครัง้ สองค�านี ้
ให้ลักษณะของการมีความเจ็บป่วยเข้าไปด้วย หากเป็นค�านาม คือ “the elderly” และ “the aged”  
สองค�านี้มีแนวโน้มท่ีหมายไปถึงผู้สูงอายุที่อ่อนแอเจ็บป่วย ดังนั้น “the elderly” และ “the aged”  
จึงไม่ได้รับการยอมรับในจากสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา

“Elder”2 ให้ความหมายไปในเรือ่งการนบัถอื และความฉลาด อย่างไรกน็ีค้�านีม้กัใช้กบัเพศชายมากกว่า
เพศหญิง และใช้ในต�าแหน่งทางศาสนามากกว่าใช้ทั่วไป 

“Golden ager”2 แสดงความหมายของผู้สูงอายุที่มีความไร้กังวลและยังมีความรักสนุกอยู่ บางครั้ง
ค�านี้อาจหมายถึงผู้สูงอายุผู้ไม่ได้ท�าอะไรมากให้กับสังคม

“Senior”2 หมายถึงคนที่มีประสบการณ์มาก แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุมากก็ได้ ค�านี้ไม่เป็นที่
ยอมรับในการใช้ในรับนานาประเทศ นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกา the International Longevity Center 
และกลุ่ม Aging Service of California ซึ่งท�าการรณรงค์ด้าน ageism ได้แนะน�าว่า ค�านี้ไม่ควรน�ามาใช้ 
ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชน3

1 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

2 National Academy for Teaching and Learning about Aging, University of North Texas. 2005.  
http://www.cps.unt.edu/nata/age_shr/callolder.html

3 The Telegraph. ‘Elderly’ no longer acceptable word for older people. Thursday 26 July 2012.  
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/4596139/Elderly–no–longer–acceptable–word–for 
–older–people.html
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“Older adults” หรือ “Older people” เป็นค�ากลางๆ และไม่มีอคติใดๆ ซึ่งเป็นค�าที่นิยมพูดในที่
สาธารณะ และเขียน นักข่าวและผู้ประกาศหลายคนให้ค�าแนะน�าว่า ถ้าต้องการกล่าวถึงบุคคลที่อายุ 50 ปี 
ขึ้นไป ควรใช้ค�าว่า “older adults” มากกว่าค�าว่า “senior” หรือ “elderly” ซึ่งสองค�าหลังเป็นค�าที่ให้ 
นัยยะไปในทางบ่งบอกถึงอคติได้3 
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รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ตารางที่ 4 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เขตกรุงเทพมหานคร

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มเกษตรกร 

1 ชาย 67 ป.4 ปลูกผัก ไม่ดี

2 ชาย 61 ป.4 ปลูกผัก ไม่ดี

3 ชาย 43 ป.4 ปลูกผัก ดี

4 ชาย 50 ป.6 ปลูกผัก ดี

5 หญิง 51 ป.4 ปลูกผัก พอใช้

6 หญิง 62 ป.4 ปลูกผัก พอใช้

7 หญิง 49 ป.4 ปลูกผัก พอใช้

8 หญิง 40 ป.6 ปลูกผัก ดี

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1 ชาย 50 ป.โท ข้าราชการ พอใช้

2 ชาย 49 ปวส. ข้าราชการ พอใช้

3 ชาย 53 ป.ตรี ข้าราชการ พอใช้

4 ชาย 48 ป.ตรี ข้าราชการ พอใช้

5 หญิง 60 ปวช. ข้าราชการ พอใช้

6 หญิง 58 ปวช. ข้าราชการ พอใช้

7 หญิง 49 ป.โท ข้าราชการ พอใช้

8 หญิง 55 ป.โท ข้าราชการ พอใช้

กลุ่มลูกจ้างเอกชน 

1 ชาย 55 มศ.3 พนักงานขับรถ ดี

2 ชาย 55 มศ.5 พนักงานขับรถ ดี

3 ชาย 52 ป.โท เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ดี

4 ชาย 58 มศ.3 พนักงานขับรถ ดี
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

