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บทคัดยอ 
                    โครงสรางทางประชากรของประเทศไทยในปจจุบัน บงช้ีชัดเจนวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
สังคมผูสูงวัยภายในระยะเวลาอันใกลนี ้ หนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีเกีย่วของโดยตรง เฉพาะอยางยิ่งในดาน
บริการสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคม ตางต่ืนตัวทําการศึกษาและเสนอแนวทางเพ่ือเตรียมรับปญหาอุบัติ
ใหมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน บนพืน้ฐานการศกึษาจากบทเรียนของประเทศตางๆในสังคมตะวันตกท่ีมีประชากรสูงวยั
จํานวนมาก  อยางไรก็ดี ขอเสนอเหลานีดู้เหมือนยังไมไดรับการตอบสนองอยางทันทวงที โดยเหตุท่ีเกีย่วของ
กับงบประมาณจํานวนมากที่รัฐตองจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามขอเสนอ งานวิจัยนี้พบวา ทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบตางๆท่ีมีอยูในสังคมไทย ยังมีพลังและคุณคาท่ีจะนํามาขับเคล่ือนใหเกดิ
กระบวนการทางสังคม ท้ังเพื่อสรางกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัย แกไขปญหาภาระทางสังคมท่ีจะตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากในการดูแลผูสูงวัย และทายท่ีสุดเปนกระบวนการทางสังคมท่ีสามารถชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคมสวนรวมไดอีกดวย รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และชุมชน 
จําเปนตองตระหนกัเหน็ถึงคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหลานี้ รวมกนัสนับสนุนและเปดพื้นท่ีทาง
สังคมใหมๆใหเกิดกระบวนการทางสังคมท่ีจะสราง พัฒนา และนําเอาทุนเหลานี้มาใชใหเกดิประโยชน มากกวา
ท่ีจะมุงไปกับการจัดหางบประมาณมาใชจายในรูปสวัสดกิาร ตามแบบตะวนัตกท่ีหนวยงานของรัฐบาลบางแหง
ไดเคยนําเสนอมากอนหนานี้ 
 
 
 

                                                 
1 ถอดสรุปจากโครงการวิจัยเร่ือง “กระบวนการทางสังคมเพื่อกําหนดมาตรการสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัย” 2554 
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Abstract 
                 Thai demographic structure has been changing rapidly, and the country will eventually 
become an ageing society. Concerned state agencies, particularly those in health care and social 
welfare, have come up with various proposals involving large amount of government budget 
scheme. This study, however, suggests that certain Thai cultural values and social capitals can be 
appropriately utilized and put into work. Certain social processes based on Thai cultural values 
and social capitals can be arranged to set up a series of community caring services for the ageing 
members. And in a larger context, such social processes can help strengthen community 
solidarity. State agencies, local administration and local civil society should join in and help 
open up more spaces for such capitals utilization. 
 

คําสําคัญ 
สังคมสูงวัย กระบวนการทางสังคม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
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บทนํา 
 

โลกาภิวัตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเด็นความม่ันคงทางสังคม 
ความต่ืนตัวเกี่ยวกับบูรณภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่ือวาเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป และไดมี

งานศึกษาวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศ ท่ีกําลังจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาวในป 
2558 อยางไรก็ตามความเขาใจและจุดเนนหลักของความสนใจท่ีมีการศึกษาวิจัยกันอยู อาจจํากัดและให
ความสําคัญกับผลที่จะเกิดข้ึนทางดานเศรษฐกิจมากเปนพิเศษ ท้ังท่ีโดยขอเท็จจริงขอตกลงความรวมมือของท้ัง
10ชาติท่ีไดหารือกันไว ครอบคลุมท้ังดานการเมืองความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรม แตงาน
ศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะเพ่ือเตรียมความพรอมและปรับตัวดานความมั่นคงทางสังคมและการเมือง ดูจะยังมี
ปรากฏไมมากนัก เฉพาะในสวนความม่ันคงทางสังคม มีประเด็นปญหาท่ีรอใหแตละชาติสมาชิกตองเตรียมการ
ท่ีแตกตางกันไป บางก็อยูในข้ันของการตั้งรับเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู บางก็อยูในข้ันเตรียม
จัดต้ังสวัสดิการรองรับ  

ในกรณีของประเทศไทย ปญหาโครงสรางทางประชากรที่กําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย(ในบางงานศึกษา
อาจใช สังคมชราภาพ สังคมผูสูงอายุ) นาจะเปนหนึ่งในปญหาความม่ันคงทางสังคมท่ีตองใหความสนใจมาก
เปนพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย การโยกยายแรงงานและการยายฐาน
การผลิตไปยังจุดท่ีมีความไดเปรียบ จะยิ่งสงผลตอโครงสรางประชากรวัยแรงงานของไทย และสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของประชากรสูงวัยท่ีจะตองปรับตัวตามความเปล่ียนแปลง  

