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"Ageing is not lost youth

but a new stage of opportunity 

and strength."

- Betty Friedan
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::: ในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา มนุษยชาติล้วนต่างแสวงหา “น ้าพุแห่งชีวิต” และ “จอก
ศักดิ์สิทธ์ิ” เพ่ือการมีชีวิตอันอมตะ แต่จนถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่สามารถหยุดยั งความชราไว้ได้ 
สิ่งท่ีประสบความส้าเร็จของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็คือการท้าให้คนเราสามารถมีอายุขัยสูงขึ น 
จนถือเป็นยุคแรกในประวัติศาสตร์โลกท่ีคนเรามีอายุขัยเฉลี่ยสูงอย่างไม่เคยเกดิขึ นมาก่อน 

::: แม้ว่านั่นจะเป็น “ข่าวดี” ท่ีทุกคนมีโอกาสอยู่บนโลกนี ได้นานขึ น ได้มีโอกาสอยู่กับ
ครอบครัว ลูกหลานและชื่นชมความสวยงามท่ีผ่านไปในแต่ละขณะได้ แต่ข่าวดีจะเป็นข่าวดีได้
ก็ต่อเมื่อ ผู้สูงอายุแต่ละคนสามารถเตรียมตัวได้ดีพอท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว อย่างมี
สุขภาพกายทีด่ี สุขภาพจิตใจท่ีดีและมีฐานะทางการเงินท่ีดีพอสมควร

::: ท่ีผ่านมา การก้าหนดระยะเวลาเกษียณอายุไว้ที่ 60 ปี เกิดขึ นเนื่องจากอายุขัยของมนุษย์ใน
ยุคท่ีผ่านมาไม่ได้สูงมากไปกว่าอายุ 60 ปีมากนัก แต่ปัจจุบัน เมื่ออายุขัยเราเพ่ิมเป็น 80 กว่าปี 
ในขณะท่ีเมื่ออายุ 60 ปีก็ยังรู้สึกกระฉับกระเฉงอยู่ เราจึงเริ่มเห็นการขยับระยะเวลาเกษียณ
ออกไปในหลายประเทศ

::: เมื่อมนุษย์อายุยืนยาวขึ น เราจึงต้องกลับมาตั งค้าถามกับชีวิตการท้างานอีกครั งว่าเราจะ
ท้างานไปจนถึงอายุเท่าไหร่ เราจะออมอย่างไร ลงทุนอย่างไร  ท้าอย่างไรผู้สูงอายุจะไม่ลิดรอน
สิทธิของคนรุ่นใหม่ท่ีจะก้าวขึ นมาปกครององค์กรและมีบทบาททางสังคม หลังจากเกษียณเรา
จะท้าอะไร และระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมส้าหรับผู้สูงอายุในประเทศเป็นอย่างไร

::: ในระดับสังคม การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society ไม่ได้หมายถึง
เพียงสังคมท่ีมีผู้สูงอายุจ้านวนมากเท่านั น แต่หมายถึง “สังคมทั งสังคม” ก้าลังแก่ชราลง ทั ง
สัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ นและเด็กเกิดน้อยลง ท้าให้โครงสร้างประชากรของสังคมโดยรวมก้าลังแก่
ชรา 

Editor’s Note
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::: 

AGELESS SOCIETY สงัคมไรอ้ายุ

::: สังคมผู้สูงอายจุึงกลายเป็นความท้าทายในหลายประเทศ ทั งในโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก โชคดีที่หลายประเทศได้ก้าวขึ นสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จงึ “รวยแล้วค่อยแก่” แต่
บางประเทศรวมถึงประเทศไทย เรายังไม่รวย แต่เราก้าลังเริ่มแก่ จึงท้าให้เราเผชิญปัญหาท่ี
หนักหน่วงกว่าหลายประเทศ ความท้าทายนี ก้าลังเป็นความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสุดประการหนึ่ง
ของสังคมไทยในปัจจุบัน

::: Scenario ฉบับนี  เราจะไปส้ารวจเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ทั งการศึกษาปรากฏการณ์นี 
ในประเทศไทย และประสบการณ์ในต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ อัน
เป็นประเทศชั นน้าท่ีก้าลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี  เราจะออกส้ารวจหา
นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย 
เนื่องจากในอนาคตตลาดผู้สูงอายุหรือ Silver Market ในประเทศและระดับโลกจะใหญ่โต
อย่างมาก

::: ส้าหรับบางคน เรื่องนี อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่สิ่งหนึ่งท่ีเราจะต้องไม่ลืมก็คือ “เราทุกคน
ก้าลังสูงอายุขึ นทุกๆ วินาที” และเวลานี เท่านั น จะเป็นเวลาท่ีเราอายุน้อยท่ีสุดแล้ว ดังนั น
เวลานี จึงเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้อายุ ซึ่งจ้าเป็นต้องเตรียมตัวทั งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม 

::: ในอนาคต ภาพอนาคตที่พึงปรารถนาน่าจะเป็น “การเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุ (Ageing
Society)” ไปเป็น “สังคมท่ีปราศจากอายุ (Ageless Society)” อันเป็นสังคมท่ีคนทุกรุ่น
สามารถมีชวีิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข ซึ่งเป็นสังคมท่ีเราจะต้องสร้างขึ นมาร่วมกัน ตั งแต่
วันนี เป็นต้นไป



::: หน่ึง ::: 

สงัคมสูงวยัของไทย

วิกฤตหรือโอกาส



สงัคมสูงวยัของไทย : วิกฤตหรือโอกาส

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เป็นที่ชัดเจนมากว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว  ในอีกไม่กี่ ปีน้ี 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็ม
รูปแบบมากขึ้น เช่นเดียวกับภาพที่เราเห็นใน
ประเทศญี่ปุ่นหรือเยอรมัน    และในอนาคต
ข้ างหน้า ไม่ เกิน  20 ปี น้ี  (พ .ศ .  2579 ) 
ประเทศไทยจะก้าวเป็นสังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด (Super Aged Society) เรียกได้ว่าจะ
มีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 30 ของประชากร
ในประเทศซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก

การกา้วเขา้ส ูส่งัคมผ ูส้งูอาย ุหรอื Ageing Society ไม่ได้

หมายถึงเพียงสงัคมท่ีมีผ ูส้งูอายจุ านวนมากเท่านัน้ แต่

หมายถึง “สงัคมทัง้สงัคม” ก าลงัแกช่ราลง

ภาพสังคมสูงวัยของประเทศไทยทุกวันน้ี เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเห็น
ได้ชัด  คือ เด็กเกิดน้อยลง เน่ืองจากสมัยน้ี
คนไทยมีลูกน้อยลง   แตกต่างจากสมัย 40-
50 ปีที่แล้ว ที่ผู้หญิงไทยคนหน่ึงมีลูกมากถึง  
6 คน แต่ปัจจุบันมีลูกเฉลี่ยเพียง 1-2 คน
เท่านั้น  นอกจากน้ี คนไทยยังอายุยืนยาวขึ้น 
เน่ืองจากพัฒนาการทางการแพทย์และระบบ
สาธารณสุขที่ดี ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนไทย
อยู่ที่ประมาณ 75 ปี

เรื่อง: ประกาย ธีระวัฒนากุล
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ทั้ ง น้ี  ข้ อ มู ล ที่ น่ า ต ก ใ จ ใ น ก า ร
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรอีกประเด็น
หน่ึงก็คือคนวัยท างานจะหายไปจากระบบ
อย่างน้อย 7 ล้านคนเน่ืองจากคนท างานทุก
วันน้ีจะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ในขณะที่เด็กเกิด
ขึ้ นมาในจ านวนไม่ทันพอที่ จะทดแทน
แรงงานในปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีคนวัย
ท างานในประเทศไทยประมาณ 42 ล้านคน 
ในอนาคตในปี 2583 จะเหลือเพียงประมาณ 
35 ล้านคน  นอกเหนือจากปัญหาเชิ ง
ปริมาณแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหา
เชิงคุณภาพอีกด้วย กล่าวคือ ปัจจุบันผลิต
ภาพแรงงานบ้านเราค่อนข้างต่ า 

นอกจากน้ี ประเด็นส าคัญที่น่าเป็นห่วง
อีกประการก็คือผู้สูงอายุของไทยจ านวนมาก
ยังมี ฐานะยากจน คือผู้ สู งอา ยุจ านวน
ประมาณ 1 ใน 3 มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจน (น้อยกว่า 2,572 บาทต่อเดือน)

เราอาจกล่าวได้ว่าภาพรวมสถานการณ์สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นภาพปัญหา
วิกฤติในเชิงโครงสร้าง สะท้อนออกมาใน
ปรากฏการณ์ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  เด็ก
เกิดน้อยลง ประชาชนอายุยืนยาวมากขึ้น 
คนวัยท างานน้อย และประชาชนยังไม่รวย 
หรือเรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แก่
ก่อนรวย 