5 หญิง 45 ป.โท เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ดี

6 หญิง 49 ป.ตรี เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ดี

7 หญิง 42 ป.ตรี เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ดี

8 หญิง 40 ป.โท เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ดี

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

1 ชาย 56 ป.4 ตัดเสื้อ พอใช้

2 ชาย 51 ป.4 มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พอใช้

3 ชาย 51 ป.4 รับจ้างทั่วไป พอใช้

4 ชาย 40 ปวช. ค้าขาย พอใช้

5 หญิง 42 ป.6 ตัดเสื้อ พอใช้

6 หญิง 48 ป.ตรี ค้าขาย พอใช้

7 หญิง 58 ม.8 เสริมสวย พอใช้

8 หญิง 48 ม.3 ค้าขาย พอใช้

กลุ่มผู้สูงอายุ 

1 ชาย 64 มศ.3 ค้าขาย ดี

2 ชาย 66 ป.6 ไม่ได้ท�างาน พอใช้

3 ชาย 65 ม.4 ไม่ได้ท�างาน ดี

4 ชาย 70 ป.ตรี ไม่ได้ท�างาน ดี

5 หญิง 77 ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท�างาน พอใช้

6 หญิง 75 ม.3 ไม่ได้ท�างาน ดี

7 หญิง 62 ป.4 ค้าขาย พอใช้

8 หญิง 61 ป.4 รับจ้างซักรีด ดี
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ตารางที่ 5 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดนครปฐม

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มเกษตรกร

เขตเมือง

1 หญิง 45 ป.6 ท�าสวน ดี

2 หญิง 45 ป.6 ท�าปุ๋ย ดี

3 หญิง 42 ม.3 ท�านา ดี

4 หญิง 40 ม.3 ท�าสวน ดี

5 หญิง 56 ป.4 ท�าสวน ดี

6 หญิง 45 ป.4 ท�าสวน พอใช้

เขตชนบท 

1 ชาย 50 ป.4 ท�านา พอใช้

2 ชาย 59 ป.4 ท�าสวน ดี

3 ชาย 54 ป.ตรี ท�าสวน ดี

4 ชาย 45 ปวส. ท�าสวน ดี

5 หญิง 58 ป.4 ท�าสวน ไม่ดี

6 หญิง 52 ป.ตรี ท�าสวน พอใช้

7 หญิง 52 มศ.3 ท�าสวน พอใช้

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เขตเมือง

1 ชาย 44 ปวส. สารวัตก�านัน ดี

2 หญิง 56 ม.ศ.5 แพทย์ประจ�าต�าบล ดี

3 หญิง 56 ปวช. รองประธานชุมชน ดี

4 หญิง 55 ป.4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พอใช้

5 หญิง 57 ปวช. สารวัตก�านัน ดี

6 หญิง 44 ป.โท ผู้ใหญ่บ้าน พอใช้
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

