
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุการบรรยายพิเศษและเวทีสานเสวนา 
 

 
Dialogue for Our Future 

Digital and Active Aging in Japan and Thailand 
สงัคมสงูวยัไทย-ญีปุ่่ น : สงูวยัอยา่งมพีลงัในโลกยุคดจิทิลั 

11 มนีาคม 2562 ณ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทน ำ 
 
 การก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยัส่งผลกระทบในหลายมิติทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สขุภาพ และสิ่งแวด- 
ล้อม จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสงัคมต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงวยัอย่างมีคณุภาพ  ไม่ว่าจะ
เป็นระดบัมหภาคหรือจลุภาค ประเทศไทยจะเป็นสงัคมผู้สงูวยัระดบัสงูในปีพ.ศ. 2565 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
แตป่ระชากรร้อยละ 40 ยงัได้รับความรู้เก่ียวกบัสงัคมผู้สงูวยัในระดบัต ่า การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ
บทเรียนท่ีเคยเกิดขึน้กบัประเทศตา่งๆ นัน้เป็นสิ่งส าคญั  
  ในการนี ้เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ จึงร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย สมาคมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย และ SASAKAWA 
PEACE FOUNDATION จดังานเสวนาสาธารณะหวัข้อ “สงัคมสงูวยัไทย-ญ่ีปุ่ น : สงูวยัอย่าง มีพลงัในโลก
ยคุดิจิทลั (Digital and Active Aging in Japan and Thailand)” ขึน้เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 
มีวตัถุประสงค์ เพ่ือร่วมน าเสนอข้อมูลแนวทางเชิงนโยบายปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ต่อมาตรการในการ
เตรียมพร้อมรับมือสงัคมสงูวยัในไทย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ อีกทัง้ได้เปิดเวทีน าเสนอแง่มมุใหม่ผ่านบทบาท
ส่ือ คนรุ่นใหม่ และศิลปินสูงวยัท่ีสร้างพลงับวก รวมไปถึงการพฒันาธุรกิจเพ่ือสงัคมไทยในโลกยุคดิจิทัล 
นอกจากนี ้ยงัร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการจดักิจกรรมในอนาคต เพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้และเตรียมพร้อมของสงัคมไทยต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมครัง้นี ้
ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิจากหลากหลายแวดวง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 
จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ดร.เคอิจิโร โออิซูมิ (Dr. Keiichiro Oizumi) จาก
สถาบนัวิจยัแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (The Japan Research Institute Inc.)  รศ.ดร.คิม ซุงวอน (Assoc. Prof. 
Dr. Kim Sung Won) จากมหาวิทยาลยัโตเกียว (The University of Tokyo)  ครูเล็ก-ภทัราวดี มีชธูน และ
คณุประสาน อิงคนนัท์ รวมไปถึงหนว่ยงานภาครัฐ ภาคประชาชน  และภาคีอ่ืนๆ อีกมากมายมาร่วมแบง่ปัน
และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
 ปัญหาสงัคมผู้สงูวยัมีความแตกตา่งและหลากหลายตามบริบทของสงัคม มิอาจใช้เกณฑ์หนึ่งหรือ 
วิธีการใดวิธีการหนึ่งมาใช้  องค์ความรู้ท่ีได้จากการจดักิจกรรมนีน้บัว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีได้มาจากคนหลาย
แวดวง จึงเป็นประโยชน์สามารถน าไปต่อยอด หรือประกอบเข้ากับองค์ความรู้อ่ืนๆ เพ่ือเช่ือมประสาน
พฒันาสงัคมสงูวยัในไทยได้อยา่งมีประสิทธภาพ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ เล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว 
จงึได้จดัท าสรุปกิจกรรมบรรยายพิเศษและเวทีสานเสวนา “สงัคมสงูวยัไทย–ญ่ีปุ่ น: สงูวยัอย่าง มีพลงัในโลก
ยคุดจิทิลั” มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ไป 
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บรรยำยพเิศษและเวทีสำนเสวนำเพื่อสร้ำงอนำคตร่วมกัน 
“สังคมสูงวัยไทย–ญ่ีปุ่น: สูงวัยอย่ำงมีพลังในโลกยุคดจิทิัล”  

 
วันจันทร์ที่ 11 มีนำคม 2562 เวลำ 0900 - 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.)  
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้สุขภำวะ 

 
ก ำหนดกำร 

 
08.30 - 09.00      ลงทะเบียน 
 
09.00 - 09.15       พิธีเปิดและกลา่วต้อนรับ โดย 

(1) คณุภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม่
เฉพาะ สสส. 

     (2) คณุโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อ านวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 
 
09.15 - 09.45      บรรยายพิเศษ (1) โดย ดร. เคอิจิโร โออิซูมิ จากสถาบนัวิจยัแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น 

หวัข้อ “ความเหมือนและความตา่งของนโยบายและมาตรการตา่งๆ ในการ
เตรียมพร้อมส าหรับสงัคมสงูวยั” (บรรยายเป็นภาษาญ่ีปุ่ นมีลา่มแปลไทย) 

 
09.45 - 10.15      บรรยายพิเศษ 2) โดย รศ.ดร. คมิ ซุงวอน จากมหาวิทยาลยัโตเกียว หวัข้อ

“สถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคตของสงัคมผู้สงูวยัในเกาหลีใต้” (บรรยายเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ นมีลา่มแปลไทย) 

   
   ถาม-ตอบ อภิปรายร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ ศ.ดร. วรเวศม์ สวุรรณระดา  

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด าเนินรายการโดย คณุ
ประสาน อิงคนนัท์ 

 
10.30 - 10.45     พกัรับประทานอาหารว่างชา-กาแฟ 
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10.45 - 11.30      เวทีสานเสวนา ไทย-ญ่ีปุ่ น (1) บทบาทคนรุ่นใหมใ่นการสร้างนวตักรรมทางสงัคม
และ ธุรกิจเพื่อผู้สงูวยัในโลกดจิิทลั โดยคณุโยจิโร โคชิ ผู้ก่อตัง้และประธานบริษัท 
TalentX และคณุธนากร พรหมยศ ผู้ ร่วมก่อตัง้กลุม่ธุรกิจเพ่ือสงัคม Young 
Happy ด าเนินรายการโดยคณุประสาน อิงคนนัท์ 

 

11.30 - 12.30     เวทีสานเสวนา ไทย-ญ่ีปุ่ น (2) บทบาทส่ือ ศลิปวฒันธรรม ตอ่การสร้างพลงับวก 
และเตมิเตม็พลงัชีวิตให้กบัสงัคมไทยโดยผู้สงูวยัท่ีมีพลงัในโลกยคุดจิิทลั โดยคณุ
ภทัราวดี มีชธูน(ครูเล็ก) ผู้ก่อตัง้และประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนภทั-
ราวดี หวัหิน และคณุประสาน อิงคนนัท์ ผู้ก่อตัง้บริษัท บญุมีฤทธ์ิ จ ากดั ผู้ผลิต
รายการ “ลยุไมรู้่โรย สงูวยัด๊ีดี” และ “The Senior รุ่นใหญ่หวัใจไร้ขีดจ ากดั” 
ด าเนินรายการโดยคณุอรรถ บนุนาค  

 
12.30 - 12.45     ถาม-ตอบ 
 
12.45 - 13.00     กลา่วปิดการเสวนาและเวทีสานเสวนาโดย ศ.ดร. วรเวศม์ สวุรรณระดา คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
14.00 - 16.00     เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกลุม่ยอ่ยไทย-ญ่ีปุ่ นของหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้าน 

ผู้สงูวยั ด าเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผู้อ านวยการศนูย์ 
พฒันาธุรกิจและการดแูลสงัคมสงูอายุ 

 
 
 

............................................. 
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สรุปกำรบรรยำยพเิศษและเวทีสำนเสวนำเพื่อสร้ำงอนำคตร่วมกัน  
“สังคมสูงวัยไทย–ญ่ีปุ่น : สูงวัยอย่ำงมีพลังในโลกยุคดจิทิัล”  

 
วันจันทร์ที่ 11 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 - 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้สุขภำวะ 
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ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา สงัคมไทยมีความเปล่ียนแปลงหลายด้าน รวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ไทยกบัญ่ีปุ่ นด้วย ปัจจบุนัคนญ่ีปุ่ นเดินทางมาประเทศไทยราว 1.4 ล้านคนตอ่ปี คนไทยก็เดินทางไปญ่ีปุ่ น
ราว 1 ล้านคนตอ่ปี การเปล่ียนแปลงเชิงสงัคมท่ีเห็นได้ชดัท่ีสดุ ก็คือภาวะประชาการวยัเด็กลดลง(ดูภาพ 1) 
เม่ือดจูาก สถิติในพ.ศ. 2528 ผู้หญิง 1 คน จะให้ก าเนิดบุตร 6 คน นบัว่าเป็นอตัราการเกิดท่ีสงูในระดับ
เดียวกบัประเทศพฒันาแล้ว ในฐานะท่ีไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา  สถิตินีน้บัว่าเป็นจดุเดน่กล่าวคือ จะมี
ก าลงัประชากรวยัท างานจ านวนมากในอนาคต ทว่าปัจจุบนัสตรี 1 คน จะให้ก าเนิดบุตรเพียง 1.5 คน
เช่นเดียวกับประเทศญ่ีปุ่ น การลดลงของประชากรมาจากรายได้และรายจ่ายต่อหวัของประชากรท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ ดงัเห็นได้จากผลส ารวจท่ีวา่ กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการเกิดคอ่นข้างน้อย เพียง 0.8 คน
เท่านัน้ซึ่งเท่ากับอตัราการเกิดของโตเกียว ในขณะท่ีประเทศไทยเม่ือปีค.ศ. 1980 นัน้มีอตัราการเกิดอยู่ท่ี 
3.0 และตัง้แตปี่ค.ศ. 2000 อตัราการเกิดลดลงเหลือเพียง 2.0 (ดูภาพ 2) การลดลงของประชากรวยัเด็ก
อยา่งมีนยัยะส าคญันีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องค านงึถึงในอนาคตอนัใกล้  
 จากมุมมองของประเทศญ่ีปุ่ น สภาวะอัตราประชากรท่ีไม่ปรับเพิ่มขึน้มาจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน 
ปัจจยัแรกมาจากสงัคมท่ีให้ความส าคญัด้านการศกึษาเพิ่มมากขึน้ ปัจจยัท่ีสองคือคา่นิยมเร่ืองการแตง่งาน
ท่ีเปล่ียนไป ส่วนแรกนัน้ได้พิจารณาจากอตัราการเข้าศกึษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัของนกัเรียนสายอาชีพ
จากเดิมมีเพียงร้อยละ 20 แตปั่จจบุนัเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่นิยมเข้าศกึษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา 

บรรยายพเิศษ (1) หัวข้อ “ความเหมือนและความต่างของนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการ
เตรียมพร้อมส าหรับสังคมสูงวัย” 

โดย ดร.เคอิจิโร โออิซูมิ จากสถาบันวิจัยแห่งประเทศญ่ีปุ่น  
เวลา 09.15 - 09.45  
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ด้านประเทศเกาหลีใต้ท่ีมีอตัราการเข้าศกึษาตอ่ถึงร้อยละ 90 นัน้ กล่าวได้ว่าความนิยมศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สงูขึน้สง่ผลตอ่ภาระคา่ใช้จา่ยของผู้ปกครองท่ีเพิ่มมากขึน้ ดัง้นัน้ผู้ปกครองจงึไมน่ิยมมีบตุรมาก  
  

  
 ปัจจยัตอ่มาคือ คา่นิยมการแตง่งาน จากผลส ารวจของประเทศญ่ีปุ่ น พบว่ามีประชากรชายอายุ 50 
ปีท่ีไม่ได้แตง่งานเพิ่มมากขึน้ในทศวรรษ 2000 นบัเป็นร้อยละ 10 แล้วเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25 หรือคิดเป็น 1 
ใน 4 ในทศวรรษตอ่มา ผลส ารวจนีไ้ม่รวมถึงจ านวนผู้หย่าร้าง แน่นอนว่าสงัคมดิจิทลัส่งผลให้คา่นิยมการ
แตง่งานเปล่ียนไป หนงัสือพิมพ์ประเทศเยอรมนันีรายงานผลส ารวจว่า ประชากรชายชาวญ่ีปุ่ นร้อยละ 60 
ยินดีท่ีจะแตง่งานกบั AI หรือปัญญาประดษิฐ์ เม่ือคนไม่นิยมแตง่งานและสร้างครอบครัวย่อมส่งผลโดยตรง
กบัจ านวนประชากรเกิดใหมใ่นทกุๆ ประเทศ 

หากดจูากแผนภูมิพีระมิดด้านล่าง(ดูภาพ 3 และ 4) จะพบว่าปีค.ศ. 1950 โครงสร้างประชากร
ญ่ีปุ่ นเป็นโครงสร้างรูปพีระมิดสมบรูณ์ แตรู่ปร่างนัน้คอ่ยๆ  บิดเพีย้นไปด้วยสภาวะประชากรวยัเด็กท่ีลดลง
และประชากรผู้สงูวยัท่ีปรับเพิ่มสงูขึน้ ประเทศไทยก็จะเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั เคยกล่าวกนัว่า สงัคมผู้
สงูวยัของญ่ีปุ่ นมีอตัราเร็วท่ีสดุในโลก จึงคาดการณ์กนัว่าสถานการณ์ของญ่ีปุ่ นน่าจะเลวร้ายท่ีสดุ แตจ่ริงๆ 
แล้วกลบัไม่ใช่เช่นนัน้เลย ญ่ีปุ่ นอยู่ในอตัราท่ีใกล้เคียงกันกับจีน ในขณะท่ีเกาหลีใต้มีอตัราท่ีเร็วกว่าญ่ีปุ่ น
เสียด้วยซ า้และไทยเองก็มีอตัราท่ีสงูกวา่ญ่ีปุ่ น(ดูภาพ 5 และ 6)   
  
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนภมิูแสดงอัตราการเกิดของประชากรวัยเดก็เปรียบเทียบไทย-ญีปุ่่น 
ตัง้แต่ปีค.ศ. 1960-2015 

ภาพ 2 อัตราการเกิดของประชากรวยัเดก็ในแต่ละภมิูภาคเปรียบเทียบ 
ปีค.ศ. 1980, 1990 และ 2000 
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ภาพ 3 แผนภมิูพีระมิดแสดงจ านวน(จ านวนคาดการณ์)ของประชากรแต่ละช่วงวัยของประเทศญีปุ่่น ปีค.ศ. 1950, 1990, 2015,2030,2060 

ภาพ 4 แผนภมิูพีระมิดแสดงจ านวน(จ านวนคาดการณ์)ของประชากรแต่ละช่วงวัยของประเทศไทย ปีค.ศ. 1950, 1990, 2015,2030,2060 
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ภาพ 5 ตารางแสดงระยะเวลาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยพบว่าในขณะท่ีญี่ปุ่นใช้เวลา 25 ปี เกาหล ี18 ปี 
ไทยจะใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 แผนภมิูแสดงจ านวนประชากรผู้สูงวยัเปรียบเทียบไทย-ญีปุ่่น ตัง้แต่ปีค.ศ. 1950-2050 
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สงัคมญ่ีปุ่ นระบใุห้ประชากรอายุ 65 ปีเป็นผู้สงูวยั ซึ่งตา่งจากประเทศไทยท่ีเร่ิมนบัตัง้แตอ่ายุ 60 ปี 

ณ ขณะนีป้ระชากรอายุ 60 ปีของไทยมีอตัราเพิ่มสูงมากกว่าประเทศญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ค.ศ. 
2015 จากแผนภูมิพีระมิด จ านวนประชากรส่วนมากของประเทศอยู่ท่ีช่วงอายุ 45-55 ปี ช่วงอายนีุจ้ะขยบั
ไปเป็นผู้สงูวยัในอีก 10 ปีข้างหน้า(ดูภาพ 6) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถพิจารณาปัญหานีจ้ากโครงสร้าง 
ประชากรเพียงอยา่งเดียว เพราะสงัคมมีพลวตัในโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีควรต้องน ามาพิจารณาประกอบเข้าด้วย 
กัน ยกตวัอย่างเช่น การอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากร ประชากรหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่ นนิยมอพยพย้ายถ่ิน 
เข้าไปอยูเ่ฉพาะโตเกียว โอซาก้า หรือเมืองใหญ่อ่ืนๆ เป็นจ านวนมากส่งผลให้ประชากรสงูวยัปรับเพิ่มสงูขึน้ 
ในเมืองใหญ่ ส่วนประเทศไทยประชากรจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก็อพยพเข้ามาอยู่ใน 
เมืองหลวงเช่นกนัส่งผลให้ผู้สูงวยัช่วงอายุ 50-60 ปีตกค้างอยู่ในชนบท อาจกล่าวได้ว่า ภาวะประชากรสูง
วยัจะเพิ่มมากขึน้ในสงัคมเกษตรกรรม (สงัคมชนบท) มากกวา่สงัคมเมือง น่ีเป็นข้อแตกตา่งระหว่างประเทศ
ญ่ีปุ่ นและประเทศไทย  
 ภาวะสังคมประชากรเด็กลดลงและประชากรผู้ สูงวัยมีจ านวนเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยยะส าคัญนี  ้
สงัคมจะมีมาตรการรับมืออย่างไรได้บ้าง หากมองตวัอย่างจากท่ีญ่ีปุ่ น จะพบว่า ญ่ีปุ่ นใช้ 3 แนวทางส าคญั 
ได้แก่ ระบบประกนัสงัคมและบ านาญ การดแูลวิถีชมุชน และดจิิทลั 
 ประเทศญ่ีปุ่ นใช้ระบบประกนัสงัคมและบ านาญ เป็นทางแก้หลกัแตก่ลบักลายเป็นทางแก้ท่ีไม่คอ่ย
มีประสิทธิภาพมากนกั เพราะปลายทางของระบบประกันสงัคมและบ านาญก่อให้เกิดหนีส้าธารณะเพิ่ม
มากขึน้ ปัจจบุนัอตัราหนีส้าธารณะตอ่คา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของญ่ีปุ่ นนัน้มากเป็น 2.5 
เท่าของประชากร และปัญหานีจ้ะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดงัท่ีปรากฎในประเทศ
กรีซ ประเทศญ่ีปุ่ นจึงปรับปรุงแนวทางการแก้ไขสงัคมผู้สงูวยัส่งผลให้เป็นท่ีมาของค าว่า “active Aging” 
หรือ “สงูวยัอยา่งมีคณุภาพ”  

