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บทคัดย่อ 
งานศึกษาเรื่อง “กายเหนือวัย: ผู้สูงอายุในเมืองกับการท างานบริการในร้านธุรกิจแฟรนไชส์” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงความคิดเห็นที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเองและมุมมองที่มีต่อผู้ที่ได้ชื่อว่า 
“ผู้สูงอายุ” 2) ศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุใน
สังคมเมือง 3) ศึกษาถึงสาเหตุและความรู้สึกที่มีต่อการท างานซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุได้ 4) ศึกษามุมมองความรู้สึกที่มีต่อวาระสุดท้ายของชีวิต โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาที่เน้นการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ท างานในร้าน
ธุรกิจแฟรนไชน์จ านวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านโดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme) จ านวน 4 สาขา 
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติฮอทพอท (Hot Pot) จ านวน 1 สาขา ร้านกาแฟ Café Amazon for 
Chance จ านวน 1 สาขา และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) จ านวน 1 สาขา 
ท าการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดทั้ งสิ้ น  4 ประการ ได้แก่  1) แนวคิดการกลายเป็นเมือง 
(Urbanization) 2) ทฤษฎีการสูงอายุ (Ageing Theory) 3) แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
Esteem) และ 4) แนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงิน 

ผลการศึกษาพบว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมที่มาพร้อมกับความเป็นเมืองเป็นมีส่วนต่อถึงการรับรู้
ถึงการเป็นผู้สูงอายุ ทว่าภาพลักษณ์ที่สังคมมองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจาก
สังคมกลับเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับมุมมองที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง โดยกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างมองว่าความ
แก่ชราเป็นเรื่องปัจเจกที่แต่ละคนก็ให้ความแตกต่างกันออกไป ความส าเร็จด้านต่างๆ ในชีวิตท าให้
พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีความสามารถมากพอในการท างาน ซึ่งเป็นการพ่ึงพาก าลังของตน มิใช่รัฐ 
และเป็นการต่อสู้กับภาพลักษณ์ที่ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรหยุดท างานและรอความช่วยเหลื อจากรัฐ
หรือวัยท างาน  

นอกจากนี้ความเป็นเมืองยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการท างานในวัยเกษียณเช่นกัน 
เนื่องจากระบบทุนนิยมในความเป็นเมืองมีความต้องการแรงงานทั้งในด้านการผลิตและด้านการ
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บริการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุในฐานะประชากร
เมืองจึงมีโอกาสในการเข้าถึง “งาน” และ “เงิน” มากกว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ในขณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีมูลเหตุจูงใจในการท างานแตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 เหตุผล 
โดยใช้เกณฑ์จากสถานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการวางแผนด้านการเงินของแต่ละ
บุคคล สรุปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงมี “รายได้” เป็นเหตุผลส าคัญ ขณะที่
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงมองว่าการได้มีกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าในแต่ละวันช่วย
ให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีความสามารถในการท างานอยู่ 
 มูลเหตุในการท างานข้างต้นสะท้อนว่าการออมเงินมีส่วนส าคัญต่อความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ผู้ที่มีการจัดการเงินสะสมอย่างเพียงพอจะมีระดับความกังวลต่ออนาคตที่ต ่า  แต่เมื่อน าทุก ๆ 
องค์ประกอบในชีวิตของผู้สูงอายุมาร่วมพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าภาคภูมิในตนเองในแต่ละ
บุคคลเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลได้ นอกจากการท างานแล้วพวกเขายังมีด้านอ่ืน ๆ ในชีวิตอีกมากที่สามารถ
ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิในตนเองได้ ทั้งการดูแลสมาชิกในครอบครัว การแบ่งปันประสบการณ์ 
การสร้างความสุขให้แก่ผู้อ่ืน  

ส าหรับมุมมองความรู้สึกที่มีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตพบว่าจ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิง 
ศาสนา และการเตรียมตัวส าหรับการเกษียณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อวาระสุดท้าย
ของชีวิต โดยจ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิงมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด 
ผู้สูงอายุที่มีผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิงจะมีความกังวลถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาหากตนเองเสียชีวิต 
โดยผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สินและมีการท าประกันชีวิตจะมีความกังวลที่ค่อนข้างต ่า ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่
มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะมีความกังวลค่อนข้างสูง 

ข้อคิดเห็นที่ผู้สูงอายุมีต่อนโยบายด้านผู้สูงอายุชี้ให้เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุกังวลมากที่สุด ทว่าความช่วยเหลือที่รัฐบาลหยิบยื่นให้กลับไม่เพียงพอนัก 
ด้วยความจ าเป็นด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และค่ารักษาพยาบาล ภาครัฐจึงควรพิจารณาถึงการเพ่ิมเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ และควรปรับมาตรการการให้บริการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยง่ายและใช้เวลาไม่นาน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
มีค ำกล่ำวที่ว่ำ “กำลเวลำเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่ำง” ซึ่งกระจกบำนหนึ่งที่สำมำรถสะท้อนให้

ถึงควำมเป็นจริงนั้นได้ก็คือร่ำงกำยของคนเรำ  ดังที่ทรำบกันว่ำกำลเวลำท ำให้มนุษย์เรำได้เรียนรู้ถึงสิ่ง
ต่ำง ๆ จำกประสบกำรณ์ แต่กำลเวลำก็น ำมำซึ่งควำมร่วงโรยของกำยภำพ ภำนุ อดกลั้น (2551: 1) 
กล่ำวถึงนักปรำชญ์โบรำณหลำยคนที่ได้พยำยำมหำที่มำและค ำตอบว่ำควำมชรำนั้นคืออะไร และ
สำมำรถป้องกันหรือชะลอควำมชรำนั้นได้อย่ำงไร อำทิ ฮิปโปเครติสที่ยอมรับว่ำควำมชรำเกิดจำก
กฎเกณฑ์ตำมธรรมชำติ มีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของควำมร้อนในร่ำงกำย ขณะที่กำเลนพบว่ำควำม
ชรำเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภำยในร่ำงกำย ซึ่งจะท ำให้อุณหภูมิในร่ำงกำยลดลงและผิวหนังเหี่ยวย่น 
อีกทั้ง ลิโอนำโด ดำวินชี ที่ได้พัฒนำทฤษฎีทำงชีวภำพและพัฒนำกำรของมนุษย์ รวมไปถึงลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปของร่ำงกำยมนุษย์เมื่อเข้ำสู่วัยชรำ  

สืบเนื่องจำกควำมน่ำสนใจในเรื่องควำมชรำข้ำงต้น ในปัจจุบันพบว่ำหลำยสังคมรวมไปถึง
หลำยองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องระบบสังคมและประชำกรโลกได้หันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรมีอยู่ของ
ผู้สู งอำยุมำกขึ้น เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในหลำยประเทศ  ยกตัวอย่ำงเช่น องค์กร
สหประชำชำติ (UN) ที่ได้ให้ค ำนิยำมถึงกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุไว้ว่ำหมำยถึงประเทศที่มีสัดส่วน
ประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 หรืออำยุ 65 ปีขึ้นไปจ ำนวนร้อยละ 7 ของ
ประชำกรทั้งหมดในประเทศ ถือได้ว่ำประเทศนั้นก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Ageing Society) และจะ
เป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนประชำกรอำยุ 60 ขึ้นไปเพ่ิมเป็น
จ ำนวนร้อยละ 20 และอำยุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นจ ำนวนร้อยละ 14 (ชมพูนุท พรหมภักดิ,์ 2556: 3)  

