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นิตยสารฉบับนี้จัดทำ�โดย โครงการ School of Changemakers มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ Active Citizen Plus โดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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นิ ต ยสาร CHANGEMAKERS ฉบั บ นี้ มุ่ ง หมายจะนำ �
ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมาสื่อสารให้กระทบใจคนรุ่นใหม่ ด้วยการ
เผยแพร่ความรู้ เครื่องมือและแนวทางการทำ�งานของผู้นำ�ทางสังคม
รวมทั้งตัวอย่างของคนและโครงการที่กำ�ลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในชุมชน เราหวังว่าคนรุ่นใหม่วัยเยาว์และวัยทำ�งาน ผู้อ่านนิตยสาร
ฉบั บ นี้ จะเกิ ด แรงบั น ดาลใจ เห็ น แนวทาง และลงมื อ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
ทีมงาน School of Changemakers ผู้ผลิตนิตยสารฉบับนี้
มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดเรื่องราว และขยายผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติ ไปสู่เพื่อนๆ คนรอบตัว และผู้สนใจทั่วไป ด้วยความเชื่อมั่น
ว่าคนเล็กๆ ที่ใจใหญ่ และมีสายตากว้างไกล สามารถร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีพลังได้
‘การรับมือกับสังคมผูส้ งู วัย’ เป็นประเด็นแรกทีเ่ ราภูมใิ จเสนอ
เพื่ อ ขานรั บ การที่ สั ง คมไทยกำ � ลั ง ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ในฐานะสมาชิกใหม่ของชุมชนผู้สูงวัย
ผู้เขียนเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จำ�เป็นต้องตระหนักรู้ ถึงสภาวะและความ
ต้องการของผู้สูงอายุในสังคมไทยที่กำ�ลังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น และต้องมี
ส่วนร่วมในการรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่กำ�ลังเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน ด้วยสภาวะร่างกายและจิตใจที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง ผลักดัน
ให้ผู้เขียนเริ่มมองหา ‘ต้นแบบ’ ของผู้สูงวัยที่ล่วงหน้าไปก่อน และได้
พบเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมวัย
หนึ่งในนั้นคือชีวิตและบทบาทของสุภาพสตรีท่านนี้
บาร์บารา นิกเกอร์บ็อคเกอร์ เบสไคน์ (Barbara Knickerbocker Beskind) เป็นนักออกแบบและนักอาซีวบำ�บัด (Occupational Therapist) ซึ่งเป็นวิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ที่ประยุกต์
กิจวัตรประจำ�วันมาฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับบริการ ในวัย 90 ปีเศษ
เธอทำ�งานกับ IDEO บริษัทที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัน
โด่งดัง เช่น mouse ให้แก่ Apple โดยบาร์บาราร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับคอนแท็คเลนส์ การบริการด้านสุขภาพ และงานบริการสำ�หรับ
บ้านผู้สูงอายุวัยเกษียณ

บาร์ บ าราได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นศิ ล ปะประยุ ก ต์ แ ละการ
ออกแบบ (Applied Arts and Design) จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์
ในปี 2488 เธอทำ�งานกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกากว่า 20 ปี ในฐานะ
นักบำ�บัดและคิดค้นวิธชี ว่ ยทหารบาดเจ็บหรือพิการ ให้กลับมาใช้ชวี ติ
ปกติและช่วยตัวเองได้มากที่สุด เธอลาออกจากกองทัพด้วยยศพันตรี
ในปี 2509 โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้น หนึ่งในนั้น
คืออุปกรณ์ช่วยทรงตัวสำ�หรับเด็กพิการ บาร์บารายังเขียนคู่มือด้าน
อาชีวบำ�บัด และได้รบั การยกย่องในฐานะนักออกแบบนวัตกรรมด้าน
อาชีวบำ�บัดอีกด้วย
บาร์บาราได้้เข้าทำ�งานที่สำ�นักงาน IDEO ในซานฟรานซิสโก
ทุกวันนี้ บาร์บาราเดินทางด้วยรถไฟไปทำ�งาน เธอร่วมระดมสมองและ
ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับนักออกแบบและวิศวกรระดับปริญญาโทและ
เอก ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่าเธอ 6-7 รอบ บาร์บาราเป็น ‘ต้นแบบ’ ของผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ชือ่ มัน่ ในคุณค่าของตนเอง และเห็นโอกาสทีจ่ ะนำ�ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการทำ�งานและชีวติ มาขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมวงกว้าง (https://www.ideo.com/people/barbara-beskind)
ผู้เขียนไม่มีประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำ�งานที่
โดดเด่นเหมือน บาร์บารา นิกเกอร์บ็อคเกอร์ เบสไคน์ แต่จิตสำ�นึก
และประสบการณ์ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
ไทยที่สั่งสมมายาวนาน บอกตัวเองว่า ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายรอบตัวให้ดีขึ้นได้ ด้วยความมุ่งมั่น
และการลงมือทำ�
น้องๆ คนรุ่นใหม่พร้อมจะ ‘เริ่ม’ และ ‘ลอง’ ลงมือทำ�โครงการ
ที่ใกล้ใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเราหรือยังคะ
สินี จักรธรานนท์
ที่ปรึกษา
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อโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Ashoka : Innovators
for the Public) เป็นองค์กรภาคประชาชนทีด่ �ำ เนินงานอยูท่ ว่ั โลก โดย
อโชก้าประเทศไทย เริ่มดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2532
จากประสบการณ์กว่า 30 ปีในการค้นหาและสนับสนุน
บุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมที่มีลักษณะเป็น ‘ผู้ประกอบการสังคม’
หรือ Social Entrepreneur คือมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีวสิ ยั ทัศน์
ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการหาวิธีการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และยืนหยัด ปฏิบัติจนเกิดผล โดยอโชก้าพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เหล่านี้เป็น ‘อโชก้าเฟลโลว์’ (Ashoka Fellow) อโชก้าเรียนรู้ว่าการ
แก้ปัญหาสังคมนั้น หัวใจสำ�คัญอยู่ที่คน และผู้ประกอบการสังคม
คือคนที่มีพลัง สามารถนำ�ความคิดใหม่ไปร่วมสร้างสังคมที่พร้อม
รับมือกับปัญหา ซึ่งเป็นสังคมที่มีระบบสนับสนุน (ข้อมูล เครื่องมือ
ทรัพยากรและเครือข่าย) ให้คนจากทุกภาคส่วน ทุกช่วงอายุและ
ทุกสาขาอาชีพ เกิดไอเดียใหม่ๆ และเริ่มลงมือ มีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาได้
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ทั น กั บ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น รุ น แรง และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อโชก้าต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
และขยายระบบสนับสนุนผู้ที่สนใจการแก้ปัญหาสังคม ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีคนจากทุกวงการ และทุกช่วงอายุสนใจเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการสร้างสรรค์สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ แต่
ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลปัญหาในสังคมไทย ซึ่งทำ�ให้คนจำ�นวนมาก
ไม่สามารถวิเคราะห์ความเร่งด่วนของสถานการณ์ หากจะเข้าไป
แก้ก็ไม่สามารถเข้าใจประเด็นสำ�คัญๆ (insights) ของปัญหานั้นๆ
หรือไม่ทราบว่ามีใครทำ�อะไรอยู่แล้วบ้าง หรือหากอยากเริ่มทำ�อะไร
บางอย่าง จะเริ่มได้อย่างไร จะดำ�เนินงานอย่างไรจึงจะสำ�เร็จ และมี
การสนับสนุนอยู่ที่ใดบ้าง
อโชก้าจึงริเริ่มโปรแกรม School of Changemakers ขึ้น
และ นิตยสาร CHANGEMAKERS เล่มนี้ ก็คอื หนึง่ ในความพยายาม
ของอโชก้าภายใต้โปรแกรมนี้
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สูงวัย ... ไม่ชรา

ภารกิจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย
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ภาพ >> พีระ วรปรีชาพาณิชย์

ถ้าโลกนี้มีการใช้ชีวิตที่เรียกว่าสไตล์ ‘เด็กแนว’
เราเชือ่ ว่า มันก็นา่ จะต้องมีค�ำ ว่าสไตล์ ‘(รุน่ )เดอะแนว’
สองสิ่งนี้ คำ�จำ�กัดความของมันอาจจะง่ายๆ และ
ใกล้เคียงกัน ด้วยคำ�ว่า ‘ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ�’
ดูแลร้านกาแฟ แฮงค์เอาท์ในสยามสแควร์ ไปจน
ถึงออกสเต็ปโชว์ลีลาในงานคอนเสิร์ต ถ้าวัยรุ่นทำ�ได้
ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร หากวัยรุ่น (เดอะ) อยากจะลุกขึ้น
มาลองทำ�บ้าง
7 ภาพนี้ คือผลลัพธ์จากการสังเกตความเป็นไป
ได้ทหี่ ลากหลายของผูส้ งู วัยผ่านกิจกรรมต่างๆ และการ
เลือกใช้ชีวิตของพวกเขาในอีกสเต็ปหนึ่งของช่วงชีวิตที่
น่าสนใจและมีสีสันไม่แพ้วัยเด็กหรือวัยรุ่นแม้แต่น้อย
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PROBLEM

ญPROBLEM
เรื่อง << กองบรรณาธิการ
ภาพ << ปริพัฒน์ สินมา

เพียงอีก 6 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากการมีประชากรเป็นผูส้ งู อายุ (คือคนทีม่ อี ายุ
เกิน 60 ปี) เกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
พร้อมกันกับทีค่ นรอบตัวเราจะกลายเป็นผูส้ งู วัย โครงสร้าง
ครอบครัวของไทยเราก็มลี กั ษณะเป็นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ มีอตั รา
การเกิดลดลง มีลูกหลานน้อยลง คนอยู่เป็นโสดมากขึ้น ซึ่งทำ�ให้
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีโอกาสทีจ่ ะอยูโ่ ดยลำ�พัง
สูงขึ้นกว่าเดิม
ในปี 2557 การสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า
ผู้สูงอายุ 59.5% ของจำ�นวนผู้สูงอายุทั้งหมด บอกว่า ตนเองไม่มี
สุขภาพทีด่ ี โดยผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ประสบกับโรคทีไ่ ม่สามารถสือ่ สาร
กับผูอ้ นื่ ได้ เช่น ความจำ�เสือ่ ม การกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้ การเคลือ่ นไหว
ไม่ได้ ซึ่งยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้ชีวิต พันธุกรรม และความเสื่อมถอย
ของร่างกาย ซึ่งรอการรักษามากกว่าการดูแลอย่างดีตั้งแต่เป็น
หนุ่มสาว แถมยังช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ต้องการการดูแลพิเศษ

ทัง้ การแพทย์ ครอบครัว การใช้ชวี ติ โดยทัว่ ไปต่างๆ ซึง่ มีความต้องการ
เฉพาะทางมากขึ้น เป็นความต้องการและความลำ�บากที่พวกเราเอง
ก็จะต้องประสบในอนาคต
หากเราและสังคมยังไม่เตรียมพร้อม เราจะขาดพืน้ ทีส่ งั สรรค์
นัดพบ ขาดเพือ่ นฝูงและกิจกรรมในสังคม ขาดระบบขนส่งสาธารณะ
ที่เอื้อต่อร่างกาย ขาดหนังสือตัวใหญ่ๆ อ่านง่ายๆ ขาดงานอดิเรก
ขาดงานทำ�ที่เหมาะ ขาดที่เที่ยวที่สะดวกสบาย ขาดที่ออกกำ�ลังกาย
ขาดบ้ า นที่ ไ ม่ ทำ � ให้ เ ราเสี่ ย ง ถึ ง ขั้ น ขาดเงิ น ใช้ จ่ า ย ไม่ มี บำ � เหน็ จ
บำ�นาญหรือเงินออมเพียงพอ มีโรครุมเร้า ขาดการเข้าถึงโรงพยาบาล
ในยามจำ�เป็น ปิดท้ายแถมด้วยความหดหู่ ซึมเศร้าและความเจ็บ
ป่วยทางด้านจิตใจ รู้สึกไร้คุณค่า ขาดการยอมรับ เป็นทุกข์จากการ
ขาดพื้นที่ทางสังคมไม่เหมือนที่พวกเราได้มีส่วนร่วมพบปะสังสรรค์
พูดคุยกับผู้คนเมื่อเป็นหนุ่มสาว
นอกจากนี้ รัฐบาลมักเห็นว่า ปัญหาของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่อง
เร่งด่วน เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ไม่จำ�เป็น ทั้งๆ ที่อีกไม่กี่ปี ตัวเราเอง
พ่อแม่พี่น้องของเรา กำ�ลังจะต้องประสบปัญหาชุดเดียวกัน

เราจะเตรียมพร้อมรับมือกับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างไร?
คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอายุ 60 ปี ขึน้ ไป อาจมีรา่ งกาย
ที่เสื่อมถอยลงตามวัย แต่ความแก่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ มีผู้สูงอายุ
มากมายทีแ่ สดงให้เราเห็นว่า คำ�ว่า ‘อาบน้�ำ ร้อนมาก่อน’ นัน้ มีความหมายมากเพียงใด คำ�ว่า ‘เก๋า’ นั้น น่าศึกษาขนาดไหน การเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือขุมทรัพย์ของคนรุ่นหลัง และสำ�หรับผู้สูงอายุ
มีหลายอย่างที่พวกเราจะช่วยกันเตรียมตัวได้ หลายๆ คน วัยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทำ�งานแม้แต่น้อย
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สร้างเป้าหมาย เปลี่ยนทัศนคติ
การส่งเสริมให้ผ้สู ูงอายุมีเป้าหมายในชีวิตจะทำ�ให้ผ้สู ูงอายุ
ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกที่มีประสิทธิภาพต่อครอบครัวและ
ชุมชนแทนที่จะเป็นภาระที่ต้องดูแล คนหนุ่มสาวตระหนักว่าวันหนึ่ง
ตัวเองก็ตอ้ งแก่ วัยชราคืออีกช่วงจังหวะหนึง่ ของชีวติ และคือวัยทีย่ งั
สามารถสร้างคุณประโยชน์ มีคุณค่า มีสังคม ใช้ชีวิต และมีความสุขได้

พัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ดูแลสุขภาพผูส
้ ง
ู อายุอย่างทัว
่ ถึง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพผูส้ งู อายุอาจไม่ใช่แค่หมอพยาบาล
แต่เราสามารถผลักดันให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมและเข้าใจได้ พร้อมกับ
สร้างการดูแลสุขภาพทีไ่ ม่ใช่เพียงการรักษาทีป่ ลายทาง และส่งเสริมให้
ผูส้ งู อายุสามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือเพือ่ นๆ วัยเดียวกันได้

พร้อมรับมือด้านการเงิน

เตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

กระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการออมเงินและสร้างความมั่นคง
ทางการเงินในระยะยาว พร้อมกับการสร้างรายได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการ
จ้างงานและการทำ�งานทีเ่ หมาะกับวัยและก่อให้เกิดรายได้

ปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ ลดมลภาวะ และสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ปลอดภัย
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มที ว่ั ถึง ในราคาทีผ่ สู้ งู อายุซง่ึ มีรายได้
น้อย สามารถเข้าถึงได้จริงและปลอดภัย พร้อมกับเตรียมพืน้ ทีส่ �ำ หรับ
การนันทนาการทางสุขภาพอย่างยัง่ ยืน เช่นสวนสาธารณะทีเ่ พียงพอ
ทัง้ ขนาด ความเหมาะสม และช่วงเวลาเปิดปิด รวมทัง้ การผลักดันให้มี
นโยบายหรือโครงการต่างๆ ทีช่ ว่ ยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับการ
มีสขุ ภาวะทีด่ ขี องผูส้ งู อายุ โดยผูส้ งู อายุมสี ว่ นร่วม

เชื่อมชุมชน
งานวิจัยหลายๆ ชิ้นระบุว่า การมีความสัมพันธ์และการ
เข้าร่วมในสังคมของผูส้ งู อายุจะทำ�ให้มสี ขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ผูป้ ระกอบการ
สังคมจึงพัฒนาแนวทางการก้าวข้ามอุปสรรคในด้านความเชื่อที่ว่า
วัยชราเป็นช่วงชีวิตที่เป็นภาระและต้องการการดูแล โดยนำ�คุณค่า
และความสามารถของผูส้ งู วัยมาก่อให้เกิดประโยชน์ผา่ นการพัฒนา
ตนเอง การสร้างรายได้ มีการจ้างงาน และการช่วยเหลือผู้อ่นื รวม
ทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนล้วนช่วยให้ชุมชนซึ่ง
รวมไปถึงคนรุ่นใหม่เข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น รับรู้ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ เกิดการระบุปัญหาและหาทางออกร่วมกัน แถมยังทำ�ให้
ผูส้ งู อายุมปี ฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนรอบตัวมากขึน้ ด้วย
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ไม่วา่ เราจะอายุเท่าไร สังคมสูงวัยเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ทีเ่ ราต้องเผชิญ รับมือร่วมกัน เปลีย่ นแปลง และพร้อมมีความสุขในวัยชรา

การเปลี่ยนแปลงของประชากร
สังคมสูงอายุระดับสุดยอด
สู่สังคมสูงวัย
(Super Aged Society)

2452

ประชากรไทยมีจำ�นวน 8.1 ล้านคน

2489-2507
ช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เข้ า สู่ ยุ ค
‘เบบี้บูมเมอร์’ ซึ่งมีอัตราการเกิดทั่วโลกสูง
มาก ในระยะเวลาอันสั้น

30 %

2494

พรบ.บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการระบุ ว่ า
‘ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว
เป็นอันพ้นจากราชการ’

จีนผ่อนผันนโยบายให้คู่สามี-ภรรยา
ทีเ่ ป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีลูก
คนที่ 2 ได้

2506-2526

2554

จำ � นวนประชากรไทยเข้ า สู่ ยุ ค ‘เกิ ด ล้ า น’
เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ หรือ ‘สึนามิ
ประชากร’ ทีม่ อี ตั ราการเกิดมากกว่า 1 ล้านคน
ต่อปี

2548

2522

ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged
Society) โดยมีจำ�นวนประชากรผู้สูง
อายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศ

จีนเริ่มนโยบายลูกคนเดียว

2525

รัฐบาลไทยกำ�หนดให้วันที่ 13 เมษายนของ
ทุกปีเป็น ‘วันผู้สูงอายุ’

2547

ญี่ปุ่นแก้กฎหมายเสถียรภาพการจ้างงานผู้สูงอายุ
โดยขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี เป็น 65 ปี

2542

องค์การสหประชาชาติก�ำ หนดให้ทกุ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันผูส้ งู อายุสากล’
(International Day of Older Persons - International Day of Aging)
16

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
(Complete Aged Society)

สังคมสูงอายุ
(Aged Society)

2548
2558

10 %
15.9 %

2564
2578

20 %

ประเทศไทยจะเริ่มมีจำ�นวนผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) มากกว่าจำ�นวนเด็ก (ตํ่ากว่า 15 ปี)

ไทยจะก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ ร ะดั บ
สุดยอด (Super Aged Society) โดย
มี จำ � นวนประชากรผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า
ร้ อ ยละ 30 ของประชากรทั้ ง ประเทศ

2561

2578

			

2558

2564

ปัจจุบันไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน โดยมี
จำ�นวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 10.4 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของประชากรทัง้ ประเทศ
โดยทั่ ว โลกมี ป ระเทศญี่ ปุ่ น เยอรมนี และ
อิตาลี ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด
(Super Aged Society) ไปแล้ว

ไทยจะก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ (Complete Aged Society) โดย
มีจำ�นวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อย
ละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

2593
ประชากรผูส้ งู อายุ (60 ปีขน้ึ ไป) จะคิดเป็น
ร้อยละ 22 ของประชากรทั่วโลก

ที่มา
- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
- การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
- www.who.int/ageing/about/facts/en/
- www.thailandometers.mahidol.ac.th/
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ความเชื่อ

คนในสังคมมองผู้สูงอายุเป็นภาระของ
สังคมที่ต้องดูแล ทั้งที่จริงแล้วผู้สูงอายุ
มองว่าตนยังสามารถทำ�อะไรเพือ่ สังคม
ได้อีกมากมาย