บทความนี้เปนการถอดขอคนพบจากงานวิจัยซ่ึงไดดําเนินการในชวงป พ.ศ.2553-2554 โดยจะพยายาม
ช้ีใหเห็นวา ทุนทางสังคมท่ีมีอยูเดิมในสังคมประเพณีไทย หากผานกระบวนการทางสังคมท่ีพัฒนาจัดเตรียม
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อยางเหมาะสม อาจสามารถใชเปนกลไกทางสังคมเพื่อเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังโดยความ
เปล่ียนแปลงในโครงสรางทางประชากรตามธรรมชาติ และโดยความเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากบูรณภาพ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

 
1.สถานการณสังคมผูสูงวัย 

สํานักงานสถิติแหงชาติรายงานวา จากการสํารวจในป พ.ศ. 2550 สัดสวนประชากรสูงวัยเพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 10.4 (ตารางท่ี 1) ของประชากรท้ังหมดของประเทศ ในขณะท่ีผูสูงอายุวัยตน (60-69 ป) มีสัดสวนรอยละ 
58.8  รองลงมากลุมผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) มีสัดสวนรอยละ 31.7 (ตารางท่ี 2) อัตราสวนการเปนภาระ
วัยสูงอายุมีแนวโนมสูงข้ึนอยางชัดเจน โดยในป 2537 ประเทศไทยมีอัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุเทากับ 
10.7 เพิ่มข้ึนเปน 14.3 ในป 2545 เเละ เพิ่มข้ึนเปน 16.0 ในป 2550 ซ่ึงหมายความวาในป 2550 ประชากรวัยกําลัง
แรงงาน 100 คน จะตองรับภาระในการเล้ียงดูผูสูงอายุ 16 คน ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุในอนาคต
อันใกล และสงผลถึงความมั่นคงของสังคมโดยรวม กลาวคือ วัยแรงงานจะตองรับภาระผูสูงวัยเพิ่มมากข้ึน และ
ในท่ีสุดท้ังผูท่ีมีอายุในวัยแรงงานและผูสูงอายุจะอยูในสภาพท่ีออนแอ ท้ัง 2 ฝายไมสามารถเก้ือหนุนกันได  
 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของผูสูงอายุตอประชากรท้ังหมด 

ปสํารวจ สัดสวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมด 
2537 6.8 
2545 9.4 
2550 10.4 

  
ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของผูสูงอายุจําแนกตามกลุมผูสูงวัย 

แบงกลุมผูสูงอายุ รอยละ 
กลุมผูสูงอายุวยัตน (อาย ุ60-69 ป) 58.8 
กลุมผูสูงอายุวยักลาง (อาย ุ70-79 ป) 31.7 
วัยปลาย (อายุ 80 ปข้ึนไป) 9.5 
รวม 100.0 

 
ขอมูลการสํารวจดังกลาวของสํานักงานสถิติแหงชาติ สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาสังคมไทยกาวเขาสู

การเปนสังคมผูสูงวัย (Ageing Society) แลว การกาวสูการเปนสังคมผูสูงวัย (Ageing Society) สรางใหเกิด
ผลกระทบดานตางๆตามมาหลายประการ เชน ปญหาดานสุขภาพ ซ่ึงเปนหนึ่งในประเด็นปญหาหลักของ
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ผูสูงอายุ ไดแก ภาวะสุขภาพดานการมองเห็น การปวยเปนโรคเร้ือรังพบวา โรคเร้ือรังท่ีผูสูงอายุสวนใหญเปน 3 
อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ และสวนใหญปวยมากกวา 1 โรค ผูสูงอายุ
ประมาณรอยละ 15 มีภาวะพึ่งพิงดานการทํางานบาน รอยละ 5 มีปญหาในกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน รอยละ 0.8 
ตองใชรถเข็น และรอยละ 0.2 ตองนอนติดเตียง2  นอกจากนี้แนวโนมของอัตราสวนการเปนภาระของประชากร
สูงอายุมีแนวโนมสูงกวาเด็กอยางมาก ใน พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพระยะ
ยาว ประมาณรอยละ 18.8 ของประชากรสูงอายุท้ังประเทศ ท่ีไมสามารถลุกนั่งได หรือเคล่ือนยายได ตองการ
พึ่งพาผูดูแลในการดูแลสุขภาพ3 และผูสูงอายุยังตองเผชิญกับปญหาทางดานจิตใจ จากรายงานผูปวยจิตเวชใน
โรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต 17 แหง ป พ.ศ. 2547-2550 พบผลดังตารางตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 3 แสดงสัดสวนของผูสูงอายุท่ีปวยทางจิต 

