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วิัภาวีั พิงษ์ป่่ น

บทนำา

ทา่มกลางสถานการณส์งัคมสงูอายทุีก่ำาลงัขยายวงกวา้งขึน้ในระดบั
โลก1 ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ต่างก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ
เช่นกัน ท้ังสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย ท่ีก้าวเข้าสู่
สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบรูณ์ในป ีพ.ศ. 2564 ดว้ยจำานวนประชากรอายุ 60 
ปข้ึีนไปมากข้ึนถึงรอ้ยละ 202 ทัง้นีเ้ปน็เพราะประชากรมอีายยุนืยาวขึน้ 

1 จากสถานการณ์การเพ่ิมข้ึนของสังคมสูงวัยท่ีกำาลังเกิดข้ึนทั่วโลก เป็นผลมาจากอัตรา
การเกดิทีล่ดลง ผูค้นมีอายยุนืยาวขึน้ ในปี ค.ศ. 2018 โลกมปีระชากรรวมทัง้หมด 7,633 
ล้านคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 990 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งหมด (มูลินิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561)
2 ส่วนในปี พ.ศ. 2578 ไทยจะก้าวเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (super-aged 
society) ด้วยจำานวนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 30 (สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการ
ผู้แทนราษฎร, 2561, น. 8)
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ขณะที่อัตราการเกิดน้อยลง3 
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนวัยของจำานวนประชากรน้ี นอกจากจะสร้าง

ข้อกังวลให้กับตลาดแรงงาน ท้าทายภาครัฐในการวางแผนนโยบาย
พฒันาและการจดัสวัสดิการสงัคมแลว้ ขณะเดียวกนักไ็ดส้รา้งโอกาสการ
เติบโตของอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การจัดการท่ีอยู่อาศัยและ
สถานที่พักพิงสำาหรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
ทีใ่ชท้างการแพทย ์ธรุกจิอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ ธุรกจิความงามชะลอ
วัย (anti-aging) ฯลฯ (smethailandclub, 2557; สายนโยบายการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)

อยา่งไรกต็าม ขณะทีม่กีลุม่โยลด์ (yold)4 ทีไ่ม่ยอมเกษยีณมีสัดสว่น
สงูขึน้ เปน็กลุม่ท่ีมีกำาลงัทรพัย ์เปน็เปา้หมายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และการศึกษาเพิม่เตมิ (มสิแซฟไฟร,์ 2563; Siriphorn Ariya, 2563) ใน
ทางกลับกันก็มีคนจำานวนมากที่แก่ก่อนรวย อีกท้ังยังต้องเป็นเสาหลัก
หาเลี้ยงครอบครัวยากจน และจากแนวโน้มทางสถิติชี้ว่าเป็นสัดส่วน
ผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย (Penchan Charoensuthipan, 2019; ADMINK, 
2563) หรือมีผู้สูงอายุย้ายถิ่นที่ต้องทำางานหาเล้ียงครอบครัวในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (Giordano, 2020) ฯลฯ 

จากปรากฏการณ์ข้างต้น ช้ีชวนให้เห็นว่าสังคมสูงวัยจำาเป็นต้อง
พิจารณาทั้งระดับภาพกว้างและลึกไปพร้อมกัน เม่ือผู้สูงอายุไม่ได้เป็น 

3 ภาวะเจรญิพนัธุร์วมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2513, 2524, 2539, 2549 และ 2561 มี
แนวโน้มลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6, 3.9, 2, 1.5 และ 1.5 ตามลำาดับ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 
2524, 2539, 2549; สถิติชีพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สารประชากร 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559 อ้างถึงใน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2561, น. 36)
4 yold ย่อมาจาก young old หรือผู้สูงอายุวัย 65–75 ปี
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กลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด หากมีความแตกต่างหลากหลายและสลับ
ซับซ้อนกันไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม ชนชั้น เพศสภาวะ 
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงจำาเป็นต่อการทำาความเข้าใจท้ังในแง่ของการอยู่ร่วมกัน 
ตลอดจนสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ด้วยการศึกษาผู้สูงอายุในบริบททางวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวพันกับแนว
การศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural anthropology)5 
บทความชิน้น้ีจึงตอ้งการสำารวจประเดน็การศึกษาผู้สูงอายุจากมานษุย-
วทิยาวฒันธรรมและพฤฒาวิทยา ความแตกตา่งของพฤฒาวทิยาเดิมกบั
พฤฒาวิทยาวัฒนธรรม และแนวการศึกษาพฤฒาวิทยาวัฒนธรรมซึ่ง
เช่ือมโยงกับมานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัยในประเด็นร่วมสมัยท้ังเชิงแนวคิด
ทฤษฎแีละวธิวีทิยา รวมถงึสำารวจประเดน็การศกึษาผูส้งูวยัทีเ่กดิขึน้ใน
ไทย เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในสังคมไทย 

ผูเ้ขยีนเกบ็ข้อมลูผา่นเอกสารวิชาการ งานวิจยั วทิยานพินธใ์นสาขา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ก่อนการศึกษาผู้สูงวัยจะ
พัฒนาขึ้นอย่างจริงจังนับแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ขณะที่พฤฒา-
วิทยาผู้เขียนจะเน้นพิจารณางานจากช่วงที่พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมเร่ิม
เฟ่ืองฟูในทศวรรษ 2000 เป็นต้นไปโดยสำารวจท้ังงานต่างประเทศและไทย

ลำาดับงานเขียนช้ินนี้ ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยนิยามความหมายของ

5 อยา่งไรกต็าม การศกึษาผูส้งูวยัในบรบิทวฒันธรรม ไมไ่ดม้เีพยีงแคม่านษุยวิทยาวฒัน-
ธรรมเท่านั้น หากแต่ยังมีมานุษยวิทยาเชิงชีววิทยาว่าด้วยผู้สูงอายุ (biological anthro-

pology of aging) ซึง่สนใจศึกษาร่างกายของผูสู้งวัยโดยศึกษาเปรยีบเทยีบขา้มวฒันธรรม 
วเิคราะหจ์ากปฏสิมัพนัธท์างชวีวิทยา ส่ิงแวดล้อม และวิถกีารดำารงอยูท่ีส่ง่ผลตอ่ร่างกาย
และสุขภาพ โดยจิลเลียน ไอซ์ (Gillian Ice, 2003) ชี้ว่าแม้จะยังได้รับความสนใจ
คอ่นข้างนอ้ย แตม่านษุยวทิยาเชงิชวีวทิยาวา่ด้วยผูส้งูอายนุัน้มกีารศกึษามายาวนานแลว้ 
และสร้างคุณูปการต่อวงการพฤฒาวิทยาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เน้นกล่าวถึง
ขอบข่ายมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเท่านั้น
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ผูส้งูอายุ จุดเริม่ตน้การศึกษาผูสู้งอายจุากมานษุยวทิยาวฒันธรรม แนว
การศกึษาผู้สูงอายจุากพฤฒาวทิยาสู่พฤฒาวทิยาวฒันธรรม การศกึษา
ผู้สูงอายุในขอบข่ายมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและพฤฒาวิทยาในสังคม
ไทย ปดิทา้ยดว้ยบทสรปุและขอ้เสนอแนะตอ่การศกึษาวจิยัในสงัคมไทย 

นิยามผี้้สง้อายุ

การนยิาม “ผูส้งูอาย”ุ นัน้มคีวามแตกตา่งหลากหลายกนัออกไปทัง้
จากองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานในประเทศไทย และการนิยาม
ความสูงอายุจากสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ
ยังไม่มีนิยามแน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ (older, elderly 
person) แตส่หประชาชาตใิช้อายุ 60 ปขีึน้ไปในการนำาเสนอสถติ ิขอ้มลู 
และตวัชีวั้ดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอายุ6 สว่นประเทศพัฒนาแลว้สว่นใหญใ่ช้
อายุ 65 ปข้ึีนไปเป็นเกณฑใ์นการเรยีกผูส้งูอาย ุ (มลูนธิสิถาบนัวจิยัและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561, น. 10) 

ในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 “ผู้สงูอาย”ุ 
หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 “วยัชรา” คอืวยัทีต่อ่
จากวัยกลางคน อายุเกิน 60 ปี ส่วนคำาว่า “เกษียณอายุ” หมายถึง
ครบกำาหนดอายุรับราชการ สิ้นกำาหนดเวลารับราชการหรือการทำางาน