คนดูแล
ปั จ จุ บั น ลู ก หลานเริ่ ม แยกตั ว จาก
ครอบครั ว ไปทำ � งานต่ า งถิ่ น มากขึ้ น
ทำ � ให้ ค รั ว เรื อ นมี ข นาดเล็ ก ลง และ
รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ
เปลี่ยนไป โดยผู้สูงอายุไทยที่อยู่ตาม
ลำ�พัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตเมือง จะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พัง
คิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่านอกเขตเมือง
ซึ่งการจ้างผู้ดูแลส่วนตัว หรื อการอยู่
บ้านพักคนชรานัน้ มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ทำ�ให้
ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

สุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเป็ น โรค
เรื้ อ รั ง หรื อ โรคประจำ � ตั ว ซึ่ ง เกิ ด จาก
พฤติกรรม พันธุกรรม และความเสื่อมถอยของร่างกาย โดยจากการสำ�รวจ
พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้สูงอายุ
มีโรคประจำ�ตัวอย่างน้อย 1 โรค และ
เมือ่ มีอายุมากขึน้ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะไม่ไป
รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุ
ทีค่ ดิ ว่าโรคทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ ไม่มวี ธิ กี ารรักษา
ที่ได้ผล และเริ่มเดินทางไม่สะดวก
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ความมั่นคง
ทางการเงิน
หนึ่งในสามของผู้สูงอายุไทย มีรายได้
ต่ำ�กว่าเส้นความยากจน* โดยพึ่งพา
รายได้จากบุตรหลานเป็นหลัก และจาก
ผลสำ�รวจพบว่าผูส้ งู อายุในวัย 60-69 ปี
ยั ง คงต้ อ งทำ � งานอยู่ แต่ มี ร ายได้ ไ ม่
มั่นคง แม้จะมีเงินช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ ก็ยงั ไม่เพียงพอ และไม่มกี ารออม
เงินระยะยาว

โครงสร้างพื้นฐานในสังคม
เช่น ระบบขนส่งสาธารณะที่ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยงั คงต้องพึง่ พา ซึง่ มีเส้นทางที่
ไม่ครอบคลุม และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ
ไม่เอือ้ ต่อการพึง่ พาตนเอง ทำ�ให้ผสู้ งู วัย
หลายคนเลื อ กที่ จ ะอยู่ แต่ ในบ้ า น ไม่
ออกไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การเตรียมตัว
สู่วัยสูงอายุ
ประชากรจำ � นวนมากที่ กำ � ลั ง จะเป็ น
ผู้สูงอายุ ไม่เห็นความสำ�คัญของการ
เตรี ย มตั ว สู่ ค วามสู ง วั ย ทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล และระดับประเทศ ถึงแม้
หลายหน่วยงานจะเร่งดำ�เนินงานตาม
นโยบาย แต่ยังคงมีข้อท้าทายอีกมาก
ซึ่งผู้ที่เห็นความสำ�คัญในการเตรียมตัว
เพื่อวัยสูงอายุส่วนใหญ่คิดว่า ควรเริ่ม
เตรียมตัวตั้งแต่กอ่ นอายุ 50 ปี
*เส้นความยากจน (Poverty Line) คือ การวัดความยากจนโดยคำ�นวณความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตออกมาเป็นตัวเงิน
โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำ�กว่าเส้นความยากจน ก็จะพิจารณาว่าผู้นั้นเป็นคนจน

มี พ้ื น ที่ ส าธารณะให้ ผู้ สู ง อายุ
ได้พบปะ ได้อ อกกำ�ลั ง กายและ
แสดงออกทางภูมปิ ญ
ั ญา ความคิด
ความต้องการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในชุมชน

เรียนรู้ตลอดชีวิต สนุก และมีคุณค่า

ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย
สำ�หรับทุกคน

องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถจัด
ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ

20

โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข
เปิดบริการส่วนงานพิเศษสำ�หรับผู้สูง
อายุ มีกองทุนและหลักประกันสุขภาพ
ที่ผู้สูงอายุทุกคนเข้าถึงได้ ครอบคลุม
อาการเจ็บป่วยต่างๆ ทัง้ ทางกายและใจ

สมาชิกครอบครัวคือคนสำ�คัญ
ที่จะคอยพูดคุย และพาผู้สูงอายุ
ไปไหนมาไหน และส่งเสริมให้
ได้ทำ�กิจกรรมที่สนใจ

รัฐสามารถพัฒนาระบบคมนาคม
โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะให้
เข้าถึงง่าย ด้วยเส้นทางทีค่ รอบคลุม
และโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ �ำ นวยความ
สะดวกแก่ผสู้ งู อายุ เช่น รถเมล์ชานต่�ำ
ทีน่ ง่ ั สำ�หรับรถเข็น เป็นต้น

องค์กรเอกชนสามารถตัง้ กองทุนสำ�หรับ
พนั ก งานเกษี ย ณอายุ และจ้ า งงาน
ผู้สูงอายุในลักษณะงานที่เหมาะสมกับ
วัย เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีรายได้ มีสังคม
และมีคณ
ุ ค่า รวมถึงการจัดกิจกรรมเพือ่
ช่วยส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
ปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ ด้วยการ
ออกแบบ Universal design เพือ่ ให้
เหมาะสมกับผู้สูงวัย
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สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ที่จะมาถึงในวันข้างหน้า ต้องการ
การเตรียมตัวในวันนี้
แม้วา่ สังคมของเราจะยังไม่ได้มคี นแก่จ�ำ นวนมหาศาล แต่นนั่
ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีคนแก่อยู่ในสังคมหนุ่มสาว ปัญหาหลัก ของ
ผู้สูงอายุอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ และสุขภาพด้านการเงิน ซึ่งเมื่อผนวกรวมเข้ากับศักยภาพของ
พวกเราแล้ว เราสามารถเข้ามาจัดการปัญหา สร้างการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงได้ในหลายมิติ เช่น
ในระดับ ครอบครัว คนหนุ่มสาวสามารถเดิน
ทางร่วมกับผูใ้ หญ่ในบ้าน ขับรถให้ ช่วยยกของ ช่วยทำ�งานทีผ่ สู้ งู วัยทำ�
ไม่ได้ ไม่ปล่อยให้ของในบ้านเกะกะจนผู้สูงอายุเดินไม่สะดวก มีราว
จับในห้องน้ำ� ติดตั้งพื้นกันลื่น หรือเลือกสร้างบ้านที่ผู้สูงวัยไม่ต้องปีน
บันไดหลายชั้นขึ้นบ้าน ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำ�สิ่ง
ที่เขาทำ�ได้ ใส่ใจที่จะใช้เวลาร่วมกัน และสังเกตความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำ�เสมอ

ชุมชน

ผู้สูงอายุผ่านการสมทบค่าจ้าง ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
มีคุณภาพดีและราคาถูกเพื่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
พื้นที่สาธารณะสำ�หรับคนทุกวัย มีการคมนาคมที่สะดวกและผู้สูงวัย
ใช้ได้จริง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะและร่วมกิจกรรมกับวัยอื่นๆ
และที่ขาดไม่ได้ คือ บริษัทเอกชน ต่างๆ ที่
มีความคล่องตัวสูงและทันสมัย เอกชนเป็นความหวังสำ�คัญของสังคม
น่าอยู่ เอกชนที่เราเป็นลูกค้า เป็นเจ้าของ เป็นที่ทำ�งานของพวกเรา
หลายคน ของผู้สูงอายุหลายคน ก็สามารถปรับปรุงให้อาคารสถานที่
เหมาะกับผู้สูงวัย ขยายอายุการทำ�งานให้กับพนักงานที่ยังมีศักยภาพ
มีกองทุนสำ�รองสำ�หรับพนักงานที่เกษียณ จ้างกลุ่มสหกรณ์ผู้สูงอายุ
ทำ�งานบางอย่าง หรือทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมทีไ่ ปช่วยพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของผู้สูงอายุให้สะดวกปลอดภัย เป็นต้น
เมื่ออ่านถึงตรงนี้ เราอาจเห็นปัญหาหลายระดับ และเห็น
ภาพตัวเราหนึ่งคนมีบทบาทได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะบทบาทไหน เรา
เปลี่ยนแปลงโลกได้ และเราหลายคนทั้งในไทยและหลายประเทศก็
กำ�ลังเริ่มเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมๆ กันอยู่ในขณะนี้

เป็นอีกส่วนสำ�คัญในการแก้ปัญหาใหญ่ๆ
หลายอย่าง อาสาสมัครท้องถิ่น หรืออสม.เป็นบุคคลสำ�คัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยเหลือด้านการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีการดูแลอย่างต่อเนื่องกว้าง
ขวาง และต้องอย่าลืมเรือ่ งสุขภาพจิต ซึง่ เราอาจช่วยกันทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
มีความสุขขึน้ ได้ดว้ ยชมรมผูส้ งู อายุ มีสถานทีอ่ อกกำ�ลังกายหรือพบปะ
สนับสนุนสินค้าทีผ่ สู้ งู อายุท�ำ หรือการปรับกิจกรรมต่างๆ ทีช่ มุ ชนจัดอยู่
แล้วให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมได้
ในระดับ รัฐ ระดับที่เมื่อปรับ เปลี่ยน สร้าง เราจะได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ก็สามารถพัฒนาเตรียมพร้อม
รับสังคมสูงวัยได้ในหลายด้าน เช่นการปรับระบบประกันสุขภาพ
ให้ครอบคลุมทุกโรควัยชรารวมถึงโรคทางสุขภาพจิต พัฒนาทักษะ
ผูส้ งู อายุในด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาสังคม ส่งเสริมการจ้างงาน
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SOLUTION

ษKNOW

0

เรื่อง << ปาจรีย์ ไตรสุวรรณ

คริส อันเดอร์ฮิลล์
ความมีชีวิตชีวาคือ ‘BasicNeeds’
“สิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้คนเราแก่ตวั ลงอย่างมีความสุขนัน้ มีเพียงสองอย่าง
คือการมีสขุ ภาพกายทีแ่ ข็งแรง และการมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ถ้าคุณถามผม
ว่าเราจะเริ่มทำ�ให้ผู้สูงอายุแก่ตัวโดยมีทั้งสองอย่างนั้นได้ด้วยวิธีการ
ไหน ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการทำ�ตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอด แม้ว่า
ระดับความแข็งแรงจะลดลงตามอายุที่มากขึ้นก็ตาม”
“ถ้าหากสุขภาพกายทรุดโทรม สุขภาพใจก็จะถดถอยตามอย่าง
รวดเร็ว และหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ผู้สูงอายุกลัวมากที่สุด
คือเป็นภาระของลูกหลานที่ตัวเองรัก”
คริสริเริ่มโครงการตัวอย่างของการรักษาสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ
ในประเทศที่ยังขาดความช่วยเหลือในด้านนี้ โดยเน้นพัฒนาด้านการ
รักษาจิตใจและทำ�ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวาโดยอาศัยกลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชนเป็นเครือ่ งมือในการทำ�งาน แม้หลายประเทศจะมองว่าการรักษา
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นเรื่องไม่จำ�เป็นและละเลย
หลังนำ�ร่องโครงการต่างๆ และการสร้างองค์กรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุในประเทศกำ�ลังพัฒนาแล้ว
โครงการ BasicNeeds ของคริสมุง่ เน้นการรักษาและให้การสนับสนุน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ซึ่งกลายเป็นโครงการที่พลิกโฉมหน้า
วงการแพทย์ เนือ่ งจากเป็นโครงการทีใ่ ช้งบประมาณต่�ำ และอาศัยเพียง
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น และยัง
พัฒนาผลลัพธ์ทด่ี เี พือ่ ทำ�ให้เกิดนโยบายรัฐใหม่ๆ ในการรักษาสุขภาพจิต
ผูส้ งู อายุอกี ด้วย
“โมเดลการทำ�งานของผมเน้นไปที่การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเข้าสังคมโดยเฉพาะการทำ�ให้คนแก่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นส่วนที่ผม
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ชอบที่สุด ความมีชีวิตชีวาหมายถึงการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นงานที่ผู้สูงอายุจะทำ�ได้ เช่น การดูแลทำ�ความสะอาดบ้าน การ
ทำ�สวนเล็กๆ น้อยๆ การอ่านหนังสือ แต่กจิ กรรมสำ�หรับผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ย
ทางจิตนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความเร็วของกิจกรรมเพือ่ ฝึกสมอง และผูส้ งู อายุ
จะรูส้ กึ มีความสุขเมื่อได้ทำ�อะไรดีๆ ให้กับบ้านของตัวเอง”
BasicNeeds จัดทำ�หน่วยจิตแพทย์เคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วย
เชี่ยวชาญด้านจิตเวชของภาครัฐและอาสาสมัครจากชุมชนเพื่อออก
ตรวจทุกๆ อาทิตย์และทุกๆ เดือนในบางพื้นที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ของคริสรับตรวจผูป้ ว่ ยนอกตามสถานพยาบาลต่างๆ และรับตรวจตาม
บ้านและชุมชน พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ BasicNeeds
ยังจ้างผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุเข้ามาทำ�งาน เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มี
ส่วนร่วมกับสังคม และไม่ต้องรอพึ่งลูกหลานเท่านั้น
“เรื่องสำ�คัญอีกเรื่องคือเราต้องไม่เห็นว่าความชราเป็นโรค การ
แก่ตัวลงเป็นช่วงหนึ่งของชีวิต และการเป็นคนแก่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมเหมือนกับคนหนุม่ สาว ผูส้ งู อายุกม็ คี วามต้องการในแบบของเขา
ผมเลือกวิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้คนเหล่านี้สูง
อายุอย่างมีความสุข”
“เราต้องเริ่มโดยการไม่คิดว่าคนแก่จะเป็นคนไม่แข็งแรงโดย
อัตโนมัติ คนแก่แข็งแรงครับ และเราต้องสร้างค่านิยมนีใ้ ห้สงั คมอย่าง
เร็วทีส่ ดุ ค่านิยมทีแ่ สดงว่าสุขภาพจิตทีด่ กี บั สุขภาพกายทีด่ เี ป็นจุดเริม่
ต้นที่ดีสำ�หรับการแก่ตัวที่ดี”

http://jscms.jrn.columbia.edu/cns/2009-04-14/iasevoli-timebanks/timebank.jpg/asset.jpg

เอดการ์ คาห์น

เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงินกับ ‘Care Bank’
หากลองจินตนาการว่าการไปเยี่ยมคนป่วย และผู้สูงอายุที่ใช้
ชีวิตคนเดียว หรือการเข้าร่วมกลุ่มดูแลรักษาชุมชนมีมูลค่าคล้ายเม็ด
เงิน และเรายังสามารถฝากและถอนกิจกรรมเหล่านัน้ มาใช้เมื่อมีคน
ต้องการความช่วยเหลือได้ โลกของเราจะเป็นอย่างไร
เอดการ์ คาห์น หนึง่ ในอโชก้าเฟลโลว์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้คดิ ค้นกลไกทีผ่ สมผสานระบบการเงินและการบริการผูส้ งู อายุเข้า
ด้วยกัน เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
แนวความคิดของเอดการ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมเดล
Time Bank ทีเ่ ขาเคยทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จมาก่อนแล้วในช่วงยุค
1980 หลังจากนั้นเอดการ์จึงเกิดไอเดีย Care Bank ซึ่งเป็นโครงการ
เพือ่ สังคมทีเ่ สริมสร้างกลไกเศรษฐกิจทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือชุมชนกับ
การดูแลผู้สูงอายุได้
Care Bank เป็นวิธที แี่ ลกเปลีย่ นระหว่างเงินกับเครดิตทีไ่ ด้จาก
การให้บริการทางสังคมหรือช่วยเหลือผู้อ่นื เช่น ธนาคารจะจ่ายเงิน
ชัว่ โมงละหนึ่งดอลลาร์เมื่อเราไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังของชุมชน โดยเครดิตหรือเงินดังกล่าวจะถูก
นำ�มาใช้ดแู ลสุขภาพผูส้ งู อายุขนั้ พืน้ ฐาน ซึง่ อยูน่ อกเหนือจากประกัน
ชีวิตหรือการสนับสนุนจากภาครัฐอื่นๆ
เอดการ์เติบโตมาในครอบครัวทีส่ อนให้เขามีความยุตธิ รรม เขา
เชือ่ ว่าคนทุกคนเกิดมาเท่ากัน เพศหรือเชือ้ ชาติไม่สามารถลดค่าความ
เป็นคนลงได้ หลังเรียนจบนิตศิ าสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล เอดการ์และ
ภรรยาได้ช่วยกันก่อตั้งวิทยาลัยนิติศาสตร์ช่ือว่า เดวิด เอ. คลาร์ก
ซึง่ เป็นวิทยาลัยแห่งแรกทีม่ นี กั ศึกษาเป็นผูห้ ญิงอยูเ่ กินครึง่ ผิดไปจาก
คณะนิติศาสตร์ทั่วๆ ไปที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

หลังป่วยด้วยอาการหัวใจวายในช่วงปี 1980 เอดการ์จึงตั้งใจ
สร้างระบบที่สามารถนำ�มาปฏิบัติได้จริงเพื่อเพิ่มมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งนำ�ไปสู่การริเริ่มโครงการ Care Bank ในเวลาต่อมา โดย
เอดการ์ยดึ หลักความเชือ่ ห้าข้อทีว่ า่ หนึง่ มนุษย์ทกุ คนมีสว่ นช่วยเหลือ
สังคม สอง การทำ�งานมีคา่ มากกว่าเงิน สาม การตอบแทนกันและกัน
ทำ�ให้คนเท่ากัน สี่ ชุมชนเข้มแข็งกว่าปัจเจก และ ห้า ทุกเสียงสะท้อน
ต้องถูกรับฟัง
Care Bank เน้นการเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาในด้านที่มักไม่ถูก
รวมเข้ า กั บ การดู แ ลที่ รั ฐ บาลมี ใ ห้ เช่ น informal care การลด
ความเครียดในหมูผ่ สู้ งู อายุ เยีย่ มผูส้ งู อายุทใี่ ช้ชวี ติ โดดเดีย่ ว เตือนให้
ผู้สูงอายุทานยาให้ตรงกับที่หมอสั่ง ช่วยพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ไป
ซือ้ ของ และไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ช่วยเหลือผูส้ งู อายุซอ่ มข้าวของ
และทำ�ความสะอาดบ้าน
เอดการ์เชือ่ ว่าปัญหาหนึง่ ของสังคมคือเทคโนโลยีทกี่ �ำ ลังทำ�ให้
คนห่างออกจากชุมชน ซึ่งงานวิจัยระบุว่าการมีส่วนร่วมในสังคมจะ
ทำ�ให้สขุ ภาพจิตของทัง้ ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุดขี นึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญ รวม
ไปถึงกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสภาพจิตเสื่อมด้วย
ผูส้ งู อายุทเี่ ลือกจะอยูท่ บี่ า้ นมากกว่าไปบ้านพักคนชราจึงจำ�เป็น
ต้องมีคนดูแลเรื่องกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้ผู้สูงอายุยังคง
ความแข็งแรง ซึ่งนอกจากจะชะลอการเข้าสู่บ้านพักคนชราแล้ว
ยังเป็นการลดค่าใช้จา่ ยทีร่ ฐั จะต้องใช้เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุในบ้านพักของ
รัฐอีกด้วย
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ดร.สุเรช คูมาร์

