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บทคัดยอ
โครงสรางทางประชากรของประเทศไทยในปจจุบัน
บงชี้ชัดเจนวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
สังคมผูสูงวัยภายในระยะเวลาอันใกลนี้ หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกีย่ วของโดยตรง เฉพาะอยางยิ่งในดาน
บริการสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคม ตางตื่นตัวทําการศึกษาและเสนอแนวทางเพื่อเตรียมรับปญหาอุบัติ
ใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น บนพืน้ ฐานการศึกษาจากบทเรียนของประเทศตางๆในสังคมตะวันตกที่มีประชากรสูงวัย
จํานวนมาก อยางไรก็ดี ขอเสนอเหลานีด้ ูเหมือนยังไมไดรับการตอบสนองอยางทันทวงที โดยเหตุที่เกีย่ วของ
กับงบประมาณจํานวนมากที่รัฐตองจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามขอเสนอ งานวิจัยนี้พบวา ทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบตางๆที่มีอยูในสังคมไทย
ยังมีพลังและคุณคาที่จะนํามาขับเคลื่อนใหเกิด
กระบวนการทางสังคม ทั้งเพื่อสรางกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัย แกไขปญหาภาระทางสังคมที่จะตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากในการดูแลผูสูงวัย และทายที่สุดเปนกระบวนการทางสังคมที่สามารถชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคมสวนรวมไดอกี ดวย รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน
จําเปนตองตระหนักเห็นถึงคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหลานี้ รวมกันสนับสนุนและเปดพื้นที่ทาง
สังคมใหมๆใหเกิดกระบวนการทางสังคมที่จะสราง พัฒนา และนําเอาทุนเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชน มากกวา
ที่จะมุงไปกับการจัดหางบประมาณมาใชจา ยในรูปสวัสดิการ ตามแบบตะวันตกทีห่ นวยงานของรัฐบาลบางแหง
ไดเคยนําเสนอมากอนหนานี้
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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 และประเด็นความมั่นคงทางสังคม
ความตื่นตัวเกี่ยวกับบูรณภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อวาเปนที่รับทราบโดยทั่วไป และไดมี
งานศึกษาวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศ ที่กําลังจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาวในป
2558 อย างไรก็ต ามความเขาใจและจุด เน น หลั ก ของความสนใจที่มี การศึก ษาวิจัย กั น อยู อาจจํา กั ด และให
ความสําคัญกับผลที่จะเกิดขึ้นทางดานเศรษฐกิจมากเปนพิเศษ ทั้งที่โดยขอเท็จจริงขอตกลงความรวมมือของทั้ง
10ชาติที่ไดหารือกันไว ครอบคลุมทั้งดานการเมืองความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรม แตงาน
ศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อเตรียมความพรอมและปรับตัวดานความมั่นคงทางสังคมและการเมือง ดูจะยังมี
ปรากฏไมมากนัก เฉพาะในสวนความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นปญหาที่รอใหแตละชาติสมาชิกตองเตรียมการ
ที่แตกตางกันไป บางก็อยูในขั้นของการตั้งรับเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู บางก็อยูในขั้นเตรียม
จัดตั้งสวัสดิการรองรับ
ในกรณีของประเทศไทย ปญหาโครงสรางทางประชากรที่กําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย(ในบางงานศึกษา
อาจใช สังคมชราภาพ สังคมผูสูงอายุ) นาจะเปนหนึ่งในปญหาความมั่นคงทางสังคมที่ตองใหความสนใจมาก
เปนพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย การโยกยายแรงงานและการยายฐาน
การผลิตไปยังจุดที่มีความไดเปรียบ จะยิ่งสงผลตอโครงสรางประชากรวัยแรงงานของไทย และสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของประชากรสูงวัยที่จะตองปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
บทความนี้เปนการถอดขอคนพบจากงานวิจัยซึ่งไดดําเนินการในชวงป พ.ศ.2553-2554 โดยจะพยายาม
ชี้ใหเห็นวา ทุนทางสังคมที่มีอยูเดิมในสังคมประเพณีไทย หากผานกระบวนการทางสังคมที่พัฒนาจัดเตรียม
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อยางเหมาะสม อาจสามารถใชเปนกลไกทางสังคมเพื่อเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งโดยความ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากรตามธรรมชาติ และโดยความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากบูรณภาพ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
1.สถานการณสังคมผูสูงวัย