เกิดนอ้ย  อายยุืน คนท างานนอ้ย ยงัไมร่วย

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี

แกก่อ่นรวย 

ผู้สูงอายุที่ยากจน

มีมากถงึ 1 ใน 3

มีรายได้ต ่ากว่าเส้นความยากจน
(น้อยกว่า 2,572 บาทต่อเดือน)



การเป็นสังคมสูงวัยท่ีคนวัยแรงงาน
ลดลงเรื่อยๆ   จะเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และงบประมาณของประเทศในอนาคต   
ทั้งน้ี เน่ืองจากวัยแรงงานถือเป็นคนกลุ่ม
เดียวที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย หรือมีเงิน
ออม   ในขณะที่เด็กๆ หรือผู้สูงวัยเป็นวัยที่
มักจะต้องพึ่งพา  ดังน้ันโดยภาพรวมของ
ประเทศแล้ว การลดลงของจ านวนวัย
แรงงานจึงส่งผลต่อรายได้และงบประมาณ
ของภาครัฐที่จะน ามาใช้จ่ายในการพัฒนา
ประเทศและการจัดสวัสดิการทางสังคมต่างๆ   

ภายใต้แนวโน้มสังคมสูงวัยดังกล่าว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ตลาดแรงงาน การค้าและการท้าธุรกิจ
ต่อไปในระยะข้างหน้า  ความท้าทาย
ส้าคัญกับตลาดแรงงาน คือ ก้าลังแรงงาน
ไทยจะลดลงอย่างมาก  (คนวัยท างานจะ
ลดลงอ ย่า ง น้อย 7  ล้ านคนใน 20  ปี )  
ในขณะที่ ผ ลิ ตภาพแรง ง าน ไทย ยั งต่ า 
โดยเฉพาะภาคเกษตรและบริการ ขณะที่การ
ลงทุนเร่ืองนวัตกรรมก็น้อย   ดังน้ันโจทย์
ส า คั ญ คื อ  จ ะ ต้ อ ง เ พิ่ ม  Productivity 
มหาศาลเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไป พร้อม
กับเพื่อยกระดับสู่ประเทศรายได้สูง

ปัญหาส้าคัญของผู้สูงอายุคือ เรื่องรายได้ 
อาชีพ และเงินออม    ส่วนในภาพรวม
ระดับประเทศหรือระดับนโยบาย ได้แก่ 
เรื่องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ภาระ
ทางการคลัง ระบบสวัสดิการ  การที่
อัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุนหรืออัตราส่วน
ประชากรวัยท างาน (15-59 ปี) ต่อประชากร
วัยสู งอายุ 1 คนลดลงจาก 5 ต่อ 1 ใน
ปัจ จุ บัน เ ป็นประมาณ 2  ต่ อ  1  ในอี ก
ประมาณ 20 ปีข้างหน้า  จะเป็นโจทย์ส าคัญ
มากของประเทศ เพราะหากระบบบ านาญใน
ภาพรวมยังคงรูปแบบดังกล่าวต่อไปเร่ือยๆ 
ภาระหนักอึ้งส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ประชากร
วัยท างาน  

ความท้าทายด้านภาระทางการคลังและ
ความยั่ งยืนทางการคลั งจึ ง เ ป็นโจทย์
ระดับประเทศท่ีส้าคัญ เน่ืองจากเมื่อสังคม
สูงวัย ประชากรผู้สูงอายุมาก ย่อมท าให้
ค่าใช้จ่ายเร่ืองรักษาพยาบาล สุขภาพเพิ่ม
สูงขึ้นมาก   การสร้างระบบที่เข้าถึงและ
ราคาย่อมเยา และมีความย่ังยืนทางการคลัง
จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

นอกจากน้ี ประชาชนไทยในปัจจุบันยังคง
ขาดการ เต รียมความพ ร้อม เพื่ อ ส ร้ า ง
หลักประกันด้านรายได้  การที่ประชากรไทย

ความทา้ทายกบัตลาดแรงงาน และ

ภาระทางการคลงั



มีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในยามชรา
เพิ่มขึ้น จนท าให้รายได้และเงินออมอาจไม่
เพียงพอต่อการยังชีพ  ปัจจุบันผู้สูงอายุของ
ไทยจ านวนหน่ึงยังขาดการเตรียมความ
พร้อมเพื่อหลักประกันด้านรายได้ ไม่มีรายได้
หรือเงินออมเพียงพอ ท าให้ต้องพึ่งรายได้
หลักจากเบ้ียยังชีพ  ขณะที่คนวัยท างาน
ปัจจุบันส่วนหน่ึงยังขาดการเตรียมความ
พร้อมด้านการเงินเพื่อการด ารงชีวิตยามชรา
ภาพ หรือบางคนไม่ คิดเต รียมการทาง
การเงินเพื่อสร้างหลักประกันในยามสูงวัย
เลย
ดังนั น สวัสดิการและนโยบายทางสังคมจึง

ควรมีความหลากหลาย เนื่องจากผู้สูงอายุ
มีความหลากหลาย  มีความต้ อ งการ
แตกต่างกัน เช่น ในด้านการช่วยเหลือ
ผู้สู งอายุในระยะ 5-10 ปีข้ างหน้าอาจ
สามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 4 กลุ่ม 
โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ยากจนและเฉียดจนที่
มีรายได้ไม่มากนัก ควรจะมีการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วน ส่วน
กลุ่มที่พอมีพอกิน เป็นกลุ่มที่ควรเติมหรือ
เส ริมทั กษะให้ดู แลตั ว เองห รือท า งาน
บางอย่างได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เลี้ยง
ตัวได้ไปจนกลุ่มที่มีฐานะดี เป็นกลุ่มที่ควร
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับสังคม 

สวสัดิการและนโยบายทางสงัคมควรหลากหลาย

เพราะผ ูส้งูอายมีุความหลากหลาย



ส้าหรับด้านการส่งเสริมการท้างานของ
ผู้สู งอายุ  สามารถแบ่งกลุ่ มเป้าหมาย
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก  ได้แก่
1. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงวัยท่ีต้องการ
ท้างานแต่หางานท้าไม่ได้ รัฐควรเปิดโอกาส
ให้มีงานท า เพิ่มทักษะ เชื่อมต่ออุปสงค์กับ
อุ ปทานแร ง ง าน ในวั ย น้ี  ใ ห้ แ ร ง จู ง ใ จ
ภาคเอกชนในการรับผู้สูงอายุหรือขยายอายุ
การท างาน หรือพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์
ในเงื่อนไขจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ใช้การจัดจ้าง
บุคลากรภาครัฐในสาขาที่ขาดแคลนและ

ผู้สูงอายุสามารถท างานได้ ตลอดจนส่งเสริม
เงื่อนไขการจ้างงานที่ยืดหยุ่น เช่น ท างาน
สัปดาห์ละ 2-3 วัน 
2. กลุ่มผู้ท่ีก้าลังจะสูงวัย ช่วงอายุ 50-59 
ปี ควรเร่งเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตในด้าน
ต่ า งๆ  ทั้ ง ทั กษะการท า งาน  ก ารออม 
สวัสดิการ สุขภาพ และอื่นๆ 
3. กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีเกษียณอายุ ควรเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมกับงานทางสังคม งานที่มี
คุณค่า และงานอาสาสมัครต่างๆ 

การสง่เสรมิการท างานของผ ูส้งูอาย ุ

ท้างานไม่ได้

ท้างานได้

ยังไม่สูงวัย สูงวัย

เด็ก
พิการมาก
แรงงานไร้ทักษะ
ว่างงานโดยสมัครใจ
ก าลังหางานท า

ก าลังแรงงานในปัจจุบัน

สูงวัย 
11.68 ล้านคน

สูงวัยมาก ไม่สามารถท างานได้แล้ว
สูงวัยและพิการมาก
เกษียณอายุ
สมัครใจไม่ท างาน
อยากท้างานแต่หางานท้าไม่ได้

ท างานอยู่ในปัจจุบัน

(40.3% ของผู้สูงวัย)

(59.7% ของผู้สูงวัย)

โครงสร้างก้าลังคนของประเทศ

1. กลุ่มที่ต้องการท้างาน
- เปิดโอกาสให้มีงานท า
- เพิ่ม Skill 
- Matching D&S
- ให้แรงจูงใจเอกชน
- เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง
- จ้างงานภาครัฐ
- เงื่อนไขจ้างงานยืดหยุ่น