เขตชนบท

1 ชาย 48 มศ. 5 รับราชการ ดี

2 ชาย 41 ม.6 สมาชิก อบต. พอใช้

3 ชาย 58 ม.6 รับราชการ ดี

4 ชาย 60 ม.3 รับราชการ พอใช้

5 ชาย 45 ม.6 รับราชการ พอใช้

6 หญิง 40 ป.โท รับราชการ ดี

7 หญิง 51 ป.ตรี รับราชการ พอใช้

กลุ่มลูกจ้างเอกชน 

เขตเมือง

1 ชาย 56 ป.6 รับจ้าง พอใช้

2 หญิง 45 ม.3 รับจ้าง ดี

3 หญิง 49 ป.4 รับจ้าง ดี

4 หญิง 47 ป.4 ค้าขาย พอใช้

5 หญิง 50 ป.4 ค้าขาย ดี

6 หญิง 51 ป.4 ค้าขาย พอใช้

7 หญิง 47 ม.3 รับจ้าง ดี

เขตชนบท

1 ชาย 45 ป.6 พนักงานโรงงาน ดี

2 ชาย 40 ม.6 พนักงานโรงงาน ดี

3 หญิง 43 ป.3 แม่บ้านบริษัท ดี

4 หญิง 52 ป.4 พนักงานโรงงาน พอใช้

5 หญิง 54 ป.4 พนักงานโรงงาน พอใช้

6 หญิง 45 ป.6 พนักงานโรงงาน ดี

7 หญิง 45 ป.6 พนักงานโรงงาน ดี

8 หญิง 49 ป.4 พนักงานโรงงาน พอใช้

ตารางที่ 5 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เขตเมือง

1 ชาย 45 ม.6 ค้าขาย พอใช้

2 ชาย 55 ป.ตรี รับเหมาก่อสร้าง พอใช้

3 หญิง 48 ม.6 ค้าขาย ดี

4 หญิง 43 ป.6 ค้าขาย พอใช้

5 หญิง 56 ป.4 ค้าขาย พอใช้

6 หญิง 56 ปวช. ค้าขาย พอใช้

7 หญิง 59 ป.4 ค้าขาย ดี

8 หญิง 50 ป.6 ค้าขาย พอใช้

9 หญิง 49 ป.6 ตัดเย็บผ้า พอใช้

10 หญิง 42 ป.ตรี ค้าขาย ดี

 เขตชนบท

1 ชาย 48 ม.6 ธุรกิจส่วนตัว ดี

2 ชาย 59 ป.4 รับจ้าง พอใช้

3 หญิง 43 ปวท. ธุรกิจส่วนตัว ดี

4 หญิง 45 ม.6 ธุรกิจส่วนตัว ดี

5 หญิง 46 ป.4 ค้าขาย พอใช้

6 หญิง 47 ป.4 ค้าขาย ดี

7 หญิง 45 ป.6 ค้าขาย พอใช้

กลุ่มผู้สูงอายุ

เขตเมือง

1 ชาย 74 ป.4 ไม่ได้ท�างาน พอใช้

2 ชาย 63 ป.4 ไม่ได้ท�างาน ดี

3 หญิง 68 ป.4 ค้าขาย พอใช้

4 หญิง 74 ป.4 ค้าขาย ดี

ตารางที่ 5 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
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ตารางที่ 5 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดนครปฐม (ต่อ)