นอกจากนั้น ภายใต้กรอบของสาขาพฤฒาวิทยาเดิมได้กำาหนด

6 ขอ้กำาหนดอาย ุ60 ปดัีงกล่าวเกดิข้ึนในท่ีประชมุเม่ือปี ค.ศ. 1982 องคก์ารสหประชาชาติ 
ได้จัดการประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยผูสู้งอาย ุ(World Assembly on Ageing) ท่ีกรงุเวยีนนา 
ประเทศออสเตรีย เป็นคร้ังแรก โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าประชุม 119 
ประเทศ รวมถึงไทย (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2559)
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสูงวัยไว้สี่ลักษณะ ดังนี้ ประการแรก 
พจิารณาความเป็นผูสู้งอายจุากลักษณะอายจุรงิท่ีปรากฏ (chronological 
aging) ความสูงอายุลักษณะนี้เป็นไปตามอายุขัยของมนุษย์ ซึ่งดูจาก
จำานวนปีหรืออายุขัยที่ปรากฏตามปีปฏิทิน โดยไม่นำาเอาเรื่องสุขภาพ 
ความสามารถ สติปัญญา บทบาททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ประการ
ที่สอง พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
(physiological aging) ความสงูอายลุกัษณะนีด้ไูดจ้ากการเปลีย่นแปลง
ทางร่างกายที่เกิดขึ้น เช่น ผมหงอก ผิวหนังเห่ียวย่นตกกระ สายตา
ยาว หูตงึ ศรีษะเริม่ลา้น ฯลฯ ซึง่กระบวนการเปลีย่นแปลงทางรา่งกาย
นี้จะสังเกตได้ชัดเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ประการที่สาม พิจารณาความเป็น
ผูส้งูอายจุากลกัษณะการเปลีย่นแปลงดา้นจติใจ (psychological aging) 
ความเป็นผูสู้งอายลุกัษณะนีด้ไูดจ้ากกระบวนการเปลีย่นแปลงดา้นจติใจ
ที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เช่น ซึมเศร้า จู้จี้ข้ีบ่น น้อยใจ กลัวการถูกทอด
ท้ิง หรือบางคนอาจสนุกสนาน ร่าเริง ใจเย็น มีความสุขมากข้ึน การรับรู้ 
และการเรียนรู้เริ่มลดถอยลง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการความ
เปน็ผูส้งูอายจุะแสดงออกใหเ้หน็ทางบคุลกิภาพและพฤตกิรรมของบคุคล
อย่างเห็นได้ชัด และประการสุดท้าย พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจาก
บทบาททางสังคม (social aging) ความเปน็ผูส้งูอายลุกัษณะนีด้ไูด้จาก
บทบาทหน้าท่ีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อาจเพิ่มมากข้ึนหรือ
ลดน้อยลง การมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นๆ รวมไปถึงด้านครอบครัว 
เพือ่น ตลอดจนความรบัผิดชอบในการทำางานและบทบาททางสงัคมด้าน
อืน่ๆ ด้วย นอกจากนี ้ยงัสามารถพจิารณาไดจ้ากสถานภาพทางครอบ-
ครัวและสังคม เช่น มีการเลื่อนสถานะจากการเป็นแม่สู่การเป็นย่าหรือ
ยายตามลำาดับ (จุฑามณี สมบูรณ์สิทธิ์, 2547)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความสูงวัยโดยอาศัยหลักเกณฑ์การ
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เปล่ียนผ่านตามปีปฏิทิน ความเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจตาม
กรอบทางชีววิทยาน้ัน เป็นการนิยามในลักษณะที่เป็นภาพกว้างและ
ครอบคลุมคนชราอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งยังให้นัยของความเสื่อม
สภาพและความลดน้อยถอยลงของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ อย่างไร
ก็ตาม การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม มีความ
สอดคล้องกับการพิจารณาความสูงอายุในเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งมองว่า
ความสูงอายุเป็นสิง่ประกอบสรา้งทางสงัคม จำาเปน็ตอ้งพจิารณาภายใต้
บริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2545, น. 99–102) เสนอว่าการรับรู้
ของปัจเจกต่อสภาพสูงวัยของตนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้
ของสงัคมวฒันธรรมทีแ่วดลอ้มตนอยู ่ความชราภาพและความตายเปน็ 
กระบวนการทางชีววิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การให้ความหมายแก่
กระบวนการนี้และการประเมินคุณค่าของบุคคลที่เข้าสู่ภาวะชราทาง
กายภาพเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ 
คา่นยิมทีพ่บในแต่ละวัฒนธรรมรวมถงึช่วงเวลาทางประวตัศิาสตร ์ความ
ชราจงึเปน็สิง่ทีถ่กูนยิามดว้ยความแตกตา่งหลากหลายภายใตบ้ริบทของ
แต่ละสังคมวัฒนธรรม เช่น ในงานมานุษยวิทยา คนชราชาวเอสกิโม
ยังคงทำางานหนักและทำาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แต่หากชาวเอสกิโมคนใด
หยุดทำางาน เปน็คนแกท่ีก่ำาลงันอ้ยลง ในภาวะการขาดแคลนทรพัยากร
จะอุทิศตวัไม่รบัอาหารหรือแยกออกไปหาสถานทีต่าย ในขณะทีค่นชรา
บนเกาะซามัว เปน็ช่วงเวลาทีเ่ปน็อสิระ ไมต่อ้งทำางานหนกั ใชเ้วลาพกั
ผ่อนอยู่บ้าน ทำางานบ้านเล็กๆ น้อยๆ และผู้สูงอายุจะได้รับยกย่องให้เป็น
หวัหนา้ครอบครวั เปน็ตน้ ดงันัน้ “ความแก”่ จงึสมัพนัธก์บับรบิททาง
สังคมวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าหรือมีนิยามความแก่ที่แตกต่างกัน ตรงกัน
ขา้มกบัความแกท่ีค่นทัว่ไปเขา้ใจผา่นองค์ความรูท้างการแพทยส์มัยใหม่ 
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ความแกใ่นแบบหลงันีถ้กูทำาใหเ้ข้าใจว่าเปน็เรือ่งของธรรมชาต ิและสร้าง
ความแก่ให้มนุษย์ทุกคนเหมือนกันไปหมด (สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 
2558)

ในหัวข้อถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงความสนใจแรกเร่ิมของมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมในการศึกษาผู้สูงอายุ ตลอดจนการทำางานของนักมานุษย-
วิทยาท่ีศึกษาประเด็นผู้สูงวัยกับร่วมกับสาขาอื่นในเชิงสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) รวมถึงพฤฒาวิทยาวัฒนธรรม

จำดุเร์ิ�มต้นการ์ศึกษาผี้้สง้อายขุองมานษุยวิทยาวัฒนธีร์ร์ม

ในปี ค.ศ. 1945 นักมานุษยวิทยาเริ่มต้นสนใจในผู้สูงอายุด้วยการ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและบทบาทคนชราในสังคม
ดั้งเดิมทั้งเชิงกายภาพและสังคม ลีโอ ซิมมอนส์ (Leo Simmons) เขียน
งานเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเรื่อง The Role of the Aged in Primitive 
Society (1945) เขาใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมด้วย
การเก็บข้อมูลผู้สูงวัยจำนวน 71 คนที่มาจากหลากหลายสังคมดั้งเดิม 
ซมิมอนส์ตอ้งการศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้สูงวยัโดยพิจารณา
จากความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี รวม
ถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยที่เป็นผู้นำในเทศกาลต่างๆ สิทธิใน
ทรัพย์สิน การแบ่งปันอาหาร การสนับสนุนจากชุมชน อำนาจความ
ชอบธรรม และการเป็นหัวหน้าในการเมืองการปกครอง (Lips, 1946; 
Holmes, 1976) 

หลังจากน้ัน ประเด็นสถานภาพคนสูงวัยท่ามกลางความเปลี่ยน 
แปลงทางสงัคมทีก้่าวเขา้สูค่วามทนัสมยักไ็ดร้บัความสนใจอยา่งตอ่เนือ่ง 
เชน่ เออรว์นิ เพรสส ์และไมก์ แมคคูล (Irwin Press & Mike McKool, 
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1972) ศึกษาสถานะที่สูงต่ำาของผู้สูงอายุในสังคมอเมริกากลางพบว่า 
ผูสู้งอายุตกอยู่ในภาวะเสยีเปรยีบในสงัคมทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจ และมีความสนใจทางเศรษฐกิจระหว่างพ่อกับลูกชายที่
ไม่ต่อเน่ือง ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ความสำาคัญน้อยลงกับหลักเหตุผลของ
ผูสู้งอายุ ความเปน็อสิระเสรขีองครอบครวัเดีย่ว การโยกยา้ยทรพัยากร
ในครอบครวั และสงัคมสมยัใหมเ่นน้พึง่พาระบบราชการในงานพธิกีรรม 
การเมือง และกระบวนการยุติธรรม ล้วนส่งผลต่อสถานภาพของผู้สูง
อายเุพราะหนา้ทีด่งักลา่วผูส้งูอายเุคยมบีทบาทสำาคญั สอดคลอ้งกบังาน
ของโดนัลด์ คาวกลิล ์และโลเวลล ์โฮลม์ส ์ (Donald Cowgill & Lowell 
Holmes, 1972) ที่มองว่ากระบวนการทำาให้ทันสมัยซึ่งเทียบเท่ากับ
กระบวนการทำาใหก้ลายเปน็สงัคมอุตสาหกรรม กระบวนการทำาใหก้ลาย
เป็นเมือง และกระบวนการทำาให้กลายเป็นตะวันตก ล้วนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลทางลบต่อสถานะของผู้สูงอายุใน 14 สังคมดั้งเดิมทั้งในยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกา 

จากงานข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความสนใจของนักมานุษยวิทยานั้น
เร่ิมต้นด้วยสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมดั้งเดิม และ
ค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงของสภาวะสังคมสมัยใหม่ งานกลุ่มถัดไปเป็นงานที่เริ่ม
ศึกษานิยามความสูงวัยจากมุมมองของผู้สูงวัยเอง และมีกระบวนการ
ศกึษาวจิยัเชงิสหวิทยาการเก่ียวเน่ืองกับศาสตร์ทางจติวิทยาและพฤฒา-
วิทยา 

บุคคลสำาคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมารดาแห่งมานุษยวิทยา
ผู้สูงอายุคือ มาร์กาเรต คลาร์ก (Margaret Clark, 1967) ผู้เขียนเร่ือง 
“The Anthropology of Aging, a New Area for Studies of Culture 
and Personality” คลารก์ไดผ้กูโยงการศึกษาทางวฒันธรรมกบัความแก่
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เข้าไว้ด้วยกัน เธอศึกษาการปรับตัว การให้คุณค่าและสุขภาพจิตของ
ผู้สูงวัยในซานฟรานซิสโก โดยใช้มุมมองแบบปรากฏการณ์วิทยาเพื่อ
ถา่ยทอดการรบัรู ้ทศันคต ิความเช่ือ ปญัหา และยทุธศาสตรก์ารปฏบิตัิ
ตนในชีวิตประจำาวันของผู้สูงวัยด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง คลาร์กขยับ
ขยายมุมมองเกี่ยวกับความชราซึ่งเดิมถูกมองเป็นความถดถอยลงของ
กระบวนการทางชีววิทยาและจติวิทยาแบบทัว่ไป ไปสูก่ารมองความชรา
ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม คลาร์กมองว่าความสูงวัยเป็น 
กระบวนการที่ฝังแน่นอยู่ในสังคม มีการกระทำาซ้ำา และถูกเรียกร้องให้
ปรบัตวัเข้ากับบรบิทเฉพาะทางสงัคมวัฒนธรรม คลาร์กยงัเป็นคนนำาพา
มุมมองมานุษยวิทยาไปสู่สหวิทยาการ ในการผสมผสานวิธีวิทยาและ
ประยุกต์งานวจิยัผูส้งูวยักบังานจติวทิยาในสงัคมอเมริกนัร่วมสมยั โดย
เกบ็ข้อมูลจาก 79 คน ซึง่ตอ่มางานของคลารก์สง่อทิธิพลตอ่การศกึษา
แนววัฒนธรรมและบุคลิกภาพ มานุษยวิทยาร่วมสมัย มานุษยวิทยา
จิตวิทยา

อีกคนที่มีความสำาคัญ คือ ชารอน คอฟแมน (Sharon Kaufman) 
จากอดีตลูกศิษย์และเพ่ือนร่วมงานของคลาร์ก ต่อมาได้กลายมาเป็น
ผู้บุกเบิกสนามของตนเอง โดยคอฟแมนเสนอว่ากระบวนการต่างๆ ที่
เกดิขึน้ภายใตบ้ริบททางวัฒนธรรมไดส้ง่ผลตอ่อตัลกัษณแ์ละการปรบัตวั
ตลอดชว่งชวีติของผูส้งูอาย ุคอฟแมนทำาวิจยัเชิงชาตพินัธุว์รรณนาเร่ือง 
The Ageless Self: Sources of Meaning in Late Life (1986) และเขียน
บทความ “Cultural Components of Identity in Old Age: A Case 
Study” ลงในวารสาร Ethos ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1981 เธอสมัภาษณ์เชงิลกึกบั
ผูสู้งอายุในรฐัแคลฟิอรเ์นยีรจ์ำานวน 60 คน พบว่าอตัลกัษณค์วามสงูวัย
แสดงออกให้เห็นผา่นการสรา้ง การทบทวนใหม ่และการเชือ่มโยงเร่ือง
เล่ากับบรรดาเหตุการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิต ที่สำาคัญคือการสร้าง
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ตัวตนความสูงวัยนั้นเป็นอิสระขาดจากการนับอายุตามปีปฏิทิน “คน
อเมริกันท่ีฉันศึกษา ไม่ได้รับรู้ความหมายของความแก่ในตัวเอง แต่รับรู้
ความหมายในการเป็นตัวเองในวัยชรา” (Kaufman 1986, pp. 6 as 
cited in Perkinson & Solimeo, 2013) ในภาพรวมคอฟแมนชีว้า่กระ-
บวนการที่สร้างขึ้นโดยบริบททางวัฒนธรรมส่งผลต่ออัตลักษณ์และการ
ปรับตัวข้ามช่วงชีวิต (life course) ของกลุ่มคนที่เธอศึกษา งานของ
คอฟแมนยังได้ไปเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพฤฒาวิทยาในการรวบรวม
ความเจ็บป่วยเรื้อรังและการเปลี่ยนผ่านทางสังคมในช่วงท้ายของชีวิต 
อีกทั้งจุดประกายให้กับการศึกษาแนวพฤฒาวิทยาร่วมสมัย 

มารก์าเรต เพอรกิ์นสนั และซาแมนธา โซลิมโีอ (Margaret Perkin-

son & Samantha Solimeo, 2013) เสนอว่าคลาร์กและคอฟแมน
จุดประกายการศกึษามานษุยวทิยาสงูอายใุนประเด็นตอ่ยอดตา่งๆ เชน่ 
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมในการปรับตัวทางอายุเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ
ความไม่ต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม การสำารวจความหมายเกีย่วกบั “ตวัตน
ที่ไม่ยอมแก่” (the ageless self) ของผู้สูงวัย การศึกษาในประเด็น
ผู้สูงวัยที่ประสบความสำาเร็จ (successful aging) เป็นต้น

ต่อมายังมีงานมานุษยวิทยาท่ีศึกษาผู้สูงอายุในมิติอ่ืนๆ เช่น ประเด็น
การใหค้วามหมายตอ่รา่งกายและความปว่ยไข ้ ดังงานของเกย์ เบคเกอร์ 
และชารอน คอฟแมน (Gay Becker & Sharon Kaufman, 1995) ศึกษา
มมุมองของคนไข้และแพทยท์ีม่ตีอ่โรคหลอดเลอืดสมอง ทัง้สองคนสนใจ
การปรับตัวที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อนระหว่างองค์ความรู้กระบวนการ
ทางการแพทย์ เป้าหมายของการบำาบัดรักษาด้านชีวการแพทย์ และ
การทำาความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนั้น การให้ความสนใจกับเสียงของคนต่างวัฒนธรรม คน
กลุ่มน้อย เพศสภาวะ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนชั้น และช่วงวัย ยังเป็นงานที่
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นกัมานษุยวทิยาสนใจอยา่งตอ่เนือ่ง ตวัอยา่งเช่น การศกึษาความทกุข์
ทนทางสังคมของคนชราพื้นเมือง บ็อบบี ลูธรา สิงหา (Bobby Luthra 
Sinha, 2017) ศึกษาผู้สูงวัยที่พักอาศัยในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่ง ณ 
เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ คนชราชาวอินเดียเหล่านั้นเป็นรุ่น
แรกทีอ่พยพมาด้วยเงือ่นไขทางประวัตศิาสตรก์ารเมอืงในฐานะทีเ่คยเปน็
ประเทศใต้อาณานิคม และผลพวงของนโยบายแบ่งแยกสีผิวทำาให้พวก
เขากลายเป็นคนชราที่ยากจน ขาดความช่วยเหลือจากครอบครัว และ
ขาดโอกาสเข้าถงึสวัสดกิารสงัคม ในขณะทีง่านของซเินเธมบา ซดิลอย 
(Sinethemba Sidloyi, 2016) ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงสูงอายุที่
เป็นผู้นำาครอบครัวในเมืองเล็กๆ อย่างเมืองแกงเกลิซเว (Ngan gelizwe) 
ประเทศแอฟริกาใต้ เขาพบว่าอัตราการว่างงานที่สูงในกลุ่มหนุ่มสาว 
อัตราการตั้งครรภ์สูงในหมู่วัยรุ่น และการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS 
เป็นเหตุให้ผู้หญิงสูงอายุต้องลุกขึ้นมาสวมบทบาทผู้นำาครอบ ครัว หา
เลี้ยงปากท้องดูแลหลาน และดูแลลูกของตนเองยามเจ็บป่วยใกล้เผชิญ
ความตาย

งานศึกษาในประเด็นผู้สูงวัยได้เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลแนวคิด
ทฤษฎี โดยฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม หลังสมัยใหม่ 
สตรีนิยม และการศึกษาแนวประวัติศาสตร์สังคมซึ่งถูกให้ความสนใจ
มากขึ้นในระยะหลัง (เช่นเดียวกับทิศทางการศึกษาของพฤฒาวิทยา
วัฒนธรรม ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในจุดเด่นทางวิธีวิทยาของนักมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมก็คือ กลวิธีการเขียนผ่านงานศึกษาเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาซ่ึงได้
จากการศกึษาภาคสนาม การสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม การสอบถาม
ถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ เก็บเก่ียวส่ิงที่ได้ยิน มองเห็น ได้กล่ิน รส 
และสัมผสัมาใส่ในงานเพ่ือพยายามทำาความเขา้ใจเร่ืองราวชวีติของผูค้น
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ภายใตบ้รบิททางสงัคมวัฒนธรรมทีส่ลบัซบัซอ้น ศกึษาคนกลุม่เลก็ เพือ่
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ใหญ่กว่า 

งานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาของนักมานุษยวิทยาจึงยังคงมีมา
อย่างต่อเน่ืองและสร้างคุณูปการให้การศึกษาพฤฒาวิทยา โดยเฉพาะ
การเปิดให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของวิถีความชราในบริบท
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจในการอยู่
รว่มกัน และสำาคัญต่อการพจิารณาแนวทางการพฒันาสงัคมในภาพรวม 
(Climo, 1992)

อนึ่ง สำาหรับพื้นที่ในการลงภาคสนามนั้น นักมานุษยวิทยาบางคน
ยังมองว่าผู้สูงอายุคือนักให้ข้อมูลชั้นดี ดังที่คลาร์ก (Clark, 1967) เคย
เสนอไว้ว่าในพื้นที่สนามผู้สูงอายุไม่เคยเป็นคนแปลกหน้าสำาหรับนัก
มานุษยวิทยา เพราะเต็มไปด้วยความรู้และความทรงจำาอันหนาแน่น 
เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เยี่ยมยอดสำาหรับการลงภาคสนาม 

