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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
ที่มาและความสำคัญของการจัดงาน

สวนที่ ๑ : พิธีเปดงาน
- วิดิทัศน “สุขสูงวัย สุขแบบไหนที่คนไทยตองการ”
- การกลาววัตถุประสงคและที่มาของการจัดงาน
- กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาองคความรู
เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ”
- บรรยายพิเศษ “วิสัยทัศนและนโยบายงานวิจัย กับการสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ”

สวนที่ ๒ : การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อมุงสู Healthy and Active Aging
- หองที่ ๑ : สุขภาพของผูสูงอายุ
- หองที่ ๒ : การทำงานของผูสูงอายุ
- หองที่ ๓ : สภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ
- หองที่ ๔ : หลักประกันทางการเงินสำหรับผูสูงอายุ

สวนที่ ๓ : การประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดงาน
- การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
- ตัวอยางแบบสอบถาม

สวนที่ ๔ : ภาคผนวก
- กำหนดการจัดงาน
- เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
- เอกสารประกอบการนำเสนอผลการวิจัย
- ประมวลภาพการจัดงาน
- ใบลงทะเบียนผูเขารวมงาน
- งานกราฟฟกนิทรรศการ
- งานกราฟฟกสวนงานอื่นๆ
- ตัวอยางเอกสารเชิญเขารวมงาน

บทสรุปผูบริหาร
การดำเนินงานเวทีเสวนาวิชาการ“สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตั้งรับ และความทาทายที่ไทยตอง
เผชิญ” จัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมงานทั้งสิ้น
158 คน แบงเปนกลุมหมายหลักที่เชิญเขารวมงานจำนวน 84 คน และผูสนใจทั่วไปจำนวน 56 คน และ
คณะทำงานอีก 18 คน โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอม
รับมือสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ ภายใตแผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย เรื่ อง Active and
Productive Aging ผานกิจกรรมหลักดังตอไปนี้
๑. การนำเสนอขอมูลผลการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย
๒. การนำเสนอขอมูลผลการวิจัยในรูปแบบเวทีเสวนา
๓. นิทรรศการ
โดยจัดเปนหองเสวนาและหองบรรยายตามเนื้อหาและประเด็นหลักของโครงการวิจัย ดังนี้
หองที่ ๑ : สุขภาพของผูสูงอายุ นำเสนอสถานการณ นโยบาย และการปองกันสุขภาพดานการ
เจ็บปวยและการหกลม และการพัฒนาเครื่องมือภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการ
นำเสนอดังนี้
- สถานการณดานการเจ็บปวยของผูสูงอายุ
โดย นางกฤษณา ตรียมณีรัตน
- นโยบายและการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ
โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
- เครื่องมือการประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ โดย นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล
หองที่ ๒ : การทำงานของผูสูงอายุ นำเสนอทิศทาง การสรางงาน และโอกาสในการทำงานของ
ผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
- สถานการณและขอเสนอในการสรางงานของผูสูงอายุ
- การจางงานผูสูงอายุในสถานประกอบการ
โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
หองที่ ๓ : สภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ นำเสนอแนวคิดและตัวอยางการจัดการที่อยู
อาศัยเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่เดิมของผูสูงอายุ (Aging in Place) โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
- นโยบายการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อนำไปสูการสูงวัยในที่เดิม โดย ดร.ณปภัช สัจนวกุล
- สถานการณครอบครัวไทย
โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
- ที่อยูอาศัยสำหรับกลุมเปราะบางในสถานสงเคราะห
โดย รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด
หองที่ ๔ : หลักประกันทางการเงินสำหรับผูสูงอายุ นำเสนอสถานการณและรูปแบบการเงินสำหรับ
ผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
โดย ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
- หลักประกันหลังเกษียณ
- สถานการณทางการเงิน และการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ โดย รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน
- Reverse Mortgage
โดย ดร.สุภารัตน ตันทนงศักดิ์กุล

ผลประเมินความพึงพอใจ มีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดงาน
ครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 116 โดยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๖๒.07 และกลุมตัวอยางสวนใหญมี อายุ
ในชวงระหวาง ๖๑ ปขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๘ รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิด
เปนรอยละ 20.69
โดยภาพรวมของความรูสึกพึงพอใจตอการจัดงานครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความพึง
พอใจตอการจัดงานโดยรวมอยูในระดับ “ดี” โดยมีสัดสวนคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.85 หรือคิดเปนรอยละ
77.22
โดยดานที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด เมื่อพิจาณาคาคะแนนเฉลี่ย ๓ อันดับแรก ไดแก “การใหบริการ
และการดูแลของเจาหนาที่” รองลงมาคือ “การตกแตงสถานที่โดยรวมของงาน” และ “สื่อประกอบการ
ประชุมในหองประชุมยอยตางๆ/ นิทรรศการ” ตามลำดับ
ความพึงพอใจตอดานกระบวนการเรียนรูในหองประชุมยอยในงานเสวนาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำตอบของ
กลุมตัวอยางในทุกประเด็นคำถาม พบวามีเกณฑการประเมินอยูในระดับ “ดี” โดยมีสัดสวนคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่
4.22 หรือคิดเปนรอยละ 84.81
โดยดานที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด เมื่อพิจาณาคาคะแนนเฉลี่ย ๓ อันดับแรก ไดแก “วิทยากรมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ กับประเด็นที่นำเสนอ” รองลงมาคือ “วิทยากรสามารถถายทอดองคความรูได
อยางชัดเจน” และ “สามารถนำความรูที่ไดรับไปตอยอดในการดำเนินงานของทานได” ตามลำดับ
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและ
เผยแพรแกผูสนใจในโอกาสตอไปเพื่อใหผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถ
พึ่งพาตนเองได ไมเปนภาระสังคม และสามารถปรับตัวเขากับทุกเพศทุกวัยไดเปนอยางดี
สำหรับคำแนะนำเพื่อการจัดงานในครั้งตอไป อยากใหมีการจัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัยแบบนี้เปนประจำ
ทุกป และเพิ่มระยะเวลาในการจัดงานใหมากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาที่จัดงานมีความนาสนใจในทุกประเด็น รวมถึงเพิ่ม
การมีส วนรวมของการสัมนา โดยจัดกิจกรรม workshop ใหผ ูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็น มีพื้นที่ให
แลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น

ที่มาและความสำคัญของการจัดงานเวทีเสวนาวิชาการ
“สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตัง้ รับ และความทาทาย ที่ไทยตองเผชิญ”
การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมรับมือสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ
ภายใตแผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging

YZ
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2564 และสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
ในอีก 10 ปตอมา อีกทั้ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครัวเรือนในปจจุบัน ซึ่งจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดำเนินงานเรื่องผูสูงอายุของประเทศไทยที่หลากหลายและมีความทาทายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
ดานสุขภาพ ดานการทำงานของผูสูงอายุ ตลอดจนดานที่อยูอาศั ยเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่เดิม (Aging In
Place) ซึ่งจะเปนตัวกำหนดคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานวิจัยแหงชาติ
(วช.) จึงไดสนับสนุนโครงการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สราง สังเคราะหความรูจากชองวางงานวิจัย และ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อใหไดมาตรการในการสนับสนุนภาครัฐองคกรปกครองทองถิ่นและภาคเอกชนในการ
เสริมสรางศักยภาพแรงงานกอนเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณคาและยังประโยชนแกสังคม (2) สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานำรองการจัดโปรแกรมการสรางเสริมชะลอภาวะเสื่อมของสุขภาพรางกายและจิตใจและปองกัน
ภาวะพึ่งพิงในผูสูงอายุเพื่อมุงสูสังคม Active and Productive Ageing (3) เพื่อใหไดเครื่องมือและการวิจัยใน
การประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการ แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่ดำเนินการอยู (4) รวมมือกับภาคีผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยเพื่อนำองคความรูที่ไดไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง และ (5) เพื่อสนับสนุนใหเกิด
เครือขายนักวิจัย นักวิชาการดานผูสูงอายุ โดยมีเปาประสงคเพื่อใหเกิดเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธที่เปน
รูปธรรม สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธที่
เกิดขึ้นในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจน มี
กลุมเปาหมายชัดเจนที่จะนำผลการผลิต จากงานวิจัยไปใชประโยชน รวมทั้ง มีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการวิจัยยอย ภายใตการสนับสนุนดังกลาว ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลวตามกรอบ
วิจัย ซึ่งประกอบดวย การวิจัยเพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีบ ทบาทดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดรายได/ผลิตภาพ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การวิจัยเพื่อสรางเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตลอดจนการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ชองทางสื่อสาร แหลงขอมูล และองคความรูตาง ๆ การวิจัยเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผูสูง อายุเพื่อมุงสู Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไวซึ่งสมรรถนะใน
การดำรงชีวิตอยางอิสระ และการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ในการนี้ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) รวมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.
ผส) จึงไดจัดเวทีเสวนาวิชาการประเด็น “การจัดเวทีสัมมนาเพื่อนำเสนอการสรุปโครงการยอยภายใตแผนงาน
บริหารจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย” เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและสรางการเชื่อมโยงนโยบายที่
มีอยูในปจจุบัน ตลอดจนเปดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น อันจะนำไปสูแนวทางการ
สรางนโยบายในประเด็นดังกลาว

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและสรางการเชื่อมโยงนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน ตลอดจนเปด
พื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น อันจะนำไปสูแนวทางการสรางนโยบายในประเด็นดังกลาว
รูปแบบกิจกรรม
เปน เวทีเ สวนาวิชาการประเด็น “การจัดเวทีส ัมมนาเพื่อนำเสนอการสรุปโครงการยอยภายใต
แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย” จากขอคนพบของโครงการวิจัย โดยจัดเปนหองเสวนาและ
หองบรรยายตามเนื้อหาและประเด็นหลักของโครงการวิจัย ดังนี้
หองที่ ๑ : สุขภาพของผูสูงอายุ นำเสนอสถานการณ นโยบาย และการปองกันสุขภาพดานการ
เจ็บปวยและการหกลม และการพัฒนาเครื่องมือภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการ
นำเสนอดังนี้
- สถานการณดานการเจ็บปวยของผูสูงอายุ
โดย นางกฤษณา ตรียมณีรัตน
- นโยบายและการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ
โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
- เครื่องมือการประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ โดย นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล
หองที่ ๒ : การทำงานของผูสูงอายุ นำเสนอทิศทาง การสรางงาน และโอกาสในการทำงานของ
ผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
- สถานการณและขอเสนอในการสรางงานของผูสูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
- การจางงานผูสูงอายุในสถานประกอบการ
โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
หองที่ ๓ : สภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ นำเสนอแนวคิดและตัวอยางการจัดการที่อยู
อาศัยเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่เดิมของผูสูงอายุ (Aging in Place) โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
- นโยบายการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อนำไปสูการสูงวัยในที่เดิม โดย ดร.ณปภัช สัจนวกุล
- สถานการณครอบครัวไทย
โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
- ที่อยูอาศัยสำหรับกลุมเปราะบางในสถานสงเคราะห
โดย รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด
หองที่ ๔ : หลักประกันทางการเงินสำหรับผูสูงอายุ นำเสนอสถานการณและรูปแบบการเงินสำหรับ
ผูสูงอายุ โดยมีประเด็นในการนำเสนอดังนี้
โดย ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
- หลักประกันหลังเกษียณ
- สถานการณทางการเงิน และการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ โดย รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน
- Reverse Mortgage
โดย ดร.สุภารัตน ตันทนงศักดิ์กุล
กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข การ
เคหะแหงชาติ (กคช.) กรมกิจการผูสูงอายุ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั ่ น คงของมนุ ษ ย ก รมธนารั ก ษ ธนาคารอาคารสงเคราะห / ธนาคารออมสิ น กระทรวงการคลั ง
กระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) สำนักผังเมือง มหาวิทยาลัยตาง ๆ คณะกรรมการนโยบายที่
อยูอาศัยแหงชาติ (กอช.) และผูทรงคุณในดานผูสูงอายุ นักวิชาการที่เกี่ยวของ และประชาชนผูที่สนใจทั่วไป

วันเวลาในการจัดกิจกรรม
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมพีโอนี ชั้น 6 โรงแรม ที.เค. พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
ผูกำหนดนโยบายและผูเกี่ยวของระดับปฏิบัติการ หรือผูที่สนับสนุนหรือสนใจในประเด็นรูปแบบการ
ดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ มีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
1. ทิศทาง การสรางงาน และโอกาสในการทำงานของผูสูงอายุ
2. แนวคิดและตัวอยางการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่เดิมของผูสูงอายุ
3. สถานการณ นโยบายและการปองกันสุขภาพดานการเจ็บปวยและการหกลม และการพัฒนา
เครื่องมือภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ
4. สถานการณและรูปแบบการเงินสำหรับผูสูงอายุ
หนวยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ รวมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
สนับสนุนโดย : สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สวนที่ ๑
พิธีเปดงาน
- วิดิทัศน “สุขสูงวัย สุขแบบไหนที่คนไทยตองการ”
- การกลาววัตถุประสงคและที่มาของการจัดงาน
- กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาองคความรู เพือ่ เปน
รากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ”
- บรรยายพิเศษ “วิสยั ทัศนและนโยบายงานวิจัย กับการสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ”

วิดิทัศนเปดงาน
สุขสูงวัย สุขแบบไหนที่คนไทยตองการ

ตัวอยางภาพวิดิทัศน ชุด “สุขสูงวัย สุขแบบไหนที่คนไทยตองการ”
ในการเปดงานเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตั้งรับและความทาทายที่ไทยตองเผชิญ”

สแกน QR Code
เพื่อรับชมวิดิทัศน

การกลาววัตถุประสงค
และที่มาของการจัดงาน

กลาววัตถุประสงคและทีม่ าของการจัดงานโดย

ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย

พิธีเปดงาน เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตั้งรับ และความทาทาย ที่ไทยตอง
เผชิญ” การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมรับมือสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ ภายใตแผนงานบริหาร
จั ด การโครงการวิ จ ั ย ท า ทายไทย เรื ่ อ ง Active and Productive Aging ในครั ้ ง นี ้ ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
ดร.นพ. ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย มากลาวถึงวัตถุประสงคและที่
มาถึงความสำคัญในการจัดงาน ตามบทบาทและและภารกิจของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย
ดังนี้
“ภายใตแนวโนมทิศทางการเขาสูสังคมผูสูงอายุในระยะเวลาอันใกล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทยและสำนักงานวิจัย แหงชาติจึงตระหนักถึงความสำคัญในการเตรีย มสังคมเพื่อความพร อมที่
ผูสูงอายุและครอบครัวจำจะตองตั้งรับ นับเปนความทาทายภายใตแผนงานจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย
จึงจัดเวทีเสวนาวิชาการในประเด็น สังคมผูสูงอายุ “ความพรอมที่ตองตั้งรับ และความทาทายที่ไทยตอง
เผชิญ ดังนั้นวัตถุประสงคของการจัดงานในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อที่จะสรุปบทเรียนและความรูที่เกิดขึ้นจากการ
ศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนในการใชผลงานวิจัยเพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบาย หรือมาตรการกลไกตาง ๆ
หรือใชเปนตนแบบงานวิจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุในประเทศไทยตอไป

ซึ่งในปจจุบัน โครงการที่ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแหงชาติหรือ วช. คือ โครงการวิจัยทา
ทายไทย ระยะที่ 2 และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งจะประกอบไปดวยแผนงานวิจัย 4 งานวิจัยที่สำคัญ
ไดแก
1) สุขภาพของผูสูงอายุ โดยในสวนของงานสุขภาพผูสูงอายุ มีงานวิจัยสามชิ้นที่สำคัญ คือ
เรื่องสถานการณความเจ็บปวย เรื่องการหกลมของผูสูงอายุ และเรื่องดัชนีตัวชี้วัดพฤตพลัง หรือ
Active Aging
2) การทำงานของผูสูงอายุ เปนเรื่องของการสำรวจการทำงาน รวมทั้งการประเมินการจาง
งานของผูสูงอายุในสถานประกอบการภาคเอกชน ตลอดจนโอกาสในการทำงานตอไปภายหลั งวัย
เกษียณ
3) สภาพสังคมและสภาพที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ จะมีงานศึกวิจัยตอสถานการณครอบครัว
ไทยในสังคมสูงวัย ขณะเดียวกัน ก็มีการวิเคราะหในสวนของนโยบายการจัดการที่อยูอาศั ย ของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งสถานการณของสถานประกอบของผูสูงอายุในกลุมเปราะบาง
4) หลักประกันทางการเงินของผูสูงอายุ จะมีการพูดถึงการเขาถึงสินเชื่อของผูสูงวัย
ซึ่งการดำเนินการในวันนี้ จะมีวัตถุประสงคที่สำคัญอยูที่การเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับ
สังคมไทยในวงกวางเพื่อใหเปนสังคมที่มีความรูความเขาใจ รวมทั้งเปนสังคมที่มีพลังในการมีสวนรวมเพื่อสราง
ความตระหนักและยกระดับความเขาใจ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกของสังคมเพื่อเตรียมความพรอมของการเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอนาคต”

กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ
ทิศทางการพัฒนาองคความรู เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ โดย

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย

พิธีเปดงาน เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตั้งรับ และความทาทาย ที่ไทยตอง
เผชิญ” การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมรับมือสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ ภายใตแผนงานบริหาร
จั ด การโครงการวิ จ ั ย ท า ทายไทย เรื ่ อ ง Active and Productive Aging ในครั ้ ง นี ้ ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย มากลาวตอนรับแขกผูมีเกียรติที่เขา
รวมงาน และในโอกาสนี้ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทิศทางการพัฒนาองคความรู เพื่อเปนรากฐานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” ซึ่งเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทและและภารกิจ ของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย ดังนี้
“ปจ จุบ ันตนเองดำเนิ นงานเพื ่ อ สานต อ ทิ ศ ทางของมูล นิธ ิ ส ถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาผู ส ู ง อายุ ไ ทย
ผาน นพ.บรรลุ ศิริพาณิช ซึ่งทานมีอายุ 94 ปแลว โดย นพ.บรรลุ เปนผูกอตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทยไดปารถไวในฐานะที่ทำงานดานผูสูงอายุมานานโดยเริ่มจากการเปนหมอผาตัด มาจนเปนผูบริหาร
ในกระทรวงสาธารณสุข กอนจะไปรวมประชุมดานผูสูงอายุในระดับนานาชาติครั้งแรกจนมีคำถามวาหมอ
ผาตัดมาทำงานดานผูสูงอายุทำไม ซึ่ง นพ.บรรลุก็ใหคำตอบไววา เพราะไดประชุมจึงไดมีความสนใจ จนกระทั่ง
เมื่อตั้งมูลนิธิและไดทำงานดานนี้มาตลอด นพ.บรรลุ ก็มีกลาววาที่ผานมา สังคมไมคอยมีความสนใจตอประเด็น
สังคมผูสูงอายุ หรือสังคมผูสูงวัย ซึ่งไมเพียงแตเปนเรื่องของสังคมทั้งสังคมเทานั้น แตสังคมโดยภาพรวมยังไงก็