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

5 หญิง 73 ป.4 แม่บ้าน พอใช้

6 หญิง 67 ป.4 ค้าขาย ดี

7 หญิง 70 ป.4 ค้าขาย พอใช้

8 หญิง 77 ป.4 แม่บ้าน พอใช้

 เขตชนบท

1 ชาย 60 ป.ตรี ข้าราชการเกษียณ พอใช้

2 ชาย 63 ป.4 ข้าราชการเกษียณ ดี

3 ชาย 61 ม.6 แม่บ้าน ดี

4 หญิง 60 ป.4 ข้าราชการเกษียณ ดีมาก

5 หญิง 61 ป.4 แม่บ้าน ดีมาก

6 หญิง 59 ปวส. รับจ้าง ดี

7 หญิง 63 ป.4 รับจ้าง ดี

8 หญิง 59 ป.4 แม่บ้าน พอใช้

ตารางที่ 6 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดขอนแก่น

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มเกษตรกร

 เขตเมือง

1 ชาย 45 ป.6 ท�านา ดี

2 ชาย 47 ป.4 ท�านา ดี

3 ชาย 45 ป.4 ท�านา พอใช้

4 ชาย 48 ม.6 ท�านา ดี

5 หญิง 49 ป.6 ท�าสวน พอใช้

6 หญิง 50 ม.3 ท�านา ดี

7 หญิง 53 ป.4 ท�านา ดี

8 หญิง 49 ป.4 ท�านา ดี
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

 เขตชนบท 

1 ชาย 50 ป.4 ท�านา พอใช้

2 ชาย 50 ป.7 ท�านา พอใช้

3 ชาย 55 ป.7 ท�านา พอใช้

4 ชาย 56 ปวช. ท�านา พอใช้

5 หญิง 57 ป.4 ท�านา ดี

6 หญิง 42 ม.3 ท�านา พอใช้

7 หญิง 40 ปวช. ท�านา พอใช้

8 หญิง 46 ป.6 ท�านา พอใช้

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 เขตเมือง

1 ชาย 49 ป.ตรี ลูกจ้างประจ�า พอใช้

2 ชาย 50 ป.โท ข้าราชการ ดี

3 ชาย 52 ป.ตรี ข้าราชการ พอใช้

4 ชาย 48 ป.โท ข้าราชการ ดี

5 หญิง 50 ป.โท ข้าราชการ ดี

6 หญิง 55 ป.ตรี ข้าราชการ ดี

7 หญิง 52 ป.ตรี ข้าราชการ ดี

8 หญิง 51 ป.ตรี ข้าราชการ ดี

 เขตชนบท

1 ชาย 46 ม.3 รับราชการ ดี

2 ชาย 36 ป.ตรี รับราชการ ดีมาก

3 ชาย 53 ป.บัณฑิต รับราชการ ดี

4 ชาย 41 ป.ตรี รับราชการ ดี

5 หญิง 47 ป.โท รับราชการ ดี

6 หญิง 42 ป.โท รับราชการ ดี

7 หญิง 48 ป.โท รับราชการ ดี

8 หญิง 43 ป.โท รับราชการ ดี

ตารางที่ 6 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มลูกจ้างเอกชน 

 เขตเมือง

1 ชาย 45 ปวช. ช่างเครื่องทออวน ดี

2 ชาย 44 ป.4 หัวหน้าช่างเครื่องทอ
อวน

ดี

3 ชาย 49 ป.ตรี ผู้จัดการแผนกวางแผน ดีมาก

4 ชาย 48 มศ.3 หัวหน้ากลุ่มช่างทออวน ดี

5 หญิง 41 ปวช. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พอใช้

6 หญิง 45 ป.ตรี เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ ดี

7 หญิง 50 ม.6 พนักงาน QC ดี

8 หญิง 48 ป.7 พนักงาน QC พอใช้

เขตชนบท

1 ชาย 39 ป.ตรี ครูโรงเรียนเอกชน ดี

2 ชาย 43 ป.ตรี ครูโรงเรียนเอกชน ดี

3 หญิง 35 ป.ตรี ครูโรงเรียนเอกชน ดี

4 หญิง 47 ป.โท ครูโรงเรียนเอกชน ดี

5 หญิง 55 ป.โท ครูโรงเรียนเอกชน ดี

6 หญิง 33 ป.ตรี ครูโรงเรียนเอกชน ดี

7 หญิง 38 ป.ตรี ครูโรงเรียนเอกชน ดี

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 เขตเมือง

1 ชาย 49 ป.ตรี ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ดี

2 ชาย 42 ป.ตรี เปิดร้านอินเตอร์เน็ท ดีมาก

3 ชาย 40 ป.ตรี ขายคอมพิวเตอร์ ดี

4 ชาย 43 ป.ตรี ขายคอมพิวเตอร์ ดี

5 หญิง 40 ป.ตรี ค้าขาย ดี

6 หญิง 56 ป.4 ค้าขาย ดีมาก

7 หญิง 47 ป.ตรี ค้าขาย ดี

8 หญิง 45 ม.6 เปิดร้านสปา ดี

ตารางที่ 6 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)



236  มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

 เขตชนบท

1 ชาย 47 ม.3 ค้าขาย ดี

2 ชาย 58 ม.3 ร้านกลึง พอใช้

3 ชาย 42 ปวช. ค้าขาย ดีมาก

4 ชาย 42 ปวช. ค้าขาย ดี

5 หญิง 44 ปวท. ค้าขาย ดี

6 หญิง 44 ป.6 ค้าขาย ดี

7 หญิง 55 ป.5 ค้าขาย พอใช้

8 หญิง 56 ป.7 ค้าขาย พอใช้

กลุ่มผู้สูงอายุ

 เขตเมือง

1 ชาย 64 ม.2 พ่อบ้าน พอใช้

2 ชาย 70 ม.3 พ่อบ้าน ดี

3 ชาย 73 ป.ตรี ข้าราชการบ�านาญ ดีมาก

4 ชาย 67 ม.3 ค้าขาย ดี

5 หญิง 64 ป.ตรี ข้าราชการบ�านาญ ดี

6 หญิง 62 ป.ตรี ข้าราชการบ�านาญ ดี

7 หญิง 69 ม.6 แม่บ้าน พอใช้

8 หญิง 67 ม.6 แม่บ้าน ดี

 เขตชนบท

1 ชาย 70 ป.6 ท�านา ดี

2 ชาย 67 ป.4 ท�านา พอใช้

3 ชาย 73 ป.7 ท�านา พอใช้

4 ชาย 66 ป.9 ท�านา พอใช้

5 หญิง 65 ป.5 ท�านา ดี

6 หญิง 67 ป.4 ท�านา พอใช้

7 หญิง 60 ป.7 ท�านา พอใช้

8 หญิง 64 ป.8 ท�านา พอใช้

ตารางที่ 6 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
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ตารางที่ 7 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มเกษตรกร 