ป จํานวน(ราย) 
2547 108,797 
2548 104,541  
2549 130,063  
2550 91,267  

 
 ขอเท็จจริงทางสังคมของปญหาผูสูงวัยท่ีเร่ิมปรากฏเพิ่มมากข้ึนแลวในปจจุบัน  ประกอบกับตัวเลข
ประมาณการสถานการณปญหาท่ีอาจอุบัติเพ่ิมในอนาคตดังกลาว กอใหเกิดความต่ืนตัวในแวดวงวิชาการและ
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ งานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการเตรียมรับมือสังคมผูสูงวัย  มีปรากฏเผยแพรเพิ่มมากข้ึน  
อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมท้ังในดานนโยบายและแนวทางการทํางานเพื่อรองรับปญหาตางๆอันอาจเพ่ิมมากข้ึนจาก
โครงสรางประชากรท่ีมีผูสูงวัยจํานวนมาก อยางไรก็ดี การศึกษาเปรียบเทียบและตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหาของตางประเทศ  เฉพาะอยางยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและบางประเทศท่ีพัฒนาแลวใน
เอเชีย ดูจะถูกใชเปนตัวแบบพื้นฐานของการศึกษาเกือบท้ังหมด และยังเปนปจจัยหลักช้ีนําแนวทางในการวาง
มาตรการของหนวยงานภาครัฐ ในแงนี้ประเด็นการศึกษาและแนวทางวิเคราะหของงานวิจัยสวนใหญ จึงมุงจับ
ตามองปจจัยจํากัดเพียงไมกี่ดาน เชน ผลกระทบและมาตรการเศรษฐกิจของสังคมผูสูงวัย  การสรางระบบการ
ดูแลสุขภาพและการเตรียมกองทุนรักษาพยาบาล  มาตรการทางภาษีและระบบกองทุนเล้ียงชีพ กองทุน
สงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมมีญาติดูแล  บทบาทครอบครัวและมาตรการจูงใจใหดูแลผูสูงวัย 

                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข. ขอเสนอแผนการลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. 2553-

2556 ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2.  
3 ศศิพัฒน ยอดเพชร, เล็ก สมบัติ, ปรียานุช โชคะนวณิชย และธนิกาน ศักดาพร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการตัวแบบการดูแล

ผูสูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2552 
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เม่ือเปรียบเทียบปริมาณงานวิจัยศึกษาท่ีมีอยู ดูเหมือนวาการทําความเขาใจรูปแบบและปญหาสังคมผูสูง
วัย ถูกกระทําโดยยึดแนวทางและประสบการณของสังคมอุตสาหกรรมและหลังอุตสาหกรรมในตางประเทศ
มากกวาท่ีจะทําความเขาใจปรากฏการณสังคมผูสูงวัยบนเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมของไทยเอง  ซ่ึงแนนอน
วาพัฒนาการของสังคมไทยนั้นมีแตกตางอยางยิ่งจากสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก  ในแงนี้จึงเปนท่ีนาสังเกตวา 
บรรดามาตรการท่ีไดมีการนําเสนอ เชน รัฐสวัสดิการ กองทุนสุขภาพ การลดหยอนภาษีและอ่ืนๆ จะใช
มาตรการที่สอดคลองกับสภาวการณสังคมผูสูงวัยท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมไทยหรือไม   ในอีกดานหน่ึง
ขอเสนอแนะและมาตรการที่เปนกระบวนการรองรับทางสังคม ก็ดูเหมือนวายังมีการศึกษาและดําเนินการอยู
นอย 
 ประเด็นสําคัญในการรับมือกับสังคมผูสูงวัยในสังคมไทย ไมสามารถปฏิเสธการทํางานดานสุขภาพ 
และการจัดสวัสดิการ รวมถึงการใหการสงเคราะหได แตอีกหนึ่งประเด็นท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ การ
ทํางานในมิติของกระบวนการทางสังคมและการสรางมาตรการทางสังคมท่ีสรางเสริมสุขภาวะ อันเปนการ
รับมือกับภาวะสังคมสูงวัยอยางเปนองครวมท้ังในเร่ืองของรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อยืด
ระยะเวลาของการพึ่งพาตนเองไดของผูสูงวัยใหยาวออกไป ซ่ึงถือเปนทิศทางการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวท่ี
สําคัญ 4 
                  