สํานักงานสถิติแหงชาติรายงานวา จากการสํารวจในป พ.ศ. 2550 สัดสวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 10.4 (ตารางที่ 1) ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ผูสูงอายุวัยตน (60-69 ป) มีสัดสวนรอยละ
58.8 รองลงมากลุมผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) มีสัดสวนรอยละ 31.7 (ตารางที่ 2) อัตราสวนการเปนภาระ
วัยสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยในป 2537 ประเทศไทยมีอัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุเทากับ
10.7 เพิ่มขึ้นเปน 14.3 ในป 2545 เเละ เพิ่มขึ้นเปน 16.0 ในป 2550 ซึ่งหมายความวาในป 2550 ประชากรวัยกําลัง
แรงงาน 100 คน จะตองรับภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุ 16 คน ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุในอนาคต
อันใกล และสงผลถึงความมั่นคงของสังคมโดยรวม กลาวคือ วัยแรงงานจะตองรับภาระผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น และ
ในที่สุดทั้งผูที่มีอายุในวัยแรงงานและผูสูงอายุจะอยูในสภาพที่ออนแอ ทั้ง 2 ฝายไมสามารถเกื้อหนุนกันได

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมด
ปสํารวจ
สัดสวนผูสงู อายุตอประชากรทั้งหมด
2537
6.8
2545
9.4
2550
10.4
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของผูสูงอายุจําแนกตามกลุมผูสูงวัย
แบงกลุมผูสงู อายุ
กลุมผูสูงอายุวยั ตน (อายุ 60-69 ป)
กลุมผูสูงอายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ป)
วัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป)
รวม

รอยละ
58.8
31.7
9.5
100.0

ขอมูลการสํารวจดังกลาวของสํานักงานสถิติแหงชาติ สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาสังคมไทยกาวเขาสู
การเปนสังคมผูสูงวัย (Ageing Society) แลว การกาวสูการเปนสังคมผูสูงวัย (Ageing Society) สรางใหเกิด
ผลกระทบดานตางๆตามมาหลายประการ เชน ปญหาดานสุขภาพ ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นปญหาหลักของ
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ผูสูงอายุ ไดแก ภาวะสุขภาพดานการมองเห็น การปวยเปนโรคเรื้อรังพบวา โรคเรื้อรังที่ผูสูงอายุสวนใหญเปน 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 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพระยะ
ยาว ประมาณรอยละ 18.8 ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ ที่ไมสามารถลุกนั่งได หรือเคลื่อนยายได ตองการ
พึ่งพาผูดูแลในการดูแลสุขภาพ 3 และผูสูงอายุยังตองเผชิญกับปญหาทางดานจิตใจ จากรายงานผูปวยจิตเวชใน
โรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต 17 แหง ป พ.ศ. 2547-2550 พบผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงสัดสวนของผูสูงอายุที่ปวยทางจิต
ป
2547
2548
2549
2550

จํานวน(ราย)
108,797
104,541
130,063
91,267

ขอเท็จจริงทางสังคมของปญหาผูสูงวัยที่เริ่มปรากฏเพิ่มมากขึ้นแลวในปจจุบัน ประกอบกับตัวเลข
ประมาณการสถานการณปญหาที่อาจอุบัติเพิ่มในอนาคตดังกลาว กอใหเกิดความตื่นตัวในแวดวงวิชาการและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ งานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการเตรียมรับมือสังคมผูสูงวัย มีปรากฏเผยแพรเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมทั้งในดานนโยบายและแนวทางการทํางานเพื่อรองรับปญหาตางๆอันอาจเพิ่มมากขึ้นจาก
โครงสรางประชากรที่มีผูสูงวัยจํานวนมาก อยางไรก็ดี การศึกษาเปรียบเทียบและตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหาของตางประเทศ เฉพาะอยางยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและบางประเทศที่พัฒนาแลวใน
เอเชีย ดูจะถูกใชเปนตัวแบบพื้นฐานของการศึกษาเกือบทั้งหมด และยังเปนปจจัยหลักชี้นําแนวทางในการวาง
มาตรการของหนวยงานภาครัฐ ในแงนี้ประเด็นการศึกษาและแนวทางวิเคราะหของงานวิจัยสวนใหญ จึงมุงจับ
ตามองปจจัยจํากัดเพียงไมกี่ดาน เชน ผลกระทบและมาตรการเศรษฐกิจของสังคมผูสูงวัย การสรางระบบการ
ดู แ ลสุ ข ภาพและการเตรี ย มกองทุ น รั ก ษาพยาบาล มาตรการทางภาษี แ ละระบบกองทุ น เลี้ ย งชี พ กองทุ น
สงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมมีญาติดูแล บทบาทครอบครัวและมาตรการจูงใจใหดูแลผูสูงวัย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข. ขอเสนอแผนการลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. 25532556 ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2.