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุในประเทศต่ำง ๆ พบว่ำในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ เช่น ชิลีคำดว่ำจะใช้เวลำ 27 ปีในกำรกลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ จีน 26 ปี 
และ สิงคโปร์ 19 ปี เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ประเทศที่พัฒนำแล้วกลับมีระยะเวลำกำรเพ่ิมขึ้นของ
อัตรำผู้สูงอำยุทั้งชำยและหญิงที่นำนกว่ำมำก เช่น ฝรั่งเศสคำดว่ำจะใช้เวลำ 115 ปีในกำรกลำยเป็น
สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ สวีเดน 85 ปี เยอรมนี 40 ปี เป็นต้น เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจำกประเทศ
พัฒนำมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรแพทย์ ประชำชนส่วนใหญ่จึงเข้ำถึงกำรบริกำร  
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ด้ำนสำธำรณสุขและโรงพยำบำลได้อย่ำงสะดวกทั่วถึง อีกทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนยังให้
ควำมส ำคัญกับสุขภำวะของประชำชน อำทิ อำหำรกำรกิน สุขอนำมัย ส่งผลให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีกว่ำประเทศก ำลังพัฒนำและมีแนวโน้มที่จะมีอำยุยืนมำกขึ้นไปด้วย ช่วงเวลำกำร
เพ่ิมขึ้นของอัตรำผู้สูงอำยุที่ยำวนำนท ำให้ประเทศเหล่ำนี้มีเวลำเตรียมควำมพร้อม ปรับตัว และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับผู้สูงอำยุได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เช่น 
ประเทศเยอรมนีที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำภำยในปี ค.ศ. 2060 ประชำกรกว่ำครึ่งหนึ่งในประเทศจะมีอำยุ
มำกกว่ำ 51 ปี จำกสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุที่ต่อเนื่องมำจำกในอดีตรัฐบำลเยอรมนีได้ท ำกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนด้วยกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 60-64 ปี แต่ก็เป็นเรื่องยำกที่จะให้ผู้สูงอำยุ
ที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปีท ำงำนต่อไป อย่ำงไรก็ตำม นำยจ้ำงต้องกำรให้ขยำยอำยุเกษียณ จำก 65 ปี 
เป็น 67 ปี ในต ำแหน่งงำนที่สัญญำจ้ำงยืดหยุ่นได้ รัฐบำลจึงปรับกฎหมำยกำรจ้ำงงำนโดยไม่กระทบผู้
ที่เกษียณและรับบ ำนำญ ขณะเดียวกัน ประเทศก ำลังพัฒนำที่ก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์
ในเวลำที่สั้นกว่ำก็มีกำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรับมือกับผลกระทบด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำน
เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศสิงคโปรที่มีกำรหักจำกเงินเดือนระหว่ำงที่ยังท ำงำนจนกระทั่งเกษียณ เป็น
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund: CPF) แต่เมื่อประชำกรมีอำยุยืนยำวขึ้นและต้อง
ใช้เงินหลังเกษียณมำกขึ้น รัฐบำลจึงขยำยอำยุเกษียณเพ่ือเพ่ิมเวลำออมเงินให้แก่ประชำชน และปรับ
เกณฑ์เกษียณจำก 55 ปี ให้เป็น 62 ปี เพ่ือช่วยรักษำแรงงำนให้อยู่ในระบบได้นำนขึ้น ลดปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำน อีกทั้งได้ปรับกฎหมำยให้สถำนประกอบกำรต้องเสนองำนให้แก่ผู้สูงอำยุไปจนอำยุ
ครบ 67 ปี นอกจำกนี้ มีข้อมูลว่ำประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตรำกำรว่ำจ้ำงผู้สูงอำยุมำกท่ีสุด
ในโลก มีสัดส่วนแรงงำนสูงอำยุในประเทศสูงถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้เป็นผลมำจำกเกณฑ์ผู้สูงอำยุของ
อินโดนีเซียถูกก ำหนดไว้ที่ 55 ปี แต่รัฐบำลอินโดนีเซียไม่มีมำตรกำรพิเศษใด ๆ ส ำหรับลูกจ้ำงสูงอำยุ 
นั่นจึงท ำให้นำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยประกันสังคมให้แก่ลูกจ้ำงที่มีอำยุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
เดียวกับประเทศเวียดนำม มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ที่ไม่มีมำตรกำรภำษีใด ๆ เช่นเดียวกัน แต่ใน
ประเทศเวียดนำมมีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจ้ำงผู้สูงอำยุว่ำจะต้องเป็นงำนที่เหมำะสมและไม่เป็น
อันตรำยต่อผู้สูงอำยุ (ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้, ม.ป.ป.: 4-6; มูลนิธิสถำบันวิจัยและ
พัฒนำผู้สูงอำยุไทย, 2561: 19-22; KPMG, 2561: ออนไลน์)    

จะเห็นได้ว่ำนอกจำกปัญหำทำงสุขภำพของผู้สูงอำยุที่รัฐบำลต้องใส่ใจดูแลเมื่อเข้ำสู่สังคม
สูงอำยุแล้ว ยังมีปัญหำในด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำนและปัญหำควำมเพียงพอของเงินส ำรองส ำหรับ
กำรใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วย ส ำหรับประเทศไทยถือได้ว่ำเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตรำผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นสวน
ทำงกับอัตรำกำรเกิดและถูกจัดเป็นสังคมผู้สูงอำยุมำตั้งแต่ พ.ศ. 2548 แล้ว ในขณะนั้นพบว่ำมีจ ำนวน
ประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 10.4 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในประเทศไทยปี 
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พ.ศ. 2561 พบปัจจุบันประเทศไทยมีประชำกรสูงอำยุอยู่ถึงร้อยละ 18 จำกประชำกรทั้งหมดใน
ประเทศ  ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงขึ้นอย่ำงน่ำตกใจ โดยคำดกำรณ์ว่ำอัตรำผู้สูงอำยุจะยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องเช่นนี้เรื่อยไปจนท ำให้ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมอยู่อำยุอย่ำงสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2565 
และภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำสัดส่วนประชำกรสูงอำยุจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 หรือประมำณ 20 ล้ำน
คน จำก 11 ล้ำนคนในปัจจุบัน (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , 2544: 1; มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้สูงอำยุไทย, 2561: 5) 

จำกข้อมูลระบบสถิติกำรลงทะเบียนประชำกรสูงอำยุไทยที่แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนผู้สูงอำยุใน
แต่ละจังหวัดพบว่ำกรุงเทพมหำนครเป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุมำกที่สุดเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนประชำกรโดยรวมภำยในจังหวัด คือ 1,020,917 คน จำกประชำกร 18,032,720 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 17.98 (กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ , 2562: 
1-5) ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีสัดส่วนผู้สูงอำยุมำกที่สุดในประเทศนั้นเป็นผล
สืบเนื่องมำจำกสถำนะ “เอกนคร” หรือเมืองโตเดี่ยวของประเทศ ซึ่งกำรเป็นเมืองโตเดี่ยวนี้เกิดจำก
กระบวนกำรกลำยเป็นเมืองของตัวกรุงเทพเอง โดยกระบวนกำรกลำยเป็นเมือง หรือ Urbanization 
นี้มีตัวชี้วัดหลัก ๆ คือจ ำนวนประชำกรต่อพ้ืนที่ในเมืองนั้น ๆ เมื่อควำมเจริญและหน่วยงำนที่ส ำคัญ
ของรัฐบำลกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่เดียว กรุงเทพจึงเป็นเมืองที่มีทุกสิ่งที่เมืองอ่ืนในประเทศไม่มี และเป็น
ทั้งศูนย์รวมอ ำนำจกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ ศูนย์กลำงกำรคมนำคม ศูนย์สินค้ำ ศูนย์กลำง
ทำงกำรศึกษำ คนไทยหลำยคนจึงมักส่งลูกหลำนให้เข้ำมำเรียนในกรุงเทพเพ่ือยกฐำนะทำงสังคม ซึ่งมี
คนจ ำนวนน้อยมำกที่กลับไปท ำงำนในชนบทหลังจำกเรียนจบ (ดวงจันทร์ อำภำวัชรุตม์ เจริญเมือง, 
2542: 184-185) เพรำะพวกเขำมองเห็นโอกำสในกำรท ำงำนในกรุงเทพมำกกว่ำในต่ำงจังหวัดที่มี
ควำมเจริญน้อยกว่ำ จึงได้เลือกที่จะปักหลักท ำงำนตลอดจนสร้ำงครอบครัวอยู่ในกรุงเทพต่อไป 
จ ำนวนประชำกรแฝงที่เพ่ิมขึ้นของอย่ำงต่อเนื่องจึงท ำให้กรุงเทพมีกระบวนกำรเป็นเมืองที่เข้มข้นขึ้น
ทุกที ผลกระทบที่ตำมมำก็คือควำมเป็นปัจเจกชนของคนในเมือง แตกต่ำงจำกในชนบทที่มีกำรถ้อยที
ถ้อยอำศัยกัน กำรใช้ชีวิตอย่ำงตัวใครตัวมันท ำให้คนเมืองกลำยเป็นโสดมำกขึ้น จำกข้อมูลสถิติ
ประชำกรพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเป็นเมือง (Urbanization) กับกำรเจริญพันธุ์ (Fertility) คือ 
ในชนบทหรือประเทศที่มีควำมเป็นเมืองที่น้อยจะมีอัตรำกำรเกิดที่สูง เห็นได้จำกในประเทศแถบ
แอฟริกำซึ่งมีควำมเป็นเมืองที่น้อยแต่มีอัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่สูง ขณะที่ประเทศในแถบยุโรปและ
อเมริกำเหนือ หรือประเทศในเอเชียอย่ำงประเทศญี่ปุ่น มีควำมเป็นเมืองสูงแต่มีอัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่
ต ่ำ ในประเทศที่มีควำมเป็นเมืองสูงประชำกรในประเทศจะได้รับระบบกำรดูแลสุขภำพที่ดี ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำ และโอกำสในกำรประกอบอำชีพที่สูง แต่มีแนวโน้มที่จะแต่งงำนช้ำลง มีบุตรช้ำ
ลงหรือไม่มีเลย ซึ่งผลกระทบอย่ำงมำกต่ออัตรำกำรเกิดของคนในประเทศ อัตรำกำรเกิดที่ลดลงสวน
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ทำงกับกำรเป็นโสดที่มำกขึ้นท ำให้ประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงอำยุดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  (อรทัย 
ก๊กผล, 2559: 30-31) 