2.กรอบความคิดและวิธีศึกษา 

กรอบความคิดหลักในการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในแตละภูมิภาคและภูมินิเวศวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเปนทุนทางสังคมวัฒนธรรมของแตละสังคมท่ีจะ
เปนตัวกําหนดอยางสําคัญซ่ึงอาจนํามาเสริมสรางกระบวนการทางสังคม และรองรับมาตรการทางสังคมเพื่อ
รองรับภาวะสังคมสูงวัยในสังคมไทย โดยมีการบูรณการคิดของทุกภาคสวน ท้ังรัฐ ทองถ่ิน ชุมชน ประชาสังคม 
องคกรพัฒนาเอกชน ครอบครัว และสมาคมตางๆ ตลอดจนผูสูงวัยเอง เปนผูนิยามความหมายของผูสูงอายุ 
นําเสนอปญหาของผูสูงวัย เสนอมาตรการทางสังคม และเปนกลไกหลักในการเสริมสรางกระบวนการทาง
สังคมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงวัย เพื่อสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงวัย  

ระเบียบวิธีวิทยา หัวใจสําคัญประการหนึ่งของงานศึกษาชิ้นนี้คือ การใชกระบวนการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research-PAR  เปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน มิใชเฉพาะเพียงแตการเก็บรวบรวมขอมูล แตการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการประยุกตหาวิธีการแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน มีการแสวงหาแนวความคิด
และแนวทางในการแกไขปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา ดังนั้น การวิจัยเชิง

                                                 
4  ชื่นตา วิชชากุล และสถิตพงศ ธนวิริยะกุล (บรรณาธิการ). ระบบการดูแลระยะยาวและกําลังคนในการดูแลผูสูงอายุ: ทิศทางประเทศ

ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.).2552. หนา 29. 
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวจึงเปนวิธีการเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับการวิจัยคร้ังนี้ เนื่องดวยงานศึกษาชิ้น
นี้มีจุดมุงหมายเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาคมในท้ัง4ภาคท่ัวประเทศ 
 
3.ปญหาผูสูงวัยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 สถานการณปญหาผูสูงวัยในปจจุบัน พบปญหาหลักคือ ปญหาสุขภาวะ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพกาย 
ปญหาสุขภาพจิต และปญหาสุขภาพทางสังคม สุขภาพกายสวนใหญเปนปญหาจากความเส่ือมโทรมของรางกาย
จนทําใหประสิทธิภาพในการใชงานอวัยวะสวนตางๆของรางกายลดนอยถอยลง เชน เปนโรคปวดขอปวด
กระดูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ดานสุขภาพจิตสวนใหญผูสูงวัยประสบปญหาการถูกทอดทิ้งจาก
ลูกหลานทําใหรูสึกเหงา ไรคา ไมมีความหมาย ซึมเศรา เครียด ดานสังคมสวนใหญเปนเร่ืองของความสูญเสีย
บทบาทหนาท่ีทางสังคม ความสัมพันธระหวางรุนขาดหายไป ความเขากันไมไดระหวางรุน ตลอดจนการตอง
ออกไปทํางานนอกบานของวัยแรงงานทําใหความสัมพันธทางสังคมระหวางผูสูงวัยกับเด็ก กับวัยแรงงานขาด
หายไป ในขณะเดียวกันพื้นท่ีทางสังคมท่ีจะเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดมีโอกาสพบปะทํากิจกรรมรวมกันมีนอย
มาก จากปญหาทั้งสามดานในขางตนสงผลใหผูสูงวัยปจจุบันถูกสังคมลดศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มองวา
ผูสูงอายุเปนประชากรวัยพึ่งพิง ไมมีคา ไมมีความหมาย สติปญญาเส่ือมถอด ไมควรจะมีบทบาททางสังคม ไม
ยอมใหแสดงบทบาทในสวนตางๆของสังคม นอกจากนี้ปญหารองลงมาคือปญหาทางเศรษฐกิจ ผูสูงวัยพบเจอ
ปญหาเศรษฐกิจแตกตางกันไประหวางคนท่ีเปนขาราชการบํานาญซ่ึงไมมีปญหาทางเศรษฐกิจกับคนนอกอาชีพ
ราชการ ข้ึนอยูกับอาชีพและเขตที่อยูอาศัยระหวางเมืองกับชนบท ผูสูงวัยท่ีประกอบอาชีพทางดานการเกษตร
และรับจางท่ัวไปในเขตชนบทไมมีสวัสดิการรองรับหลังอายุ 60 ปประกอบกับลูกหลานมีรายไดไมเพียงพอจุน
เจือจึงประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ผูสูงวัยท่ีอาศัยอยูในเมืองประกอบอาชีพคาขายไมคอยประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ   

สวนสถานการณปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูสูงวัยจะมีปญหาสุขภาวะในขางตนสูงข้ึนเปน 2-
3 เทา และขณะเดียวกันจํานวนผูสูงวัยสูงเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 19.6 ของประชากรท้ังหมดในป พ.ศ.2568 
ปญหาท่ีตามมาคือความตองการสวัสดิการจากรัฐ อันเนื่องมาจากไมมีงานทํา ถูกลดบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคม ถูกทอดท้ิงใหอยูบานกับหลานเปนลักษณะครอบครัวแหวงกลาง การแบกภาระการรักษาพยาบาลของรัฐ 
ความตองการสถานรับเล้ียงดูในตอนกลางวัน (Day Care) หรือสถานเล้ียงดูช่ัวคราว การขาดแคลนบุคลากรใน
การดูแล ตลอดจนงบประมาณในการใหสวัสดิการเบ้ียยังชีพแกผูสูงวัยท่ีมีแนวโนมจะสูงข้ึนเปนลําดับ อันเปน
ผลสืบเนื่องจากคานิยมของสังคมท่ีใชอายุเปนเกณฑในการจัดจําแนกแยกแยะประชากรสูงวัยออกจากประชากร
กลุมอ่ืน เพ่ือบงช้ีวาใครบางจะไดรับสวัสดิการจากรัฐในฐานะท่ีเปนผูสูงวัย ฉะนั้นปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคตเปนผลมาจากสังคมพิจารณาวาคนท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปเปนประชากรท่ีเปนภาระของสังคมท่ีตองพ่ึงพิง
(Burden) หรือคาดหวังใหวัยแรงงาน (18-59 ป) ตองรับผิดชอบเล้ียงดู  
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4.การนิยามและจัดประเภทผูสูงวัย 
 การนิยามผูสูงวัยโดยใชอายุเปนเกณฑมีท้ังขอดีและขอเสีย การนิยามโดยใชเกณฑอายุตามท่ีระบุไวใน
กฎหมายเปนเกณฑนั้นมีขอดีคือ เปนเคร่ืองมือท่ีรัฐจะนํามาใชรวมและแยกประชากรสูงวัยออกจากประชากร
กลุมอ่ืนเพื่อบงช้ีวาใครบางจะไดรับสวัสดิการจากรัฐในฐานะท่ีเปนประชากรสูงวัย อยางไรก็ตาม การนิยามโดย
ใชอายุเปนเกณฑมีขอจํากัดคือ เปนการมองท่ีนําไปเช่ือมโยงกับบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชากร
ท่ีอายุครบ 60 ป จะถูกลดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมลง งานศึกษาช้ินนี้ไดขอสรุปวา การแบงประชากรสูง
วัยโดยใชอายุเปนเกณฑมิใชคําตอบท่ีดีของการเสนอมาตรการรองรับสังคมท่ีกําลังจะกาวไปสูสังคมสูงวัย จึงได
จําแนกประชากรสูงวัยออกเปน 3 กลุม คือ (1) Active Ageing (2) Inner View Ageing และ (3) Burden Ageing 
เปนการกําหนดโดยใช Functional ของรางกายเปนตังต้ัง ไมสนใจวาจะมีอายุเทาไหร  
 
 4.1 Active Ageing เปนประชากรสูงวัยท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสมองยังดี ยังพรอมท่ีถูกจางงาน
และสามารถรับบทบาททางสังคมได เปนประชากรสูงวัยกลุมท่ียัง Active ไมจําเปนตองพึ่งพิงสังคมและสมาชิก
ในครอบครัว 
 
 4.2 Inner View Ageing เปนประชากรสูงวัยท่ีควรหันมามองความตองกายภายในของตนเอง ลด
บทบาททางสังคม ควรจะใชเวลาในชีวิตสําหรับฟงเทศนฟงธรรม ดูแลสุขภาพ มีชีวิตอยูดวยการใชทรัพยากรที่มี
อยู ซ่ึงอาจจะมาจากการออม การเล้ียงดูจากบุตรหลาน ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐ อาทิเชน จากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ  
 