3. กลุ่มผู้เกษียณอายุ
- เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับ

งานสังคม 
งานท่ีมีคุณค่า

- อาสาสมัคร

2. กลุ่มผู้ท่ีก้าลังจะสูงวัย
- เตรียมส าหรับอนาคต
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แนวโน้มในอนาคตคือตลาดผู้ สู งอายุ 
(Silver Market) มีการเติบโตสูงทั งในและ
ต่างประเทศ  กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการ
สินค้า บริการที่เฉพาะหลายกลุ่ม   ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ  ระบบอัตโนมัติ   
สินค้าบริการสุขภาพและความปลอดภัย  ที่
อยู่อาศัย  การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไป
ถึ ง เ ร่ื อ ง ก า ร เ งิ น   ป ร ะ กั น   เ ป็ น ต้ น           
ในขณะที่เมื่อเรามามองด้านเทคโนโลยี

เราพบว่าไทยมีศักยภาพที่จะน ามาพัฒนาใน
ตอบโจทย์ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมผู้สูงอายุได้ 
เช่น  ด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Pharmaceuticals and Biotech) ด้าน
ชีวการแพทย์ (Biomedical) ด้านหุ่นยนต์
และเคร่ืองกล (Robotics and Mechanics)  
รวมไปถึง เทคโนโลยีดิ จิทัล ด้านความ
สร้างสรรค์  นาโนเทคโนโลยีและสิ่ งทอ
อัจฉริยะ ซ่ึงเราควรส่งเสริมเป็นอย่างย่ิง

Silver Market

ตลาดผ ูส้งูอาย ุ(Silver Market) มีการเติบโตสงู  

ตลาดมีแนวโนม้เติบโตดีทัง้ในและต่างประเทศ 



ในอนาคต มีส่ิงท่ีเราตอ้งท าอีกมากเพ่ือปรบัตวักบัสงัคม

ผ ูส้งูอาย ุ โดยภาพอนาคตท่ีพึงปรารถนาน่าจะเป็น “การเปล่ียน

สงัคมผ ูส้งูอาย ุ (Ageing Society)” ไปเป็น “สงัคมท่ีปราศจากอาย ุ

(Ageless Society)” อนัเป็นสงัคมท่ีคนทกุร ุน่สามารถมีชีวิตอย ู่

รว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ ซ่ึงเป็นสงัคมท่ีเราจะตอ้งสรา้งข้ึนมา

รว่มกนั หากเราม ุง่มัน่เตรยีมพรอ้มตัง้แต่วนัน้ี เราก็จะกา้วส ู่

สงัคม Ageless Society ไดใ้นท่ีสดุ

Ageless Society



::: สอง ::: 

มองรอบดา้นกบันโยบาย

สงัคมสูงวยัประเทศญี่ปุ่น



มองรอบดา้นกบั

นโยบายสงัคมสูงวยัประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงยุคหลังมานี  ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายเรื่อง
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่างมาก   ดังจะเห็นได้จากตัวเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีเพียงร้อยละ 0.8 (ในช่วงปี 
1990-2012)    นอกจากนี ญี่ปุ่นยังเป็นตัวอย่างของ
ประเทศหนึ่งในโลกท่ีเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูง
ผู้สูงอายุ  โดยประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่นจัดอยู่ใน
สัดส่วนที่สูงมากประเทศหนึ่งของโลก

ดังนั น เพ่ือแก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น
ได้ออกนโยบาย Abenomics ตั้งแต่ปี  2013 เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่น คือ นโยบายการเงิน
ผ่อนคลาย นโยบายการคลังที่ยืดหยุ่น และยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่ ยืดหยุ่น หรือที่ เ รียกกันว่า “ลูกศร 3 ดอก” 
หลังจากที่มีการด าเนินการตามนโยบาย Abenomics ก็
ปรากฏว่าเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทันทีหลังจากที่ได้ออก
นโยบายน้ีไป   ซ่ึงเราเห็นได้จาก Per Capita Output 
Growth ของญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้นจาก 0.8 % (ในช่วงปี 1990-
2012) เป็น  1.4 % (ในปี 2012-2017) และท าให้
เศรษฐกิจญี่ ปุ่นเติบโตขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ประเทศกลุ่ม OECD

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ญี่ปุ่นยังเป็นตัวอย่างของ

ประเทศหนึง่ในโลก
ที่เผชิญกับความท้าทาย

จากสังคมสูงผู้สูงอายุ  
โดยประชากรผู้สูงอายุของ

ญี่ปุ่นจัดอยู่ใน
สัดส่วนที่สูงมาก

ประเทศหนึง่ของโลก
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีระดับ
รายได้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มสูงขึ้น  แต่ญี่ปุ่นก็ยังเผชิญกับความท้า
ทายในด้านการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 
(well-being)  การลดความเหลื่อมล้ า 
(inclusive growth)  รวมทั้งความท้าทาย
จากโครงสร้างประชากรของญี่ ปุ่นที่มี
จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก   ดังน้ัน 
ญี่ปุ่นจึงจ าเป็นต้องคิดนโยบายต่างๆ เพื่อ
ตอบโจทย์น้ี   โดยได้วางนโยบายเพื่อลด
ช่องว่ า งของผลิตภาพ (productivity)  
และสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น  
พร้อมๆ กับหาแนวทางรับมือกับความท้า

ทายเร่ืองความสูงวัยของประชากร 
ญี่ปุ่นให้ความส้าคญักับการมุ่งเพิ่ม

ผลิตภาพแรงงาน (Labor
Productivity Growth) อย่างมาก
เนื่องจากมองเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง
จากการท่ีมีประชากรสูงวัยมากขึ น คน
ในวัยท้างานลดลง ดังนั น ญี่ปุน่จึงตั ง
โจทย์เรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”
เป็นโจทย์หนึ่งท่ีส้าคัญ

เมื่อเดือนธันวาคม 2017 รัฐบาลได้
ออกแพ็ค เก็ จนโยบายเศรษฐกิจใหม่  
“New Economic Policy Package”  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

หรือ Labor Productivity ขึ้นเท่าตัว จาก
0.9 % เป็น 2.0 % ในปี 2020  ส าหรับแพ็ค
เก็จนโยบายน้ีได้รวมมาตรการทางการคลัง
และปรับกฎระเบียบต่างๆ เช่น
- ลดต้นทุนทางการศึกษาของครอบครัว 
และฟรีค่า ใช้ จ่ ายการเลี้ ยงดู เด็ก  ( free 
childcare) ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนใน ICT 
โดย SMEs เช่น มาตรการทางภาษี
- แรงจูงใจทางภาษีส าหรับการเพิ่มค่าจ้าง
และการลงทุน
- ปฏิรูปเรื่องธรรมาภิบาลของภาคเอกชน
- ปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่นให้ความส้าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างมาก   
เพราะเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง จากการที่มีประชากรสงูวัย
มากขึ น  คนในวัยท้างานลดลง 

รัฐบาลออกแพ็คเก็จ
นโยบายเศรษฐกิจใหม่  

“New Economic Policy 
Package” 

มีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
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นโยบายด้ านตลาดแรงง าน (Labor 
Market) ที่ส าคัญ ได้แก่ 
- นโยบายการส่งเสริมสตรีในตลาดแรงงาน 
- ปฏิรูปวัฒนธรรมการท างานและชั่วโมง
ท างาน  เพื่อเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่น
- ปฏิ รูประบบภาษี และผลประโยชน์ 
แรงจูงใจทางการเงิน
- สร้างสมรรถนะ (Competency) เปลี่ยน
ผ่านสังคม และก้าวสู่อนาคต

นอกจากการให้ความส้าคัญเรื่องผลติ
ภาพแรงงานแล้ว   ญี่ปุ่นเห็นว่า เมื่อ
พิจารณาผลิตภาพหรือ Productivity 
ของ SMEs ประเทศญี่ปุ่น พบว่ายังอยูใ่น

ระดับที่ไม่สูงนัก คืออยู่ที่ระดับร้อยละ 45 
(เมื่อเทียบกับมูลค่าเพิ่มของธุรกิจขนาด
ใหญ่)    ในขณะที่ Productivity ของ
SMEs กลุ่มประเทศ OECD   อยู่ในระดับ
ร้อยละ 55 น่ันหมายความว่า ยังมีโอกาส
ในการพัฒนา ยกระดับศักยภาพธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้นได้อีก

นอกจากสังคมสูงวัยจะส่งผลกระทบ
ต่อตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจ
แล้ว สังคมสูงวัยของประเทศญี่ปุ่นยัง
ก่อให้เกิดความท้าทายท่ีกดดันเรื่อง
งบประมาณค่าใช้จ่ายและปัญหาทางการ
คลังของญี่ปุ่นอย่างมาก ผลจากการที่