การรักษาต้องไม่พึ่งพาแค่หมอและโรงพยาบาล
นอกจากการจัดการความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้สูงวัยโดยใช้
ชุมชนเป็นตัวช่วยแล้ว ดร.สุเรช คูมาร์ แพทย์ชาวอินเดียผู้อุทิศการ
ทำ�งานกว่า 20 ปี ในการเยียวยาจิตใจผู้สูงอายุมองว่าการรักษาโรค
เรื้อรังและโรคที่รักษาไม่หายยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ชุมชนเองก็
สามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ด้วย
“เราไม่สามารถพึ่งพาโรงพยาบาลตลอดเวลาได้ เราจะพาคน
แก่ไปโรงพยาบาลทุกๆ ครัง้ ได้อย่างไร ปัญหาทีเ่ กิดจากโรคเรือ้ รังและ
โรคทีร่ กั ษาไม่หายไม่ใช่แค่ปญ
ั หาทางการแพทย์ แต่เป็นปัญหาสังคม
และสุขภาพจิต ชุมชนต้องรูว้ า่ จะรับมือกับภาวะอารมณ์ออ่ นไหวของ
ผูป้ ว่ ยสูงอายุได้อย่างไร 70-75% ของผูป้ ว่ ยสูงอายุตอ้ งการความช่วย
เหลือด้านนี้ ต้องการคนคุยและคนให้กำ�ลังใจ ไม่ว่าจะเป็นคนใน
ละแวกบ้าน ครอบครัว เพื่อนฝูง เราจึงช่วยฝึกฝนทุกคนที่อยากช่วย
ดูแลผู้สูงอายุ ในช่วง 20 ปีมานี้ผมพยายามสร้างโมเดลการทำ�งานที่
อยู่บนพื้นฐานของชุมชน”
โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยสูงวัยของ ดร.สุเรช ทำ�งานอบรม
อาสาสมัครในชุมชนให้สามารถเข้าช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
สูงอายุในด้านต่างๆ ได้โดยเฉพาะการดูแล ในเบื้องต้นและการพูด
คุยเพื่อเยียวยาจิตใจ โครงการของ ดร.สุเรช เริ่มในชุมชนเล็กๆ เพื่อ
พิสูจน์ว่าโครงการที่ทำ�นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะได้เงินทุน
สนับสนุนจากรัฐ ซึ่งขณะนี้โครงการของ ดร.สุเรช ก็ยังคงดำ�เนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในอินเดียและต่างประเทศ
“ผมเคยเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย 3 ปี เราพยายามใช้
โมเดลการทำ�งานแบบเดียวกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกัน ปกติเรา
จะจัดการอบรมให้ทกุ คนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ทีอ่ นิ เดีย
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พยาบาลที่ผ่านการอบรมนี้ในเมืองที่ผมอยู่ มาจากศูนย์ของผมถึง
90% แต่ในประเทศไทยมีศูนย์ที่ทำ�หน้าที่บรรเทาผู้ป่วยมากกว่าใน
เมืองเคราล่า บ้านเกิดของผม บุคลากรทางการแพทย์ของไทยจำ�นวน
มากได้รับการฝึกฝนจากศูนย์บรรเทามาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงเน้น
อบรมอาสาสมัครทั่วไปในประเทศไทยมากกว่า เรามีพาร์ทเนอร์เป็น
องค์กรและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทีม่ เี งินสนับสนุนมาช่วยเหลือ
โครงการด้วย”
ดร.สุเรชสังเกตว่า “ในประเทศตะวันออก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะ
มีคนนอกเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน อย่างในประเทศไทย โดย
เฉพาะชนบท คุณจะเห็นได้เลยว่ามีคนมากมายที่พร้อมจะเปิดประตู
บ้านของเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยไม่มีใครคิดว่านี่
คือการรุกล้ำ�พื้นที่ส่วนบุคคล ผมมีความเชื่อในครอบครัวและชุมชน
มากกว่าการอยู่แบบปัจเจก ชุมชนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และมีพลังพอที่
จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน”

SOLUTION

PEOPLE
เรื่อง << ปาจรีย์ ไตรสุวรรณ
ภาพ << อาสาฬห์ สุภาจรรยาวัฒน์

เมื่อพูดถึงสังคมผู้สูงอายุ คนทั่วไปมักมีภาพในหัวแบบง่ายๆ
คือผู้สูงอายุกับลูกหลานในบ้าน ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ในร้านค้า
ริมถนนหรือสวนสาธารณะ แต่ในความจริงแล้วสังคมผูส้ งู อายุมคี วาม
หลากหลายทางอาชีพและความเป็นอยู่ไม่ต่างจากสังคมคนหนุ่มสาว
เพียงแต่เมือ่ แก่ตวั ลงแล้วไม่ได้มพี นื้ ทีแ่ สดงออกมากเท่าเด็กๆ จนกลาย
เป็ น สั ง คมที่ ถู ก ซ่ อ นไว้ แ ละไม่ มี ใ ครนึ ก ถึ ง อย่ า งเช่ น สองกรณี นี้
ผู้สูงอายุในบางพื้นที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตคล้ายกับที่พวกเราจินตนาการไว้

True Grit คนชราหลังลูกกรง
เบือ้ งหลังรัว้ เหล็กสูงทะมึนของทัณฑสถานนอร์ธเนวาดาทีต่ งั้
อยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองคาร์สนั ซิตี้ รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ดินแดนที่ใช้คุมขังนักโทษคดีอุกฉกรรจ์กว่า 1,600 ชีวิต แต่ใครจะไป
คิดว่าสิง่ ทีเ่ ราจะได้รสู้ กึ และจำ�ได้ตดิ ตาจริงๆ จากการเข้าเยีย่ มชมสถาน
ที่นี้ ไม่ใช่บรรยากาศหดหู่ที่มีคนหนุ่มตัวใหญ่มากมาย แต่คือการ
ต้อนรับจากชายชราร่วมแปดสิบคน

ย้อนกลับไปในปีค.ศ.2004 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของนักโทษสูงวัย
ในเรือนจำ�น่าเป็นห่วง เพราะสภาพแวดล้อมของเรือนจำ�ไม่เหมาะสม
กับผู้สูงวัย และกิจกรรมในเรือนจำ�ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำ�หรับ
นักโทษสูงอายุ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีหน่วยงานที่ดูแลนักโทษ
สูงวัยทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ผสู้ งู อายุได้ดอี ยูแ่ ค่เพียงหยิบมือเท่านัน้
กลุ่มนักโทษสูงอายุตกเป็นเป้าของการรังแกในคุกมากพอๆ
กับการใช้ชวี ติ นอกลูกกรง อัลเลน ซูลส์ หนึง่ ในนักโทษของทัณฑสถาน
แห่งนี้ให้สัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์ข่าวซีบีซีว่า “การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ
ในคุกมีจริง และมีมากเท่าๆ กับทีเ่ กิดขึน้ ในโลกภายนอก นักโทษสูงอายุ
มักจะเป็นเป้าของการถูกทำ�ร้ายและกลัน่ แกล้งภายในห้องขัง พวกเรา
เป็นเป้านิ่ง แม้ว่าพวกเราจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเมื่อก่อน หรือไม่ได้มี
ปฏิกิริยาตอบโต้เร็วเท่ากับเด็กๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะ
มีสิทธิ์เอาเปรียบเราได้”
สถานการณ์นี้ ทำ�ให้แมร์รี่ แฮร์รสิ นั ผูป้ ระสานงานการป้องกัน
การลวนลามทางเพศและเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยจิ ต เวชของทั ณ ฑสถาน
26

TRUE GRIT and
TRIANGLE SQUARE

นอร์ธเนวาดากังวลเป็นอย่างมาก และเริ่มดำ�เนินโครงการที่มีช่ือว่า
True Grit หรือโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานชีวิตให้นักโทษสูงวัยใน
เรือนจำ� เป็นโครงการใหม่เฉพาะที่ทัณฑสถานนอร์ธเนวาดาเท่านั้น
		 ในขณะที่โปรแกรมพัฒนาตนเองของทั ณ ฑสถานมุ่ ง พั ฒ นา
นักโทษอายุน้อย ฝึกให้ทำ�งานและให้การศึกษาภายในคุกจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่โครงการ True Grit มีโปรแกรมที่น่าสนใจสำ�หรับ
นักโทษสูงวัยทีม่ คี วามสามารถและสมรรถภาพร่างกายแตกต่างออกไป
และกลายเป็นบ้านใหม่ของนักโทษสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ถึง 86 ปี
โดยนักโทษที่ประสงค์จะเข้าร่วมต้องมีประวัติความประพฤติที่ดี เก็บ
กวาดที่นอน และเข้ารับการบำ�บัดภาคบังคับกับทัณฑสถานเพื่อลด
พฤติกรรมรุนแรง ซึง่ ประกอบไปด้วยโปรแกรมสำ�หรับบุคคลทีเ่ สพสาร
เสพติด การลดใช้ความรุนแรงในครอบครัว การจัดการความโกรธ บำ�บัด
การคุกคามทางเพศ และโปรแกรมรับฟังความรู้สึกเพื่อให้เห็นใจเหยื่อ
		 ทัณฑสถานนอร์ธเนวาดาเป็นหนึ่งในเรือนจำ�เพียงไม่กี่แห่งที่ี
รับคุมขังนักโทษสูงวัยโดยแยกออกจากกลุ่มนักโทษที่มีอายุต่ำ�กว่า
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ทำ � ให้ นักโทษสูงวัยที่ผ่านเกณฑ์ของทัณฑสถานต่างขอย้ายมาร่วม
โครงการทีน่ ่ี แมร์ร่ี แฮร์รสิ นั กล่าวว่า “เมือ่ ครัง้ ทีฉ่ นั ถูกย้ายมาประจำ�ทีน่ ี่
ในช่วงเดือนมกราคมปี 2004 ฉันเดินตรวจรอบๆ แล้วก็เห็นว่ามีนกั โทษ
สูงวัยจำ�นวนมากที่นอนอยู่เฉยๆ บนเตียง หรือนั่งบนรถเข็น แล้วก็ไม่
ทำ�อะไรเลยไปตลอดทั้งวัน เราไม่อยากเป็นบ้านสงเคราะห์ที่คนแก่
แค่มาอยู่แล้วก็จากไป พวกเขาจะต้องชดใช้อาชญากรรมที่ตัวเองก่อ
แต่ นั ก โทษสู ง วั ย เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง
หมายความว่าพวกเขาจะไม่มวี นั ได้ลดโทษ ถ้านักโทษสูงวัยมีสว่ นร่วม
ในโปรแกรมพัฒนาตนเอง พวกเขาจะได้ลดหย่อนโทษด้วย”
		 ภายในห้องหัตถกรรม โดนัลด์ สก๊อตต์กำ�ลังปล่อยให้ด้าย
โครเชต์สีเทาร้อยผ่านมือของเขาอย่างชำ�นาญ ชายวัย 63 ปีกำ�ลังถัก
โครเชต์อย่างขะมักเขม้น เขาเข้าร่วมโครงการ True Grit เมื่อสองปีที่
แล้วหลังรับโทษจำ�คุกมานาน 16 ปีจากข้อหาฆาตกรรม “เวลาทีน่ ผี่ า่ น
ไปเร็วมาก ผมอยู่ที่คุกนอร์ธเนวาดามาสองปีแต่ยังรู้สึกเหมือนเพิ่งมา
เมือ่ วานอยูเ่ ลย” เขาพูดระหว่างนัง่ ถักโครเชต์ขา้ งโต๊ะทีเ่ รียงรายไปด้วย
กองผ้าห่ม หมวกไหมพรม ตุ๊กตาแมว ถุงเท้า และของเล่น ซึ่งงาน
หัตถกรรมทัง้ หมดจะถูกส่งไปให้กบั คนไร้บา้ นและทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในอัฟกานิสถาน แมร์ร่ี แฮร์รสิ นั เล่าว่า “กิจกรรมทำ�ให้นกั โทษไม่งนุ่ ง่าน
และการถักโครเชต์เป็นแค่หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่ใช้ในการบำ�บัด
พฤติกรรมนักโทษ โดยการให้นกั โทษได้ท�ำ กิจกรรมเพือ่ ลดความเครียด”
		 “ทีน่ ไี่ ม่มขี โมยเลยสักครัง้ แม้แต่เรือ่ งลักเล็กขโมยน้อยก็ยงั ไม่มี
และไม่มีการแกล้งกันแบบแรงๆ เพราะว่าเราอายุเท่าๆ กันแทบจะ
ทั้งหมด” นายวิลเลียมส์ นักโทษสูงวัยอีกคนในโครงการเปรียบเทียบ
ชีวิตการอยู่ที่ทัณฑสถานนอร์ธเนวาดากับเรือนจำ�เดิม
		 โครงการ True Grit ยังมีอีกจุดมุ่งหมาย คือการลดอัตราการ
เจ็บป่วยของนักโทษสูงวัย คนสูงวัยทีน่ ก่ี ไ็ ม่ได้ตา่ งกับคนสูงวัยคนอืน่ ๆ ที่
มีโรคประจำ�ตัว ไม่ว่าจะหอบหืด โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง และอาการ
สมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่เพิ่มรายจ่ายให้กับเรือนจำ�เป็นจำ�นวนเงิน
มหาศาล คนชราบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและการเคลื่อนที่
ทำ�ให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก หรือบางคนไม่สามารถ
อาบน้ำ�หรือแต่งตัวได้ดว้ ยซ้�ำ ซึง่ กลายเป็นทีม่ าของการเรียนออกกำ�ลัง
บนรถเข็น เรียนบรรเทาอาการปวดและการยืดกล้ามเนือ้ รวมไปถึงการ
เล่ น เกมและกี ฬ าที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้ า กั บ บุ ค คลที่ มี ปั ญ หา
ทุพพลภาพ
		 นอกจากนีจ้ ติ แพทย์จะมาตรวจ และบำ�บัดนักโทษทุกสัปดาห์
สำ�หรับนักโทษที่มีปัญหาความโดดเดี่ยวที่เกิดจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ครอบครัว หรือคูส่ มรสไม่ได้มาเยีย่ มเป็นเวลานานหรือเสียชีวติ หมดแล้ว
ก่อนทีจ่ ะเริม่ โครงการ แมร์รกี่ ล่าวว่านักโทษสูงอายุกว่าครึง่ มีอาการป่วย
จากโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และอาการทางจิตอื่นๆ แต่ปัจจุบันมี
นักโทษเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับยาและการบำ�บัดจากจิตแพทย์
		 โครงการ True Grit ไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆ เพราะอุปกรณ์
หัตถกรรม รถเข็น และเครือ่ งดนตรีได้รบั บริจาคมาทัง้ สิน้ และยังมีอาสา
สมัครในชุมชนจำ�นวนมากที่มาสอนการพัฒนาตนเอง ตั้งแต่การดูแล

สัตว์เลี้ยง การทำ�กายบริหาร ไปจนถึงวิชาการแสดงและภาษาสเปน
		 เชสลีย่ ์ สปริง อาสาสมัครสอนวิชาการเขียนและการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมให้กับทัณฑสถานสัปดาห์์ละหนึ่งครั้งเล่าว่า “ฉันคิดว่า
โครงการนี้ทำ�ให้นักโทษได้เป็นตัวเอง และได้ทำ�อะไรมากมายอย่างที่
ไม่เคยได้ท�ำ มาก่อนโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกซ้อมหรือรังแก แต่โครงการ
ก็ยังมีจุดที่ถูกโจมตีอยู่บ้าง หลายคนคิดว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสำ�หรับ
นักโทษสถานหนัก เพราะนับว่าอาชญากรไม่ได้ถกู ลงโทษอย่างสาสม”
		 แมร์รี่ แฮร์รสิ นั ผูก้ อ่ ตัง้ โครงการอธิบายในประเด็นนีว้ า่ “มีเหยือ่
ของอาชญากรรมหลายคนทีไ่ ม่เข้าใจว่าทำ�ไมเราถึงให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมกับคนที่สร้างอันตรายให้กับชุมชน และยังมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะก่ออาชญากรรมซ้�ำ แต่ตอนนีน้ กั โทษหลายคนมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ และ
เรายังสามารถลดรายจ่ายด้านการแพทย์ของนักโทษไปได้จ�ำ นวนมาก
จำ�นวนหมอที่ต้องเข้ามาตรวจในคุกก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่เริ่ม
โครงการมามีนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวมากขึ้น และจนถึงตอนนี้ยัง
ไม่มีใครก่ออาชญากรรมซ้ำ�จนเป็นเหตุให้ถูกส่งกลับมาเลย”

Triangle Square บ้านหลังใหม่ใช้งบน้อย
ของเพศทางเลือก

		 การกีดกันเพศทางเลือกในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของโลกค่อยๆ ลดลง
สังคมคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ค่อยๆ เปิดกว้างและเข้าใจมากขึ้น แต่
สำ�หรับผู้สูงอายุที่เป็นเพศทางเลือก เป็นกลุ่ม LGBT แล้ว ชีวิตไม่ใช่
เรือ่ งง่ายเลย ปัญหาใหญ่ขอ้ แรก คือปัญหาสุขภาพ เพราะมีสถานบริการ
สุขภาพเพียงไม่กแี่ ห่งเท่านัน้ ทีใ่ ห้บริการสำ�หรับเพศทางเลือกทีอ่ ายุมาก
และผ่านการแปลงเพศมาแล้ว พวกเขาจึงจำ�เป็นต้องได้รับการรักษา
เฉพาะทางซึ่งไม่มีให้บริการในบ้านพักคนชราทั่วๆ ไป เลสเบี้ยนหรือ
ชายแปลงเพศสูงวัยมักขาดการตรวจภายในและการตรวจมะเร็งที่
เจาะจง รวมไปถึงการตรวจเชื้อ HIV ที่คนชราก็มีโอกาสติดเชื้อได้มาก
เท่าๆ กับคนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า และทีน่ า่ ตกใจคือจำ�นวนผูส้ งู อายุทตี่ ดิ เชือ้
HIV ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีอีกด้วย
		 เจ้าหน้าที่เวย์แลนด์จาก SAGE หรือ องค์การเพื่อการบริการ
และสนับสนุนเงินทุนแก่ผสู้ งู อายุเพศทางเลือก (Services & Advocacy
for LGBT Elders) กล่าวว่าการฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์เพือ่ รับมือ
กับวัฒนธรรมเพศทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไปได้ แต่สภาพ
ปัจจุบนั สังคมยังคงไม่มกี ารเตรียมพร้อม “หลายครัง้ ทีเ่ ราเดินเข้าไปใน
บริษัทประกันภัยหรือศูนย์พยาบาล เรามักพบบุคลากรที่ไม่เคยรักษา
ผู้สูงอายุเพศทางเลือกมาก่อน”
		 การกีดกันเพศทางเลือกในบ้านพักคนชราทั่วๆ ไปก็เป็นความ
ท้าทายอีกข้อหนึง่ เมลิสซ่า รอธสไตน์ รองอธิบดีของ Equal Rights Center
ชีว้ า่ งานวิจยั ในปีทผี่ า่ นมาระบุวา่ กลุม่ ตัวอย่างคูร่ กั เพศทางเลือก 48%
ทีก่ �ำ ลังมองหาบ้านพักคนชราได้รบั การบริการทีแ่ ตกต่างจากคนทัว่ ไป
ซึ่งรวมถึงการไม่ได้ข้อมูลว่ายังมีห้องว่างอยูห่ รือไม่ การถูกคิดเงินเพิ่ม
ในเรือ่ งทีไ่ ม่จ�ำ เป็น และถูกบังคับให้แยกกันส่งใบสมัครเพราะไม่ยอมรับ
ใบสมัครในฐานะคู่ครอง
		 “เรากำ�ลังอยู่ในยุคสมัยที่ชาวเพศทางเลือกมีกฎหมายมา
คุ้ ม ครองและปกป้ อ งพวกเขาจากการกี ด กั น และการกลั่ น แกล้ ง ”