หนีไมพนภาวะสังคมสูงวัยอยางแนนอน ก็เหมือนทุกคนตองแก สังคมตองสูงวัย ทีนี้สังคมก็ไมเหมือนสังคม
ไมสูงวัยแน ๆ ซึ่งทานอาจารยก็ปารถวามันนาจะมีคนเอาความรูตาง ๆ ที่มีมารวบรวมแลวก็ชวนกันคุยให
มีสิ่งที่เรียกวาความหมายและการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทานก็พยายามจะเชื่อมเรื่องความรูกับนโยบาย ใน
ที่สุดมูลนิธิก็ตั้งขึ้นดวยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติดวยความเชื่อวานาจะเปนกลไกที่ดี และตั้งขึ้นมาเพื่อให
เปนกลไกที่มีความอิสระ เปนเอกชนที่ไมแสวงหากำไร แลวก็จะทำงานดานวิชาการเพื่อจะเชื่อมโยงนโยบาย
โดยบทบาทสำคัญของมูลนิธิ คือ การนำความรูที่มีอยูแลวมาสังเคราะห และสรางองคความรูขึ้นใหม
เพื่อเชื่อมโยงสูการใชประโยชน
อีกสองปตามสถิติเราก็จะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณโยจะมีผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปกวา 20
เปอรเซ็นต โดยทุกวันนี้จำนวนอยูที่ 18 เปอรเซ็นต และในอีก 12 ปจะเขาสูสังคมสูงวัยยิ่งยวด โดยจะมี
ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ป เกิน 20 เปอรเซ็นต และจะมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปอีก 28 เปอรเซ็นต ซึ่งจะเปน
จำนวนที่เกิน 1 ใน 4 ของประชากรแลว
อยางไรก็ตาม นพ.สมศักดิ์ มองวาเรื่องนี้เปนความทาทายที่สังคมจะตองเตรียมความพรอม นำไปสู
ประเด็นตอมาคือบทบาทของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยที่มีความพยายามในการชักชวนภาคี
ตาง ๆ มาเขารวมสนับสนุนการวิจัย ไมวาจะเปน สสส. วช. สกสว. ซึ่งพอเปลี่ ยนบทบาทของกองทุนแลว วช.
ก็จะเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการดูแลเรื่องผูสูงอายุ เพื่อสรางความรูจากงานวิจัยที่มีมากกวาหลายดาน
เพื่อจะนำไปสูโจทยของการนำความรูเหลานี้มาสังเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นประเด็นสำคัญ ๆ โดยเฉพาะกับคำถาม
ที่วาสังคมไทยจะมีระบบสุขภาพอยางไร
โดย นพ.สมศักดิ์ กลาวตอในเรื่องอัตราการพึ่งพิงจากจำนวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเทากับจำนวนคน
วัยทำงาน 1 คนตองเลี้ยงดูผูสูงอายุมากขึ้น ซึ่งหากตีความตามหลักเศรษฐศาสตรงายๆ เทากับคน 1 คนตอง
เลี้ยงดูคนอีก 1 คน แตความจริงอาจไมใช ซึ่งการพูดแบบนี้ไมไดหมายถึงใหผูสูงอายุตองอดๆ อยากๆ แตสังคม
ตองกลับไปดูในรายละเอียดในสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นวาเกิดจากอะไร โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ซึ่งมี
ขอสรุปจากสถิติวาหากมีการจัดการกับเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมแลว ไมจำเปนที่ตัวเลขดานสุขภาพใน
ผูสูงอายุจะตองสูงขึ้นเพียงอยางเดียว
นพ.สมศักดิ์ ยังยกตัวอยางเรื่องการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ซึ่งนับเปนการดูและเพื่อลดภาระคาใชจาย
ในหลายๆ ดานบนความเชื่อที่วาสถานที่ดูแลผูสูงอายุที่แทจริงก็คือบานของผูสูงอายุนั้น ๆ เอง แตจะตองมีการ
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบจายเงินลวงหนา แมในแงหนึ่งจะเปนคาใชจายคอนขางสูง แตในดาน
เศรษฐกิจแลวก็ทำใหเกิดการจางงานควบคูไปดวยเชนกัน ซึ่งในระยะยาวจะทำใหคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ
ตอหัวถูกลง โดยไมจำเปนตองเดินทางไปร.พ.ขณะเดียวกันก็สามารถดูแลตัวเองเองไดที่บาน
โดยโจทยสำคัญๆ ที่ นพ.สมศักดิ์มอง คือ การจัดการกับ supply side ให supply side มีวิธีคิด
แบบใหม มีคุณภาพ และคาใชจายไมสูง
ประเด็นตอมา ในเรื่องการจางงาน การทำงานอาจไมไดหมายถึงการตอบแทนที่เปนจำนวนเงินเสมอ
ไป แตการจางวานควรวางอยูบนฐานคิ ดที่ไปพนจากฐานคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแรงงาน แตเปนการจางงานที่
วางพื้นฐานจากสติปญญาและหัวใจของผูสูงอายุ ซึ่งโจทยทาทาย คือ เราจะทำยังไงใหผูสูงอายุสามารถทำงาน
ไดดวยตัวเอง
ขณะที่ประเด็นเรื่องที่อยูอาศัย นพ.สมศักดิ์เสนอแนวคิดในเรื่อง Aging In place เปนเรื่องของการให
ผูสูงอายุอาศัยอยูที่เดิม ซึ่งรูปธรรมที่ชัดเจนอันหนึ่ง คือ การมีบริการทางสังคมที่ไปทำใหผูสูงอายุที่อยูที่บาน
สามารถที่จะอยูไดไปเรื่อย ๆ โดยไมตองยายเขาบานพักคนชรา

อีกประการ ผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังมีความสบายใจมากกวาในการอยู บานตัวเองฉะนั้นในมุมของ
นพ.สมศักดิ์ ประเด็นเรื่องที่อยูอาศัย อาจไมใชเรื่องบานพักคนชราเสมอไป
ประเด็นสุดทาย ในเรื่องสิ่งแวดลอม ไมวาจำเปนสิ่งแวดลอม ระบบขนสง universal design ที่เปน
ตัวอยางเล็ก ๆ ที่จะตองมาชวยกันดูแลผูสูงอายุใหมีชีวิตที่ดีในบั้นปลายชีวิตที่ดี โดยไมมองวาเปนเรื่องของคน
กลุมหนึ่ง
โดยนพ.สมศักดิ์หวังวา ผูเขารวมเวทีเสวนาจะมาชวยกันสรางสังคมสำปรับผูสูงอายุใหมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปบนฐานความรู ผานความคิดความเชื่อที่มีสวนของขอเท็จจริง โดยไมเกิดอคติ หรือเปนหวงเปน
ใยในการกลัวสังคมผูสูงวัย

“เราจะเปนตัวกลางในการเชื่อมตอนโยบายเพื่อเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม”

บรรยายพิเศษ
วิสัยทัศนและนโยบายงานวิจัย กับการสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

บรรยายพิเศษ โดย

ดร.วิภารัตน ดีออง
รองผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ

พิธีเปดงาน เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพรอมที่ตองตั้งรับ และความทาทาย ที่ไทยตอง
เผชิญ” การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมรับมือสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ ภายใตแผนงานบริหาร
จั ด การโครงการวิ จ ั ย ท า ทายไทย เรื ่ อ ง Active and Productive Aging ในครั ้ ง นี ้ ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ และรักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ มาบรรยายพิเศษในหัวขอ “วิสัยทัศนและนโยบายงานวิจัย กับการสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ” ตามบทบาท ภารกิจ และทิศทางนโยบายการดำเนินงานในป ๒๕๖๔ ของสำนักงานวิจัยแหงชาติ
โดยมีเนื้อหาภาพรวมของการบรรยายอยูที่บทบาทหนาที่ของ วช. ในการไดรับโจทยที่ทาทายของสังคมผาน
กรอบงานของผูสูงอายุ ซึ่ง วช. นับวาเปนโจทยทาทายในการดำเนินงานผานแผนงานโครงการในสวนของ
Flagship Project ผานแผนงานระบบสุขภาพกรอบฐานเดิมในประเด็นความทาทายเรื่องสังคม ดังนี้
“ดร.วิภารัตน กลาวถึงโครงสรางระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะของ
Super Board ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผานการประชุมของคณะรัฐ มนตรีที่จะมอบอำนาจใหส ภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยแบงออกเปน

1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
โดยทั้งสองคณะกรรมการจะมีการกระจายการยอยลงไปอีก 7 หนวยงาน ทั้งนี้ ดาน กสว. จะมีกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนตัวกลางผานเม็ดเงินในกองทุนกวาหนึ่งหมื่นเกาพันลานบาท
ในสวนของทิศทางใหมของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดร.วิภารัตน กลาวตออีกวา
จากเดิมที่มีการอนุโลมใสวนของสัญญาการวิจัยสองปที่สามารถขยายกรอบเวลาเดิมหากการวิจัยยังไมเสร็จสิ้น
แตเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผานมา การใหทุนในสวนนี้จะไมสามารถขยายกรอบเวลาในรูปแบบเดิมไดอีกตอไป
ดานกรอบการวิจัยมีการเชื่อมโยงกับ ดร.วิภารัตนกลาวตอวา กรอบการวิจัยและเปาหมายการวิจัย จะ
วางการเชื่อมโยงกับ 1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2564 3) แผนแมบทวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2562 หรือแผน 23 และ 4) พันธกิจและยุทธศาสตร
หนวยงาน
ทั้งนี้ กรอบนโยบายและยุทธศาสตรของ อววน. เพื่อการพัฒนาจะวางกรอบอยูที่ 4 เปาหมายหลัก คือ
1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู 2) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายสังคม 3) การ
วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน และ 4) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ เพื่อใหคนทกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได
อยางมีความสุขและมีคุณคา และสามารถจัดการปญหาทาทายเรงดวนที่สำคัญทางสังคมของประเทศไดอยาง
เหมาะสม ผานโปรแกรม 8 สังคมผูสูงวัย ซึ่งใชฐานความรูจากการวิจัยนำมาบูรณาการรวมกันเพื่อใหเห็น
ศักยภาพองผูสูงอายุเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา และสราง
กลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข
ทัง้ นี้ ดร.วิภารัตน กลาวตอวาแนวทางที่มุงสูผลสัมฤทธิ์โดยเร็วในระยะเวลา 1 ปนั้น จะตองแกปญหา
เรงดวนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิด -19 สามประเด็นหลักดวยกันเสียกอน โดยทั้งสามประเด็นประกอบ
ไปดวย
1) สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยของไทยและทั่วโลก ตองใชววน.ชวยสรางรูปแบบทางธุรกิจใหม
2) เกิดการวางงานจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย ตองใช ววน.เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูใชแรงงาน
ตลอดจนทักษะฝมือ
3) การสื่อสารกับประชาชนในชวง 18-25 ป ซึ่งจำเปนตองไดรับการดูแลที่แตกตางออกไป ไมวาจะ
เปนรูปแบบการเรียนรูและการปรับทักษะที่เหมาะกับงานในเศรษฐกิจใหม

สวนที่ ๒
การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อมุงสู
Healthy and Active Aging
- หองที่ ๑ : สุขภาพของผูสูงอายุ
- หองที่ ๒ : การทำงานของผูส ูงอายุ
- หองที่ ๓ : สภาพสังคมและการอยูอ าศัยของผูสูงอายุ
- หองที่ ๔ : หลักประกันทางการเงินสำหรับผูสูงอายุ

หองที่ ๑
สุขภาพของผูสูงอายุ
 สถานการณดานการเจ็บปวยของผูสูงอายุ
 นโยบายและการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ
 เครื่องมือการประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ

โดย นางกฤษณา ตรียมณีรัตน
โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
โดย นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล

สถานการณดานการเจ็บปวยของผูสูงอายุ โดย
นางกฤษณา ตรียมณีรัตน

นางกฤษณา ตรียมณีรัตน ไดนำเสนอในประเด็นงานวิจัยในเรื่อง สถานการณดานการเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุ เอาไววา “อีกไมเกินสองปจะมีจำนวนผูสูงอายุจาก 18 เปอรเซ็นตในปจจุบันไปสู 20 เปอรเซ็นต
และในอีก 12 ป จะเขาสูสังคมผูสูงอายุยิ่งยวดตามที่นพ.สมศักดิ์ไดกลาวถึงขางตน ซึ่งปญหานี้ ทำใหเกิดภาวะ
เปลี่ยนผานดานสุขภาพที่พบปญหาในผูสูงอายุไทยเรื่องความเสื่อมทางรางกายและโรคติดตอไมเรื้อรังเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งทำใหเกิดภาวะพึ่งพาทางสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราการพึ่งพิงในวัยผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง”
โดยหลักการและเหตุผลในงานวิจัยจะวางพื้นฐานอยูบนการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบสถานการณ
และสุขภาพของผูส ูงอายุไทย วิเคราะหปริมาณความตองการทางดานสุขภาพของผูส ูงอายุ และพัฒ นา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดกิจการการใหดูแลสุขภาพ ผานแหลงขอมูลทุติยภูมิ ๔ แหลง ไดแก
1) คลังขอมูล เปนแหลงขอมูลจากในระบบสาธารณสุข จะพบขอจำกัดที่ไมมีขอมูลดาน
รายไดของผูสูงอายุ
2) ระบบ Aging Heath Data สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ จะพบปญหาไมมีการสุมกระจาย
ตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังไมมีขอมูลดานรายได ไมมีขอมูลผูดูแล
3) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยการนัดมาสัมภาษณ
ยังจุดบริการนัดหมายผานการสุมเลือก พบขอจำกัดในดานขอมูลผูติดเตียงต่ำกวาความเปนจริง เพราะ
ไมสามารถออกมาได
4) ขอมูล จากสำนั กงานสถิต ิ แห งชาติ การสำรวจประชากรผู ส ู ง อายุ จะเปน การลงไป
สัมภาษณผูสูงอายุตามการสำรวจ จะพบขอจำกัดวา กวาแปดหมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบครัวเรือน
ยังขาดการดูแลตัวเองที่ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล

โดยสัดสวนผูสูงอายุจ ากผลขอมูลที่มี Geriatric Syndromes ในป 2562 จากฐานขอมูล Aging
Heath Data พบสัดสวนโรคสุขภาพชองปากมาสูงเปนอันดับที่ 1 ถึงรอยละ 68.76 โรคขอเขาเสื่อมรอยละ
63.59 และภาวการณมองเห็นรอยละ 40.39 โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีความพยายามที่จะใหผูปวย
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูปวยติดเตียงไดเขาถึงบริการดานสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งจากปริมาณของผูใชบริการใน
ระบบโรงพยาบาล ผูสูงอายุจะมีสัดสวนเขารับบริการ 1 ใน 3 จากจำนวนผูเขารับบริการทั้งหมด โดยสามารถ
จำแนกเป น การดู แ ลแบบ Full Time ที ่ 35 เปอร เ ซ็ น ต และการดู แ ลแบบ Part Time ประมาณ 65
เปอรเซ็นต ทั้งนี้อีก 5 เปอรเซ็นตจะไมมีผูดูแล โดยไมถึง 1 เปอรเซ็นตเทานั้นที่มี กำลังจาง ทำใหจำเปนตอง
คิดถึงระบบที่ไมทำใหญาติหรือผูดูแลเกิดภาวะ burn out สูงเกินไป
โดยภาครัฐจำตองเขามาจัดการผานอาสาสมัครทองถิ่นโดยใหการดูแล ซึ่งขอเสนอแนะในการดูแล
จะตองเนนจุดเดนในเรื่องสังคมไทย สนับสนุนองคความรู ทักษะใหกับคนครอบครัว รวมไปถึงการลดการ
burn out ในผูดูแล
ประเด็นการแลกเปลี่ยนจากผูเขารวมงาน
ผูเขารวมงานไดเสนอความคิดเห็นวา ควรจะมีการแยกรายละเอียดระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท
เพราะบริบทของสังคมเมืองและชนบทแตกตางกัน โดยวิทยากรใหคำตอบวายังไมมีการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
แตจะมีการศึกษาตอไป
ขณะที่ผูเขารวมอีกทาน ไดเสนอประเด็นในเรื่อง Care Giver ในการศึกษาในสวนของรายละเอียดใน
ชุมชนวาควรจะตองมีความเขาใจเรื่องสูงอายุ จะทำให Care Giver กลุมนี้เขาใจและปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุได
อยางมีความสุข โดยวิทยากรไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการศึกษายังเปนการศึกษาชั้นเริ่มตน และจะนำ
ขอเสนอกลับไปพัฒนาตอไป

นโยบายและการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ โดย
รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา

รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา ไดนำเสนอผลการวิจัยในหัวขอ นโยบายและการปองกันการหกลมของ
ผูสูงอายุ โดยกลาววา ประเด็นปญหาเรื่องการหกลมเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาที่ทำใหเกิดการเสียชีวิต
มากกวาในคนวัยอื่น โดยคำถามสำคัญคือการดำเนินการในภาพรวมคืออะไร ดังนั้น โจทยจึงอยูที่คำถามวามี
ปจจัยใดบางที่ทำใหเกิดการหกลม โดยอาศัยขอมูลจากสองแหลม คือ
๑) primary data ศึกษาจากภาคสนาม การศึกษาเชิงคุณภาพ
๒) secondary data ซึ่งจะเปนการทบทวนสถานการณ งานวิจัย การศึกษาเชิงปริมาณ
ทั้งนี้ผลการวิจัยจะใหภาพขอมูลของลักษณะทางสังคม ภาวะสุขภาพ ประวัติการหกลม สาเหตุของ
การหกลมของกลุมผูสูงอายุ ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา จากการสำรวจ ป 2557
โดยใชกลุมประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 38,695 คน และจากการสำรวจป 2560 โดยใชกลุม
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 41,752 คน ซึ่งจะนำเสนอในภาพรวมสองชุด ปฐานขอมูลผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปขึ้นไป มีอายุเฉลี่ย 69.64 + 7.89 ป โดยมีสัดสวนเพศหญิง (รอยละ 55) มากกวาเพศชาย (รอย
ละ 45) เมื่อแบงกลุมอายุพบวา ชวงอายุ 60-69 ป มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 57) อาศัยนอกเขตเทศบาล รอย
ละ 59
เมื่อจำแนกตามภาคที่อยูอาศัยพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูสูงอายุมากที่สุดรอยละ 31.7
รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 25.7 ภาคเหนือรอยละ 21.2 ภาคใตรอยละ 11.2 และกรุงเทพมหานคร
รอยละ 9.5 ตามลำดับผูสูงอายุอาศัยอยูลำพังรอยละ 9.8 มีสถานภาพสมรสและอยูดวยกันรอยละ 60.4
อานออกเขียนได รอยละ 84.1 พิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา มีการศึกษาต่ำกวาระดับประถมศึกษาถึ ง