เมื่อผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้นโครงสร้ำงทำงสังคมจึงต้องปรับตัวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำมไปด้วย 
เนื่องจำกจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของผู้สูงอำยุในทุก ๆ ปีนั้นส่งผลส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็น
อย่ำงมำก ท ำให้อัตรำกำรพึ่งพิง (Dependency Ratio) ของผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุนี้ภำระหน้ำที่ใน
กำรดูแลประชำกรสูงอำยุจึงตกไปเป็นของประชำกรวัยแรงงำน (สมรักษ์ รักษำทรัพย์ , ถวิล นิลใบ 
และนงนุช อินทรวิเศษ, 2551: 155) และหำกกลุ่มประชำกรสูงอำยุนี้ยุติกำรท ำงำน ไม่มีรำยได้ และมี
เงินออมไม่เพียงพอส ำหรับกำรยังชีพจนเสียชีวิตก็จะกลำยเป็นภำระอันหนักหน่วงต่อสังคมในประเทศ
นั้น ๆ โดยเฉพำะในด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนควำมอยู่ดีมีสุขทำงเศรษฐกิจและสุขภำพอย่ำงทั่วถึง  ซึ่ง
เกณฑ์เกษียณ กำรวำงแผนทำงประชำกร และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ได้ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ “ผู้พ่ึงพิง” ใน
ผู้สูงอำยุ เป็นกำรเหมำรวม (Stereotype) อันน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติด้ำนอำยุซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอำยุที่ยังต้องกำรและยังมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอยู่ อำทิ กำรมองว่ำผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลงเนื่องจำกปัญหำทำงสุขภำพ ซึ่งอำจไม่คุ้มค่ำกับค่ำแรงที่เสียไป อีกทั้ง
ทักษะและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่มีก็ไม่สำมำรถเทียบเท่ำกับแรงงำนรุ่นใหม่ที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำได้ มุมมอง
ดังกล่ำวน ำไปสู่กำรกระท ำที่กีดกันและผลักผู้สูงอำยุออกไปเป็นกลุ่มแรงงำนที่ด้อยประสิทธิภำพ
เนื่องจำกอำยุ ท ำให้ผู้สูงอำยุในฐำนะแรงงำนไม่ได้รับโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
โอกำสในด้ำนต่ำง ๆ และถึงแม้จะมีกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ต่อจนถึงอำยุ 70 แต่
ต ำแหน่งของนั้นก็ต้องเป็นต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนั้น อำจกล่ำว
ได้ว่ำควำมแก่เป็นภำวะที่ถูกสร้ำงโดยสังคม (Social Construction) โดย Christ Phillipson (1982 
อ้ำงใน สุทิตำ ปลื้มปิติวิริยะ, 2558: 26-27) ได้เคยเสนอและอธิบำยแนวคิดดังกล่ำวผ่ำนสถำนกำรณ์
ของผู้สูงอำยุหลังกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมของสังคมอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เกิดภำวะขำดแคลนและ
อดอยำก เขำเสนอว่ำกำรเปลี่ยนแปลงวิถีกำรผลิตจำกเกษตรเป็นอุตสำหกรรมท ำให้ผู้สูงอำยุที่ยำกจน
กลำยเป็นแรงงำนไร้ประสิทธิภำพเนื่องจำกควำมเสื่อมถอยของร่ำงกำยที่ส่งผลให้ผู้สูงอำยุเคลื่อนไหว
ได้ช้ำลง ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้จึงถูกบีบให้ออกจำกระบบกำรผลิตที่ต้องกำรควำมกระฉับกระเฉงและเพ่ือไม่
เป็นกำรเสียรำยจ่ำยให้แก่แรงงำนไร้ประสิทธิภำพ กำรเบียดขับดังกล่ำวท ำให้แรงงำนสูงอำยุส่วนใหญ่
ยิ่งยำกจนลงและมีควำมเป็นอยู่ที่แย่กว่ำที่เคยเป็นเนื่องจำกขำดรำยได้ สุดท้ำยผู้สูงอำยุเหล่ำนี้จึงเป็น
ทั้งคนจน คนป่วย และภำระของสังคมและรัฐ เพรำะพวกเขำจ ำเป็นต้องพ่ึงพิงสวัสดิกำรทำงสังคมที่
นับวันก็ยิ่งไม่เพียงพอต่อจ ำนวนแรงงำนสูงอำยุที่เพ่ิมมำกขึ้นเรื่อย ๆ เช่น สถำนสงเครำะห์ บ้ำนพัก 
หรือเงินบ ำนำญ ขณะที่แรงงำนเกษียณที่พอจะมีเวลำว่ำงก็ไม่สำมำรถใช้เวลำว่ำงนั้นเพ่ือก่อให้เกิด
รำยได้ได้ เนื่องจำกพวกเขำมักป่วยเป็นโรคควำมจ ำเสื่อม ขณะที่ นำยทุนเองก็ไม่ต้องกำรแรงงำน
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สูงอำยุ นโยบำยเกษียณอำยุก่อน 65 ปี จึงเป็นสิ่งที่ท ำให้แรงงำนสูงอำยุเหล่ำนี้มีเวลำในช่วงท้ำยของ
ชีวิตยำวนำนขึ้นแต่เวลำที่มีนี้กลับไม่สำมำรถก่อให้เกิดรำยได้ได้ อีกทั้งเงินเก็บส่วนตัวและเงินบ ำนำญ
จำกกำรท ำงำนที่มีก็ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินชีวิต ซ ้ำยังต้องทนทุกข์กับควำมเจ็บป่วย สถำนกำรณ์
ข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำควำมชรำมิได้เป็นเพียงเรื่องของปัจเจกเท่ำนั้น ทว่ำ
ยังมีกฎทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนและสภำพควำมเป็นอยู่ด้วย 

จะเห็นได้ว่ำระบบสังคมและมุมมองที่สังคมมีต่อผู้สู งอำยุล้วนส่งผลต่อบทบำทและ
ควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุอย่ำงชัดเจน จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับบทบำทของผู้สูงอำยุในสังคมเกษตรกรรม
หรือสังคมชนเผ่ำ เช่น เอสกิโม เกำะซำมัว และอินเดียนแดง ผู้สูงอำยุถือเป็นผู้ที่มำกไปด้วย
ประสบกำรณ์ มีอ ำนำจพิเศษทำงพิธีกรรม เป็นเจ้ำของที่ดิน เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ ตลอดจนเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพำทในกลุ่ม ในยุคที่กำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นไปในลักษณะตัวต่อตัว ผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้จน
สำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้จึงมักได้รับกำรยกย่องเป็นผู้น ำและได้รับสิทธิพิเศษ นอกจำกนี้พวกเขำ
ยังไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลหรือคนภำยนอกเพรำะมีควำมเชื่อมั่นในควำมสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นของคนในครอบครัวและชุมชน กรณีของสังคมไทยเรำก็เป็นไปในลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน ดัง
ค ำเรียกว่ำ ผู้เฒ่ำผู้แก่ ผู้อำวุโส ร่มโพธิ์ร่มไทร แม้จะไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือดกันแต่ก็มักจะ
เรียกขำนกันด้วยศัพท์เครือญำติ เช่น ป้ำ ตำ ยำย พ่อเฒ่ำ แม่เฒ่ำ เป็นต้น กล่ำวได้ว่ำในยุคสมัยและ
ในสังคมที่เทคโนโลยีและกำรศึกษำเป็นเรื่องเข้ำถึงยำก ผู้สูงอำยุและครอบครัวนั้นมีควำมส ำคัญต่อ
สังคมมำก (สมรักษ์ ชัยสิงห์กำนำนนท์, 2545: 142) 