จำากพฤฒาวิทยา ส้่พฤฒาวิทยาวัฒนธีร์ร์ม

หัวข้อนี้ ผู้เขียนจะนำาเสนอความสนใจในผู้สูงอายุจากมุมมองของ
พฤฒาวิทยา ซึ่งภายหลังต่อยอดมาเป็นพฤฒาวิทยาวัฒนธรรม อันมี
ขนบการศึกษาที่เชื่อมร้อยกับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมว่าด้วยผู้สูงวัยทั้ง
ในเชงิทฤษฎีและวิธีวิทยา ทัง้นี ้ มิเรยีม เบอรน์ารด์, โม เรย,์ และแจ็คก ี
เรย์โนลด์ส (Miriam Bernard, Mo Ray, & Jackie Reynolds, 2020) 
เสนอไว้ว่าธรรมชาติของสนามพฤฒาวิทยานั้นเป็นทั้งพหุวิทยาการ 
(multidisciplinary) และสหวิทยาการ (interdisciplinary) ในตัวเอง 
หากนกัมานษุยวทิยาวัฒนธรรมเริม่ตน้สนใจคนสงูวยัจากประเดน็สถาน-
ภาพและบทบาทในสังคม จุดเริ่มต้นของนักพฤฒาวิทยาก็มาจากการ
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พยายามทำาความเข้าใจความเสื่อมถอยเปราะบางอันเนื่องมาจากความ
ชราภาพ

อีลี เมตช์นิคอฟฟ์ (Elie Metchnikoff, 1845–1916) นักสัตววิทยา
และนักภูมิคุม้กันวทิยารางวลัโนเบลชาวรสัเซยีไดใ้หน้ยิามสาขา “พฤฒา-
วิทยา” (gerontology) ขึ้นในปี ค.ศ. 1903 คำาดังกล่าวมีรากเดิมมาจาก
ภาษากรกี คำาวา่ “geron” หมายถงึ “คนชรา” และ “logia” หมายถงึ 
“ศาสตร์” เมตช์นิคอฟฟ์มองว่าความชรานั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของโรคภัย
และยารักษา (Bernard et al., 2020)

เมือ่ยา่งเขา้ศตวรรษที ่20 ประชากรสงูอายใุนประเทศตะวนัตกอยา่ง
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกายิ่งทวีจำานวนข้ึน หากเทียบกลับไป
ราว 100 ปีก่อนหน้าพบว่าอายุขัยเฉล่ียของคนในสหราชอาณาจักรได้
เพ่ิมข้ึนจาก 50 ปเีปน็ 80 ป ีสง่ผลใหส้วัสดกิารและระบบบริการสาธา-
รณสุขจากรัฐกลับกลายเป็นเรื่องสำาคัญมากขึ้น เกิดการปรับเปล่ียนทั้ง
นโยบายและภาคปฏบิตั ิทัง้ทีก่อ่นหนา้งานเกีย่วกบัผูส้งูอายถุกูเพกิเฉย
และเป็นเรื่องชายขอบของสังคม จนกระท่ังในสมัยหลังสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง มาร์จอรีย์ วอร์เรน (Marjory Warren, 1897–1960) คือหนึ่งใน
ผู้บุกเบิกสาขาวิชา “เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” (geriatric medicine) แห่ง
สหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง ต้องพึ่งพา
การแพทย์ในระยะยาว  (Bernard et al., 2020)

กลางศตวรรษที ่20 พฤฒาวทิยาเริม่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ แมเ้มตชน์-ิ
คอฟฟ์ได้ก่อตั้งพฤฒาวิทยาข้ึนมาแล้ว แต่พฤฒาวิทยายุคเร่ิมแรกเป็น 
การกอปรรวมกนัของสามสาขาวิชาหลกั ไดแ้ก่ ชวีวทิยา จติวทิยา และ
สังคมวิทยา ในช่วงแรก ความสนใจการศึกษาผู้สูงอายุในขอบข่ายของ
นกัชวีวทิยาเปน็เชิงชีวการแพทย ์(biomedical) และการวจิยัเชิงปริมาณ 
นักชีววิทยาดูวงจรการเกิด เติบโต ชรา และตายของมนุษย์เพื่อหา
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คำาอธิบายว่า ทำาไมคนเราถึงชราและชราอย่างไร ความชราเป็นสิ่งที่
ทำาให้สมรรถภาพทางรา่งกายถดถอยลง ความชราสมัพนัธก์บัการเสือ่ม
สภาพของเซลล ์และสง่ผลกระทบตอ่การทำางานของอวยัวะตา่งๆ ทำาให้
เกิดโรคเรื้อรังในบุคคล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อหาว่าทำา
อยา่งไรคนจงึจะมีอายยุนืยาวขึน้ สว่นนกัจติวทิยามองวา่ความแกส่ง่ผล 
กระทบต่อระดับสติปัญญา ทักษะการเรียนรู้ ความทรงจำาของบุคคล 
(งานในชว่งปี 1950–1960) ซึง่ตอ่มาถกูวิพากษว่์าเนน้ศกึษาจากมมุของ
เพศชายเป็นหลัก และนักสังคมวิทยาสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ผลกระทบท่ีจำานวนประชากรผู้สูงอายุมีต่อสังคม รวมถึงผลกระทบท่ีสังคม
มตีอ่ผูส้งูอาย ุ (Bernard et al., 2020) ตอ่มา การพฒันาของศาสตรเ์กดิ
เปน็สาขาย่อยคอืพฤฒาวทิยาสงัคม (social gerontology) และพฤฒา-
วิทยาเชิงวิพากษ์ (critical gerontology) ซึ่งอยู่ภายใต้ขนบการศึกษา
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ปลายศตวรรษที ่20 พฤฒาวิทยาวัฒนธรรม (cultural gerontology) 
ได้ถือกำาเนิดข้ึน ภายใต้อิทธิพลของกระแส “cultural turn” ที่แพร่
กระจายอยู่ในวงวิชาการสังคมศาสตร์และส่งผลรวมไปถึงพฤฒาวิทยา 
(Twigg, 2014; Gilleard & Higgs 2000) 

โดยจูเลีย ทวิกก์ (Julia Twigg, 2014) กล่าวถึงกระแส “cultural 
turn” ว่าประกอบไปด้วยสองส่วนที่เช่ือมโยงกัน ได้แก่ ประการแรก 
การเปลีย่นแปลงในระดบัญาณวทิยา (epistemological) ซึง่เปน็ผลจาก
การเกิดขึ้นของสำานักหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดสตรีนิยม และทฤษฎี
เควียร์ (Roseneil, 2012 as cited in Twigg, 2014) เน้นการวิเคราะห์
ตคีวามและถอดร้ือ และการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลมาถึงการร้ือสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกบัความชรา บทบาทของชีววิทยา และการเรียงลำาดบั
เวลาแบบเสน้ตรง (chronology) และประการทีส่อง การหนักลบัมาสนใจ
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ประวัติศาสตร์สังคม (historico-social) โดยให้ความสำาคัญกับวิถีชีวิต
ของคนธรรมดา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เรื่องราวของคนธรรมดาไม่ได้เป็น
องค์ความรู้ท่ีมีอิทธพิลมากนกัเม่ือเทยีบกบัประวัติศาสตร์การเมอืง หรือ
ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจ หากแต่ประวตัศิาสตรส์งัคมไดส้ง่อทิธพิลตอ่การ
ศกึษาคนสงูอาย ุโยกยา้ยความสำาคัญจากโครงสรา้งเปน็ตวักำาหนดสงัคม
หรอืเป็นเรือ่งเล่าหลกัของสงัคม (grand narratives) ตามแนวคดิมาร์ก-
ซสิต ์แลว้หมุนกลบัไปใหค้วามสำาคัญกับศักยภาพผูก้ระทำาการ (agency) 
ของปัจเจกแทน (Gidden, 1991 as cited in Twigg, 2014) ซึ่งกระแส 
cultural turn ทีม่าจากทัง้สองปจัจยัดงักลา่วนีส้ง่อทิธพิลตอ่ประเดน็การ
ศึกษาผู้สูงวัยในมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเช่นกัน

ด้วยอิทธพิลดังกลา่ว ทำาใหพ้ฤฒาวิทยาวัฒนธรรมมกีารสรา้งสนาม
การศึกษาที่แตกต่างออกไปจากพฤฒาวิทยาในอดีต กล่าวคือ พฤฒา-
วทิยาวฒันธรรมตอ้งการหนีไปจาก “ความชรา” ตามคำาอธบิายหลกัซึง่
เน้นย้ำาเกี่ยวกับปัญหาของผู้สูงอายุ เน้นย้ำาความเปราะบาง และการ
ตกอยู่ในฐานะภาระของสังคมที่เป็นผลมาจากความสูงวัย (Twigg & 
Martin, 2015) ในทางกลบักัน พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมหนักลบัมาอธบิาย
อตัวสิยั (subjectivity) ของผูส้งูวัย เน้นย้ำาความกวา้งและลกึของวถีิชวีติ
ผู้สูงวยัในทุกแง่มมุ โดยใช้การตคีวามและทำาให้เหน็แงม่มุเกีย่วกบัความ
ชราภาพที่เคยขาดหายไปจากรูปแบบการศึกษาเชิงสังคมวิทยาผู้สูงวัย
ในอดีต

จากเดิมท่ีพฤฒาวิทยาเคยให้ความสนใจสถิติจำานวนประชากร 
สวัสดิการสังคม และนโยบายสาธารณะ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมได้หัน
มาสนใจ “การสร้างใหม่ของความสูงวัย” (reconstitution of aging) 
(Gilleard & Higgs, 2000 as cited in Twigg, 2014) สนามทางวฒัน-
ธรรมไดก้ลายมาเปน็พืน้ทีเ่จรจาตอ่รองอายทุา่มกลางบรบิทการขยายตวั
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ของวฒันธรรมบรโิภค การสรา้งพืน้ทีใ่หมใ่หก้ระบวนการสรา้งตวัตนเชงิ
อัตวิสัย และการเมืองเร่ืองของอัตลักษณ์ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมนี้ให้
ความสำาคัญกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ อัตชีวประวัติเร่ืองเล่าของ
ปัจเจก ใช้เสียงและมุมมองของผู้สูงอายุเองเป็นศูนย์กลางมาก กว่า
มุมมองจากภายนอก เช่น จากการวางนโยบายของรัฐและการแพทย์ที่
มองผู้สูงอายุเหมือนกันทั้งหมด หรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือ พฤฒา วิทยา
วัฒนธรรมน้ันเชื่อมโยงกับประเด็นการให้ความหมายและอัตวิสัย รวม
ถงึมลีกัษณะการถอดรือ้คำาจำากัดความและนิยามผูส้งูอายตุามกระแสหลัก
ที่มีอยู่เดิม ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ล้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวการศึกษาของ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่เน้นอธิบายความสูงวัยตามบริบทเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และให้ความสำาคัญกับเร่ืองเล่าจากมุม
มองของผู้สูงอายุเอง