 องค์การสหประชาชาติก าหนดว่าวยัใดนบัเป็นผู้สงูวยั โดยค านวณมาจากอายุท่ีเกินอายุขยัเฉล่ีย
ของประชากรในประเทศ ทศวรรษ 1960 อายขุยัเฉล่ียของผู้สงูวยักลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้วจึงอยู่ท่ี 65 ปี
ตวัเลขอายุนีถู้กใช้มาอย่างยาวนาน ทว่า หากพิจารณาตามความเป็นจริง ดงัท่ีองค์การสหประชาชาติได้
ก าหนดไว้ว่า “ผู้สงูวยั”  คือ กลุ่มคนท่ีมีอายเุกินอายุขยัเฉล่ียของประชากรในประเทศนัน้ ผู้สูงวยัในแตล่ะ
พืน้ท่ีควรมีอายเุร่ิมต้นท่ีตา่งกนัไป ประเทศญ่ีปุ่ นควรนบัผู้สงูวยัเม่ืออายุ 80 ปี และประเทศไทยเม่ืออายุ 70 
ปี เม่ือเราขยายช่วงอายขุองกลุ่มประชากรท่ียงัสร้างประโยชน์แก่สงัคมหรือวยัแรงงาน (labor force) ให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์ผู้สงูวยั จะพบวา่ฐานอายวุยัแรงงานจะกว้างมากขึน้ กลา่วคือ อยู่ในช่วงอายรุะหว่าง 15 
ถึง 64 ปี หรือ 20-74 ปี ส่งผลให้จ านวนผู้สงูวยัลดลงทนัที และหากผู้สงูวยักลุ่มดงักล่าวเป็น active Aging 
ด้วยแล้ว สังคมก็จะได้ประโยชน์จากคนกลุ่มดงักล่าวเพิ่มขึน้ (ดูภาพ 7) ประเทศญ่ีปุ่ นจะมีประชากรวัย
เกษียณมากถึง 2 ใน 3 ท่ียงัคงสร้างคณุประโยชน์แก่สงัคม จงึนบัเป็นความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องไม่ยึดอายุ
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ตามเกณฑ์เดมิขององค์การสหประชาชาติ หรือ 65 ปี นอกเหนือจากการปรับนิยามค าว่า “ผู้สงูวยั” แล้ว ทกุ
คนในสงัคมต้องปรับความคดิ ทศันคต ิท่ีมีตอ่ผู้สงูวยัอีกด้วย  

 
 ด้านชุมชน (community) หรือความเป็นท้องถ่ิน นับว่าเป็นอุปสรรคของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะ
ประชาชนได้รับการดแูลจากรัฐบาลมาโดยตลอด ชุมชนจึงมีความส าคญัน้อย แต่หลงัจากญ่ีปุ่ นประสบภัย
พิบตัิแผ่นดินไหวและสึนามิครัง้ใหญ่ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ชุมชนท้องถ่ินแข็งแรง
มากกว่ารัฐบาล และในภาษาญ่ีปุ่ น มีค าว่า Kizuna ที่แปลว่า สายสมัพนัธ์ ประเทศญ่ีปุ่ นจึงส่งเสริมเพ่ือ
สร้าง “สายสมัพนัธ์” นีใ้ห้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ ดร.เคอิจิโร โออิซูมิ แสดงทศันะว่าประเทศไทยมีโครงสร้าง
ชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพกวา่ญ่ีปุ่ น สงัเกตจากอาสาสมคัรชมุชนท่ีมีมากถึง 3 ล้านคน  
 หัวข้อสุดท้ายคือ เร่ืองดิจิทัล ดิจิทัลเป็นอาวุธใหม่ท่ีจะสร้างประกันสังคมและชุมชนผู้ สูงวัยท่ีมี 
คณุภาพ ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา สงัคมเร่ิมถกเถียงกบัค าว่า Digital Divide อนัหมายถึง วิธีการแบง่กลุ่ม
คน ตามการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งได้เป็นกลุ่มคนท่ีเข้าถึงได้และกลุ่มคนท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ 
อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดช่องว่างสร้างความแตกต่างระหว่างคนเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็น
ปัญหาระดบัชาติและนานาชาติท่ีต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งดว่น เดิมทีรัฐแก้ปัญหาด้วยการวางระบบใยแก้วน า
แสง (fiber optic) ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลให้ได้มากท่ีสดุ แตห่ลงัจาก Smartphone 
ได้เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง รูปแบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตก็เปล่ียนไป โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีผู้ ใช้ 
smartphone มากกวา่ประเทศญ่ีปุ่ น (ดูภาพ 8) ปัจจบุนัทกุคนสามารถพดูคยุกบัครอบครัวและญาติผู้ ใหญ่

ภาพ 7 แผนภมิูแสดงจ านวนประชากรผู้สูงวยัหากเปลีย่นเกณฑ์ของช่วงอายุ 
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แบบเห็นหน้ากนัได้อยา่งง่ายดาย ซึง่เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการปรับเปล่ียนไปสู่สงัคมดิจิทลั เราจึงควรดงึ
ประโยชน์จาก Smartphone มาใช้ให้ได้มากท่ีสดุ  
 Smartphone สามารถลดทอนระยะเวลาและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นได้
มหาศาล ยกตวัอย่างเช่น บริการรักษาพยาบาลออนไลน์ท่ีเร่ิมใช้แล้วในประเทศญ่ีปุ่ น ผู้สงูวยัสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับบริการและเวลาผา่นทาง Smartphone จากนัน้พยาบาลหรือผู้อภิบาลท่ีอยู่อีกฝ่ังจะระบุ
เวลาท่ีตนสะดวกให้บริการ นอกจากนี ้ระบบจะจบัคู(่matching) ผู้ขอรับบริการและพยาบาลหรือผู้อภิบาลท่ี
มีคณุสมบตัิตรงตามท่ีระบุ ลกัษณะการจบัคูบ่ริการนีส้ามารถขยายไปไปถึงความต้องการอ่ืนๆ เช่น การซือ้
ของใช้ต่างๆ การหาเพ่ือนสนทนา หรือผู้ ใช้สามารถเพิ่มความต้องการดังกล่าวเข้าไป เช่น Nursing 
Grab/Uber  

  
สภาวะประชากรเด็กลดลงและผู้สงูวยัเพิ่มมากขึน้เป็นปรากฏการณ์เกิดขึน้ทัว่ทัง้ทวีปเอเชีย หลาย

ประเทศอาจยกญ่ีปุ่ นเป็นต้นแบบ แตใ่นทศันะของดร. เคอิจิโร โออิซูมิ การด าเนินการตามญ่ีปุ่ นทัง้หมดก็
ไม่ใช่สิ่งท่ีควรกระท า เพราะญ่ีปุ่ นเองก็ประสบปัญหาจากแนวทางแก้ไขของรัฐบาลดงัท่ีกล่าวมาแล้วก็คือ 
หนีส้าธารณะท่ีเพิ่มมากขึน้ กรณีของประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีประชากรวยัเด็กปรับลดต ่ากว่าญ่ีปุ่ น
แต่กลับได้รับผลกระทบของสังคมผู้ สูงวัยรุนแรงกว่า  ด้วยเหตุนี ้เราจึงควรศึกษาแนวทางการจัดการ
โครงสร้างสังคมผู้ สูงวัยจากหลายๆ พืน้ท่ีเพราะแต่ละพืน้ท่ีก็มีความแตกต่างกันทัง้รูปแบบโครงสร้าง 
ประชากรและแนวทางการแก้ไข 

 
  

ภาพ 8 แผนภมิูแสดงให้เห็นการเข้าถึงเทคโนโลยท่ีีเพ่ิมขึน้ของประเทศในทวีปเอเชียและระดับโลก 
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ประเทศเกาหลีใต้ อาจดสูวยงามจากมุมมองของคนช่ืนชอบดนตรี K-POP หรือซีร่ีส์เกาหลี แต่

แท้จริงแล้ว เกาหลีใต้ก็มีมุมท่ีหม่นหมอง คนทัว่ไปอาจจะไม่ทราบว่าเกาหลีใต้ประสบปัญหาสงัคมผู้สงูวยั
รุนแรงมาก ผู้สงูวยัชาวเกาหลีใต้ส่วนมากมีฐานะยากจน โดยมีอตัราความยากจนเป็น 2 เท่าของญ่ีปุ่ นและ 
3 เทา่ของคา่เฉล่ียผู้สงูวยัทัว่โลก หากพิจารณาตามสถิติจะพบว่าอตัราผู้สงูวยัของเกาหลีใต้เพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 7 ถึงร้อยละ 14 ด้วยเวลาเพียง 18 ปี ในขณะท่ีประเทศองักฤษใช้เวลา 46 ปี เยอรมนั 42 ปี สวีเดน 82 ปี 
ส่วนฝร่ังเศสนัน้ถือว่ายาวนานท่ีสดุใช้เวลาถึง114 ปี จึงจะมีอตัราการเพิ่มขึน้ของผู้สงูวยัเทียบเท่าเกาหลีใต้ 
สว่นประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย เชน่ ญ่ีปุ่ นใช้เวลา 25 ปี ไทยและเวียดนามใช้เวลาเพียง 18 ปีเท่ากบัเกาหลี
ใต้ เห็นได้ว่า ประเทศจากซีกโลกตะวันออกใช้เวลาก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงวัยเร็วกว่าประเทศจากซีกโลก
ตะวนัตก การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสงัคมท่ีรวดเร็วนีท้ าให้ฝ่ายบริหารต้องปรับนโยบายและโครงสร้าง
สงัคมให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร ด้วยระยะเวลาอนัสัน้จึงเป็นเหตใุห้เกิดปัญหา
ตามมา ดงัเชน่ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเกิดหนีส้าธารณะกวา่ 2.5 เทา่ของ GDP ตอ่ประชากร  
 ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศอนัดบัต้นๆ ของทวีปเอเชียท่ีก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยั ประเทศเกาหลีใต้จึง
ใช้ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเร่ิมสร้างระบบบ านาญถ้วนหน้า ระบบประกนัสงัคมส าหรับผู้
สงูวยั และเร่ิมใช้ระบบดแูลระยะยาว (Long-Term Care : LTC) เม่ือค.ศ. 1999 แตท่ัง้หมดนัน้กลบัด าเนิน 
งานได้ไมดี่นกั หากเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแล้วหรือกระทัง่ประเทศญ่ีปุ่ นเอง เบีย้ยงัชีพส าหรับส าหรับผู้สงู
วยัของญ่ีปุ่ นนบัเป็นร้อยละ 70 ของรายรับทัง้หมด ส่วนเกาหลีใต้ได้รับเพียงร้อยละ 10 (ดูภาพ 10) เหตผุล

ภาพ 9 ภาพจากการน าเสนอของรศ.ดร. คิม ซุงวอน ชาวเกาหลใีต้จากมหาวิทยาลยัโตเกียว 
น าเสนอการเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของผู้สูงวัยระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลใีต้ 

บรรยายพเิศษ 2) หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของสังคมผู้สูงวัยในเกาหลีใต้”  
โดย รศ.ดร. คิม ซุงวอน จากมหาวิทยาลัยโตเกียว 

09.45 - 10.15  
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เพราะวา่ เกาหลีใต้เป็นประเทศพฒันาแล้วท่ีมีรายได้น้อย รัฐไมส่ามารถดแูลได้ในอตัราเทียบเท่ากบัประเทศ
พฒันาแล้วประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี ้เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีให้คา่แรงต ่า บริษัทหรือหน่วยงานในเกาหลีใต้
มกัให้พนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีขึน้ไปออกจากงาน ท าให้ผู้สงูวยัส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้จ านวนมากกลายเป็นผู้
ว่าจ้างตนเอง (self-employed) ผู้สงูวยัจึงมีรายรับมาจากบตุรหลานและการท างานด้วยตนเอง งานท่ีผู้สูง
วยัเลือกท าส่วนมากคือ งานค้าขาย แต่ก็มีมากจนเกิดการแข่งขันท่ีสูง บ้างเป็นไปได้ด้วยดี บ้างล้มเลิกไป 
เม่ือมีรายรับน้อยก็ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะจ่ายประกันสังคมหรือจ่ายเบีย้บ านาญ ระบบประกันสังคมและ
บ านาญเลีย้งชีพก็กลายเป็นเร่ืองยากล าบาก ไมเ่กิดขึน้จริง(ดูภาพ 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปีค.ศ. 2014 นายคมิ มซูุง พรรคแซนรีู (พรรคฝ่ายรัฐบาล) ได้แสดงทศันะเก่ียวกบั ประเด็นนีว้่า “เรา
ต้องตดัสินใจว่าจะไปในทิศทางไหน จะให้สวสัดิการเยอะแล้วหนี้เยอะ หรือ สวสัดิการน้อย แต่หนี้น้อย ... 
สวัสดิการของเกาหลีใต้ถือว่าค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มพฒันาแล้ว  แต่เราก็ไม่สามารถ
ยกระดบัสวสัดิการเหล่านัน้ได ้หากท าเช่นนัน้สภาพคล่องทางการเงินจะวิกฤติและกลายเป็นปัญหา รัฐบาล
ย่อมไม่สามารถจ่ายหนี้ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) เหมือน
สถานการณ์วิกฤติการเงินของกรีซและโปรตเุกส หากท าสวสัดิการแลว้ก็ไม่สามารถย้อนคืนได้ เมื่อเพ่ิมอตัรา
ข้ึน เราจะไม่สามารถลดลงได้อีก ... ให้ดูญี่ปุ่ นเป็นกรณีศึกษา...”  เหตนีุ ้เกาหลีใต้ไม่ควรยึดแนวทางตาม
ประเทศเหลา่นัน้ จงึเป็นท่ีมาให้เกิดความเคล่ือนไหวใหม่ๆ  ท่ีตา่งจากประเทศญ่ีปุ่ นอนัเป็นประเทศต้นแบบ  
 ศนูย์สวสัดิการชมุชน (Welfare Center) เป็นกิจการเพ่ือสงัคม อนัมาจากแนวทางท่ีร่ิเริมขึน้โดยนกั 
สงัคมสงเคราะห์ท่านหนึ่งเม่ือปีค.ศ. 2003 โดยเป็นศนูย์จดักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้สงูวยัต้องการ เช่น โรงอาหาร
ส าหรับผู้สูงวยั การบริการส่งอาหารถึงบ้าน การซ่อมแซมบ้าน กิจกรรมท าเบเกอร่ี กิมจิ การตรวจสุขภาพ
ชมุชน ฯลฯ รวมถึงการมอบบริการในชีวิตประจ าวนัท่ีผู้สูงวยัต้องการ แทนการบริจาคเงินสงเคราะห์ ตาม
หลกัคิดเพ่ือนบ้านสวยงาม(Beautiful Neighbourhoods) หลกัคิดนีป้ระกอบด้วย 3 ภาคส่วนคือ ศนูย์
สวสัดกิารชมุชน ร้านค้าหรือผู้ให้บริการ และประชากรผู้สงูวยั  