ประชากรญี่ ปุ่นมีการหดตัวลง  คนวัย
ท างานแต่งงานและมีลูกน้อยลง  และ
ประชากรสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว   สังคมสูง
วัยที่มีผู้ สูงอายุมากเช่นน้ี   ย่อมท าให้
ผู้สูงอายุแต่ละคนมีโอกาสการเจ็บป่วย มี
ค่าใช้การรักษาพยาบาล หรือการดูแล
สุขภาพต่างๆ สูงขึ้นอย่างมาก    ในขณะที่
ด้านแหล่งรายได้ การจัดเก็บภาษีจากคน
วัยท างานที่มีน้อยลง    ความท้าทายน้ี
กดดันต่อเร่ืองงบประมาณค่าใช้จ่าย และ
กระทบต่อภาระทางการคลังของญี่ ปุ่น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองระบบ
สุขภาพและการดูแลระยะยาว

สงัคมสงูวยัของประเทศญ่ีปุ่ นยงักอ่ใหเ้กิด

ความทา้ทายท่ีกดดนัเรื่องงบประมาณค่าใชจ้า่ย

และปัญหาทางการคลงัของญ่ีปุ่ นอยา่งมาก



ญี่ปุ่นจึงหันมาให้ความส้าคัญกับนโยบายความยั่งยืนของ
ระบบสุขภาพและการดูแลระยะยาว (Health and Long 
Term Care)  ทั้งน้ีเพราะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการดูแล
ระยะยาวของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง    ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวสูงเป็นอันดับ 6 ของกลุ่มประเทศ OECD  ท าให้
ประเทศญี่ปุ่นต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองความย่ังยืนของ
ระบบสุขภาพ    การปฏิรูประบบสุขภาพและการดูแลระยะ
ยาวของญี่ปุ่นจึงให้ความส าคัญเร่ืองแหล่งเงินทุนและองค์กร  
อาทิ
1) แก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health 
Insurance Act)  โดยเพิ่มบทบาทผู้ประกันตน และขยาย
ขนาดของความเสี่ยงการประกันด้านสุขภาพ (Health 
Insurance Risk)

2) ขยายบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น ในการก ากับดูแลการ
บริการด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น (local health 
services)
3) เพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือ ผู้ ให้บริการด้าน
สุขภาพ (healthcare provider) กับเครือข่าย

ญี่ปุ่นได้ตั งเป้าวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่าน (Vision for 
Transformation) โดยได้เสนอระบบการเปลี่ยนผ่านจาก
การดูแลแบบแยกส่วนรายกลุ่มเป้าหมายหรือหลาย
กลุ่มเป้าหมาย (multiple and segmented)  ไปสู่การ
ส่งเสริมบทบาทการดูแลเรื่องสุขภาพแบบครบวงจรด้วย
ฐานชุมชน (Community-Based Integrated Care)   

Community-Based Integrated Care



ส าหรับการดูแลเร่ืองสุขภาพแบบครบ
วงจ รด้ ว ย ฐ านชุ ม ชน  (Community-
Based Integrated Care) น้ีประกอบไป
ด้วย
1) การดูแลสุขภาพ (Healthcare)
2) การดูแลระยะยาว (Long-Term Care)
3) การดู แล ในระยะยาว เชิ ง ป้อ งกั น 
(Long-Term Preventive Care)
4) ก า รส นับ ส นุนด้ า นค ว าม เ ป็ นอ ยู่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองความช่วยเหลือ
ทางสังคม (Social Assistance)
5) บริการที่อยู่อาศัย (Housing Service)

หากเราพิจารณาระบบการดูแลระยะ
ยาวพบว่า ญี่ปุ่นเน้นการกระจายอ านาจใน
ระบบการดูแลระยะยาว  โดยกระจาย
อ านาจไปยัง “องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ของญี่ปุ่น   น่ันหมายความว่า
ทางเทศบาลหรือส านักงานเขต จะได้รับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น
งบประมาณจากรัฐบาลและจังหวัด เพื่อให้

การดูแลและบริการแก่ผู้สูงอายุเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี ญี่ปุ่นเน้น
การจัดบริการต่างๆ เพื่อส่ง เสริมการ
ป้องกันสุขภาพ (Preventive Services) 
มากกว่ า เ น้นกา ร รักษา  โ ดยอง ค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
เพื่อผู้สูงอายุ เช่น บริการการออกไป
ให้บ ริการตรวจเ ย่ียมที่ อ ยู่อา ศัยของ
ผู้สูงอายุ   จัดศูนย์นันทนาการเพื่อให้
ผู้สูงอายุท ากิจกรรมในชุมชน รวมถึ ง
จัดบริการช่วยเหลือในการด ารงชีวิตแก่
ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านตามล าพัง เป็นต้น

ป ร ะ เ ด็ น สุ ด ท้ า ย ท่ี ญี่ ปุ่ น ใ ห้
ความส้าคัญอย่างยิ่ง คือ เรื่องนวัตกรรม 
ญี่ปุ่นมองว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องส้าคัญท่ี
จะช่วยตอบโจทย์ท่ีญี่ปุ่นเผชิญอยู่  โดย
ได้เน้นการพัฒนาทักษะ การวิ จัยและ
พัฒนา  ให้ความส าคัญเร่ืองข้อมูลและ
ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์   ร ว ม ถึ ง ไ ด้ ท ด ล อ ง ท า 
Sandboxes เรื่องกฎระเบียบ

สิ่งที่ประเทศไทยน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้สูงอายุจากกรณีประเทศญี่ปุ่น คือ 
การวางนโยบายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ไม่ได้แยกส่วน  หรือมองเฉพาะแค่ตัว
ผู้สูงอายุเท่านั น  หากแต่มองเชิงระบบเศรษฐกิจและสังคม  ทั งประเด็นตัวผู้สูงอายุ
เอง  กลุ่มคนวัยท้างาน ครอบครัว ตลาดแรงงาน การปฏิรูประบบภาษี  ความยั่งยืน
ทางการคลัง การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การดูแลผู้ป่วยระยะยาว ตลอดจนการ
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 
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::: สาม ::: 

นวตักรรมเพ่ือผูสู้งอายุ



ถุงลมนิรภยั รองสะโพกส าหรบัผูสู้งวยั

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ถงุลมนิรภยัหรอืแอรแ์บ็กเป็นนวตักรรมท่ีไดร้บัความ

นิยมน ามาใชใ้นหลากหลายผลิตภณัฑ ์ นอกจากการ

ใชใ้นรถยนต์เพ่ือป้องกนัการกระแทกของร่างกาย

คนขับและผ ู้โดยสารเม่ือรถชนแล้ว ยังได้มีการ

ประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆ อีก 
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ตัวอย่างเช่น “Volvo V40” เป็น “External 
Airbag” หรือถุงลมนิรภัยที่ “ติดด้านนอก
รถยนต”์ เปรียบเหมือนโล่ป้องส าหรับคนเดินถนน
เมื่อถูกรถยนต์ชน  หรือ “Hovding” เป็น 
“Wearable Airbag” หรือ “ถุงลมนิรภัยแบบใส่
ได้” ซ่ึงช่วยห่อหุ้มผู้ขับขี่ จักรยานเวลาประสบ
อุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บได้ 

ส าหรับ “D-air Street” เป็นชุดเสื้อแจ็กเก็ต
แอร์แบ็กที่ช่วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์ หรือ “D-air 
Ski” ชุดแอร์แบ็กส าหรับผู้เล่นสกี เป็นต้น

นอกจากนวัตกรรมข้างต้น แอร์แบ็กยังถูก
น ามาใช้ส าหรับช่วยเหลือ “ผู้สูงอายุ” ด้วย 
เน่ืองจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสใน
การหกล้มสูง เน่ืองจากกลไกการรักษาสมดุลจะ
เร่ิมเสื่อมตามอายุ และเมื่อผู้สูงอายุล้มลง ก็มี
ความเสี่ยงสู งมากที่จะพิการหรือถึงแก่ชีวิต
เน่ืองจากกระดูกและร่างกายที่ เปราะบางลง 
ดังน้ัน การป้องกันการล้มของผู้สูงอายุจึงเป็นหน่ึง

ในเป้าหมายส าคัญของนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
“Wolk” เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจที่พยายาม

ตอบโจทย์ดังกล่าว ค าว่า Wolk มีความหมายว่า 
“เมฆ” ในภาษาดัตช์ Wolk เป็นนวัตกรรมของ
บริษัท Wolk Company ของประเทศเบลเยียม 
โดย Wolk ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บมากที่สุดคือ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