นอกจากนัน้ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมยงัสนใจการเมอืงของอตัลกัษณ์
ในผูส้งูอาย ุ ใหค้วามสำาคญักบัความแตกตา่งหลากหลาย ซึง่ครอบคลมุ
ถงึเรือ่งเชือ้ชาต ิชนชัน้ เพศสภาพ เพศวถิ ีความบกพรอ่งทางรา่งกาย 
กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงกลุ่มวัฒนธรรมย่อย การทำาความเข้าใจประเด็น
เร่ืองอัตลักษณ์ ยังเป็นการทำาความเข้าใจผู้สูงอายุในเชิงกระบวนการ
มากกวา่มองเปน็สถานะทีต่ายตวั เผยใหเ้หน็พหลุกัษณข์องความชราที่
ขึ้นอยู่กับสนามวัฒนธรรมและพื้นที่ของการบริโภค เช่น การท่องเที่ยว 
รสนิยมการแต่งกาย การสร้างใหม่ของภาพตัวแทนความสูงวัย ซึ่งสิ่ง
เหล่านีส้อดคล้องกบัการศกึษาผูส้งูอายใุนมานษุยวทิยาสงัคมวฒันธรรม
เช่นกัน (Twigg, 2014)

ยกตัวอย่างงานที่แตกต่างจากงานพฤฒาวิทยาเดิม เช่น ประเด็น
สนามท่ีเก่ียวข้องกับร่างกายและการบ่มเพาะ โดยได้รับอิทธิพลของมิแช็ล 
ฟูโกต ์ (Michel Foucault, 1988 as cited in Twigg, 2014) ในประเดน็
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เรอืนรา่งและเทคโนโลยขีองตวัตน (technologies of the self) รา่งกาย
ของคนชราถกูกำากบัดว้ยวินยั การออกกำาลงักาย การดแูลสขุภาพ การ
สงูวยัอย่างสขุภาพดีกลบักลายเปน็สิง่จำาเปน็ทางศลีธรรม งานของจอหน์ 
วินเซนต์ (John Vincent, 2006) ศึกษาร่างกายและศาสตร์แห่งการ
ชะลอวยั ซึง่กลายเปน็พืน้ทีส่รา้งอตัลกัษณแ์ละนยิามใหมข่องความชรา
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม ท้าทายวิธีคิดความชราทางชีววิทยาเดิม 
นอกจากนั้น ความชรายังเกี่ยวพันกับสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น เครื่อง
สำาอางและศัลยกรรม (ดู Marshall, 2015) ประเด็นสนามท่ีเน้นย้ำาอัตวิสัย
และอัตลกัษณ ์งานศกึษาการใช้ชวิีตของผูส้งูอาย ุ ในฐานะปจัเจกบคุคล
โดยสะท้อนผา่นวธิกีารศกึษาแบบอตัชีวประวัตแิละเร่ืองเลา่ เชน่ ผูห้ญงิ
ยุคเบบ้ีบูมเมอร์กับการเมืองของการนิยามความสูงอายุ (ดู Webster- 
Wright, 2019) งานศกึษาเกีย่วกบัคนขา้มเพศ-เกยเ์ลสเบีย้นสงูอาย ุ (ด ู
Suen, 2015) ฯลฯ ประเด็นสนามที่เน้นย้ำาการบริโภคในบริบททุนนิยม
และวิถชีวีติใหม่ของผูสู้งอาย ุเช่น งานศึกษาเก่ียวกับการบริโภคและการ
ใช้เวลาวา่ง การเลน่กฬีา (ด ูPhoenix & Griffin, 2015) การทอ่งเทีย่ว 
(ดู Hyde, 2015) ฯลฯ 

นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างงานศึกษาผู้สูงวัยในเชิงสหวิทยาการเป็น
งานพฤฒาวิทยาวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ที่ทำาประเด็นการศึกษาร่วมสมัย
และอ้างถงึขนบการศกึษาแบบมานษุยวทิยา ไดแ้ก ่งานของนคิ ฟอ็กซ ์
(Nick Fox, 2005) ท่ีวิพากษ์แนวคิดความสูงวัยที่ประสบความสำาเร็จ 
(successful aging) ว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่มีปัญหาและไม่สามารถใช้กับ
ผู้สูงวัยทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวยืนอยู่บน
ฐานของอุดมการณ์ปัจเจกนิยมแบบตะวันตก ฟ็อกซ์มองว่ามีความจำา
เป็นอื่นๆ ที่ตอ้งพิจารณาภายใต้เงื่อนไขทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งศาสนา
และความเชือ่ ทศันคตกิารพึง่พงิการดแูล รปูแบบขององคก์รทางสงัคม
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ในการดูแล สถานะทางเศรษฐกจิ และรปูแบบของสขุภาพและความเจบ็
ป่วย ในงานนี้ฟ็อกซ์ต้องการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเพื่อดูว่า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของคนสูงวัยถูกสร้างผ่านประสบการณ์
อย่างไร เขาลงเก็บข้อมูลภาคสนามที่ออสเตรเลียและไทยเป็นเวลา 5 
เดือนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เพื่อทำาการสัมภาษณ์และเขียนงาน
เชิงชาติพันธุ์วรรณนา พบว่าที่ออสเตรเลียมีความแตกต่างกับไทย คน
ออสเตรเลียจะอยู่อาศัยในบ้านพักพิงสำาหรับดูแลผู้สูงอายุ (residential 
care) ด้วยพื้นฐานของวัฒนธรรมคริสเตียนในโลกียสังคม (secular 
society) ผู้สูงวัยจะเลือกพักอาศัยอยู่ในโฮสเทลสำาหรับคนที่ไม่ต้องการ
รกัษาพยาบาล สำาหรบัคนทีต้่องการรกัษาพยาบาลเพือ่ดแูลประจำาวนัจะ
พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ขณะที่ผู้สูงวัยในสังคมเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่ มักเลือกอยูอ่าศยักบัครอบครวัและชุมชนดว้ยวฒันธรรมพทุธ
ที่เข้มข้น 

ป็ร์ะเด็นการ์ศึกษาผี้้สง้อายใุนสังคมไทย

จากการสำารวจและค้นคว้าประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยใน
สงัคมรว่มสมัยโดยอาศยัเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และวทิยานพินธ์
ที่เกี่ยวกับการศึกษาผู้สูงอายุในขอบข่ายมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
ผู้เขียนพบประเด็นการศึกษาต่างๆ ดังนี้

ประเด็นแรก การสรา้งภาพตวัแทนความชรา งานกลุม่นีช้ีใ้หเ้หน็วา่
ความชรามักถูกทำาให้เป็นชายขอบท่ามกลางการพัฒนาของเมือง ทั้งนี้ 
การสร้างภาพตัวแทนดังกล่าวก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ามา
จัดการของกลุ่มผู้มีอำานาจ เช่น งานของสโรชพันธ์ สุภาวรรณ์ และ
ชไมพร กาญจนกจิสกลุ (2557) ช้ีใหเ้หน็ว่าสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม ทัง้
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สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการแพทย์ สถาบันการศึกษา 
สถาบนัทางเศรษฐกจิ และสถาบนัการสือ่สารมวลชน ประกอบสรา้งภาพ-
ลักษณ์ของผู้สูงอายุให้เป็นไปในทางเส่ือมถอยในแบบเหมารวม และ
ลดทอนความสามารถเชิงปัจเจก คุณวุฒิ และวัยวุฒิของผู้สูงอายุ ทั้งนี้
กระบวนการเหล่าน้ันเป็นไปเพ่ือการเข้าควบคุม จัดการกับเน้ือตัวร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ งานของสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2545) 
ชี้ให้เห็นการถูกแบ่งแยกทางสังคมของความชราที่ถูกสร้างโดยรัฐ และ
การถูกมองในแง่ลบจากสังคมเมือง 

ประเดน็ทีส่อง การประกอบสรา้งอัตลกัษณ์ การใหค้วามหมาย และ
การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผู้เขียนแบ่งงาน
กลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ให้ภาพความชราในเชิงลบและ
บวก กลุ่มแรก สำาหรับกลุ่มงานที่ให้ภาพคนสูงวัยในเชิงลบ คนชราถูก
สังคมลดความสำาคัญลงภายใต้บริบทของสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่ง
ให้ความสำาคัญกับวิถีการผลิตท่ีเร่งรีบ งานกลุ่มน้ีให้ภาพความยากลำาบาก
ของคนชราทีต่อ้งเผชิญปัญหาและตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานสงเคราะห ์
เช่น งานของนันทวัน ใจกล้า (2537) ศึกษาโลกทัศน์กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้น้อยพบว่าผู้สูงอายุประสบปัญหาหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
ครอบครวั สงัคมและวฒันธรรม สขุภาพอนามัย รวมถึงสขุภาพจติและ
อารมณ์ ทั้งผู้สูงอายุยังต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของ
สถานสงเคราะห์และต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และงานของเรืองรอง 
ชาญวุฒิธรรม (2547) ศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของคนชราในสถาน
สงเคราะห์มักถูกให้ความหมายว่าเป็นบุคคลท่ีต้องพึ่งพิง ไม่สามารถ
เล้ียงชีพด้วยตนเอง ยากไร้น่าสงสาร สิ่งเหล่านี้นำาไปสู่กระบวนการ
ปกปดิตวัตนของคนชราในสถานสงเคราะห ์และสรา้งความหมายใหก้บั
ตัวตนของพวกเขาเองในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบุคคล



112 ผ่้สง่อ้ายุ

ท่ีเขามปีฏสิมัพนัธด์ว้ย ผูส้งูอายตุ้องปรบัตวัเขา้กับกฎระเบยีบของสถาน
สงเคราะห์ แต่ก็พยายามต่อรองกับข้อจำากัดต่างๆ เพื่อรักษาตัวตนของ
ตนเองไว้ 

กลุ่มทีส่อง กลุม่งานทีใ่หภ้าพคนชราในเชิงบวก ศกึษาการใหค้วาม
หมาย และการประกอบสรา้งอัตลกัษณ์ความชราในบรบิททางวัฒนธรรม
เฉพาะ และชี้ให้เห็นถึงกระบวนการต่อสู้ต่อรองของผู้สูงอายุเพื่อรักษา
พ้ืนท่ีทางสังคมของตน เช่น งานของลกัษณพร กิจบญุช ู (2545) ศกึษา
เรือ่งความชรากับสถานภาพและบทบาทของผูส้งูอายใุนชุมชนโซง่พบวา่ 
“คนเฒ่า” หมายถึงผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่สำาคัญในการประกอบ
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และเป็นบุคคลทรงคุณค่าในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ อกีทัง้ผู้สงูอายยุงัเปน็หวัหนา้ครัวเรือน เป็น
ท่ีปรึกษาและท่ีพ่ึงทางใจให้แก่บุตรหลาน มีอำานาจปกครอง และมีบทบาท
ในการตดัสนิใจในครอบครวั รวมถงึบทบาทดา้นการศกึษา ศาสนา และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม  

งานของนฐัวฒุ ิสงิห์กุล (2563ก; 2563ข) ศึกษาวิถีชวิีตของผูส้งูอายุ
ไทดำาพบว่า เพศสภาพของหญิงชายต่างมีหน้าท่ีตามบริบทเฉพาะทาง
วัฒนธรรมและแปรผันไปตามช่วงวัย ทั้งนี้ ความชราถูกให้ความหมาย
อย่างมีนัยสำาคัญต่อความเชื่อเร่ืองผีและวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำา คนชราถือเป็น
ผู้รอบรู้และผู้มีประสบการณ์ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้ชีวิต การ
ทำามาหากนิ ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมตามความเชือ่ทอ้งถิน่ สอดคลอ้ง
กับงานของสุรเดช ลุนิทรานนท์ (2562) ศึกษาสถานภาพบทบาทของ
ผู้สูงอายุในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา พบว่าการดำาเนินกิจกรรมทาง
ประเพณีและศาสนา กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้แสดงความรู้ความสามารถและร้อยรัดช่วงวัยต่างๆ ของสังคมเข้าไว้
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ด้วยกัน ลดการผูกขาดภาพผู้สูงอายุจากภาระหรือผู้พึ่งพิงไปสู่การมี
คุณค่า 

สทุศิา ปลืม้ปติวิิรยิะเวช (2558) ศกึษาผูส้งูอายชุาวไทยเชือ้สายจนี
ในเมืองหาดใหญ่ พบว่าความแก่ไม่ได้ถูกนิยามจากความเสื่อมของ
ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนิยามจากงานท่ีทำาและการสร้างความ
มั่นคงให้ครอบครัว โดยภาวะ “ปกติ” ของการใช้ชีวิตประจำาวันของ
ผู้สูงอายุหมายถึงความสามารถในการใช้ชีวิตอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 
หรอืพึง่พานอ้ยท่ีสุด ดังน้ันผูสู้งอายจึุงฝกึไทเ่ก๊ก เลอืกกนิอาหาร ทำางาน
เพื่อให้ใช้ชีวิตประจำาวันได้แบบเดิม โดยใช้พื้นท่ีในชีวิตประจำาวันของ
ผู้สูงอายุ บางพื้นที่ยังถูกใช้งานคงเดิมแต่บางพื้นที่การใช้งานเปลี่ยนไป 
งานนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า “ความแก่” เป็นสรีรวิทยาวัฒนธรรมคือ
นอกจากจะเป็นภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้ว ยังถูก
กำาหนดด้วยความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และมิติทางประวัติ-
ศาสตรอี์กด้วย นอกจากนัน้ ยงัมงีานของสโรชพนัธ ์สภุาวรรณ ์(2559) 
ช้ีให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำานาจกับโครงสร้าง
สงัคม โดยมกีารปรับตวัผา่นทนุทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือปลดปล่อย
ตนเองจากภาพกดทับ 

ประเด็นท่ีสาม ประเด็นวัฒนธรรมบริโภคและการใช้เวลาว่าง อาจินต์ 
ทองอยู่คง (2560) ศึกษาภาวะหลังเกษยีณจากงานราชการหรือการเป็น
เจ้าของธุรกิจ ผู้สูงวัยจำานวนหน่ึงมักไปรวมตัวกันใช้เวลาว่างเพื่อร้อง
คาราโอเกะที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง การใช้บริการคาราโอเกะเป็นวิธีหนึ่ง
ในการจดัการกบัเวลาว่างทีม่อีย่างล้นเหลอืหลงัเกษยีณในสงัคมอตุสาห-
กรรม ทำาให้พวกเขาได้ทำากิจกรรมกับกลุ่มร่วมวัย เพลงลูกกรุงที่นิยม
ร้องในสถานบรกิารคาราโอเกะเหลา่นีไ้ด้ช่วยผกูโยงคนเมืองสงูวยัผูพ้ลดั
สมัยเข้ากับวันเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอดีตของพวกเขา งาน
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ดงักลา่วนีแ้ยง้กบัสมุาลย ์โทมสั (2533) ทีเ่คยนำาเสนอไวเ้กีย่วกบัปญัหา
ต่างๆ ของผู้สูงวัยว่า หนึ่งในนั้นคือการเผชิญกับปัญหาการจัดการเวลา
ว่างหลังชีวิตวัยเกษียณ

ประเด็นที่ส่ี กลุ่มงานที่ใช้กรอบแนวคิดพฤฒพลัง (active aging) 
ปณธีิ บราวน์ (2557) ศกึษาการรวมกลุม่กนัเพ่ือต่อรองอตัลกัษณค์วาม
เปน็ผูส้งูวยัท่ีไมใ่ช่ “วัยพ่ึงพิง” แตเ่ปน็ผูม้ศัีกด์ิศร ีมคีณุคา่ตอ่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เห็นว่าการขับเคลื่อนงานด้าน
ผู้สูงวัยในชุมชนนั้นไม่ใช่แค่ต้องอาศัยทุนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังจำาเป็นต้องอาศัยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมจำาเพาะในการ
สร้างอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นการพยายามปรับตัวของ
ผูสู้งอายุและการสรา้งความหมายใหมต่อ่การเปน็ผูส้งูวยัทา่มกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุในสังคมไทย รวมถึงงานของภัทรพรรณ ทำาดี (2560) ซึ่ง
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อค้นหาเงื่อนไขการสูงวัยอย่าง
มีศักยภาพ พบว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอย่าง
สำาคัญยิ่งต่อการส่งเสริมศักยภาพทั้งสามมิติของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ ความมั่นคง และรากฐานวัฒนธรรมที่นำาไปสู่การมีชีวิตแบบ
พึ่งพาตนเอง

ประเด็นที่ห้า กลุ่มงานที่ศึกษาความสุขของผู้สูงวัย และเตรียม
พร้อมสำาหรบัการรองรบัสงัคมสงูวัย กลุม่งานศกึษาความสขุของผูสู้งวยั 
รักชนก ชำานาญมาก และคณะ (2561) มุ่งศึกษาองค์ประกอบความสุข
ของผู้สงูอายใุนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือภายใต้พลวตัความเปล่ียนแปลง
ในสงัคมโลกาภิวตัน ์ ใชวิ้ธวีจิยัเชิงคณุภาพ พบองคป์ระกอบความสขุ 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประการแรก ด้านครอบครัวดีมลูีกหลานดแูลถามไถ่ 
ประการทีส่อง ดา้นสุขภาพแขง็แรง สามารถช่วยเหลืองานบา้นในครอบ-
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ครัวและสามารถเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ประการ
ทีส่าม ด้านเศรษฐกจิดี มรีายไดจ้ากการประกอบอาชพี การสง่เงนิกลบั
ของลูก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และประการสุดท้าย ด้านสังคมดี รู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกิจกรรมร่วมในระดับสังคมได้เข้าวัด
ทำาบุญ ส่วนพีระศักดิ์ ศรีฤๅชา (2544) ศึกษาความสุขของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้สูงอายุยังมีบทบาททาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอยู่ องค์ประกอบที่มีความสุขคือการมี
สขุภาพดี ไม่มีโรคเรือ้รงั พออยูพ่อกนิ ไดท้ำาบญุ ปฏบิตัธิรรมตามหลกั
พทุธศาสนา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขยีนมองว่าการศึกษาความสขุของผูส้งูวัย
ในลักษณะดังกล่าวยังขาดการพิจารณาความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของผู้สูงอายุ 