เมื่อสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลง โครงสร้ำงทำงสังคมมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น มีระบบสถำบันที่
เป็นทำงกำรมำกขึ้น มีประชำกรเพ่ิมมำกขึ้น มีระบบกำรจัดกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ มีระบบ
กำรศึกษำที่ซับซ้อน บทบำทของผู้สูงวัยในฐำนะของผู้ที่กุมควำมรู้ จึงลดน้อยลงไป ในขณะที่
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์มีส่วนท ำให้คนเรำมีอำยุยืนยำวขึ้น กำรวำง
นโยบำย ประชำกรศำสตร์และสวัสดิกำรสังคมส่งผลให้เกิดกำรแบ่งแยกกลุ่มคนเพ่ือควำมเป็นระบบ
ระเบียบด้ำนกำรจัดกำรประชำกร โครงสร้ำงทำงสังคมที่มีควำมซับซ้อนขึ้นจึงท ำให้ “ควำมแก่ชรำ” 
กลำยเป็นปัญหำเชิงแรงงำนในภำคเศรษฐกิจจนน ำไปสู่ควำมเชื่อร่วมกันว่ำคนที่มีอำยุมำกเป็นปัญหำ
ทำงสังคมที่ต้องพ่ึงพำผู้อื่น (เพ่ิงอ้ำง, 2545: 142-144) 

อนึ่ง เมื่อบุคคลมีอำยุมำกขึ้น สถำนภำพและบทบำททำงสังคมก็จะลดลงตำมไปด้วย แน่นอน
ว่ำมนุษย์เรำต่ำงก็มีควำมต้องกำรทำงสังคมด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะอยู่ในช่วงอำยุใดก็ตำม 
หำกแต่เกณฑ์เกษียณได้ผลักผู้สูงอำยุออกไปจำกสังคมกำรท ำงำน ส่งผลให้ผู้สูงอำยุที่ปลดเกษียณ
หลำยคนเกิด “สภำวะว่ำงจำกงำน” โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่เคยประกอบอำชีพประเภทแรงงำนหรือ
ลูกจ้ำง ซ่ึงสภำวะว่ำงจำกงำนนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่ำนหนึ่งของชีวิตที่ตัวบุคคลจะต้องท ำกำรปรับตัวจำกวัย
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ท ำงำนไปสู่วัยชรำ ถึงกระนั้นแล้วกำรปรับตัวเข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรตระหนักและ
วำงแผนด้วยตนเอง มีไม่ก่ีคนเท่ำนั้นที่มีกำรวำงแผนเพ่ือใช้ชีวิตในวัยชรำ ระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนจำกวัย
ท ำงำนไปสู่วัยชรำอันรวดเร็วด้วยกำรเกษียณจึงส่งผลให้ผู้สูงอำยุหลำยคนเกิดสภำวะทำงใจตำมไปด้วย 
เช่น รู้สึกด้อยคุณค่ำ เคว้งคว้ำง นึกคิดว่ำตัวเองเป็นภำระของครอบครัว  หรือแม้กระทั่งรู้สึกหมด
ประโยชน์ บุตรหลำนซึ่งเป็นสมำชิกในครอบครัวจึงมีหน้ำที่ในกำรดูแลสุขภำพกำยและใจ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตให้แก่ผู้สูงอำยุ รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมใน
ครอบครัว และเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมทำงสังคมเพ่ือรับรู้ข่ำวสำรและควำมเป็นไปของ
สังคม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552: 137-140) ทว่ำสภำพกำรด ำเนินชีวิตที่เร่งรีบในสังคมเมือง กลับ
ส่งผลให้บทบำทในกำรเป็นผู้ดูแลผู้สูงอำยุของบุตรหลำนในครอบครัวไม่สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำง
เต็มที่เพรำะเวลำในแต่ละวันส่วนใหญ่หมดไปกับกำรใช้ชีวิตนอกบ้ำนและกำรเดินทำง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
ในสังคมทุนนิยมนั้นหำกผู้ใดยุติกำรท ำงำน บทบำทในครอบครัวจะลดลงตำมไปด้วย นั่นจึงเป็นสำเหตุ
ที่ท ำให้ผู้สูงอำยุหลำยคนรู้สึกว่ำคุณค่ำของตัวเองนั้นลดลงไปหลังจำกเกษียณ วิธีกำรหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ไม่รู้สึกเคว้งคว้ำงก็คือกำรท ำกิจกรรมทำงสังคม ทั้งนี้ก็เพ่ือให้พวกเขำได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับพหุวัย กำรได้ท ำกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือไปจำกกิจวัตรประจ ำวันจะช่วยให้ผู้สูงอำยุรู้สึก
ว่ำตนยังมีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

กำรท ำงำนเล็ก ๆ น้อย ๆ และในวัยเกษียณนับได้ว่ำเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่ งที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้สูงอำยุปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) หรือที่รู้จักกันดี
ในชื่อร้ำนหนังสือซีเอ็ด (SE-ED) ได้ด ำเนินโครงกำรจ้ำงแรงงำนสูงอำยุ อำยุ 60 ปีมีไฟในกำรท ำงำน” 
จำกเจตนำรมณ์ที่ว่ำ “เพรำะเรำเห็นคุณค่ำในตัวคุณ” กำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในร้ำนซีเอ็ดบำงสำขำ
ในขณะนั้นจึงเป็นที่แปลกตำส ำหรับคนทั่วไปจนเป็นที่ฮือฮำบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ช่วงหนึ่ง หลังจำก
นั้นในปี พ.ศ. 2560 ได้มีกำรเผยแพร่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 639) ให้
ยกเว้นภำษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปเข้ำท ำงำน
เท่ำกับรำยจ่ำยที่ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงผู้สูงอำยุ โดยกำรจ้ำงผู้สูงอำยุจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 
ของจ ำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 ภำครัฐและภำคเอกชนได้ร่วมกันด ำเนินโครงกำร 
“รวมพลังประชำรัฐ ส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้ผู้สูงอำยุ” ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ
ได้มีงำนท ำในอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน 
สร้ำงรำยได ้และส่งเสริมควำมรู้สึกกำรมีคุณค่ำในตนเองของผู้สูงอำยุ  

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในลักษณะดังกล่ำวเคยเกิดข้ึนมำก่อนแล้วในช่วงสงครำมโลกครั้งที่
สองที่ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกำมีกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม ท ำให้ขำดแรงงำนใน
ส่วนของกำรผลิต อีกทั้งรัฐเองก็ไม่สำมำรถจัดหำสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุได้อย่ำงเพียงพอ ในขณะนั้ น
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แรงงำนที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไปจ ำนวนมำกถูกจ้ำงงำนทดแทนแรงงำนที่ขำดแคลน ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดแนวคิด Active Ageing ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุที่ยังมีศักยภำพได้ท ำงำนต่อ
แม้ว่ำจะมีอำยุที่เกินเกณฑ์ที่ควรเกษียณแล้ว รวมไปถึงสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสั งคม
ด้วย และถึงแม้ว่ำในปัจจุบันประเทศเหล่ำนี้จะมีกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรวำงแผน
ประชำกรแต่จะพบว่ำในหลำยองค์กรก็ยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุอยู่ เช่น ร้ำน
กำแฟสตำร์บัคส์ (Starbucks) ในประเทศเม็กซิโกวำงแผนจัดหำงำนให้แก่ผู้สูงอำยุ 120 คนภำยในปี 
พ.ศ. 2561 โดยสำขำแรกที่ด ำเนินกำรคือสำขำเม็กซิโกซิตี้ที่มีพนักงำนอำยุ 55 ปีขึ้นไปถึง 6 คน 
(WPXI News, 2018: Online)  

ในส่วนของประเทศไทย เมื่อรำชกิจจำนุเบกษำและโครงกำรดังกล่ำวเป็นที่รับทรำบร่วมกันใน
สังคม องค์กรต่ำง ๆ จึงเริ่มหันมำสนใจแรงงำนสูงอำยุซึ่งเป็นแรงงำนที่เคยถูกละเลยและไม่เป็นที่
ต้องกำรมำก่อนมำกขึ้น โดยประเภทของงำนมักจะเป็นงำนบริกำรที่ไม่ต้องใช้ก ำลังมำก เนื่องจำก
แรงงำนสูงอำยุนี้มักมีปัญหำในด้ำนของสุขภำพ หำกต้องท ำงำนที่ใช้ร่ำงกำยมำก เช่น กำรยืนนำน ๆ ก็
อำจไม่ดีต่อตัวผู้สูงอำยุนัก กำรที่สังคมเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีกิจกรรมทำงสังคมเช่นนี้สำมำรถช่วย
ลดเวลำว่ำงและลดควำมเสี่ยงของกำรเป็นโรคอัลไซเมอร์ เพ่ิมรำยได้และเพ่ิมควำมพึงพอใจในชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับกระบวนกำรกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุตำม
แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) ขององค์กำรอนำมัยโลก มีองค์ประกอบส ำคัญที่จะน ำพำผู้สูงอำยุ
ไปสู่กำรเป็น “ผู้สูงอำยุที่ควำมสุขสมบูรณ์และมีศักยภำพ (Successful Aging)” อยู่ 3 ประกำร
ด้วยกัน คือ 1) กำรมีสุขภำพที่ดี (Healthy) 2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม (Participation) และ 
3) มีควำมมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต (Security) ประโยชน์ที่ผู้สูงอำยุจะได้รับจำกกำรท ำงำน
ข้ำงต้นจึงเป็นสำเหตุท ำให้องค์กรที่รับสมัครผู้สูงอำยุเป็นที่น่ำสนใจของคนวัยเกษียณและคนทั่วไป    