Wolk เป็น “Wearable Airbag” หรือถุง
ลมนิรภัยสวมใส่ได้ โดยการใช้ง่ายๆ คือการพัน
ไว้รอบเอวของผู้สวมใส่ หากผู้สูงอายุหกล้มลง 
Wolk จะกลายร่างและพองตัวเป็นถุงลมนิรภัย
เพ่ือรองรับ “สะโพก” และ “ข้างหลังส่วนล่าง” 
ของผู้สูงอายุไว้ได้ทันที ซึ่งจะช่วยเป็นเหมือน
เบาะรองรับการหกล้มไว้ ช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี จึงท้าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดความกังวล
ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานได้อย่างดี 
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สังคมที่ดีควรเป็นสังคมที่แบ่งปันกัน เราต่างมีสิ่งที่ขาด
และสิ่งที่เกินแตกต่างกันไป บางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลา 
บางคนมีแรงแต่ไม่มีเงิน บางคนมีความรู้ที่คนอื่นไม่มี 
เราจึงแลกเปล่ียนเพื่อเติมเต็มกันและกันได้ในสังคม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเนเธอร์แลนด์ มีไอเดียดีๆ ที่ให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยมาเข้าอยู่อาศัยได้ฟรี ที่ศูนย์
เพื่อแลกกับการมีส่วนร่วมในการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์
ให้กับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์ 
นักศึกษามหาวิทยาลัย 6 คนได้สิทธิเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ 
Humanitas Residential and Care Centre 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แลกกับ
งานอาสาสมัคร 30 ชั่วโมง เช่น การช่วยสอนผู้สูงอายุ

“นกัศึกษา” เขา้อย ูฟ่รท่ีี “ศนูยด์แูลผ ูส้งูอาย”ุ

ในการใช้อีเมล์และสื่อสังคม ช่วยเหลืองานในศูนย์ 
และใช้เวลาพูดคุยกับผู้สูงอายุ
โมเดลการช่วยเหลือกันระหว่างคนต่างรุ่นกลายเป็นที่
นิยมในหลายประเทศ เพราะการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
ลดความเหงา โดดเดี่ยวและความรู้สึกแปลกแยกจาก
สังคม ในขณะที่นักศึกษานอกจากจะได้ที่พักฟรี ลด
ค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้ว ยังอาจได้ภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ในชีวิตดีๆ ที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดให้เป็น
ของแถม น่ีจึงนับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ Win-Win 
ทุกฝ่ายและน่าส่งเสริมเป็นอย่างย่ิง 
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บรกิารตรวจเยีย่มผ ูส้งูอายท่ีุบา้น 

โดยไปรษณียท์อ้งถ่ิน

ไปรษณีย์ในหลายประเทศ ได้ใช้จุดแข็งของตนเองในด้านโลจิสติกส์และการมีเครือข่ายในชุมชนอย่างทั่วถึงให้เป็นประโยชน์ หลาย
แห่งให้บริการส่งเอกสาร บริการรับจ่ายค่าน้ าค่าไฟ ตลอดจนเป็นธนาคารส าหรับชุมชน 

“Jersey Post” หรือไปรษณีย์เจอร์ซี ได้พัฒนาไปอีกขั น โดยการริเริ่มบริการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีมี
ความเปราะบางภายในชุมชน โดยผู้ที่สนใจใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มง่ายๆ เพื่อลงทะเบียน ว่าต้องการบริการในลักษณะ
แบบใด เช่น การตรวจเย่ียมรายวันหรือรายสัปดาห์ หรือขึ้นกับตกลงกัน พนักงานไปรษณีย์ที่ได้รับมอบหมายจะได้รับข้อความและ
ติดต่อไปกับผู้ใช้บริการและเป็นผู้เข้าไปตรวจเย่ียมผู้สูงอายุเป็นประจ าตามที่ตกลงกันไว้ บริการตรวจเย่ียมมีทั้งในวันธรรมดาและใน
วันหยุด บริการส่งตรงไปถึงบ้านส าหรับผู้สูงอายุก าลังเป็นที่นิยมในหลายที่  เช่นไปรษณีย์ในประเทศฟินแลนด์ให้บริการตัดหญ้าราย
สัปดาห์ให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวันอังคาร เน่ืองจากเป็นวันที่มีการส่งพัสดุและจดหมายน้อยที่สุด บริการใหม่ๆ ท่ีปรับตัวเช้า
กับการเปลี่ยนแปลงของประชากรในชุมชนจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีช่วยตอบโจทย์ทางสังคมไปพร้อมๆ กัน



หุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุมีด้วยกัน
หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งการช่วยเหลือ
ในทางการแพทย์ การยกตัว หรือการช่วย
รับประทานอาหาร 

“ElliQ” เป็นหุ่นยนต์ท่ีออกแบบมา
เพ่ือเป็นเพ่ือนผู้สูงอายุและช่วยเหลือ
อ้านวยความสะดวกในชีวิตประจ้าวัน
โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วน
ร่วมกับครอบครัวและสังคม ตัวอย่างเช่น 
หุ่นยนต์ ElliQ จะเตือนให้ “ทานยา” ตาม
เวลาที่ก าหนด หรือเตือนให้คุยกับเพื่อน
หรือครอบครัว ผู้สูงอายุสามารถสั่งงาน
ทางเสียงให้หุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ เช่น 
การบริหารจัดการปฏิทินตารางนัดหมาย

การส่งหรือรับข้อมูล เล่นดนตรีหรือวิดีโอ 
ElliQ เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างโดยสตาร์ท

อัพอิสราเอล โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้
หุ่นยนต์สามารถปรับตัว เข้ ากับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้รวมถึงคาดการณ์ความ
ต้องการของผู้ใช้ล่วงหน้า 

ในอนาคต หุ่นยนต์ในการช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุน่าจะมีพัฒนาการดีขึ้นเร่ือยๆ 
และมีการใช้อย่างแพร่หลายตามศูนย์ดูแล
ผู้สู งอายุ และหากตลาดมีขนาดใหญ่
เพียงพอและมีนวัตกรรมที่ราคาถูกลง เรา
อาจจะเห็นหุ่นยนต์ประจ าอยู่ทุกบ้าน
เ ห มื อ น ก า ร มี โ ท ร ทั ศ น์  วิ ท ยุ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

ElliQ
หุ่นยนตท์ี่

ชว่ยเหลือ

ผูส้งูอายุ

ห ุ่นยนตช่์วยเหลือผ ูส้งูอาย ุ
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ผู้สูงอายุมักมีร่างกายเสื่อมไปตามวัย โดยผู้สูงอายุส่วนหน่ึงอาจจะหลงๆ ลืมๆ หรือป่วยเป็นโรคสมอง
เสื่อมหรือความจ าเสื่อม ดังน้ัน บางคร้ังเม่ือออกมาอยู่ในที่สาธารณะแล้วอาจจะหลงลืมสิ่งต่างๆ ไป หรือ
สับสนจนไม่สามารถกลับบ้านหรือติดต่อลูกหลานได้

ในจังหวัด Anhui ประเทศจีนได้ออกเหรียญตราส าหรับให้ผู้สูงอายุพกพาหรือติดกลัดกับเสื้อผ้า โดยได้ใส่ 
QR Code เข้าไปพร้อมกับข้อความ “ช่วยสแกนและช่วยฉันกลับบ้านด้วย” ใน QR Code จะบรรจุ
ข้อมูลต่างๆ เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อครอบครัว และอ าเภอที่อยู่ เป็น
ต้น โดยคาดหวังว่า ประชาชนในจังหวัดที่ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยกันสอดส่องผู้สูงอายุ และ
หากพบผู้สูงอายุที่ดูลักษณะเหมือนจะหลงทาง ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้โดยการสแดน QR Code 
ได้ข้อมูลและหาวิธีพาผู้สูงอายุกลับบ้านได้ เหรียญตราท าจากพลาสติกที่คงทนและมีรุ่นที่สามารถติดกลัด
กับเสื้อผ้าได้จึงสะดวกส าหรับให้ผู้สูงอายุพกติดตัวไว้ ครอบครัวก็จะสบายใจว่าชุมชนทั้งชุมชนก าลังช่วย
ดูแลพ่อแม่ของตนให้ได้รับความปลอดภัยและท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

เหรยีญติด QR Code 

เพ่ือช่วยผ ูส้งูอายกุลบับา้น

QR Code
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มีค้ากล่าวท่ีว่า “โจรปล้นบ้านสิบครั ง ไม่เท่าไฟไหม้
เพียงครั งเดียว” ดังนั นเจ้าของบ้านทุกคนจึงต้อง
ระมัดระวังดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านอย่างเด็ดขาด 
เช่น  ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กเตารีดก่อนออกจาก
บ้านหรือไม่  ปิดเตาแก๊สสนิทแล้วหรือยัง โดยเฉพาะ
บ้านของผู้สูงอายุ ที่อาจจะหลงๆ ลืมๆ ในเร่ืองการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจนอาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านได้