ส่วนงานที่ศึกษาความเตรียมพร้อมสำาหรับสังคมสูงวัยผ่านสถาบัน
ศาสนา เช่น เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ (2557) ศึกษาวิจัยเชิง
ปรมิาณ เก็บข้อมลูจากวดัทัว่ประเทศไทย พบวา่วดัในพทุธศาสนาเปน็
ทนุทางสังคมท่ีมีความพรอ้มรองรบัสงัคมสูงอาย ุมจีดุแขง็หลายประการ 
เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เนื่องจากวัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชน 
(ยกเวน้วดัธรรมยตุกินกิาย) ความพรอ้มทำางานร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนทัง้
ในและนอกชุมชน การให้ธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจสำาหรับผู้สูงวัย ความ
พร้อมของบุคลากร และมีทรัพยากรซึ่งสามารถระดมได้จากญาติธรรม 
ขณะที่บุญอำาไพ กมลศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ (2558) ศึกษาการเห็นคุณค่า
ในตนเองและความสุขของผู้สูงวัยผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมปฏิบัติ
ศาสนกิจของผู้สูงวัยชาวคริสเตียน โดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเมื่อ
เกิดปญัหาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ นอกจากนัน้ยงัมงีานศกึษาเกีย่วกบั
ชมรมผูส้งูวยัโดยจรนีชุ จนิารตัน ์ (2546) ศกึษาความอยูร่อดของชมรม
ผู้สูงอายุที่ตั้งตามนโยบายของรัฐเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยว่าต้อง
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อาศัยองค์ประกอบความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และผู้นำาที่ทำางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้

สว่นงานศกึษาความเตรียมพรอ้มสงัคมสงูวยัทีมุ่ง่เนน้สรา้งขอ้เสนอ
แนะเชงินโยบาย เช่น งานของพรชัย ตระกูลวรานนท ์และคณะ (2554) 
ศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมเพื่อกำาหนดมาตรการสร้างเสริมสุข-
ภาวะประชากรสูงวัย ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลใน 8 
จังหวดัจาก 4 ภมูภิาค ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก ปัญหาปัจจบุนั
ทีผู่ส้งูวยักำาลงัเผชญิ เชน่ ปญัหาดา้นสขุภาพรา่งกาย ปญัหาดา้นจติใจ
อารมณค์วามรูสึ้ก ปญัหาดา้นสงัคม ปญัหาการปรบัตัว ปัญหาการขาด
พ้ืนท่ีและโอกาสใหผู้ส้งูอายไุดแ้สดงศกัยภาพความรูแ้ละภมูปิญัญา โดย
ความรบัรูท่ี้สังคมสมยัใหมม่ตีอ่ “ความชรา” เป็นไปในแงท่ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ผลผลิต เป็นภาระ ต้องพึ่งพิง ซึ่งการรับรู้เหล่านี้ส่งผลต่อจิตวิญญาณ
หรือตัวตนของผู้สูงวัย ส่วนปัญหาในอนาคต ผู้สูงวัยอาจต้องเผชิญกับ
ปญัหาการถกูทอดทิง้ ความเครยีด ช่องว่างทางเทคโนโลย ีและมมุมอง
เชิงลบต่อผู้สูงวัย รวมถึงรัฐไม่สามารถจัดบริการและสวัสดิการดูแล
สนับสนุนผู้สูงวัยได้อย่างเพียงพอ 

ประการที่สอง การเปรียบเทียบการรองรับสังคมสูงวัยในต่าง
ประเทศกับไทย พบว่าภายใต้ข้อจำากัดและสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่
เพียงพอนั้น ชุมชนและท้องถิ่นกลับมีบทบาทเติมเต็มสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยอาศัยฐาน
ของ “ทุน” ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ ทุนสัญลักษณ์ และทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการทางสังคมท่ีวางอยู่บนฐานทุนท่ีชุมชนมี 
นำาไปสูก่ารนยิามตัวตนใหมข่องผูส้งูวัยวา่เปน็ผูท้ำาประโยชนใ์หส้ว่นรว่ม 
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมพฤฒพลัง
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ประการที่สาม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของ
ไทย เสนอวา่ควรเปน็ไปในแบบ “mix welfare” ซึง่เปน็การผสมผสาน
ระหว่างสวัสดิการแบบตะวันตก (western welfare form) เช่น สถาน
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ และสวัสดิการบนฐาน “ทุน” ที่ชุมชนมี (tradi-

tional welfare form) และรฐัควรเปดิโอกาสใหภ้าคสว่นอืน่ๆ นอกจาก
รฐัมบีทบาทหลกัตอ่นโยบายผู้สงูวัยดว้ยโดย รฐัทำาหนา้ทีส่รา้งมาตรฐาน
บางอย่าง ควบคมุดแูลเทา่ทีจ่ำาเป็นเทา่นัน้ ท้ังนี ้การขบัเคลือ่นงานควร
มีทั้งระดับกฎหมาย ระดับชุมชน-ท้องถิ่น และระดับครอบครัว 

ประเด็นทีห่ก ประเดน็ผูส้งูอายุกบัโซเชียลมเีดีย ผูส้งูอายใุชเ้ฟซบุก๊
และไลน์เพ่ือการสือ่สาร เพือ่ความบนัเทิง และพยายามตามใหท้นัความ
เปล่ียนแปลงของโลก (เบญจรตัน ์ สัจกลุ, 2559) และงานของประชาธปิ 
กะทา (2563) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่าสื่อที่ผู้สูงอายุ
ใชม้ากทีส่ดุคอืไลน ์รองลงมาคือเฟซบุก๊ และยูทบู โดยผูส้งูวยัไม่ไดรู้ส้กึ
แปลกแยกกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนขยายกิจกรรมทางสังคมให้
ผู้สูงอายุ

ประเด็นที่เจ็ด งานที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ การแพทย์ และสาธา-
รณสุข เช่น ประสบการณ์ของความเจ็บป่วยการอยู่กับผู้ป่วย ฐานิตร 
ใจการ (2545) เก็บข้อมูล 12 ครอบครัว พบว่ากรณีมีผู้ป่วยเอดส์ใน
ครอบครวัส่งผลใหผู้สู้งอายมุบีทบาทดา้นการดแูลผูป่้วย หารายได ้และ
เป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันบทบาทการทำางานใน
ครวัเรอืนและชว่ยดแูลเดก็เลก็นัน้ลดลง แตห่ากผู้ป่วยเอดส์ในครอบครัว
เสียชีวิตลงจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุให้ต้องทั้งทำางานในครัวเรือน หา
รายได ้และชว่ยดแูลเดก็เลก็ทีพ่อ่หรอืแมเ่สยีชีวิต นอกจากนัน้ ยงัมงีาน
ที่ศึกษาความรุนแรงต่อคนชรา เช่น สุธิดา โนรี (2553) ศึกษาความ
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รุนแรงกับผู้สูงอายุหญิงในชุมชน โดยวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ การนิยามความชราจากมุมมองของผู้สูงอายุเอง และความ
สัมพันธ์ระหว่างความชราที่มีผลต่อการถูกกระทำาความรุนแรง 

จากตวัอยา่งงานศกึษาผูส้งูวยัในขอบขา่ยมานษุยวทิยาสงัคมวทิยา
ไทยข้างต้น เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับพฤฒาวิทยานั้น ตามที่
ประเสริฐ อัสสันตชัย (2559) นิยาม “พฤฒาวิทยา” ไว้ว่าหมายถึง
ศาสตร์ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับความชรา ยกเว้นศาสตร์ด้านการแพทย์
ท่ีมคีำาเฉพาะตวัของตวัเองอยูแ่ลว้ว่า “เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย”ุ (geriatrics)7 
ซ่ึงหากพิจารณาอ้างอิงจากคำานิยามดังกล่าว มานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัย
จึงเกี่ยวเน่ืองกับพฤฒาวิทยาโดยประเด็นการศึกษาในตัวเองเพราะเป็น 
การศึกษาปรากฏการณ์ความสูงวัยในมิติทางวัฒนธรรม 

แม้ในบรบิทประเทศไทย หากพจิารณาขอบขา่ยเนือ้หาวารสารจาก
สมาคมพฤฒาวทิยาและเวชศาสตรผ์ูส้งูอายไุทย8 จะพบวา่งานสว่นใหญ่
ยังอยู่ในกรอบอายุรศาสตร์ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุขชุมชน งาน
นโยบาย และสังคมสงเคราะหเ์ป็นหลกั ยกตวัอยา่งเชน่ กลุม่งานแพทย ์

7 ส่วนช่ือศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชรากมี็การเติมคำานำาหนา้ gerontology ดว้ยคำา
ที่เป็นความหมายของศาสตร์ด้านนั้นๆ เช่น พยาบาลศาสตร์ท่ีเน้นด้านการพยาบาลผู้สูง
อายุและผู้ป่วยสูงอายุ (nursing gerontology) จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (psychogeron-

tology) ชวีวทิยาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(biogerontology) สงัคมวทิยาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(social 
gerontology) เป็นต้น (ประเสริฐ, 2559)
8 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (Thai Society of Gerontology and 
Geriatric Medicine: TGGM) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแหล่งรวมนักวิชาการไทยที่สนใจหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุในทุกแขนง ซ่ึงกลายเป็นสมาคมทางวิชาการในลักษณะ
สหสาขาวชิาชพี (สมาคมพฤฒาวทิยาและเวชศาสตรผ์ูสู้งอายไุทย, 2558) โดยได้เข้ารว่ม
เปน็สมาชิกของ International Association of Gerontology & Geriatrics (IAGG) ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2543 (ประเสริฐ, 2559) 
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เช่น กรณีศึกษาอาการปวดหลังที่มีสัญญาณเตือนในผู้สูงอายุ ใน
บทความแสดงตวัอยา่งการวนิจิฉยัและรักษาผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการปวด
หลงัร่วมกับมีสญัญาณเตอืนโดยใชก้ารประเมนิทางเวชศาสตร์สงูวยัเพือ่
ระบปุญัหาและวางแผนการรกัษา (เอกภพ หมอกพรม และคณะ, 2562) 
สภาวะการใส่ฟันเทียมและการเข้ารับบริการฟันเทียมในผู้สูงอายุชนบท
ในภาคเหนือของประเทศไทย ใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ (สุวัฒน์ ตันยะ และคณะ, 2563) กลุ่มงานพยาบาล เช่น งานที่
ตอ้งการสะทอ้นปญัหาของผูป้ว่ยสมองเสือ่มและแผนการพยาบาลอยา่ง
ครอบคลุม โดยศึกษาการดูแลแบบองค์รวม นำาครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วย ศึกษาโดยเก็บข้อมูลประวัติครอบครัว ตรวจ
รา่งกาย และใหผู้ป้ว่ยทำาแบบทดสอบความสามารถ (ปติพิร สริทิพิากร, 
2563) งานศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (เพ็ญนภา มะหะหมัด, 2561) 
การเหยียดทางอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2559) กลุ่มงานสาธารณสุข
ชุมชน เช่น งานศึกษาเชิงปริมาณในหัวข้อปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข
ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหน่ึง จังหวัดนครราชสีมา (มะลิ โพธิพิมพ์ 
และคณะ, 2563) งานเภสัชกรรม เช่น การศึกษาการใช้บันทึกช่วยจำา
เรื่องยาเพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุเร่ืองการใช้ยาที่ห้องยาศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อาศัยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือ
บันทึก (จิดาภา ภูวกรกุลวุฒิ, 2561) งานศึกษาการเปลี่ยนผ่านเชิง
นโยบายเก่ียวกับผู้สูงวัย (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2559, 2560) ฯลฯ
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บทสรุ์ป็และข้อเสนอแนะป็ร์ะเด็นการ์ศึกษาผี้้สง้วัยในไทย