 4.3 Burden Ageing เปนประชากรสูงวยักลุมท่ีตองพึ่งพิงสังคมและสมาชิกในครอบครัวอันเนื่องจากไม
สามารถชวยเหลือเองและคนอ่ืนได  
 
5.บริบทแวดลอมสังคมสูงวยัไทย 

ประชากรสูงวัยในประเทศไทยไดกอตัวรวมกลุมเปนสังคม เปนกลุมประชากรสูงวัยข้ึน ชมรมผูสูงอายุ 
ท่ีริเร่ิมมาต้ังแตป พ.ศ.2526 เปนส่ิงท่ีสะทอนรูปธรรมของสังคมสูงวัยชัดเจน ในปจจุบันมีชมรมผูสูงอายุอยู
โดยท่ัวไปทั้งประเทศ ประมาณ 3,487 ชมรม ชมรมดังกลาวบางชมรมก็ดําเนินการเปนเอกเทศ บางชมรมก็อยูใน
เครือขายสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ บางชมรมก็อยูในเครือขายของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขระดับ
จังหวัด บางชมรมก็อยูในเครือขายกรมประชาสงเคราะห การศึกษาสังคมสูงวัยในงานช้ินนี้จึงศึกษาผานชมรม
ผูสูงอายุและองคกรท่ีเกี่ยวของอยูกับประชากรสูงวัยท้ัง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย พบวา บริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และภูมินิเวศในสังคมสูงวัยไทยสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบกวางๆ คือ (1) 
สังคมสูงวัยในสังคมเมือง – เมืองขนาดใหญ (2) สังคมสูงวัยในชนบท และ (3) สังคมสูงวัยในพ้ืนท่ีกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท และยังพบวา บริบทแวดลอมสังคมสูงวัยท้ังสามรูปแบบมีความแตกตางกันในเร่ืองลักษณะของทุนทาง

 7 



สังคม(Social Capital) ทุนทางวัฒนธรรม(Cultural Capital) และทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการกอรูปของสังคมสูงวัย ซ่ึงนาจะนําไปสูการเสนอแนวทาง/กระบวนการทางสังคม ตลอดจน
มาตรการทางสังคมท่ีจะรองรับประชากรสูงวัยแตกตางกันดวย 

 
5.1 สังคมสูงวัยในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญ สังคมเมือง-เมืองขนาดใหญเปนสังคมท่ีมีความซับซอน

และมีความหลากหลาย ทําใหสังคมสูงวัยท่ีกอตัวข้ึนในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญประกอบไปดวยผูคนท่ีมี
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช้ือชาติ การนับถือศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทาง
สังคม สมาชิกมาจากหลายอาชีพ มีท้ังขาราชการเกษียณอายุ พอคาแมคา ชาวบาน เจาของธุรกิจเอกชน ท่ีมีฐานะ
ตั้งแตคนเก็บของขายไปจนถึงเศรษฐี จึงเปนเร่ืองไมงายนักท่ีจะบริหารจัดการคนท่ีมีความแตกตางกนัทางคานยิม
สูง ปญหาท่ีพบต้ังแตเร่ิมกอตัวของชมรมคือ การเขามาของสมาชิกมักมาพรอมกับหัวโขนเดิม ทําใหเกิดภาพของ
การตอตาน การทาทาย การวางตัว ของสมาชิกแตละคน การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในสังคมเมือง-เมือง
ขนาดใหญมิไดทําไดงายมากนัก อันเนื่องมาจากความแตกตางของสมาชิกดังท่ีกลาวในขางตน การออมและการ
เก็บเงินฌาปนกิจในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญอาจจะกลายเปนการสรางปญหามากกวาการแกไขปญหา  

สังคมสูงวัยในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญ มีลักษณะท่ีสําคัญคือ (1) ความหลายของอาชีพกอน
เกษียณอายุ (2) ความแตกตางทางดานความรูการศึกษา (3) ความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ (4) ความ
หลากหลายทางดานศาสนา (5) ความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ-รายได (6) ความแตกตางทางดาน
สถานภาพทางสังคม (7) ความแตกตางทางดานคานิยม  

 
5.2 สังคมสูงวัยในชนบท สังคมชนบทในประเทศไทยมีความแตกตางกันระหวางภาค ฐานของทุนทาง

วัฒนธรรมในแตละภูมิภาคท่ีตางกันตางก็มีพลังทางสังคมท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะถ่ินจึงเปรียบเทียมกันไมได และ
ถูกดึงมาใชขับเคล่ือนกระบวนการทางสังคมของประชากรสูงวัยแตกตางกัน ส่ิงท่ีศึกษาพบคือ  