ประถมศึกษาเปนสัดสวนสูงที่สุด รอยละ 75.9 ดานการทำงานและรายไดนั้น ผูสูงอายุที่ไมไดทำงานมีสัดสวน
รอยละ 63.3 ดานรายได ผูสูงอายุมีรายไดจากทุกแหลงเฉลี่ย 20,000-49,999 บาท ตอป เปนสัดสวน
สูงสุดรอยละ 33.9 โดยคิดวาตนเองมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพใชจายรอยละ 59.7
ที่อยูอาศัย ประเภทที่อยูอาศัย ผูสูงอายุรอยละ 88.3 อาศัยอยูบานเดี่ยว ลักษณะที่อยูอาศัยเปนตึก
รอยละ 46.4 เปนไม รอยละ 18.4 (ตาราง 4) ที่พักอาศัยมีราวจับที่บันได รอยละ 59.6 มีราวจับในหองนอน
รอยละ 3 (รอยละ 97 ไมมีราวจับในหอ งนอน) มีราวจับในหองน้ำ รอยละ 9.7, หองนอนอยูชั้นลาง รอยละ
75.5, หองน้ำอยูในตัวบานรอยละ 80.4, ลักษณะของสวมที่ใชเปนแบบนั่งยองรอยละ 51
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (ตาราง 5 และตาราง 6) กอนการสัมภาษณ รอยละ 43.6 มี
สุขภาพดี ถึงดีมาก รอยละ 40.9 มีสุขภาพปานกลาง และ รอยละ 15.5 มีสุขภาพไมดีถึงแยมาก ทั้งนี้จำแนก
ยอยไดดังนี้ (จากรายงานการวิจัย)
• ดานการมองเห็น ผูสูงอายุมองเห็นชัดโดยไมตองใสแวน รอยละ 52.7 เห็นชัดแตตองใสแวน รอยละ
32.1 และมองไมชัด มองไมเห็นรอยละ 15.2
• ดานการไดยิน ผูสูงอายุรอยละ 84.9 ไดยินชัดเจน, รอยละ 2.6 ไดยินชัดแตตองใสเครื่องชวยฟง
และ รอยละ 12.5 ไดยินไมชัด ไมไดยิน
• ผูสูงอายุที่มีปญหาไมสามารถกลั้นปสสาวะและอุจจาระได มีสัดสวนรอยละ 19.7 และ 15.8
ตามลำดับ
• ผูสูงอายุรอยละ 55.8 ไมมีภาวะทุพพลภาพ ขณะที่รอยละ 27.3 มีภาวะทุพพลภาพ 1-3 ชนิด
และรอยละ 44.2 มีภาวะทุพพลภาพอยางหนึ่งอยางใด
• ผูสูงอายุไมออกกำลังกายรอยละ 70, ดื่มแอลกอฮอล รอยละ 2.6, และ สูบบุหรี่ รอยละ 8.3
การหกลม ผูสูงอายุรอยละ 9 เคยหกลมอยางนอยหนึ่งครั้ง โดยสถานที่หกลมพบวาหกลมภายในตัว
บานรอยละ 36.1 รองลงมาคือหกลมบริเวณตัวบานรอยละ 29.3 และหกลมนอกบริเวณบานรอยละ 34.6
โดยจากการหกลมครั้งสุดทาย ผูสูงอายุเขารักษาในสถานพยาบาลเปนคนไขใน รอยละ 7.6 เขารั กษาใน
สถานพยาบาลเปนคนไขนอก รอยละ 17, รักษาเอง รอยละ 22.4, และไมรักษา รอยละ 53
จากขอมูลการวิจัย รศ.ดร.จิราพร เสนอวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบทบาทสำคัญในการดูแล
ปองกันการหกลม โดยมีหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการดำเนินงาน ไมวาจะเปนกรมการ
แพทย ผานโครงการ “รูทัน...กันหกลม” ขณะที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะภายภาพบำบัด เวชศาสตรการกีฬา
มีการอบรมฝกทักษะการลมและลุก
ทำใหพบขอมูลวารอยละ 9 จำนวนผูสูงอายุจะเกิดการหกลมจากอุบัติเหตุปจจัยภายนอกรอยละ 7 ที่
เปนเรื่องของสิ่งแวดลอมภายนอกที่สามารถจัดการได ขณะอีก 1% จะเกิดจากสภาพรางกายของผูสูงอายุเอง
โดยรอยละ 7 จะตอง Admit โดยสถานที่หกลม จะพบวา 34.6% เปนการหกลมนอกบาน สวนที่เหลือจะเปน
การหกลมภายในบานทั้งสิ้น
ปจจัยเสี่ยงตอการหกลมโดยอุบัติเหตุ จะพบวาการอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีความเสี่ยงมากกวา
1.27 เทา รวมถึงผูสูงอายุที่ทำงาน ผูสูงอายุมองเห็นไมเห็น และผูสูงอายุที่มีการดื่มแอลกอฮอลล ฯลฯ
ปจจัยเสี่ยงตอการหกลมเองโดยธรรมชาติ จะพบวาการอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีความเสี่ยงมากกวา
1.26 เทา
ทั้งนี้โดยสรุป กลุมผูสูงอายุที่ยังทำงานได มีความเสี่ยงจากการหกลมจากอุบัติเหตุมากกวากลุมลมเอง
โดยธรรมชาติ เนื่องจากกลุมหลัง ผูสูงอายุจะมีสุขภาพไมดี รางกายออนแอ มีปญหาเรื่องการมองเห็น การกลั้น
ปสสาวะไมอยู การออกกำลังกาย ทำใหกลุมแรกมีภาวะของความประมาท ไมระมัดระวังตัวมากกวา

โดยการศึกษาภาคสนามผาน Best Practice ในสวนของโรงพยาบาลตาง ๆ จะพบผลการศึกษาดังนี้
 โรงพยาบาลชลบุรีจะเนนการศึกษาในเรื่องการใหความรูแกผูปวยและญาติ
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จะมีจุดเดนในสวนของโปรแกรมการฝกที่มีฐานจาก
งานวิจัยโดยมีไกดไลน มีคูมือในการออกกำลังกาย ผานสื่อตาง ๆ
 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จะมีมาตรการปองกันการหกลมผานกลุมงาน
ศัลยกรรมกระดูก โดยมีจุดเดนอยูที่การทำงานเปนทีม สหสาขาวิชา มีการตามผูปวยลงไป
ในชุมชน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมผูปวยดวย
 โรงพยาบาลระดับชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จะเนนการดำเนินงานเชิง
รุกในการปองกันการหกลม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานขอมูลในสวนของขอมูลหกลม
เพื่อเชื่อมโยงไปยังการติดตามได รวมไปถึงการทำงานรวมกับเครือขายภาคีชุมชนโดยมี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดหาอุปกรณ
 สำนักอนามัย ของ กทม.จะมีโครงการดูแลผูสูงอายุเชิง (Preventive Long Term Care)
 โรงพยาบาลนานจะมีจุดเดนในเรื่องชุมชนปลอดภัย ในลักษณะของทีมตั้งรับที่นำเอา FLS
จากกรมการแพทยมาตอยอด โดยทีมแพทยศัลยกรรมกับทีมแพทยครอบครัวทำงาน
รวมกัน
ขอเสนอแนะในงานวิจัย
(1) การรณรงคสรางความตระหนักใหกับผูสูงอายุ หรือผูที่กำลังเขาสูวัยสูงอายุใหรับรูถึงความเสี่ยงตอ
การหกลมที่อาจเกิดขึ้นได หากไมไดระมัดระวัง โดยเฉพาะผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายในเชิง
ถดถอย อาจมีขอจำกัดดานรางกายหรือการรับรู เชน การมองเห็นซึ่งเปนปจจัยเสริมใหเกิดอุบัติเหตุหกลม
(2) การสงเสริมสุขภาพ การใหความรูดวยหลักการความรอบรูทางสุขภาพ (health literacy) แกกลุม
ผูสูงอายุหรือกอนสูงอายุ ในการปฏิบัติตน ดูแลสุขภาพ เพื่อปองกันภาวะกระดูกพรุน อันจะชวยลดความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะกระดูกหักเมื่อหกลม รวมทั้งใหความสำคัญกับการคัดกรองประเมินความเสี่ยงตอการหกลม
โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงการหกลมที่เหมาะสม อาทิ Time Up and Go test รวมกับเลือกใชเครื่องมือ
30 second chair stand หรือ 4 stage balance การวัดมวลกระดูก (bone density) การปฏิบัติตัวออก
กำลังกายที่เพิ่มมวลกระดูก การรักษาภาวะกระดูกพรุน การดูแลโภชนาการที่เหมาะสม การไดรับวิตามินดี
(3) การใหความสำคัญกับการปรับสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเปนมิตรตอผูสูงอายุ ทั้งพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สวนกลางในชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงสภาพบานใหเหมาะสมกับการใชชีวิต สภาพรางกาย ขอจำกัดของ
ผูสูงอายุ เพื่อปองกันอุบัติเหตุ การพลัดตกหกลม
สำหรับกลุมผูสูงอายุที่เปนกลุมหกลมเองโดยธรรมชาติ (spontaneous falls) รศ.ดร.จิราพร มองใน
เรื่องขอจำกัดทางดานรางกาย ไดแก การมองเห็นไมชัด กลั้นปสสาวะไมได มีขอจำกัดในการนั่งยอง มีขอจำกัด
ในการเดิน ไมสามารถเดินทางคนเดียว ซึ่งกลุมนี้มักเปนกลุมผูสูงอายุที่มีขอจำกัดจากสุขภาพ อาจเกิดจากการ
มีโรคเรื้อรัง มีภาวะพึ่งพิงตองมีผูดูแล ซึ่งกลุมนี้ควรเนนนโยบาย การดำเนินการในประเด็นตอไปนี้
(1) การเฝาระวัง การคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงตอการหกลมดวยแบบประเมินความเสี่ยงการหกลม
ที่เหมาะสม ผูสูงอายุทุกรายที่มีขอจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) โดยใชเครื่องมือ อาทิ Time Up
and Go test รวมกับเลือกใชเครื่องมือ 30 second chair stand หรือ 4 stage balance เปนตน

(2) การสรางความตระหนักใหกั บผูส ูง อายุ/ ญาติ / ผูดูแล ถึงความเสี่ย งตอการหกลมที่เ พิ ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีปญหาเรื่องการมองเห็นไมชัด กลั้นปสสาวะไมได ขอจำกัดในเรื่องการเดิน การนั่งยอง
การเจ็บปวยสุขภาพไมดีซี่งอาจทำใหไดรับยาหลายตัว เหลานี้ทำใหเกิดความเสี่ยงตอการหกลมเพิ่มขึ้น
(3) การสงเสริมคงไวไมใหภาวะสุขภาพของผูสูงอายุกลุมออนแอ ไมแข็งแรง เปราะบาง มีปญหา
สุขภาพแยลง โดยการใหคำแนะนำแกญาติ ผูดูแล ครอบครัว ชวยผูสูงอายุออกกำลังกายดวยทากายบริหาร
การยืดเหยียดกลามเนื้อที่เหมาะสม เพื่อคงไวซึ่งความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscle strength) อันจะชวยใน
การทรงตัว และการยืน การเดิน
(4) การเนนย้ำถึงการจัดสิ่งแวดลอม ปรับสภาพบานใหเหมาะสม มีอุปกรณชวยปองกันการหกลม
ชวยใหการใชชีวิตผูสูงอายุปลอดภัย เชน ราวจับ ทางเดิน ไมเทา เตียง เกาอี้นั่งที่เหมาะสม
(5) การจัดระบบเฝาระวัง ชวยเหลือ สนับสนุน สำหรั บผูสูงอายุ ผูดูแล ครอบครัวในชุมชน ในกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่อยูคนเดียว
ประเด็นการแลกเปลี่ยนจากผูเขารวมงาน
นพ.ถาวร สกุ ล พาณิ ช ย กล า วชื ่ น ชมผลงานวิ จ ั ย และมี ข  อ เสนอแนะในเรื ่ อ งการค น คว า ข อ มู ล
ถอยกลับไปถึงเรื่องภาวะเซลลตอภาวะเปราะบางในผูสูงอายุ เพื่อใหครอบคลุมมากกวาแคเรื่องหกลม ทั้งนี้
นพ.ถาวร อยากใหมองในเรื่องสังคมมากกวาเรื่องสาธารณสุข เพราะภาวะหกลมมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน
ดานสังคม ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนถิ่น หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ดานความคิดเห็นตอมา ไดแลกเปลี่ยนในประเด็นอุปกรณปองกันการหกลมในบานที่มีราคาแพง เรา
จะทำอยางไรเพื่อใหอุปกรณเหลานี้มีราคาถูกลงและประชาชนเขาถึงไดมากขึ้น

เครื่องมือการประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ โดย
นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล

นพ.พินิจ ฟาอำนวยผล ไดนำเสนอขอมูลผลการวิจัยที่ไดออกแบบและจัดทำเครื่องมือการประเมิน
ภาวะ Active Aging สำหรับผูสูงอายุ ไววา “จากกรอบแนวคิดและองคประกอบในเรื่องของ Active Aging
ขององคการสหประชาชาติภาคพื้นยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe): UNECE)
ไดพัฒนา Active Ageing Index (AAI) ในป ค.ศ. 2014 เปนเครื่องมือสำหรับติดตามสถานการณของประเทศ
ตาง ๆ โดยมองใน 3 มิติหลัก (Domain) คือ การจางงาน (employment) การมีสวนรวมของผูสูงอายุใน
กิจกรรมตาง ๆ (participation in society) และการมีอิสระพึ่งพำตนเองได มีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคง
ในการอยูอาศัย (independent, healthy and secure living) และมี 1 มิติเสริม คือ ปจจัยสภาพแวดลอมที่
เอื้อใหผูสูงอำยุเปน Active aging (capacity and enabling environment for active ageing) (UNECE,
2015) หรือสี่เสาหลักของ Active aging”
โดยดัชนี Active Aging ในตางประเทศมีการพัฒนาในป 2014 ผานการมีสวนรวมทางสังคม การพึง
พิง สุขภาพ และการอยูอาศัยที่มั่นคงทั้งหมด 8 ตัว
ในประเทศไทยเองมีการพัฒนา Active Aging เชนกัน โดยใชขอมูลการสำรวจจากสำนักสถิติแหงชาติ
ดานสุขภาพ 6 ตัว ดานการมีสวนรวม 4 ตัว แลดานความมั่นคง 4 ตัว ดานสุขภาพที่ เอื้อตอพฤณพลัง 2 ตัว
ทั้งนี้ การสังเคราะหตัวชี้วัดระบุใหเห็นวาดานสุขภาพจะมีการประเมินสุขภาพจิต ขอจำกัดดานรางกาย ดาน
การมีสวนรวมมีการมีงานทำ ดานความมั่นคงและสภาพที่เอื้อ คือ ในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย ที่
ปลอดภัย การใชอุปกรณ ICT ฯลฯ โดยแบงไดดังนี้

1. ดานสุขภาพ
- การประเมินสุขภาพกายของตนเอง
- สุขภาพจิต
- ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการเคลื่อนไหว
- การมองเห็น
- การไดยิน
- การออกกำลังกาย
2. ดานการมีสวนรวม
- การมีงานทำ
- การเขารวมกิจกรรมกลุม/ชมรมผูสูงอายุ
- การเขารวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน
- การดูแลบุคคลในครัวเรือน
3. ดานความมั่นคง
- ความเพียงพอของรายได
- การเปนเจาของที่อยูอาศัย
- ลักษณะการอยูอาศัย
สภาพการอยูอาศัยที่ปลอดภัย
4. ดานสภาพที่เอื้อตอการมีพฤฒพลัง
- การมีการใชอุปกรณ ICT
- การอานออกเขียนได
ปญหาและขอเสนอแนะในงานวิจัย
จากการวิจัยทบทวนตัวชี้วัดและระบบขอมูลเพื่อติดตามประเมิน Active ageing สำหรับประเทศไทย
ผานการสังเคราะหความหมาย โดยจำแนกเปน 2 องคประกอบสำคัญ คือ ศักยภาพหรือความสามารถ
(ability) และการมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมเชิงบวก (positive activity)รวมถึงประเด็นที่เปนปจจัยสนับสนุนให
ผูสูงอายุสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได
การอภิปรายและประเมินผล
ในสวนของการอภิปรายและประเมินผลความมีชีวิชีวาของผูสูงอายุในพื้นที่ตาง ๆ พบขอบงชี้ที่จำแนก
ออกมาไดดังนี้
1) ความเหมาะสมของเครื่องมือ แมผูสูงอายุสวนใหญไมมีปญหาในการใชเครื่องมือ แตพบ
ปญหาในเรื่องของการไมเขาใจคำถาม
2) ผูประเมินและผูรับประเมิน ผูประเมินมาจากหลายหนวยงาน ทั้งสาธารณสุข องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อสม.ทำให พบปญหาของความไมเขาใจแบบประเมินที่ไมตรงกัน ขณะที่ในสวน
ของผูรับประเมิน หรือตัวผูสูงอายุเองนั้น จะพบปญหาบางสวนที่ไมสามารถสื่อสารเองได หากใหผูดูแล
ตอบแบบประเมินก็อาจไมตรงนัก
3) ขอจำกัดของการศึกษา พบปญหาในสวนของตัวแทนผูประเมิน และการไมเขาใจแบบ
ประเมิน รวมถึงการไมใหความรวมมือของผูสูงอายุเอง

4) การขยายผลการนำเครื่องมือไปใช สามารถนำไปขยายผลผานหนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ เชน หนวยงานสาธารณสุข หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชงานรวมกับโปรแกรมบันทึก
ขอมูล แบบ web responsive เพื่อการประมวลผลในระดับพื้น ที่ หรือจะขยายผลใหผ ูส ูงอายุ ที่
สามารถใชงานโปรแกรมบนอินเตอรเน็ตได ไดทดลองประเมินตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
ระดับความมีชีวิตชีวาไดดวยตนเอง หรือขยายผลไปยังระบบขอมูลในระดับประเทศ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนจากผูเขารวมงาน
ตัวแทนจากจังหวัดพิจิตร ตั้งคำถามวาเครื่องมือที่สรางขึ้นมานาจะนำไปทดลองใชในหนวยงานสุขภาพ
ทองถิ่น ตำบลเพื่อใชประเมินเกณฑผูสูงอายุในสวนตาง ๆ เพื่อนำไปสูการแกปญหาจากหลายภาคสวนทั้ง
โรงพยาบาลเมืองพิจิตร วัด ชุมชน
โดย นพ.พินิจแสดงความยินดี และกลาววาขอเสนอผานคำถามเปนจุดประสงคของงานวิจัยที่ตองการ
ใหนำไปใชงานในพื้นที่

หองที่ ๒
การทำงานของผูสูงอายุ
 สถานการณและขอเสนอในการสรางงานของผูสูงอายุ
 การจางงานผูส ูงอายุในสถานประกอบการ

โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร

วงเสวนาประเด็น “การทำงานของผูสูงอายุ”
นำเสนอทิศทาง การสรางงาน และโอกาสในการทำงานของผูสูงอายุ
ผูรวมเสวนา
• ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร : สถานการณและขอเสนอในการสรางงานของผูสูงอายุ
• ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร : การจางงานผูสูงอายุในสถานประกอบการ
ผูดำเนินรายการ
• ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
โครงการวิ จ ั ย “สถานการณ แ ละแนวโน ม สภาพการทำงานของผู  ส ู ง อายุ ไ ทย : การวิ เ คราะห จากข อ มู ล การสำรวจ
ระดับประเทศ”

ในประเทศไทยเราพูดถึงการสงเสริมการทำงาน การมีงานทำของผูสูงอายุ สิบถึงยี่สิบปที่เราเขาสูการ
เปนสังคมผูสูงอายุ ประเด็นนี้ไมใชประเด็นเรื่องใหม แตวาเราพูดในหลายเวที หลายมาตรการนโยบายขอมูลที่
เรานำมาซัพพอรตมันเปนภาพแบบกวาง ๆ ทั้งที่เรามีขอมูลสำนั กงานสถิติแหงชาติอยูแลว รวมไปถึงการที่เรา
สำรวจแรงงานนอกระบบ ถาไปดูรายงานหรือตัวอางอิงพูดถึงการทำงานของผูสูงอายุ เรามักจะพบวา อางอิง
อายุหกปขึ้นไป ซึ่งหนึ่งในสามยังคงทำงาน การทำงานในลักษณะแบบไหน สถานภาพการทำงานเปนอยางไร
ซึ่งเรามองวาพอเราทำงานทางด านการสงเสริมการทำงานของผูสูงอายุ เรามองผูสูงอายุเปนกอนใหญ ๆ
ทั้งกอนไมได และการสงเสริมการทำงานเราตองดูความหลากหลาย และบริบทของแตละกลุมของผูสูงอายุ
โดยบริ บ ทแรกทางเงื ่ อ นไขป จ จั ย ทางด า นกลุ  ม อายุ ซึ ่ ง เรามาจากสถาบั น วิ จ ั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล เราจะดูเรื่องประชากรเปนหลัก เราดูในเรื่องอายุคาเฉลี่ย เราพบวาคนอายุหกสิบปเมื่อหา
สิบปที่แลวกับคนอายุหกสิบป ณ ปจจุบันมีความตางกัน ดังนั้นจึงเชื่อมโยงมาในเรื่องคำจำกัดความของคำวา