ภาพ 10 แผนภมิูแสดงอัตราสวสัดิการผู้สูงวยัระหว่างญีปุ่่นกับเกาหลใีต้ ภาพ 11 แผนภมิูเปรียบเทียบท่ีมาของรายได้ผู้ สูงวยัในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
สีส้มคือรายได้จากบตุรหลาน สีแดงคือบ านาญจากรัฐ 
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จากแผนภาพข้างต้น (ดูภาพ 12) เห็นได้ว่า ศนูย์สวสัดิการชมุชนได้กลายเป็นผู้ เช่ือมประสานให้ผู้
สงูวยัได้รับประโยชน์ โดยเปล่ียนจากแนวคิดบริจาคเพ่ือสงเคราะห์ เป็นมอบบริการท่ีมีอยู่แล้วในอตัราท่ีผู้
ให้บริการพึงพอใจ บริการเหล่านัน้ ได้แก่ ส่วนลดหรือรับประทานอาหารฟรี 10 ท่านท่ีร้านอาหารต่าง ๆ 
อาบน า้ร้อนฟรี ชมภาพยนตร์ฟรี โรงพยาบาลมี 1 วนัท่ีออกตรวจฟรี บริการของร้านขายยา ตดัแว่น ขนส่ง
สาธารณะ ร้าน คาราโอเกะ เป็นต้น โดยศนูย์สวสัดิการชมุชนจะติดต่อประสานและคดัเลือกกลุ่มผู้สงูวยัให้
ไปใช้งานบริการดงักล่าว เม่ือผู้สูงวยัได้รับบริการแล้วก็จะแสดงข้อคิดเห็นและความต้องการกลบัมา เพ่ือ 
พฒันาศนูย์ฯ ตอ่ไป กิจกรรมของศนูย์ฯ ประสบความส าเร็จมาก จนขยายได้ถึงจ านวน  500 แห่งในปี 2015 
อีกทัง้ยงัมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือชว่ยออกทนุสนบุสนนุมากขึน้ การให้บริการฟรีหรือส่วนลดได้รับความ
นิยมจากผู้สงูวยัเพิ่มมากขึน้ ท าให้การรับความดแูลจากรัฐจึงถกูลดทอนความส าคญัลง จดุนีเ้ป็นประเด็นท่ี
เกาหลีใต้แตกตา่งจากประเทศอ่ืนในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 12  หลกัคิดเพ่ือนบ้านสวยงาม (Beautiful Neighbourhoods) แผนภาพสะท้อนการช่วยเหลือเกิอ้หนุนในสังคมผู้สูงวัย 
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ภาพ 13  ตวัอย่างกิจกรรมของศูนย์สวสัดิการชุมชน 
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 ไมว่า่เราจะนิยามผู้สงูวยัท่ีอายเุทา่ไหร่ แตช่ดัเจนว่าประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยั ศ. ดร. 
วรเวศม์ สวุรรณระดา มีทศันะวา่สงัคมผู้สงูวยัของไทยใกล้เคียงกบัเกาหลีใต้มากกว่าญ่ีปุ่ น เช่น ประเทศไทย
ยงัมีความเป็นชมุชนคอ่นข้างสงู รวมถึงรายรับของผู้สงูวยัสว่นใหญ่มาจากบตุรหลาน กระนัน้ ประเทศไทยก็
ควรศกึษาจากทัง้ 2 ประเทศแล้วน ามาปรับพฒันาให้เข้ากบัสภาพและลกัษณะสงัคมของเรา ประเด็นท่ีทัง้ 2 
ประเทศเห็นตรงกัน คือ ต้องลดภาระการเงินของรัฐบาลท่ีต้องดแูลผู้สูงวยั เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาว 
แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์จากความเป็นชุมชน หรือในประเทศไทยอาจหมายถึง การเพิ่มอ านาจให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทลัอย่างเต็มก าลัง หากลองพิจารณา 3 
แนวทางท่ีดร. เคอิจิโร โออิซูมิ ได้กล่าวไว้ อนัได้แก่ หลกัประกนัสงัคม (social security) ภาระการคลงัของ
รัฐ (state contribution) และบทบาทของชมุชน (community) ในประเทศไทยได้ท างานกบัประเด็นเหล่านี ้
อยา่งไรบ้าง 
 ประการท่ีหนึ่งคือหลกัประกนัสงัคม ประเทศไทยมีหลกัประกันสงัคมของรัฐท่ีครอบคลมุประชากร  
ผู้ สูงวัยกว่า 90% และได้รับการช่ืนชมจากองค์กรระหว่างประเทศในด้านกฎหมายคุ้มครองทางสังคม 
(social protection law) ระบบบ านาญในลกัษณะประชาชนไม่ร่วมจ่าย หรือ tax-based pension ยงั
ด าเนินไปได้ด้วยดี ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ส่วนผู้สูงวัยท่ียงัสามารถท างานได้ก็
สามารถเบิกสิทธิจากประกันสงัคม และยงัได้รับเบีย้ยงัชีพ แม้จะได้รับในอตัราท่ีไม่สูงมาก แต่ในวัยท่ีหา
รายได้ค่อนข้างล าบากก็ยงันบัว่าเป็นประโยชน์  อตัราเบีย้เลีย้งยงัชีพนีจ้ะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต เม่ือ
พิจารณาจากนโยบายหาเสียงของการเลือกตัง้ปีพ.ศ. 2562 ท่ีทกุพรรคการเมืองตา่งชปูระเด็นดงักล่าว อีก
ทัง้ ประเทศไทยยงัมีหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) อีกด้วย จะเห็นว่า รัฐมีหลายแนวทางท่ีช่วยอุ้ม

ถาม-ตอบ อภปิรายร่วมแสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิ  
โดย ศ. ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด าเนินรายการโดยคุณประสาน อิงคนันท์ 

ภาพ 14  ศนูย์สวสัดิการชุมชนในกรุงโซล 
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ชผูู้สงูวยัได้ เพียงแตส่ิทธิเหล่านี ้มีความเหล่ือมล า้กนัสงูซึ่งเป็นประเด็นท่ีต้องแก้ไขกนัตอ่ไป ส่วนระบบท่ียงั 
ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้ในประเทศไทยอยา่งเตม็ท่ี ได้แก่ ระบบประกนัสขุภาพผู้สงูวยัและระบบการดแูลระยะยาว 
 ประการท่ีสอง  ภาระการคลังของรัฐเป็นเร่ืองส าคัญท่ีต้องค านึงถึงอย่างมาก ดงัเช่นเราได้เห็น 
ตวัอยา่งจากทัง้ญ่ีปุ่ นและเกาหลี เพราะเงินทัง้หมดได้มาจากภาษีอากร คงเป็นการไม่ดีนกัหากประชาชนใน
วยัท างานต้องรู้สึกว่าตนเป็นผู้แบกรับภาษีส าหรับผู้สงูวยัมากจนเกินไป  หากประชาชนเรียกร้องการได้รับ 
เงินสดและรัฐบาลสนบัสนุนแนวทางนี ้ก็ต้องคิดค้นวิธีเพิ่มหรือจดัสรรรายได้ของประเทศให้สอดคล้องกัน
เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินหรือปริมาณหนีส้าธารณะอย่างท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ประการท่ีสามคือบทบาทของชุมชน  ทัง้ 3 ประเทศมีแนวทางการท างานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานท่ี
ตา่งกนั การเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะในอนาคต ครอบครัวขยายมีแนวโน้ม
ลดลง คนอายุ 50 ปี เฉล่ียมีบุตร 2.1 คน หลายคนไม่มีบุตร บ้างไม่ได้แต่งงาน ด้วยรัฐบาลไทยยงัไม่ได้
ด าเนินการให้การดแูลผู้สูงวยัเข้าไปอยู่ในโครงสร้างการจดัการสงัคม จึงท าให้การดแูลกันและกัน แบบใช้
ชมุชนเป็นฐานยงัมีอยูส่งู ข้อนีน้บัวา่เป็นจดุแตกตา่งท่ีดีจากทัง้ 2 ประเทศ ความเป็นชมุชนของไทยอาจไม่ได้
หมายถึงแคก่ลุม่คนท่ีรวมตวักนัเพ่ือกระท ากิจกรรมตา่งๆ ในลกัษณะกิจการเพ่ือสงัคม แตห่มายถึง บทบาท
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องได้รับแก้ไขกฎข้อบงัคบั เพิ่มบทบาทและอ านาจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผู้
สงูวยั ให้องค์การส่วนท้องถ่ินท าได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ข้อกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัยงัใช้ค า
ท่ีให้ความหมายรวมๆ ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพฒันาผู้สูงวยั แต่ไม่ได้มีแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจง 
ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ให้บทบาททัง้ระดบัเมืองและระดบัจังหวัดท่ีชัดเจน แต่ของประเทศไทยบทบาทส่วน
ท้องถ่ินยงัคลมุเครือ ขณะนี ้ได้เพิ่มสิทธิให้องค์การบริหารส่วนต าบลว่าจ้างนกับริบาลชมุชนได้แล้วก็นบัเป็น
ความก้าวหน้าท่ีดี แต่ควรเพิ่มสิทธิมอบอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการ ก าหนดบทบาท
หน้าท่ี และวางแผนงานร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชนของตนมากขึน้กว่าเดิม เช่น การท ากิจกรรมร่วมกับ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพชมุชน กิจกรรมจิตอาสาดแูลผู้สงูวยัตดิเตียง ฯลฯ 

นอกจากนี ้ตามทศันะของศ. ดร.วรเวศม์ค าว่า ชมุชน ยงัหมายถึง การเช่ือมโยง (networking) อีก
ด้วย ดงักรณีของศนูย์สวสัดกิารชมุชน (Welfare Center) จะไมป่ระสบความส าเร็จ หากบริหารงานแบบโดด
เดี่ยว หนว่ยเหลา่นีค้วร “แลกเปลีย่น สือ่สาร เชื่อมโยง” จงึจะเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มเเข็ง 
 ตามพืน้ท่ีชนบท หรือกึ่งชนบทของไทย หน้าท่ีการดูแลผู้ สูงวัยส่วนมากยังเป็นของบุตรหลาน 
อนาคตอนัใกล้ท่ีครอบครัวขยายจะลดลง นัน่หมายความว่าบางครอบครัวอาจไม่มีบตุรหลานดแูล ประเทศ
ไทยควรค านึงถึงผู้ ให้บริการหรือผู้ดแูล อีกทัง้ในสังคมเมืองท่ีไม่มีครอบครัวหรือบุตรหลานและความเป็น
ชุมชนน้อยกว่าในชนบท ผู้ สูงวัยเหล่านัน้จะดูแลตนเองอย่างไรได้บ้าง อีกทัง้  ควรจัดให้มีบริการท่ี
หลากหลายส าหรับผู้สงูวยั เพราะแตล่ะครอบครัวก็มีความต้องการเฉพาะ เชน่ บริการดแูลสตัว์เลีย้ง เป็นต้น 
อีกประการส าคญัท่ียงัไมมี่ทา่นใดได้กลา่วถึง คือ การดแูลผู้สงูวยัท่ีป่วยเป็นโรคความจ าเส่ือมหรืออลัไซเมอร์
ซึง่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
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ถำม-ตอบ 
 

ข้อคิดเห็นและค าถามที ่1 จากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม อาย ุ65 ปี 
ธนำคำรเวลำเป็นแนวทำงที่สำมำรถน ำเอำมำใช้ได้หรือไม่ 

 
 

ข้อคิดเห็นและค าถามที ่2 จากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม อาย ุ66 ปี 
ประเทศไทยยังมีผู้ที่เข้ำมีส่วนร่วมน้อย กำรท ำงำนในลักษณะแลกเปล่ียน อย่ำงโมเดลธนำคำร
เวลำอำจไม่ได้ผลคุ้มค่ำกับส่วนที่จ่ำยไป แต่หำกเป็นกำรแลกเปล่ียนในลักษณะบริกำรอย่ำง
เกำหลีใต้ หำกเรำเป็นผู้ขอรับบริกำรเรำสำมำรถให้คืนกลับไปแบบท ำได้ทันที ท ำได้หรือเปล่ำ 

 
ข้อคิดเห็นและค าถามที ่3 Buddy Home Care จงัหวดัเชียงใหม่ 

 รำยละเอียดเพิ่มเตมิของระบบกำรจัดกำร Crowd Care และใครเป็นผู้บริหำรงำน Welfare Center 
 

ข้อคิดเห็นและค าถามที ่4 Buddy Home Care จงัหวดัเชียงใหม่  
ในประเทศไทยผู้สูงวัยส่วนใหญ่ท ำอำชีพเกษตรกร คิดว่ำช่องทำงสร้ำงอำชีพยังน้อย ไม่ได้มี

เงนิทุนท ำธุรกิจเปิดกิจกำรได้เหมือนอย่ำงเกำหลีใต้ ควรจัดกำรอย่ำงไร 
 

ค ำตอบ 
 

ดร.วรเวศม์: ผมว่าเร่ืองธนาคารเวลาต้องมองภาพใหญ่ ไม่ใช่ใช้เฉพาะผู้สูงวัยแต่รวมไปถึงทุกคนใน
สงัคม กลุ่มสตรี ครอบครัว เด็ก และไม่ใช่แค่การขอรับบริการอย่างเดียว หากคณุอายุยัง
น้อย การท าเพ่ือไปหวงัผลตอนเกษียณมนันานเกินไป หากเขาท าตอนนัน้ก็ควรได้รับเลย 
ท าได้หรือไม ่

 
ดร.โออิซูมิ:  ระบบ Crowd Care จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน สมาชิกจะก าหนดว่าจะจ่ายเงิน 

ตอบแทนให้กับผู้ ให้บริการพยาบาลท่ีตนต้องการเป็นจ านวนเงินเท่าไร อาจจะเป็น 1,000 
บาท 500 บาท หรือ 300 บาท หากทางฝ่ายผู้ ให้บริการพยาบาลยินยอมตกลงรับคา่บริการ 
ดงักล่าวแล้วก็จะเกิดการจบัคู่กัน ท่ีว่าไปนัน้คือ ตวัอย่างเพียงหนึ่งกรณีเท่านัน้ อนัท่ีจริง
แล้ว ยงัมีอีกหลายรูปแบบ บางครัง้ก็อาจได้รับบริการฟรีๆ ก็มี ส่วนประเด็น Contributor 
หรือผู้ ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม ผมคิดว่าสิ่งท่ีต้องระมดัระวงัคือ ต้องไม่มองว่ามนัคือเร่ืองของ
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เงิน สิ่งท่ี Contribute อาจเป็นเร่ืองของความรู้สึกหรืออะไรท่ีเข้าข่าย ดงันัน้ ไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปนานแคไ่หน เราทกุคนล้วนแต่เป็น Contributor ได้ สภาพสงัคมแบบดิจิทลัช่วยให้
เกิดการจบัคูไ่ด้ง่ายขึน้ ก่อนหน้านีเ้ราอาจไมรู้่เลยวา่มีใครท่ีประสบความล าบากอยู่หรือใคร
ท่ีต้องการได้รับความช่วยบ้าง แตจ่ากระบบออนไลน์นีจ้ะท าให้เรามองเห็นความต้องการ
เหล่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น อาลีบาบาของจีนได้ท าประกนัการรักษาทางการแพทย์ 0 หยวน
ขึน้ ประกนั 0 หยวนคือ การระดมทนุเป็นกองทนุหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือคนท่ีไม่สามารถจ่ายคา่
รักษาพยาบาลได้ ในความเป็นจริงแล้วสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ ณ เวลานีอ้าจจะเป็นเร่ืองของ การ
แบ่งปันเวลา หรือปัจจัยในลักษณะคล้ายคลึงกันนี  ้ไม่ใช่เร่ืองเงินอย่างเดียว ผมคิดว่า
ปัจจุบันนีส้ิ่งท่ีส าคัญเหนืออ่ืนใด คือ การชักน าการสร้างโครงข่ายความรู้สึก (emotion 
networking) ดงัเชน่ ในกรณีของ Young Happy ท่ีสร้างชมุชนท่ีน าเสนอเร่ืองราวดีดี ซึ่งจะ
น าเสนอเป็นล าดบัตอ่ไป 

 
ดร.คมิ:  ส าหรับผมก็จะมี 2 ประเด็นด้วยกนั หนึ่งคือ สภาพแวดล้อมการท างานของผู้สูงอายุ เม่ือ

เทียบกับประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุท่ีอายุยงัไม่ถึง 75 ปีมากกว่าญ่ีปุ่ น รัฐบาล 
เกาหลีใต้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งก็คือ ระบบการสง่เสริมการสร้างงานให้กบัผู้สงูอายใุน 
เกาหลีใต้  จงึมีการสง่เสริมการสร้างงานเป็นอยา่งมาก 
 