 เขตเมือง

1 หญิง 48 ป.4 ท�านา พอใช้

2 ชาย 55 ป.4 ท�านา พอใช้

3 ชาย 47 ป.4 ท�านา พอใช้

4 ชาย 53 ป.4 ท�านา พอใช้

5 ชาย 53 ป.4 ท�านา พอใช้

6 หญิง 50 ป.4 ท�านา พอใช้

7 หญิง 50 ป.4 ท�านา พอใช้

8 หญิง 45 ป.6 ท�านา พอใช้

 เขตชนบท 

1 หญิง 52 ป.4 ท�าสวน พอใช้

2 หญิง 42 ป.6 ท�านา–ท�าสวน พอใช้

3 ชาย 53 ป.4 ท�านา–ท�าสวน ดี

4 ชาย 47 ป.4 ท�านา พอใช้

5 ชาย 52 ม.ต้น ท�านา–ท�าสวน พอใช้

6 ชาย 51 ม.ศ.5 เกษตรกร ดี

7 หญิง 56 ป.4 ท�านา พอใช้

8 หญิง 48 ป.4 ท�านา พอใช้

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 เขตเมือง

1 ชาย 49 ป.7 ลูกจ้างประจ�า ดี

2 หญิง 45 ป.ตรี รับราชการ ดี

3 ชาย 50 ป.ตรี รับราชการ ดี

4 หญิง 47 ป.โท รับราชการ ดี

5 หญิง 48 ป.ตรี รับราชการ ดี

6 ชาย 51 ป.ตรี รับราชการ ดี
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

7 ชาย 40 ป.ตรี รับราชการ ดี

8 หญิง 42 ป.โท รับราชการ ดี

 เขตชนบท

1 หญิง 46 ป.โท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดี

2 หญิง 44 ป.ตรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ดี

3 ชาย 41 ป.โท หัวหน้าส่วนการศึกษา ดี

4 ชาย 42 ม.6 เจ้าหน้าที่ปกครอง ดี

5 หญิง 40 ป.ตรี นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

ดี

6 ชาย 51 ป.ตรี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร

ดี

7 หญิง 60 ปวช. ธุรการส�านักงาน ดี

กลุ่มลูกจ้างเอกชน 

 เขตเมือง

1 ชาย 50 ม.6 ธุรการ ดี

2 หญิง 48 ม.3 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) ดี

3 หญิง 55 ป.4 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) ดี

4 หญิง 59 ม.6 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) ดี

5 หญิง 54 ป.4 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) พอใช้

6 ชาย 48 ป.4 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) ดี

7 ชาย 44 ป.6 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) ดี

8 ชาย 43 ม.6 ฝ่ายผลิต (เย็บผ้า) พอใช้

 เขตชนบท

1 ชาย 49 ป.ปลาย พนักงานขับรถ ดี

2 ชาย 49 ป.ปลาย พนักงานก่อสร้าง พอใช้

3 ชาย 51 ป.4 พนักงานก่อสร้าง ดี

ตารางที่ 7 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)



มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ  239

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

4 ชาย 54 ป.4 พนักงานก่อสร้าง ดี

5 หญิง 40 ป.6 พนักงานก่อสร้าง พอใช้

6 หญิง 51 ป.4 พนักงานซักอบรีบ พอใช้

7 หญิง 53 ป.4 พนักงานก่อสร้าง ดี

8 หญิง 49 ป.4 พนักงานฝ่ายผลิต  
(ปลอกเปลือกข้าวโพด) 

พอใช้

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 เขตเมือง

1 หญิง 57 ม.ปลาย กิจการเกสต์เฮ้าส์ ดี

2 หญิง 56 ป.4 ค้าขาย ดี

3 หญิง 52 ม.6 ค้าขาย ดี

4 หญิง 40 ป.ตรี ค้าขาย ดี

5 ชาย 47 ม.ปลาย ค้าขาย ดี

6 ชาย 47 ปวช. ค้าขาย ดี

7 ชาย 47 ม.ต้น รับเหมาก่อสร้าง ดี

8 ชาย 39 ปวส. ค้าขาย ดี

 เขตชนบท

1 ชาย 56 ม.6 ขายข้าวสาร ดี

2 หญิง 44 ม.6 รับงานมาท�าที่บ้าน 
(กระเป๋า) 