“ผูสูงอายุ” ซึ่งจุดที่เราตั้งมาตอนตนกอนที่จะมาโครงการนี้ เราพูดถึงการสงเสริมการมีงานทำ เรานาจะมี
เปาหมายใหมันชัดขึ้น เปาหมายในที่นี้คือกลุมผูสูงอายุในวัย 60-64 ป เพราะเรามองวาชวงอายุนี้ ในสมัยกอน
กับการใหคำนิยาม กำหนด พ.ร.บ. ผูสูงอายุ หรือนโยบาย มาตรการตาง ๆ กับอายุ 60-64 ป ในปจจุบัน
บริบทไมเหมือนกัน เงื่อนไขทางดานสังคม เงื่อนไขทางดานสุขภาพ รวมไปถึงเงื่อนไขทางตลาดแรงงาน เราจึง
มองวาการจะดูนโยบาย มาตรการที่จะสงเสริมการทำงานควรจะดูเปนกลุม ๆ จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้วา เรา
มีขอมูลอยูแลว เราอยากแตงขอมูลที่ทำใหเปนลักษณะฐานขอมูลที่ ทำใหเห็นภาพของสถานภาพการทำงาน
ของผูสูงอายุในแตละกลุม โดยเฉพาะตามกลุมอายุ
วัตถุประสงคการศึกษา คือ 1) DATABASE สภาพการทำงานของผูสูงอายุไทย ป 2547 -2562
จำแนกตามกลุม อายุ เพศ ระดับ การศึกษา ภูมิภาค และความเปนเมือง ผูสูงอายุไทย ป 2547-2562
จำแนกตามกลุม อายุ เพศ ระดับ การศึกษา ภูมิภาค และความเปนเมือง 2) MAP CHART สภาพการทำงาน
ของผูส ูง อายุ ไ ทย ป 2547-2562 ระดับภูมิภ าค/จัง หวั ด 3) Analyses (Situation and trends) and
recommendations ซึ่งเปนภาพรวมของงานวิจัยที่นำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้
โดยในครั้งนี้ขอนำเสนอผลการวิจัยเฉพาะขอมูลบางประเด็นเปนประโยชนกับการคุยตอไป โดยอัน
แรกเกี่ยวกับสถานการณ ตัวชี้วัดแรกเรื่องการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน (รายละเอียดตาม PPT การมีสวนรวม
ในกำลังแรงงาน) โดยเปนกราฟอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไปจนถึงอายุแปดสิบป ทำใหเห็นวาชวงอายุที่ เพิ่มขึ้นการมี
สวนรวมในการทำงานเราก็เพิ่มสูงขึ้น กราฟนี้ตองการชี้ใหเห็นวา ในการสงเสริมการมีงานทำจะพูดเฉพาะ
ผูสูงอายุในตอนหกสิบปไมได เพราะมันเริ่มตั้งแตหาสิบป เพราะเริ่มตั้งแตเขาออกจากกำลังแรงงาน ดังนั้นการ
จะใหเขาอยูนานขึ้นหรือออกไปแลวกับเข ามาสูตลาดแรงงานใหม การเตรียมความพรอมทั้งแรงงานประชากร
เอง อีกทั้งในตัวองคกรก็ตองเริ่มกอนหนานั้น ซึ่งจริง ๆ เราอยากโฟกัสในกลุมอายุหกสิบถึงหกสิบสี่ป เราจะ
พบวาเปอรเซ็นตของผูมีงานทำ คอนขางต่ำคือเกินครึ่งมาแคนิดเดียว เพียงแครอยละหาสิบหา ตอมาคือกราฟ
เขตที่อยูอาศัย (รายละเอียดตาม PPT อายุ 50 ปขึ้นไป: เขตที่อยูอาศัย) ซึ่งจะเห็นภาพวาอัตราการมีสวนรวม
ของชนบทและเปอรเซ็นตการมีงานทำสูงกวา ที่นำเสนอกราฟนี้ขึ้นมานั้น ถาเราจะนำเสนอการสรางงานหรือ
การสงเสริมการมีงานทำ เราจะเห็นบริบทของผูสูงอายุในชนบทและในเมืองไมเหมือนกัน ซึ่งนำขอมูลไปดูจะมี
ประเด็น ที่ส ามารถนำไปพิ จารณาการกำหนดนโยบายได ดี กว าเป น การพิ จ ารณานโยบายแบบภาพรวม
เชนเดียวกับในสวนกราฟภูมิภาค (รายละเอียดตาม PPT อายุ 50 ปขึ้นไป: ภูมิภาค) เชนเดียวกันมาตรการ
และนโยบายตองดูในบริบทของสวนภูมิ ภาคดวยเชนกัน ที่จะเปนปจจัยในการกำหนดนโยบายของเขา สวน
ตอมาเรื่องขอมูล Database ภาคใตโครงการนี้ (รายละเอียดตาม PPT Database: By Province) จากขอมูลที่
เราวิเคราะหแตกเปนกลุมรายอายุ ปจจัยสถานภาพการทำงานตาง ๆ ซึ่งผูที่ตองการใชขอมูลสามารถเลือกดู
เปนรายจังหวัด รายภูมิภาค รายป และเปนรายตัวชี้วัด และมีการทำเปน Map Chart การเปลี่ยนแปลงการ
ทำงานของคนไทย (รายละเอียดตาม PPT Map Chart: LFP % ผูมีงานทำ) ทำเปน Map Chart สำหรับการดู
ในภาพรวมของประเทศวาในแตละพื้นที่ แตละจังหวัด การมีสวนรวมในแรงงานผูสู งอายุมีระดับที่ตางกัน ซึ่ง
อยากใหเห็นความแตกตางในแตละชวงหาป และกำหนดนโยบายในแตละกลุมไดเหมาะสมกวา ตอมาเปน
กราฟแนวโนม ป 2547-2562 : % ผูมีงานทำ (รายละเอียดตาม PPT แนวโนม ป 2547-2562 : % ผูมี
งานทำ) เราเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ เราอยากใหผูสูงอายุทำงานไดนานขึ้น แตถาดูจากขอมูลสิบเจ็ดสิบแปด
ปที่ผานมา กลายเปนวาเปอรเซ็นตของผูมีงานทำลดลงเรื่อย ๆ ในทุกชวงอายุ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบแนวโนม
ที่เกิดขึ้น ตอมาคือ Map Chart การเปรียบเทียบป 2547 กับป 2562 (รายละเอียดตาม PPT Map Chart:
LFP: % ผูมีงานทำ) สวนนี้เราเจาะมาในชวงอายุหกสิบปถึงหกสิบสี่ปเราเห็นไดงายในปจจุบันวาคนในชวงกลุม
วันนี้ไมนาเรียกเปนผูสูงอายุดวยซ้ำ เพราะยังแข็งแรง แตรอยละการมีงานทำก็ลดลง ในเรื่องสถานภาพการ

ทำงาน (รายละเอียดตาม PPT อายุ 50 ปขึ้นไป: สถานภาพการทำงาน) ซึ่งถาดูขอมูลดานในสามารถนำมา
พิจารณานโยบายไดในหลายประเด็น เพราะสถานภาพการทำงานบอกลักษณะการทำงานของผูสูงอายุ ใน
กราฟบอกวาเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุจะพบวาลักษณะของคาตอบแทนเปลี่ยนไปเปนลักษณะแบบรายวันเพิ่มขึ้น
ในขนาดที่ลักษณะแบบรายเดือนนอยลง รายวันสะทอนความมั่นคงและความตอเนื่องของรายไดดวย ซึ่งเปนไป
ในทางเดียวกันเมื่อเราดูเรื่องการทำงานที่อยูในระบบและนอกระบบของแรงงาน ซึ่งนอกระบบมีเพิ่มขึ้นเปน
แปดสิบเกาสิบเปอรเซ็นตในชวงอายุหกสิบปขึ้นไป ตอมากราฟเหตุผลในการไมทำงาน (2562) (รายละเอียด
ตาม PPT เหตุผลในการไมทำงาน (2562) ) พอขามเสนอายุหกสิบปพบวาสามสิบเจ็ดเปอรเซ็นตจะชราทันที
ความชรากลายเปนเหตุผลทำใหคนเราไมทำงาน อาจเปนประเด็นไมสำคัญในแงที่เราคุนเคย แตอาจเปน
ประเด็นสำคัญดานจิตวิทยาทางสังคม และมีอีกกราฟหนึ่งในเรื่องเหตุผลที่ไมทำงานในป 2547-2562
(รายละเอียดตาม PPT เหตุผลที่ไมทำงาน: By years (2547-2562) ) เหตุผลจากที่เกษียณแลวตองพักผอน
ไมใชสวนใหญ แตเพิ่มขึ้นรอยละสิบในป 2547 เพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบในป 2562 ซึ่งเปนอีกประเด็นหนึ่งกับ
เหตุผลชราที่เรากลาวไปกอนหนานี้ คือเปนปจจัยหนึ่งถาสามารถเปลี่ยนไดก็จะทำใหความตองการทำงานไดดี
ขึ้น และเราไดทำขอมูลผานแอพพลิเคชั่นเพื่อใหเขาถึงขอมูลไดงาย ในงานวิจัยนี้เราทำการสรุปเกี่ยวกับ
สถานภาพการทำงานของผูสูงอายุ จำแนกตามเพศ เขตที่อยูอาศัย ภูมิภาค และเชื่อมโยงการสถานภาพการ
ทำงานภาคเศรษฐกิจ อาชีพ ชั่วโมงการทำงาน รายได เพราะเหตุผลในการไมทำงาน ที่นำมาเสนอในการที่เรา
จะออกแบบหรือกำหนดนโยบาย มาตรการ การสงเสริมการมีงานทำ ซึ่งมีความหลากหลายมากในบริบทดาน
ตาง ๆ ในแตละภูมิภาค แตละเพศ แตละชวงอายุ มีลักษณะที่ตางกัน ตัวนี้ก็เปนตัวสรุปใหเราเห็นปจจัยและ
บริบทที่เดน ๆ ของแตละกลุม
ขอคนพบอัน สำคัญจากการทำวิจัยในครั้งนี้คือ 1) กำหนดตัว ชี้วัดที่ช ัดเจน เพื่อใชติดตามและ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับสถานะการทำงานของผู สูงอายุไทยอยางตอเนื่อง 2) การสงเสริมการ
ทำงาน/การจางงาน/การสรางงาน ควรมุงเนนกลุมประชากรอายุ 60-64 ป 3) ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอ
การทำงานหลังอายุ 60 ปขึ้นไป 4) ดูแลแรงงานผูสูงอายุกลุมที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะ ดานเศรษฐกิจ
และสุขภาพ 5) กลุมนอกระบบ ขยายความครอบคลุมการคุมครอง/หลักประกันทางสังคม 6) กลุมลูกจาง/ใน
ระบบ Ageism and age discrimination, Flexible and adaptable workplace และ 7) การเตรียมพรอม
เชน Career advice and support (Midlife career review เพื่อ identify reskill/new-skills needed)
ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
โครงการวิจัย “รูปแบบการจางงานผูสูงอายุในภาคเอกชนของไทย : ความยืดหยุน ผลิตภาพ และการคุมครอง”

วัตถุประสงคในการวิจัยคือ 1) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการท างานจริง และผลิตภาพการทำงาน
ของผูสูงอายุในหนวยงานภาคเอกชนที่ไดลงนามใน MOU 2) ศึกษาและวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
จางงานผูสูงอายุในมุมมองของนายจางหรือหัวหนางาน ในหนวยงานภาคเอกชนที่ไดลงนามใน MOU 3) ศึกษา
และวิเคราะหประสิทธิผลของ MOU เพื่อคนหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การจางงานและการทำงานของผูสูงอายุตามแนวทางใน MOU กับรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง
โดยการดำเนินงานมีทั้งวิจัยเอกสาร วิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดภาพครบทุกมิติเราจึง
ไดกำหนดกลุมเปาหมายทั้งหมด 4 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่เขาไปศึกษาวาเขาทำงาน รวมถึงกลุมหัวหนา
งานหัวหนาแผนกที่เขามีการทำงานกับผูสูงอายุโดยตรง กลุมเพื่อนรวมงานในวัยตางกันเขามีปญหาและ

อุปสรรคมีทัศนคติอยางไรในการทำงานบาง และกลุมนายจาง/HR มีนโยบายหรือแนวความคิดที่จะจ าง
ผูส ูงอายุตอไปในอนาคต ในสวนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ก็มี ทั้งเปน แบบสอบถามกับสั มภาษณ เชิ ง ลึ ก
(รายละเอียดตาม PPT หนวยงานเอกชนที่เปนตัวอยางในการศึกษา) ซึ่งบริษัทเก็บขอมูลไดภายใต MOU
ทั้งหมด 5 แหง ไดแก 1.Tesco Lotus 2. SE-ED 3. INDEX Living mall 4. RD (KFC) 5. บริษัท โกซอฟท
(ประเทศไทย) CP (ALL) สวนอีกสองแหงที่เรากำหนดขึ้นมาใหมอันดับ 6 และอันดับ 7 คือโรงพยาบาลสำโรง
การแพทย และโรงเสนหมี่ชอเฮง ซึ่งในสวนใหญคือการการรับผูสูงอายุใหมเขาไปทำงานคืออายุหกสิบปขึ้นไป
แตถาเราไดหนวยงานที่มีจางแบบตอเนื่องคือการผูสูงอายุตั้งแตอายุหาสิบหาปทำงานตอไปไดเลย ซึ่งทั้งสอง
แหงนี้จะมีความตางอยางไร เราเลยเลือกทั้งสองแหงเขามาเปนตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้
เรามีการจัดแบงประเภทธุรกิจออกมา 4 กลุม คือ การคาปลีก บริการดานสุขภาพ โทรคมนาคม และ
ดานการผลิต (รายละเอียดตาม PPT ผลการศึกษา (ผูสูงอายุ) ) ผูสูงอายุสวนใหญจะเขาไปในภาคการบริการ
ซึ่งไมไดใชทักษะอะไรซับซอนมากนัก โดยใน 7 แหงที่แบงเปน 4 ภาคธุรกิจผูสูงอายุทำงานในรูปแบบไหนบาง
(รายละเอียดตาม PPT สถานการณการทำงานของผูสูงอายุ) สวนมากเจ็ดสิบเปอรเซ็นตคือการไปทำงานแบบ
Part time และมีสามสิบเปอรเซ็นตที่ทำงานแบบ Full time ถาแยกตามประเภทธุรกิจในสวนของคาปลี ก
เกือบรอยเปอรเซ็นตจะทำงานแบบ Part time แตในสวนบริการดานสุขภาพ ดานการผลิต ดานคมนาคมมีการ
ทำงานแบบเต็มเวลาทั้งหมด และก็มีสวนจางในแตละชวงอายุ
ในสวนตำแหนงงานของผูส ูงอายุ (รายละเอียดตาม PPT ตำแหนงงานของผูส ูงอายุในปจจุบัน ,
ตำแหนงงานในปจจุบันจำแนกตามรูปแบบการจางงาน , ระยะเวลาการทำงานจำแนกตามรูปแบบการทำงาน
และประเภทธุรกิจ) ในตำแหนงงานเดียวกัน แตถาถูกจางในแตละประเภทธุรกิจก็จะมีรูปแบบการจายคาจาง
แตกตางกันออกไป โดยผูสูงอายุสามารถเลือกไดวาถาตองการทำงานในตำแหนงงานนั้น ๆ เขาควรจะไปใน
ประเภทธุรกิจประเภทไหนที่เขาจะรับคาจางที่เขาตองการได รูปแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน ตอมาเมื่อ
เรามาจัดเปนรายเดือน จะดูวารายไดของแตละตำแหนงงานเฉลี่ยเทาไหรบาง (รายละเอียดตาม PPT รายได
เฉลี่ยตอเดือน จำแนกตามตำแหนงงาน) ซึ่งที่จำนวนเยอะ ๆ รายไดประมาณสองหมื่นกวาบาท ก็จะเปน
ตำแหนงระดับหัวหนาหรือผูจัดการ แตตำแหนงพนัก งานบริการลูกคา จัดเรียงสินคา งานในครัวก็จะไดนอย
กวาตำแหนงงานอื่น ๆ ประมาณสี่ถึงหกพันบาท
มาถึงในสวนของการรับผลประโยชนของเอกชน (รายละเอียดตาม PPT การไดรับผลประโยชนอื่น ๆ
หรือ สวัสดิการจากการทำงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ) ถามองในภาพรวมเราจะมองในเรื่องผลประโยชนอื่น
ๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาอาหาร สวนสวัสดิการ เชน การไดรับรักษาพยาบาล การประกัน เปนตน ใน
ปจจุบันผูสูงอายุมีความคิดเห็นตอการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมไดอยางไร (รายละเอียดตาม PPT ความ
คิดเห็นตอรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ) ซึ่งสวนใหญของผูสูงอายุคิดวาเหมาะกับการทำงาน
แบบ Part time มากกวาเพราะมีความยืดหยุนได ในการแบงรูปแบบการทำงานแบบเต็มเวลาและแบบบาง
เวลา (รายละเอียดตาม PPT รูปแบบการทำงานที่เหมาะสม x กลุมอายุ) ซึ่งรูปแบบเต็มเวลายังเหมาะสมอยู
ครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ครึ่งหนึ่งคิดวาการทำงานบางเวลาเหมาะสมกับทางดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ถาเราแบงตามกลุมอายุ ในชวงวัยกอนที่จะเขาสูวัยผูสูงอายุก็ยังอยากทำงานเต็มเวลาแบบรายเดือน
เพราะยังทำไหว แตพอดูในสวนการทำงานบางเวลาในสวนที่อายุหกสิบปขึ้นไปจะคอนขางสูงมากขึ้น สวนใน
เรื่องจำนวนชั่วโมง จำนวนวันที่เหมาะสมตอการทำงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยไมแตกตางกันมากนัก เฉลี่ย
ประมาณหาชั่วโมง แตมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่เขาตองการทำงาน จะนอยกวาชั่วโมงที่ทำงานอยูจริง ในประเภท
ธุรกิจ รวมถึงบางเวลา และเต็มเวลาดวย