2
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ศศิพัฒน ยอดเพชร, เล็ก สมบัติ, ปรียานุช โชคะนวณิชย และธนิกาน ศักดาพร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการตัวแบบการดูแล
ผูสูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2552
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เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานวิจัยศึกษาที่มีอยู ดูเหมือนวาการทําความเขาใจรูปแบบและปญหาสังคมผูสูง
วัย ถูกกระทําโดยยึดแนวทางและประสบการณของสังคมอุตสาหกรรมและหลังอุตสาหกรรมในตางประเทศ
มากกวาที่จะทําความเขาใจปรากฏการณสังคมผูสูงวัยบนเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมของไทยเอง ซึ่งแนนอน
วาพัฒนาการของสังคมไทยนั้นมีแตกตางอยางยิ่งจากสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก ในแงนี้จึงเปนที่นาสังเกตวา
บรรดามาตรการที่ ไ ด มี ก ารนํ า เสนอ เช น รั ฐ สวั ส ดิ ก าร กองทุน สุข ภาพ การลดหย อ นภาษี แ ละอื่ น ๆ จะใช
มาตรการที่ ส อดคล อ งกั บ สภาวการณ สั ง คมผู สู ง วั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยหรื อ ไม ในอี ก ด า นหนึ่ ง
ขอเสนอแนะและมาตรการที่เปนกระบวนการรองรับทางสังคม ก็ดูเหมือนวายังมีการศึกษาและดําเนินการอยู
นอย
ประเด็นสําคัญในการรับมือกับสังคมผูสูงวัยในสังคมไทย ไมสามารถปฏิเสธการทํางานดานสุขภาพ
และการจัดสวัสดิการ รวมถึงการใหการสงเคราะหได แตอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ การ
ทํางานในมิติของกระบวนการทางสังคมและการสรางมาตรการทางสังคมที่สรางเสริมสุขภาวะ อันเปนการ
รับมื อกับ ภาวะสั ง คมสูง วัย อย า งเป น องคร วมทั้ง ในเรื่ อ งของรา งกาย จิตใจ สั ง คม และจิต วิ ญ ญาณ เพื่ อยื ด
ระยะเวลาของการพึ่งพาตนเองไดของผูสูงวัยใหยาวออกไป ซึ่งถือเปนทิศทางการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวที่
สําคัญ 4
2.กรอบความคิดและวิธีศึกษา
กรอบความคิ ด หลั ก ในการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ การศึ ก ษาเงื่ อ นไขทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมในแตละภูมิภาคและภูมินิเวศวัฒนธรรม ในฐานะที่เปนทุนทางสังคมวัฒนธรรมของแตละสังคมที่จะ
เปนตัวกําหนดอยางสําคัญซึ่งอาจนํามาเสริมสรางกระบวนการทางสังคม และรองรับมาตรการทางสังคมเพื่อ
รองรับภาวะสังคมสูงวัยในสังคมไทย โดยมีการบูรณการคิดของทุกภาคสวน ทั้งรัฐ ทองถิ่น ชุมชน ประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน ครอบครัว และสมาคมตางๆ ตลอดจนผูสูงวัยเอง เปนผูนิยามความหมายของผูสูงอายุ
นําเสนอปญหาของผูสูงวัย เสนอมาตรการทางสังคม และเปนกลไกหลักในการเสริมสรางกระบวนการทาง
สังคมเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัย เพื่อสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงวัย
ระเบียบวิธีวิทยา หัวใจสําคัญประการหนึ่งของงานศึกษาชิ้นนี้คือ การใชกระบวนการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research-PAR เปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน มิใชเฉพาะเพียงแตการเก็บรวบรวมขอมูล แตการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการประยุกตหาวิธีการแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน มีการแสวงหาแนวความคิด
และแนวทางในการแกไขปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา ดังนั้น การวิจัยเชิง
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ชื่นตา วิชชากุล และสถิตพงศ ธนวิริยะกุล (บรรณาธิการ). ระบบการดูแลระยะยาวและกําลังคนในการดูแลผูสูงอายุ: ทิศทางประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.).2552. หนา 29.