เดิมทีผู้ศึกษำมีมุมมองต่อปรำกฏกำรณ์กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ณ ร้ำนธุรกิจแฟรนไชน์ว่ำเป็น
เพียงลูกเล่นทำงกำรตลำดของธุรกิจเพ่ือดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำและเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ใน
ทำงบวก อันน ำไปสู่กำรจดจ ำทั้งตัวสินค้ำและตัวองค์กร ทว่ำเมื่อศึกษำถึงสถำนกำรณ์กำรเป็นสังคม
สูงอำยุของประเทศไทย มุมมองที่สังคมมีต่อผู้สูงอำยุ  ตลอดจนควำมรู้สึกและบทบำทที่เปลี่ยนไปหลัง
เกษียณ ปรำกฏกำรณ์ข้ำงต้นกลับมีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้นในมุมมองของผู้ศึกษำ เช่น เหตุใดจึงพบ
ผู้สูงอำยุท ำงำนบริกำรในร้ำนธุรกิจแฟรนไชส์ในกรุงเทพมำกกว่ำจังหวัดอ่ืน ๆ กำรเป็นเมืองเอกนคร
ของกรุงเทพมีส่วนท ำให้มีสัดส่วนประชำกรสูงอำยุมำกกว่ำจังหวัดอ่ืนหรือไม่ ผู้สูงอำยุมีควำมจ ำเป็น
หรือมูลเหตุใดในกำรเลือกที่จะท ำงำนในวัย 60 หรือกลับมำท ำงำนอีกครั้งท่ำมกลำงมุมมองของสังคม
ที่ว่ำอำยุ 60 ปีนั้นเป็นวัยที่สมควรพักผ่อนได้แล้ว และสุดท้ำย ผู้สูงอำยุมีควำมรู้สึกท้ังต่อตนเองและต่อ
งำนที่ท ำอย่ำงไร โดยควำมสงสัยใคร่รู้เหล่ำนี้จักน ำไปเป็นวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำกลุ่มผู้สูงอำยุใน
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สังคมเมืองที่ได้ท ำงำนประเภทบริกำรในร้ำนสำขำของธุรกิจแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลที่มีนโยบำยจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ เพ่ือศึกษำถึงมูลเหตุจูงใจหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้
เลือกที่จะเข้ำมำท ำงำนบริกำรเช่นนี้ รวมไปถึงศึกษำกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิต
หลังเกษียณของผู้สูงอำยุในสังคมเมือง 

อย่ำงไรก็ตำม ทำงผู้ศึกษำเล็งเห็นว่ำกำรเลือกทำงเลือกหลังเกษียณอำยุด้วยกำรท ำงำน
บริกำรของผู้สูงอำยุในสังคมเมืองนั้นมิได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ช่วยลดหย่อนเวลำว่ำง ส่งเสริมให้
ผู้สู งอำยุได้ท ำกิจกรรมทำงสังคมร่วมกับพหุวัย และเปิดโอกำสให้ผู้สู งอำยุได้ออกไปค้นหำ
ประสบกำรณ์ใหม่เท่ำนั้น ทว่ำค ำตอบที่ได้จำกค ำถำมในกำรศึกษำข้ำงต้นอำจแสดงให้เห็นถึงปัญหำ
และอุปสรรคที่เกิดจำกสถำนกำรณ์กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุได้อีกหลำยประเด็น เช่น ปัญหำควำม
เพียงพอและเหมำะสมของรำยได้ ปัญหำกำรออมเงิน ปัญหำนโยบำยสนับสนุนควำมอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอำยุ และอ่ืน ๆ ซึ่งท ำให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกำรวำงแผนประชำกรและกำรจัดสรรสวัสดิกำร
ทำงเศรษฐกิจที่ทำงภำครัฐได้เตรียมกำรไว้ให้แก่ประชำกรที่เป็นผู้สูงอำยุ  

ทั้งนี้ผู้ศึกษำมีควำมคำดหวังว่ำปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวจะเป็นหนึ่งในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
ที่สะท้อนว่ำผู้สูงอำยุในสังคมปัจจุบันมิได้เป็นคนไร้ค่ำ หมดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน หรือเป็นภำระ
ของสังคมอีกต่อไป แต่พวกเขำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผู้สูงอำยุมำก
มีจ ำนวนมำกขึ้นแต่ไม่สำมำรถท ำงำนได้เนื่องจำกเกณฑ์เกษียณ อุปสงค์ของแรงงำนในภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรมก็จะยิ่งสูงขึ้น กำรที่รัฐบำลตลอดจนองค์กรต่ำง ๆ มีนโยบำยจัดจ้ำงผู้สูงอำยุให้ท ำงำนไม่
ว่ำจะประเภทใดก็ตำมนอกจำกจะช่วยลดควำมรู้สึกว้ำเหว่และเพ่ิมคุณค่ำในตนเองให้แก่ผู้สูงอำยุแล้ว 
ยังส่งผลให้องค์กรธุรกิจไม่ต้องแก้ปัญหำขำดแคลนปัจจัยกำรผลิตด้ำนแรงงำนด้วยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำง
ด้ำวได้อีกด้วย  

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ   
1. เพ่ือศึกษำถึงควำมคิดเห็นที่ผู้สูงอำยุมีต่อตนเองและมุมมองที่มีต่อผู้ที่ได้ชื่อว่ำ “ผู้สูงอำยุ” 
2. เพ่ือศึกษำกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอำยุในสังคมเมือง 
3. เพ่ือศึกษำถึงสำเหตุและควำมรู้สึกท่ีมีต่อกำรท ำงำนซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นควำมรู้สึกภำคภูมิใจ

ในตนเองของผู้สูงอำยุได้ 
4. เพ่ือศึกษำมุมมองควำมรู้สึกที่มีต่อวำระสุดท้ำยของชีวิต 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. เพ่ือทรำบถึงควำมรู้สึกและมุมมองที่ผู้สูงอำยุมีต่อตนเอง ตลอดจนควำมต้องกำรด้ำนสังคม 
2. เพ่ือทรำบกิจกรรมทำงสังคมที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ 
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3. เพ่ือศึกษำสวัสดิกำรที่ภำครัฐจัดสรรให้แก่ผู้สูงอำยุว่ำมีควำมเหมำะสมและเพียงพอหรือไม่  
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสุขภำพ 

4. เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรวำงแผนสวัสดิกำรสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุในอนำคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เป็นประชำกรที่มีสัดส่วนมำกที่สุด    

ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรศึกษำ    
ผู้สูงอำยุ หรือ ผู้สูงวัย เป็นค ำที่บ่งบอกถึงบุคคลที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป โดยนิยมนับตำมอำยุ

ตั้งแต่แรกเกิด (Chronological Age) ในบำงกรณีมีกำรเรียกผู้สูงอำยุว่ำ “รำษฎรอำวุโส” (Senior 
Citizen) ส่ ว น อ งค์ ก ำ ร อ น ำมั ย โล ก  (World Health Organization, WHO) แ ล ะ อ งค์ ก ำ ร
สหประชำชำติ (United Nations, UN) ใช้ค ำในภำษำอังกฤษของผู้สูงอำยุว่ำ Older person หรือ 
Elderly person ซึ่งได้ประกำศในกำรจัดประชุมสมัชชำโลกเกี่ยวกับผู้สูงอำยุเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ณ 
กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (ชมพูนุท พรหมภักดิ,์ 2556: 2; พรพรรณ ทองทนงศักดิ์, 2547: 21) 

แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนกำรทำงธุรกิจที่บริษัทหนึ่ง ๆ ได้พัฒนำกลยุทธ์ในกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจจนได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำประสบควำมส ำเร็จ อำจเป็นในด้ำนชื่อเสียงหรือก ำไร
สุทธิ จำกนั้นเจ้ำของแฟรนไชส์ (Franchisor) จึงได้ถ่ำยทอดสิทธิ์กำรประกอบกำรธุรกิจให้แก่ผู้อ่ืน 
หรือเรียกว่ำผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) ซึ่งมีสถำนะเป็นเจ้ำของโดยกำรเช่ำ สิทธิพ้ืนฐำนที่ผู้รับสิทธิ์จะ
ได้รับหลังจำกจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ชื่อกำรค้ำ (Franchise Fee) คือสิทธิ์ในกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้แบรนด์นั้น ๆ ตำมวิถีทำงธุรกิจที่เจ้ำของแฟรนไชส์ก ำหนดไว้ เช่น กำรจัดกำร
บริกำร กำรผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ธุรกิจแฟรนไชส์จึงมีลักษณะกำรประกอบกำรที่มีเอกลักษณ์
เดียวกัน ใช้กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจภำยใต้กติกำเดียวกัน นอกจำกนี้ ผู้รับสิทธิ์ยังต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมที่เป็นเปอร์เซ็นต์จำกยอดขำย (Royalty Fee) ให้แก่เจ้ำของแฟรนไชส์ด้วย โดยจะต้อง
จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องตำมสัดส่วนของผลกำรด ำเนินงำน อำจเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือต่อปี (Thai 
Bussiness, 2013: ออนไลน์; บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภำษีและฝึกอบรม จ ำกัด, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