ในขณะที่จำนวนวันที่ทำงานประมาณหาวันมีความเหมาะสม (รายละเอียดตาม PPT ความคิดเห็นตอ
จำนวนชั่วโมงและจำนวนวันในการทำงานที่เหมาะสม สำหรับผูสูงอายุ จำแนกตามรูปแบบการทำงานและ
ประเภทธุรกิจ) ซึ่งตรงนี้เรานำไปออกแบบการทำงานผูสูงอายุที่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาตองการได ในสวน
รูปแบบการจายคาตอบแทน (รายละเอียดตาม PPT รูปแบบการจายคาตอบแทน) โดยเกือบครึ่งเห็นวาควร
จายแบบรายชั่วโมง ถาไมถึงวัยผูสูงอายุก็ประมาณหกสิบเปอรเซ็นตเห็นวาการจายเงินรายเดือนเหมาะสม
มากกวา แตถากรณีอายุมากขึ้นมาทำงานไมเต็มที่ การจายเปนรายชั่วโมงอาจจะเหมาะสมมากกวา ในเรื่องของ
สวัสดิการนั้น ผูสูงอายุยังตองการการมีสวัสดิการสังคม ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
เรื่องการผลิตภาพการทำงาน (รายละเอียดตาม PPT ผลิตภาพการทำงานของผูสูงอายุ) การจาง
ผูสูงอายุมันคุมกับการจายคาจางหรือไม ในการประเมินโดยหัวหนางาน ใหหัวหนาเปนผูประเมินโดยตรงวา
ผูสูงอายุมีความคุมคาของปจจัยที่ใช มีผลลัพธการทำงานระดับไหน โดยผลลัพธอาจไมมีประสิทธิภาพเทากับ
วัยแรงงาน แตเขามีสิ่งหนึ่งที่นายจางตองการคือเรื่องคุณลักษณะการทำงาน ซึ่งจะเอาสวนนี้มาคิดและประเมิน
วาคุมคาตอการจางหรือไม ถาในการทำงานรวมกันมีชวงวัยที่หลากหลายจะทำใหเกิดปญหาหรือไม เขาให
ความเห็นวาผูสูงอายุนั้นชวยมาเติมเต็มและทดแทนตำแหนงงานไดดี และผูสูงอายุจะมี sense of ownership
สูง มีความรับผิดชอบสูงดีกวาวัยแรงงานอื่น ๆ
ในมุมมองของนายจางมีความคิดเห็นอยางไรบางตอการจางงาน โดยสรุปเปนไทมไลนของแตละบริษัท
ทั้ง 7 แหงที่เปนกลุมการศึกษาตัวอยางในครั้งนี้ โดยเอา MOU เปนตัวตั้ง 13 มีนาคม 2562 (รายละเอียด
ตาม PPT ชวงเวลาของนโยบายการจางงานผูส ูงอายุในแตละองคกร) ซึ่งกอนจะมีการเซ็น MOU หลาย
หนวยงานเขาก็มีการรับผูสูงอายุเขาทำงานอยูแลว เชน ซีเฮ็ด ชอเฮง สำโรงการแพทย ซึ่งกอนที่จะมี MOU
หนวยงานแหลงนี้มีการวิเคราะหโครงสรางที่จะปรับการรับคนอยูแลว MOU เปนเครื่องมือหนึ่งที่มาเสริมให
หนวยงานอื่น ๆ เขารวม เชน RD CPALL INDEX TESCO เปนชองทางที่จะรับผูสูงอายุเขาทำงาน โดยเขามี
ความคิดเห็นอยางไรตอการจางงานผูสูงอายุ ซึ่งเหตุผลแรงจูงใจคอนขางหลากหลาย เชน เรื่องการทำ CSR
จากการจางผูสูงอายุเขาทำงาน ทำใหภาพลักษณองคกรดี หรือการวิเคราะหโครงสรางองคกร รวมถึงการทำ
MOU ก็เปนสวนหนึ่งที่ทำใหเขาตัดสินใจในการรับผูสูงอายุเขาทำงาน จะเห็นไดวาสวนใหญคุมในการจาง ซึ่ง
ไมไดมองแคตัวเงิน แตมองถึงทักษะที่ทำใหธุรกิจของเขาสามารถดำเนินตอไปได ในสวนตอไปเรื่องประเด็นของ
MOU (รายละเอียดตาม PPT ประเด็นจากการสัมภาษณ)
เราก็มีการเขาไปสัม ภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเซ็น MOU มีเปาประสงคหลักในการให
หนวยงานรับผูส ูงอายุเขาทำงาน แตพอลงภาคสนามจริงก็พบปญหาคอนขางเยอะ เชน หนวยงานบาง
หนวยงานรับไดไมถึงเปา บางหนวยงานไมเปดรับเพราะลักษณะงานไมตรงกับกลุมผูสูงอายุ โดยเขาอาจยังไม
พรอมรับผูสูงอายุเขาทำงานในตอนนี้ แตการที่เขาเซ็นไปกอนทำใหเขาไดรับการเรียนรูแนวทางจากที่อื่น ๆ ซึ่ง
สวนใหญของการทำ MOU ยังไปไมถึงครึ่งหนึ่งที่เขาตั้งเองไว ทั้งในเรื่องจำนวนผูสูงอายุที่รับเขาทำงาน และ
เรื่องกระบวนการทำงาน ซึ่งเขาอาจจะตองมีการเสนอมาวาใหหนวยงานที่เซ็น MOU มาประชุมรวมกันวา
ตอนนี้แตละที่เปนอยางไรบาง มีปญหา อุปสรรค การแกไขปญหาอยางไรบาง ตอนนี้เขายังไมเห็นผลในเชิงรูป
ประธรรมในการ MOU ทำใหเสียดายวามีเครื่องมือแลว แตใชไมเต็มศักยภาพที่ควรจะเปน สวนในเรื่อง
สวัสดิการและความคุมครองทางสังคม ในเรื่องขอกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิหรือสวัสดิการการทำงาน
ในปจจุบันยังไมครอบคลุมถึงกลุมผูสูงอายุ ซึ่งกฎหมายหรือแนวทางการจางงานรายชั่วโมงนาจะทำใหการจาง
งานผูสูงอายุได และสำหรับกองทุนประกันสังคมติดที่อายุที่เกินกวาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น รัฐบาลควรมีการ
แกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานสูงอายุโดยเฉพาะสิทธิประกันสังคม

ชวงแลกเปลี่ยน ใหขอเสนอแนะ
ประเด็นที่ ๑
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
การทำเฟสแรก MOU กับ มส.ผส. และหนวยงานบริษัทตาง ๆ ประมาณ 13 ที่ ก็เจอปญหาลักษณะ
เดียวกันเรื่องของกฎระเบียบอะไรบางอยาง ณ วันนั้น กฎระเบียบ เชน เรื่องของเอกชนที่เลิกจางตอนอายุ 55
ป และมีเรื่องของคาชดเชย เรื่องของประกันสังคม เรื่องของสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบางตัวเปนแบริเออร เชน ถ า
สมมุติคาชดเชยบางสวนรอบนี้ไปแลว เกิดมีการจางงานตอมีการทำสัญญาใหมเกิดครบอีกหาปหรือสิบป
ขางหนาคาชดเชยตัวนั้นที่จายไปฟรีหรือเปลา เพราะพอครบสิบปจะมาอางกฎหมายแรงงานอีก ณ วันนั้นวัน
เกิดเหตุการณแบบนี้ จนเกิดพรบคุมครองแรงงานที่บอกวาครบอายุเทาไหร หรือครบตามสัญญา หรือเปนอายุ
ตามการเกษียณไดรับคาชดเชย แมวาสถานประกอบการไมไดเขียนอายุการเกษียณไว ตองใหอายุหกสิบปเปน
การเกษียณอะไรแบบนี้ มันเลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้น หรือแมแตประกันสังคมเอง ตองทำความเขาใจวา ถาสง
ตอไปเรื่อย ๆ ไมไดหลุดออกมาหกสิบปก็ยังอยูในประกันสังคมได แตถาเมื่อไหรออกมาแลว จะกลับเขาไปหลัง
อายุหกสิบป ณ วันนี้ยังทำไมได แบบนี้คือขอจำกัดของสถานประกอบการเหมือนกันจะตองมีแนวคิดในการ
ลดหยอนภาษี หรืออะไรที่ออกมาประมาณป 61 เหมือนกันที่บอกวานโนบายตรงนั้นกระแทกไมโ ดนใจ
เพราะวาตองอายุหกสิบป ใชสิทธิ์ตองเปนแรงงานไมใชกลุมบริหาร ตองไดเงินเดือนไมเกินหมื่นหา ใหใชสิทธิ์
ไมไดเกินสิบเปอรเซ็นต และก็พอทำจริงมันใชยาก แมจะไดสิทธิประโยชนสองเทาก็ตาม เพราะฉะนั้นที่อาจารย
บอกคอมเฟมแลวมันอาจไมตรงใจของผูประกอบการ จนมาถึ งนวัตกรรมสุดทาย คาจายรายชั่วโมง ซึ่งทาน
อ.ศราวุธ นาจะชวยได เพราะคือผูอยูเบื้องหลังคาจางรายชั่วโมงของผูสูงอายุ แตของคนปกติคาจางรายชั่วโมง
ที่เราอยากใหเกิดตอนนี้ก็พับไปแลว เพราะวาดวยสถานการณโควิคเอง แตของผูสูงอายุเองก็มีประเด็นอยูในเชิง
ของคาจางรายชั่วโมงเหมือนกันอยูในแงความคุมครองวา เขาไมไดเขาสูระบบประกันสังคมจะขอตอชั่วโมงแพง
หนอย นายจางอาจจะบอกวาตอชั่วโมงแพง ก็ไมคอยอยากจะดำเนินการตอแลว หรือเรื่องการคุมครองตาง ๆ
ที่ยังอยากใหเหมือนกับคนที่อยูในระบบปกติ ซึ่งตรงนี้อยากดึงมาเปนประเด็นแลกเปลี่ยนเหมือนกัน ตั้งแตเรื่อง
ของการทำขอมูลของ ผส.ดร.เฉลิมพล ที่เปนภาพใหญกอนและมาถึงภาคยอยที่เปนกลไกหรือกฎระเบียบตางๆ
ซึ่งก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานประกอบการก็เจอเคสพวกนี้ ไมแนใจวา ถาจางผูสูงอายุสองชั่วโมง
แล ว ต อ งจ า ยสามร อ ยสามสิ บ บาทหรื อ เปล า ซึ ่ ง มี เ รื ่ อ งความไม เ ข า ใจในตรงนี ้ เพราะฉะนั ้ น จึ ง ขอให
ผูประกอบการชวยดีเบตในตรงนี้
ประเด็นที่ ๒
อาจารยสราวุฒิ (ผูเขารวมงาน)
เห็นดวยกับประเด็นการนำเสนอของอาจารย เฉลิมพล ในการพูดถึงเรื่องความหลากหลาย การจะเขา
ไปทำงานเรื่องผูสูงอายุในระบบ นอกระบบ ในเขต นอกเขต อายุ การศึกษาตาง ๆ มีปญหาทั้งนั้นและไม
เหมือนกัน สวนในประเด็นที่ ผส.ดร.เฉลิมพลไดพูดนอยไปก็คือ เรื่องบริหารการจางงานของผูสูงอายุ เพราะให
ขอมูลเฉพาะ Database เปนสวนใหญ แตฝายสงเสริมการทำงานของผูสูงอายุ หรือกระทรวงแรงงานไมไดเอา
ไปใชไดเต็มที่ การบริหารระบบการจัดหางานใหผูสูงอายุของกระทรวงแรงงานยังไมไปถึงไหน คอนขางจะนิ่ง
มาก สวนของ ดร.ชลธิชา ประเด็นแรกในงาน MOU ผูสูงอายุสวนใหญอยูในภาคนอกระบบและนอกเขต แต
เรื่อง MOU ทำอยูแค 13 บริษัท ซึ่ง MOU ไมใชแรงจูงใจที่สำคัญ สวนในเรื่องคำถามเรื่องคาจายรายชั่วโมงซึ่ง
มีปญหาหลายอยาง ไมใชแคเรื่องผูสูงอายุ การจะเอาคาจางรายชั่วโมงมาใชกับแรงงานธรรมดาเองก็มีปญหา

เพราะวาคาจางรายชั่วโมงจายเฉพาะเงิน แตจริง ๆ แลวถาการจางงานตองมีระบบสิทธิ์ประโยชน วันลา
วันหยุด การเกษียณ สิทธิประโยชนในประกันสังคม การวางงานตาง ๆ พอมาจายเปนรายชั่วโมงในสวนนี้กลับ
หายไปหมด ฉะนั้นหากพูดถึงสิทธิประกันสังคมเขาใจวามาตรา 40 ขยายถึงอายุหกสิบหาปแลว ซึ่งคิดวา จะ
ชวยไดบางแตอาจชวยไดไมมาก
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
เรื่องการนำไปใชในการบริหารระบบการจัดหางานของทุกที่ ไมใชแคกระทรวงแรงงาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยตัวเองคิดถึงประเด็นนี้อยูเหมือนกัน ตอนที่ทำงานโครงการนี้ เราเอาเฉพาะขอมูลที่มีมาแตก
กอน แตพอทำงานนี้เสร็จ ซึ่งนำมาสูโครงการเฟสที่สองที่เราอยากทำตอ เราดูในเรื่องการทำงานของผูสูงอายุ
หกปขึ้นไป เขามี job transition ในการทำงานอยางไร ตั้งแตสี่สิบหาปเปนตนมาเขาอาจเคยอยูในระบบอยาง
หนึ่งทำงานในลักษณะหนึ่ง แตพอหาสิบหาปหมดสัญญาจางตองเปลี่ยนลักษณะงานมาสูเปนแรงงานนอกระบบ
ยังคงทำงานอยู การมองในการ job transition ของคนคนเดียว จึงเปนที่มาของโครงการที่เรากำลังเสนอทำ
ตอ ซึ่งเราคิดวาขอมูลที่จะไดจากการศึกษานี้นาจะเปนประโยชนใหขอเสนอแนะการบริหารระบบการจัดหา
งานหรือการสงเสริมใหผูสูงอายุทำงานในระบบไดนานขึ้น ถาเราไดผลการศึกษาการเปลี่ยนผานการทำงานของ
คนไทยในชวงสี่สิบหาหรือหาสิบปขึ้นไปจนหกสิบปขึ้นไป ซึ่งจะเปนประเด็นและขอเสนอแนะที่ชัดเจนมากขึ้น
ประเด็นที่ ๓
คุณพีระพล (ผูเขารวมงาน)
มาจากภาคบริการดานการทองเที่ยว ในสวนกรมแรงงานดูแลในดานรายได สิทธิประโยชนของผู
ทำงาน แตในดานภาคการทองเที่ยว ผมในฐานะมัคคุเทศกอิสระ ในสวนงานอิสระไมเขาประเด็น ถูกทอดทิ้ง
กระทรวงที ่ ร ั บ รองดู แ ลกระทรวงท อ งเที ่ ย ว ในภาพการเกษี ย ณและสู ง วั ย ไม ใ ช ใ นหมู  ม ั ค คุ เ ทศก แ ละ
ผูประกอบการเพราะวาอายุเจ็ดสิบปก็ยังทำงานอยางตอเนื่อง บางทีไปถึงแปดสิบป แตวาเราไมมีการทดแทน
วาสูงวัยประเภทนี้บริการแบบนี้ควรยกระดับไปในดานวิทยากรบาง หรือใหความรูชัดเจนในดานชุมชนบาง
อยางผมอยูชุมชน ชุมชนรวมตัวแลวมองดูชัดเจนยิ่งกวา ทางดานวิจัย เพราะชุมชนเขาถึงวาในนั้นมีผูสูงวัย
เทาไหร ถนัดอะไร โรงเรียนผูสูงวัยก็เปนตนแบบ ชุมชนหรือชนบทเราจะเห็นวาผูสูงวัยทำงานที่มีทักษะการจัก
สานหรื อ ทำอาหารอร อ ย แต ผ มยั ง ไม ไ ด ย ิ น ว า เรา MOU หรื อ ไม กั บ บริ ษ ั ท ใหญ ๆ บ า นเราเป น ภาค
เกษตรกรรม การทองเที่ยวก็เปนงานหลัก การเขาถึง เขาใจเปนแผนนโยบายอยางหนึ่งของกระทรวงที่ตั้งขึ้นมา
อยางนอยใหเจาะลึกเขาไป เราอยามองแตงานวิจัย ซึ่งขอเสนอแนะในวันนี้อาจจะเปนสวนหนึ่งและสวนนอย
ของอนาคตอีกยาวไกลของผูสูงวัย
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ในเรื่องแรงงานนอกระบบที่ไมไดอยูสถานประกอบการ ปนี้ทางมส.ผส.ใหความสำคัญ และผมเองเปน
ผูจัดการแผนใหกับทาง มส.ผส.ก็มีการคัดเลือกโครงการที่อยูแวดลอมตรงนี้ไป เพื่อที่จะเจาะขอมูลลึก แตรอบ
นี้ของนอกระบบเรามีการสำรวจเพิ่มเติมและจะมีบางทีมที่ทำเรื่องของนอกระบบที่ลงถึงองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นในฐานะที่จะเปนกลไกที่จะสนับสนุนในการดำเนินการจางงานแรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมที่เปน
เรื่องการเตรียมความพรอมของแรงงาน และทายสุดเรื่องของการใชเทคโนโลยีเพื่อการทำงานของผูสูงอายุที่อยู
ในชุดโครงการ เพราะฉะนั้นอีกซักประมาณแปดถึงเกาเดือนอาจจะไดเห็นโครงการพวกนี้ เรื่องไอทีไมใชแค
แมทชิ่งระหวางผูสูงอายุกับตลาดแรงงานสามารถทำอะไรไดเยอะกวานั้น ขออนุญาตประชาสัมพันธไวลวงหนา
อาจจะชวยตอบโจทยทานวา เราไมไดละทิ้งแรงงานนอกระบบ

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
ทางเราเห็นความสำคัญ งานแรกที่ทำเรื่องผูสูงอายุ ทำเมื่อป 51 ทำกับกระทรวงแรงงาน ทำเรื่องการ
สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุในภาคชนบท ซึ่งมีความหลากหลายเยอะมาก และเปนขนาดใหญของแรงงาน
พบประเด็นปญหาอยูเชนกัน เรายังสนใจในประเด็นนี้จะมีทำงานตอแลวอัพเดตสถานการณ และขอเสนอแนะ
ในปจจุบันใหชัดขึ้น
ประเด็นที่ ๔
ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยในอดีตที่ผานมาอาจทำในลักษณะทำไปแกไป ซึ่งปจจุบันก็
มีความกาวหนาของงานนั้น เชน ประกันสังคมมาตรา 40 ที่เปนทางเลือกขยายอายุ และมาตรา 33 ที่มีการ
แกไขพรบ แตในลักษณะของเชิงรุกที่มาวันนี้ก็เห็นชองวางที่สำคัญในระดั บนโยบาย ก็อยางที่ทานอาจารยได
กลาววานโยบายอาจจะกวางไป นโยบายในภาพใหญอาจจะตัดเสื้อโหลไมได แตอาจจะคิดเปนแพคเกจขางใน
วาแพคเกจเหมาะสำหรับคนกลุมนี้ ก็จะยิ่งดีและจะชัดเจนมากขึ้น ทั้งประหยัดเวลาและงบประมาณ กระทรวง
ตองขอออกตัว กอนวาที่ใชขอมูลนี้มีฐานขอมูลในระดับหนึ่ง แตในสว นขอมูล เชิงลึก ซึ่งวัน นี้ดีใจมากที่
อาจารยเฉลิมพล ไดนำเสนอขอมูลฐานการวิเคราะห ซึ่งจะทำใหการวางแผนในภาคนโนบายมีความแมนยำ
และชัดเจนมากขึ้น จะขอรับงานวิจัยของทั้งสองทาน ซึ่งกระทรวงแรงงานขอรับไปในการนำเสนอผูบริหารใน
การกำหนดนโยบาย และถาพูดถึงอนาคตแนวโนมผูสูงอายุเขาสูแรงงานนอกระบบ โดยกระทรวงกำลังทำคู
ขนาดอยูและกำลังออกแบบพรบที่จะมาคุมครอง ซึ่งทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็นผานชองทางของ
เว็ปไซคกระทรวงได
ประเด็นที่ ๕
ผูเขารวมงาน
ขอสังเกตจากการนำเสนองานวิจัยของ ดร.ชลธิชา ในสวนที่วิเคราะหในประเด็นตาง ๆ ผลิตภาพใน
เรื่องความแตกตางระหวางหญิงชาย แตคิดวาในประเด็นอื่น ๆ ถาอาจารยจะกรุณาวิเคราะหในเรื่องสวนความ
แตกตางในเรื่องทั่วไปนาจะมีประโยชนมากขึ้น เชน เรื่องลักษณะทำงาน ความตองการ และปญหาตางๆ

ชวงซัก-ถาม แลกเปลี่ยน เรียนรู
คำถามที่ ๑
ผูถาม : รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“ประเด็นเรื่องภาพรวม Map Chart Database พวกนี้จะถูกนำไปใชอยางไง เชน ถาเราพูดถึงเรื่อง
การรับงานไปทำที่บาน ผูสูงอายุรับงานไปทำที่บานจะมีกระบวนการดูแลที่จะชวยระหวางผูสงงานกับผูรับงาน
รวมถึงเรื่องของการคุมครองอะไรบาง”
ผูตอบ : ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
“เห็นดวยกับอาจารยซึ่งเปนโจทยสำคัญคือเรามี Database แลว สิ่งที่เราคิดในตอนตน เรามองในมุม
นักวิชาการกอนอยางนอยใหมี Database แลว จากนั้นคอยสงตอใหหนวยงานตาง ๆ นำไปใช ซึ่งเรากำลัง
พยายามทำตอใหเปนยูเซอรเฟรนลี่ เพาเวอรไบต เว็ปเพจขึ้นมา เรื่องการประชาสัมพันธนำไปใชมากขึ้น”