เจ้าหน้าทีเ่ วย์แลนด์กล่าว การจะแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้หมายถึงการทำ�ให้กลุม่
เพศทางเลือกรับรู้สิทธิของตนเอง
		 เป้าหมายคือการสร้างสังคมตัวอย่างที่จะเป็นต้นแบบของ
ชุมชนที่จะคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า สิ่งที่เราทุกคนต้องทำ�ไม่ใช่
แค่การสร้างตึก แต่เป็นการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง
		 “วิกฤติการหาบ้านในราคาที่จ่ายได้ กำ�ลังเกิดขึ้นทั่วอเมริกา”
เจนนิเฟอร์ โฮ ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์กรพัฒนาที่อยู่และผังเมืองของ
สหรัฐอเมริกาเล่าว่า “อเมริกากำ�ลังเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้สูญเสียรายได้ ในขณะที่บ้านในราคา
สมเหตุสมผลก็หายากขึ้น อเมริกาต้องจัดการความต้องการด้านที่อยู่
ของคนชรา และความต้องการทีอ่ ยูข่ องกลุม่ LGBT ก็เป็นหนึง่ ในความ
ต้องการของประชาชน และเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มสาวอย่างพวกเรา
ที่จะดูแล”
		 การแก้ปญ
ั หาเริม่ ต้นในปี 2007 ด้วยการสร้างบ้านพัก Triangle
Square ในย่านเวสต์ฮอลลีวูดของลอส แองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยเป็นหนึง่ ในแผนระยะยาวเพือ่ สร้างบ้านพักในราคาทีจ่ า่ ยได้ส�ำ หรับ
กลุม่ คนชราเพศทางเลือก รวมไปถึงแผนการสร้างชุมชนเพศทางเลือก
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในหมู่ ผู้ สู ง วั ย ตึ ก มู ล ค่ า 21.5 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ นี้
ประกอบไปด้วยห้องจำ�นวน 104 ยูนิตสร้างมาเพื่อผู้สูงอายุรายได้ต่ำ�
และหนึ่งในสามของบ้านพักแห่งนี้ถูกแบ่งพื้นที่เอาไว้สำ�หรับผู้สูงวัยที่
ติดเชื้อ HIV ที่สุ่มเสี่ยงต่อการต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
		 อลิซ เฮอร์แมน วัย 78 เป็นหนึ่งในผู้อาศัยในตึก Triangle
Square เล่าว่า “ฉันเศร้าและทุกข์มากตอนย้ายเข้ามาอยู่ที่น่ีเมื่อช่วง
ปี 2009 หลังจากซิลเวียคนรักของฉันจากไปตัง้ แต่อายุ 45 ปี ฉันร้องไห้
เสียใจอยู่นานมาก และนานมากหมายถึงเป็นปีๆ”
		 การอยู่ ใ นสั ง คมเพศทางเลื อ กทำ � ให้ อ ลิ ซ สามารถเล่ า เรื่ อ ง
เปิดใจกับเพื่อนๆ ได้ในแบบที่อลิซทำ�ไม่ได้กับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ที่ไม่ได้
มีรสนิยมทางเพศแบบเดียวกัน แม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มมีบ้านพักคนชรา
สำ�หรับเพศทางเลือกสร้างขึน้ ใหม่อยูท่ ว่ั ประเทศ แต่กอ็ าจสายเกินไปแล้ว
สำ�หรับผูส้ งู อายุเพศทางเลือกบางคน
		 ที่ Triangle Square ผู้สูงอายุสามารถนั่งผ่อนคลายริมสระน้ำ�
และดูโทรทัศน์ดว้ ยกันในห้องนัง่ เล่น หรือนัง่ มองวิวด้านนอกจากล็อบบี้
ที่ตกแต่งด้วยกระจกใสบานใหญ่
		 “บางครั้งเราก็เรียกที่นี่ว่าตู้ปลา เพราะเราสามารถมองดูโลก
ภายนอกได้อย่างปลอดภัยจากที่นี่” อลิซกล่าว
ที่มา : “Inmate is their name, True Grit is their gain” โดย Ed Vogel จาก
reviewjournal.com / “Canada urged to segregate elderly prisoners” โดย Alison
Crawford จาก cbc.ca / “Why LGBTQ Seniors Need a Housing Strategy of
Their Own” โดย Shauna Miller จาก citylab.com / “After ‘I Do’: LGBT seniors
struggle for affordable housing” โดย Leo Duran จาก scpr.org
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SOLUTION

CHANGE

เรื่อง << กองบรรณาธิการ
ภาพ << กฤตฏิ์ สงฆ์ประสิทธิ์

E L D E R- F R I E N D LY
HOME

ในช่วงเวลานี้ คุณพ่อคุณแม่ของหลายๆ คนคงเข้าสูว่ ยั เกษียณอายุกนั แล้ว พร้อมกับทีค่ ณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่าทีบ่ า้ น
ก็มอี ายุมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ พวกเขาต้องใช้เวลาอยูท่ ่ี ‘บ้าน’ มากขึน้ ด้วยสภาพร่างกายทีอ่ าจไม่แข็งแรงเหมือนเก่า
แล้วเราพอจะทำ�อะไรได้บา้ ง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวอยูบ่ า้ นได้อย่างมีความสุขมากขึน้ ?

ห้องนอน

ห้องน้ำ�

ห้องครัว

- ควรอยูช่ น้ั ล่าง สามารถเข้าห้องน้�ำ ได้สะดวก
และเตียงควรมีความสูงประมาณ 40 ซม.
หรือจากพื้ น ถึ ง ข้ อ พั บ เข่ า เพื่ อ ให้ ลุ ก นั่ ง
สะดวก
- เลือกใช้ฟกู ทีน่ อนแบบลอน เหมาะสำ�หรับ
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียง

- ควรอยู่ใกล้ห้องนอน หรืออยู่ในห้องนอน
- ความกว้างประมาณ 150-200 ซม. และ
แบ่งพื้นที่ส่วนที่เปียกกับแห้งให้ชัดเจน
- พืน้ เรียบ แต่ไม่ลน่ื และเลือกกระเบือ้ งปูพน้ื
ที่มีลวดลาย เพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน
ป้องกันการหกล้ม
- โถชักโครก ควรเป็นแบบนั่ง มีที่พิง และ
โถสูงจากพื้นประมาณ 45 ซม. เพื่อให้
นั่งสะดวก
- มีปุ่มฉุกเฉินในระยะเอื้อมถึง

- มีพื้นที่เพียงพอให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้
- ระดั บ ของเคาน์ เ ตอร์ หรื อ เตา ควรอยู่
ประมาณ 75 ซม. ไม่สูงหรือต่ำ�เกินไป
- ก๊ อ กน้ำ � ควรเป็ น แบบก้ า นโยก เพื่ อ ให้
สะดวกในการเปิดปิด
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ห้องรับแขก

บันได

ประตู

- เก้ า อี้ ค วรเป็ น ทรงสู ง เนื้ อ แน่ น แข็ ง แรง
มีเบาะให้นั่งสบาย และมีที่เท้าแขน
- เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ควรเป็นแบบมุมมน

- ขั้ น บั น ไดสู ง ไม่ เ กิ น ขั้ น ละ 15 ซม.และ
ควรเป็นขัน้ บันไดทึบ ไม่เปิดช่องโล่ง เพือ่ ให้
เดินง่ายและป้องกันการสะดุดล้ม
- ควรมีชานพักทุก 2 เมตร
- มีราวจับทีเ่ รียบแต่ไม่ลน่ื

- มีความกว้าง 90 ซม. ขึน้ ไป เพือ่ ให้รถเข็น
สามารถผ่านได้
- ที่ ดี ท่ี สุ ด ควรเป็ น ประตู แ บบบานเลื่ อ น
เพราะเปิดปิดได้งา่ ย และช่วยผ่อนแรง
- ใช้กา้ นโยก แทนลูกบิด เพือ่ สะดวกในการจับ
และเปิดปิด

15

ทีม่ าข้อมูล : คูม่ อื บ้านใจดี บ้านทีอ่ อกแบบเพือ่ คนทุกคน
(Universal Design Home) โดย สสส.
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SOLUTION

CHANGE
เรื่อง << ศศิวรรณ โมกขเสน, ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต

Hogewey

ลองนึกภาพหมูบ่ า้ นทีเ่ ต็มไปด้วยผูส้ งู อายุปว่ ยโรคสมองเสือ่ มหรือ
อัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงมาอยู่รวมกันถึง 152 คน และได้รับการดูแลโดย
จัดฉากให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ใน ‘โลกจริงเสมือน’ ฟังดูแล้วเหมือนหลุด
มาจากภาพยนตร์ แต่นี่คือบ้านพักคนชราจริงที่สนับสนุนโดยรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์
หมูบ่ า้ นแห่งนีม้ จี ตั รุ สั กลางเมือง ซูเปอร์มาร์เก็ต คาเฟ่ ร้านทำ�ผม
ร้านอาหาร หรือโรงหนัง แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือที่นี่มีประตูเข้าออก
หมูบ่ า้ นเพียงแห่งเดียว และมีกล้องคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชดิ คน
ชรา 6-7 คนที่มาจากพื้นฐานใกล้เคียงกันจะถูกจัดให้อยู่ในบ้านหลัง
เดียวกันจากบ้านทัง้ หมด 23 หลัง แต่ละหลังตกแต่งต่างกันไปตามพืน้ ฐานการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น บ้านสำ�หรับคนที่เคยอยู่ใน
เมือง หรือบ้านสำ�หรับคนทีเ่ คร่งศาสนา นอกจากนีย้ งั ตกแต่งตามยุคที่
ความทรงจำ�ระยะสั้นของพวกเขาหยุดทำ�งาน เช่น 1950s 1970s หรือ
2000s อีกด้วย คนชราทุกคนจะได้รบั การสนับสนุนให้ใช้ชวี ติ ตามปกติ
เช่น ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกลับมาทำ�กับข้าว โดยมีผู้ดูแลใกล้ชิด
กว่า 250 คนที่ถูกเทรนด์มาไม่ให้ขัดเวลาผู้สูงอายุเล่าเรื่องเก่าๆ แต่ก็
ไม่หลอกลวงหากถูกถามถึงปัจจุบัน เพราะผลสุดท้ายแล้วผู้ป่วยก็จะ
จำ�ได้แต่อดีตเก่าๆ มากกว่าเรื่องราวที่ผู้ดูแลเพิ่งบอกไปอยู่ดี
เทียบกับบ้านพักคนชราแบบปกติแล้ว ผลปรากฏว่าผูส้ งู อายุทพี่ กั
ในหมูบ่ า้ นนีม้ คี วามต้องการใช้ยาลดลง ทานอาหารได้ดขี นึ้ อายุยนื ขึน้
และดูมีความสุขมากกว่าอีกต่างหาก
www.hogeweyk.dementiavillage.com/en

OOMPH!

ในวัย 26 ปี Ben Allen เดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่อังกฤษ
หลังเก็บประสบการณ์สอนเรื่องการออกกำ�ลังกายสำ�หรับผู้สูงวัยใน
สเปนและออสเตรเลีย เขาพบว่าบ้านพักคนชราในท้องถิ่นของเขายัง
ขาดการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตอยู่อีกมาก จึงเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ
ออกกำ�ลังกายที่มีหัวใจสำ�คัญคือ ‘ความสนุก’
Oomph! เริ่มพัฒนาการออกกำ�ลังกายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ
คนชราที่มีข้อจำ�กัดเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำ�ให้คนชรารู้สึกมีส่วน
ร่วม ได้เข้าสังคม และยิ้มได้ตั้งแต่เข้ามาในห้อง ภารกิจสำ�คัญของ
องค์กร คือปฏิวตั ริ ปู แบบการดูแลผูส้ งู อายุในศตวรรษที่ 21 เพราะพิสจู น์
ได้วา่ การเคลือ่ นไหวร่างกายง่ายๆ ทำ�ให้พวกเขาแข็งแรงขึน้ ช่วยเหลือ
ตัวเองได้มากขึ้น ลดโอกาสการเป็นโรคและการเข้าโรงพยาบาล ซึ่ง
หมายถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลลงด้วยนั่นเอง
ผ่านไป 4 ปี ตอนนี้ Oomph! เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีสินค้าเป็น
คอร์สฝึกอบรมผู้นำ�การออกกำ�ลังกายสำ�หรับผู้สูงอายุ โดยมีเครือข่าย
ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุมาแล้วกว่า
300,000 คน
www.oomph-wellness.org

OPPY Club

เรียกตัวเองว่าเป็น ‘คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัยหัวใจไฮเทค’
สำ�หรับชมรมทีต่ ง้ั ขึน้ เพือ่ สอนผูส้ งู อายุใช้เทคโนโลยีตงั้ แต่คอมพิวเตอร์
Facebook ไปจนถึง iPad เพราะเข้าใจถึงความกลัวของผู้สูงอายุหาก
ต้องไปลงเรียนร่วมกันกับเด็กๆ ยุคใหม่
ชมรม OPPY (Old People Playing Young Club) ก่อตั้งขึ้นภาย
ใต้การดำ�เนินงานของแผนกเลิร์นนิ่งมีเดีย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด
(มหาชน) พวกเขาพัฒนาหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
โดยมีคณ
ุ ครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีเพือ่ นๆ ร่วมชัน้ เรียนวัยเดียวกัน
ทำ�ให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธาน
ชมรมเชื่อว่า อายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์สามารถ
เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิต ลดความรู้สึกมีอายุ เปิดโลกสู่สังคมใหม่ และ
ลดช่องว่างระหว่างวัยกับลูกหลานอีกด้วย
www.happyoppy.com
32

Slow Lane

ยุคนีใ้ ครๆ ก็ไม่อยากเสียเวลาทำ�สิง่ ต่างๆ เราจึงมีรา้ นอาหารฟาสต์ฟดู้
อยู่ทุกช่วงตึก ทางด่วนสำ�หรับเช้าที่เร่งรีบ รวมไปถึงการจับจ่ายสินค้า
ในซูเปอร์มาร์เก็ตทีม่ ชี อ่ งจ่ายเงินคอยบริการลูกค้าเพียบ แถมบางแห่ง
ยังเพิม่ เคาน์เตอร์ self-service เอาใจลูกค้าทีอ่ ยากรีบชอปรีบจ่ายแบบ
รวดเร็วทันใจ
แต่ K-citymarket ทีฟ่ นิ แลนด์กลับสวนกระแส เปิดเคาน์เตอร์จา่ ย
เงินพิเศษ “Elä hättäile” (แปลว่า Don’t Panic) ที่คอยอำ�นวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุหรือผู้บกพร่องทางอารมณ์ ซึ่งพวกเขาอาจใช้เวลา
ตอนจ่ายเงินมากกว่าปกติ ตัง้ แต่บริการช่วยวางสินค้าลงบนเคาน์เตอร์
แพ็คสินค้าให้ หรือแม้แต่มีโซฟาให้นั่งรอจ่ายเงิน ซึ่งผลสำ�รวจที่ Aalto
University ทำ�ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนีก้ ส็ รุปว่าผูส้ งู อายุทตี่ อ่ คิวใน
ช่อง Slow Lane นีม้ คี วามสุขมากขึน้ เพราะไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีใครมา
อารมณ์เสียตอนรอจ่ายเงินอีกด้วย

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
พูดถึงคนทำ�งานเรื่องผู้สูงอายุในเมืองไทยคงต้องกล่าวถึงมูลนิธิ
ที่ทำ�งานมาต่อเนื่องยาวนานและเป็นมืออาชีพแห่งนี้ พวกเขาใช้เวลา
กว่า 16 ปีมุ่งทำ�งานกับผู้สูงอายุในภาคเหนือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ อย่างยัง่ ยืน โดยเน้นสร้างแหล่งรายได้ให้มนั่ คงจากกลุม่ อาชีพ เปิด
รับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ดูแลเรื่องสาธารณสุข
ของผูส้ งู อายุ ไปจนถึงคอยสอดส่องเรือ่ งนโยบายของภาครัฐในท้องถิน่
เพื่อปกป้องดูแลสิทธิของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยามเกิดภัยพิบัติก็ยังมี
โครงการพิเศษเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เช่น การสร้างบ้านหลังใหม่
หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2555
ปัจจุบนั นอกจากจะอบรมอาสาสมัครเข้าไปช่วยดูแลผูส้ งู อายุใน
32 ชุมชนทั่วเชียงใหม่แล้ว พวกเขายังตั้งกิจการเพื่อสังคมชื่อ Buddy
Homecare โดยร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งศูนย์พยาบาล
เฉพาะทางสำ�หรับผูส้ งู อายุในเชียงใหม่ทด่ี แู ลสุขภาพกายและใจ พัฒนา
ทักษะให้ผสู้ งู อายุสามารถดูแลตัวเองได้มากทีส่ ดุ พร้อมกันนัน้ ก็อบรม
เพิม่ ทักษะกับผูด้ แู ล ซึง่ ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาสามารถทำ�งานได้อย่าง
มืออาชีพมากขึ้น แต่ยังเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้มากขึ้นอีกด้วย
www.fopdev.or.th
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The Gift
Project
ของเก่ า มั ก มี เ รื่ อ งราวเสมอ ไม่ ต่ า งจากผู้ สู ง อายุ ที่ ส ะสม
ประสบการณ์และเรื่องเล่ามากมาย ความคิดนี้นำ�มาสู่ The Gift Project เว็บไซต์จากเมืองผู้ดีที่ชวนเหล่าผู้สูงอายุกลับไปปัดฝุ่นของสะสม
ไม่ว่าจะเป็นกล่องไม้ใส่ซิการ์ที่เต็มไปด้วยร่องรอย รองเท้าไม้จาก
เบลเยี่ยมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตุ๊กตาเซรามิกที่เป็นของขวัญแทน
ใจ ถ่ายภาพมาแชร์เป็นแกลเลอรีอ่ อนไลน์ให้คนได้เข้ามาอ่านเรือ่ งราว
สิ่งของนั้นๆ ที่ล้วนมีคุณค่าแก่เจ้าของ
ดูเผินๆ ก็เหมือนเอาของมาโชว์กัน แต่นี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำ�ให้คน
ยุคก่อนได้เข้าถึงโลกออนไลน์ ที่เชื่อมโยงเพื่อนวัยเดียวกันให้เข้ามา
พูดคุย แลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวเก่าๆ ที่พวกเขาเข้าใจกันดี ไม่ต่างจาก
เด็กรุ่นใหม่ที่แชทกับเพื่อนผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ
บทสนทนาผ่านของเก่า นอกจากจะช่วยเตือนความทรงจำ�แล้ว ยังเป็น
ความสัมพันธ์ทท่ี �ำ ให้ผสู้ งู อายุไม่ลมื รายละเอียดของชีวติ ทีผ่ า่ นมาอีกด้วย
www.giftproject.org.uk

INSIDE

VETERAN
เรื่องและภาพ << วิภา ปิ่นสวัสดิ์
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บทกลอนนี้ป้าแต่งขึ้นเพื่อผู้สูงวัย วัยที่เวลาเหลือน้อย แต่เงิน
เหลือเยอะ ภาระรับผิดชอบแทบจะไม่มี ควรหันมาดูแลตัวเองโดยใช้
ธรรมชาติดูแลแทนการกินยา และไม่เป็นภาระลูกหลาน
ตัวป้าเองอายุ 71 ปี แต่มีแรงบันดาลใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ และ
รุ่นน้อง ป้าพบว่าการที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศ อาหาร และผู้ร่วมเดิน
ทางจากการท่องเที่ยว การพบปะสังสรรค์ การทำ�กิจกรรมหลากหลาย
เหล่านีช้ ว่ ยให้เราสดชืน่ กระฉับกระเฉง ดังนัน้ ชมรมป้าจึงรวบรวมผูส้ งู วัย
ประมาณ 40-50 คน อายุประมาณ 60-84 ปี เรามีนัดประชุมและทาน
อาหารร่วมกันเดือนละครั้ง เราจัดท่องเที่ยวทั่วไทย 2 เดือนครั้ง และมี
กลุ่มย่อยประมาณ 10-15 คนเที่ยวกันแทบทุกอาทิตย์
เวลาไปเที่ยว ตั้งแต่ขึ้นนั่งรถ ป้ามีทีมงานคอยช่วยจัดอาหาร
เครือ่ งดืม่ ให้ตลอดทาง เมือ่ ถึงเวลาอาหารแต่ละมือ้ เราจะต้องประสาน
ร้านอาหาร ที่พัก ไว้ให้เรียบร้อยล่วงหน้า นั่งปุ๊บได้ทานปั๊บ เข้าที่พัก
สะดวกสบาย นอกจากนีอ้ าหารมือ้ เย็นต้องมีคาราโอเกะ เพราะพวกเรา
มีทั้งนักร้อง นักฟัง นักเต้น (เต้นลืมอายุ)
สิง่ ดีๆ ของผูส้ งู อายุคอื ไม่เรือ่ งมาก รักษาเวลาดี ร่วมกิจกรรม
ดี กิจกรรมก็คล้ายๆ กับเด็ก เช่น ทายปัญหา ต่อคำ�คล้องจอง เล่านิทาน
แข่งขันร้องเพลงเป็นหมู่
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สถานทีท่ พี่ วกเราชืน่ ชอบมากคือ ได้ซอื้ ของ เรียกว่าแวะทีไ่ หน
ซือ้ ทีน่ นั่ ซือ้ จนบางครัง้ ก็ขนลงจากรถไม่ครบก็มี บางคนลูกหลานมารับ
เห็นพวกป้าๆ ขนของลงมา พวกเขาบอกว่าไปขายต่อทีต่ ลาดนัดเลยดีไหม
สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือ คนขี้ลืม
บางคนลืมกระเป๋าถือไว้ทร่ี า้ นอาหาร แล้วจนกระทัง่ เดินทางไป
อีกที่จึงนึกได้ ต้องเหมารถกลับมา โชคดีทางร้านเก็บไว้ให้
บางคนถอดรองเท้าไว้ประตูหน้า เข้าชมสถานที่บางแห่งแล้ว
เดินออกทางด้านหลัง ก็โวยวายว่ารองเท้าหาย
บางคนพอกลับถึงบ้าน ลงจากรถไปแต่ตัวกับของที่ซื้อมา
เท่านั้น พอถึงบ้านจึงนึกได้ว่า ไม่ได้ขนกระเป๋าเสื้อผ้ากลับไปด้วย
มีอยูร่ ายหนึง่ ได้เวลารถจะออกแล้วก็ยงั ไม่มา พอเราโทรถามว่า
“ถึงไหนแล้วคะ” แกบอกว่า “ใส่บาตรอยู”่ ปรากฏว่าแกหลงวัน (อดไปเลย)
สรุปว่าวัยเก๋าอย่างพวกเราต้องใช้วิธีการเที่ยวบำ�บัด เพราะ
อย่างน้อยทีส่ ดุ มันทำ�ให้เกิดความกระตือรือร้น กระตุน้ ความจำ� เกิดความ
กระฉับกระเฉง เมื่อร่างกายสดชื่น โรคภัยก็หนีเรา ในกลุ่มของป้าเป็น
มะเร็งก็หลายคน พาเที่ยวกันจนหายป่วยไปหลายคนแล้ว