ดี

3 ชาย 45 ม.6 ค้าขาย ดี

4 ชาย 56 ป.4 ค้าขาย พอใช้

5 หญิง 52 ป.7 ถ่ายเอกสาร ดี

6 หญิง 45 ป.6 ค้าขาย ดี

7 ชาย 59 ป.7 ค้าขาย (แกะสลักไม้) ดี

ตารางที่ 7 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ

เขตเมือง

1 หญิง 67 ม.6 ไม่ท�างาน ดี

2 หญิง 61 มศ.3 ไม่ได้ท�างาน พอใช้

3 หญิง 64 ป.4 ไม่ได้ท�างาน พอใช้

4 หญิง 65 ป.4 ค้าขาย ดีมาก

5 ชาย 62 ป.4 ค้าขาย พอใช้

6 ชาย 61 ป.4 ท�านา พอใช้

7 ชาย 60 ป.4 รับจ้างทั่วไป ไม่ดี

8 ชาย 64 ป.4 ไม่ได้ท�างาน พอใช้

 เขตชนบท

1 ชาย 64 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง ดี

2 ชาย 61 ป.4 ท�าสวนล�าไย ท�านา ดี

3 ชาย 63 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง พอใช้

4 ชาย 60 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง พอใช้

5 หญิง 64 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง พอใช้

6 หญิง 62 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง พอใช้

7 หญิง 62 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง ดี

8 หญิง 61 ป.4 ท�าสวนล�าไย รับจ้าง พอใช้

ตารางที่ 7 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
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ตารางที่ 8 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดสงขลา

ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มเกษตรกร 

เขตเมือง

1 ชาย 46 ปวช. ท�าสวน ดี

2 ชาย 58 ป.ตรี ท�าสวน ดี

3 ชาย 54 ปวส. ท�าสวนยาง พอใช้

4 ชาย 35 ป.ตรี ท�าสวนผักผลไม้ ดี

5 หญิง 46 ป.ตรี ท�าสวน ดี

6 หญิง 49 ป.โท ท�าผักสวนครัว ดี

7 หญิง 43 ป.ตรี ท�าสวน ดี

8 หญิง 43 ป.ตรี ท�านา ดี

9 หญิง 40 ม.6 ท�าสวนยาง,ท�านา ดี

เขตชนบท 

1 ชาย 41 ป.ตรี ปลูกยาง ผลไม้ ดี

2 ชาย 53 ม.6 ปลูกยาง ดี

3 ชาย 53 มศ.3 ปลูกยาง ผลไม้ ดี

4 ชาย 45 ม.6 ท�าสวน ดี

5 หญิง 49 ม.6 ท�านา ท�าสวน ดี

6 หญิง 57 ม.5 ท�าสวน ดี

7 หญิง 43 ม.6 ท�าสวน ดี

8 หญิง 42 ม.9 ท�าสวน ดี

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เขตเมือง

1 ชาย 40 ป.โท ปลัดอ�าเภอ ดี

2 ชาย 50 ป.โท สว.สส.สภ.รัตภูมิ ดีมาก

3 ชาย 47 ป.โท ปลัดอบต. ดี

4 ชาย 56 ป.ตรี ครู ดี

5 หญิง 46 ป.ตรี ฝ่ายปกครองข้าราชการ
อ�าเภอ

ดี
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

6 หญิง 49 ป.ตรี ครู ดี

7 หญิง 53 ป.ตรี ครู พอใช้

8 หญิง 55 ป.ตรี ครู ดี

เขตชนบท

1 ชาย 54 ป.ตรี รับราชการ ดี

2 ชาย 51 ป.ตรี รับราชการ ดี

3 ชาย 51 ป.โท รับราชการ ดี

4 ชาย 42 ป.ตรี รับราชการ ดี

5 หญิง 59 ป.ตรี รับราชการ ดี

6 หญิง 43 ป.ตรี รับราชการ ดี

7 หญิง 47 ป.ตรี รับราชการ ดี

กลุ่มลูกจ้างเอกชน 

เขตเมือง

1 ชาย 58 ป.โท กรรมการสหกรณ์ ดี

2 ชาย 46 ม.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ดี

3 ชาย 54 ม.2 นักวิจัย พอใช้

4 ชาย 59 ป.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ดี

5 ชาย 47 ป.โท ครูโรงเรียนเอกชน ดี

6 ชาย 49 ป.ตรี หัวหน้าฝ่ายการตลาด ดี

7 หญิง 52 ป.ตรี ผจก. สหกรณ์ ดี

8 หญิง 40 ป.โท พนักงานบัญชี ดี

9 หญิง 35 ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดี

เขตชนบท

1 ชาย 51 ม.6 พนักงานตรวจสอบสินค้า ดี

2 ชาย 41 ม.6 เฝ้าระวังภัย (รปภ.) ดี

ตารางที่ 8 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

3 ชาย 48 ป.ตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง

ดี

4 ชาย 45 ปวส. พนักงานฝ่ายบุคคล ดี

5 หญิง 42 ม.6 ลูกจ้างดูแลบัญชี ดี

6 หญิง 46 ม.6 พนักงานทั่วไป (ดูแล
พนักงาน) 

ดี

7 หญิง 46 ม.6 พนักงานดูแล บริการสินค้า ดี

8 หญิง 48 ป.ตรี ฝ่ายส่งเสริมอาชีพสหกรณ์
การเกษตร

ดี

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

เขตเมือง

1 ชาย 47 ป.ตรี รับเหมาก่อสร้าง ดี

2 ชาย 46 ม.ปลาย บ่อทราย ดี

3 ชาย 46 ม.ปลาย รับเหมาทาสี ดี

4 ชาย 48 ป.ตรี ค้าขาย ดี

5 หญิง 45 ป.ตรี ค้าขาย ดี

6 หญิง 40 ป.ตรี ค้าขาย ดี

7 หญิง 49 ปวส. ลูกจ้างและค้าขาย ดีมาก

8 หญิง 55 ปวส. ค้าขาย ดีมาก

เขตชนบท

1 ชาย 46 ป.โท สวนปาล์มน�้ามัน ดี

2 ชาย 43 ม.6 รับซื้อน�้ายาง ดี

3 ชาย 64 ป.ตรี ค้าขาย ดี

4 ชาย 55 มศ.3 ค้าขายส่งผัก ดี

5 หญิง 48 ม.6 เสริมสวย ขายขนมพื้นบ้าน พอใช้

6 หญิง 40 ม.6 ท�าขนมข้าวซ้อมมือ ดีมาก

7 หญิง 42 ปวส. ร้านสปาและร้านเสริมสวย ดี

ตารางที่ 8 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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ล�าดับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ

เขตเมือง

1 ชาย 64 ป.ตรี ท�าสวน ดี

2 ชาย 61 ป.4 ท�าสวน ดี

3 ชาย 65 ม.6 ข้าราชการบ�านาญ ดี

4 ชาย 62 มศ.3 ท�าสวน ดี

5 หญิง 62 ป.4 แม่บ้าน พอใช้

6 หญิง 60 ป.4 แม่บ้าน ดี

7 หญิง 63 ม.6 ท�าสวน ดี

8 หญิง 60 ป.ตรี แม่บ้าน ดี

เขตชนบท

1 ชาย 61 ป.4 กรีดยาง พอใช้

2 ชาย 64 ป.4 กรีดยาง พอใช้

3 ชาย 70 ป.4 ท�าสวนยาง พอใช้

4 ชาย 64 ป.4 ท�าสวนยาง พอใช้

5 หญิง 63 ไม่ได้เรียน กรีดยาง พอใช้

6 หญิง 63 ป.4 ท�านา พอใช้

7 หญิง 65 ป.4 อยู่บ้านเลี้ยงหลาน พอใช้

8 หญิง 61 อนุปริญญา ข้าราชการบ�านาญ ดี

ตารางที่ 8 : รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก

1. นายแพทย์ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กรมสุขภาพจิต

2. นายแพทย์ สุจริต สุวรรณชีพ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต

3. ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4. คุณธีระ วีรธรรมสาธิต  Senior vice president–Group Human Resources, Berli 
Jucker Public Company Limited.

5. คุณสุวรรณี ค�ามั่น  รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ

6. ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7. คุณอุบล หลิมสกุล  รองเลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

8. คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

9. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี  คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

10. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

11. ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช อาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์