คำถามที่ ๒
ผูถาม : รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“ภายหลัง Covid-19 สถานการณจะเปลี่ยนไหม และจะเปลี่ยนไปอยางไง คาดเดาวาแมกระทั้งคนที่
อายุยังไมหกสิบปยังลำบาก สวนคนที่อายุหกสิบปที่ยังตองการงานทำจะเปนอยางไร และรวมถึงการสนับสนุน
ในเรื่องนี้ดวย”
ผูตอบ : ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
“จากสถานการณโควิค ถาดูในเรื่องเปอรเซ็นตในเรื่องการมีงานทำไมตางจากเฟสสองมากในไตรมาส
เดียวกัน แตถาไปดูในเรื่องชั่วโมงการทำงาน การไมไดทำงานในรอบเจ็ดวันมันสูงขึ้นเยอะ อยากจะเปนแนวโนม
ในอนาคตที่จะถูกเลิกจางหรือตกงาน ซึ่งตองดูขอมูลในเฟสตอไป แตอันนี้คือนำเสนอขอมูลที่ทางสถิติ ในการ
สำรวจชวงโควิค (นำเสนอ PPT) ลองดึงขอมูลมาเฉพาะผูสูงอายุหกสิบปขึ้นไป โดยมีขอคำถามวากอนโควิค
สถานภาพการทำงานเปนอยางไร แลวหลังโควิคสถานภาพการทำงานเปนอยางไร ตัวสถานภาพกอนโควิค เปน
ธุรกิจครอบครัว รับจางการทำงานทั่วไป ในกราฟแทงที่แสดงคือ สถานภาพหลังโควิคเขาไมไดทำงานคือเปนสี
สมหรือวางงานไมมีงานทำ เราจะพบวากลุมที่มีสีฟาสูงมากกวาหนึ่งในสามหลังโควิค วางงาน ไมมีงานทำ จะ
เปนกลุมผูสูงอายุที่รับจางทำงานทั่วไป ถัดมาก็คือกลุมใหญที่สุดประมาณหนึ่งในหาที่ประกอบธุรกิจที่ไมมี
ลูกจาง ซึ่งเปนกลุมใหญที่สุดที่เปนแรงงานผูสูงอายุ หลังจากโควิคแลวไมมีงานทำ เปนตน”
ผูตอบ : ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
“ทางมหาวิทยาลัยไดมีการทำสำรวจชวงของโควิค มีประเด็นนาสนใจในแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุ
มีเปอรเซ็นตของผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพที่เปนรายไดหลักสูงขึ้นคอนขางชัดเจน ดังนั้นอาจสะทอนใหเห็นวา
ในชวงโควิค แหลงรายไดจากการทำงานอาจจะไมไดเปนแหลงรายไดหลักที่เพียงพอสำหรับผูสูงอายุแลว
อาจจะเปนเรื่องสวัสดิการจากภาครัฐที่เขามาเสริมแทน”
คำถามที่ ๓
ผูถาม : รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“เกณฑที่เขาใชคัดเลือกผูสูงอายุนอกจากสุขภาพแลวมีอะไรบาง เขามีการเทสหรือไมวาถาเผื่อเขาไป
ทำงานแลวประเมินอยางไร เหตุไฉนปญหาเดิมยังคงอยู ซึ่งดิฉันอานเรื่องนโยบายของรัฐบาลพอสมควร
แตเนนเรื่องแรงงานนอกระบบรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจฐานราก นโยบายรัฐบาลดีมาก แตทำไมไมกอผลในทาง
ปฏิบัติ”
ผูตอบ : ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
“การรับผูสูงอายุเขาทำงานมีการประเมินอยางไร ตามหลักเรื่องของสุขภาพ สวนใหญที่เขาไปคุยใน
การรับผูสูงอายุเขาทำงานอาจจะไมไดเปนรูปแบบเดียวกับการรับวัยทำงานอื่น ๆ เขาทำงาน ก็จะเปนเรื่องของ
การพูดคุยในตำแหนงงานวา ความตองการตรงกันหรือไม ลักษณะงานอยางไรบางที่ผูสูงอายุตองทำ การเขา
ออกงานเปนอยางไรบาง วันหยุดเปนอยางไร ซึ่งบางที่อาจมีการพาดูสถานที่ทำงานจริง เพราะบางที่อาจมองวา
ตำแหนงงานกับสถานที่ทำงานอาจไมตอบโจทยหรือสถานที่ไมปลอดภัยกับผูสูงอายุ ก็จะเปนเรื่องการคุยตกลง
ทำความเขาใจกันมากกวาที่จะเปนการทดสอบ และมีการประเมินเหมือนกับวัยอื่น ๆ คือประเมินปตอป เพราะ
สวนมากงานที่ผูสูงอายุทำก็จะจางเปนปตอป มีแบบทดสอบแบบประเมินเพื่อจะทำงานตอ โดยสวนใหญก็จะ
ผานไมคอยมีการประเมินตก แตมีบางครั้งที่ผูสูงอายุออกจากงานแตเปนพวกปญหาสวนตัวมากกวา”

ผูตอบ : ผศ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
“ในการเลือกผูสูงอายุเขารับการทำงาน ถาเปนการขยายอายุการทำงาน เขาจะมีระบบการประเมิน
ซึ่งของเดิมไมมี งานวิจัยของเราพยายามไปสรางธรรมนูญใหกับองคกรเพื่อใหจัดเรื่องการประเมินใหชัด เพราะ
ไมเชนนั้นเวลาจางงานผูสูงอายุ การจางโดยอะไร Demand Supply ปกติ เปนคนของใคร ผูสูงอายุของใคร
ถึงมีการจางในระบบนั้น เราก็พยายามทำใหเขามีธรรมนูญขององคกร เชน ขอหนึ่ง Performance ยอนหลังกี่
ป ขอสองสุขภาพยอนหลังเทาไหร ขอสามทัศนคติ พอทำเสร็จ เหมือนถูกฉีกธรรมนูญ พอพนโครงการที่ทำ
เซ็น MOU หนวยงานเองก็จะมีความรูสึกวาการเขียนธรรมนูญไมตอบโจทยเทาไหร การเขียนธรรมนูญมันมัด
ตัว เกิดปนั้นเศรษฐกิจไมดี ไมไดอยากจางผูสูงอายุ แตมีการเขียนธรรมนูญเรียนรอยแลววาเกณฑเปนแบบนี้จะ
เปนอยางไร ซึ่งทายสุดก็กลับไปสูระบบนายจางเปนใหญเชนเดิม หนวยงานที่ทำอยางตอเนื่องไดจริง คือ ชอเฮง
และสำโรง สองที่ทำมาโดยตลอด ที่อื่นเริ่มเขามาก็ยังมีความเขาใจไมมากนัก ในกระบวนการนี้เองเรื่องหนึ่งที่
จะตอบคำถามขอนี้ไดวาทำไมไมตอบโจทยเทาที่ควรก็คือหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องผูสูงอายุในการจางงาน
เยอะเกินไป คือทุกคนตั้งใจทำแต ไมไดวางขอบเขตพื้นที่ใหดี ซึ่งไมมีการวางบทบาทวาใครควรจะทำบทบาท
ไหน เชน กรมผูสูงอายุ กระทรวงแรงงานโดยสำนักปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
กระทรวงเกษตรที่เปนผูสูงอายุดานการเกษตรที่เปนแรงงานนอกระบบ และขอเท็จจริงอีกขอคือ แรงงานนอก
ระบบหรือเกษตรกรไมมีอายุการเกษียณ เพราะขอความจริงตัวนี้ เวลาหนวยงานจะลงไปทำอะไรกับเขานั้น
หนวยงานตองพยายามทำความเขาใจในเรื่องนี้ ไมอยางนั้น เราจะเอาแรงงานนอกระบบมาอยูในระบบเพื่อให
เขาไดรับความคุมครอง จะสนับสนุนความคุมครองอะไรไปใหเขา ซึ่งพอมีหนวยงานที่ทำเรื่องนี้ การทำงานก็
คลาย ๆ กัน เชน การฝกอาชีพ ฝกจบแลวทำอะไรตอไปบาง มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลที่ผูสูงอายุฝก
อาชีพแลวนำอาชีพไปตอยอดทำรายไดหรือทำอะไรตอไดบาง”
คำถามที่ ๔
ผูถาม : ผูเขารวมงาน
“ในตอนนี้สังคมผูสูงอายุที่ขาดแรงงานและมีการจางงานผูสูงอายุมากขึ้น ซึ่งในสวนตรงนี้ในภาครัฐ
กระทรวงแรงงานที่มีการขยายอายุของผูประกันตนมาตรา 40 ที่นี้ในสวนของสถานประกอบการตองมีการ
เตรียมความพรอมอะไรในเรื่องสวัสดิการในการรองรับใหกับผูสูงอายุในการเขาทำงานไดยาวนานขึ้น”
ผูตอบ : ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
“บางที่มีการเตรียมสวัสดิการของเขาเอง เชน ในเรื่องกองทุนที่ผูสูงอายุเขามากูยืมเงิน แตวาอยางไรก็
ตามดวยความที่กลุมผูสูงอายุไมไดเปนกลุมที่เขาไปทำงานเปนกลุมใหญ เขาอาจจะไมไดโฟกัสในเรื่องการจัด
สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งก็มีการลอไปตามนโนบายของภาครัฐเปนสวนใหญ”
ผูตอบ : ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
“ในแรงงานปกติไดอะไร แรงงานผูสูงอายุก็ไมควรไดต่ำกวาในงานความคุมครอง แตวาจะเสริมขึ้นไป
ในอีกเคสหนึ่ง พอทำรายชั่วโมงคนก็กลัวกันวาจะดูแลเรื่องสวัสดิการอยางไร โดยเฉพาะการขาด การลา มา
สาย คือสามารถกำหนดในตัวสัญญาได แตปญหาคือถาจะใชโอทีตองรักษาสัญญาตัวนั้นดวย วาของเดิมเป น
ปกติใชวันนี้ชั่วโมงนี้ เพราะฉะนั้นถาจะใชเขาเกินเรื่องกฎหมายอยางอื่นก็ควรตองไดรับการคุมครองตามมา ซึ่ง
ผมคิดวาสถานประกอบการยังไม Comfortable ที่จะใชเต็มที่”

ประเด็นสงทายจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
การแลกเปลี่ยน เรียนรูที่เกิดในงานนี้ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั้งหมดที่ทุกทานรวมนำเสนอจะเปน
ประโยชนทั้งตอหนวยงานราชการและกับตัวองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะนำเรื่องพวกนี้ไป
ขยายผลตอ หรือแมวาบางเรื่องยังไมไดตกผลึก แตคิดวาการโยนโจทยหรือโยนประเด็นลงไปในวงเวทีเหลานี้
จะทำใหผูประกอบการและภาครัฐไดเห็นประเด็น และคอย ๆ นำประเด็นเหลานั้นมาแกไขปญหา จุดประสงค
เดียวคือทำอยางไรใหสังคมผูสูงอายุสามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได ภายใตเงื่อนไขผูสูงอายุยังมีคุณคาศักดิ์ศรีใน
ความเปนผูสูงอายุ ไมไดแตกตางจากแรงงานปกติ

หองที่ ๓
สภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ
 นโยบายการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อนำไปสูการสูงวัยในที่เดิม
 สถานการณครอบครัวไทย
 ที่อยูอาศัยสำหรับกลุมเปราะบางในสถานสงเคราะห

โดย ดร.ณปภัช สัจนวกุล
โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
โดย รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด

วงเสวนาประเด็น “สภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ”
นำเสนอแนวคิดและตัวอยางการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อสนับสนุนการสูงวัยในที่เดิมของผูสูงอายุ ( Aging in
Place)
ผูรวมเสวนา
• ดร.ณปภัช สัจนวกุล : นโยบายการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อนำไปสูการสูงวัยในที่เดิม
• ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน : สถานการณครอบครัวไทย
• รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด : ที่อยูอาศัยสำหรับกลุมเปราะบางในสถานสงเคราะห
ผูดำเนินรายการ
• รศ.ไตรรัตน จารุทัศน

ดร.ณปภัช สัจนวกุล
โครงการวิจัย “ทบทวนและวิเคราะหนโยบายรัฐดานการจัดการที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงอายุในประเทศไทย”

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อ รวมรวมขอมูล นโยบายภาครัฐดานการจัดการที่อยูอาศัยให
เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย โดยผูมีสวนเกี่ยวของหลัก ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐเปนสวนมากและ
รวบรวมขอมูล Good Practices ในตางประเทศที่มีการจัดการที่อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ จากหนวยงานที่มี
ประสบการณในตางปะเทศ รวมถึงทำการวิเคราะหนโยบายเพื่อจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยไปดู
นโยบายกรอบเสนอแนะในแผนปฏิบัติการในเรื่องของผูสูงอายุ
จากการศึกษา พบวาปจจัยแวดลอมที่สงผลตอนโยบายของรัฐที่สำคัญคือ
1. บริบทของโลก ที่มีองคกรหรือหนวยงานที่คิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ
มากมาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใชได

2. การเปลี่ยนโครงแปลงประชากร ในอนาคตประชากรในวัยผูสูงอายุจำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งปหนา
ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณ
3. บทบาทและวิสัยทัศนของผูนำในองคกรของภาครัฐ อาทิเชน ระดับรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูที่เห็น
ปญหาและพยายามผลักดันใหเกิดการแกไข ซึ่งมีผลตอการเชื่อมโยงระดับนโยบาย
4. วัฒนธรรมและลักษณะการอยูอาศัยของคนไทย คนไทยสวนใหญตองการอยูกับครอบครัว และคิด
วาไมมีใครดูแลไดดีกวาคนในครอบครัว ซึ่งมาความแตกตางจากสังคมตะวันตก
บริบทของโลกมีผลตอการกำหนดนโยบายดานที่อยูอาศัยของผูสูงอายุในประเทศไทย โดยพบวามีการ
ขับเคลื่อนมาโดยตลอดซึ่งในประเทศไทยมีการสรางสถานสงเคราะหบานบางแคเปนแหงแรกใน พ.ศ.2496
ในสมัยจอมพลป. พิบูลญสงคราม และจนกระทั้งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในป 2545 เกิดแผนมาดริ ก (MIPAA) ที
ทำใหทุกอยางเปลี่ยนไปตั้งแต Paradigm หรือกระบวนทัศนในการคิดนโยบายเริ่มเปลี่ยนแปลง ในป 2548
ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมสูงวัย แตยังไมมีแผนที่ชัดเจนในเรื่องของที่อยูอาศัย จนกระทั้งในป 2558 เริ่มมี
ความชัดเจนในการจัดการเรื่องที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ รัฐบาลจึงออกมติ ครม. เรื่องการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ มาตรการซึ่ง 2ใน 4 เรื่อง มีประเด็นเกี่ยวกับที่อยูอาศัยเปนปแรกมีการจัดทำแผนแมบท
ในเรื่องของที่อยูอาศัยบรรจุในแผนแมบทเปนครั้งแรก
ด า นหนวยงานรัฐ ที่เกี่ย วของกับ นโยบายการจัด การที่อยูอาศัย สำหรับผูส ูงอายุใ นประเทศไทย
เมื่อพิจารณาแนวทางของนโยบายของแตละหนวยงานพบวามี 2 แนวทางหลัก ที่มีการดำเนินงานอยู คือ
(๑) มุงเนนการสูงวัยในที่เดิม ดวยการอาศัยอยูรวมกันหลายรุนวัยหรือระหวางวัย (๒) มุงเนนการสรางที่อยู
อาศัยเชิงสถาบัน ดวยการนำผูสูงอายุมาอาศัยอยูรวมกัน
ที่ผานมานโยบายของรัฐในการตอบสนอง ซึ่งมีการทำโครงการที่เรียกวา Senior Complex โดย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกิ จการผูสูงอายุ ไดพยายามสรางที่ดินในพื้นที่ของราช
พัสดุในจังหวัดชลบุรี แตติดเงื่อนไขบางประการทำใหไมสามารถดำเนินการได ซึ่งในเวลาตอมามีการรวมมือกัน
ระหวางกรมธนารักษ ทำงานรวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการสราง Senior Complex
โดยแบงเปน 3 โซนดังนี้
โซนที่ 1 Senior Houseing Zone เปนที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ
โซนที่ 2 Nursing Home Zone
โซนที่ 3 Hospice Zone
ซึง่ การดำเนินงานในรูแบบนี้เปนการพยายามที่จะสรางตนแบบขึ้นมาถาเนนเรื่องรายไดก็จะเนนกลุมที่
มีรายไดปานกลางและขึ้นอยูกับกำลังซื้ อของผูสูงอายุ และสถานสงเคราะหบางแหงถูกยายใหอยูภายใตการ
กำกับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนเรื่องที่ดี
Mainstream Housing เปนนโยบายของรัฐบาลที่นำพื้นที่ของการเคหะแหงชาติมาจัดทำที่อยูอาศัย
ใหเหมาะสม เชน ชั้น 1 สำหรับครัวเรื่อนที่ มีผูสูงอายุ 10-20 เปอรเซนต กรณีที่เปนที่อยูอาศัยแนวดิ่ง , การ
ชวยเหลือในรูปแบบ CSR และการปรับปรุงที่อยูอาศัยของกรมกิจการผูสูงอายุ เมื่อเปรีบบเทียบสัดสว น
งบประมาณ ขนาดพื้นที่ จะคอนขางมีความแตกตาง ซึ่งทำใหทราบวาที่ผานมานโยบายของรัฐไดดำเนินงาน
อะไรบาง

ผลการทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีจากตางประเทศ (International good practices) ในการสรางที่อยู
อาศัยมีการเริ่มตนตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตสุดทายมีการสรางที่อยูอาศัยเชิงสถาบันโดยใหผูสูงอายุ
อาศัยรวมกัน เมื่อมีการสรางที่อยูอาศัยไปเรื่อยๆพบวาไมพอกับจำนวนผูสูงอายุที่ตองการที่อยูอาศัยเนื่องจาก
บริบทของครอบครัวตะวันตกที่ไมมีแนวทางการดูแลผูสูงอายุอยางชัดเจน ในป 2545 จึงเกิดจุดเปลี่ ยน
เกี่ยวกับที่อยูเชิงสถาบันอาจจะไมใชคำตอบที่ดีที่สุด จึงทำใหเกิดการใหความสำคัญเกี่ยวกับ ageing in place
แตก็ยังคงใหความสำคัญ intergenerational living อยู
ขอเสนอแนะที่สำคัญ ในการคนพบจากการทำวิจัย พบวาควรเนนประเด็นเรื่องการผลักดันใหสูงวัยใน
ที่เดิม (Ageing in place) เขาไปอยูในทุกนโยบาย เนื่องจากองคความรูดาน Ageing in place ในประเทศไทย
ที่จะทำใหการสูงวัยในที่เดิมอยางสุขกายสบายใจ ใหผูสูงอายุอยูในบาน อยูในชุมชนเดิม หรืออยูในครอบครัว
สามารถทำไดมากที่สุด ซึ่งหลักจะตองการมีบริการทางสังคม แตมีการบริการทางสังคมประเภทใดบางที่
สามารถเขาไปอยูในบานได ในกณีที่ผูสูงอายุอยูในบานคนเดียว หรือระบบชางชุมชนที่เคยมีอยูแลวมีศักยภาพ
และแข็งแรงมากกวาเดิม ซึ่งทองถิ่นแตละพื้นที่ควรมีบทบาทในเรื่องนี้ ซึ่งปจจุบันมีผูสูงอายุที่มีรายไดนอย 4-5
ลานคน ซึ่งรัฐบาลจำเปนตองใหความสำคัญ และใหการชวยเหลืออยางจริงจัง
การสูงวัยในที่เดิมยังคงเปนประเด็นที่มีการพูดถึงมานานโดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2545 แตจะทำ
อย า งไรให ป ระเด็ น Ageing in place เกิ ด ขึ ้ น จริ ง Ageing in one’s community is an ideal in all
countries” การสูงวัยในที่เดิมคือคำตอบที่ผูสูงวัยปรารถนาสำหรับทุกๆประเทศ การใหผูสูงอายุอยูในที่เดิม
ของตัวเอง แตจะทำอยางไรใหผูสูงวัยอยูในพื้นที่ที่คุนเคยได และบริการบางอยางที่แกผูสูงอายุอยูที่บานอยางมี
ความสุข
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
โครงการวิจัย “รูปแบบการอยูอาศัยของผูสูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยและการดูแลที่เหมาะสม”