ล่าสุดนักวิจัยจาก Chinese Academy of 
Science (CAS) ของประเทศจีนได้ค้นพบนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ ซ่ึงจะช่วยตรวจจับสัญญาณไฟไหม้ในบ้าน
ได้     โดยการใช้ “วอลล์เปเปอร์ที่ติดตามผนังบ้าน”  
วอลล์เปเปอร์ที่พวกเขาผลิตขึ้นมีลักษณะเป็นวัตถุที่
ไวไฟสูงในขณะที่มีความต้านทานอุณหภูมิที่สูงด้วย ซ่ึง
คุณสมบัติดั งกล่ าวช่วยป้องกันไม่ ให้ ไฟลุกลาม
ขยายวงกว้าง  องค์ประกอบที่ส าคัญในการประดิษฐ์
วอลล์เปเปอร์คือการสร้างจากสารอนินทรีย์ ซ่ึงเป็น

“วอลลเ์ปเปอร”์ 

ตรวจจบัและป้องกนัไฟไหม้

ส าคัญในการน าไปใช้สร้างฟันและกระดูกมนุษย์  พวก
เขาได้เพิ่ม “เซ็นเซอร์” เข้าไปในวอลล์เปเปอร์ด้วย  
โดยเซ็นเซอร์ท าจาก “กราฟิน” เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น 
เซนเซอร์จะตรวจจับพบไฟและส่งสัญญาณเสียงขึ้น 
พร้อมทั้งจ ากัดวงของไฟไม่ให้ลุกลามออกไป

นอกจากน้ี ยังพบว่ามีนวัตกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ในการตรวจจับไฟไหม้ได้อีก ตัวอย่างเช่น “Smokey 
App” ซ่ึงเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าให้กลายเป็น
เคร่ืองตรวจจับควันอัจฉริยะ โดยการดึงศักยภาพของ
ระบบเสียงในโทรศัพท์และแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อเกิดควัน
ไฟขึ้น 

นับเป็นข่าวดีส้าหรับผู้สูงอายุ หรือ คนขี หลงขี ลืม  
ท่ีจะมีตัวช่วยอยู่ประจ้าบ้าน ไม่ต้องนั่งผวากลัวไฟ
ไหม้จนหมดเนื อหมดตัวอีกต่อไป

วอลล์เปเปอร์ที่พวกเขาผลิต
ขึ นมีลักษณะเป็นวัตถุที่ไวไฟ
สูงในขณะที่มีความต้านทาน
อุณหภูมิที่สูงด้วย 
องค์ประกอบที่ส้าคัญในการ
ประดิษฐ์วอลล์เปเปอร์คือการ
สร้างจากสารอนินทรีย์
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พนกังานเก็บเงิน” 

ท่ีถกูฝึกใหด้แูลผ ูส้งูอาย ุ

โดยท่ัวไป ผู้สูงอายุมักจะลังเลท่ีจะขอ
ความช่วยเหลือผู้อื่น หรือกลัวท่ีจะเป็น
ภาระให้กับคนรอบข้าง  บางท่านก็เพียง
ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออย่างไร  

ล่าสุดซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหน่ึงในกรุง
เฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ฝึกอบรม
พนักงานเก็บเงินประจ าร้าน 20 คน ให้
สามารถสังเกตพบสัญญาณจากผู้สูงอายุทั้ง
ในด้านความหลงลืม ความโดดเดี่ยวและ
ความรู้สึกถูกละทิ้ง ซ่ึงจะท าให้พวกเขา
สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที  

โครงการนี ชื่อว่า “Super Care

Project” ไอเดียส าคัญคือ เมื่อตรวจพบ
สัญ ญ า ณ จ า ก ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อ า ยุ 
พนักงานเก็บเงินจะเข้าไปสอบถามลูกค้า
ว่าต้องการจะพูดคุยกับอาสาสมัครในร้าน
ที่จะแนะน าลูกค้าให้ไปพบคุณหมอ หรือ
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
หรือไม่ 

กรณีน้ีเป็นตัวอย่างของการผสมผสาน
อาชีพหลักของคนในชุมชนและเพิ่มบริการ
ทางสังคมเข้าไปในชีวิตประจ าวันด้วย    
นอกจากน้ียังมีตัวอย่างอื่นๆ อีกหลาย
ตัวอย่างในหลายประเทศที่มีลักษณะเช่นน้ี

เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจน ากล่องข้าวไปให้ผู้
หิวโหยที่สังเกตเห็นในระหว่างการออก
ตรวจตราพื้นที่  หรือกรณีช่างสัก ที่ถูก
อบรมให้สามารถตรวจจับสัญญาณของ
มะเร็งผิวหนังของลูกค้าได้   หรือกรณีช่าง
ตัดผมที่ได้รับการฝึกอบรมและสามารถวัด
ความดันโลหิตของลูกค้า  และส่งต่อให้
หมอในชุมชนช่วยดูแลต่อไปในกรณีที่
พบว่ามีความดันผิดปกติ  การท้างานเพ่ือ
สังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุ  ช่วยตรวจ
สุขภาพเบื อ งต้น ใ ห้คนในชุมชนจึ ง
สามารถอยู่ได้ในทุกอาชีพ

Super 
Care 

Project



ทุกวันน้ี เมื่อลูกหลานออกจากบ้านไป
ท างาน ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ต้องอยู่
บ้านโดยล าพัง  ในระหว่างวันลูกหลานก็
มักอดห่วงผู้สูงอายุที่บ้านไม่ได้ว่า จะเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยใดๆหรือไม่  หลงลืม
ปิดเตาแก๊สหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไหม   

ปัญหาน้ีจะบรรเทาลงด้วยเคร่ืองแปลง
ไฟอัจฉริยะ ที่มีเซ็นเซอร์พิเศษ สามารถ
เสียบเข้าไปในปลั๊กไฟตามบ้านได้  เคร่ืองน้ี
จะตรวจจับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทั้งไมโครเวฟ 
เคร่ืองชงกาแฟ โทรทัศน์ และอื่นๆ เมื่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่าน้ีท างาน  ข้อมูลจะถูก

ส่งไปที่ลูกหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Giver) ผ่านระบบไวไฟ   ข้อความที่ได้จะ
ช่วยบ่งชี้ ว่า  ขณะน้ีเกิดสิ่ งผิดปกติกับ
ผู้สูงอายุผิดไปจากกิจวัตรประจ าวันหรือไม่ 
เช่น โรงรถเปิดในเวลาตอนกลางคืน 
เคร่ืองท ากาแฟไม่ได้ใช้งานในตอนเช้า
ตามปกติทุกวัน  ท าให้ลูกหลานและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุมาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุได้ทันการณ์
นวัตกรรมน้ีเป็นอีกหน่ึงตัวช่วยหน่ึง ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้ดูแลหรือลูกหลาน
สามารถสบายใจเมื่อออกไปท างานนอก
บ้านได้เป็นอย่างดี

เครื่องแปลงไฟอจัฉรยิะ

ช่วยดแูลผ ูส้งูอาย ุ

เครื่องนี 
ตรวจจับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่งไปที่ลูกหลานหรือ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care Giver)
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::: สี่ ::: 

EMPATHIZE จุดเริ่มตน้การออกแบบ

นโยบายสงัคมผูสู้งอายุของสิงคโปร์



::: EMPATHIZE ::: 

ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหน่ึงที่ก าลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอดีตในปี 1970 สิงคโปร์มี
สัดส่วนผู้สูงอายุ 1 คนต่อประชากร 31 คน ได้
เพิ่มขึ้นเป็นผู้สูงอายุ 1 คนต่อประชากร 8 คนในปี 
2015 และจะเพิ่มขึ้นเป็นผู้สูงอายุ 1 คนในประชากร 
4 คนในปี 2030 ท าให้สัดส่วนการดูแลผู้สูงอายุของ
วัยท างานจะลดลงจากเดิมที่วัยท างาน 14 คนดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คนในปี 1970 เหลือเพียง วัยท างาน 2
คนดูแลผู้สูงอายุ 1 ในปี 2030

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรดังกล่าวได้
ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสิงคโปร์ ในปี 2016 สิงคโปร์จึงได้ออก
เอกสารเชิงนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยสิ่งที่น่าสนใจซ่ึงจะ
น าเสนอในบทความน้ีคือ กระบวนการปรึกษาหารือ
กับประชาชน หรือ Public Consultation ในการ
ออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นจุดตั้ง
ต้นส าคัญในการออกแบบนโยบายที่น่าสนใจ

จดุเริ่มตน้การออกแบบนโยบาย

สงัคมผ ูส้งูอายขุองสิงคโปร์

เรื่อง: ธราธร รัตนนฤมิตศร
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ในกระบวนการจัดท้านโยบายสังคมผู้สูงอายุของ
สิงคโปร์ ได้ใช้กระบวนการหนึ่งท่ีส้าคัญของ “การ
คิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) คือ “การ
ฟั ง เ สี ย ง ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ผู้ สู ง วั ย ”  หรื อ ก า ร 
Empathize  โดยคณะผู้จัดท านโยบายได้ดึงการมี
ส่ ว น ร่ ว มขอ งป ระช าช นก ว่ า  4 , 0 0 0  ค น ใ น
กระบวนการ ได้จัดประชุม Focus Group กว่า 50 
คร้ัง ตั้ ง จุด รับฟังความคิดเห็นหรือ “Listening 
Points” ในที่สาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปิดรับ
ฟังข้อคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ 