ส่วนเร่ือง Welfare Center หรือ ศนูย์ให้บริการสวสัดิการตา่งๆ ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่
การด าเนินการโดยหน่วยงาน รัฐบาล แต่เป็นการด าเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ กล่าวคือ มีการบงัคบัว่าหากองค์กรเอกชนท่ีสร้างเคหสถาน
หรือสร้างแมนชั่นเพ่ือการอยู่อาศัยครบก่ีหลังแล้ว จะต้องมีการสร้างศูนย์สวัสดิการ 
(Welfare Center) ลงไปในโครงการแมนชั่นท่ีสร้างขึน้มาด้วย นั่นหมายความว่า 
ภาคเอกชนเป็นผู้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเหลา่นีข้ึน้มาเอง ผู้ ท่ีท างานในศนูย์เหล่านีคื้อ 
นกัสงัคมสงเคราะห์ โดยได้รับคา่จ้างและคา่แรงจากรัฐบาล แตไ่ม่ได้รับเงินจากรัฐทัง้หมด 
ศนูย์ฯ สามารถขอรับความชว่ยเหลือจากภาคเอกชน โดยขอรับเงินบริจาค เช่น ส่งแผนการ
ด าเนินการเป็นราย 5 ปี หรือ 7 ปี แล้วส่งไปยงับริษัทใหญ่ๆ เช่น ซมัซุง แอลจี หรือบริษัท
อ่ืนๆ เพ่ือขอรับเงินอดุหนนุมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของศนูย์เหล่านี  ้ดงันัน้ หากถามว่า
ใครเป็นผู้ด าเนินการการท างานของศนูย์เหล่านีแ้ล้ว ในส่วนตวัผมมองว่าเป็นความร่วมมือ
กนัหลายๆ ภาคสว่นโดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน 
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สรุปกำรสัมภำษณ์คุณธนำกร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตัง้กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม Young Happy 
 คณุธนากร พรหมยศหรือคณุแก๊ป เป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้แอปพลิเคชนัโทรศพัท์มือถือ เว็บไซต์ และส่ือ
สงัคมออนไลน์ ช่ือ ยงัแฮปปี ้(Young Happy)  เป็นแพลตฟอร์มดิจิทลัเก่ียวกับผู้สูงวยัของประเทศไทย 
ปัจจบุนัมีสมาชิกมากกว่า 56,000 คน คณุแก๊ปริเร่ิมธุรกิจนี ้เพราะมองเห็นปัญหาว่าประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรผู้สงูวยักว่า 14 ล้านคนท่ีเม่ือถึงวยัเกษียณก็จะอยู่ติดบ้าน ไม่ได้ท ากิจกรรมอะไร ทัง้ๆ ท่ี หลายคน 
เป็นผู้สงูวยัท่ีมีคณุภาพหรือ active senior ยงัเป็นก าลงัส าคญัช่วยพฒันาประเทศได้ ปัจจบุนั ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่สงัคมเมืองมากขึน้ การพดูคยุส่ือสารน้อยลงจึงท าให้มีผู้สงูวยัจ านวนกว่า 3 ล้านคนท่ีอาศยัอยู่ใน
เมืองร้อยละ 60 มีสภาวะจิตใจย ่าแย่ รู้สึกเหงาและว่างเปล่า แม้จะได้รับการศกึษาท่ีดีหรือมีเงินพอใช้ ก็ไม่
สามารถแก้ไขได้ เพราะมาจากพืน้ฐานความใกล้ชิดจากครอบครัวและเพ่ือน คุณแก๊ปมองว่าถึงกายจะ
แข็งแรง แต่ใจก็ห่อเห่ียวจนป่วยได้ บุตรหลานต้องป้องกันไม่ให้ผู้ สูงวยัติดเตียง ติดบ้าน ควรสนบัสนุนให้
ออกมานอกบ้านท ากิจกรรมร่วมกบัคนอ่ืน ยงัแฮปปีจ้งึออกแบบธุรกิจขึน้มา เพ่ือสร้างพืน้ท่ีและชมุชนให้ผู้สงู
วยัได้ออกมาท ากิจกรรมร่วมกนั มีเปา้หมายเพ่ือลดภาวะซมึเศร้าวา่งเปลา่ ชว่ยสง่เสริมสขุภาวะแก่ผู้สงูวยั 
 “ท าไมแม่ท าไม่ได้” เช่ือว่าบุตรหลานหลายท่านน่าจะเคยพดูค านีก้ับผู้สงูวยัเวลาต้องสอนท่านใช้ 
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ทางกลุม่จงึรวมตวักนัเป็นกลุ่มจิตอาสาช่วยสอนการใช้งานเทคโนโลยีให้กบัผู้สงูวยั นบัว่า
เป็นกิจกรรมแรกของกลุ่ม จากนัน้ได้สอนใช้ Line Facebook Youtube เพิ่มด้วย เพราะเม่ือคณุว่างคณุก็จะ
ต้องการเพ่ือนมากขึน้ social media แม้จะเป็นดาบสองคม แตก็่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้สงูวยัคลายเหงา ดิจิทลั
ยงัมีบริการในชีวิตประจ าวนัท่ีจ าเป็น เอือ้ให้ชีวิตผู้สงูวยัสะดวกสบายขึน้ เราก็ได้สอนให้ผู้สูงวยัสามารถใช้
บริการเรียกแท็กซ่ีออนไลน์ สัง่อาหารออนไลน์ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ หลงัจากมีสมาชิกมากขึน้กลุ่มก็เพิ่ม
รูปแบบกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการท่ีหลากหลายของสมาชิก เช่น ฝึกการนวดหวัใจผายปอดกู้ ชีพ
(CPR) ท างานฝีมือ เขียนโปรแกรม ชมภาพยนตร์ร่วมกนั เรียนแตง่หน้า ฯลฯ การสมัมนาในวนันีก็้มีผู้สงูวยั
หลายท่านท่ีติดตามมาจากกลุ่มยงัแฮปปี ้กิจกรรมท่ีผ่านมาพบว่าผู้สูงวยัท่ีอายุมากท่ีสุดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
คืออาย ุ87 ปี โดยคนท่ีพามาคือ ลกูสาวอายุ 62 ปี ซึ่งก็นบัว่าเป็นผู้สงูวยัทัง้คู่ ผลส ารวจกิจกรรมของยงัแฮป
ปี ้พบวา่ กิจกรรมเหลา่นีช้ว่ยลดความรู้สกึโดดเด่ียวของผู้สงูวยัได้ถึงร้อยละ 60  

เวทีสานเสวนา ไทย-ญ่ีปุ่น (1)  
บทบาทคนรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจเพ่ือผู้สูงวัยในโลกดจิิทัล  

โดยคุณโยจิโร โคชิ ผู้ก่อตัง้และประธานบริษัท TalentX และ  
คุณธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตัง้กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม Young Happy  

ด าเนินรายการโดยคุณประสาน อิงคนันท์  
10.45 - 11.30  
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กลุม่จดักิจกรรมเร่ือยมาจนกระทัง่ได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ(สสส.) จึงท าให้สามารถขยบัขยายกิจกรรมให้กว้างมากขึน้ ในปี 2562 นี ้กลุ่มจะเน้นโครงการท่ี
สง่ผลเชิงบวกตอ่สงัคม โดยตัง้ใจท าเร่ือง ”ธนาคารเวลา” ให้ส าเร็จ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูวยัเป็น active senior 
ทัง้นีย้งัร่วมมือกบัองค์กรท่ีต้องการเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือ เช่น คณุเธนศ สมาชิกท่านหนึ่งของกลุ่มท่ีถึงแม้จะ
เป็นผู้สงูวยัแล้วแตเ่ก่งเทคโนโลยี คณุเธนศจงึได้ไปท างานกบัคนไร้บ้าน เรามีความสขุมากขึน้จากการให้ 
 กิจกรรมของกลุ่มยงัแฮปปีน้อกจากสร้างความสนุกสนาน ท าให้ไม่เบื่อ ไม่เหงา ยงัช่วยให้ผู้สูงวยั 
พึ่งพาตวัเองได้ การอบรมเพียงไม่ก่ีครัง้อาจไม่ได้ท าให้เขาใช้งานเทคโนโลยีได้เก่ง แตอ่ย่างน้อยกลุ่มเช่ือว่า
มนัสร้างก าลงัใจและผลกัดนัให้ผู้สูงวยักล้าท าสิ่งใหม่ ครอบครัวของผู้สงูวยัก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้
ด้วย แพลตฟอร์มของกลุม่จงึกลายเป็นพืน้ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์ของครอบครัว กลุ่มไม่เพียงเลือกกิจกรรมท่ีเขาช่ืน
ชอบเท่านัน้ ยงัเลือกกิจกรรมท่ีท้าทายศกัยภาพของผู้สูงวยั กลุ่มเคยสอนผู้สงูวยัให้เล่นเกมส์ ROV ซึ่งเป็น
เกมส์ท่ีนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้สงูวยัก็ได้เข้าใจลูกหลานในมุมใหม่ๆ ในทางกลบักันจิตอาสาหรือทีมงาน
ของกลุม่ก็ได้เข้าใจความต้องการของผู้สงูวยัมากขึน้ ได้ฝึกให้ตนเองใจเย็นลง ท ากิจกรรมแบบคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป ได้เข้าใจวา่เร่ืองบางเร่ืองผู้สงูวยัก็รู้มากกว่า นอกจากการจดักิจกรรมแบบลงมือปฏิบตัิ กลุ่มยงัเสริมองค์
ความรู้อนัเป็นประโยชน์ เชน่ ความรู้เก่ียวกบัโรคตา่ง ๆ การดแูลตนเอง ฯลฯ  
 ยงัแฮปปีเ้ร่ิมจากทีมงานเพียงแค ่2 คน คณุธนากรอยากให้คนรุ่นใหมเ่ห็นวา่ตนสามารถลกุขึน้มา 
เปล่ียนแปลงสงัคมได้ ในอนาคตยงัแฮปปีจ้ะขยายฐานการใช้งานไปสูช่าวตา่งชาตแิละ expats ในเมืองไทย 
ยงัแฮปปีเ้ช่ือวา่กลุม่ผู้สงูวยัท่ียงัมีก าลงั ไมว่า่จะเชือ้ชาติ ศาสนาใดก็ตา่งอยากรู้สกึมีคณุคา่ “ไมมี่ใครอยาก 
ถกูทิง้ไว้” ทกุคนต้องการมีชีวิตบัน้ปลายท่ียงัมีความสขุ 
 
สรุปกำรสัมภำษณ์คุณโยจิโร โคช ิผู้ก่อตัง้และประธำนบริษัท TalentX 
 คณุโยจิโร โคชิเจ้าของบริษัท TalentX เป็นบริษัทเก่ียวกบั IT เร่ิมจดัตัง้เม่ือ 7 ปีท่ีแล้ว โดยเร่ิมจาก
จดัท าเว็บไซต์จัดหางานระหว่างไทยกับญ่ีปุ่ นช่ือ waku waku เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีคนพูดญ่ีปุ่ น
ได้มากและมีบริษัทญ่ีปุ่ นอยูเ่ยอะราว 10,000 แหง่ อีกทัง้ ประเทศญ่ีปุ่ นก็ต้องการทรัพยากรบคุคล เน่ืองจาก
ญ่ีปุ่ นมีจ านวนประชากรวยัแรงงานลดลงมาก waku waku จึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของทัง้บริษัทญ่ีปุ่ นท่ีต้องการแรงงานและแรงงานชาวไทยท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่ นได้ ระบบจบัคู่(matching) เพ่ือ
จดัหางานนีท้ างานได้อยา่งรวดเร็ว ในชว่งระยะเวลา 3 ปีหลงัเปิดเว็บไซต ์เว็บไซต์ช่วยให้คนหางานเข้ามาใน
ประเทศได้มาก เม่ือไทย-ญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จแล้ว คุณโยจิโร โคชิได้ขยายไปยังประเทศรัสเซียท่ีมี
วิศวกรจ านวนมาก ในขณะท่ีญ่ีปุ่ นยังขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีวิศวกร ปัจจุบนั TalentX มีส านักงานทัง้ใน
ประเทศแถบอาเซียน รัสเซีย ยโุรป และในอนาคตคาดวา่จะขยายไปยงัอเมริกาใต้และทวีปอ่ืนๆ  
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 ขณะนี ้TalentX ยงัไมไ่ด้ท างานกบัผู้สงูวยัโดยตรง แตรู้่จกักบัคณุธนากรและเห็นตรงกนัวา่เทคโน- 
โลยีจะเข้ามามีบทบาทกบัผู้สงูวยัอยา่งมาก วนันีจ้งึขอเสนอแนวทางและตวัอย่างบางประการท่ีเป็นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ฟัง อนัได้แก่ 
  1. การจดัหางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นผู้สงูวยัยงัคงท างานได้อยู่ ซึ่ง
เป็นการท างานแบบมีรายได้จริงๆ ไมใ่ชจ่ิตอาสาหรือธนาคารเวลา แพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะช่วยให้ผู้สงูอายุ
หางานได้ง่ายขึน้ ไม่เพียงแตผู่้สงูวยั อนัท่ีจริงมีผู้คนจ านวนมากท่ีต้องการหางาน ยกตวัอย่างเช่น ผู้หญิงท่ี
เพิ่งคลอดลกูแล้วยงัไม่ได้กลบัไปท างาน ต้องการหางาน part-time ก็สามารถเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีหางานนีไ้ด้ 
หรือพยาบาลญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นอาชีพท่ีท างานหนกัมาก หลายคนก็ไม่ต้องการท างานในโรงพยาบาลหรือศนูย์
บริบาลแบบเต็มเวลา ก็สามารถมาท างานเป็นพยาบาลตามบ้านหรือดแูลผู้ ป่วย/ผู้สูงวยัเป็นช่วงเวลาแทน 
โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ชว่ยเช่ือมโยงความต้องการนีเ้ข้าหากนั 
  2. พฒันา AI เพือ่สงัคมผู้สูงวยั ตวัอย่างเช่น Smart Wheelchair วีลเเชร์เคล่ือนท่ีอตัโนมตัิ
คิดค้นโดยบริษัท Whill ควบคมุตวัเองได้โดยก าหนดเส้นทางไว้แล้ว ขณะนี ้สนามบินบางแห่งได้น า smart 
wheelchair ไปใช้บ้างแล้ว ปัจจบุนัธุรกิจนีไ้ด้ขยายไปยงัอเมริกาและยโุรป 
  3. สนบัสนุนทกัษะด้านเทคโนโลยีและการใช้งานแฟลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสดุแก่ผูสู้งวยั เม่ือเราพดูถึง start up เราก็มกัจะนึกถึงคนรุ่นใหม่ ท างานด้านไอที แตจ่ะยกตวัอย่าง
ท่ีเมืองฟุกุโอกะ มีธุรกิจขายรองเท้าเก๊ียะของผู้สูงวัยท่านหนึ่ง อายุ 85 ปี ท่านได้ทดลองใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ส่ง เสริมธุรกิจของตน เกิดเป็นร้านค้าขายรองเท้าเก๊ียะออนไลน์ ในระยะแรกเร่ิมก็ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยคนรุ่นใหม่เข้าไปสอนใช้งาน อีกตัวอย่างหนึ่งคุณมาซาโกะ วากะมิยะ ผู้ ผันตนเองเป็น
นกัพฒันาเกมจดัชัน้วางตุ๊กตาส าหรับผู้สงูวยัตอนอายุ 81 ปี ด้วยเหตผุลท่ีว่าผู้สงูวยัเคล่ือนไหวได้ช้ากว่าวยั
อ่ืน เกมท่ีออกแบบไว้เเล้วมีความเร็วมากเกินไปท าให้ผู้สูงวยัเล่นได้ไม่ถนดั คณุมาซาโกะ วากะมิยะถือว่า
เป็น active senior ท่ีมีช่ือเสียงมาก ทา่นได้รับเกียรตใิห้ไปพดูบนเวที TED Talk น่ีเป็นตวัอย่างท่ีท าให้เห็นว่า
ผู้สงูวยัสามารถริเร่ิมท าสิ่งใหม่ๆ  ได้ไมต่า่งจากวยัอ่ืนๆ 
 คณุธนากรมีข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการของผู้สงูวยัในชมุชนละเอียดมาก หากร่วมมือกนัท าธุรกิจ
บริการถึงบ้านส าหรับผู้สงูวยัในหลากหลายบริการก็มีความเป็นไปได้สงู คณุโยจิโร โคชิ ท่ีเป็นคนญ่ีปุ่ นมอง
ว่าสงัคมไทยมีบรรยากาศท่ีเอือ้ให้คนกล้าออกมาท าสิ่งใหม่ๆ ง่ายกว่าสงัคมญ่ีปุ่ น หากมีเวทีท่ีให้คนรุ่นใหม่
และคนสูงวยัได้มาเจอกันก็จะส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพของผู้สูงวยัได้ไม่ยาก จุดส าคญัคือ
สงัคมต้องไมม่องผู้ ริเร่ิมท าสิ่งท่ีใหมเ่ป็นคนแปลกเพียงเพราะเขาท าสิ่งท่ีแตกตา่ง 
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อรรถ: หากเปรียบเทียบว่าครูเล็กเป็นใครในญ่ีปุ่ นก็น่าจะเป็นคณุ ครุานางิ เท็ตสึโกะ หรือ ผู้ เขียน

หนงัสือเร่ือง โต๊ะโตะจัง ผู้บุกเบิกวงการโทรทศัน์ของญ่ีปุ่ น  ครูเล็กเป็นผู้บุกเบิกการท า
ละครโทรทศัน์ท่ีไมมี่การบอกบท เป็นผู้ ริเร่ิมผลิตละครเพลงในประเทศไทย รางวลัมากมาย
ท่ีครูเล็กได้รับการันตีว่าเป็นผู้ ท่ีมีคณุูปการมากมายต่อวงการบนัเทิง แตปั่จจบุนัครูเล็กผนั
ตวัมาท าโรงเรียน อยากให้ครูเล็กเล่าให้เราฟังว่าเป็นมาอย่างไรจึงเลือกท่ีจะท าโรงเรียน 
 

ภทัราวดี: จริงๆ มนัน่าจะมีค าท่ีเรียกพวกเราท่ีดีกว่านีน้ะคะ(หวัเราะ) ดิฉันชอบเรียกตวัเองว่าเป็นวยั 
ผู้ใหญ่ ไม่ได้แก่ ไม่ใช่พ่ี ค านีจ้ะคอยเตือนตวัเองว่าเราเป็นผู้ ใหญ่แล้ว เด๋ียวจะย้อนให้ดวู่า
กว่าจะเป็นผู้ ใหญ่ตอนนี ้แต่ก่อนท าอะไรบ้าง (ครูเล็กแนะน าตวัเองด้วยการเปิดคลิปราย- 
การโทรทศัน์ของครูเล็กเม่ือ 40 ปีท่ีแล้วให้ชม) ศิลปะไม่ว่าเก่าหรือใหม่ตา่งก็ดีทัง้นัน้ น่ีคือ
เหตผุลว่า ท าไมถึงไปท าโรงเรียน จะเรียกว่าเป็น start up ก็ได้เพราะเร่ิมท างานแบบใหม่ 
ย้ายจากอาชีพนกัแสดงมาเป็นครูตอนอายุ 60 ปี ดิฉันคิดว่าทกุครัง้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการย้ายท่ีอยู่อาศยั ตกงาน เร่ิมงานใหม่ ฯลฯ ถือเป็นการเร่ิมต้นใหม่ 
เป็นการ reborn (เกิดใหม่) ของตวัเอง จะเรียกว่า start up ได้ไหม เป็น start up แห่งชีวิต
เราอาย ุ60 ปีคนอาจจะมองว่าแก่ เป็นผู้สงูวยัแล้ว แตอ่ย่างท่ีเรียนไป ดิฉันคิดว่าน่ีคือการ
เป็นผู้ ใหญ่เต็มตวั เราต้องเติบโตไปเป็นสิ่งท่ีดีกว่า เติบโตอย่างผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญ ดิฉันไม่เคย
คิดว่าตัวเองแก่เลย ชอบท างานกับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีไม่ค่อยได้รับโอกาส ปีนรัว้
โรงเรียนไปสอนเด็กเร่ร่อน ชวนเด็กๆ เหล่านัน้เล่นสเกตบอร์ด ทัง้หมดเกิดจากความรู้สึก
ท่ีว่า สมยัเราเป็นเด็ก เราได้รับโอกาสท่ีดี เจอครูท่ีดี ทัง้เพ่ือนและพ่อแม่ตา่งมอบสิ่งท่ีดีให้
ดฉินั ดฉินัจงึอยากมอบสิ่งเหลา่นีใ้ห้กบัเดก็รุ่นใหม ่ 