ตัวอย่ำงธุรกิจแฟรนไชส์สัญชำติไทย ได้แก่ ร้ำนอำหำรฟำสท์ฟู้ดเชสเตอร์ (Chester's) ผู้
คิดค้นร้ำนอำหำรประเภทไก่ย่ำงและมีรูปแบบกำรจัดกำรเฉพำะตัว กระทั่งมีชื่อเสียงจึงได้ขำยสิทธิ์ใน
กำรด ำเนินกิจกำรให้แก่ผู้อ่ืน บริษัทของเชสเตอร์อยู่ในฐำนะเป็นเจ้ำของสิทธิและเป็นผู้ขำยแฟรนไชส์ 
(Franchisor) ให้ผู้อ่ืน (Franchisee) (Franchise Focus, 2018: ออนไลน์) 
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ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
ในกำรศึกษำ “กำยเหนือวัย: ผู้สูงอำยุในเมืองกับกำรท ำงำนบริกำร ในร้ำนธุรกิจแฟรนไชส์” 

ผู้ศึกษำเลือกใช้รูปแบบกำรศึกษำ พื้นที่ในกำรศึกษำ วิธีกำรเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบกำรศึกษำและวิธีกำรเก็บข้อมูล 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Methodology) ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรศึกษำ ซึ่งกำรวิจัยเชิงคุณภำพนี้ผู้ศึกษำ
จ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข้อมูลส่วนนี้จะได้มำจำกกำรลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์พนักงำนสูงอำยุที่เป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

และเข้ำไปสัมภำษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลในเชิงลึกกับพนักงำนสูงอำยุในสำขำของธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำและห้ำงร้ำนที่เป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ ประกอบไปด้วย 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ภูมิ
หลังและมูลเหตุจูงใจในกำรทำงำนบริกำรหลังเกษียณ 2) มุมมองต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุและควำมแก่ชรำ 
3) กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรใช้ชีวิตหลังเกษียณ  4) ควำมรู้สึกและบทบำทที่
เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 5) ควำมรู้สึกหลังจำกได้กลับมำทำงำนอีกครั้ง 6) ควำมรู้สึกต่อวำระสุดท้ำยของ
ชีวิต และ 7) ควำมคำดหวังต่อภำครัฐ โดยพนักงำนสูงอำยุที่เป็นประชำกรตัวอย่ำงนี้จะถูกถำมด้วยชุด
ค ำตั้งต้นที่เหมือนกัน โดยจะเป็นค ำถำมปลำยเปิดเพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้ให้ข้อมูลอย่ำงอิสระและเป็นตัว
ของตัวเอง 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผู้ศึกษำได้ท ำกำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกทั้งเอกสำรประกอบกำรสอน บทควำม 

งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ หรือแม้กระทั่งกระทู้ข่ำวออนไลน์ที่น ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับองค์กรที่มีนโยบำย
ว่ำจ้ำงผู้สูงอำยุ ทั้งหมดนี้ล้วนมีควำมเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องกำรจะศึกษำทั้งสิ้น และสำมำรถ
น ำไปสู่ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและค ำตอบของกำรวิจัยที่มีประโยชน์ได้ 

2. พื้นที่ศึกษำและประชำกร 
เนื่องจำกกำรศึกษำในครั้งนี้มีขอบเขตพ้ืนที่ในกำรศึกษำจ ำกัดอยู่ที่ห้ำงร้ำนและธุรกิจแฟรน

ไชส์ที่ด ำเนินกิจกำรในห้ำงสรรพสินค้ำในเขตกรุงเทพมหำนครปริมณฑล ผู้ศึกษำได้ท ำกำรเลือก
ประชำกรตัวอย่ำงจำกวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ Snowball Sampling ซึ่งได้รับค ำแนะน ำต่อมำจำก
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ประชำกรคนแรกในแต่ละร้ำนสำขำของธุรกิจแฟรนไชส์ โดยพิจำรณำจำกควำมคล่องแคล่วในกำร
ท ำงำนและควำมเต็มใจในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท ำกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรจ ำนวน 8 คน ทั้ง
เพศชำยและหญิง ผ่ำนกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นรำยบุคคลเกี่ยวกับภูมิหลัง สำเหตุในกำรท ำงำน และ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อสวัสดิกำรรัฐและนโยบำยจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ จำกห้ำงร้ำนและธุรกิจแฟรนไชส์ที่
ด ำเนินกิจกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้  
1. ร้ำนโดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme)  

1.1 สำขำเซนทรัล ปิ่นเกล้ำ จ ำนวน 1 คน 
1.2 สำขำเซนทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ จ ำนวน 1 คน 
1.3 สำขำแอมไอช่ำทำวน์ (I’m Chinatown) จ ำนวน 1 คน 
1.4 สำขำสำมย่ำนมิตรทำวน์ จ ำนวน 1 คน 

2. ร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์นำนำชำติฮอทพอท (Hot Pot) สำขำโรบินสัน บำงรัก จ ำนวน 1 คน 
3. ร้ำน Café Amazon for Chance สำขำกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  

จ ำนวน 2 คน 
4. ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) สำขำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน  

จ ำนวน 1 คน 

3. ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
งำนวิจัยชิ้นนี้คำดว่ำจะใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำเป็นอย่ำงน้อย 10 เดือน คือ นับตั้งแต่เดือน 

กรกฎำคม ปี พ.ศ. 2562 ไปจนถึงเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลำระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2562 ของผู้ศึกษำ โดยท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร สื่อออนไลน์ และกำรศึกษำ
ภำคสนำมด้วยวิธีกำรทำงมำนุษยวิทยำ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ศึกษำข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และค้นคว้ำทำง

อินเทอร์เน็ต 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เก็บรวมข้อมูลภำคสนำม 

มกรำคม พ.ศ. 2563 – มีนำคม พ.ศ. 2563 น ำข้อมูลที่ได้มำประมวลผล 

กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 – มีนำคม พ.ศ. 2563 วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำ  
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บทที่ 2 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้มีการเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นส าคัญ ผู้ ศึกษา
จึงได้เลือกใช้แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. แนวคิดการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
2. ทฤษฎีการสูงอายุ (Ageing Theory) 
3. แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)  
4. แนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงิน 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 

ผู้ศึกษาเลือกแนวคิดการกลายเป็นเมืองมาอธิบายถึงสถานการณ์การเป็นสังคมสูงอายุของ
ประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่มีลักษณะเป็นเมืองโตเดี่ยวหรือเอก
นครของประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุ
เป็นหลัก  

ค าว่า “Urbanization” ถูกใช้ในแวดวงวิชาการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1888 ซึ่งในขณะนั้นมีการ
พูดถึงการผลกระทบที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เมืองลอสแองเจลิส ผลกระทบในแง่ลบที่เกิดขึ้นจากความเป็นเมืองจึงเป็น
ที่น่าสนใจส าหรับนักวิชาการที่ท าการศึกษาความเป็นเมืองมากกว่าผลกระทบในแง่บวก เช่น ความ
แออัดของที่อยู่อาศัย การอพยพของประชากรเข้ามาสู่เมือง การจราจรติดขัด บริการสาธารณะที่ไม่
ทั่วถึง คุณภาพชีวิตที่ลดลง เป็นต้น ผลกระทบเหล่านั้นส่งผลให้ภาครัฐบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ 
ภายในสังคมเมืองได้ยาก (อรทัย ก๊กผล, 2559: 23-24) 

ราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2524 ที่ได้นิยาม “ความเป็นเมือง” ไว้ว่าหมายถึงกระบวนการที่
ชุมชน กลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการด าเนินกิจการงาน เข้าสู่บริเวณเมืองหรือ
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพ้ืนที่ การเพ่ิม จ านวนประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานต่างๆ 
ที่มากขึ้น (เพ่ิงอ้าง, 2559: 23) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายคนที่ได้ให้ค านิยามของการ
กลายเป็นเมืองในแบบฉบับของตนเอง เช่น 
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ปฐม ทรัพย์เจริญ (2553 อ้างใน กฤษดา ปัจจ่าเนย , 2561: 106) กล่าวว่ากระบวนการ
กลายเป็นเมืองนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดความทันสมัย (Modernization) ที่มีผลมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม หรือการท าให้เป็นตะวันตก (Westernization) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของพ้ืนที่สู่การกลายเป็นเมืองตามแบบฉบับการพัฒนาประเทศของชาติตะวันตก กระบวนการ
กลายเป็นเมือง (Urbanization) จึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยระยะแรกการกลายเป็นเมืองปรากฏขึ้น
ในพ้ืนที่เมอืงเอกนครหรือเมืองหลักของทุกประเทศแล้วการกลายเป็นเมืองจะขยายสู่เมืองระดับรอง   

Amos Hawley (1981 อ้างใน ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2544: 38) อธิบายกระบวนการเป็น
เมืองไว้ว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวจากหน่วยเรียบง่ายและมีความเป็นท้องถิ่นสูงไปสู่ระบบที่ซับซ้อน
และมีการขยายอาณาบริเวณออกไปโดยมีการจัดองค์กรแบบเมือง    

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (2559: ออนไลน์) กล่าวถึงกระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ไว้
ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่ร่วมกันของประชากรในระดับที่มี
จ านวนน้อยและความหนาแน่นต ่าไปสู่การตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่ร่วมกันของประชากรในระดับที่มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นและมีความหนาแน่นสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้เมืองมีระบบที่ซับซ้อนทั้งในเชิงสังคมและ
เชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านการบริหารจัดการ และมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดินอีก
ด้วย ซึ่งอัตราและระดับของความเป็นเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการระบบเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ได้ดีเพียงใด 

อัมภาพันธ ปัญญาสวนมิตร (2544: 20) อธิบายว่าสังคมเมืองขยายตัวเป็นสังคมที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน รับผลกระทบจากปัญหาต่างชุมชนอ่ืนเสมอ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท าให้เมืองนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมในระดับที่แน่นอน 
สภาพเช่นนี้เป็นปัจจัยให้เกิดอัตราครองชีพที่สูงขึ้น มักจะมีบริการสาธารณะบางอย่างเปิดโอกาส
ให้บริการให้อัตราค่าบริการที่ค่อนข้างต ่า ทว่าหน่วยงานและขนาดปริมาณของการให้บริการของรัฐก็
ยังมีจ านวนจ ากัด 

อาจสรุปได้ว่ากระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) นั้นหมายถึงกระบวนที่ชุมชนหนึ่ง ๆ มี
สัดส่วนประชากรเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเพ่ิมขึ้นของประชากรอาจมี
สาเหตุมาจากการอพยพเข้ามาด้วยจุดประสงค์แตกต่างกันไป เช่น เพ่ือท างาน การแต่งงาน ฯลฯ 
จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างล ้าหน้าจึงท าให้เมืองมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่าชุมชน 

ในด้านประชากรศาสตร์ให้ความส าคัญในเชิงปริมาณกับความหนาแน่น และให้ความหมาย
ของค าว่า ความเป็นเมืองไว้ว่าหมายถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการกระจุกตัวของประชากรที่อยู่ใน
พ้ืนที่ระบุไว้ การชี้วัดความเป็นเมืองนั้นจึงมีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน (สินาด ตรีวรรณไชย, 
2560: ออนไลน์) ได้แก่ 
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1. ความหนาแน่นของประชากร (Population Density) แสดงถึงการที่ประชากรมีการพัก
อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันเป็นจ านวนมากในหนึ่งหน่วยพื้นที่  

2. สัดส่วนของประชากรในเขตเทศบาล (Proportion of Population in Municipal Areas) 
สัดส่วนของประชากรในเขตเทศบาลที่สูงแสดงถึงกระจุกตัวของประชากรว่าอยู่อาศัยในเขตเมือง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับเป็นเทศบาลจ าเป็นต้องมีจ านวนประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากร และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงระดับหนึ่ง เช่น กรณีเทศบาลต าบล ต้องมี
รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณต ่ากว่า 5 ล้านบาท มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้น
ไป และมีความหนาแน่นของประชากร ตั้งแต่ 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

3. ลักษณะการใช้ที่ดิน (Land Use) พ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองสูงจะมีการใช้ที่ดินด้านการเกษตร
น้อย แต่มีการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน เช่น ที่พักอาศัย กิจกรรมนอกภาคเกษตร เช่น การพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม และภาคบริการ มากกว่าพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองน้อย  

1.1 กรุงเทพมหานคร: เอกนครของประเทศไทย 
กระบวนการเกิดเมืองในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่กษัตริย์ส่งไปปกครองและดูแล

ที่ดินในเมืองอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าเจ้าผู้ครองนครจะมีสิทธิ์เด็ดขาดในการปกครองเมืองราวกับว่าเป็นเจ้าของ
ที่ดินผืนนั้น ๆ แต่ความจริงแล้วที่ดินก็ยังคงเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ดังเดิม ไม่สามารถตก
ทอดไปสู่ลูกหลานของเจ้าผู้ครองนครได้ ส่วนประชาชนในเมืองก็ตกอยู่ในอาณัติของเจ้า ในความเป็น
เมืองเช่นนั้นประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิในการดูแลจัดการชุมชนของตน ความเป็นอยู่จึง
เป็นไปในลักษณะตามยถากรรม ค าว่าเมืองในประเทศไทยจึงมิได้หมายถึงพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น
เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงพ้ืนที่ที่ได้รับฐานะเป็นเมืองจากการที่มีเจ้าผู้ครองนครเข้าไปปลูกบ้านในที่ที่
มีคนปลูกมากอยู่แล้วด้วย กล่าวโดยง่ายคือ เมืองคือที่ประทับของเจ้า  ดังนั้นแล้วเมืองจึงมิใช่พ้ืนที่
ส าหรับเสรีชน แต่มันคือพ้ืนที่ศูนย์กลางที่ไพร่ถูกกดขี่แรงงาน ประชาชนจ านวนหนึ่งจึงเลือกที่จะหนีไป
อยู่นอกเมืองหรือเข้าไปอยู่ในป่าเพ่ือหลีกหนีให้ไกลจากอ านาจกดขี่ภายในเมือง กระบวนการเกิดเมือง
ในสังคมไทยอีกในแง่หนึ่งจึงมีที่มาจากการตั้งถิ่นฐานใหม่และการรวมกลุ่มของคนที่หนีการกดขี่และ
การเก็บส่วย แต่สุดท้ายกลุ่มคนที่หนีมานี้ก็ตกอยู่ภายใต้ระบบศักดินาใหม่ และมีเจ้านายคนใหม่ขึ้น
ปกครองดูแลอยู่ดี (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2542: 104-105, 177) 

การตั้งเมืองของไทยนั้นเป็นไปเพ่ือเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก คือ กษัตริย์ส่งเจ้าครองเมือง
ไปปกครองเมืองนั้น ๆ เพ่ือให้ข้าศึกเข้าใจว่าบริเวณนั้นมีประชากรหนาแน่นและไม่กล้าโจมตี ด้วยเหตุ
นี้เมืองหลายเมืองในอดีตจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้จนปัจจุบัน เนื่องจากการขาดปัจจัยพื้นฐานรองรับแก่
ประชาชน เช่น ภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ในอีก
กรณีหนึ่งคือเกิดจากการลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 และการลงนามในสัญญาอ่ืน ๆ 
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ที่ได้น าสยามไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการค้า เมืองต่าง ๆ จึงเข้าสู่ความเป็นเมือง
ตามนัยตะวันตกมากขึ้น โดยเมืองที่มีกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์และมีปัจจัยเกื้อหนุน
ให้ด ารงอยู่จนกระท่ังทุกวันนี้คือกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นเมืองราชธานีและเป็นผลจากแรงกดดัน
จากประเทศตะวันตก ซึ่งหากไทย (สยาม) ไม่พัฒนาตนเองก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ป่าเถื่อน
และต้องการเข้ายึดเป็นอาณานิคมเฉกเช่นกรณีของประเทศพม่า มลายู ลาว เขมร และญวน (เพ่ิงอ้าง, 
2542: 169-173) 