การรับฟังเสียงของประชาชนและผู้สูงอายุได้เปิดรับ
จากทุกอาชีพในสังคม ตั้งแต่นักเรียน คนขับแท็กซ่ี 
อาจารย์ อาสาสมัคร ผู้น ารากหญ้า นักศึกษาที่เป็นผู้
สูงวัย และนักจัดการทรัพยากรมนุษย์

“เสียง” ท่ีไดร้บัฟังจากประชาชน ไดน้ ามา

สรปุเป็นความตอ้งการนโยบายเพ่ือตอบ

โจทยส์งัคมผ ูส้งูอาย ุ10 ประเด็นท่ีส าคญั

ดว้ยกนั 

มาดูกันว่าความต้องการของผู้สูงอายุของสิงคโปร์ 
“เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากผู้สูงอายุของไทย
หรือไม่ อย่างไร 

สิงคโปร์ ได้ใช้กระบวนการ
Design Thinking คือ 

“การฟังเสียงท่ีแท้จริงของผู้สูงวัย” 
หรือการ Empathize

Design Thinking 
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• ท าให้การอบรมงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดย
ผู้สูงอายุ 
• จัดต้ังธนาคารอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ (National 
Job Bank for Senior) 
• ส่งเสริมให้สถานที่ท างานปลอดภัย ทบทวนขยาย
อายุการท างานเป็น 70 ปี 
• ใหค้ าแนะน าในการเปลี่ยนผ่านอาชีพ 
• ส่งเสริมการเปล่ียน Mind Set ของนายจ้างให้เห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ 
• อนุญาตให้ผู้สูงอายุทดลองท างานผ่านการฝึกงาน
หรือทดลองงาน 
• ใหร้างวัลแก่นายจ้างที่ดูแลผู้สูงอายุได้ดี 
• สนับสนุนให้เกิดความกลมเกลียวระหว่างคนรุ่น
ต่างๆ ในที่ท างาน

1. การท้างานของผู้สูงวัย (Employability)
“ฉันต้องการท้างานให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท้าได้ 
เพราะงานท้าให้จิตใจของฉันยังกระตือรือร้น”

ผู้สูงอายจุ านวนมากยังต้องการท างานให้นานกว่า
ที่ก าหนดในกฎหมายเพื่อให้สามารถยังมีรายได้และ
เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพิงครอบครัวหรือรัฐ ผู้สูงอายุ
ต้องการงานที่มีคุณค่าเพื่อเติมเต็มในชีวิตของตน 
รวมถึงสถานที่ท างานที่เอื้อต่อการท างาน ปลอดภัย 
หรือสามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานได้ ข้อเสนอ
ของประชาชนที่น่าสนใจ ได้แก่
• ออกแบบงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ผู้สูงอายุ 

“ฉนัตอ้งการท างานให้

นานท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้

เพราะงานท าใหจิ้ตใจ

ของฉนัยงักระตือรอืรน้”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

สิงคโปรจึ์งไดอ้าศยักระบวนการปรกึษาหารอืกบัประชาชน หรอื 

Public Consultation ในการออกแบบนโยบายท่ีตอบโจทยผ์ ูส้งูอาย ุ

ซ่ึงเป็นจดุตัง้ตน้ส าคญัในการออกแบบนโยบายท่ีน่าสนใจ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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2.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

“ผมได้เรียนการใช้ Facebook ท่ีโรงเรียนโพลี
เทคนิคแห่งหนึ่ง ตอนนี ผมก็ เลยสอนให้เพ่ือน
ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ อยากให้มี
หลักสูตรอื่นอีกมากๆ”

ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งเพื่อการ
ท างานและเพื่อชีวิตส่วนตัว ซ่ึงจะท าให้สมองและ
จิตใจยังคงได้ใช้งานได้ดีและสามารถมีส่วนร่วมกับ
สังคม ประชาชนได้เสนอข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่

• เพิ่มทางเลือกให้หลากหลายในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้สูงอายใุนสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่ต้องน่ังสอบ 
• น าหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ไปสอนที่ชุมชนต่างๆ 
• ลดต้นทุนค่าเล่าเรียนให้ผู้สูงอายุ 
• อบรม “ผู้สอน” ให้มีศิลปะในการสอนผู้สูงอายุ 
• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสอนกันเอง
• สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นต่างๆ 
ร่วมกัน
• ส่งเสริมโหมดการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การเรียน
ทางไกล การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นต้น
•สร้างความต่ืนตัวในโอกาสส าหรับการเรียนรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ

“ผมไดเ้รยีนการใช ้Facebook 

ท่ีโรงเรยีนโพลีเทคนิคแห่ง

หน่ึง ตอนน้ีผมก็เลยสอนให้

เพ่ือนผ ูส้งูอายคุนอ่ืนๆ ให้

สามารถใชง้านได ้อยากใหมี้

หลกัสตูรอ่ืนอีกมากๆ”
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3. อาสาสมัครสูงวัย (Senior Volunteerism)

“ฉันอยากท้าตัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกและหลาน  
โดยฉันต้องการให้พวกเขารู้ว่าการตอบแทนกลับ
ให้กับสังคมเป็นสิ่งท่ีควรต้องท้า”

ผู้สูงอายุส่วนหน่ึงต้องการสร้างประโยชน์กลับให้กับ
สังคม จึงอยากมีโอกาสได้ท างานอาสาสมคัรในด้าน
ต่าง ๆ ที่ตนสามารถท าได้ และต้องการให้ฝึกอบรม
ให้พวกเขาสามารถเป็นอาสาสมคัรที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี ประชาชนได้เสนอข้อเสนอต่างๆ ที่น่าสนใจ 
ได้แก่
• เริ่มการเคลื่อนไหวระดับชาติให้เกิดการตื่นตัวและ
สนับสนุนอาสาสมัครผู้อายุ
• สร้างโอกาสที่หลากหลายเพื่อให้คนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ
• ช่วยผู้สูงอายุให้พบกับงานอาสาสมัครใกล้บ้าน
• ช่วยอบรมและสนับสนุนให้กับอาสาสมัครผู้สูงอายุ
มือใหม่
• ช่วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางไปท างาน
อาสาสมัคร
• ให้การยอมรับและชื่นชมอาสาสมัครผู้สูงอายุ

4. สุขภาพและการอยู่ดีมีสุข (Health and 
Wellness)

“ฉันมีความกังวลท่ีสุดในเรื่องของความเหงาและ
ความหดหู่จากการท่ีลูกแต่งงานออกไปและสามีท่ี
เสียชีวิตไปแล้ว”

ผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพที่ดี ทั้งในด้านทางกาย อา
มรณ์ จิตใจและสังคม ผู้สูงอายุจึงต้องการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของคนวัยน้ี การตรวจ
สุขภาพ และการออกก าลังกายใกล้บ้านหรือที่ท างาน 
ประชาชนได้เสนอข้อเสนอต่างๆ ได้แก่
• มอบสมุดบันทึกสุขภาพให้กับผู้สูงอายุจดบันทึกและ
ติดตามภาวะทางสุขภาพ
• ใหข้้อมูลส าหรับผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี รวมถึงด้านความสัมพันธ์
• พัฒนาคู่มือแนะน าทางเลือกการดูแลรักษาที่ใช้
ค่าใช้จ่ายน้อยส าหรับผู้สูงอายุ
• สร้างศูนย์บริการด้านความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชน
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรม บริการข้อมูล 
และอื่นๆ ให้กับผู้สูงอายุ
• ให้การศึกษากับผู้สูงอายุถึงกิจกรรมการออกก าลัง
กายที่เหมาะสมกับเง่ือนไขทางกายภาพของแต่ละ
บุคคล
• ให้มีบริการตรวจเช็คสุขภาพเคลื่อนที่ไปยังชุมชน
• ออกแบบกิจกรรมออกก าลังกายส าหรับครอบครัว 
ที่ให้ทุกวัยในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันได้
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5.การมีส่วนร่วมกับสังคม (Social Engagement and Inclusion)

“ฉันคิดว่าคนหนุ่มสาวควรเคารพผู้สูงอายุ และฉันก็คิดว่าผู้สูงอายุก็ควร
เคารพคนหนุ่มสาวเช่นกัน”