  
บางทีการมีอายมุากก็ใช้เป็นข้ออ้างได้นะ อย่างเช่น นกัแสดงรุ่นใหญ่ๆ บางทีเราไม่อยาก
ท างาน เราอ้างว่าเราป่วยไข้ขึน้ก็ได้ แตด่ิฉันกลบัรู้สึกว่ายิ่งป่วยยิ่งต้องออกไปท าอะไรข้าง

เวทีสานเสวนา ไทย-ญ่ีปุ่น (2)  
บทบาทส่ือ ศิลปะวัฒนธรรม ต่อการสร้างพลังบวกและเติมเตม็พลังชีวิตให้กับสังคมไทยโดยผู้สูงวัย
ที่มีพลังในโลกยุคดจิิทัล  โดยคุณภัทราวดี มีชูธน(ครูเล็ก) ผู้ก่อตัง้และประธานคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหนิและคุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตัง้บริษัท บุญมีฤทธ์ิ จ ากัด   
ด าเนินรายการโดยคุณอรรถ บุนนาค  

11.30 - 12.30  
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นอกบ้าง ไปบริหารลมหายใจให้เราหายป่วย ตอนดิฉันอายุ 60 ปีป่วยเป็นคลอเลสตอรอล
สงู หมอก็ให้ยามาทานเยอะมาก รู้สึกว่าถ้าวนัหนึ่งไม่มียาเราจะท าอย่างไร เลยโยนยาทิง้
หมด แล้วย้ายมาหัวหิน เรามีท่ีดินอยู่ ตอนแรกจะให้คนอ่ืนเช่า แต่พอมายืนอยู่บนท่ีดิน
ตวัเอง อากาศดี มีแดด ลมเย็น เลยตดัสินใจได้ว่าบัน้ปลายจะอยู่ท่ีน่ี อยากท าโรงเรียน แต่
ก่อนแม่ก็เปิดโรงเรียนช่ือโรงเรียนสพุตัรา ท่ีตอ่มากลายเป็นภัทราวดี เธียเตอร์ท่ีกรุงเทพฯ 
ตอนเดก็ๆ ไมช่อบ ไม่คิดอยากท าตอ่ คิดดสูิว่าตัง้รอถึงอายุ 60 ปีถึงจะฉลาดเข้าใจว่าจริงๆ 
แมไ่มไ่ด้ง่ีเง่า  

  
ตอนแรกท่ีเปิด ท าแคร่ะดบัมธัยม ตอ่มาหม่อมดษุฎี บริพตัรท่านมาเย่ียมชมแล้วชอบมาก 
เลยยกทีมท่ีทา่นได้ฝึกไว้มาสอน ก็เลยได้เปิดอนบุาลกบัประถมเพิ่ม ท่ีน่ีเน้นสอนทกัษะชีวิต 
เรียนอย่างไรให้สนุก ทะเลาะกับพ่อแม่อย่างไรให้ท่านยิม้ ให้เด็กๆ ช่ืนชมสิ่งท่ีพ่อแม่ท า 
เดก็ผู้ชายจะช่วยเด็กผู้หญิงอย่างไร ฝึกเป็นสภุาพบรุุษ การเรียนต้องไม่น่าเบื่อ เป็นเสมือน
ดอกไม้ล่อเขาอยากเข้ามาเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่จะไปบอกพ่อแม่ว่าให้ลกูมาเรียนทกัษะชีวิต 
เขาไมเ่ข้าใจหรอก ก็บอกให้เขาเข้ามาเรียนศิลปะการแสดงใช้จดุนีเ้ป็นทางผ่าน เด็กๆ ท่ีไม่
คอ่ยชอบเรียนน่ีส่งมาได้เลย ดิฉันเช่ือว่าในโลกไม่มีเด็กโง่หรอกคะ่ เราไม่เก่งสายวิทย์เลย 
พ่อก็ว่าเราโง่ แตพ่อย้ายไปเรียนองักฤษกลบัท าได้ดีมาก เลยเข้าใจว่ามนัอยู่ท่ีครูผู้สอน ครู
ท่ี ดี ต้องสอนเ ร่ืองยากให้ เ ข้าใจไ ด้ง่ าย  อย่างตอนไปขอตัง้ โ รง เ รียนก็ยากมาก 
กระทรวงศกึษาธิการชอบพดูอะไรให้มนัยาก 
 
ท างานกบัเดก็ๆ จะแบง่เป็นสองภาค ภาคแรกคือเดก็มีสตางค์ท่ีโรงเรียนกบัภาคสองคือเด็ก
ข้างถนน การท างานกบัเด็ก เราเองต้องไม่หยดุเรียนรู้นะ ทกุวนันีใ้ครมีสอนอะไรท่ีไหนก็ไป 
กล้าท าอะไรยากๆ ไม่กลัวตาย ไปเข้าค่ายกระโดดหอสูงก็กล้าท า ล่าสุดดิฉันก็ไปเรียน
ไวโอลิน เรียนไปท าไม? เรียนไปเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็ๆ เดก็เห็นเราเล่นดนตรี เด็กก็
อยากเล่นตาม ตอนนีท่ี้โรงเรียนมีเด็กเล่นดนตรีเต็มไปหมด ดิฉันก็ร้องอย่างเดียว ส่วนเด็ก
ข้างถนนเขาไม่ได้มีโอกาสท่ีดี เราเลยท าโครงการเล่นสเกตบอร์ดกบัสอนไวโอลิน เด็กบาง
คนเคยตดิคกุ เลน่ยา ตอนนีก็้ไมต่ดิแล้วมาเลน่สเกตบอร์ดกนัแทน ต้องหาอะไรท่ีสนกุ เส่ียง 
เร็ว เขาจะสนใจ อยากท า เขาเคยพูดกบัดิฉันว่าไม่เคยมีผู้ ใหญ่คนไหนสนใจยอมรับในตวั
ผมเลย อนัท่ีจริง เด็กเหล่านีเ้ขาแคต้่องการคนสนใจ ต้องการความรักคะ่ เด๋ียวนีค้รอบครัว
เล็กลง บางทีลูกท่ีอยู่กับพ่ีเลีย้ง ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่  เขาอาจจะขาดความรักได้
เหมือนกันนะคะ คิดว่าผู้ ใหญ่ไม่ควรเกษียณตวัเอง อย่างน้อยก็น าสิ่งท่ีเรามีอยู่ในตวัจาก
ประสบการณ์สว่นตวัความเช่ียวชาญสว่นตวัถ่ายทอดไปสูเ่ดก็ๆ ได้ 
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อรรถ: ครูเล็กท าอย่างไรถึงผลกัดนัตวัเองให้ไปคลกุคลีหรือมีกิจกรรมร่วมกบัเดก็ยคุใหม่ มีเคล็ด
ลบัอะไรไหมครับท่ีจะท าให้เดก็ยอมรับในตวัเรา 

 
ภทัราวดี: ดฉินัเป็นคนทนัสมยัตัง้แตเ่ดก็ ชอบอา่นและต้องตามโลกให้ทนั จนกลายเป็นนิสยัติดตวั ทัง้

ความคิด รสนิยม การกิน การแตง่ตวั เราจะไม่ยอมตกยคุ ไม่ยอมเชย ไม่เชยทางความคิด 
อยา่งตอนท่ีเพิ่งเร่ิมมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ  อายปุระมาณ 30 ปีก็ไปยืนด ูหดัท าเอง เร่ิมท าครัง้
แรกก็หดัใช้ photoshop เลย แตก็่ไม่ได้เก่งไปซะทกุอย่างนะคะ อย่างเร่ืองเด็กด้อยโอกาส
คิดจะเข้าไปก็เข้าเลย โทรศพัท์ติดตอ่ไปเลย ไม่มีความรู้สึกว่าต้องไว้ตวั พาครูไปสอนพวก
เขา ชวนเด็กๆ ไปกิน MK เอาสเกตบอร์ดไปให้เล่น ก็เกิดจากการคิดแล้วท าเลย อนัท่ีจริง
ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากคณุทิชา ณ นคร ผู้ อ านวยการบ้านกาญจนาภิเษก ท่านสอน
เร่ืองการดแูลเดก็ท่ีมีรอยร้าว เราจะเปล่ียนเขาให้เป็นเดก็มีรอยยิม้ได้อยา่งไร  

 
อรรถ: แต่ผมมองว่าครูเล็กเป็นสาวเปรีย้วอยู่แล้ว ความกล้า ความอยากทันสมัยมันอยู่ในจิต

วิญญาณ แตผู่้สงูวยับางท่านท่ีชอบอยู่ในพืน้ท่ีท่ีตนเองสบายใจ(comfort zone) อยากเกิด
ใหม ่กล้าท าอะไรใหม่ๆ  แบบครูเล็กควรท าอยา่งไรดี ครูเล็กมีค าแนะน าอะไรไหมครับ 

 
ภทัราวดี: เร่ืองนีด้ิฉันคิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับ มนัไม่ใช่มอบวิชาให้และได้รับวิชากลับมา แต่มนัคือวิชา

ชีวิต งานสอนน่ีเหน่ือยนะคะ ได้ออกก าลงักาย เราแข็งแรงขึน้จากการสอน ก่อนอ่ืนเราคง
ต้องรู้จกัตวัเองก่อนว่าเราท าอะไรได้บ้าง ท าได้แคไ่หน เราเช่ียวชาญอะไรบ้าง บางครัง้เรา
นัง่เลา่เร่ืองเก่าๆ มนัก็คือประวตัิศาสตร์อย่างหนึ่งนะ ประวตัิศาสตร์แบบมขุปาฐะ ไม่ว่าจะ
ท าอาหาร งานบ้านงานเรือนเหล่านีเ้ป็นองค์ความรู้นะคะ อย่าไปมองว่าตวัฉันท าได้เล็ก 
น้อยไม่มีคา่อะไรหรอก ต้องท าให้สมดลุกนัระหว่างขนบนิยมกบัสมยัใหม่ บางครัง้คนแก่ขี ้
บน่เกินไปอนันีเ้ร่ืองจริงคะ่ อย่าขู่ให้เด็กเสียขวญั ต้องมีวาทศิลป์ การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ 
ก็ต้องมีวิชาเก่า ถ้าเราไมส่อน เดก็จะเอาอะไรไปตอ่ยอด 

 
อรรถ: เราฟังครูเล็กในมุมของผู้ ใหญ่จะเข้าไปประสานเด็กอย่างไรไปแล้ว ตอนนีอ้ยากให้คุณ

ประสานเล่าให้ฟังเก่ียวกับรายการผู้ สูงวัยท่ีท าอยู่บ้าง ท าไมถึงเกิดความสนใจในกลุ่ม
ผู้ใหญ่ขึน้มา 

 
ประสาน:  ตอนแรกผมไม่คอ่ยเช่ือว่าเราก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมสงูวยั แตพ่อท ารายการลุยไม่รู้โรย ก็ได้ 

สมัผสัสงัคมผู้สงูวยัมากขึน้ เร่ิมมีความเข้าใจ แรกๆ ช่องจดัให้รายการเราอยู่ตีห้า เข้าใจว่า
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เขาคงคดิวา่ผู้สงูวยัต่ืนเช้า แตพ่อลงพืน้ท่ีจริงๆ ก็พบวา่ผู้สงูวยัเขาต่ืนเวลาปกติกนันะครับ 8 
โมง 9 โมง กลุม่ผู้สงูวยัในชนบทเป็นกลุ่มท่ีท างานไม่หยดุ ไม่มีวยัเกษียณชดัเจน เน่ืองจาก
เป็นสงัคมเกษตรกรรม ผู้สงูวยัจดัวา่เป็นผู้ ท่ีมีภมูิปัญญาเก่าๆ รู้เร่ืองบางเร่ืองอย่างแตกฉาน 
เร่ืองฟักทอง เร่ืองก๋วยเต๋ียว อย่างงานค้าขาย ส าหรับผู้สงูวยัมนัไม่ใช่อาชีพนะครับ มนัคือ
การแบง่ปัน ได้เปิดร้านมีคนเข้ามาแวะเวียน ในรายการนีเ้ราไม่ได้เห็นแคผู่้สงูวยัออกมาท า 
งานเพียงเท่านัน้ เนือ้ในเราสอดแทรกบริบทสงัคมอ่ืนเข้าไปด้วย พอท ารายการนีไ้ปเร่ือยๆ 
เราก็ได้เรียนรู้ว่าเรามีมายาคติต่อผู้ สูงวัยนะครับ จริงๆ แล้วผู้สูงวัยเป็นกลุ่มคนท่ีมีความ
หลากหลาย ผู้ สูงวยัจะท าหน้าท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กับผู้สูงวยัด้วยกันเอง  ยกตวัอย่าง 
คณุยายหิมเขาลุกขึน้มาเตะตะกร้อกับลกูหลาน มีคนเข้ามาชมคลิปนีเ้ยอะผู้ชมท่ีเป็นผู้สูง
วยัก็ได้รับแรงบนัดาลใจ เขาจะหนักลบัมาทบทวนตวัเองวา่เราจะแก่แบบนีไ้ด้ไหม หรือบตุร
หลานก็อาจจะมองว่าอยากให้พ่อแม่แก่แล้วเป็นแบบนี ้เร่ืองราวของคนคนเดียวมนัเช่ือม 
โยงไปหลายบริบทครับ 

   
อีกคลิปหนึ่ง ได้ท างานร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) ท่ี
ต้องการน าเสนอเร่ืองผู้สงูวยันัน้เป็นก าลงัส าคญัช่วยเปล่ียนบ้านเมืองได้ เป็นคลิปท่ีปล่อย
ในส่ือออนไลน์ ต้องการให้คนดูแล้วสนุก เลยออกมาเป็นคลิปของคุณยายท่านนีท่ี้อายุ
เกือบ 90 ปี น าเสนอประเด็นท่ีว่า สงัคมนีมี้อคติแห่งวยั บางครัง้เราเหยียด เราตีกรอบผู้สงู
วยัว่าต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่ง อนัท่ีจริงแล้วมีผู้สงูวยัจ านวนมากท่ีอยากลกุขึน้มาท าอะไร
มากมาย 
 
โครงการ The Senior จึงต้องการส่ือสารตอกย า้ว่าผู้สงูวยัไม่ใช่คนอายมุาก แตคื่อทศันคติ 
กลา่วคือ ผู้สงูวยัจะมีความคิดว่าฉันแก่แล้ว ฉันต้องเป็นแบบท่ีคนอ่ืนอยากให้เป็น รายการ
จงึน าเสนอให้เป็นรายการเรียลลิตีพ้าผู้สงูวยัออกจากกรอบเดิมๆ เช่น คณุปา้ท่านหนึ่งเป็น
แม่เพลงเหย่ย(ลกัษณะเพลงพืน้บ้านของภาคกลาง)ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี เราก็ชวนคณุป้า
มาแรพแล้วผลิตมิวสิกวีดิโอ บางครัง้คณุป้าไปเล่าประสบการณ์ในลกัษณะครูภูมิปัญญา 
เดก็ก็ไมค่อ่ยอยากฟัง มนัไม่ร่วมสมยักบัเขา แตพ่อปรับให้ร่วมสมยัมากขึน้ ร้องเพลงเหย่ย
ท่ีเป็นแรพก็เข้าถึงเดก็ๆ ได้ง่าย ในเม่ือสงัคมก าลงัเปล่ียนทิศทาง ผู้สงูวยัมีบทบาทในสงัคม
มากขึน้ วันข้างหน้าภาษีของประเทศจะถูกใช้กับผู้สูงวัยเยอะมาก หากไม่เปล่ียนแปลง
ทศันคติแห่งวยัก็อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งแบง่พรรคแบ่งพวก ระหว่างคนสงูวยักบัคนวยั
ท างานได้ เพราะคนวัยท างานอาจไม่เข้าใจว่าท าไมต้องเอือ้ภาษีให้กับผู้ สูงวัยท่ีไม่ได้
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ท างานแล้วอีก อนัท่ีจริงทศันคติแห่งวยัไม่เฉพาะแค่ผู้สูงวยันะครับ ในเด็กก็มี เช่น คิดว่า
เธอยงัเดก็จะท าอยา่งนัน้อยา่งนีไ้มไ่ด้ เป็นต้น 

 
อรรถ: อนัท่ีจริงองค์การสหประชาติก าหนดไว้ว่ามีอคติ 3 เร่ืองท่ีไม่ควรเหยียดนะครับ นัน่ก็คือ  

เชือ้ชาติ เพศ และวยั การมีคติท่ีไม่ดีไม่ว่าวยัไหนก็ถือเป็นการเหยียดแบบหนึ่ง คนไทยยงั
ไมค่อ่ยตระหนกัรู้เร่ืองนี ้

 
ประสาน: ไม่ว่าวยัไหนเราก็ต้องลดอคติลงครับ เราต้องมองไปหาผู้สูงวัย ผู้สูงวยัก็ต้องมองมาท่ีเรา

เช่นกัน มีประเด็นหนึ่งท่ีเราท าแล้วน่าสนใจคือ เร่ืองแต่งตวั ผู้สูงวยัชอบคิดว่าอย่าไปแต่ง
มากเด๋ียวเดก็มนัวา่เอา เราเลยท าโครงการแฟชัน่ร่วมมือกบัดีไซเนอร์กลุ่มหนึ่ง ไปช่วยเหล่า
ผู้สงูวยัได้แตง่ตวัถ่ายแบบ เปา้หมายของโครงการ  ไม่ได้ต้องการให้กระชากวยัหรือต้องล า้
ยคุนะครับ เพียงแคต้่องการให้บรรดาผู้สงูวยัรู้สึกว่าการแตง่ตวัมนัมีความหมาย ท าให้เขา
รู้สกึกระชุม่กระชวย บางทีอยู่บ้านเราก็ใส่ชดุเดียวมนัท าให้ใจห่อเห่ียวได้เหมือนกนั การได้
แตง่ตวัออกไปข้างนอกมนัหมายถึงการเข้าสงัคมรูปแบบหนึง่ หลงัจากจดักิจกรรมนี ้ลกูๆ ก็
เห็นวา่แมด่มีูความสขุมากขึน้ แม่เคยเล่าว่าสมยัสาวๆ เขาแตง่ตวัแบบนี ้ทาปากสีนี ้แตล่กู
ไมเ่คยเห็น พอได้เห็นก็เปล่ียนทศันคตวิา่จริงๆ เร่ืองแฟชัน่เป็นเร่ืองท่ีเราไม่เคยคยุกบัพ่อแม่
เลย ทัง้ๆ ท่ีเราคยุกนัได้ พ่อแม่เราสมยัวยัหนุ่มสาวเขาก็มีรสนิยมเหมือนกนั โครงการนีม้นั
ชีใ้ห้เห็นว่า อนัท่ีจริงมนัมี topic อ่ืนท่ีเราคยุกับพ่อแม่ได้ ผมหวงัว่างานท่ีเราท าอย่างน้อย
จะช่วยให้สงัคมมองเห็นมุมใหม่ๆ หรือชีใ้ห้เห็นว่าสิ่งนีเ้ป็นมายาคติ เป็นทศันคติท่ีถกูผลิต
ซ า้ขึน้มา 