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวจึงเปนวิธีการเหมาะสมที่จะนํามาใชกับการวิจัยครั้งนี้ เนื่องดวยงานศึกษาชิ้น
นี้มีจุดมุงหมายเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาคมในทั้ง4ภาคทั่วประเทศ
3.ปญหาผูสงู วัยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
สถานการณปญหาผูสูงวัยในปจจุบัน พบปญหาหลักคือ ปญหาสุขภาวะ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพกาย
ปญหาสุขภาพจิต และปญหาสุขภาพทางสังคม สุขภาพกายสวนใหญเปนปญหาจากความเสื่อมโทรมของรางกาย
จนทําใหประสิทธิภาพในการใชงานอวัยวะสวนตางๆของรางกายลดนอยถอยลง เชน เปนโรคปวดขอปวด
กระดูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ดานสุขภาพจิตสวนใหญผูสูงวัยประสบปญหาการถูกทอดทิ้งจาก
ลูกหลานทําใหรูสึกเหงา ไรคา ไมมีความหมาย ซึมเศรา เครียด ดานสังคมสวนใหญเปนเรื่องของความสูญเสีย
บทบาทหนาที่ทางสังคม ความสัมพันธระหวางรุนขาดหายไป ความเขากันไมไดระหวางรุน ตลอดจนการตอง
ออกไปทํางานนอกบานของวัยแรงงานทําใหความสัมพันธทางสังคมระหวางผูสูงวัยกับเด็ก กับวัยแรงงานขาด
หายไป ในขณะเดียวกันพื้นที่ทางสังคมที่จะเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดมีโอกาสพบปะทํากิจกรรมรวมกันมีนอย
มาก จากปญหาทั้งสามดานในขางตนสงผลใหผูสูงวัยปจจุบันถูกสังคมลดศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มองวา
ผูสูงอายุเปนประชากรวัยพึ่งพิง ไมมีคา ไมมีความหมาย สติปญญาเสื่อมถอด ไมควรจะมีบทบาททางสังคม ไม
ยอมใหแสดงบทบาทในสวนตางๆของสังคม นอกจากนี้ปญหารองลงมาคือปญหาทางเศรษฐกิจ ผูสูงวัยพบเจอ
ปญหาเศรษฐกิจแตกตางกันไประหวางคนที่เปนขาราชการบํานาญซึ่งไมมีปญหาทางเศรษฐกิจกับคนนอกอาชีพ
ราชการ ขึ้นอยูกับอาชีพและเขตที่อยูอาศัยระหวางเมืองกับชนบท ผูสูงวัยที่ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร
และรับจางทั่วไปในเขตชนบทไมมีสวัสดิการรองรับหลังอายุ 60 ปประกอบกับลูกหลานมีรายไดไมเพียงพอจุน
เจือจึงประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ผูสูงวัยที่อาศัยอยูในเมืองประกอบอาชีพคาขายไมคอยประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ
สวนสถานการณปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ผูสูงวัยจะมีปญหาสุขภาวะในขางตนสูงขึ้นเปน 23 เทา และขณะเดียวกันจํานวนผูสูงวัยสูงเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 19.6 ของประชากรทั้งหมดในป พ.ศ.2568
ปญหาที่ตามมาคือความตองการสวัสดิการจากรัฐ อันเนื่องมาจากไมมีงานทํา ถูกลดบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคม ถูกทอดทิ้งใหอยูบานกับหลานเปนลักษณะครอบครัวแหวงกลาง การแบกภาระการรักษาพยาบาลของรัฐ
ความตองการสถานรับเลี้ยงดูในตอนกลางวัน (Day Care) หรือสถานเลี้ยงดูชั่วคราว การขาดแคลนบุคลากรใน
การดูแล ตลอดจนงบประมาณในการใหสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงวัยที่มีแนวโนมจะสูงขึ้นเปนลําดับ อันเปน
ผลสืบเนื่องจากคานิยมของสังคมที่ใชอายุเปนเกณฑในการจัดจําแนกแยกแยะประชากรสูงวัยออกจากประชากร
กลุมอื่น เพื่อบงชี้วาใครบางจะไดรับสวัสดิการจากรัฐในฐานะที่เปนผูสูงวัย ฉะนั้นปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเปนผลมาจากสังคมพิจารณาวาคนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเปนประชากรที่เปนภาระของสังคมที่ตองพึ่งพิง
(Burden) หรือคาดหวังใหวัยแรงงาน (18-59 ป) ตองรับผิดชอบเลี้ยงดู