INSIDE

PEOPLE
เรื่อง << ศศิวรรณ โมกขเสน
ภาพ << อาสาฬห์ สุภาจรรยาวัฒน์

เฉลียว มีแสงเพชร

ประธานชมรมนักกลอน พระนครศรีอยุธยา 50

“เราเคยไปจั ด กิ จ กรรมวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ อ ยู่ ที่ ศ าลาหน้ า
วัดหลวงพ่อมงคลบพิตร ทำ�อยู่เกือบ 2 ปี อ่านกลอนเพราะๆ ใส่เครื่อง
ขยายเสียง คนจากต่างจังหวัดมาไหว้พระกัน เขาได้ยินเสียงก็ขึ้นไปดู
เรามีเกมให้เล่นเขียนบทกลอนทีละวรรคแล้วลองเอามาเรียง ใครท่อง
กลอนเพราะๆ ได้ก็ให้ท่อง ใครที่แต่งได้เรามีกระดานให้เขียน ถ้าเกี่ยว
กับประวัตศิ าสตร์เราก็เล่าเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ งานอยุธยามรดกโลกปีที่
แล้วก็ไปออกบูธ 10 วัน สมมุตเิ ราพูดเรือ่ งพระเจ้าอูท่ อง เราก็เอากลอน
เรื่องพระเจ้าอู่ทองมาพูด คนฟังจะได้ความรู้”

“

คื อ ทุ ก อย่ า งถ้ า เราพู ด เป็ น
ร้อยแก้วเนีย
่ มันดูไม่คอ
่ ยศักดิส
์ ท
ิ ธิ์
ถ้ า เป็ น กลอนแล้ ว ดู น่ า อ่ า นกว่ า
ปีนี้อายุย่าง 83 แล้ว ก็คิดว่าจะทำ�
จนไม่ไหวแหละ อะไรที่ทำ�ได้ก็ทำ�
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“

“พวกเราเองแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักกลอนแต่ความจริงเรา
ยังไม่ได้เก่งอะไรกันมากมาย เราจะเก่งได้ถา้ เราฝึกฝนต่อไป มันยังเรียน
ไปได้เรือ่ ยๆ แล้วทำ�ไมจะอยูก่ นั ไปเฉยๆ ล่ะ เราตัง้ ชมรมเป็นเรือ่ งเป็นราว
เมือ่ ปี 2550 ชวนเพือ่ นฝูงทีม่ ฝี มี อื รวบรวมกันมา คนมีไม่มากหรอก มีแต่
คนแก่ทเี่ กษียณแล้ว เราเสียดายกลัวว่าเรือ่ งกาพย์กลอนจะสูญไป แล้ว
เราก็อยากจะถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหลังด้วยมันจะได้ยืนยงต่อไปข้าง
หน้านานๆ เวลาเรานัดเจอกัน ใครแต่งอะไรก็เอามาอ่าน และทีท่ �ำ เป็น
เรือ่ งเป็นราวก็คอื เอาหนังสือโบราณทีม่ อี ยูแ่ ต่รอ้ ยแก้วอย่างเรือ่ งพระสุธน
มโนราห์กับเรื่องรถเสน แจกกันไปคนละตอนสองตอนแล้วเขียนเป็น
กลอน มารวมทำ�เป็นเล่ม แจกๆ กันในหมูพ่ วกเรา”

CALL FOR
FEEDBACK
นิตยสาร changemakers เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจทำ�ขึ้นมาเพื่อนำ�เสนอข้อมูลปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ และแนะนำ�ตัวอย่างของคนอีกหลายคนที่พยายามขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่ ทั้งใน
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ให้คนที่สนใจหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ได้เข้าใจปัญหา และยัง
ได้รู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจปัญหาเดียวกัน แล้วมองเห็นโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้น
มาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเหล่านั้น
ดูจากคำ�ว่า ‘Issue 0’ ตั้งแต่หน้าปก ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราเป็นน้องใหม่แค่ไหน ทางทีมงานจึง
คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ถ้าเราได้รบั คำ�ติชม ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ จากผูอ้ า่ นเกีย่ วกับ
เนื้อหาภายในเล่ม การออกแบบรูปเล่ม และวิธีการจัดส่งหรือการเข้าถึงนิตยสารเล่มนี้ เพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนางานให้ตรงใจคุณผูอ้ า่ นมากขึน้ ให้คณ
ุ อยากอ่าน อยากเก็บ และอยากส่งต่อ หรือถ้าอยากจะแชร์
เรื่องราวของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้สูงอายุแถมมาด้วย พวกเราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง :)

3 ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และโดนใจทีมงาน
มากที่สุด จะได้รับ gift voucher จากร้านหนังสือ
Kinokuniya มูลค่า 1,000 บาท ให้ได้ไปซื้อหนังสือ
อ่านเติมพลังสมองกันอีกต่อ ..พวกเรารออยู่นะคะ

วิธีการส่งความคิดเห็น

!

• ส่งเป็นข้อความมาได้ทาง message box ของ Facebook Fanpage ‘School of Changemakers’
• ส่ง email มาได้ที่ admin@schoolofchangemakers.com
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SOLUTION

INTERVIEW เรื่อง << ศศิวรรณ โมกขเสน
ภาพ << วริษฐา นาครทรรพ

IT'S NOT
IT'S ABOU
ทุกวัยคือ...
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ABOUT AGING,
T LIVING
"เรื่องเดียวกัน"

หลังเราทักว่าคิวเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ยามลงมากรุงเทพฯ ของเขาดู
ไม่ต่างไปจากงานที่ทำ�อยู่ซึ่งจำ�เป็นต้องไปพบปะผู้สูงอายุตามบ้าน
เสมอเลย เบิ้ม-วีระพงษ์ กังวานนวกุล บอกว่า “ทำ�ให้มันเป็นเรื่อง
เดียวกัน”
สำ�หรับเบิม้ ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นเรือ่ งเดียวกันอยูเ่ สมอ ตัง้ แต่
วันที่เขาตัดสินใจก้าวออกจากบ้านในวัย 18 จับรถทัวร์ขึ้นเหนือไป
ทำ�งานอาสาสมัครบนเขา เพราะคิดว่าหากเขายังคอยรับภาระทำ�งาน
เลี้ยงดูเหมือนเคย น้องๆ อาจไม่ได้เรียนรู้ที่จะเติบโต
เบิ้มย้ายจากการทำ�งานกับเด็กมาทำ�งานกับผู้สูงอายุ ก่อตั้ง
‘พิพธิ ภัณฑ์เล่นได้’ จัดแสดงของเล่นพืน้ บ้านฝีมอื ‘กลุม่ คนเฒ่าคนแก่’
จนกลายเป็นต้นแบบของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ อีกกว่า 30 แห่ง เขาเชือ่ ว่า
ปัญหาเรือ่ งเด็กแยกกับความสัมพันธ์ตอ่ ผูใ้ หญ่ผเู้ ฒ่าในครอบครัวไม่ได้
กว่า 20 ปีของการทำ�งานเพื่อสังคม วันนี้เบิ้มก็ยังเชื่อว่าการ
พัฒนาทุกอย่างไม่สามารถทำ�ได้โดยแยกเป็นเรื่องๆ ไป ในเมื่อปัญหา
ต่างๆ ล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง แม้ได้รับเลือกให้เป็น Ashoka Fellow
ตัง้ แต่ปี 2543 ในฐานะคนทำ�งานทางสังคมทีโ่ ดดเด่นด้านการส่งเสริม
ผูส้ งู อายุ แต่ส�ำ หรับเบิม้ ดูเหมือนเขาจะให้ค�ำ จำ�กัดความตัวเองไว้กว้าง
กว่านั้นในฐานะคนทำ�งานเพื่อสร้าง ‘สังคมของคนทุกวัย’
และนีค่ อื คำ�อธิบายว่าทำ�ไมเขาจึงคิดว่ามันล้วน ‘เป็นเรือ่ งเดียวกัน’
สำ�หรับคนทั่วไปพอพูดถึงคนแก่อาจฟังแล้วดูห่อเหี่ยว แต่ทำ�ไม
คนหนุ่มอย่างคุณถึงคิดมาทำ�งานกับผู้สูงอายุ
รากเหง้าจุดเริ่มต้นของการทำ�งานเรื่องผู้สูงอายุ จริงๆ จับพลัด
จับผลูมากกว่า สมัยปี 40 เป็นยุคของการเปลีย่ นผ่านการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม คอมพิวเตอร์ โลกาภิวตั น์ ยุคดิจติ อลกำ�ลังจะเริม่ เข้ามา เป็นยุค
ความเจริญของสังคมไทยทีค่ นออกไปทำ�งานต่างบ้านต่างเมืองกันหมด
เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน โรงงานมันผุดขึ้นๆ คนหนุ่มสาว
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ก็เข้าไปสูร่ ะบบโรงงาน ในชุมชนสมัยนัน้ ก็จะเหลือแต่คนแก่กบั เด็ก เกิด
ช่องว่างของสังคม รอยต่อของการเติบโตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ตอนนั้นผมทำ�งานกับเด็กที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิง
และชุมชนที่ อ.แม่สาย ช่วงว่างเราจะไปเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้าน ได้คุยแลก
เปลีย่ นกับผูป้ กครอง เด็กๆ มาอยูก่ บั เราเขาเก่ง กล้าพูด กล้าแสดงออก
แต่ว่าถ้าที่บ้านไม่ได้เข้าใจว่าเขามาอยู่กับเราเขาทำ�อะไรบ้าง กล้าคิด
กล้าทำ�อะไรมากแค่ไหน พอเขากลับไปบ้านเขาก็เหมือนเดิม เพราะ
คนในครอบครัว ไม่เชื่อในศักยภาพของลูกหลานตัวเอง เราก็เลยคิด
ว่าการทำ�ให้คนที่เข้าใจยากที่สุดอย่างคนในครอบครัวเข้าใจว่าสังคม
เปลี่ยนไปอย่างไร ลูกหลานเปลี่ยนอย่างไร มีสิ่งใหม่อะไรเข้ามา น่าจะ
ทำ�ให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างมีทิศทาง เราเชื่อแบบนั้นเลยไป
ทำ�งานกับคนแก่ คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน
เราเลยกลายเป็นคนหนุ่มสาวที่สวนทาง เป็นคนกลับบ้านแทน
ใช่ แต่ตอนนัน้ ยังไม่ได้คดิ อย่างนัน้ (หัวเราะ) ตอนทีเ่ ริม่ ทำ�ปี 2542
เป็นปีผสู้ งู อายุสากล ก็เริม่ ไปเรียนรูว้ า่ ในชุมชนมีกลไกอะไรบ้างทีเ่ กีย่ ว
กับคนเฒ่าคนแก่ เราก็คิดเพียงว่าน่าจะทดลองทำ�กิจกรรมอะไรให้คน
เฒ่าคนแก่มารวมกันแล้วเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผมได้แรงบันดาลใจจากคุณลุงคนญี่ปุ่นที่รู้จักกัน แกทำ�ของเล่น
พื้นบ้านญี่ปุ่น เราก็เลยเอาของเล่นมาให้คนเฒ่าคนแก่ที่เชียงรายลอง
ทำ�กัน ของเล่นเกิดจากพฤติกรรมของเด็กทั่วโลกที่อยากรู้ อยากเห็น
อยากเล่น อยากลอง แล้วของเล่นทัว่ โลกโดยฟังก์ชนั่ และกลไกก็เหมือน
กันหมด ต่างกันที่วัสดุในท้องถิ่น ของเราก็เป็นของเล่นพื้นถิ่นในพื้นที่
ทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่ทำ�จากไม้ไผ่และเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ผมเริ่มจาก
ใครนึกอะไรออกก็ให้เขาทดลองทำ�มาเล่นๆ ก่อน พอของเล่นเกิด เราก็
ตืน่ เต้นไปด้วย เริม่ จากเอามาฝากเพือ่ น ยังไม่มรี ะบบค้าขายอะไร ไม่คดิ
ว่ามันจะขายได้ จนเริ่มมีคนสนใจ นิตยสารสารคดีเขียนลง

หลังได้ลงนิตยสารสารคดีแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
เยอะมาก หัวกระไดไม่แห้ง ช่วงปี 42-43 หลายรายการ หลาย
ช่องสนใจ พอคนเริม่ สนใจ เราก็เหมือนจะหลงทางไปอยูแ่ ป๊บหนึง่ เหมือน
กันนะว่าต้องทำ�เพื่อขาย ยุคที่ส่งขายเลมอนฟาร์ม ต้องผลิต ต้องส่ง
ต้องมีมาตรฐานซึง่ เราไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นนี้ ตอนนัน้ มีก�ำ ลังพอทีจ่ ะ
ผลิตได้แต่กเ็ หนือ่ ยเรือ่ งการจัดการ พอเป็นโอท็อป เริม่ มีหน่วยงานเข้า
มาส่งเสริมให้คนเฒ่าคนแก่ทำ� ก็เริ่มซื้อสว่าน ซื้อแลกเกอร์ วงเกือบ
แตกไปพักหนึ่ง พอทำ�ๆ ไปก็รู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่า ต้องมาทบทวนว่า
ตกลงเราทำ�อะไรกันแน่
จุดไหนที่รู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว
พอเริม่ มีบทเรียนจากการทีห่ น่วยงานรัฐมาส่งเสริมให้กลุม่ เราทำ�
มาตรฐานของเล่นว่าไม่ให้มมี อด ให้แข็งแรง มีแพ็กเกจทีด่ ี แต่พอเสร็จ
เขาก็หายไป ไม่มาอีกเลย เราก็เริม่ มาคิดทบทวนว่า ไอ้คนทีอ่ ยูค่ อื เรานีห่ ว่า
เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราพูด ที่เราทำ�งานกับชุมชน เราก็เลยต้องย้อน
กลับมาที่เดิมว่าเราผลิตเพื่ออะไร เฮ้ย หลักคิดอันแรกของเราคือเรื่อง
ของเล่นมันเป็นเครือ่ งมือในการทำ�งานกับสังคมมากกว่าการตอบสนอง
ให้มีรายได้ ก็เลยกลับมาที่จุดเดิมคือ คนเฒ่าคนแก่ทำ�แบบไหนเราก็
เอาไว้แบบนั้น แล้วเรามาทำ�เรื่องความรู้แทน เอาความรู้มาจัดแสดง
เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ให้คนเข้ามาสัมผัสได้ด้วยตนเอง ทั้งรูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส คือเข้ามาเล่นได้จริงๆ เลย
ทำ�ไมต้องพิพิธภัณฑ์
ตอนนัน้ เราคิดว่ามันต้องมีรปู ธรรม ต้องมีพน้ื ที่ เพราะเวลาใครมา
เราพูดก็ลมื หายไป อบต.สร้างอาคารให้หลังหนึง่ เรากับองค์กรในชุมชน
ก็ท�ำ หน้าทีบ่ ริหารให้เป็นประโยชน์ ซึง่ ยากเพราะพิพธิ ภัณฑ์สว่ นใหญ่จะ
เป็นทีส่ ว่ นบุคคล แต่ของเราเป็นทีส่ าธารณะ เราไม่มปี ญ
ั ญาทำ�ตามหลัก
วิชาการ เราก็ดอื้ รูส้ กึ ว่าเราเข้าใจแบบนีจ้ ะจัดแบบนีแ้ หละ กว่าจะปรับ
จนเป็นพิพธิ ภัณฑ์เล่นได้แบบทีเ่ ห็นทุกวันนีร้ สู้ กึ จะจัดแล้วจัดอีก 3 รอบ
ในแง่ของความหมายของของเล่นในแต่ละชิ้นก็ได้จากอาจารย์ จากผู้
มีความรู้ ทำ�ให้มีความรู้หลายแง่มุมต่อของเล่นหนึ่งชิ้น นำ�ไปสู่ความ
เข้าใจหลักปรัชญา ความลึกซึง้ ของธรรมชาติของของเล่นสมัยก่อน
ทุกวันนีพ้ อพิพธิ ภัณฑ์ถกู จัดขึน้ มันตกตะกอนถึงขัน้ ทีใ่ ครเข้ามาก็
สามารถเป็นคนนำ�เทีย่ วได้ สำ�หรับคนรุน่ อายุ 30-40 ปีขน้ึ ไปทีเ่ คยเล่น
ของเล่นพวกนีม้ าก่อน จะเหมือนสัญชาตญาณพรัง่ พรูออกมา ของเล่น
ชิน้ หนึง่ เป็นเครือ่ งมือให้คนหลายสาขาใช้ในการอธิบาย ถ้าเป็นครูกอ็ าจ
อธิบายในแง่ของฟิสกิ ส์ หลักกลศาสตร์ บางคนก็อธิบายว่าชิน้ นีพ้ ฒ
ั นา