ผู้สูงอายตุ้องการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยดี โดยคนหนุ่มสาวยังมีความ
เคารพและให้ความส าคัญ โดยน่าจะมีพื้นที่ทางสังคมใกล้บ้าน ที่พวกเขา
สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องน่ังเหงาอยู่ที่บ้าน โดยประชาชน
ได้เสนอข้อแนะน าต่างๆ ได้แก่
• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น ห้องแชตในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายสังคมในชุมชน
• ท างานกับโรงเรียนเพื่อให้ปลูกฝังเด็กในการให้ความเคารพคนผู้อายุ
• สร้างโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันของคนในรุ่นต่างๆ บ่อยคร้ังขึ้น เช่น 
สถานที่และกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกัน การตั้งศูนย์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ในที่เดียวกัน เป็นต้น

6. บริการสุขภาพให้ผู้สูงวัย (Aged Care 
Services)

“เราสามารถมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามห้องว่างหรือ
ดาดฟ้าท่ีว่างๆ ได้หรือไม่? แม้ว่าเราควรจะดูแลพ่อ
แม่ท่ีแก่ชราของเราเอง แต่ในเวลาท่ีเราไม่สามารถ
ท้าได้ เราสามารถน้าพวกท่านไปท่ีศูนย์ดูแลใกล้ๆ 
ได้หรือไม?่”

ผู้สูงอายตุ้องการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและการแพทย์
ปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน และในศูนย์น่าจะมีอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายให้ผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Caregiver) ต้องการการสนับสนุนทั้งในด้านการเงิน
และการลาหยุดชั่วคราว ส าหรับการดูแลพ่อแม่ของ
ตน ทั้งน้ี ประชาชนได้ให้เสนอแนะต่างๆ ได้แก่
• ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะที่ดีขึ้น ให้การ
สนับสนุนทางการเงินและการอนุญาตให้ลาหยุดเพื่อ
ดูแลพ่อแม่ได้สะดวกขึน้
• เพิ่มศักยภาพในการรองรับให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ต่างๆ 
• ให้บริการขนส่งให้กับผู้สูงอายุเข้าถึงศูนย์ดูแลต่างๆ
• ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
• ควรตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ใกล้กับแหล่งชุมชน
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7. บ้านส้าหรับผู้สูงอายุ (Housing)

“ฉันคิดว่าผู้สูงอายุเช่นคนรุ่นพ่อแม่ของฉันต้องการ
อยู่ ท่ีบ้านของพวกเขา เพราะในอายุวัยนั น มัน
ค่อนข้างยากล้าบากมากท่ีจะย้ายท่ีอยู่แล้วเริ่มต้น
ใหม”่

ผู้สูงอายุต้องการอยู่อย่างอิสระ ไม่ต้องการรอยู่กับ
ลูกๆ ของพวกเขา เน่ืองจากกลัวจะเป็นภาระให้ลูกๆ 
ผู้สูงอายุจึงต้องการให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ 
บูรณาการเข้ ากับที่ อ ยู่อาศัยของตนในอนาคต 
สามารถปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในวัย
ชรา เช่น การย้ายต าแหน่งปลั๊กไฟให้ต่ าพอส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ น่ังรถเข็น มีระบบซักรีดผ้าที่ง่ายส าหรับ
ผู้สู งอา ยุ มีระบบแจ้งเหตุฉุก เฉินและเตาไฟที่
ปลอดภัย

8. การขนส่งส้าหรับผู้สูงวัย (Transport)

“เราควรสนับสนุนให้มีคนขับรถโดยสารท่ีค้านึงถึง
ผู้โดยสารท่ีเป็นผู้สูงอายุ เช่น รอให้ผู้สูงอายุนั่งท่ีให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะออกรถ”

ผู้สูงอายุต้องการระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ สามารถเดินทางไปรอบๆ เมืองได้อย่าง
สะดวก ง่าย ปลอดภัย เช่น การมีป้ายบอกเส้นทาง 
หมายเลขรถบัส และอื่นๆ ที่มีตัวหนังสือใหญ่และ
ชัดเจน ลดความเร็วของลิฟต์และบันไดเลื่อน และ
ประตูทางเข้าออกรถไฟฟ้าให้ช้าลง มีการประกาศ
เส้นทางและป้ายสถานที่โดยใช้เสียง มีระบบอัตโนมัติ
ในการเคลื่อนย้ายรถเข็นขึ้นรถบัส แยกเส้นทางการ
เดินหรือขี่จักรยานที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ การมี
ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนขึ้นสะพาน การปรับพฤติกรรมผู้
ขับขี่รถบัสไม่ให้เบรกหรือเร่งเคร่ืองเร็วเกินไปจน
ผู้สูงอายุเสียหลักล้ม 
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9. พื นท่ีสาธารณะ (Public Spaces)

“การออกแบบเพ่ือเป็นมิตรกับผู้สูงอายุควรคิดไว้
ล่วงหน้า ไม่ควรมาคิดทีหลัง”

ผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่าง
กระตือรือร้น จึงต้องการพื้นที่สาธารณะที่สะดวก 
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อยากให้รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการออกแบบเมืองที่ เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่างตามท้องถนน ใช้
วัสดุกันลื่นตามทางเดินต่างๆ  ปรับปรุงบันไดให้กว้าง
และมีระดับความสูงที่เหมาะสมและมีสีสันที่สังเกต
ง่าย เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ด้วย
รถเข็นผู้สูงอายุ ป้ายที่มีตัวหนังสือใหญ่ มีห้องน้ าที่
เหมาะสม ที่สถานที่อ านวยความสะดวกใกล้ชุมชน มี
พื้นที่ท ากิจกรรมใกล้บ้าน เป็นต้น 

10. งานวิจัยเพ่ือสังคมสูงวัย (Research on 
Ageing)

“มันมีคุณค่าท่ีจะศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผู้สูงอายุในวัยต่างๆ เพ่ือเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งท่ี
ส้าคัญส้าหรับช่วยเหลือผู้อายุในวัยต่างๆ ให้ดี
ท่ีสุด”

นักวิชาการเน้นย้ าให้มีการศึกษาสังคมผู้สูงอายุที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศและมีการศึกษา
เป็นสหสาขาวิชา โดยเฉพาะในหัวข้อด้านสุขภาพ 
การจ้างงานและการปรับตัวสู่อาชีพใหม่ ปัจจัยที่
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุยังคงท างานต่อเนื่อง การออกแบบ
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ต่างๆ และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับสังคมเพื่อ
ป้องกันความเหงา
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จากกระบวนการ “ฟังเสียง” 
ผู้สูงอายุ ลูกๆ 

และประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ท้าให้ได้เห็นถึงความต้องการที่
หลากหลายของผู้สูงอายุและ

ครอบครัว

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ขนส่งสาธารณะ บริการ
สุขภาพ การฝึกอาชีพ การปรับปรุงบ้านเรือน
ให้เหมาะสม การออกแบบเมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัจจัยส้าคัญน่าจะเนื่องจาก
ประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาจนขึ นเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวท่ีสูง งานอยู่
ในระบบทั งหมด และมีการจ่ายภาษีในอัตราท่ี
สู ง  ตลอดจนค่ านิ ยมของสิ งค โปร์ ท่ี ใ ห้
ความส้าคัญกับการพ่ึงพาตนเองเป็นส้าคัญ 

เราคงเรียนรู้จากสิงคโปร์ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ไม่ใช่ทั งหมด สิ่งท่ีดีสิ่งแรกท่ีเราควร
จะเริ่ม ท้าก็คือการฟังเสียงผู้สู งอายุและ
ลูกหลาน ตลอดจนประชาชนทั งหลายดูว่า 
ความต้องการจริงๆ ในชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยคืออะไร และสิ่งใดบ้าง
ท่ีรัฐจะจัดมอบให้ได้บ้าง ส่วนค้าถามส้าคัญ
คือในอนาคตเราจะช่วยกันยกระดับประเทศ
เพ่ือเอาชนะความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุท่ี
เป็นปัญหาในเชิงระบบโครงสร้างใหญ่ได้
อย่างราบร่ืนได้อย่างไร

จากกระบวนการ “ฟังเสียง” ผู้สูงอายุ ลูกๆ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ท้า
ให้ได้เห็นถึงความต้องการท่ีหลากหลายของผู้สูงอายุและครอบครัว เสียงท่ี
กลั่นกรองออกมาเหล่านี จึงมาซึ่งการออกแบบนโยบายและมาตรการใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างสังคมให้ตอบโจทย์ส้าหรับผู้สูงอายุของประเทศมากขึ น

ข้อสังเกตหนึ่งท่ีน่าสนใจคือผู้สูงอายุของสิงคโปร์ ไม่ค่อยสะท้อนเรื่อง
ความต้องการสวัสดิการในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินจากรัฐบาล แต่ต้องการท้างาน
เพ่ือหารายได้ด้วยตนเอง หรือการท้างานเพ่ือเป็นอาสาสมัครตอบแทนสังคมและ
ต้องการสวัสดิการจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
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ติดตามอ่านนิตยสารออนไลนแ์ละดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.thailandff.org

หรือ www.thailandfuturefoundation.org