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4.การนิยามและจัดประเภทผูสูงวัย
การนิยามผูสูงวัยโดยใชอายุเปนเกณฑมีทั้งขอดีและขอเสีย การนิยามโดยใชเกณฑอายุตามที่ระบุไวใน
กฎหมายเปนเกณฑนั้นมีขอดีคือ เปนเครื่องมือที่รัฐจะนํามาใชรวมและแยกประชากรสูงวัยออกจากประชากร
กลุมอื่นเพื่อบงชี้วาใครบางจะไดรับสวัสดิการจากรัฐในฐานะที่เปนประชากรสูงวัย อยางไรก็ตาม การนิยามโดย
ใชอายุเปนเกณฑมีขอจํากัดคือ เปนการมองที่นําไปเชื่อมโยงกับบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชากร
ที่อายุครบ 60 ป จะถูกลดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมลง งานศึกษาชิ้นนี้ไดขอสรุปวา การแบงประชากรสูง
วัยโดยใชอายุเปนเกณฑมิใชคําตอบที่ดีของการเสนอมาตรการรองรับสังคมที่กําลังจะกาวไปสูสังคมสูงวัย จึงได
จําแนกประชากรสูงวัยออกเปน 3 กลุม คือ (1) Active Ageing (2) Inner View Ageing และ (3) Burden Ageing
เปนการกําหนดโดยใช Functional ของรางกายเปนตังตั้ง ไมสนใจวาจะมีอายุเทาไหร
4.1 Active Ageing เปนประชากรสูงวัยที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสมองยังดี ยังพรอมที่ถูกจางงาน
และสามารถรับบทบาททางสังคมได เปนประชากรสูงวัยกลุมที่ยัง Active ไมจําเปนตองพึ่งพิงสังคมและสมาชิก
ในครอบครัว
4.2 Inner View Ageing เปนประชากรสูงวัยที่ควรหันมามองความตองกายภายในของตนเอง ลด
บทบาททางสังคม ควรจะใชเวลาในชีวิตสําหรับฟงเทศนฟงธรรม ดูแลสุขภาพ มีชีวิตอยูดวยการใชทรัพยากรที่มี
อยู ซึ่งอาจจะมาจากการออม การเลี้ยงดูจากบุตรหลาน ตลอดจนสวัสดิการจากรัฐ อาทิเชน จากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ
4.3 Burden Ageing เปนประชากรสูงวัยกลุมที่ตองพึ่งพิงสังคมและสมาชิกในครอบครัวอันเนื่องจากไม
สามารถชวยเหลือเองและคนอื่นได
5.บริบทแวดลอมสังคมสูงวัยไทย
ประชากรสูงวัยในประเทศไทยไดกอตัวรวมกลุมเปนสังคม เปนกลุมประชากรสูงวัยขึ้น ชมรมผูสูงอายุ
ที่ริเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2526 เปนสิ่งที่สะทอนรูปธรรมของสังคมสูงวัยชัดเจน ในปจจุบันมีชมรมผูสูงอายุอยู
โดยทั่วไปทั้งประเทศ ประมาณ 3,487 ชมรม ชมรมดังกลาวบางชมรมก็ดําเนินการเปนเอกเทศ บางชมรมก็อยูใน
เครือขายสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ บางชมรมก็อยูในเครือขายของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขระดับ
จังหวัด บางชมรมก็อยูในเครือขายกรมประชาสงเคราะห การศึกษาสังคมสูงวัยในงานชิ้นนี้จึงศึกษาผานชมรม
ผูสูงอายุและองคกรที่เกี่ยวของอยูกับประชากรสูงวัยทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย พบวา บริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และภูมินิเวศในสังคมสูงวัยไทยสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบกวางๆ คือ (1)
สังคมสูงวัยในสังคมเมือง – เมืองขนาดใหญ (2) สังคมสูงวัยในชนบท และ (3) สังคมสูงวัยในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท และยังพบวา บริบทแวดลอมสังคมสูงวัยทั้งสามรูปแบบมีความแตกตางกันในเรื่องลักษณะของทุนทาง
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สังคม(Social Capital) ทุนทางวัฒนธรรม(Cultural Capital) และทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ซึ่งมี
อิทธิพลตอการกอรูปของสังคมสูงวัย ซึ่งนาจะนําไปสูการเสนอแนวทาง/กระบวนการทางสังคม ตลอดจน
มาตรการทางสังคมที่จะรองรับประชากรสูงวัยแตกตางกันดวย