กล้ามเนือ้ มัดเล็กมัดใหญ่ ของเล่นในฤดูกาล ของเล่นในบทบาทหญิงชาย
ของเล่นในร่ม-กลางแจ้ง เราก็สร้างหัวข้อขึ้นมาใหม่ พอคนเฒ่าคนแก่
เขาสามารถอธิบายได้กเ็ หมือนเป็นกลยุทธ์ทางด้านจิตใจ เพราะว่าเขา
ไม่ได้อยู่เฉยๆ เขาต้องนำ�เสนอเวลามีใครมาชม ตอนที่เขามีโอกาสได้
เล่าได้สอนมันเป็นเหมือนยาชูก�ำ ลังใจให้เขารูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ได้รบั
การยอมรับมากขึ้น แล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองจากการขายของเล่น
ช่วงหลังศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรมาช่วยทำ�หน้าทีแ่ บ็คอัพ ตอนนี้
โมเดลของพิพิธภัณฑ์เล่นได้ถูกขยายไปเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิด
จากคนเล็กๆ ทำ�ในชุมชน 33 แห่งแล้วครับ และหลังจากปี 50 พิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่นเลยเป็นเรื่องหลักของมิวเซียมสยาม เป็นกระแสสังคมมาใน
ยุคนัน้ เห็นภาพว่าคนทำ�พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุ
ก็จะมีตน้ ทุนทีด่ อี ยูแ่ ล้ว คือทำ�จากใจรักและสิง่ ทีต่ วั เองชอบ และอยูใ่ น
ท้องถิน่ ของตนเอง แต่ในสายวิชาการยุคสมัยนัน้ เขาก็ไม่คอ่ ยโอเคเท่าไร
เราก็โดนด่าว่ามันทำ�ไม่ถกู หลักวิชาการของเขา แต่เราก็ไม่ได้ไปต่อล้อ
ต่อเถียงอะไร เพราะคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนเดิมดีอยู่แล้วก็น่าจะ
เป็นประโยชน์
แล้วมันกลับมาช่วยเด็กๆ ในชุมชนตามความตั้งใจเราตอนแรก
อย่างไร
สมัยนัน้ มันก็แข่งกับของเล่นในกระแสหลัก แต่สง่ิ หนึง่ ทีเ่ ราได้คน้ พบ
ก็คือสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ มีเคสหนึ่งตอนที่พี่จุ้ย
ศุ บุญเลี้ยง จัดงานที่เชียงใหม่ เราบอกเด็กๆ ว่าใครอยากไปเชียงใหม่
ต้องไปสอนทำ�ของเล่นให้เป็น ต้องไปฝึกทำ�ของเล่นมาถึงจะได้ไป ก็มี
เด็กอยูค่ นหนึง่ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับเราเลย แต่วา่ ทีบ่ า้ นเขามี
คนเฒ่าคนแก่ท�ำ ของเล่น เขามาสมัคร เราก็ เฮ้ย ทำ�เป็นเหรอ เด็กบอกว่า
เป็น ผมเห็นคนเฒ่าคนแก่ท�ำ ทุกวัน เราก็ยอมให้ไป ปรากฏว่าเขาก็ท�ำ เป็น
ตอกย้�ำ ทฤษฎีเราว่าสิง่ แวดล้อมมันเปลีย่ นพฤติกรรมได้ เขาเห็นทุกวัน
จะทำ�หรือไม่ทำ�ไม่รู้ แต่ว่ามันซึมซับเข้าไปในใจ มันมีหลายกลยุทธ์
กลวิธีที่ทำ�ให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ก่อนมาทำ�งานกับคนเฒ่าคนแก่ ไปอย่างไรมาอย่างไรถึงมาทำ�งาน
กับเด็กได้
เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในองค์กรเอ็นจีโอในพื้นที่ สมัยก่อนยังไม่ค่อย
ชอบทำ�งานทางทะเล ชอบภูเขา เลยไปภาคเหนือ (หัวเราะ) ผมเป็นคน
กรุงเทพฯ อาสาสมัครไปทำ�งานเรือ่ งตกเขียว ค้ามนุษย์ ไปช่วยงานแล้ว
ก็อยู่ยาว ตอนนั้นอายุ 20 ต้นๆ ยังเด็ก แสวงหา ก็ทำ�ไปเรื่อย เริ่มรู้สึก
สนใจจริงจังกับประเด็นสังคม แต่กไ็ ม่ได้มแี ผนคิดว่าชีวติ จะต้องไปปักหลัก
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งานแรกที่ทำ�ก็เป็นเอ็นจีโอเลย
ใช่ เริ่มจากงานที่เชียงรายนี่แหละ 20 กว่าปีแล้ว ตอนนั้นขึ้นไป
อยู่เชียงรายใหม่ๆ ไปเป็นอาสาสมัคร ทำ�กิจกรรมในชุมชนเล็กๆ ที่อยู่
อำ�เภอพญาเม็งราย หลังจากนัน้ ก็ไปอยูก่ บั อ.สมภพ (สมภพ จันทรากา)
ที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนที่อำ�เภอแม่สาย 2 ปี
รับผิดชอบโครงการ Youth Leadership Training Program ทำ�เรื่อง
การอบรมผู้นำ�เยาวชนผู้หญิงให้กลับมาเป็นคนทำ�งานด้านสังคม เป็น
โปรเจกต์น�ำ ร่องให้ยนู เิ ซฟ ยุคนัน้ ส่วนใหญ่คนต้องจบปริญญาตรี แล้วเรา
ไม่ได้จบ แต่วา่ เจ้าหน้าทีท่ ที่ �ำ อยูเ่ ดิมเขาเอาไม่อยู่ เด็กมันดือ้ เฮีย้ วด้วย
พีส่ มภพเขาก็เลยให้ทดลองทำ�งาน พอไปทดลองแล้วทำ�ได้ แต่ยนู เิ ซฟ
เขาก็ตดิ ว่าผมไม่จบป.ตรี อ.สมภพ เลยเขียนยืนยันให้วา่ ผมทำ�ได้ ผมก็เลย
ได้รับโอกาสไปทำ�ตั้งแต่สมัยนั้น

เป็นช่วงที่สูญเสียชีวิตวัยรุ่น ผมต้องออกมาทำ�งานตั้งแต่อายุ 16-17
รับจ้างทัว่ ไป ทำ�งานในบริษทั คุณอาทีเ่ ป็นอูซ่ อ่ มรถเครน เครือ่ งกลหนัก
ระหว่างที่ทำ�งานในอู่รถเครน เพื่อนๆ ยังเรียนมหาลัย เราก็จะใช้เวลา
ช่วงว่างวันเสาร์-อาทิตย์ไปทำ�กิจกรรมกับพวกมัน แต่เราทำ�งานนะ
และเราก็เรียน มสธ.ไปด้วย ทำ�งานแบบคนใช้แรงงานประมาณ 4-5 ปี
รู้สึกว่ามันไม่ใช่ จนเพื่อนเรียนจบเราก็ไม่จบ เราก็หนีขึ้นไปเป็นอาสา
สมัครทำ�งานที่เชียงรายช่วงประมาณปี 36 แต่ไปอยู่จริงๆ จังๆ ปี 39
อาจจะมีช่วงพฤษภาทมิฬเป็นแรงขับทำ�ให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่
ในระบบภาคธุรกิจ ก็เลยเริ่มดิ้นรนหาความหมายในตัวเอง เริ่มออก
เดินทาง สมัยนัน้ เราก็ยคุ หนุม่ สาวเสรี (หัวเราะ) สังคมในอุดมคติอะไร
ประมาณนี้ อายุประมาณ 17-18 นั่งรถทัวร์ขึ้นไปเป็นอาสาสมัคร
ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท

ทำ�อย่างไรถึงปราบเด็กอยู่
อาจจะเป็นเพราะตอนเป็นนักศึกษาเราก็ทำ�กิจกรรมค่ายด้วยมั้ง
ก็เลยคุ้นกับเด็ก เด็กชอบ เราก็เข้าใจสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้
ผมเองมีจดุ เปลีย่ นช่วงม.ต้น เราถูกมองว่าเป็นเด็กเกเร ถ้าให้เราพูด
ก็เหมือนครูสอนไม่ค่อยน่าสนใจ แต่จริงๆ ครูเขาอาจจะมองว่าเราเป็น
คนไม่ค่อยตั้งใจเรียน เกเร ทำ�กิจกรรม ก็เลยไม่จบ ม.ต้น เพื่อนจบไป
หมดแล้ว ทำ�ให้ชว่ งม.3 เราไม่คอ่ ยเรียนเท่าไร ตอนม.3 ในขณะทีต่ ดิ เรือ่ ง
เป่าขลุ่ย แต่เราประกวดวงสตริงคอมโบ เล่นอิเล็กโทน อาจารย์ก็บอก
ทำ�ไมเธอไม่มาแก้เป่าขลุ่ยสักที ที่บ้านเขาก็คงรู้สึกผิดหวังว่าทำ�ไมเรา
ไม่ตั้งใจเรียน ผมเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส สุดท้ายท่านเจ้าคุณที่เป็น
เจ้าอาวาสวัดไปคุยกับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนว่าให้มนั จบได้ไหม มันอาจ
จะเลวที่นี่แต่อาจจะไปดีที่อื่นก็ได้ สุดท้ายโรงเรียนก็ให้จบ เสียเวลาไป
ปีหนึง่ หลังจากนัน้ เราก็เรียนสารพัดช่าง คิดว่าพ่อคงไม่คอ่ ยปลืม้ แน่ถา้
เรียนครึง่ วันแล้วบ่ายกลับมาบ้าน เราเลยเรียนเต็มวันเลย รอบเช้าเรียน
คหกรรม ตอนบ่ายเรียนช่างหนัง ตอนเย็นเรียนศิลปโฆษณา เลยมีใบ
วิชาชีพหลายใบ แล้วก็สอบเทียบม.6 ด้วย
พอสอบได้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรุ่นแรก เรียนเกษตร เราก็
ชอบ ได้พบปะเพือ่ นจากหลายจังหวัด รูส้ กึ โลกมันกว้างขึน้ เรียนไปปีหนึง่
ปีสอง เป็นผูน้ �ำ นักศึกษา ประธานรุน่ ตอนพฤษภาทมิฬผมเป็นประธาน
นักศึกษาที่เกษตรปทุมฯ ก็ไปร่วมกับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยอื่น รณรงค์
ทางการเมืองประชาธิปไตย ปะทะกับทหารที่ราชดำ�เนิน
พอเรียนมาถึงปีสดุ ท้ายพ่อเสียแล้วต่อด้วยแม่ มันเลยเป็นจุดเปลีย่ น
ทีส่ �ำ คัญในชีวติ ญาติทางพ่อก็มาดูแลเรือ่ งกฎหมายให้บา้ ง ญาติทางแม่
ถือว่าแกก็ยากลำ�บาก ไม่ได้มาดูแลอะไรมาก เราต้องดูแลกันเองพีน่ อ้ ง

ตอนตัดสินใจขึ้นเหนือไปทำ�งานอาสา ที่บ้านว่าอย่างไร
ไม่ว่าอะไร เพราะเป็นช่วงที่ต้องแยกย้าย น้องๆ ก็เริ่มโตกันหมด
เราคิดว่าช่วง 4 ปีที่ทำ�งานอู่รถเครน รายได้ดี เงินเยอะ ก็มีเงินให้น้อง
ชายคนเล็ก รู้สึกว่ามันโตอย่างเดียวแต่ไม่แก่ มันต้องอยู่ในสังคมให้
ได้ เราเลยตัดสินใจเดินทางไปเป็นอาสาสมัครทีเ่ ชียงราย สิง่ แรกทีค่ ดิ
คือทุกคนในบ้านต้องเดินทาง คือครอบครัวคนจีนนีไ่ ม่คอ่ ยไปไหน พ่อ
แม่เป็นห่วง พอเราไปอยูน่ นู่ ปับ๊ วันหยุดปิดเทอมพีช่ ายก็พาทุกคนเดิน
ทางไปเยีย่ มเราทีเ่ ชียงราย ทำ�ให้เป็นจุดเริม่ ต้นการเดินทางของคนใน
ครอบครัว แล้วเราก็ไปทำ�งานกับเด็กด้อยโอกาส ทำ�ให้น้องๆ เขาได้
เห็นว่าประเทศไทยมีคนลำ�บากอีกมาก ชีวิตเรานี่เล็กน้อย
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การเติบโตมากับบ้านทีม่ พี น่ี อ้ งเยอะๆ มีผลอะไรกับนิสยั เราบ้างไหม
สำ�หรับผม ผมก็ดูแลทุกคน ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนอ่อนก็ต้องไปเติม
ตรงจุดนั้น ทุกวันนี้ก็เป็นผู้ประสานงานตระกูลอยู่ทั้งทางพ่อทางแม่
เชือ่ มให้เกิดการพบปะกัน ผมคิดว่าถ้าเป็นสังคมแบบปัจเจก เราคิดว่า
ไม่สำ�คัญ เวลาผ่านไปเราก็มาเจอกันอีกทีตอนงานศพ ชีวิตส่วนหนึ่ง
เวลาลงมากรุงเทพฯ เราเลยต้องเป็นตัวแทนไปเยีย่ มญาติ รวมทัง้ พ่อตา
แม่ยายของน้องๆ สมัยก่อนเราก็เหนื่อยนะ พี่ป้าน้าอาดูถูกเหมือนเรา
ไม่มน่ั คง แต่พอช่วงหลังๆ เวลามันเปลีย่ นไป เขาก็เข้าใจตัวเองกันมากขึน้
ว่าความหมายของชีวติ อยูท่ ตี่ อนมีชวี ติ อยูม่ ากกว่าตอนชีวติ บัน้ ปลาย
อย่างป้านี่ เก็บเงินมหาศาล ช่วงปีสองปีสุดท้ายก็ไปจ่ายให้ศูนย์ดูแล
ผูส้ งู อายุ สุดท้ายก็ตายไป เราเหมือนสร้างความหมายการใช้ชวี ติ ใหม่
ให้กับคนในตระกูล

มองกลับไปรู้สึกว่าตัดสินใจถูกไหมที่ขึ้นไปทำ�งานอาสาตั้งแต่
ตอนอายุแค่ 17-18
มาคิดอีกทีกไ็ ม่รรู้ อดมาได้อย่างไรเหมือนกัน เพราะเหนือ่ ยนะ เจ็บ
ปวดหลายเรื่อง สมัยนั้นถือว่าลำ�บาก เราก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ พี่ป้า
น้าอาไม่มใี ครเอา พีน่ อ้ งเราเองก็แทบจะถูกตัดออกจากตระกูลไปแล้ว
ด้วยซ้ำ� แต่ว่าพอเวลาผ่านไป เขาก็ได้เห็นว่าพี่น้องทุกคนมีบทบาทใน
สังคมหมด เขาก็รสู้ กึ ชืน่ ชม มันไม่งา่ ยกว่าเขาจะคิดขนาดนี้
ตอนนั้นมีความฝันแต่มีแรงไม่พอ ต้องไปรับจ้างทำ�งานอย่างอื่น
เพือ่ มาทำ�งานในสิง่ ทีเ่ ราคิด ตอนนัน้ รับจ้างเก็บเคสค้ามนุษย์ พวกเด็ก
ผูห้ ญิงถูกหลอกไปขายตามซ่อง เป็นงานทีส่ �ำ นักงานอัยการ กองปราบฯ
และสำ�นักนายกฯ ร่วมมือกัน ผมทำ�หน้าที่รับใบสั่งทางแฟ็กซ์ เขาจะมี
ข้อมูลพืน้ ฐานเป็นใบงานมาให้เราเวลามีเคสซ่องแล้วเด็กถูกหลอก ผมก็
จะขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเขาข้ามดอยจากเชียงรายไปเชียงใหม่แล้วก็ไป
สถานบริการเข้าไปเก็บข้อมูลว่านายหน้าคนนี้ใคร ประตูทางออกอยู่
ตรงไหน ปลอมตัวเข้าไป เช่น เป็นคนทำ�งานโรงงานทีไ่ ปเทีย่ ว ต้องมีขอ้ มูล
ให้เอาตัวรอดได้ อย่างไปลำ�ปาง เราก็ต้องทำ�งานเหมือง รอดมาได้
อย่างไรไม่รู้
ตอนตัดสินใจขึ้นไปทำ�งานเอ็นจีโอที่ภาคเหนือ รุ่นพี่ๆ เขาก็จะ
บอกว่า ทำ�งานทางสังคมนี่ต้องระวังสองเรื่อง เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิง
เราก็จำ�ใส่หัวตลอด เจอใครต้องไม่ใจง่าย ห้ามไปรักชอบเด็กที่ทำ�งาน
ด้วยกัน เวลาไปลงพื้นที่เก็บเคส เราต้องไม่หวั่นไหวที่จะต้องไปนอน
ไปกินข้าวตามบ้านชาวบ้าน ฝึกตนน่ะ มีอยู่บ้านหนึ่ง ลูกสาวเขาสวย
มากเลย ตอนเช้าต้องมารับน้องคนนี้ไปขึ้นศาล แล้วมันก็ไกลกันมาก
อ.พร้าวกับเชียงใหม่ 80 กว่ากิโลฯ ผมก็โอ้โห ขีร่ ถไป-มายังไงนี่ พ่อเขาก็
เชียร์ให้ผมนอนค้างทีบ่ า้ น ผมชัง่ ใจแล้วชัง่ ใจอีก ตัดสินใจไปนอนม่านรูด
คืนละ 80 บาทแทน
เมื่อก่อนพเนจร หลังออกจากศูนย์ลูกหญิงมาสองปี ก็เหวอๆ
เคว้งคว้างอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะ จนมาเจอกับอโชก้า ชีวิตก็เริ่มเป็น
ชีวิตมากขึ้น เริ่มทำ�งานคนเฒ่าคนแก่อย่างบ้าระห่ำ� มีแรงไปนู่นไปนี่
ไปช่วยเพือ่ นทีอ่ น่ื ได้ ผมเป็นอาสาสมัครกรีนพีซรุน่ หนึง่ ด้วย ทำ�ข้อมูลให้
มาบตาพุดเรือ่ งตรวจสอบมลพิษทางอากาศ ผมไปช่วยเพือ่ นทุกวงการ
ทำ�ให้เราได้เดินทางเยอะขึ้น

“ ช า ว บ้ า น รุ่ น นั้ น เ ข า รู้
กั น ห ม ด แ ล้ ว ล่ ะ ทุ ก เ รื่ อ ง
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ทั้ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ชี วิต ครอบครั ว น่ า ทึ่ง มากเลย
แต่ เ ขาอาจจะไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายให้
เ ร า เ ข้ า ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
ทั้งหมด”