ในการทำงานวิจัยนี้ จะเนนผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนที่อยูอาศัยและการดูแลที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุ ซึ่งสถานการณในครัวเรื่อนไทย ในมุมมองของผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนในการสำรวจ
พบวา (1) ครัว เรื่อนไทยมีขนาดเล็กลง จากเดิมครัว เรือนไทยมีประชากรประมาณ 4 -5 คน ซึ่งตอนนี้
ครัวเรือนไทยมีประชากรประมาณ 2-3 คน หรือบางครอบครับมีผูสูงอายุที่อยูในบานคนเดียวซึ่งมีสัดสวนที่
เพิ่มสูงขึ้น (๒) ผูสูงอายุมีความหลากหลายในที่อยูอาศัยถึงแมวาผูสูงอายุอยูบานเพียงคนเดียวแตมี ลูกหลาน
อาศัยอยูใกลๆ การไปมาหาสูระหวางลูกหลานและผูสูงอายุ และการไดรับการบริการสำหรับผูสูงอายุที่ดี
ป 2565 ประเทศไทยจะเขาไปสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ซึ่งมีสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไป 20 เปอรเซ็นต และในป 2576 ประเทศไทยจะเขาสู Supper aged society หรือสังคมสูงวัยในระดับสุด
ยอดและการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งแบงกลุมตัวเลขประชากรเปนกลุม วัยเด็ก อายุ 0-14 ป วัยแรงงาน
15-59 ปและวัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ในป 2560 จากการศึกษาพบวาประชากรผูสูงอายุมีมากกวาประชากร
เด็ก และขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง จากการแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปน 3 ชวง
คือ60-69 ป, 70-79 ป และ 80 ป ซึ่งพบวา อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีจำนวนมากขึ้น รอยละ 17 ตอป และ
พบวาผูสูงอายุหญิงมีอายุยื่นยาวมากกวาผูสูงอายุชาย และจำนวนผูสูงอายุชายจะมีการเพิ่มขึ้นมากกวาเพราะ
ในประเด็นสุขภาพนั้นผูชายจะสุขภาพดีกวาผูหญิง

สำหรับสถานการณครัวเรือนไทยและรูปแบบการอยูอาศัยของผูสูงอายุไทยในเขตเมือง ในการศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาขอมูลจากผูสูงอายุในเขตเมืองเนื่องจากลักษณะสภาพของการอยูอาศัยที่ตางคนตางอยู สภาพของ
บานเมือง ลักษณะบานที่เปนบานจัดสรร เพราะฉะนั้นในดานการไดรับการดูแล การบริการตางๆ อาจจะไม
ทั่วถึงเหมือนกับผูสูงอายุที่อยูในชนบท โดยประเภทของครัวเรือนไทย แบงเปน 2 ประเภทดังนี้
1. ครัวเรือนผูสูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอย 1 คนที่มีอายุ 60ปหรือมีอายุมากกวา
ซึ่งประเภทครัวเรือนไทย แบงเปนครัวเรือนผูสูงอายุ
2. ครัวเรือนที่ไมใชครัวเรือนผูสูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนทีไมมีสมาชิกในวัยผูสูงอายุอาศัยอยู
ในป 2539 ครัวเรือนผูสูงอายุจะ 1 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งหมดและในป 2561 จะพบวาครัวเรือน
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปน 43 เปอรเซ็นซี่งคาดวาในอนาคตครัวเรือนผูสูงอายุจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ครัวเรือน
ที่ไมใชครัวเรือนผูสูงอายุมีแนวโนมที่ลดลง เพราะฉะนั้นเมื่อผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นลักษณะของครัวเรือนจะเปน
ลักษณะที่ประกอบไปดวยผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ครัวเรือนผูสูงอายุอยูเพียงลำพังคนเดียว อยูเฉพาะผูสูงอายุ และอยู
กับวัยทำงานมีแนวโนมดังนี้
1. อยูลำพังคนเดียว หมายถึง ผูสูงอายุที่อยูในบานคนเดียว
2. อยูกับผูสูงอายุดวยกัน หมายถึง ในครัวเรือนนั้นมีเฉพาะผูสูงอายุ
3. อยูกับเด็ก หมายถึง ในครัวเรือนนั้นมีทั้งผูสูงอายุและเด็กอยูดวย
4. อยูกับวัยทำงาน
5. อยูกับวัยทำงานและเด็ก
ในการศึกษาพบวาในการอยูอาศัยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จึงเนนากรจับกลุมในลักษณะที่อยู
อาศัยเปนกลุมวัยเพื่อสะทอนภาพของการอยูอาศัยเพื่อใหทราบวามีการพึ่งพิงและดูแลอยางไร
ครัวเรือนผูสูงอายุในเขตเมือง มีอัตราเพิ่มรอยละ 4.7 ตอป ครัวเรือนเฉพาะผูสูงอายุมีอัตราเพิ่มตอป
สูงที่สุด รองลงมาคือ ครัวเรือนผูสูงอายุอยูลำพังคนเดียว
ในการศึกษาพบวาผูสูงอายุในเขตเมืองมีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นจากประมาณ 19 เปอรเซ็น อีก20 ปจะ
พบวาจะอยูที่ประมาณรอยละ 39 ซึ่งอัตราเพิ่มจะอยูที่รอยละ 5 ตอป สวนครัวเรือนที่มีเฉพาะผูสูงอายุอัตรา
เพิ่มจะอยูที่รอยละ 24 แตครัวเรือนผูสูงอายุอยูเพียงลำพังก็เพิ่มขึ้นที่ รอยละ 16 ตอป ถาศึกษาไปเรื่อยจะ
พบวามีการเพิ่มขึ้นและเปอรเซ็นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งมีแนวโนมในการอาศัยอยูลำพังคนเดียวและอยูกับผูสูงอายุลดลง จาก
ขอมูลในการศึกษา สรุปไดวาคนที่อยูคนเดียวก็ยังคงมีคนอยูดวย ในการอยูคนเดียวพออายุมากขึ้นสัดสวน
ลดลง เพราะการจากศึกษาพบวาผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีการโยกยายไปอยูกับลูก หรือไปอยูในหนวยงานที่ดูแล
ผูสูงอายุซึ่งเปนการวางแผนตอไปวาในอนาคตจะตองมีการวางแผนในเรื่องของที่อยูสำหรับผูสูงอายุอยางไร
สัดสวนของผาสูงอายุในวัยปลายจะเปนผู ชาย และผูชายในเขตเมืองจะอยูคนเดียวมากกวาในวัยตน
แตผูหญิงจะอยูคนเดียวในวัยปลายมากขึ้น
ครัวเรื่อนที่มีผูสูงอายุ รอยละ 90 จะอยูกันเพียง 2 คน ซึ่งมีความสำพันธเปนคูสมรส รองลงมาคือ
ผูสูงอายุที่อยูดวยกันเปนญาติหรือพี่นอง
มุมมองที่อยูอาศัย สัดสวนผุสูงอายุที่อยูเปนโสดเพิ่มขึ้น อยูคนเดียวมากขึ้น ใกลแหลงบริการตาง ๆ
แตผูสูงอายุที่อยูกับครอบครัวเปนบานแฝด เนื่องจากสัดสวนของผูสูงอายุที่เปนโสดรอยละ 50 ซึ่งจะอยูอาศัย

ในอพารทเมน แฟลต คอนโดมีเนียม ซึ่งมองในลักษณะการสรางที่อยูอาศัยในอนาคต และผูสูงอายุเหลานี้
สนใจใจเรื่องของความสะดวกสะบาย ใกลแหลงบริการตางๆ แตผูสูงอายุอาศัย อยูกับผูส ูงอายุจะอยู ใน
ทาวนเฮาสหรือบานแฝด ซึ่งอยูเปนครัวเรือน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่คนพบจากการทำวิจัย เพื่อสนับ สนุนการมีที่อยูอาศัยและการดูแลที่
เหมาะสม คือจะทำอยางไร เพื่อใหผูสูงอายุในเขตเมืองอยูไดดวยตนเองได โดยไมตองพึ่งพาใคร จากขอมูลที่ได
ศึกษาจากการลงพื้นที่ 20 case ในจังหวัดเชียงใหม และ 20 case ในกรุงเทพมหานคร พบวา มีระบบการ
ดูแลและการใหบริการผูสูงอายุในเขตเมืองที่ส ามารถเขาถึงผูสูงอายุ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย การบริการ
ดานสุขภาพโรงพยาบาล สถานบริการดานสุขภาพ การบริการดานอาหารตาง การคมนาคมที่สะดวกสะบาย
และเพื่อสนับสนุนใหผูสูงวัยในที่เดิม ตองมี 6 เรื่อง ดังนี้
1. ความมั่นคงในชีวิต
2. การเดินทางพื้นที่สาธารณะ
3 .เพื่อนบานชุมชน ระบบการดูแลเพื่อนบาน
4. ผูดูแลอาสาสมัคร
5. เทคโนโนโลยีขอมูลขาวสาร
6. การมีสวนรวมธุรกิจสังคม
รศ.ดร.วรรณลักษณ เมียนเกิด
โครงการวิจัย “การดูแลผูสูงอายุในสถาบันของรัฐ”

ในการทำงานวิจัยนี้ เริ่มมองเห็นจากสภาพสังคมและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ ของไทยในปจจุบัน
ซึ่งมีผูสูงอายุบางสวนที่ไมไดรับการดูแลจากครอบครัว จึงมีความจำเปนตองเขาสถานสงเคราะหคนชราที่
รับผิดชอบโดย อปท. และสวนหนึ่งอยูที่กรมผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
ปจจุบันผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะคมีอายุเกิน 100 ป จำนวนหนึ่งซึ่งจำเปนตองวางแผนใน
การดูแลและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม สวนสถานสงเคราะหที่เสียคาบริการ ปจจุบันมีจำนวนไมเพียงพอ
ตอความตองการจึงอาจจะเปนชองทางในหนวยงานเอกชนเขามาประกอบธุรกิจใหบริการและหนวยงานรัฐทำ
หนาที่กำกับใหมีมาตราฐานในการดูแลและใหบริการ สถานสงเคราะหคนชราที่ อปท. ดูแลในปจจุบันมี
ทั้งหมด 13 ศูนย ซึ่งมีจำนวน 965 คนซึ่งคาดวาอาจจะมีเพิ่มมากกวานี้อาจจะมีการสำรวจอีกครั้งเมื่ อ
สถานการณโควิดสิ้นสุดลง สถานสงเคราะหคนชราที่กำกับดูแลโดย อปท. จะมีปญหาเกี่ยวกับความใสในของ
ผูบริหาร ถาหนวยงานอปท. ที่ใหความสนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ การบริการก็จะดี แตถา
หนวยงาน อปท. มีภาระกิจอื่นที่สำคัญประเด็นนี้ อาจจะมีความยากลำบากในการใหบริการ
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งจะมีศูน ยคัดกรองแตล ะจัดหวัดดำเนินการคัดกรองกอนสงจากนั้นจะ
ดำเนินการประสานไปที่บานพักคนชรา, ศพส. หรือ อปท. ที่ผูสูงอายุนั้นมีภูมิลำเนา แตในการดำเนินการสงตอ
ผูสูงอายุไปยังหนวยงานตางๆ ยังคงติดเงือนไขหลายๆอยาง อาทิ หนวยงานของศพส. ผูสูงอายุจะตองชวยเหลือ
ตนเองได แตผูสูงอายุจำนวนหนึ่งที่ดำเนินการสงตอไปยังหนวยงานตางๆ บางคนมีปญหาเกี่ยวกับสุชภาพจิต
หรือปญหาจิตเวท จึงไมสามารถเขาพักที่บานพักคนชรา หรือ ศพส. ได ทำใหสถานคุมครองคนไรที่พึ่งตอง
ดำเนินการดูแลผูสูงอายุเหลานี้ทั้งหมด ทำใหผูสูงอายุไมไดรับบริการที่พัฒนาศักยภาพตามที่ผูสูงอายุควรไดรับ

ปญหาเริ่มตนจากนโยบายเนื่องจากสถานคุมครองคนไรที่พึ่งไมมีภาระกิจที่ตองดูแลผูสูงอายุ ทำใหการ
จัดกิจกรรมหรือบริการสำหรับผูสูงอายุเปนไปอยางยากลำบาก นอกจากวาผูบริหารเห็นความสำคัญและมี
นโยบายในการสนับสนุนการใหบริการสำหรับผูสูงอายุ จากการวิจัยนี้ทำใหผูบริหารของกรม หรือหนวยงานให
ความสนใจมากขึ้น และอาจจะมีการพูดคุยเชิงนโยบาย ซึ่งบางหนวยงานเสนอวาใหมีการทำงานรว มกับ
สถานพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล, สังคมสงเคราะห เพราะเมื่อมีผูสูงอายุมากขึ้ นจำเปนตองมีการจัดความรู
เรื่องการใหบริการสำหรับผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม บางพื้นที่มีการแยกระหวางผูสูงอายุกับ
กลุมเด็ก ผูใหญอยางชัดเจน
สถานสงเคราะหของ ศพส. พบวาเมื่อมีผูสูงอายุจำนวนมากขึ้นจึงมีการทำนโยบาย Long term Care
หรือมีการใชเทคโนโลยีกับผูปวยบางกลุมอาทิผูปวยติดเตียง ซึ่งทำใหการบริการพัฒนามากขึ้น ในการที่จะ
ดำเนินการนั้นจำเปนตองมีแผนที่ชัดเจน
ขอเสนอจากงานวิจัย
1. ในระหวางที่ผูสูงอายุรอคิวการรับบริการในสถานสงเคราะห ควรจะมี Day care Day service
เพื่อใหผูสูงอายุกลุมที่ไดทดลองใชกอนเขารับบริการจริง
2. ควรเพิ่มบุลากรที่ทำงานดานผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ แพทย พยาบาลวิช าชีพ นักสังคม
สงเคราะห นักกายภาพบำบัด นักจัดกิจกรรมสำหรับผูสูงอายุ เพราะในบางหนวยงานพยาบาลวิชาชีพอยูใน
ระดับผูบริหารไมสามารถมาใหบริการได นักสังคมสงเคราะหที่มีเพียงคนเดียวแตมีผูใชบริการจำนวนมากถึง
200-300 คนซึ่งเปนสัดสวนที่ไมสอดคลองกันระหวาวผูใหบริการและผูรับบริการ
๓. ควรมีบริการที่สนับสนุนใหผูสูงอายุไดอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ
๔. หาแนวทางใหผูสูงอายุยอมใหมีการปรับสภาพแวดลอมเดิม แตครอบคลุมการใหบริการแกผูสุงอายุ
๕. คุณภาพของสถานสงคเคราะห หรือสถานพยาบาลที่ดูแลผูสูงอายุที่ตองมีมาตราฐานมากขึ้น
๖. ประสานงานการรวมมือกับหนวยงานที่ทำงานเกี่ยวกับผูสูงอายุในระดับพื้นที่มากขึ้น

ชวงแลกเปลี่ยน เรียนรู
ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปญหาการกาวขามไปยังผูสูงอายุไดอยางไร ทำอยางไรใหเกิดการ Matching
2. การสรางชุดความรูและเครื่องมือในการตอบโจทยและคนหา แตตองศึกษาระบบขั้นตอนการ
ทำงาน
3. การปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
4. มีการทำงานรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผูสูงอายุ
5. Policy ทำไดดีมากแตตอง Shortcut อยากใหเนนประเด็นที่ตองอานขอมูลแลวรูสึกวาสำคัญมาก
ตองทำ ซึ่งขอมูลในเอกสารถือวาเปนการเริ่มตนที่ดี
6. ลักษณะที่อยูอาศัยที่ตองตอบโจทยเรี่องความแข็งแรง และความพอเพียงของรายไดรายได

หองที่ ๔
หลักประกันทางการเงินสำหรับผูสูงอายุ
 หลักประกันหลังเกษียณ
โดย ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
 สถานการณทางการเงิน และการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ โดย รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน
 Reverse Mortgage
โดย ดร.สุภารัตน ตันทนงศักดิ์กุล

หลักประกันหลังเกษียณ โดย
ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา

ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา ไดนำเสนอถึงระบบบำเหน็จ บำนาญ ของประเทศไทย ซึ่งในปจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบบำเหน็จบำนาญ แตละระบบมีความแตกตาง เชนจากรัฐบาล มีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ร.บ.
ผูสูงอายุ, บำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือจากระบบชวยจายรวมกัน , กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ,
กองทุนประกันสังคม, ระบบการออม
ระบบบำนาญในประเทศไทยมีลักษณะเปน “ปนโต” ประชาชนคนหนึ่งมีอาจจะไดรับประโยชนจาก
ระบบบำเหน็จบำนาญหลายภาคสวน ซึ่งมีหนวยงานแตละสวนเขามาชวยเหลือ และเกี่ยวของ เชนบำนาญ
ข า ราชการ กทม., บำนาญข า ราชการท อ งถิ ่ น , กบข, บำนาญข า ราชการ, กสล.,ประกั น สั ง คมมาตรา
35,39,40,กองทุนสงเคราะหกระทรวงศึกษาธิการ,กองทุนออมแหงชาติ,เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ระบบในป จ จุ บ ัน ทำให เ กิด การคุ ม ครองอย า งทั่ ว ถึ ง หรื อ Universality of protection ที ่ ม ี ก าร
คุมครองครอบคลุมผูสูงอายุทุกคนดวยระบบบำนาญขาราชการ และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทุกคนดวยระบบ
บำนาญชาราชการ และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนี้ เปนระบบที่ครอบคลุมผูสูงอายุไวทั้งหมดที่
นอกเหนือจากผูสูงอายุในระบบบำนาญขาราชการ
ความสำคัญของระบบบำนาญไทยคือ ความยั่งยืน Sustainability ของระบบในภาพรวม ซึ่งมีตัวชี้วัด
ที่สำคัญคือ คาใชจายภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบำนาญ เชนเงินบำนาญขาราชการ ,เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, เงิน
บำนาญขาราชการทองถิ่น และเงินบำนาญขาราชการกทม. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนสงเคราะหกระทรวงศึกษาธิการ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ และเงินสบทบกองทุน

การออมแหงชาติ และยังรวมถึงภาระผูกพันในอนาคต เชนภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนประกันสังคม
มีเงินไมเพียงพอตอการจายประโยชนทดแทน
ทิศทางในการปรับเปลี่ยนในอนาคต การปฏิรูประบบที่มีทิศทางเปน Parametric reform คือมี
แนวคิดที่จะปฏิรูประบบยอยๆ โดยการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวกับระบบนั้น เชนจำนวนเงินสิทธิประโยชน
หรือจำนวนเงินสมทบ หรือเงินสะสมเขาสูระบบนั้น เชนประกันสั งคม ที่มีความกังวลวาเงินที่เก็บเขากองทุน
นั้นจะยังไมเปนอัตราที่ครอบคลุมคาใชจายจริง และรวมไปถึงการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มสมาชิกของกองทุน
การออมแหงชาติใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลของระบบบำนาญแตละระบบดวยเชนกัน
การปฏิรูประบบที่เปนการนำเขานโยบายหรือมาตรการใหม มีการเสนอวา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุควร
ปรับแกไขใหเปนเงินบำนาญพื้นฐาน และปรับปรุงใหกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เดิมขึ้นอยูกับความสมัครใจใหเปน
ภาคบังคับเพื่อเพิ่มความพอเพียงใหกับเงินบำนาญในอนาคต และการขยายมาตรการในการออมของกองทุน
การออมแหงขาติใหเขากลุมเด็กมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมใหมีวินัยในการออมมาตั้งแตเด็ก
บทเรียนภายใตสถานการณระบาดโควิค -19 ทำใหแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบัน
มุงเนนน้ำหนักในแตละกลุมแตกตางกันคือ
o ขอเสนอที่มีอยูมีโอกาสเบียดกันของคาใชจายภาครัฐระหวางมาตรการ มีโอกาสปรับลดลง
o การผลักดันในขณะนี้ จะสงผลกระทบตอกระเปาสตางคของประชาชนอยางไร ในรูปแบบ
ของภาระภาษี เงินสมทบเขากองทุนทั้งเกา ใหม และหรือเงินออก(ถามี) รวมถึงบำเหน็จบำนาญ เงิน
ออมที่จะไดกลับคืนมาในอนาคต จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประชาชนแตละกลุม
o ภาระทางการเงินการคลังที่มองเห็นแลยังมองไมเห็นจะเกิดกับภาครัฐ
ขณะเดียวกันจากสถานการณโควิค -19 ทำใหเห็นขอจำกัดของระบบการมีสวนรวมจายและความไม
เชื่อมโยงระหวางระบบที่พบการหลุดจากระบบประกันสังคมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การลดอัตราเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคมสงผลตอกองทุนประกันสังคม ลูกจางและนายจาง