5.1 สังคมสูงวัยในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญ สังคมเมือง-เมืองขนาดใหญเปนสังคมที่มีความซับซอน
และมีความหลากหลาย ทําใหสังคมสูงวัยที่กอตัวขึ้นในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญประกอบไปดวยผูคนที่มี
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทาง
สังคม สมาชิกมาจากหลายอาชีพ มีทั้งขาราชการเกษียณอายุ พอคาแมคา ชาวบาน เจาของธุรกิจเอกชน ที่มีฐานะ
ตั้งแตคนเก็บของขายไปจนถึงเศรษฐี จึงเปนเรื่องไมงายนักที่จะบริหารจัดการคนที่มีความแตกตางกันทางคานิยม
สูง ปญหาที่พบตั้งแตเริ่มกอตัวของชมรมคือ การเขามาของสมาชิกมักมาพรอมกับหัวโขนเดิม ทําใหเกิดภาพของ
การตอตาน การทาทาย การวางตัว ของสมาชิกแตละคน การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในสังคมเมือง-เมือง
ขนาดใหญมิไดทําไดงายมากนัก อันเนื่องมาจากความแตกตางของสมาชิกดังที่กลาวในขางตน การออมและการ
เก็บเงินฌาปนกิจในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญอาจจะกลายเปนการสรางปญหามากกวาการแกไขปญหา
สังคมสูงวัยในสังคมเมือง-เมืองขนาดใหญ มีลักษณะที่สําคัญคือ (1) ความหลายของอาชีพกอน
เกษียณอายุ (2) ความแตกตางทางดานความรูการศึกษา (3) ความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ (4) ความ
หลากหลายทางดานศาสนา (5) ความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ-รายได (6) ความแตกตางทางดาน
สถานภาพทางสังคม (7) ความแตกตางทางดานคานิยม
5.2 สังคมสูงวัยในชนบท สังคมชนบทในประเทศไทยมีความแตกตางกันระหวางภาค ฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมในแตละภูมิภาคที่ตางกันตางก็มีพลังทางสังคมที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่นจึงเปรียบเทียมกันไมได และ
ถูกดึงมาใชขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมของประชากรสูงวัยแตกตางกัน สิ่งที่ศึกษาพบคือ
(1) สั ง คมชนบทที่ อ าชี พ ทางการเกษตรมี ร ายไดแ น น อน ประชากรสู ง วั ย จะไม ป ระสบปญ หาทาง
เศรษฐกิจ ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ จัดเปนประชากรสูงวัยประเภท “Active Ageing” แตหาก
อาชีพเกษตรกรรมตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ การเกษตรตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขจากภายนอกสูง เชน
ราคาตนทุนในการผลิต ราคาพืชผลทางการผลิต สภาพดินฟาอากาศ ประกอบกับฐานทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ประชากรสูงวัยในพื้นที่เชนนี้ จึงมักเรียกรองในเรื่องสวัสดิการจากรัฐมากกวา
(2) สังคมชนบทไทยยังพบแบบแผนความสัมพันธทางสังคมในระบบอุปถัมภที่ยังมีความสําคัญสูง
(3) สังคมชนบทไทยมีฐานของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค
ประชากรสูงวัยยังคงอาศัยฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคในการสรางอัตลักษณตัวตนใหม รื้อ
ฟน ผลิตซ้ํา ทุนเดิมที่มีอยูและขยายทุนใหกวางขวางออกไปเพื่อสรางเครือขายความสัมพันธ
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(4) ในสังคมชนบทมีทุนที่เปนฐานทรัพยากรธรรมชาติสูง ฐานทรัพยากรจากดิน น้ํา ปา และทรัพยากร
จากทะเลอุดมสมบูรณที่สามารถใชเปนทุนในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุสวนใหญใชประโยชน
จากความร่ํารวยของฐานทรัพยากรธรรมชาติไปเพื่อการสรางอาชีพเสริมใหสมาชิก
(5) สังคมชนบทที่มีพื้นที่กลางของชุมชนในการทํากิจกรรม เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย อาคาร