ทำ�งานมายี่สิบกว่าปี ความฝันความตั้งใจอยากช่วยเหลือสังคม
เมื่อได้ทำ�จริงต่างกับที่เคยคิดไหม
สมัยก่อนก็ไม่ตา่ งนะ แต่สมัยนีเ้ ริม่ ต่าง สถานการณ์สงั คมเปลีย่ น
การเมืองการปกครองเปลีย่ น มีปจั จัยทีท่ �ำ ให้เราทำ�งานยากขึน้ สมัยก่อน
โครงสร้างสังคมในชนบทอาจจะยังไม่มีอะไรซับซ้อน หน่วยงานรัฐยัง
ไม่ได้เข้าไปบริการชุมชนในพื้นที่มากนัก ไม่ได้ทำ�ให้เราทำ�งานยาก
เราก็ยงั เป็นผูน้ �ำ ทางความคิดให้กบั ชุมชนอยู่ ตอนช่วงหลังพอการเมือง
การปกครองเริม่ เปลีย่ น สมัยเริม่ มีกองทุนหมูบ่ า้ น ทำ�ให้ชาวบ้านทัว่ ไป
เริ่มมีพื้นที่ออกมายืนแถวหน้า มาเป็นตัวแทนเยอะขึ้น มีอาสาสมัคร
สิง่ แวดล้อม มี อสม. มี อบต. กระบวนการผูน้ �ำ ในชุมชนมีพนื้ ทีเ่ ยอะขึน้
เราทำ�งานแบบเดิมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำ�งานใหม่ ช่วงหลัง
เราก็มาทำ�งานเรื่องความรู้และการสื่อสารสังคมให้มากขึ้น แล้วก็เรื่อง
การดูแลพื้นที่สาธารณะที่เป็นผลกระทบของคนโดยรวม
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พอไปอยู่ในชุมชนจะมีเรื่องที่เราเลือกทำ�เฉพาะคนแก่ไม่ได้ ลูก
หลานคนแก่มีปัญหา คนแก่ก็มาปรึกษา เราก็ต้องไปยุ่งเรื่องเด็กอยู่ดี
พอคนแก่กับเด็กถูกเจ้าหน้าที่รัฐทวงที่ทำ�กินในเขตป่า เราก็ต้องไปยุ่ง
เรื่องป่า พอไปอยู่ในชุมชนแล้วเราปฏิเสธเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ
ถูกต้องยุติธรรมไม่ได้
ช่วงที่เราเป็นนักศึกษาทำ�งานกับชุมชน เราคิดว่าชาวบ้านไม่รู้
อะไร แต่พอทำ�เข้าจริงๆ ชาวบ้านเขาดูเราตั้งแต่นาทีแรกที่เข้ามาใน
ชุมชน ตั้งแต่หัวจรดเท้า ดูชีวิตประจำ�วัน ทำ�อะไร คิดอะไร อ่านอะไร
ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะกว่าเขาจะคิดว่าเราทำ�จริงจัง ช่วยเขาได้
สมัยก่อนจะเห็นว่าเรื่อ งของคนเฒ่ า คนแก่ ที่ ต กระกำ � ลำ � บาก
ทุกข์ยากในชุมชนจะไม่คอ่ ยมี เขามีระบบการดูแลกัน ส่งข้าวส่งน้�ำ ไปมา
หาสู่ มีระบบวัฒนธรรม เทศกาลงานบุญมีข้าวสารอาหารแห้งเหลือ
เขาก็จะเอาไปให้ ยุคนัน้ ปัญหาเรือ่ งสวัสดิการหรือการถูกทอดทิง้ ไม่ได้
อยู่ในชนบท ปัญหาจะอยู่ในเมืองคือการเปลี่ยนผ่านระหว่างเมืองกับ
ชนบท ในเมืองเห็นผลกระทบได้ชัดกว่า มีปัจจัยเรื่องการย้ายถิ่น ย้าย
ตามลูก ย้ายตามงาน ไม่นับคนเร่ร่อนพลัดถิ่นมาเสี่ยงโชคในเมือง
แล้วก็ครอบครัวเดี่ยวไม่มีลูกหลานอีก
เรายังเชื่อว่ากระบวนการทำ�งานของเอ็นจีโอยังมีความสามารถ
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง?
ใช่ พอทำ�ไปๆ เหมือนกับคนทำ�งานทางสังคมอาจจะไม่จ�ำ เป็นใน
ยุคปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงมันยังจำ�เป็นอยู่
บทเรียนตัวเองก็คอื มันต้องมีกลไกในการดูแลรับผิดชอบ ปกป้อง
พื้นที่ชุมชน 4 เรื่อง คือเรื่องเครือข่ายคนทำ�งานในชุมชน เรื่องการใช้
หลักวิชาการในการทำ�งาน คิดวิเคราะห์ เรื่องการใช้เครื่องมือทาง
กฎหมายในการต่อสู้ ปกป้องรักษา และเรื่องการใช้สื่อในการสื่อสาร
กับสังคมและสื่อสารกันเอง ผมคิดว่า 4 เรื่องนี้คือความจำ�เป็นของคน
ทำ�งานทางสังคมที่ยังต้องมีอยู่และจะอยู่ให้ได้ในยุคนี้ จะเป็นเอ็นจีโอ
แบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้
เริ่มต้นจากทำ�งานกับเด็กแล้วมาจบที่การทำ�งานกับคนแก่ ยาก
ง่ายต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เห็นเลยคือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของวัย
เป็นบทเรียนของผมเลย คุณจะไปทำ�งานกับกลุ่มวัยไหนก็ได้ แต่ต้อง
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวัย
ระหว่างทำ�งานเราได้คน้ พบว่ากิจกรรมทีเ่ ราเตรียมไว้บางทีท�ำ กับ
คนเฒ่าคนแก่เขาอาจจะไม่เก็ท เราก็อาจต้องปรับ บางเรือ่ งอาจจะไม่มี
อะไรเลยแต่เขาขำ� อาจจะคุยอะไรไม่รู้แต่มันไปโดน หรือเป็นเรื่องเก่า
ทีผ่ ดุ ขึน้ มา สมมุตเิ รือ่ งดาวลูกไก่นอ้ ย เป็นคำ�สมัยก่อน ทุกคนลืมไปแล้ว
แต่ระหว่างเดินทางไปด้วยกันเป็นรถบัส มีป้าคนหนึ่งแกพูดขึ้นมา
อีกคนหนึ่งก็ร้องได้ คนนี้เข้าจังหวะ เราก็งงเลย เราเป็นพวกนักสังคม
นักคิด เราก็ เฮ้ย เรื่องตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ มันลึกซึ้งจริงๆ
ชาวบ้านรุ่นนั้นเขารู้กันหมดแล้วล่ะทุกเรื่อง อธิบายได้หลายเรื่อง ทั้ง
วิทยาศาสตร์ ชีวิตครอบครัว น่าทึ่งมากเลย แต่เขาอาจจะไม่ได้อธิบาย
ให้เราเข้าใจได้อย่างเป็นระบบทั้งหมด

นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่บางครั้งคนแก่มีความรู้เยอะ แต่ไม่สามารถ
สื่อสารข้ามมาสู่คนอีกรุ่นได้
ใช่ ด้วยเหตุการณ์แบบนีท้ �ำ ให้เราต้องปรับวิธกี ารทำ�งานว่าบางที
เราไม่ต้องทำ�อะไรหรอก ทำ�หน้าที่เอื้อกิจกรรมให้คนเฒ่าคนแก่มีพื้นที่
ในการปล่อยพลัง แล้วเราก็ทำ�หน้าที่เอาพลังนั้นมาเชื่อมโยงกับสังคม
ในเรือ่ งอืน่ ๆ แค่ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ อือ้ ให้เกิดการพบปะ เกิดการมีกจิ กรรม
ร่วมกับคนเฒ่าคนแก่ก็พอ อาจต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้มันมี
จังหวะ ท่วงที อารมณ์ โอกาส ให้ได้ใช้ศักยภาพ
ผมกำ�ลังจะอธิบายว่าองค์กรหน่วยงานรัฐทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีค่ วรบอก
มาให้ชัดๆ ไปเลยว่ามีอะไรบริการให้ผู้สูงอายุบ้าง ผู้สูงอายุจะได้เลือก
ใช้บริการได้ ไม่ต้องไปจัดกิจกรรมที่เจาะจงโจทย์มา หรือบอกว่า
แคมเปญเพื่อผู้สูงอายุ แต่ปรับเป็นกิจกรรมที่คนทุกวัยอยู่ด้วยกันได้
ตอนนี้ในภาษากฎหมายอธิบายว่าอายุ 60 คุณแก่แล้วนะ แต่ว่าใน
ความหมายทางสังคม ผมว่าคนรุ่นเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะอายุ 60
แต่เราคาดหวังว่าเราจะแก่ท่อี ายุเท่าไร อายุ 40 ผมอาจจะตายก็ได้
ก็แก่ในความหมายของผมแล้ว เพราะฉะนั้นสังคมไม่ต้องรอไปใช้ชีวิต
ตอนอายุ 60 บั้นปลาย แล้วก็ไม่มีแรง ดังนั้นให้คิดว่าจะอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างไร
มองชีวิตตัวเองที่ผ่านมา พอใจกับการเลือกชีวิตทางนี้ไหม
พอใจสิ จริงๆ ก็เคยคิดอยู่ว่าใช่หรือเปล่า แต่สุดท้ายก็ต้องเชื่อใน
สิง่ ทีเ่ ราเลือก บางทีเราก็คดิ ว่าทำ�ไมไม่ไปทำ�อย่างอืน่ ผมก็เคยคิดอยาก
จะค้าขาย แต่ผมค้าขายไม่ได้ เจ๊งตลอด แค่คดิ ผมก็ให้เขาแล้ว คงไปไหน
ไม่ได้ ผมก็เลยต้องมายึดหลักเป็นพี่เลี้ยงพี่น้องชาวบ้าน
ทำ�งานกับคนแก่มานาน แล้ววางแผนตัวเองตอนถึงคราวต้องแก่
บ้างไว้อย่างไร
เราเป็นคนผลิตไม่ได้ คิดเป็นอย่างเดียว ก็ลำ�บากอยู่ คาดหวังว่า
น้องๆ จะดูแล (หัวเราะ) ตอนนี้น้องชายดูแลพิพิธภัณฑ์ ช่วงที่ผมถอย
ออกมาก็เห็นทุกคนโต ไม่ติดว่าเรื่องคนเฒ่าคนแก่ต้องเป็นผมทำ� และ
เราก็สร้างระบบประกันตัวเอง ไม่ให้ตายแล้วเป็นภาระใคร อุทศิ ร่างกาย
เป็นอาจารย์ใหญ่บา้ ง เขียนงานสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูท้ ง้ิ ไว้เป็นวิทยาทานบ้าง
ทุกวันนีไ้ ม่ได้คดิ เลยนะว่าจะอยูถ่ งึ 60 พร้อมจากไปได้ทกุ วัน ช่วง
เป็นไข้มาลาเรีย 7 เดือน 3 รอบ ช่วงนัน้ ผมคิดว่าผมไม่รอดแล้ว ก็คยุ กับ
ที่บ้านอยู่ว่าถ้าตายก็ไม่เสียดายแล้ว
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รวมทุกคุณสมบัตทิ ที่ �ำ ให้ ‘พิพธิ ภัณฑ์เล่นได้’
ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
Origin : ไม่ได้ต้องการแช่แข็งวัฒนธรรมหรือเก็บหลักฐานเล่าเรื่อง
ประวัตศิ าสตร์ แต่หาทางออกให้เด็กและคนชราได้เติบโตร่วมกันใน
สังคมยุคใหม่โดยอาศัยภูมิปัญญาเก่าอย่าง ‘ของเล่นพื้นบ้าน’ เป็น
ตัวเชื่อมสร้าง ‘สังคมของคนทุกวัย’ ให้เกิดขึ้นในชุมชน

Place : เป็นเพียงอาคารหลังเล็กๆ บนที่ดินสาธารณะที่สร้างจาก
งบของ อบต. แต่ใกล้ชิดชุมชนจริงเพราะตั้งอยู่หน้าวัดประจำ�ชุมชน
ใจกลางหมู่บ้าน

Owner : ไม่ใช่ทั้งรัฐหรือเอกชนทุนหนา แต่เป็นกลุ่มคนแก่และ
คนหนุ่มสาวในชุมชนที่รวมตัวกันในนาม ‘กลุ่มคนเฒ่าคนแก่’

Approach : ไม่ใส่กรอบ กั้นเชือก หรือติดป้ายห้ามจับ แต่กลับ

สนับสนุนให้ผเู้ ข้าชมใช้ประสาทสัมผัสครบทัง้ รูป รส กลิน่ เสียง และ
สัมผัส เรียกว่าของทุกชิน้ ‘เล่นได้’ สมชือ่ พิพธิ ภัณฑ์ ส่วนความรูท้ ี่แปะ
ป้ายก็ใช้วิธีเล่าเรื่องด้วยภาษาง่ายๆ อ่านสนุก จากประสบการณ์ผู้รู้
ผูเ้ ฒ่าจริงๆ มากกว่าอิงตำ�รา สะท้อนวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปตามกาลเวลา
และนัยทีซ่ อ่ นอยูใ่ นของเล่นหน้าตาบ้านๆ ทุกชิน้

Curator : เลือกสรรกันเองไม่ง้อภัณฑารักษ์ โดยของเล่นทั้งหมด

ทำ�จากวัสดุธรรมชาติในชุมชนเป็นหลัก จำ�แนกได้เป็น 4 ประเภท
คือ ของเล่นตามฤดูกาล ของเล่นกลางแจ้ง ของเล่นทีเ่ น้นภูมปิ ญ
ั ญา
วิถีชีวิต และของเล่นในร่ม โดยมีผู้นำ�ชมสูงวัยแต่เปี่ยมไปด้วย
ประสบการณ์รู้จริง

Income management : รายได้แบ่งออกเป็น 4 กระป๋อง คือ

1. เงินปันผลกลับไปเป็นรายได้ให้ผู้สูงอายุ
2. กองทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.กองทุ น ในการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจใหม่ ๆ
1 ครั้งต่อปี
4.เป็ นวิทยาทานกับผู้มาเยี่ยมชมพิ พิธ ภั ณ ฑ์ บางกลุ่ม ที่ไม่ มีเงิ น
พอจ่าย
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INSIDE

PEOPLE
เรื่อง << ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต

WHY SO
ACTIVE ?
นึกภาพสังคมไทยที่ประชากรหนึ่งในห้าเป็นผู้สูงวัยออกไหม?
สังคมไทยเราก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุมาตัง้ แต่ปี 2548 และปัจจุบนั เรามีผสู้ งู วัยประมาณ 9 ล้านคน ฟัง
ดูไม่เยอะหากเทียบกับประชากรทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจคือคนกลุ่มอายุ 45-59 ปี จำ�นวนกว่า 14 ล้านคน
กำ�ลังทยอยเทิร์นตัวเองสู่วัยสูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ท�ำ ให้เราอายุยืนขึ้น นั่นหมายความว่า
ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2564) สังคมไทยกำ�ลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์
จากทีเ่ คยคิดว่าประเด็นสังคมผูส้ งู อายุคงโฟกัสเป้าหมายไปทีค่ นอายุ 60 อัพเท่านัน้ กลายเป็นว่าเรือ่ ง
นี้ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างประชากรไทยทั้งหมด ความจริงก็คือ ครอบคลุมไปถึงหนุ่มสาวส่วนใหญ่ที่ยัง
คิดว่ารอไว้ให้ตัวเอง ‘แก่’ ก่อนค่อยเตรียมตัวด้วย
ในวันที่เราอายุ 70 เราอยากเป็นคนแก่ที่ป่วยเป็นโรคสารพัด นอนติดเตียงอยู่บ้านให้ลูกหลานช่วย
เหลือทุกอย่าง หรือคุณทวดสุดเฟี้ยวที่มีแรงเดินเหินได้ไม่ต้องพึ่งรถเข็น เราอยากมีเงินพอใช้สบายๆ ไว้เผื่อ
ฉุกเฉินแถมเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง หรือยังต้องคอยพึ่งพิงเป็นภาระลูกๆ และท้ายสุด เราอยากเป็นคุณตา
คุณยายที่หลานๆ รัก ได้เล่าเรื่องราวสนุกๆ ให้ฟังตามประสาคนอาบน้ำ�ร้อนมาก่อน หรือเป็น ‘มนุษย์ป้า’
เอาแต่ใจ ฉุนเฉียว และหวังว่าทุกคนต้องเอาใจ
เราเลือกเป็นได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่
ดูแลสุขภาพให้ดี ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ วางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ และหมั่นสำ�รวจภายในจิตใจ
ตัวเองให้คงที่ คือวิธเี ตรียมความพร้อมสูว่ ยั ชราทีเ่ รารูด้ แี ต่ยงั ไม่ท�ำ อาจเพราะเรามองภาพไม่ออกว่าคนอายุ
เยอะที่มีเรี่ยวแรงและสดใสเป็นอย่างไร
เราชวน 2 บุคคลน่าสนใจมาพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นข้างต้น คนแรกคือหญิงวัย 70 ทีย่ งั ตืน่ เช้ามาทำ�งาน
ประจำ�ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แถมไม่ขอรับเงินเดือน กับชายผู้คลุกคลีกับประเด็นสังคมผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
ที่สุดคนหนึ่งของไทยที่จะบอกว่าสังคมต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก่อนไปถึงจุดนั้น
แก่แล้วทำ�ไมยังต้องแอคทีฟ? แอคทีฟแล้วดีต่อใครบ้าง? หน้าถัดไปน่าจะทำ�ให้เราเห็นภาพชัดว่า
สูงวัยก็สดใสได้ไม่ต่างจากหนุ่มสาว แล้วเราจะกลัวการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันทำ�ไม
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ศรีศักดิ์ ไทยอารี

		

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ทำ�ไมอายุ 70 แล้วถึงยังทำ�งานอยู่ ก็เพราะคิดเสมอว่า เมื่อไรที่
ยังมีกำ�ลังกาย กำ�ลังปัญญา และกำ�ลังทรัพย์ท่ีจะทำ�งานได้ ก็อยาก
ทำ�ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ถ้านั่งอยู่บ้านก็ไม่เกิดประโยชน์กับ
ใคร และงานทีท่ �ำ อยูค่ อื งานทีเ่ ราชอบ เป็นงานในลักษณะวิชาชีพทีไ่ ด้
มีโอกาสถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปที่จะมาแทนได้เรียนรู้ ซึมซับจากเรา
ได้อย่างเต็มที่
ในฐานะผู้สูงอายุที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับเยาวชน เราไม่เคยถือ
ว่าตัวเองเป็นผูถ้ า่ ยทอดให้เขาต้องเรียนรูจ้ ากเราฝ่ายเดียว แต่ถอื ว่าเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะอายุ 70 แล้วก็ยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ จาก
เยาวชนรุ่นหลังเยอะมาก คล้ายกับว่าผู้สูงอายุมีอยู่ในกำ�มือ 50 บาท
เมื่อไปคุยกับเด็ก เขาไม่ได้มีศูนย์บาท แต่มี 50 บาทเหมือนกัน พอคุย
กันก็ได้หนึ่งร้อยแล้วเราก็ส่งให้เด็กไปต่อยอดเพื่อสังคม พอทำ�แบบนี้
เราเองก็ชื่นใจ กลับมาเป็นแรงให้เราทำ�งานต่อไปได้
เรื่องสุขภาพไม่ใช่ปัญหาของคนสูงวัย เพราะคนเราถ้าไปจดจ่อ
กับความเจ็บป่วยของตัวเองมันไม่มีประโยชน์ ปล่อยไปเสียบ้าง ปวด
ก็ถอื เป็นธรรมดาว่าเราต้องปวด เมือ่ ไรปวดมากก็หยุด เราดูแลสุขภาพ
เราให้โอเค ไม่ใช่วา่ ฉันต้องวิง่ ได้ เพราะโดยอัตภาพของคนอายุ 70 ยังเดิน
ยังทำ�อะไรได้ก็โอเคแล้ว เราต้องยอมรับสภาพแต่อย่าไปหมกมุ่นกับ
มัน เดินได้ เจ็บหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไร อยู่ที่ใจนะ
ผูส้ งู อายุตอ้ งไม่คดิ ว่าตัวเองไม่มปี ระโยชน์ อย่าคิดว่าเกษียณอายุ
แล้วอยูบ่ า้ น ไปเทีย่ วดีกว่า ถ้าตัวเองยังทำ�งานทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคมได้
จงทำ�เถิด ทำ�แบบไหนก็ได้แต่ขอให้ทำ�อย่างจริงจัง

อยากให้มองคำ�ว่า ‘แอคทีฟ’ ในภาพกว้างว่าไม่ใช่แค่ต้องลุกขึ้น
มาเตะบอลได้ถงึ จะเรียกว่าแอคทีฟ แต่เป็นเรือ่ งสุขภาวะ 4 มิติ คือทาง
ร่างกาย ทางใจ สังคมและปัญญา เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่นั่งรถ
เข็นหรือผู้พิการไม่แอคทีฟก็ผิดนะ ซึ่งก็ชัดเจนว่าหากผู้สูงอายุเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เป็น active citizen เขาจะสามารถลด
การพึ่งพิงผู้อื่นได้นานกว่าคนที่ไม่ทำ�อะไรและอยู่บ้านเฉยๆ
สิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มแอคทีฟได้ตั้งแต่ตอนนี้ คือต้องมีพลัง
จากภายใน มีก�ำ ลังใจในตัวเองซึง่ ลูกหลานอาจช่วยดึงออกมาได้ ออก
กำ�ลังกายเหมาะสมและดูแลสุขภาพให้ดี
ผูส้ งู อายุควรได้รบั โอกาสในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนือ่ ง ถ้า
ทำ�งานในระบบอยูแ่ ล้วและอยากทำ�งานต่อ ผูป้ ระกอบการต้องรูว้ า่ คน
เลยวัยเกษียณ อายุ 60 นิดๆ ยังทำ�งานได้ รวมไปถึงเรื่องประกันสังคม
ที่ต้องช่วยเหลือต่อเนื่อง หรืออีกส่วนคือผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วอยาก
ทำ�งานอย่างอืน่ บางคนเป็นข้าราชการตลอดชีวติ แล้วอยากมีธรุ กิจส่วน
ตัว เราก็ตอ้ งเสริมศักยภาพ ฝึกทักษะ ให้ความรูด้ า้ นการประกอบอาชีพ
ทางเลือกต่างๆ
อีกเรื่องที่สำ�คัญไม่แพ้กันคือสังคมไทยต้องเตรียมพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ การออกแบบอาคาร การเดินทางต้อง
สนับสนุน เพราะถ้าเราบอกว่าผูส้ งู อายุตอ้ งแอคทีฟ ออกมาใช้ชวี ติ นอก
บ้าน แต่ถ้าเดินทางไม่สะดวกก็ไม่ใช่แล้ว เช่น ทางลาด รถเมล์ชานต่ำ�
หรือแม้แต่ตู้เอทีเอ็มที่ต้องออกแบบให้ทุกคนใช้ได้สะดวกขึ้น ไม่ใช่
เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียว
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SOLUTION