สถานการณทางการเงิน และการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ โดย
รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน

รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งไดลงไปสำรวจผูสูงอายุ มีกรอบแนวความคิดแผนงาน
คือการคุมครองสิทธิ์ของผูสูงอายุ โดยคำถามสำคัญของการวิจัยครั้งนี้คือ (๑) ผูสูงอายุไทยมีกาจัดการทรัพยสิน
อยางไร (๒) มีความตองการทางเลือกในการจัดการทรัพยสินหรือไม
โดยกระบวนการจัดการทรัพยสิน ของผูสูงอายุแบงเปนในเรื่อง การสะสม หรือการออม, การใช ดูแล
รักษา, การสงตอหรือการใหมรดก มีกลุมตัวอยาง : ผูสูงอายุ 55-77 ป จำนวน 1,091 คน สุมตัวอยางจาก
รายชื่อผูสูงอายุ จากเครือขายชุมชน 7 จังหวัด จากเครือขายชุมชน 7 จังหวัดทั่วประเทศ
สิ่งที่พบคือ ผูสูงอายุมีทักษะทางการเงินคอนขางดี : กระบวนการคิดคอนขางต่ำ , ไมไดลดลงตามชวง
อายุแตมีเรื่องการออมเปนปญหา จำนวน 70% ไมมั่นใจวามีเงินออมเพียงพอ , ยังมีภาระหนี้หรือภาระผูกพั,
เกือบ 40% หวังพึ่งลูกหลานในการดำรงชีพ แตกลับมีความตองการในการจัดการทรัพยสินนอย ซึ่งการจัดการ
ทรัพยสินของผูสูงอายุ เปนเรื่องในครัวเรือน ที่อาศัยอยูในบานของตนเองที่เปนเจาของถึง 70% และมีการ
ลงทุนในหุนหรือกองทุนนอยมาก ทำใหผูสูงอายุบางกลุมมีความเปราะบางในเรื่อง เงินออมไมเพียงพอ หรือการ
ไมไดรายไดจากลูกหลานที่ตนเองคาดหวังไว และพบวาสิ่งที่ผูสูงอายุตองการ คือการใหคำปรึกษาเปนการ
สวนตัว, ไมใช one size fit all , เนนบทบาทของชุมชน เพราะแตละชุมชนที่มีความแตกตาง , Home Equity
Extraction(สินเชื่อที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ)

Reverse Mortgage (สินเชื่อจำนองยอนกลับ) โดย
ดร.สุภารัตน ตันทะนงศักดิ์กุล

ดร.สุภารัตน ตันทะนงศักดิ์กุล นำเสนอผลงานวิจัย โดยเนนไปที่ประเด็นถาเงินออมหมด มีเพียงบาน
ที่พักอาศัยที่เปนของตนเองที่ผอนชำระหมดแลว โดยเปลี่ยนบานเปนเงินสด ซึ่งถาผูสูงอายุมีการเขาถึงสินเชื่อ
Reverse Mortgage สินเชื่อจำนองยอนกลับ โดยในปจจุบันมีสถาบันการเงิน 2 แหง ที่ดำเนินการเรื่องนี้คือ
ธนาคารออมสิน, และธนาคารอาคารสงเคราะห มีสินเชื่อที่อยูอาศัยของผูสูงอายุประเภทนี้ ซึ่งยังไมแพรหลาย
มากนัก
หลักการของสินเชื่อนี้ คือเมื่อเรามีบานเปนของเราเองแบบผอนชำระหมดแลว โดยนำบานไปขอ
สินเชื่อ โดยธนาคารจะจายเปนรายเดือนจนกระทั่งอายุ 85 ป หรือจนกวาจะเสียชีวิต หากเสียชีวิตแตยังมียอด
ของบานที่นำมาจำนอง ก็จะจายใหกับลูกหลานตอไป
จากผลการทำวิจัยที่มีการสำรวจเพื่อนำมาวิเคราะห คือ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางอายุ 55-70 ป จำนวน 148 ตัวอยาง และมีการสอบถามผูทำวิจัยที่เปนเจาของบานเอง
โดยกลุมตัวอยาง กระจายไปยังกลุมตางจังหวัด ไมไดมุงเนนที่คนในเมือง โดยมีลักษณะการอยูอาศัย
เปนบานที่มีพื้นที่, เปนการอยูแบบครอบครัว สินเชื่อ Reverse Mortgage สินเชื่อยอนกลับ เหมาะกับใคร
มีการสำรวจแยกประเภทเปน 2 กลุมคือ
- คนที่สนใจ : สมรส 65 % โสด 16% หยาราง 10% หมาย 9 %
- คนที่ไมสนใจ : สมรส 62% โสด 6% หยาราง 9% หมาย 23%
จะพบวาตัวเลขของกลุมตัวอยางในอนาคตมีกลุมผูสูงวัยที่มีบานหรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และผัน
มาเปนรายไดแบงจายเปนรายเดือนใหกับผูสูงอายุ โดยไมตองพึ่งลูกหลานมากนัก

ผลการศึกษาวิจัย พบวา สินเชื่อ Reverse Mortgage เปนเรื่องที่ใหมสำหรับคนไทย และสินเชื่อนี้
เหมาะกับ ผูสูงวัยที่จำเปนตองใชเงินเพื่อดำรงชีพในอนาคต ถึง36.46% และไมมีบุตรหลานที่ตอ งเก็บบาน
เปนมรดกถึง 8.33% และเมื่อเทียบกับสินเขื่อนี้ ที่ไมเหมาะกับ ผูที่ตองการเก็บบานไวเปนมรดกสำหรับ
ลูกหลานถึง 29.27% และไมมีความจำเปนตองใชเงินถึง 13.02%
จากที่กลาวไวขางตนวาสินเชื่อ Reverse Mortgage นี้ยังไมไดแพรหลายมากนักในประเทศไทย ซึ่งยัง
ตองมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับคนไทย ซึ่งทำใหทางทีมคณะวิจัยพบวา
- การประชาสัมพันธสรางการรับรูใหมากขึ้น
- การใหความรูแกผูสนใจสมัครใชบริการสินเชื่อ โดยหนวยงานกลาง
- ภาครัฐจำเปนตองสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารผูใหบริการ
- Mortgage Insurance
- ชดเชยความเสียหาย กรณีบานขายไดนอยกวามูลหนี้
- การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
- การปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากขึ้น
- เพิ่มทางเลือกการรับเงินกูมากขึ้น เชน การเบิกถอนวงเงิน
- รับหลักประกันที่ครอบคลุมบานพักอาศัยทุกประเภท เชน สวน, ไรนา การปลอยเงินกู นอก
เขต

ขอแนะนำในการจัดการทรัพยสินอยางงายสำหรับเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย
รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน
“สิ่งที่ทำไดตอนนี้ดวยสถานการณโควิค -19 และทั่วทั้งโลกประสบปญหาเหมือนกันหมด สิ่งที่ทำได
ของสังคมไทยคือการออม ประหยัด ลดรายจาย และในปจจุบันทางรัฐบาล คงไมสามารถนำเงินจากภาษีมา
ดูแลได เพราะเปนผลจาการเก็บภาษีไมไดจากหลายองคกร หรือหลายบริษทั ที่ปดตัวไป”
ดร. สุภารัตน ตันทะนงศักดิ์กุล
“เนนเรื่องการออมตั้งแตวัยเด็ก ใหรูจักการออมตั้งแตเริ่มตนวัยเยาว ใชเงินอยางเหมาะสม และการ
ออมเงินใหเยอะขึ้น ดวยปจจุบันเงินฝากมีดอกเบี้ยนอยมาก หากนำไปลงทุน ก็มีความเสี่ยงสูง”
ศ.ดร. วรเมศร สุวรรณระดา
“ตองรูสิทธิ์ตัวเองที่อยูในระบบไหนของรัฐ และไปดำเนินการใหถูกตอง เชนคนที่ไมเปนลูกจาง
จะตองอยูในมาตราอะไร และรักษาสิทธิ์ของตนเองอยางไร รวมถึงตองมีการจัดการการออมที่ดี ตองรูหลักการ
ออม หลักการลงทุน มีการวางแผนระยะยาว”

ชวงซักถาม-แลกเปลียน เรียนรู
คำถามที่ ๑
ผูถาม : คุณออมสิน จังหวัดเชียงใหม
“ปจจุบันไดเริ่มทำโครงการความมั่งคงทางการเงินของผูสูงอายุหญิง ทางภาคเหนือ ขอสังเกตของ
ผูหญิงทุกชวงวัย ที่มีความเสี่ยงในความไมมั่งคงทางการเงิน และการเขาถึงสวัสดิการของรัฐ กอนเขาสูผูสูงอายุ
หรือเกิดการเลี้ยงเดี่ยวในสังคมชนบทที่มากขึ้น จะมีวิธีการอยางไร เพื่อไดเขาถึงสิทธิ์ หรือแนวทางการสราง
ความมั่นคงทางการเงินของกลุมผูหญิงทุกชวงวัยกอนเขาสูผูสูงอายุในอนาคต”

ผูตอบ : ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
“ในอนาคต อาจจะมีผูหญิงวัยทำงานจำนวนมากในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นที่อาจจะออกจากงานเพื่อไป
ดูแลครอบครัว ดูแลลูก ดูแลพอแมที่แกเฒา ซึ่งอาจจะหลุดจากระบบประกันสังคม หรือระบบจากภาครัฐ
ไมไดสงตัวเองตอตามระบบมาตรา 39 หรือ 40 ทำใหหลุดสิทธิ์จากภาครัฐไป หากระบบรั ฐบาล เปลี่ยนจาก
คนเปน Center ได จะชวยในการเลือกอาชีพ หรือการคำนวณเงินบำนาญหรือเขาถึงสิทธิ์ไดมากขึ้น”
ผูตอบ : รศ.ดร.สันติ ถิระพัฒน
“ควรมีการออมตั้งแตงตน แตถาหากในปจจุบันสิ่งที่ทำไดคือสรางกลุมอาชีพผูหญิงในชนบทใหเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเชื่อไดวาคนในชุมชนสามารถทำได กลุมออมทรัพยในชุมชนตอนนี้เริ่มมีนอยลง ควรเปลี่ยนเปน
อาชีพอื่น ออมอยางเดียวไมพอ ตองทำเพิ่ม โดยชุมชนยังมีขอดอยในเรื่องเทคโนโลยีของคนในเมื อง อาจตอง
เปนบทบาทของทางรัฐในการสราง เติมขอมูล และปรับเปลี่ยน”
คำถามที่ ๒
ผูถาม : ผูเขารวมงาน
“จากที่ อ.วรเวศม บรรยายเรื่องการสรางปนโตขั้นที่ 2 ในกลุมแรงงาน ซึ่งมีกลุมแรงงานที่ทำได 1
ใน 3 นั้น แสดงวา 2 ใน3 นี้เปนกลุมแรงงานนอกระบบหรือ ไม อยางไร รบกวนอธิบายเพิ่ม เติม และใน
ประเด็นการรางพระราชบัญญัติจากคณะกรรมการ จากประสบการณการวิจัยจากอาจารยที่ผานมาคิดวา
ประเทศเราพอจะมีความหวังหรือไม หรือมีอุปสรรคติดอยูที่ตรงไหน”
ผูตอบ : ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
“เรื่องการสรางปนโตขั้นที่ 2 ที่เปน 38% นี้ ไดมาจากสมาชิก กบข., สมาชิกประกันสังคมมาตรา
ตางๆ และกองทุนสงเคราะหโรงเรียนเอกชน และใครก็ตามที่ไมเขาขายตรงนี้ก็จะอยูในกลุมนี้ดวย ใครก็ตามที่
ไมเขาขายตรงนี้ สวนที่เหลืออีกประมาณ 60% คือโรงเรียน, นักศึกษา, หรือแรงงานนอกระบบ เชนแมบาน
รางพระราชบัญญัติ : ทางกระทรวงการคลัง ไดราง พระราชบัญญัติ และไดตั้งตนไวแลว ซึ่งทั้งหมดได
มีการรับฟงความคิดเห็นกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอนนี้อยูในขั้นตอนการทบทวน และพิจารณา ซึ่งปจจุบันมี
ผลกระทบเรื่องโควิค-19 ทำใหหลายเรื่องชะลอตัวไป เพื่อไปชวยเหลือเรื่องที่เรงดวนกวา”
คำถามที่ ๓
ผูถาม : ผูเขารวมงาน จากชมรมผูสูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
“ปญหาผูสูงอายุที่อยูในศูนยฯ สวนใหญเปนเรื่องการออม ถาไมไดออมมาตั้งแตเริ่มแรกจะเปนปญหา
ในอนาคต ซึ่งเห็นผลชัดเจอยูแลวและหากมีทรัพยสินใหลูกหลานแตสุดทายแลวลูกหลานก็ไมดูแล โดยมีขอ
ซักถามดังนี้
๑. มีการออมแบบภาษีบังคับจาก Vat 7% ทำไดหรือไม ซึ่งลักษณะการออมภาคบังคับจะเปนไปได
หรือไม คือผูสูงอายุออมแบบไมเปนภาระ เชน การเก็บ Vat 7% นั้น โดยเอา 3 % นั้น ออกใหกับคนที่ใช
จาย กรณีนี้จะสามารถนำไปเสนอเปนนโยบายในอนาคตไดหรือไม
๒. รัฐบาลจะมีการปรับในเรื่องเงินบำนาญหรือไม เปนไปไดหรือไมในอนาคตที่นายจางไมมีเงินจายเขา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับขาราชการบำเหน็จบำนาญ ในอนาคตรัฐบาลไมมีเงินหรือมีไมเพียงพอจายใหกับ
ขาราชการบำนาญ และทางรัฐบาลจะแนวทางอยางไรในอนาคต

๓. การออมแบบไมเปนภาระ สินเชื่อยอนกลับ เรื่องสินเชื่อยอนกลับ โอกาสเปนไปได หรือไม ในกรณี
ที่วาคนที่อยูอายุยืนยาว และยังไมเสียชีวิต แตหมดอายุสัญญาสินเชื่อยอนกลับ จะเปนภาระของเคาหรือไม
และมีวิธีการอยางไร ขอความชัดเจนเพิ่มเติม”
ผูตอบ : ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
“ในประเด็นการออมแบบภาษีแบบบังคับ ปจจุบันยังไมชัดเจน ซึ่งภาษีมูลคาเพิ่มจากรานคา ที่เก็บ
จากเราไปนั้นรานคาจะตองดำเนินการเรื่องภาษี ซึ่งเปนเรื่องที่ไมงายที่ภาครัฐจะดำเนินการได ซึ่งวิธีการ
ซับซอนมาก
สวนการปรับในเรื่องเงินบำนาญ ณ ปจจุบัน ขอยกตัวอยางประเทศที่มีประสบการณในลักษณะที่พอ
ถึงจุดหนึ่งมีเรื่องของคาใชจายภาครัฐบาลที่มีมาก และเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับคาใชจายภาครัฐโดยรวม เทียบกับ
คา GDP รายไดประชาชาติ ที่มีปริมาณมากๆ มากจนถึงทายที่สุดในการหักเงิน หรือบางประเทศประชาชนมี
การพักเงินจาย หรือบางประเทศมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ มก็ยังตองลด โดยภาคบังคับในการนำภาษีเพิ่ม 7% มา
ทำไดหรือเปลา ขอเรียนแจงตามตรงวาไดยินขอเสนอนี้คอนขางบอย แตไมเห็นดวยเนื่องจากไมเห็นความ
ชัดเจนของขอเสนอนี้วาทายที่สุดมีกลไกอยางไร เชนเมื่อเราซื้อของ และจายเงินเปน Vat เขาสูบัญชีบำนาญ
ของเรา เมื่อมองดูแลวคนที่จายบำนาญใหเรากลับกลายเปนผูขาย ที่ไมใชเรา ในขณะที่ผูขายเก็บภาษีจากเรา
แตผูขายไปดำจัดการของเคาเอง ซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตางจากเรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่เราจายเทาไหร
เราก็เสียภาษีตามเกณฑเทานั้น ซึ่งมีความตางกันทั้งในเรื่องการเก็บฐานขอมูลตางๆ ถือวาเปนเรื่องไมงายเลย
และวิธีการมีการซับซอนและทำไดยากมาก”
ผูตอบ : ดร. สุภารัตน ตันทะนงศักดิ์กุล
“ขอใขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อยอนกลับ วา เราสามารถอยูบานหลังนั้นไดจนกระทั่งเสียชีวิต
อายุครบ 85 ป หากมีอายุมากกวานี้ ก็สามารถ อยูบานได แตไมมีเงินรายเดือนจากธนาคารที่จายทุกเดือนให
(กรณีอายุยืนยาว) แตถาหากเสียชีวิตแลวทรัพยสินยังมีมูลคาอยูจะสงตอไปยังทายาท ซึ่งทางเจาหนา ที่ธนาคาร
จะสอบถามทางทายาทกอน (สิทธิ์ของทางยาทลำดับแรก) และทายาทสามารถเลือกไดวาอยากเก็บบานไว
หรือขายบาน ถาหากขายบาน แลวบานมีมูลคาไดมากกวามูลคาหนี้ ทายาทรับเงินนั้นไป ถาหนี้เกินจากมูลคา
บานที่ขายได ธนาคารจะตองรับความเสี่ยงไปโดยปริยาย โดยที่ทายาทไมตองมารับภาระในสวนนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนอื่นๆ : คุณทัศนียา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
“อาจารย ทั้ง 3 ทาน ไดใหขอมูลทำใหไดเห็นภาพใหญของเรื่องระบบและเรื่องที่นาสนใจที่อาจารยได
พูดถึงความสำคัญของชุมชนและสถาบันการเงินแบบรากฐาน จากการทำงานเครือขาย 15 จังหวัด ซึ่งตอนนี้
ไดอยูในชวงทายของโครงการแลว ทำใหไดเรีย นรูจาการทำงานหากมีการบริหารจัดการของชุม ชนเอง
ซึ่งอาจจะมีเยอะที่เปนกลุมเครือขายผูสูงอายุรวมเขามาจัดการสวัสดิการชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย และสามารถ
พึ่งพิงไดในชุมชมเปนอยางดี ตัวอยางของมูลนิธิฯ จะชวยคนที่มีหนี้สิน คนกลุมเปราะบาง ที่คนสวนใหญรับรู
จากการทำงานที่โปรงใส จะมีรูปธรรมแบบนี้เยอะ แตในภาพรวมยังมีทราบไมมากนักถึงความหลากหลาย
รูปแบบในการชวยเหลือกลุมเหลานี้ และมีวิธีการอยางไร ทำใหนึกถึงกองทุนการออมแหงชาติ เชนจังหวัด
สกลนคร จะทราบวา พม.ใหขอมูลและใหความสนใจถึงระบบที่จะไปสงเสริมใหเครือขายองคกรผูสูงอายุที่
กระจัดกระจาย ที่มีอยูมากมายในประเทศไทย ถาทำงานในรูปแบบหนึ่งที่ไมไดใหขอมูล และมาชี้แจงอยาง
เดียว ตองหาเทคนิคและวิธีการเขาถึงขอมูลที่ชัดเจน และวิธีการที่เอื้อตอการทำงานที่เขาถึงขอมูล หากมีการ
เชื่อมโยงกับกองสวัสดิการรวมกันของชุมชน และผนวกกับของรัฐ การเขาถึง และการจัดการที่เอื้อรวมกัน
ไมแยกทำเปนหยอมๆ ซึ่งชุมชมมีบทบาทเปนอยางมาก เพิ่มการเปนที่รจู ัก และกระจายตัวใหมากขึ้น”