เอนกประสงค ฯลฯ สงเสริมใหสามารถทํากิจกรรมทางสังคมของผูสูงวัยไดมาก และมีพลัง
5.3 สังคมสูงวัยในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ลักษณะของสภาพแวดลอมของพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทไมมี
ความเดนชัดในเรื่องอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เปนสังคมที่ผสมผสานกัน
ระหวางคานิยมความเปนเมืองกับคานิยมความเปนชนบท ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงตอการกอตัวอัตลักษณของสังคม
สูงวัยที่รับเอาวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติจากเมืองและในขณะเดียวกันไดรับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ
จากชนบทมาดวย ดังนั้นชมรมผูสูงอายุที่ตั้งอยูระหวางความเปนเมืองและความเปนชนบททําใหชมรมผูสูงอายุ
ไดเปรียบทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท
6.ทุนในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย
ทุนในการศึกษาครั้งนี้มองวาเปนทั้งวัตถุดิบ (Input) และ ผลลัพธ (Outcome) ของกระบวนการทาง
สังคมของสังคมสูงวัย งานชิ้นนี้พบวา สังคมสูงวัยมีการใชทุนหลายประเภทในการขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรม
ของชมรม ทุนที่สําคัญและพบรวมกันมีดังนี้ (1) ทุนทางสังคม (Social Capital) (2) ทุนเศรษฐกิจ (Economic
Capital) และ (3) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) (4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ทุนทางสังคม (Social Capital) ในการศึกษาสังคมสูงวัยผานกระบวนการทางสังคมของชมรม
ผูสูงอายุในสังคมไทย พบวา ทุนทางสังคมเปนระบบคุณคาเดิมที่มีอยูในโครงสรางสังคมไทยและเกี่ยวของ
เกื้อหนุนอยูกับกระบวนการทางสังคมของผูสูงวัย จากการทบทวนงานเขียนของ Bourdieu (1986) Putnam
(1993) สามารถสรุปไดวา ทุนที่ระบุวาเปนทุนทางสังคม ไดแก เครือขายทางสังคม (Social Network), ความ
ไววางใจ (Trust), จารีต (Norms), การมีสวนรวมและการเขารวมทางสังคม (Social Involvement), การปฏิสัง
สรรคทางสังคม (Social Interaction) แตในงานศึกษาชิ้นนี้พบทุนทางสังคมหลายประเภท ดังนี้
1) เครือขายทางสังคมของสังคมสูงวัย (Social Networks)
2) การปฏิสังสรรคทางสังคม (Social Interaction)
3) การเขารวมและการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมทางสังคม (Social Involvement)
4) การไววางใจ (Trust)
5) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทน (Reciprocity)
6) ทรัพยากรที่ใชประโยชนรวมกัน (Communality)
7) กิจกรรมรวม (Activity)
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8) ผูกระทําที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางสังคมของสังคมสูงวัย (Agent)
9) ทุนมนุษย : ผูนําของการเปลี่ยนแปลง
ทุนเหลานี้แสดงออกมาในรูปของกฎเกณฑกติกาที่ทําหนาที่จัดระเบียบและกําหนดความสัมพันธตางๆ
ทางสังคมใหผูสูงวัยอยูรวมกันได และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนตางๆ ไปสูการพึ่งตนเองไดอยาง
ระยะยาว
6.2 ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ทุนเศรษฐกิจ Bourdieu (1986) หมายถึง รายได ทรัพยสิน
ความมั่งคั่งที่สั่งสมเอาไว เงินทอง สิ่งของที่มีราคา ในการศึกษาสังคมสูงวัย พบวา ภายใตการบริหารจัดการกลุม/
ชมรมผูสูงอายุในพื้นที่นครศรีธรรมราชและสงขลามีการสั่งสมทุน มีการแสวงหาทุน มีการสนับสนุนทุนใน
หลายรูปแบบ อาทิเชน
1) ทุนจากการเปนสมาชิก
2) ทุนจากการออม
3) กองทุน สปสช.