TEAM
WORK
เรื่อง << ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต

โครงการเจ๋งๆ หลายงานเกิดขึ้นได้เพราะคนที่มีทักษะหลากหลายมารวมตัวกัน แล้วช่วย
กั น คิ ด และทำ � ผ่ า นความถนั ด ของตั ว เอง เราจะพามารู้ จั ก กั บ กลุ่ ม คนที่ ทำ � งานร่ ว มกั บ
ผู้สูงอายุที่แต่ละคนมีหน้าที่ต่างๆ กันไป เติมเต็ม ต่อยอดซึ่งกันและกัน แต่มองเห็นร่วมกันว่า
รอยยิ้มของผู้สูงอายุคือปลายทางที่ต้องการ
ForOldy คือกิจการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด ‘ตัวเองมีกำ�ไร สังคมมีความสุข’ ที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุผา่ นกิจกรรมหลากหลาย เริม่ จาก ‘ร้านคุณตาคุณยาย’ ทีท่ มี งานรับบริจาค
อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้มือสองสำ�หรับผู้สูงอายุ อย่างรถเข็น อุปกรณ์ช่วยหัดเดินมาทำ�ความ
สะอาดจนใหม่เอี่ยมก่อนขายหรือให้เช่าในราคาย่อมเยา (บางครั้งก็ให้ฟรี) เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ ForOldy ยังสร้างกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามบ้านใน 5 ชุมชนของ
เขตสาทรและสายไหม กรุงเทพฯ ระดมทุนก่อตัง้ ‘กองทุนอุ่นใจ’ ให้ผู้สูงอายุได้ดูแลซึ่งกันและกัน
บริจาคเงินสมทบช่วยเหลือพิธีศพหากมีสมาชิกเสียชีวิต แถมยังจำ�หน่ายสินค้าทำ�มือจาก
ผูส้ งู อายุ อย่างกระเป๋าผ้า พวงกุญแจ สร้างความเพลิดเพลินและรายได้อีกทาง และเร็วๆ นี้ก็
เตรียมเปิดพื้นที่สำ�หรับจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในชื่อ ‘ศูนย์เพลินวัย’ พร้อมจัดทริปพา
ผู้สูงวัยไปเที่ยวบ่อยๆ ด้วย
www.foroldy.com

อัจฉรา เลิศกุลดิลก (แหม่ม)

อรนุช เลิศกุลดิลก (นุช)

“เราทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ให้ผสู้ งู อายุได้น�ำ
ไปใช้ในราคาถูก ก็รู้สึกดีใจ เหมือนเป็นบุญ
ต่ อ บุ ญ เรามาช่ ว ยพี่ นุ ช ก็ ไ ด้ บุ ญ นิ ด หนึ่ ง
พอส่งต่อให้คนทีใ่ ช้อปุ กรณ์จริงๆ เขาก็ได้บญ
ุ
เหมือนกัน เพราะเงินตรงนี้เราก็ได้ไปช่วย
ผู้สูงอายุกลุ่มอื่นต่อ”

“การทำ�งานกับผู้สูงอายุมีข้อควรระวังเยอะ
เราไปเมตตาสงสารเขามากไม่ได้ ต้องให้เขามี
ศักดิ์ศรีด้วย ซึ่งบางทีเราลืมตัว เวลาลงพื้นที่
เหมือนได้ฝกึ จิตทุกวัน ต้องเตรียมตัวพอสมควร
และสะสางตัวเองว่าเขาเป็นอย่างนี”้

ผู้จัดการร้านคุณตาคุณยาย
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ผู้ก่อตั้งโครงการ ForOldy

“ ตัวเองมีกำ�ไร
สังคมมีความสุข ”

กรุณา บำ�รุงพงษ์ (ณา)

ผูด้ แู ลโซเชียลเน็ตเวิรค์ ของ ForOldy

“พอได้มาทำ�งานตรงนี้ เราก็ได้เข้าใจตัวเองใน
อนาคต ถ้าเราแก่ไปอายุสัก 80 ปี เราต้อง
สื่ อ สารกั บ ลู ก ตรงๆ อยากได้ อ ะไรอย่ า ไป
อ้อมค้อม เราจะไม่เป็นคนแก่แบบที่ให้ลูกมา
อ่านใจเรา ผู้สูงอายุคนไทยส่วนใหญ่ต้องการ
ให้คนมาอ่านใจ ปวดก็บอกไม่ปวด ฉันจะไม่
เป็นผู้สูงอายุอย่างนั้น ลูกจะได้รู้สึกว่าเข้าถึง
เรามากขึ้น”

อำ�พร คงวิชา (ดม)

เบญญาทิพย์ เลิศกุลดิลก (ลี)

“เราได้ รู้ ว่า ผู้สูง อายุ ทุก คนต่ า งกั น บางคน
อารมณ์ดคี ยุ ด้วยได้ บางคนเอาแต่ใจ แต่ผสู้ งู
อายุทุกคนเหมือนจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
ต้องเอาใจเขาเป็นพิเศษ ซึง่ เด็กเราดุได้ แต่ผสู้ งู
อายุไปดุเขาไม่ได้ เราต้องใจเย็น สุขุม ถึงจะ
เข้าถึงผู้สูงอายุได้”

“พี่ไปเรียนทำ�ดอกไม้จันทน์ ทำ�ผ้าบาติก ก็มา
สอนให้ผู้สูงอายุทำ� ให้เขามีรายได้ มีเงินซื้อ
ขนมไปใส่บาตร ความสุขของพี่แค่อยากเห็น
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนมี ค วามสุ ข มี ง านทำ � ได้
ล้อมวงพูดคุยกันขณะทำ�งานฝีมอื อย่างน้อยๆ
ก็ทำ�ให้ท่านอายุยืนยาวขึ้น ต่ออายุได้อีก”

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม
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อาสาสมัครฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมรายได้
ให้อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุตามบ้าน

INSIDE

UTOPIA
เรื่องและภาพ << กองบรรณาธิการ

เมื่อคนหนุ่มสาวกลายเป็นผู้สูงอายุในอีก 50 ปีข้างหน้า พวกเขาอยากให้โลกนี้เป็นอย่างไร

50

...อีก 50 ปี ก็ไม่นานเท่าไรเนอะ :)
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เรื่อง << ศศิวรรณ โมกขเสน
ภาพ << อาสาฬห์ สุภาจรรยาวัฒน์

ประวีร์ ชนัฐชวริน

Assistant CEO บริษัท CT ASIA ROBOTICS
ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ‘ดินสอ’

“

ปัญหาอีกอย่างของคนแก่ คือ

ยาเยอะมาก แต่ละมื้อก็ไม่เหมือนกัน
คนแก่มองไม่เห็น อ่านสลากลำ�บาก
เราก็ ใ ส่ ฟั ง ก์ ชั่ น การเตื อ นด้ ว ยรู ป

“

INSIDE

PEOPLE

เตือนทานข้าว ทานยา ออกกำ�ลังกาย
ฉี ด อิ น ซู ลิ น นอกจากนั้ น ก็ จ ะเป็ น
เรื่องของคอนเทนต์แก้เหงา

“เรากำ�ลังจะเข้าสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเร็วๆ นี้ แต่กลับสวนทาง
กับจำ�นวนบุคลากรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด คิวผูด้ แู ลส่วนตัวยาวมาก เขาป้อนคน
ไม่ทันความต้องการ เราเลยลองคิดว่าใช้หุ่นยนต์ได้ไหม สามารถดูได้
24 ชั่วโมงเลยว่าคุณตาคุณยายทำ�อะไรอยู่ นอน เดิน หรือล้ม ไปเข้า
ห้องน้�ำ หายไปเกินเวลาทีก่ �ำ หนดไหม ถ้ายังไม่มา หุน่ ยนต์มหี น้าทีแ่ จ้ง
เตือนลูกหลานบน mobile application เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือน
ต้องการคอนเฟิรม์ หุน่ ยนต์ก็ video call แบบ real time และสามารถ
ใช้ video call คุยกับคุณหมอได้ ถ้าไม่ได้ไปทำ�การรักษาอย่างอืน่ ก็แค่
ตรวจดูอาการว่าสบายดีหรือเปล่า ประหยัดเวลาเดินทางและความ
ยุ่งยากของลูกหลานได้”
“มีคนแก่บางคนถึงกับถักเสื้อให้หุ่นยนต์เลย ไม่มีใครอยู่กับเขา
แล้วเขาเห็นว่าหุ่นยนต์เหมือนเป็นเพื่อน เหมือนเขามีตุ๊กตาตัวหนึ่ง
รอบล่าสุดเราไปทดสอบทีส่ ถานพักฟืน้ คนชราทีญ
่ ป่ี นุ่ มีคณ
ุ ยายทีเ่ งียบๆ
ไม่ค่อยพูด แต่พอเราเอาหุ่นยนต์ไปวางไว้ เขาก็กระปรี้กระเปร่าขึ้น
มาเลย ผู้ที่ดูแลบอกว่า ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น สนุกเหมือนมีของเล่นใหม่
โลกไม่น่าเบื่อเหมือนแต่ก่อนที่แค่ตื่นมา กินข้าว... จบแล้ว”
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SOLUTION

MEDIA

เรื่อง << ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต

BOOK
สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ
แรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม

เขียน: จอห์น เลน,
แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี, สำ�นักพิมพ์
สวนเงินมีมา

หนั ง สื อ ที่ ผู้ เ ขี ย นหยิ บ เอาสิ่ ง ที่ ต นเอง
กำ�ลังเผชิญ และตัง้ คำ�ถามกับวัยชรามาบอก
ต่อกับผองเพือ่ นวัยเดียวกัน ปรับมุมมองเก่าๆ
ที่คนสูงวัยหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า
หดหู่และเศร้าหมอง มาสู่การสำ�รวจภาวะ
ภายในจิตใจตัวเองให้สามารถรับมือกับทัง้ สิง่ ดี
และสิ่งร้ายในช่วงวัยนี้ได้อย่างเบิกบานและ
เป็นจริง
ในเล่ม จอห์น เลนเล่าเรือ่ งราวการเข้าสู่
วัยผมสีดอกเลาผ่านเจ็ดบทสั้นๆ แบ่งเป็น
หัวข้อย่อยที่อ่านง่าย ปูเรื่องตั้งแต่แนวคิด
เกี่ยวกับวัยชรา วิธีให้คนสูงวัยค่อยๆ ปรับ
ความคิดและพฤติกรรมตัวเอง อย่างการสร้าง
อารมณ์ขนั หมัน่ ทบทวนชีวติ ทีเ่ ชือ่ ว่าอ่านแล้ว
ต้ อ งอยากคงความเยาว์ วั ย เอาไว้ แม้ ว่ า
ตัวเลขอายุจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ส่วนคนวัยหนุม่ สาว บทเรียนจากผูส้ งู วัย
ทีจ่ อห์น เลนไปตระเวนคุยและนำ�เรือ่ งราวของ
พวกเขามาบอกต่อก็ควรค่าแก่การอ่านและ
เก็บข้อคิดมาใช้ชีวิตต่อไม่น้อย

ใครว่าเรื่องผู้สูงอายุจะทำ�ให้ป๊อบและสนุกไม่ได้ เรารวบรวมสื่อทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ และนิทรรศการ
ที่หยิบประเด็นคนสูงวัยมาเล่าในมุมมองใหม่ๆ ให้ลองไปตามอ่านตามดูกัน

EXHIBITION

FILM

Dialogue with Time

Nebraska

Orna Cohen และ Andreas Heinecke
ทีมงานทำ�นิทรรศการ Dialogue in the Dark
และ Dialogue in Silence ศึกษาข้อมูลของ
ผู้สูงอายุในสังคมเยอรมันเป็นหลัก และเปิด
นิทรรศการ Dialogue with Time ครั้งแรกที่
เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อเดือนกันยายน 2014
ก่ อ นเวี ย นไปจั ด ที่ เ บอร์ ลิ น ถึ ง สิ้ น เดื อ น
สิงหาคมปีน้ี ก่อนไปแสดงทีเ่ มืองเบิรน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โมเดลของนิทรรศการนี้เจ๋ง
ตัง้ แต่ให้คณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่าอายุ 70 อัพเป็นไกด์น�ำ ชม
และคอยอธิบายประเด็นต่างๆ อย่างรู้จริง
เริม่ แรกผูช้ มจะได้ฟงั เรือ่ งราวชีวติ ของไกด์สงู วัย
ก่อนเข้าไปเรียนรู้และทบทวนคำ�ว่าแก่ชรา
ผ่านสื่อเรียนรู้และวิดีโอในห้องต่างๆ เช่น
Yellow Room ทีใ่ ช้สเี หลืองแทนภาพทีผ่ สู้ งู อายุ
มองเห็น เพือ่ ให้เข้าใจถึงข้อจำ�กัดทางกายภาพ
และประสาทสัมผัสที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญ
Dialogue with Time ตัง้ ใจจะบอกผูช้ ม
ว่าเราเรียนรู้อะไรได้มากมายจากผู้สูงวัยใน
วันที่เรายังไม่แก่ และเมื่อวันนั้นมาถึง เราจะ
รับมือกับความชราอย่างมีสติได้อย่างไร
www.dialogue-with-time.com

ภาพยนตร์แนวโร้ดมูฟวี่เล่าเรื่องของ
Woody Grant (รับบทโดย Bruce Dern) ชายชรา
ผูใ้ ช้ชวี ติ อย่างร่วงโรยและไร้แก่นสาร วันหนึง่
เขาได้รบั จดหมายชวนเชือ่ ว่าเป็นเจ้าของเงิน
รางวัล 1 ล้านดอลลาร์ จนตัดสินใจออกเดินทาง
หลายร้อยไมล์เพื่อไปรับรางวัลที่เนบราสก้า
รัฐเล็กๆ ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาด้วย
‘สิ่งยึดเหนี่ยว’ เดียวที่วัยนี้มีอยู่ โดยมี David
(รับบทโดย Will Forte) ลูกชายคนรองทีค่ ดั ค้าน
แต่ก็ยอมขับรถพาพ่อไปให้สิ้นเรื่อง

Museum foür Kommunikation, Germany
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Alexander Payne, US, 2013

สไตล์หนังของ Payne มักเล่าเรือ่ งความ
สัมพันธ์ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ภาพขาวดำ�
ตลอดทั้งเรื่องสะท้อนความทรงจำ�ในอดีต
ของวัยชรา
Woody พยายามพิสูจน์ตัวเองต่อคน
รอบข้างอีกครั้ง แม้จะรู้ว่ารางวัลนั้นเป็นเรื่อง
หลอกลวงก็ตาม

SOLUTION

CHANGE ๅ101
เรื่ อ ง << ลั พ ธวรรณ ลี ร พงษ์ กุ ล
ภาพ << ณัฐรินทร์ ทวีธนากาญจน์

< CHANGEMAKER

การทำ�สิง่ ดีๆ ให้สงั คม สามารถทำ�ได้หลายทาง คนรุน่ ใหม่หลายคนเริม่ ต้นกับคนใกล้ตวั ชวน
กันระดมทุนไปออกค่ายซ่อมสร้างตามชนบท หรือการเป็นอาสาสมัครในโอกาสต่างๆ ซึ่งนับเป็น
ประสบการณ์ทด่ี ที เ่ี ราจะได้มโี อกาสไปในสถานทีใ่ หม่ๆ พบเจอผูค้ นใหม่ๆ และเห็นปัญหาใหม่ๆ ทีเ่ รา
อาจไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อจบค่ายหรือกิจกรรม เรากลับมาเรียน กลับมาทำ�งาน ชีวิตเราดำ�เนินต่อ
ไปพร้ อ มๆ กั บ ปั ญ หาเหล่ า นั้ น ที่ ยั ง คงอยู่ มั น ไม่ ไ ด้ ห ายไปไหน
แแแแแ
วันนี้อาจไม่ใช่ปัญหาของเรา เราอาจจะยังเด็กเกินไป แต่ปัญหาไม่เคยหยุดทำ�งานและ
มั น ก็ ร อขั้ น ตอนที่ ย ากที่ สุ ด ...การลงมื อ ทำ �
แแ
คนหนุม่ สาวรูด้ วี า่ การสร้างการเปลีย่ นแปลงไม่ขนึ้ อยูก่ บั อายุ และนีก่ เ็ ป็นช่วงเวลาทีเ่ ราเต็ม
ไปด้วยพลัง มีวิธีการมากมาย และการขับเคลื่อนหลากหลายระดับที่พวกเราสามารถทำ�ได้ เพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กบั ผูค้ นและโลกใบนี้ ทำ�ให้เรามีสงั คมทีด่ กี ว่าเดิมได้ แต่เราจะเริม่ ต้นได้อย่างไร?

WHAT IS CHANGEMAKER ?
ใครๆ ก็เป็น changemaker ได้ เพราะ
พวกเขาคื อ คนธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ ม องเห็ น
ปัญหา และอยากให้ปญ
ั หาพวกนัน้ ถูกแก้ จึง
ลุกขึน้ มาลองผิดลองถูก จนสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้จริง จากความเปลี่ยนแปลง
เล็กๆ รอบตัว ก็ขยายไปสู่การขับเคลื่อนโลก
ได้ทีละน้อย อย่างเช่น Changemaker คนนี้
วิ น / จากแปลงดอกไม้ สู่ เ ว็ บ ไซต์
สอนฟิ สิ ก ส์ วินเริ่มทำ�โครงการเพื่อสังคม
ตอนอยู่ปี 3 ด้วยการชวนเพื่อนๆ มาทำ�เรื่อง
ขออนุญาตทำ�แปลงดอกไม้ที่หอพัก เพราะ
เขาเห็นความสำ�คัญของการได้อยู่กับใบไม้
ดอกไม้ตง้ั แต่อยูต่ า่ งจังหวัด เลยคิดถึงมันขึน้ มา
เมื่อต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ วินออกแบบ
แปลน นำ�อิฐและดอกไม้มาลงเองทั้งหมด

และจากความสำ�เร็จของแปลงดอกไม้เล็กๆ
ครั้งนั้น ทำ�ให้วินอยากสานฝันเพื่อแก้ปัญหา
ที่ใหญ่ข้นึ อีก โดยเขาทำ � โครงการสอนวิ ช า
ฟิสิกส์ที่เขาถนัดแบบออนไลน์ผา่ นทาง www.
winphysics.com ด้วยความตั้งใจที่อยากให้
เด็กๆ ได้เข้าถึงการเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และหันมา
รักฟิสิกส์เหมือนที่เขารัก
คุณเองก็มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมได้
เช่นเดียวกัน ขอเพียงลุกขึ้นลงมือทำ�
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School of Changemakers พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำ�หรับทุกคนที่
สนใจแก้ปญ
ั หาสังคมด้วยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เว็บไซต์นรี้ วบรวมความรูแ้ ละ
เครื่องมือ มีข่าวสารกิจกรรม และแหล่งทุน รวมถึงเครือข่ายของเหล่านักสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ที่จะช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมสังคม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้...Everyone A Changemaker !

www.schoolofchangemakers.com

CHANGEMAKER
สำ � หรั บ ทุ ก คนที่ ส นใจในประเด็ น
ปั ญ หาสั ง คม หรือมีไอเดียสร้าง
โปรเจกต์ เ พื่ อ สั ง คมอยู่ ใ นใจแล้ ว
พร้อมลุกขึ้นลงมือทำ�ให้เป็นจริง

-

COACH

HELPDESK
EXPERT

BUSINESS
PARTNER

สำ�หรับวัยทำ�งานทีอ
่ ยากสนับสนุน
คนรุน
่ ใหม่ให้สร้างการเปลีย
่ นแปลง
ด้วยการเป็นโค้ชอาสาที่จะได้แลก
เปลีย
่ นความคิด และเรียนรูป
้ ระเด็น
สังคมที่สนใจไปพร้อมกัน

สำ�หรับผู้มีประสบการณ์ที่มีความ
เชีย
่ วชาญเฉพาะด้าน ด้วยการเป็น
ทีป
่ รึกษาให้กบ
ั โปรเจกต์และกิจการ
เพือ
่ สังคม ให้เติบโตได้อย่างยัง
่ ยืน

สำ � หรั บ หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชน
ที่ ส นใจการแก้ ปั ญ หาสั ง คมและ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการร่ ว มสนั บ สนุ น
ทรัพยากรต่างๆ และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
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