บทความชิน้นีต้อ้งการสำารวจประเดน็การศกึษาผูส้งูอายใุนขอบขา่ย
สาขามานุษยวิทยาและพฤฒาวิทยา โดยใช้วิธีสำารวจเอกสารวิชาการ 
หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ในสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1945 กอ่นการศึกษาผูส้งูวัยจะพฒันาขึน้อยา่งจรงิจงันบัแต่
ทศวรรษ 1960 ขณะท่ีสาขาพฤฒาวิทยาผู้เขียนจะเร่ิมต้นจากช่วงทศวรรษ 
2000 เป็นต้นไปโดยสำารวจทั้งงานต่างประเทศและไทย

ผลการศกึษาพบว่านักมานุษยวิทยาเริม่ตน้ความสนใจจากการศกึษา
สถานภาพบทบาทของผูสู้งอายุในบรบิทเฉพาะทางสังคม ขณะทีพ่ฤฒา-
วิทยามีจุดเริ่มต้นความสนใจด้วยการกอปรรวมกันของสามสาขา ได้แก่ 
ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา โดยศึกษาความชราภาพอันนำาไป
สู่ผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อมาเม่ือปลายศตวรรษท่ี 20 กระแส cultural 
turn ส่งอิทธิพลให้พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมถือกำาเนิดขึ้น และมีทิศทาง
การศึกษาที่สัมพันธ์กับมานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัยทั้งเชิงทฤษฎีและ
วิธี วิทยาในประเด็นการศึกษาร่วมสมัย ซึ่งหากพิจารณาความเช่ือมโยง
ในประเด็นการศกึษาของไทยกบัตา่งประเทศจะพบวา่ ทัง้มานษุยวทิยา
และพฤฒาวิทยาต่างมีความตื่นตัวต่อปรากฏการณ์ที่สัดส่วนประชากร
สงูวยัในโลกกำาลังทวีจำานวนขึน้ แตล่ะสาขาวิชาจงึมคีวามพยายามเชือ่ม
โยงองค์ความรู้เพื่อทำาความเข้าใจและวางแผนรับมือกับปรากฏการณ์
ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำาหรบัขอ้เสนอแนะตอ่ประเดน็การศกึษาวจิยัในไทย
นั้น เมื่อพิจารณาถึงแนวนโยบายผู้สูงวัย พบว่าเริ่มต้นด้วยรัฐบาลสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แสดงเจตนารมณ์เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยด้วย
การจัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 
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ภายใต้กระทรวงมหาดไทยขึ้นในปี พ.ศ. 24969 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 
กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำา “แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1” 
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2525–2544) มีนโยบายและมาตรการ
สำาหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535–2544) และในช่วงถัดมาจึงเกิด 
“แผนผู้สูงอายุแหง่ชาต ิฉบบัที ่2” (พ.ศ. 2545–2564) จนกระทัง่รัฐบาล
ไทยตอบสนองความก้าวหน้าตอ่แผนปฏบิตักิารระหวา่งประเทศมาดริด10 
นโยบายด้านผู้สูงอายุของรัฐบาลจึงชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการ
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546”11 (ศิริวรรณ, 2559)

อย่างไรก็ตาม การกำาหนดนโยบายผู้สูงอายทุัง้หมดของไทยนัน้แบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ การกำาหนดนโยบายระดับคณะรัฐมนตรี และ

9 ปัจจุบันบ้านบางแคคือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศิริวรรณ 
อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2559) 
10 การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ณ 
กรุงมาดริด ประเทศสเปน เม่ือ พ.ศ. 2545 ได้ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดรดิวา่ด้วยผูส้งูอาย ุ(the Madrid International Plan of Action on Ageing: MIPAA) 
ทีเ่ปน็ความเหน็ชอบรว่มกนัระหว่างประเทศสมาชกิองคก์ารสหประชาชาต ิโดยจะรว่มกนั
ขบัเคลือ่นดำาเนนิงานผูส้งูอายใุหเ้ปน็ไปในทศิทางหลกั 3 ประเดน็คือ 1) ผูสู้งอายกัุบการ
พัฒนา 2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อ
หนุนและเหมาสม (ศิริวรรณ์, 2560)
11 ไทยมตีวัอยา่งการตอบสนองความกา้วหนา้ของประเทศไทยต่อแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริด มสีาระสำาคญั เชน่ 1) ประเดน็ผูส้งูอายกุบัการพฒันา ไทยมกีารบงัคับใช้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะในการส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เริ่มมีการประกันชราภาพ (old age insurance) ภายใต้ระบบ
ประกันสังคม (สำาหรับแรงงานในระบบและประกอบอาชีพอิสระ) กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
(provident fund) รวมถงึกองทนุการออมแหง่ชาต ิ(national savings fund) มเีบ้ียยงัชีพ
สำาหรับผู้สูงอายุ (old age allowance) จ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกคนยกเว้นผู้ได้รับบำานาญ 
มีนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม โดยรัฐลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยเพื่อลด
ปัญหาการขาดแรงงาน ยืดเวลาการเป็นพฤฒพลัง (active aging) เพื่อยกระดับคุณค่า
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การกำาหนดนโยบายระดับนิติบัญญัติ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางประวัติ-
ศาสตรก์ารเมืองแตล่ะสมยั ทัง้สองประเภทเปน็การกำาหนดนโยบายจาก
บนลงล่าง โดยนโยบายผู้สูงอายุไม่ว่าเป็นแผนหรือร่างพระราชบัญญัติ
เกดิไดจ้ากความพยายามและการผลกัดนัของขา้ราชการทางการแพทย์
และสังคมสงเคราะห์เป็นกำาลังหลัก (ปิยากร หวังมหาพร, 2546) หาก
แต่การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยนั้นจำาเป็นต้อง
อาศยัการรวบรวมองคค์วามรูจ้ากศาสตรต์า่งๆ เขา้มาชว่ยเสรมิกนั เชน่ 
ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข จิตวิทยา สังคมวิทยา 
สาขาเหล่าน้ีสัมพันธ์กับสนามพฤฒาวิทยาสังคม ขณะที่มานุษยวิทยา 
ประวตัศิาสตร ์และรฐัศาสตรน์ัน้อาจช่วยสรา้งความเขา้ใจท่ีกวา้งขึน้และ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเช่นกัน (Kendig, 
McDonald, & Piggot, 2016) 

ในมุมมองของผู้เขียน ภายใต้ภาพ “ความชรา” ที่แลดูเหมือนกัน
ตามกรอบชีววิทยา หากแต่มานุษยวิทยาวัฒนธรรมอาจช่วยคลี่ให้เห็น
ภาพความแตกตา่งหลากหลายของผูส้งูวัยแมอ้ยูภ่ายในบริบทวฒันธรรม
เดยีวกัน หรอืตา่งวฒันธรรม (Climo, 1992) และภายใตแ้นวนโยบายที่
มองผู้สูงวัยในลักษณะภาพกว้าง ท้ังท่ีความเป็นจริง ผู้สูงวัยต่างกลุ่มอาจ
เผชิญปัญหาท่ีรอให้ได้รับการตอบสนองจากรัฐแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางชนชั้น เพศสภาพ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ สภาวะความเจ็บป่วย ความพิการ ฯลฯ ปัญหาของผู้สูง
วยักลางเมืองใหญจ่งึอาจแตกตา่งกบัผูส้งูวัยกลุม่ชาตพินัธุใ์นชนบท เฉก

และสร้างความภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ 2) ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้กับ
ผู้สูงอายุ มีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health care scheme) และ 
3) ประเดน็การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสำาหรบัผูส้งูอายทุัง้ในอาคารและ
พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น (ศิริวรรณ, 2560)
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เช่นเดียวกับท่ีผู้สูงวัยยากจนอาจมีความต้องการที่ต่างไปจากผู้สูงอายุ
ที่มีอันจะกิน มานุษยวิทยาอาจศึกษาประสบการณ์ชีวิตคนชรายากจน
ในเมืองเพ่ือสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ
และสงัคมไทยภายใตบ้รบิทประวตัศิาสตร์การเมอืงทีพ่วกเขาเผชญิผา่น
มาในช่วงชีวิต ดังน้ันสังคมสูงวัยจึงยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อยอด
ร่วมกันในแต่ละกลุ่มสนามทางสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายการพฒันาทีจ่ะสามารถตอบสนองคุณภาพชวีติของคนสงูวยั
แต่ละกลุ่มได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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