4) กองทุน สสส.
5) ทุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) ทุนจากภาคเอกชน
7) กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนตน
6.3 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทางวัฒนธรรมทําหนาที่เปนกลไกกลางในการเชือ่ ม
ความสัมพันธทางสังคมของผูสูงวัยในระดับปจเจกกับปจเจกใหกลายเปนสังคมสูงวัย ทําใหมีการสื่อสารกัน เปน
เครื่องมือที่ทําใหมองเห็นและทําใหเขาใจความสัมพันธทางสังคมของผูสูงวัย ในงานศึกษาชิ้นนี้ใหนิยามทุนทาง
วัฒนธรรมวาหมายถึง วิธีคิด ความเชือ่ ภูมิปญญา วิถีปฏิบัติของสังคมสูงวัยที่ถูกใชในฐานะเครื่องมือทาง
วัฒนธรรมในการสรางอัตลักษณ โดยเปลี่ยนเปนทุนทางสัญลักษณในการตอสูเรียกรองสิทธิ นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ และสามารถตอรองได และมีพื้นที่ทางสังคม โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภทใหญคือ
1) ประเพณีวัฒนธรรม
2) ภูมิปญญา
3) ทุนสัญลักษณ
6.4 ทุนทรัพยากธรรมชาติ หมายถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในสังคมสูงวัย ทุนประเภทนี้เปนทุน
ที่มีอยูเดิมซึ่งขึ้นอยูกับภูมินิเวศของแตละภูมิภาค ในสวนของภาคใตลักษณะทางภูมิศาสตรมีทั้งที่เปนทะเลและ
ภูเขา ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการรวมกลุมของผูสูงวัยจึงเปนไปในเรื่องของการเสริมอาชีพใหผูสูงวัย
ยกตัวอยางการใชฐานทรัพยากรเปนทุนเพื่อการสรางรายไดใหสมาชิกในกลุมของผูสูงวัย
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7. บทสรุป
จากงานวิจัยในชวงป พ.ศ.2553-2554 พบวาบรรดาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบตางๆที่ได
นําเสนอไวขางตน สวนใหญยังมีพลังอยางสําคัญในการที่จะนํามาขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการทางสังคม ทั้ง
เพื่อสรางกิจกรรมเสริมสุขภาวะของผูสูงวัย แกไขปญหาของภาระทางสังคมที่จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก
ในการดูแลผูสูงวัย และทายที่สุดเปนกระบวนการทางสังคมที่สามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
สวนรวมไดอกี ดวย
อยางไรก็ดี รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน จําเปนตองตระหนักเห็น
ถึงคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหลานี้
รวมกันสนับสนุนและเปดพื้นทีท่ างสังคมใหมๆใหเกิด
กระบวนการทางสังคมที่จะสราง พัฒนา และนําเอาทุนเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชน ความจําเปนทางดาน
งบประมาณทีจ่ ะตองจัดเตรียมไวสนับสนุน แมจะมี แตก็เปนจํานวนที่นอ ยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
จะตองใชในรูปสวัสดิการสังคมแบบตะวันตกที่หนวยงานของรัฐบาลบางแหงไดเคยนําเสนอมากอนหนานี้
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