(1) สังคมชนบทที่อาชีพทางการเกษตรมีรายไดแนนอน ประชากรสูงวัยจะไมประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ จัดเปนประชากรสูงวัยประเภท “Active Ageing”   แตหาก
อาชีพเกษตรกรรมตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ การเกษตรตองข้ึนอยูกับเง่ือนไขจากภายนอกสูง เชน 
ราคาตนทุนในการผลิต ราคาพืชผลทางการผลิต สภาพดินฟาอากาศ ประกอบกับฐานทรัพยากรท่ีเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ประชากรสูงวัยในพื้นท่ีเชนนี้  จึงมักเรียกรองในเร่ืองสวัสดิการจากรัฐมากกวา 

 (2) สังคมชนบทไทยยังพบแบบแผนความสัมพันธทางสังคมในระบบอุปถัมภท่ียังมีความสําคัญสูง 
 (3) สังคมชนบทไทยมีฐานของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค  

ประชากรสูงวัยยังคงอาศัยฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคในการสรางอัตลักษณตัวตนใหม ร้ือ
ฟน ผลิตซํ้า ทุนเดิมท่ีมีอยูและขยายทุนใหกวางขวางออกไปเพื่อสรางเครือขายความสัมพันธ  
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(4) ในสังคมชนบทมีทุนท่ีเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติสูง ฐานทรัพยากรจากดิน น้ํา ปา และทรัพยากร
จากทะเลอุดมสมบูรณท่ีสามารถใชเปนทุนในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุสวนใหญใชประโยชน
จากความรํ่ารวยของฐานทรัพยากรธรรมชาติไปเพื่อการสรางอาชีพเสริมใหสมาชิก 

(5) สังคมชนบทท่ีมีพื้นท่ีกลางของชุมชนในการทํากิจกรรม เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย อาคาร
เอนกประสงค ฯลฯ สงเสริมใหสามารถทํากิจกรรมทางสังคมของผูสูงวัยไดมาก และมีพลัง 

 
5.3 สังคมสูงวัยในพื้นท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท ลักษณะของสภาพแวดลอมของพื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบทไมมี

ความเดนชัดในเร่ืองอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เปนสังคมท่ีผสมผสานกัน
ระหวางคานิยมความเปนเมืองกับคานิยมความเปนชนบท ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอการกอตัวอัตลักษณของสังคม
สูงวัยท่ีรับเอาวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติจากเมืองและในขณะเดียวกันไดรับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ
จากชนบทมาดวย ดังนั้นชมรมผูสูงอายุท่ีตั้งอยูระหวางความเปนเมืองและความเปนชนบททําใหชมรมผูสูงอายุ
ไดเปรียบท้ังสังคมเมืองและสังคมชนบท 

 
6.ทุนในการขบัเคล่ือนสังคมสูงวัย 
 ทุนในการศึกษาคร้ังนี้มองวาเปนท้ังวัตถุดิบ (Input) และ ผลลัพธ (Outcome) ของกระบวนการทาง
สังคมของสังคมสูงวัย งานช้ินนี้พบวา สังคมสูงวัยมีการใชทุนหลายประเภทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรม
ของชมรม ทุนท่ีสําคัญและพบรวมกันมีดังนี้ (1) ทุนทางสังคม (Social Capital) (2) ทุนเศรษฐกิจ (Economic 
Capital) และ (3) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) (4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 6.1 ทุนทางสังคม (Social Capital) ในการศึกษาสังคมสูงวัยผานกระบวนการทางสังคมของชมรม
ผูสูงอายุในสังคมไทย พบวา ทุนทางสังคมเปนระบบคุณคาเดิมท่ีมีอยูในโครงสรางสังคมไทยและเกี่ยวของ
เกื้อหนุนอยูกับกระบวนการทางสังคมของผูสูงวัย จากการทบทวนงานเขียนของ Bourdieu (1986) Putnam 
(1993) สามารถสรุปไดวา ทุนท่ีระบุวาเปนทุนทางสังคม ไดแก เครือขายทางสังคม (Social Network), ความ
ไววางใจ (Trust), จารีต (Norms), การมีสวนรวมและการเขารวมทางสังคม (Social Involvement), การปฏิสัง
สรรคทางสังคม (Social Interaction) แตในงานศึกษาช้ินนี้พบทุนทางสังคมหลายประเภท ดังนี้  

1) เครือขายทางสังคมของสังคมสูงวัย (Social Networks) 
2) การปฏิสังสรรคทางสังคม (Social Interaction) 
3) การเขารวมและการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมทางสังคม (Social Involvement) 
4) การไววางใจ (Trust)  
5) กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทน (Reciprocity) 
6) ทรัพยากรที่ใชประโยชนรวมกัน (Communality) 
7) กิจกรรมรวม (Activity) 
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8) ผูกระทําท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางสังคมของสังคมสูงวัย (Agent) 
9) ทุนมนุษย : ผูนําของการเปล่ียนแปลง 