 
ถำม-ตอบ 
 

ข้อคิดเห็นและค าถามที ่1 
ขอถำมครูเล็กว่ำอะไรมีควำมสุขกว่ำกันระหว่ำงเป็นนักแสดงกับครูสอนหนังสือ 

 
ค าตอบ 

ดฉินัคิดว่าเวลาอยูห่น้าชัน้ก็คือการแสดงคะ่ เหมือนอยูบ่นเวทีท ายงัไงให้เด็กไมห่ลบั เข้าใจสิ่งท่ีเราส่ือสาร 
สิ่งท่ีเราส่ือสารต้องมีประโยชน์ ครูทัง้หลายคือนกัแสดงนะคะ มีนกัเรียนเป็นผู้ชม เพราะฉะนัน้เวลาอยู่บน
เวทีเราต้องดไูมโ่ทรม ดดีูมีรสนิยม แตง่ตวัท่ีเหมาะกบัสงัขารหรือสมวยั เพ่ือสอนเขาเร่ืองวฒันธรรมตา่งๆ 
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แล้วน าไปสูภ่าษาองักฤษก็ได้ เวลาสอนก็เหน่ือยเหมือนเลน่ละคร ร่างกายแข็งแรง เวลาเลน่ละครใช้ลม
หายใจเยอะ ร่างกายก็ได้ท างานเตม็ท่ี ถ้าอยูบ้่านเฉยๆ ไม่ได้ตรงนี ้
 

 ข้อคิดเห็นและค าถามที ่2 
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ไม่ได้สิน้สุดที่ควำมชรำ เร่ืองอคตแิห่งวัยเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงค่ะ กระทั่ ง
ย่ืนบัตรผู้สูงวัยท่ีจะได้ส่วนลดกำรเดนิทำง ขนส่งมวลชนก็พูดจำไม่ดีกับเรำ ถำมคุณประสำนว่ำ 
เรำให้ผู้สูงอำยุได้แสดงออก แล้วรุ่นเดก็ๆ เรำจะให้เขำเข้ำใจเร่ืองนีว่้ำอย่ำงไร ช่วยเปล่ียนอคติ

แห่งวัย นีไ้ด้อย่ำงไรบ้ำง 
 

ค าตอบ 
ประสาน: ผมมองวา่เขาไมค่วรมองผู้สงูวยัด้วยความสงสาร สงัคมควรมองกนัเหมือนเพ่ือนร่วมสงัคม 

ท่ีแบง่ปันกนั เม่ือท ารายการไปเร่ือยๆ ผมจะพยายามขยายให้ครอบคลมุประเดน็ท่ีกว้างขึน้ 
ครับ 

 
ภทัราวดี: ขอเสริมประเดน็นีว้่าดฉินัก็เคยโดนเดก็สบประมาท แตก่่อนเราก็จะน้อยใจ โกรธ แตพ่อถึง 

จดุนีเ้ราก็มองในแง่บวก ท าให้เป็นเร่ืองตลกไป เหลือชีวิตอีกไมก่ี่ปีแล้ว ใช้ให้มีความสขุดี 
กวา่ คดิวา่เขาเป็นเด็ก ตอนเราเป็นเดก็เราก็กล้าพดูแบบนีแ้หละ 

 
ข้อคิดเห็นและค าถามที ่3 

ผู้สูงวัยอยำกแบ่งปันและถ่ำยทอด แต่มันมีช่องว่ำงที่ท ำให้เดก็ไม่สนใจหันหน้ำเข้ำหำผู้สูงวัย  
ท ำอย่ำงไรให้เดก็เปิดใจได้บ้ำง 

 
ค าตอบ 

ภทัราวดี: เราก็ต้องใช้การตลาดนะ ต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วคอ่ยๆ เป็นเพ่ือนกบัเขา ไม่
ต้องรีบร้อน อย่างเด็กเล่นสเกตบอร์ด ดิฉันก็เห็นเขาเล่น ก็ใช้สิ่งนีก็้เข้าหาเขา ต้องรู้จัก
สงัเกตเขา ใช้วิธีว่าเราไปขอความรู้จากเขา ให้เขาเล่าเร่ืองให้ฟังเพ่ือท่ีจะสอดแทรกสอน
ความคดิดีดีให้เขา ต้องถามในแง่ท่ีเราสนบัสนนุเขา เรายินดีไปกบัเขา ไม่ใช่ถามเพ่ือจบัผิด
หรือตัง้ทา่จะสอนเขาอยา่งเดียว 

 
ประสาน: ชอ่งวา่งบางทีมนัไมต้่องสงูวยัก็ได้นะครับ ผมก็มีปัญหากบัรุ่นน้องท่ีท างานเหมือนกนั พวก

เขาเป็นเด็ก Gen Y gen Z ผมใช้วิธีฟังให้เยอะขึน้ครับ ฟังแล้วก็เอามาคิดว่าจริงๆ สิ่งท่ีเขา
พดูไมผ่ิดนะเพียงแคไ่มถ่กูใจเรา มนัถกูเหมือนกนัแตถ่กูในคนละยคุคนละสมยั จริงๆ เราไม่
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ต้องคยุกนัทกุเร่ืองก็ได้นะครับ อยา่งผมก็ไม่สามารถคยุเร่ืองวงดนตรีเกาหลีกบัหลานผมได้ 
แต่ให้คิดว่าเราเป็นเหมือนวงกลมสองวงท่ีค่อยๆ เล่ือนมาเข้ามาหากัน ให้มันมีส่วนทับ 
ซ้อนกนับ้างก็พอครับ 

 
 
 
 
 
 วนันีเ้ราได้เรียนรู้สงัคมผู้สงูวยัในหลายมิตทิัง้ระดบัชาติและนานาชาติ ประเทศไทยอาจยงัก้าวเข้าสู่ 
สงัคมผู้สูงวยัไม่เข้มข้นนกั อย่างไรก็ดี สงัคมเรานิยมมีบตุรน้อยลงอย่างชดัเจนและประชากรก็อายยืุนมาก
ขึน้เร่ือยๆ เราจะท าอยา่งไรให้ชว่งบัน้ปลายมีความเป็นอยู ่มีคณุภาพชีวิตท่ีดี อยู่อย่างมีศกัดิ์ศรี ประเทศไทย
เราเตรียมตวัไว้ล่วงหน้าพอสมควรทัง้เร่ืองบ านาญ การรักษาพยาบาล และการดแูลผู้สูงวยั หากพิจารณา
จากท่ีได้ฟังตวัอย่างของญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ ทิศทางประเทศเราน่าจะไปทางเกาหลีใต้ท่ีก าลงัแสวงหาหน 
ทางท่ีเหมาะสมกบัประเทศของตนเช่นกนั ของเกาหลีใต้แทนท่ีจะให้เป็นเม็ดเงินก็ให้เป็นบริการท่ีท าให้ผู้สูง
วยัได้ใช้ชีวิตอยา่งมีคณุภาพขึน้ กลายเป็นสงัคมแหง่การบริการ ค าถามกลบัมาท่ีประเทศไทยว่าถ้าเราอยาก
มีเงินเยอะ ประชาชนยินดีจะจา่ยเงินเพิ่มไหมก็เป็นสิ่งท่ีท้าทายสงัคมไทย ส่วนประเด็นวิถีชมุชน ชดัเจนว่ามี
บทบาทส าคญั ดงันัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน
ตา่งๆ การกระจายอ านาจการปกครองยงัเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย 
 ข้อท่ีนา่สนใจ คือ เวลาเราพดูถึงชมุชนเรามกันกึถึงชมุชนตามพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะบ้านใกล้
เรือนเคียง แต่อย่างวนันีเ้ราพบแล้วว่ามนัยงัมีชุมชนในลกัษณะอ่ืน ชุมชนอนัมาจากการพบเจอกันในโลก
ดิจิทัลหรือพืน้ท่ีเสมือน แล้วนัดหมายมาเจอกัน ณ พืน้ท่ีจริง กลายเป็นชุมชนท่ีต่างคนต่างท่ีมา ไม่ใช่ใน
ลกัษณะบ้านใกล้เรือนเคียงอีกต่อไป นอกจากนี ้เรายงัได้เรียนรู้อีกว่าส่ือมีส่วนส าคญัท าให้เราเห็นความ
หลากหลายของศกัยภาพผู้สงูวยั เห็นความเป็นไปได้ของสงัคมไทยท่ีจะช่วยเสริมพลงัของผู้สงูอายุให้เป็น 
active Aging ส่ือยงัมีศกัยภาพในการดงึปัญหาท่ีซ่อนอยู่ในบ้านออกมาให้เห็นเป็นตวัอย่าง เช่น กลุ่มผู้สงู
วยัตดิบ้าน ผู้ ป่วยตดิเตียง ฯลฯ ส่ือจะชว่ยน าเสนอปัญหาเหลา่นัน้ให้สงัคมได้ประจกัษ์แล้วชว่ยกนัแก้ไข 

เราอยู่ในโลกท่ีคนจะอายยืุนขึน้เร่ือยๆ ยิ่งเด็กในยคุหลงัมีแนวโน้มจะอายยืุนถึง 100 ปี ผมเห็นด้วย
กบัคณุภทัราวดีว่าเราต้อง reborn เกิดใหม่กนัหลายรอบ ยิ่งคนรุ่นหลงัต้องอยู่กบัการเปล่ียนแปลงท่ีสงูมาก 
และเห็นด้วยกบัคณุประสานท่ีว่า หลายประเทศท่ีใช้รัฐสวสัดิการเจอปัญหาว่าใครแบกรับภาระนี ้จนกลาย 
เป็นความขดัแย้งเชิงทรัพยากรระหว่างรุ่น ในวนันีเ้ราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเกิดแพลตฟอร์มส าหรับผู้สงู
วยัท่ีดึงเอาทัง้คนรุ่นใหม่และผู้สูงวยัเข้ามาอยู่ด้วยกัน สร้างความเข้าใจให้แก่กันและกัน สร้างทศันคติเชิง
บวก สิ่งเหลา่นีเ้ป็นฐานเพ่ือสร้างแนวทางพฒันานโยบายตอ่ไป 

ข้อคิดเหน็เพิ่มเตมิ   
โดย ศ. ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภำพกิจกรรมบรรยำยพเิศษและเวทีสำนเสวนำ 
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พิธีกร: เราจะใช้เวลาช่วงบ่ายวันนี ้ให้หน่วยงานท่ีท างานด้านผู้สูงวัยได้รู้จักกันระหว่างไทยกับ 

ญ่ีปุ่ น หลงัจากนัน้จะช่วยกันถอดบทเรียนจากประเด็นต่างๆ ท่ี อ. วรเวศม์ได้กล่าวน าไว้
ในช่วงก่อนหน้านีว้่าอะไรบ้างท่ีเราควรท าตามหรืออะไรท่ีไม่ควร เราจะเร่ิมท่ี พญ. ลดัดา 
ด าริการเลิศ เลขาธิการมลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย(มส.ผส.) และมลูนิธิซา
ซากาว่า พีซ (Sasakawa Peace Foundation) จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งท างานด้านนโยบาย
พัฒนาผู้สูงวัยในต่างประเทศ อยากให้แต่ละท่านแนะน าตัวก่อนครับว่าทางส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีหน่วยงานอะไรบ้างและขับเคล่ือน 
ประเด็นอะไรบ้าง นอกจากนี ้อ. ดวงใจยงัมาแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับศนูย์ ABCD หรือ 
Aging Business & Care Development Center(ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัและ 
พฒันาธุรกิจด้านการดแูลในสงัคมสงูวยั) จากนัน้เราจะร่วมถอดบทเรียนเพ่ือหาความร่วม 
มือตอ่กนัในอนาคตครับ 

 
ลดัดา: ขออนญุาตแนะน าเครือข่ายท่ีท างานร่วมกบัมส.ผส. และสสส.ท่ีมาร่วมกนัในวนันีก้่อน 
 

1. ศ.ดร. วรเวศม์ สวุรรณระดา ท่านท างานเก่ียวกบัผู้สงูวยัร่วมกบัมลูนิธิมากว่า 10 ปีแล้ว 
นบัวา่เป็นภาคีหลกัของมส.ผส.  
 
2. คุณธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เป็นภาคีกับ
สสส. ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ระยะแรก สมาคมเน้นพฒันาให้ผู้สงูวยัมีศกัยภาพพึง่พาตวัเองได้ 
 
3. คณุสว่าง แก้วกนัทา ผู้อ านวยการมลูนิธิพฒันางานผู้สงูอายท่ีุจ. เชียงใหม่ หน่วยงาน 
ท างานเพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูวยัและคุ้มครองสิทธิผู้สงูวยั เม่ือเร็วๆ นีไ้ด้จดัท ากิจการเพ่ือ
สงัคมดแูลผู้สงูวยักลุม่ตดิบ้านตดิเตียง  
 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รศ. ดร. จิราพร เกศพิชญวฒันา และ 
ผศ. ดร. สวุิณี วิวฒัน์วานิช  หน่วยงานท างานพฒันาโมเดลดแูลผู้สงูวยัในชมุชน เน้นการ 
ดแูลโดยมีชมุชนเป็นฐาน กลุม่เปา้หมายเป็นผู้สงูวยัในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร 

เวทีแลกเปล่ียนความคิดเหน็ไทย-ญ่ีปุ่นและ Networking ของหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านผู้สูงวัย 
14.00 - 16.00  
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5. คณุศริิวรรณ อรุณทิพย์ไพฑรูย์ อดีตข้าราชการบ านาญ ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้สงูวยัจากกรม 
กิจการผู้สูงอายุ(ผส.) สงักัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์(พม.) 
ท างานโดยตรงด้านพฒันาผู้สูงวยั ผลกัดนันโยบายและบูรณาการนโยบายกับกระทรวง 
อ่ืนๆ ด้วย 
 
6. คณุทศันีย์ ญาณะ จากสถาบนัวิจยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน(มสพช.) หน่วยงาน 
ท่ีสสส. ให้การสนบัสนุน ท างานติดตามประเมินผล และเสริมก าลงัชุมชนท่ีด าเนินงาน 
พฒันาสขุภาพชมุชนแบบบรูณาการ 
 
7. คณุสรุเดช เดชคุ้มวงศ์ เครือข่ายภาคประชาสงัคมพฒันาศกัยภาพผู้สงูวยั ภายใต้ชมรม
ผู้สงูวยัในจ. พิจิตร พฒันาและผลกัดนัให้เกิดโรงเรียนผู้น าผู้สงูวยัขึน้มาโดยการสนบัสนนุ
ของสสส. 
 
8. คณุอรนชุ เลิศกลุดิลก อีกหน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสสส. ท างานเก่ียวกบัการ 
จดับริการดแูลท่ีบ้าน ไปเย่ียมผู้สงูวยัท่ีบ้าน ดแูลผู้สงูวยัท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงและคนท่ีไม่อยู่ 
ในภาวะพึง่พิงก็สามารถดแูลตวัเองได้ 

 
ณฐัพล: ณัฐพล เทศขยัน นักวิชาการจากสสส. ส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

(ส านกั 9) ดแูลงานภาพรวมของผู้สงูวยัทัง้หมดท่ีคณุหมอลดัดากล่าวมาครับ อีกท่านคือ 
คณุอญัชญั แกมเชย จากเครือข่ายอรุณอินสยาม ท างานด้านการพฒันาพืน้ท่ีสขุภาวะใน 
ชมุชนของพืน้ท่ีส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่ีอ.จิราพรได้ริเร่ิมไว้ 

 
ดวงใจ: ดวงใจ หล่อธนวณิชย์นะคะ เป็นอาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี 

ผู้อ านวยการศูนย์ ABCD หรือศนูย์พฒันาธุรกิจและการดแูลสังคมสูงอายุ ศนูย์ ABCD 
เป็นแพลตฟอร์มของนักวิชาการ เร่ิมจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อน 
รวบรวมนกัวิชาการจาก 12 คณะ ทัง้สายแพทย์ วิศวะ พยาบาล สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์การบญัชี ฯลฯ เพราะเร่ืองสงัคมสงูวยัเป็นเร่ืองใกล้ตวัมาก ท่ีศนูย์ฯ จะท า 
วิจยัเชิงนโยบาย จดัอบรมและกิจกรรมเชิงสงัคม หวัข้อท่ีศึกษาอยู่ขณะนีคื้อ การเตรียม
สงัคมไทยสู่สงัคมผู้สูงอายุ เดือนกันยายนวิจยัฉบบันีน้่าจะเสร็จ จากนัน้จะน าเสนอเป็น
นโยบายให้รัฐบาลตอ่ไป ส่วนการจดัอบรมให้ความรู้แก่ start up ท่ีอยากท าธุรกิจเก่ียวกบั
สังคมผู้สูงวัย นอกจากธุรกิจเพ่ือสังคม เรายังศึกษาและสนใจประเด็นการจ้างงานและ
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สร้างงานให้แก่ผู้สงูวยัอีกด้วย เราเน้นสร้างเครือขา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้ภาค 
รัฐและภาคเอกชน ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นก็มีเครือขา่ยอยูห่ลายแหง่ 

 
ซาซากาวา่:  มลูนิธิซาซากาว่า พีซเร่ิมท ากิจกรรมตัง้แตปี่ค.ศ. 2016 เป็นโครงการ 3 ปี โดย 2 ปีแรกจะ

ลงพืน้ท่ีศกึษางานการดแูลผู้สงูวยัทัง้ในระบบและนอกระบบ และในปีสุดท้ายจะรวบรวม
ผลการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานแต่ละประเทศ หน่วยงานของเราให้ความสนใจ
เก่ียวกบัภาวะสงัคมผู้สงูวยัและสภาวะเด็กเกิดน้อยในเอเชีย ท างานลงพืน้ท่ีหลายประเทศ 
ได้แก่ เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม จีน ฟิลิปปินส์ และญ่ีปุ่ น ผลการศึกษาคาดว่าจะท าแล้ว
เสร็จกลางปีนี ้

 
ตัง้แต่ปีค.ศ.  2018 เป็นต้นมา ซาซากาว่าได้จดัอบรมให้นกัวิชาการได้มาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความคิดเห็น เร่ิมจดัท่ีแรกคือประเทศสิงคโปร์ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ เรา
ได้น าผลการศกึษาในพืน้ท่ีจริงมาสรุปเป็นกรณีตา่งๆ ทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกในการดแูล
ผู้สูงวัยและระบบการดูแลแบบชุมชนเป็นฐาน รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ดูแล มาแลกเปล่ียนกันในการอบรมครัง้นัน้ ครัง้ท่ี 2 ย้ายไปจัดท่ีฟุกุโอกะ เม่ือเดือน
กนัยายน ครัง้นีเ้ราไม่ได้พดูถึงการสร้างผู้สงูวยัท่ีมีคณุภาพ (active Aging) เพียงอย่าง
เดียว แตไ่ด้พดูว่าภาวะผู้สงูวยัมีผู้ เล่นอีกหลายฝ่าย ครัง้นีจ้ึงเน้นไปท่ีแนวทางการดแูลผู้สงู
วัยในแต่ละพืน้ที่รวมไปถึง บทบาทของหน่วยงานต่างๆ แม้โครงการจะจบลงในปีนี ้แต่
ประเดน็สงัคมผู้สงูวยัเป็นปัญหาร่วมระดบัภูมิภาคเอเชีย อาจจะพฒันาเป็นโครงการความ
ร่วมมือลกัษณะอ่ืนเป็นล าดบัตอ่ไป 
 
เม่ือลองย้อนทบทวน ซาซากาว่าจึงเกิดค าถาม 2 ประการ ประการแรกเราควรขยายการ 
รับรู้ตอ่สงัคมผู้สงูวยัให้กว้างกว่านีห้รือไม่ กล่าวคือ เราอาจมองแคปั่ญหาท่ีตวัผู้สูงวยัเอง 
แต่สงัคมผู้สูงวยัไม่ใช่แค่จ านวนประชากรเพิ่มอย่างเดียว ยงัมีผลกระทบในด้านอ่ืนๆ เช่น 
การด าเนินชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ชมุชนท้องถ่ิน อย่างท่ีอ.วรเวศม์ ได้กล่าวไป 
วา่ไมใ่ชม่องผลแคผู่้สงูวยัอยา่งเดียว วยัอ่ืนๆ ท่ีอายนุ้อยกว่าได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร 
ฉะนัน้ มมุมองท่ีขยายหมายถึงแนวทางรับมือระยะยาว 10-20 ปีข้างหน้า ประการต่อมา 
มลูนิธิต้องการท าความเข้าใจสถานการณ์ของเอเชียให้มากกว่านี  ้แต่ละประเทศ มีสภาพ 
สงัคมระบบวฒันธรรมเฉพาะตวัท าให้ประเทศหนึ่งต่างจากประเทศหนึ่ง หากจะส ารวจรู้
สถานการณ์ภาพรวมของเอเชียควรต้องใช้เวลามากกว่านี ้เพ่ือจะได้ทราบว่าแตล่ะประเทศ
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ได้ตระหนกัถึงค าว่าสงัคมสงูวยัอย่างไร และต้องการให้ออกมาตรการหรือเตรียมการ เร่ือง
อะไร อยา่งไรบ้าง  
 
ยกตวัอย่างเช่น เม่ือวนัท่ี 6-7 มีนาคมท่ีผ่านมา ซาซากาว่าได้ไปจดัอบรมท่ีฮานอยร่วมกบั
สมาคมผู้สงูวยัในเวียดนาม จงึได้ทราบข้อมลูใหม่ว่าท่ีประเทศเวียดนามการตระหนกัรู้ของ
รัฐบาลตอ่เร่ืองสงัคมผู้สงูวยัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า ลกึลงไปในสว่นภมูิภาคได้รับรู้ค าว่าสงัคมผู้สงู
วัยจากเท่าท่ีส่ือรายงานเท่านั้น คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสังคมสูงวัยก่อให้เกิดปัญหา
อะไรบ้าง ทางเราเลยขอให้อ. เกียง ทัน ลง รองศาสตราจารย์ท่ีท างานด้านผู้สูงวยัจาก
มหาวิทยาลยัท่ีเวียดนามชว่ยลงส ารวจศกึษาเพ่ือให้ทราบสถานการณ์จริง ในการอบรมวนั
นัน้ อ.เกียง ทนั ลง ได้น าเสนอข้อมลูการศกึษา พร้อมด้วยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน
เข้าร่วมจากหลากหลายแวดวงจึงพอจับทิศทางได้ว่า สถานการณ์ในเวียดนามเป็นไป
อยา่งไร 

 
ดวงใจ:  ล าดบัตอ่ไปอยากให้แตล่ะท่านแลกเปล่ียนประสบการณ์และมมุมองของแตล่ะหน่วยงาน 

ท่ีจะคยุกนัในวนันีค้ะ่ 
 
สรุเดช: สรุเดช เดชคุ้มวงศ์มาจากจ. พิจิตร จ.พิจิตรเป็นจงัหวดัท่ีคนส่วนใหญ่เป็นชาวนา เกษตรกร

ประเภทท่ียากจนท่ีสุด ป่วยด้วยสารเคมี มีหนีส้ินร้อยละ 99 เม่ือทัง้ป่วยและมีหนีส้ิน 
ลกูหลานจึงต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจ บางต าบลมีผู้สูงวยัถึง
ร้อยละ 33-35 ทัง้จงัหวัดมีผู้สูงวยัถึงร้อยละ 24 ไม่ใช่เพราะว่าคนเหล่านัน้อายุยืน แต่
เพราะว่าวยัแรงงานย้ายถ่ินฐานเข้ามาท างานในเมือง จึงมีแตผู่้สงูวยัอาศยัอยู่ท่ีบ้าน ผู้สูง
วยัยงัคงต้องท างานหาเงิน เพราะต้องน าเงินมาเลีย้งหลานอนัเกิดมาจากแม่วยัใส(teen 
mom) ปัญหาของจ.พิจิตรเป็นปัญหาของคนสามวยัท่ีสมัพนัธ์กัน แล้วส่งผลกระทบทัง้ 4 
ด้านคือ สขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาจากส่วนกลางไม่
เหมาะสมกบับริบทในพืน้ท่ี เหมือนตดัเสือ้โหลมาไมพ่อดีกบัตวัเรา 
 
มูลนิธิฯ จึงร่วมกันพฒันาโรงเรียนผู้น าขึน้ เพราะเช่ือว่าในทุกๆ หมู่บ้านต้องมีผู้น าชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ 1 เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงชุมชน คนเหล่านีจ้ะไปเรียนรู้กบัปราชญ์
ชาวบ้าน คนต้นแบบ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนหรือข้ามจังหวัดครบทัง้ 4 มิต ิ
ส่งเสริมให้คนท างานออกมาพบปะกนั ไม่ใช่เรียนรู้จากข้าราชการ ทกุเดือนให้มีเวทีสญัจร 
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ปีนีจ้ดัเป็นปีท่ี 8 ครัง้ท่ี 72 แล้ว เน้นว่าเนือ้หาต้องสนบัสนนุคนทัง้ 3 วยั ผู้สงูวยัตา่งจงัหวดั
ไมไ่ด้หว่งแตต่วัเองครับ ทกุคนตา่งหว่งลกูหว่งหลานของตน 

 
ศริิวรรณ: มาจากสภาผู้สูงอายุ เรามีสมาชิกอยู่ทกุจงัหวดัดแูลชมรมผู้สงูอายุของแตล่ะพืน้ท่ี ให้ผู้สูง

วัยได้ออกมาจากบ้าน ออกมาพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ตามท่ีเขาสนใจ กรุงเทพฯ มี
ทัง้หมด 6 เขต มีชมรมมากกว่าสองหม่ืนชมรม ทางสภาไม่ได้มีงบประมาณให้แตว่่าเราก็
แบ่งปันข่าวสาร องค์ความรู้วิธีการเขียนของบประมาณ เพ่ือขอทุนสนบัสนุนจากท่ีต่างๆ 
กิจกรรมท่ีเราท าอยู ่ได้แก่ โรงเรียนผู้สงูวยัและอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายตุามบ้านคะ่ 

 
ดร. วรเวศม์:  ในเมืองไทยมีการรวบรวมข้อมลูเชิงสถิติและงานวิจยัเชิงสงัคมเก่ียวกบัผู้สูงวยัไว้คอ่นข้าง 

เยอะพอสมควร ผมขอตอบค าถามจากซาซากา พีซ ฟาวน์เดชั่น ว่าเราจะเข้าถึง
แหล่งข้อมลูนัน้ได้จากท่ีไหน เพ่ือสืบทราบข้อมลูสถานการณ์ของผู้สูงวยัในประเทศไทยว่า
เป็นอย่างไรบ้าง มีหนังสือช่ือ Situation of Thai Elderly เป็นเอกสารทางการจาก
คณะกรรมการผู้ สูงวัยแห่งชาติ ขณะนีเ้อกสารดังกล่าวอยู่ในขัน้ตอนรอคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้วน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ข้อมูลอีก
แหล่งคือจากรายงานส ารวจจดัท าโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ท าให้ทราบสถานการณ์ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ข้อมูล
เหล่านีเ้ป็นข้อมูลดิบ ตามปกติแล้วนักวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น หน่วย
ประชากรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะน าข้อมลูเหลา่นีม้ายอ่ยและ/หรือวิเคราะห์ซ า้อีก
ครัง้ 

   
ข้อมูลส่วนตอ่มาคือ ผลกระทบของจ านวนประชากร แหล่งข้อมูลท่ีส าคญัเป็นของกองทุน 
ประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) หรือหากต้องการทราบข้อมลูเชิงลึกต้องสมัภาษณ์
รายบุคคลท่ีกรมกิจการผู้ สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน และสสส.จะมีชดุงานวิจยัเชิงนโยบายเยอะพอสมควรเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
สงัคม สขุภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ยงัมีแนวทางการปฏิรูปเชิงนโยบายจากรายงาน
สภาปฏิรูปแห่งชาติคือ แผนผู้สงูวยั 20 ปี ขณะนีก้ าลงัมีแผน 3 พร้อมผลการประเมินสรุป
ทิศทางว่าประเทศควรด าเนินการไปในทิศทางไหน สุดท้ายคือยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีจะ
บอกทิศทางของประเทศได้ แต่ยทุธศาสตร์นีมี้จุดอ่อนว่าหวัข้อเก่ียวกับผู้สงูวยักระจายไป
อยูใ่ต้หวัข้ออ่ืนๆ ไมไ่ด้ถกูหยิบยกขึน้มาเป็นเร่ืองหลกั 
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สวา่ง: สว่าง แก้นกนัทาจากมูลนิธิพฒันางานผู้สงูวยั จ.เชียงใหม่ ส่วนงานท่ีมลูนิธิด าเนินการอยู่
ได้แก่ เร่ืองการดแูลผู้สงูวยัฐานชมุชน(community based-care) ความมัน่คงทางรายได้
ของผู้สูงวยั และการคุ้มครองสิทธิผู้สูงวยั ตวัผมมีโอกาสได้ไปร่วมอบรมกับซาซากาว่าท่ี
ประเทศสิงคโปร์ มีความเห็นด้วยกับการท าโครงการระดับภูมิภาค มูลนิธิของเราเป็น 
สมาชิก Help Age International ท าให้มีโอกาสได้ท างานกบัหลายหน่วยงานในภูมิภาค ปี 
2003 เราเร่ิมโครงการดแูลตามบ้าน (Home Care) ภายใต้การสนบัสนนุของเกาหลีใต้และ
กองทนุความร่วมมืออาเซียนโดยจดัท าโครงการร่วมกนั 10 ประเทศ เวียดนามก็เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีเราท างานด้วย มลูนิธิคาดหวงัว่าจะอยู่ได้ด้วยตนเองจึงเร่ิมท ากิจการเพ่ือสงัคม 
Buddy Home Care ของจ.เชียงใหม่ ท่ีน่ีเราจะฝึกอบรมเด็กด้อยโอกาสมาท างานเป็น
ผู้ดแูลผู้สงูวยัท่ีลงทะเบียนใช้บริการ Buddy Home Care และให้เขามีความรู้ได้กลบัไป
ดแูลผู้สงูวยัท่ีด้อยโอกาสอีกด้วย 

 
ดวงใจ: ล าดบัตอ่ไป ขอให้แตล่ะองค์กรน าเสนอแผนงานในอนาคตหรือแผนงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการน า 

เสนอคะ่ 
 
อรนชุ: จากโครงการ foroldy เพ่ือผู้สงูวยั เราท างานเพ่ือผู้สงูวยัในชมุชนเมืองท่ียงัเป็นแรงงานต้อง

หาเลีย้งตวัเอง รายละเอียดโครงการท่ีเราจดัท ามีตัง้แตบ่ริจาคเดือนละ 20 บาทเพ่ือน ามา
เป็นกองทุนฌาปณกิจ  กิจการร้านคุณตาคุณยาย เป็นร้านรวบรวมอุปกรณ์มือสองอัน
จ าเป็นของผู้สงูวยั เช่น เตียงลม ออกซิเจน รถเข็น ฯลฯ ให้เช่าในราคาถกู อุปกรณ์เหล่านี ้
บ้างรับบริจาคจากบ้านท่ีไม่ได้ใช้แล้ว หรือเป็นชุดอุปกรณ์ท่ีเวียนใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีช ารุด
แล้วเราน ามาซ่อมแซมให้กลบัมาใช้ได้ใหม่ เงินท่ีได้ก็น าไปจดักิจกรรมเพ่ือผู้ สูงวยั ตอนนี ้
คนจนในกรุงเทพฯ พอจะดแูลตวัเองได้แล้ว แม้โครงการของเราอยู่ได้ด้วยเงินหมุนเวียน
ภายในแล้ว แตก็่ยงัอยากได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐอยู่ ในอนาคตอยากให้โมเดลธุรกิจ
ลักษณะท่ีเราท านีข้ยายออกไปในหลายพืน้ท่ีทั่วประเทศ อยากให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ินเข้ามาท างานร่วมกนั 

 
อญัชญั: อญัชญั แกมเชยค่ะ เคยท ากับเจแปนฟาวน์เดชัน่เม่ือ 10 ปีท่ีแล้วในนามของ Bangkok 

Forum ครัง้นีท้ างานในนามของอรุณอินสยาม เราให้ความส าคญักบัการท่ีคนสามวยัอยู่
ด้วยกัน เยาวชน วัยท างานและผู้ สูงวัย พบว่าคนทัง้สามช่วงวัยในเขตเมืองไม่ค่อยมี
ปฏิสมัพนัธ์กัน เราท างานจากพืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
ขณะนีเ้ราท าในเขตวงัทองหลางและห้วยขวาง ชุมชนในพืน้ท่ีของส านกังานทรัพย์สินส่วน
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พระมหากษัตริย์ร่วมกบัอีกหลายภาคี รวมตวักนัเป็นชมรมผู้สงูวยั 11 ชมุชน เครือข่าย 11 
ชุมชนนีก็้จะพัฒนาเป็นมูลนิธิของชุมชนต่อไป เรามองว่าผู้ สูงวัยเป็นคนท่ีมีศักยภาพ 
เพียงแตอ่ายมุาก ศกัยภาพนัน้ไม่ใช่แคท่างกายแตร่วมถึงทางจิตใจ เพียงแคเ่ราเปิดโอกาส
ให้ได้รู้จักกัน เขาจะช่วยเหลือกันและกัน เช่น โครงการเพ่ือนเย่ียมเพ่ือนท่ีให้ผู้ สูงวยัได้
เดินทางไปให้ก าลังใจกัน เขาก็จะเกิดศักยภาพทางจิตใจให้มีพลังออกไปท าสิ่งอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกนัในตา่งจงัหวดัเราท างานร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล มีเครือข่ายคนสาม
วยั เน้นเฉพาะเมืองขนาดเล็ก ประชากรไม่เกิน 20,000 คน เราก็ค้นพบในลษัณะเดียวกัน
ว่า ผู้สูงวยัมีศกัยภาพสูง เพียงแคเ่ราเปิดโอกาสให้เขาได้เช่ือมร้อยต่อกันก็จะเกิดโอกาส
อ่ืนๆ ตามมา ในระยะยาวต้องการผสานแตล่ะชว่งวยัให้อยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัตสิขุ 

 
ดร. จิราพร: จากคณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือ 30 ปีก่อนเราเร่ิมน าระบบการดแูลระดบัปฐมภูมิหรือหลกั

เวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้จนพฒันาเป็นสถานีอนามยัท้องถ่ินขึน้ หลงัจากนัน้ 10 กว่าปี
เร่ิมพูดถึงการดแูลระยะยาว(Long Term Care: LTC) กระทรวงสาธารณสขุกบัองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่ น หรือไจก้า(JICA) ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการ
พฒันารูปแบบบริการสขุภาพและสวสัดิการสงัคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนส าหรับผู้สูงอาย ุ
หรือ CTOP ก่อนจะพฒันาเป็นโครงการ LTOP หรือ โครงการพฒันารูปแบบบริการสขุภาพ
ระยะยาวของผู้สูงอายทีุ่มีภาวะพ่ึงพิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นล าดบัตอ่มา ขณะนี ้LTC 
มีระบบการจ่ายเงิน เย่ียมบ้าน ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ(สปสช.) เป็นผู้ดแูลให้เกิด
ผู้ดแูล(care giver)และผู้จดัการการดแูล(care manager)ในชุมชน ขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างให้ชุมชนและผู้สูงวัยในชุมชนนัน้ๆ มีความเข้มเเข็ง สสส. เป็นหน่วยงานหลักท่ี
สนบัสนนุประเด็นนี ้นโยบายอีกด้านท่ีเน้นคือให้ความรู้เร่ืองสขุภาพและการป้องกนัไม่ให้
เกิดการเจ็บป่วย อีกทัง้ส่งเสริมให้เกิด active/ healthy Aging ผู้สูงวยัท่ีมีคณุภาพและมี
สขุภาพแข็งแรง  

 
เราจะเห็นรูปแบบโมเดลการดแูลโดยชมุชนและภาครัฐเข้มแข็งมากท่ีตา่งจงัหวดั แตเ่ราจะ 
เห็นชอ่งวา่งการดแูลผู้สงูวยัในเขตเมือง จงึเสนองานดแูลคณุภาพชีวิตในเขตเมืองเพิ่มมาก 
ขึน้ อย่างเช่น โครงการท่ีท าร่วมกับอรุณอินสยามอนัได้ทราบมาแล้ว อีกเร่ืองหนึ่งท่ีเน้นอยู่ 
คือพฒันาระบบการเย่ียมบ้านในเขตเมืองและระบบการดแูลผู้ ป่วยสมองเส่ือมคะ่ 

 
ธิดา:   มาจากกรมกิจการผู้สูงอายปุระเทศไทยค่ะ นโยบายการด าเนินงานของไทยมีแนวโน้มท่ีดี 

ขึน้เร่ือยๆ มีหน่วยงานสนบัสนนุคอ่นข้างหลากหลายทัง้มหาวิทยาลยั มส.ผส. และ NGO 
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ตา่งๆ ในฐานะท่ีกรมฯ เป็นหน่วยงานเลขาธิการหลกัของหน่วยงานผู้สงูอายรุะดบัชาติ ขอ
เรียนวา่ รัฐบาลปัจจบุนัตอบรับนโยบายผู้สงูวยัคอ่นข้างเข้มเเข็ง ยกให้เป็นวาระแห่งชาติ มี
การแบง่ประเดน็ส าคญัท่ีต้องขบัเคล่ือน ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ด้านสุขภาพผู้สูงวัย โดยท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการดูแล

ระยะยาวหรือระยะกลาง มีไจก้าสนุบสนุนโครงการ นอกจาก CTOP LTOP ขณะนี ้
ก าลงัพฒันา STOP หรือ seamless care(ระบบการดแูลไร้รอยตอ่) มีกระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครร่วม
สนบัสนนุด้วย 

2. ดา้นการจ้างงานผูสู้งวยั สนบัสนนุให้ผู้สงูวยัได้รับโอกาสในการท างาน โดยท างานร่วม 
กบัภาคเอกชน ขณะนีบ้ริษัทชัน้น าตา่งๆ ได้เร่ิมให้ผู้สงูวยัเข้าไปท างานมากขึน้ 

3. ด้านการปกป้อง คุ้มครอง และละเมิดสิทธิ ผู้สูงวยัเป็นกลุ่มประชากรท่ีเปราะบางถูก
เอารัดเอาเปรียบได้ง่าย นอกจากปกปอ้งคุ้มครองแล้วยงัต้องท าเร่ืองสวสัดิการควบคู่
ไปด้วย ต้องจดัสรรให้ได้คณุภาพดี  

4. จัดดูแลสภาพแวดล้อม ทัง้ในบ้านและนอกบ้านให้ปลอดภัย แต่ละพืน้ท่ีต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกดแูลผู้สงูวยัได้ ข้อนีเ้ป็นข้อส าคญัท่ีต้องท างานร่วมกบัทกุภาคส่วน 
โดยต้องจดัให้ความรู้และสนบัสนนุงบประมาณควบคูก่นั 

5. ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ยังไม่ใช่ผู้สูงวยัแต่เขาจะก้าวเข้าไปเป็นผู้สูงวัยใน
อนาคต ควรจดัให้ได้รับความรู้ทัง้ด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ 

6.  ธนาคารเวลา สนบัสนนุเร่ืองธนาคารเวลาเป็นกลไกให้เกิดอาสาสมคัรในชมุชน 
7. ปรับแก้กฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวกับผู้สูงวยัใช้มานานกว่า 15 ปีแล้ว ควรได้รับการ

ปรับแก้ให้สอดคล้องกบัปัจจบุนั 
8. ใช้ Big Data ใหเ้กิดประโยชน์ โดยกรมกิจการผู้สงูอายจุะเป็นหนว่ยงานแมข่่าย 
9. พฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยีส าหรับผู้สงูวยัต้องไมแ่พงและเข้าถึงได้  

   
ผู้สงูวยัเป็น Life cost process กลา่วคือ การก้าวเข้าสูภ่าวะสงูวยัสง่ผลกระทบในหลาย 
ด้าน เราต้องร่วมกนัท าให้ประชากรทกุคนก้าวสูช่ว่งสงูวยัอยา่งมีคณุภาพ แตล่ะหน่วยงาน 
สามารถหยิบประเดน็ตา่งๆ เหลา่นีม้าหารือวา่มีประเด็นไหนบ้างท่ีจะร่วมมือกนั 

 
ทศันีย์: ขอเสริมอ.วรเวศม์เร่ืองชุดข้อมูลเพิ่มเติมท่ีสืบค้นได้ ข้อมูลของสถาบนัวิจยัสุขภาพชุมชน 

เป็นเอกสารถอดบทเรียนโมเดลท างานตัง้แตปี่ 2552 และรายงานสถิติ active Aging เป็น 
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ดชันีของประเทศไทย โดยใช้ core value(ค่านิยม)ของ WHO อธิบายชุดข้อมูลจาก 77 
จงัหวดั สะท้อนเร่ืองสขุภาพ การมีสว่นร่วมของชมุชน การรับรู้และใช้งานเทคโนโลยี ข้อมลู
อีกด้านหนึ่งมาจากสปสช. ท่ีด าเนินงานเร่ือง LTC ภายใต้ยุทธศาสตร์ของระบบส่งเสริม
สขุภาพและการปอ้งกนั กองทนุสขุภาพท่ีกระจายไปในระดบัชมุชนสว่นใหญ่เน้นท างานกบั
ผู้สูงวยั ถ้าได้ประเมินทบทวนว่าได้จดัการทรัพยากรลงทนุมากน้อยเท่าไหร่ แล้วได้รับผล
อยา่งไรบ้าง ก็จะเป็นอีกทางหนึง่ท่ีจะทราบสถานการณ์ผู้สงูวยัของประเทศได้ 

   
ช่องว่างใหญ่ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงานร่วมกับสสส . ซึ่งเราเน้นการบูรณาการมี 3 
ประเด็นท่ีพบคือ 1. ต้องท าให้กลไกประสานเข้มแข็งไม่ว่าจะด้วยพฒันาเคร่ืองมือ เสริม 
สร้างขีดความสามารถ หรือวิถีท่ีใช้ชมุชนเป็นฐาน 2. การเปิดพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับผู้สงูวยั 
ไม่ว่าจะในพืน้ท่ีไหนก็ตาม 3. สร้างพนัธมิตรเชิงนโยบายในทกุๆ ระดบั เราจะเห็นว่าความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศมีเยอะมาก แตใ่นระดบัจงัหวดั อ าเภอหรือต าบลยงัไม่ทัว่ถึง หาก
การส่ือสารระดบัยอ่ยท าได้จริงก็จะน าไปสูก่ารบรูณาการได้จริง 
 

สวุิณี: ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์และมีการประเมินแผนเพ่ือพฒันาอย่างเป็นระบบ เม่ือเป็น
เช่นนีง้านวิจัยท่ีก าลังท าจึงอยู่ในเชิงส ารวจ เราจะศึกษาปัญหาการกระท ารุนแรงและ 
คุ้มครองสิทธิในผู้สูงอายุ นอกจากนีเ้รายงัศึกษาเร่ืองพฒันารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของ
การดูแลผู้สูงวยัในแต่ละบริบท ศึกษาเช่ือมกันระหว่างสุขภาพ เศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือ
เป็นข้อมลูเสนอแนะในเชิงนโยบายสง่ผา่นไปท่ีส่ือแตล่ะสว่นท่ีจะชว่ยพฒันา 

 
สวา่ง: ในล าดบัตอ่ไป มลูนิธิมีแผนขยายองค์ความรู้จากประสบการณ์ในเชียงใหม่และภาคเหนือ 

ลงมาสูภ่าคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้นประเด็นเร่ืองเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ลดความเส่ียงในภัยพิบตัิ และการจดักิจการ home care ใน
จงัหวดัใหญ่ๆ  

 
ณฐัพล: สสส. เน้นงานสนบัสนนุและพฒันาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือน าไปสู่การขบัเคล่ือนของ 

นโยบาย ไมว่า่จะเป็นขบัเคล่ือนนโยบายร่วมกบัภาครัฐและหนนุเสริมให้ภาคีเข้าไปท างาน 
ร่วมกบัภาครัฐ จะเห็นได้วา่ภาคีท่ีเชิญมาวนันี ้มีทัง้องค์กรมหาวิทยาลยั หน่วยงานเก่ียวกบั
ผู้สูงวยั และภาคีท่ีขบัเคล่ือนตามพืน้ท่ีต่างๆ สสส.มีข้อมูลเยอะมากพอสมควร แต่จะน า
ข้อมลูองค์ความรู้เหลา่นัน้มาใช้หรืออดุช่องว่างได้อย่างไร ปัจจบุนัประเมินว่าภาครัฐต่ืนตวั
ในเชิงนโยบายมากแล้ว เพียงแตว่า่จะท าอย่างไรตอ่ไปเป็นโจทย์ท่ีต้องค้นหาตอ่ แนวทางท่ี
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สสส. อยากร่วมมือหรืออยากเรียนรู้ตอ่ไป คือ ท าอย่างไรให้ข้อมลูจากประเทศท่ีท ามาแล้ว
ทัง้สว่นท่ีดีและไมดี่ สะท้อนไปสูห่นว่ยงานอ่ืนๆ ในเชิงนโยบาย รวมถึงพฒันานวตักรรมเพ่ือ
พฒันาผู้สงูวยัรูปแบบใหม่ๆ ยกตวัอย่าง งานธนาคารเวลาท่ีกรมกิจการผู้สูงวยัท าร่วมกับ
สสส. ท าอยา่งไรให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม อาจจะไม่ใช่แคธ่นาคารเวลา แตร่วมไปถึงจิต
อาสาท่ีจะมาช่วยผู้สูงวัย กล่าวโดยสรุปคือ เรายังอยากได้องค์ความรู้เก่ียวกับนวตักรรม
ใหม่ๆ  มาด าเนินการตอ่ครับ 

 
ข้อคิดเหน็จำก ดร. เคอิจิโร โออิซูมิ 
 จากสัมมนาครัง้นี ้ผมได้ลองคิดออกมาว่าเพ่ือให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเราอาจจะต้องปรับเปล่ียน
กรอบคิดหรือกรอบงานของเราอย่างไรบ้าง ยกตวัอย่างคือ ส่วนมากเราใช้การ เรียนรู้ร่วมกนั เวลาเราฟัง
ประสบการณ์แนน่อนวา่เราจะเกิดมมุมองใหม่ๆ ตอ่ประสบการณ์นัน้ๆ หรือท่ีคณุโคชิพดูถึงดิจิทลัก็น่าจะท า
ให้เรามองเห็นโอกาสด้านนีอี้กมาก แตเ่ราควรเปล่ียนเป็น คิดร่วมกนั มากกว่า ท่ีซาซากาว่าอยากคิดให้ไกล
ขึน้ไปอีก 10-20 ปีข้างหน้าจะต้องมีข้อมลูปอ้นเข้าไปเพ่ือไปสู่ตรงนัน้ให้ได้ การท่ีเราจะก าหนดกรอบคิดนี ้
ขึน้มา ผมมองวา่มนัประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้
  1. การสร้างงาน/จ้างงาน เราไม่ได้มองแคผู่้สงูอายแุล้วแตร่วมไปถึงคนรุ่นเยาว์กว่าหรือคน
ตา่งชาต ิ

2.น าเทคโนโลยีและดจิิทลัมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเก่ียวข้องกบัการจ้างงานและเก่ียว 
ถึงการดแูลระยะยาวในอนาคต ประเดน็นีท้างญ่ีปุ่ นก็ยงัออ่นอยู่เชน่กนั ฉะนัน้จงึควรมาคดิร่วมกนั  
  3. เปล่ียนมมุวิเคราะห์แทนท่ีจะแยกเป็นประเทศ เราสามารถแยกวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างเมืองใหญ่กบัชนบท หรือแม้แตใ่นเมืองใหญ่เองก็ยงัแบง่เป็นแรงงานในระบบกบัแรงงานนอกระบบ
ได้อีกด้วย  
  ทัง้นี ้เราควรน าความคิดต่างๆ ท่ีเรามีเปล่ียนเป็นมุมมองหรือทัศนะต่อผู้ สูงวัยในเอเชีย 
มมุมองและทศันะจะเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานในประเด็นนี ้ซาซากาว่าสามารถสร้างฐานรากอนันีแ้ล้วต่อ
ยอดเป็นการแลกเปล่ียนท่ีไมใ่ชแ่คป่ระสบการณ์แตเ่ป็นการแลกเปล่ียนระดบัองค์ความรู้ระหวา่งกนั  
 
ข้อคิดเหน็จำก รศ. ดร. คิม ซุงวอน 

ชว่งบา่ยมานีผ้มได้ฟังวา่แตล่ะสว่นมีการจดัการอยา่งไรบ้าง ผมไม่คอ่ยทราบระบบของประเทศไทย 
มากนกั เวลาท่ีเราพูดถึงสงัคมผู้สูงวัย ไม่ใช่ว่าทุกท่ีเหมือนกันหมด ญ่ีปุ่ นเองเร่ิมเข้าสู่สังคมสูงวัยตัง้แต่ปี 
1970 แม้วา่จะฟังดเูร็ว แตญ่ี่ปุ่ นเพิ่งมีมาตรการอยา่งจริงจงัก็เม่ือจ านวนประชากรผู้สงูวยัเพิ่มเป็นร้อยละ 14       
14 ไม่ใช่แคต่วัเลข แตห่มายถึงผู้สงูวยัชาวญ่ีปุ่ นท่ีเป็นชนชัน้กลางมีจ านวนมากกระทัง่นโยบายท่ีมีอยู่ใช้ไม่
ได้ผล อีกประการหนึ่งคือผู้สงูวยัท่ีอายมุากเกิน 75 ปีจะสูงเกินร้อยละ 7 นัน่ถึงจะเปล่ียนกลไกทางสงัคม
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อยา่งเห็นได้ชดั ญ่ีปุ่ นจึงเปล่ียนนโยบายครัง้ใหญ่ บทบาทของโรงพยาบาลก็เปล่ียนไปจากรักษาเป็นดแูล มี
การน าระบบ LTC มาใช้  

ต่อมาคือเร่ือง active Aging หากมองในมุมครอบครัว มันเกิดภาวะท่ีเรียกว่า double care 
กล่าวคือ คนวยัท างานต้องดแูลทัง้พ่อแม่ท่ีเป็นผู้สูงวยัและบตุรท่ียงัเด็ก เท่ากบัว่ามีภาระดแูลซ้อนเป็นสอง
เทา่ตวั ญ่ีปุ่ นจึงได้น าระบบใหม่ๆ เข้ามา บทบาทของทางครอบครัวท่ีต้องดแูลผู้สงูวยัประกอบด้วยการดแูล
ด้านเศรษฐกิจ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ประเทศญ่ีปุ่ นดแูลด้านเศรษฐกิจ ฉะนัน้ด้านร่างกายและจิตใจ 
ครอบครัวเป็นผู้ดแูล ก็ถือว่าเป็นภาระท่ีหนกัมาก แต่ประเทศในทวีปยโุรป รัฐบาลจะดแูลทัง้เศรษฐกิจและ
ร่างกาย ครอบครัวจะดแูลแคจ่ิตใจ ภาระก็เบาลง ในเกาหลีใต้ครอบครัวต้องดทูัง้ 3 ด้าน ก็ถือเป็นภาระท่ี
หนักมาก การด าเนินงานสังคมผู้สูงวัยจึงเป็นไปไม่ค่อยดี เราคงต้องมาขบคิดว่าครอบครัวจะมีบทบาท
หน้าท่ีอย่างไรเพ่ือสะท้อนออกไปให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท้ายสดุนี ้ในปีค.ศ. 2022-2023 ประเทศไทยก็จะ
ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงวยัระดบัสูงหรือร้อยละ 14 ก็ต้องคิดกันว่าครอบครัวต้องรับผิดชอบในระดบัไหนเป็น
ประเดน็ท่ีต้องด าเนินงานตอ่ไป 
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ภำพกิจกรรมกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็กลุ่มย่อยไทย-ญ่ีปุ่น 
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