ทุนเหลานี้แสดงออกมาในรูปของกฎเกณฑกติกาท่ีทําหนาท่ีจัดระเบียบและกําหนดความสัมพันธตางๆ
ทางสังคมใหผูสูงวัยอยูรวมกันได และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนตางๆ ไปสูการพึ่งตนเองไดอยาง
ระยะยาว 

 
 6.2 ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ทุนเศรษฐกิจ Bourdieu (1986) หมายถึง รายได ทรัพยสิน 
ความม่ังค่ังท่ีส่ังสมเอาไว เงินทอง ส่ิงของท่ีมีราคา ในการศึกษาสังคมสูงวัย พบวา ภายใตการบริหารจัดการกลุม/
ชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ีนครศรีธรรมราชและสงขลามีการส่ังสมทุน มีการแสวงหาทุน มีการสนับสนุนทุนใน
หลายรูปแบบ อาทิเชน                                     
                                 1) ทุนจากการเปนสมาชิก  
                                 2) ทุนจากการออม  
                                 3) กองทุน สปสช.  
                                 4) กองทุน สสส.   
                                 5) ทุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                 6) ทุนจากภาคเอกชน  
                                 7) กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนตน 
 

6.3 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทางวฒันธรรมทําหนาท่ีเปนกลไกกลางในการเช่ือม
ความสัมพันธทางสังคมของผูสูงวัยในระดบัปจเจกกับปจเจกใหกลายเปนสังคมสูงวัย ทําใหมีการส่ือสารกัน เปน
เคร่ืองมือท่ีทําใหมองเห็นและทําใหเขาใจความสัมพันธทางสังคมของผูสูงวัย ในงานศึกษาช้ินนี้ใหนิยามทุนทาง
วัฒนธรรมวาหมายถึง วิธีคิด ความเช่ือ ภูมิปญญา วิถีปฏิบัติของสังคมสูงวัยท่ีถูกใชในฐานะเคร่ืองมือทาง
วัฒนธรรมในการสรางอัตลักษณ โดยเปล่ียนเปนทุนทางสัญลักษณในการตอสูเรียกรองสิทธิ นําไปสูการ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณ และสามารถตอรองได และมีพื้นที่ทางสังคม โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภทใหญคือ  

               1) ประเพณีวัฒนธรรม  
               2) ภูมิปญญา 

ทุนสัญลักษณ     3) 
 

6.4 ทุนทรัพยากธรรมชาติ หมายถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในสังคมสูงวัย ทุนประเภทนี้เปนทุน
ท่ีมีอยูเดิมซ่ึงข้ึนอยูกับภูมินิเวศของแตละภูมิภาค ในสวนของภาคใตลักษณะทางภูมิศาสตรมีท้ังท่ีเปนทะเลและ
ภูเขา ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการรวมกลุมของผูสูงวัยจึงเปนไปในเร่ืองของการเสริมอาชีพใหผูสูงวัย 
ยกตัวอยางการใชฐานทรัพยากรเปนทุนเพื่อการสรางรายไดใหสมาชิกในกลุมของผูสูงวัย  
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7. บทสรุป 
                  จากงานวจิัยในชวงป พ.ศ.2553-2554 พบวาบรรดาทุนทางสังคมและวฒันธรรมรูปแบบตางๆท่ีได
นําเสนอไวขางตน สวนใหญยังมีพลังอยางสําคัญในการท่ีจะนํามาขับเคล่ือนใหเกดิกระบวนการทางสังคม ท้ัง
เพื่อสรางกิจกรรมเสริมสุขภาวะของผูสูงวยั แกไขปญหาของภาระทางสังคมท่ีจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก
ในการดแูลผูสูงวัย และทายท่ีสุดเปนกระบวนการทางสังคมท่ีสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
สวนรวมไดอีกดวย 
                   อยางไรก็ด ี รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และชุมชน จําเปนตองตระหนกัเหน็
ถึงคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหลานี ้ รวมกันสนับสนุนและเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหมๆ ใหเกดิ
กระบวนการทางสังคมท่ีจะสราง พัฒนา และนําเอาทุนเหลานี้มาใชใหเกดิประโยชน ความจาํเปนทางดาน
งบประมาณท่ีจะตองจดัเตรียมไวสนับสนุน แมจะมี แตก็เปนจํานวนท่ีนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
จะตองใชในรูปสวัสดิการสังคมแบบตะวนัตกท่ีหนวยงานของรัฐบาลบางแหงไดเคยนําเสนอมากอนหนานี ้
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