กรุงเทพมหานครและธนบุรีมีการเติบโตไปสู่การเป็นเมืองโตเดี่ยวหรือเอกนคร (Primate 
City) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 แล้ว โดยเมื่อพิจารณาจากจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2480 เทียบกับ
เชียงใหม่ที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 แล้วจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมีความเป็นเมืองอยู่ 
9.9% และเพ่ิมเป็น 14.4 % ในปี  พ.ศ. 2510 วัดอัตราค่าเฉลี่ยได้ เป็น 5% ต่อปี   (Sidney 
Goldstein, 1972 as cited in Wichai Srikam, n.d.: 2-4) ซึ่งการเป็นเมืองโตเดี่ยวในที่นี้หมายถึง
การที่เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีสัดส่วนของประชากรที่มากกว่าเมืองอันดับรองและเมืองอ่ืน ๆ ใน
ประเทศอย่างล ้าหน้าจนมีความเจริญที่ห่างไกลจากเมืองที่ใหญ่รองลงมาอย่างลิบลับ (กาญจนา ตั้งชล
ทิพย์, 2553: 1) ทั้งนี้เกิดจากกิจการค้าระหว่างประเทศท่ีมีกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางมาตั้งแต่อดีต การ
ท าธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศจึงต้องผ่านกรุงเทพ เช่นเดียวกับระบบการบริหารประเทศที่กระจุกตัว
อยู่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง เมื่อทุกอย่างถูกรวมไว้ที่เดียวกันกรุงเทพจึงเป็นเมืองที่มีทุก
สิ่งที่เมืองอ่ืนในประเทศไม่มี และเป็นทั้งศูนย์รวมอ านาจการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศูนย์กลาง
การคมนาคม ศูนย์กลางการซื้อชายสินค้า ศูนย์กลางทางการศึกษา คนไทยหลายคนจึงมักส่งลูกหลาน
ให้เข้ามาเรียนในกรุงเทพเพ่ือยกฐานะทางสังคม ซึ่งมีคนจ านวนน้อยมากที่กลับไปท างานในชนบท
หลังจากเรียนจบ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2542: 184-185) 

เมื่อพ้ืนที่ใด ๆ มีความเป็นเมืองเพ่ิมมากขึ้น มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่มากขึ้น 
อันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาในเมืองเพ่ือหาโอกาสในด้านต่างๆ ย่อมมีผลกระทบกับ
เมืองทั้งในลักษณะทางกายภาพ สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนเมือง ความต้องการบริการ
สาธารณะที่ทั่วถึง การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย (อรทัย ก๊กผล, 2559: 28) ซึ่งบันทึกของ Charles Buls (Walter E.J.,1994: 27 อ้างใน ดวง
จันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2542: 179) ชี้ให้เห็นว่าปัญหาสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและ
ปัญหาชุมชนแออัดในประเทศไทยได้เริ่มต้นมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์แล้ว  

ลักษณะแวดล้อมในสังคมที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคม ในที่นี้ลักษณะของเมืองก็ย่อมมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน โดยความเป็นเมืองท าให้
คนในเมืองมีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้น ด้วยวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบและอาศัยการท าตามกฎหรือระบบ
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ต่าง ๆ ของสังคมมากกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบในชนบท คนในเมืองจึงมีแนวโน้มเป็นโสดมาก
ขึ้นและแต่งงานช้าลง นอกจากนี้ จากข้อมูลสถิติประชากรพบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง 
(Urbanization) กับการเจริญพันธุ์ (Fertility) คือ ในชนบทหรือประเทศที่มีความเป็นเมืองที่น้อยจะมี
อัตราการเกิดที่สูง เห็นได้จากในประเทศแถบแอฟริกาซึ่งมีความเป็นเมืองที่น้อยแต่มีอัตราการเจริญ
พันธุ์ที่สูง ขณะที่ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ หรือประเทศในเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่น  มี
ความเป็นเมืองสูงแต่มีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต ่า ในประเทศที่มีความเป็นเมืองสูงประชากรในประเทศ
จะได้รับระบบการดูแลสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ สูง 
แต่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลง มีบุตรช้าลงหรือไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ต่อไป คือ ประชากร
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น ประชากรวัยท างานมีน้อยลงเรื่อย ๆ และน าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) 
ในที่สุด (อรทัย ก๊กผล, 2559: 30-31) 

ความเป็นเมืองนอกจากเป็นปรากฏการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงมากสุดในอนาคต
แล้วนั้น ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกสูงที่สุดด้วย ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าความ
เป็นเมืองมีผลต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุจะท าให้มี
ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลงตามไปด้วย อุปทานแรงงานที่ลดลงอาจส่งผลท าให้ค่าแรงสูงขึ้น
หรือเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ นอกจากนี้ เมื่อมีบุคคลเข้าสู่วัยเกษียณและขาดรายได้จะท า
ให้มีความต้องการลงทุนและมีการออมเงินที่น้อยลง ในขณะที่วัยท างานต้องรับภาระมากขึ้นท าให้มี
การใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีเงินออมน้อยลงและเงินลงทุนลดลงอีกทอดหนึ่ง ในส่วนของการคลัง 
ภาครัฐจ าเป็นต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น และ
ต้องเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่
งบประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษีรายได้น้อยลง เนื่องจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่เพ่ิม
มากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 : ออนไลน์) 

นอกจากผลกระทบในด้านเศรษฐกิจแล้ว การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุยังส่งผลในด้านสังคมด้วย 
คือ เมื่อถึงวัยเกษียณผู้สูงอายุอาจรู้สึกเหงา ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง คิดเอาว่าตนเป็นภาระของลูกหลาน 
จนอาจเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าได้ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีคนดูแลเอาใจใส่ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุจะ
มีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลง จ าเป็นต้องมีทุนทรัพย์ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ท าให้
ผู้สูงอายุมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนขณะที่ไม่มีรายได้ ผู้ที่อยู่ในวัยท างานจะต้องท างานมากข้ึนและต้องรับภาระ
ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน ดังนั้นผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือ
วางแผนการลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุหรือสามารถน าเงินออมที่สะสม
ไว้มาใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต (เพ่ิงอ้าง, 2557: ออนไลน์)  

 



 
 

17 
 

1.2 บทบาทของผู้สูงอายุในสังคมเกษตรและสังคมเมือง 
ในสังคมเกษตรกรรม ผู้สูงอายุถือเป็นผู้ที่มากไปด้วยประสบการณ์ มีอ านาจพิเศษทาง

พิธีกรรม เป็นเจ้าของที่ดิน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกลุ่ม ในยุคที่
การถ่ายทอดความรู้เป็นไปในลักษณะตัวต่อตัว ผู้สูงอายุที่มีความรู้จนสามารถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้จึง
มักได้รับการยกย่องเป็นผู้น าและได้รับสิทธิพิเศษ ในกรณีของสังคมไทยเราก็เป็นไปในลักษณะดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ดังค าเรียกว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อาวุโส ร่มโพธิ์ร่มไทร แม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
กันแต่ก็มักจะเรียกขานกันด้วยศัพท์เครือญาติ เช่น ป้า ตา ยาย พ่อเฒ่า แม่เฒ่า เป็นต้น (สมรักษ์ ชัย
สิงห์กานานนท์, 2545: 142) 

จากการศึกษาทางมานุษยวิทยาในเผ่าเอสกิโมซึ่งเป็นสังคมล่าสัตว์พบว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้รับ
การเคารพยกย่อง ได้รับเกียรติ แต่การนิยามคนชราในเผ่าเอสกิโมนั้นต่างออกไปจากสังคมตะวันตก 
คือ ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าใครคือคนชรา ชาวเอสกิโมที่อายุมากขึ้นยังคงท างานหนักและท าหน้าที่ทางสังคม
ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าร่างกายจะไม่เปล่งปลั่งเหมือนในวัยหนุ่มก็ตาม การมีอายุมากขึ้นหมายถึงการ
กลายเป็นผู้รวมเรื่องราวของตระกูล เป็นผู้ให้ค าปรึกษา สอนบทเรียน ฝึกทักษะการท างานต่าง ๆ 
ให้กับลูกหลาน ส าหรับชาวเอสกิโมถือว่าคนที่อาวุโสที่สุดคือเจ้านาย (Boss) ของทุกสิ่ง พวกเขาจะ
ถามผู้อาวุโสที่สุดก่อนเสมอเมื่อจะตัดสินใจท าสิ่งใด แต่หากชาวเอสกิโมคนใดหยุดท างาน หยุดล่าสัตว์ 
และหยุดดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอด คนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ไร้ค่า ในภาวะที่ทรัพยากรจ ากัดขาด
แคลน คนแก่ที่ก าลังวังชาน้อยลง สภาพร่างกายไม่สามารถหากินได้เองอีกต่อไป จะสมัครใจที่จะตาย 
โดยจะอุทิศตัว ไม่รับอาหาร หรือแยกตัวออกไปจากสังคมและหาสถานที่ตาย เช่น ในโพรงน ้าแข็ง เป็น
ต้น (เพ่ิงอ้าง, 2545: 141) 

ส่วนชาวเกาะซามัวซึ่งอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นสังคมเกษตร การเป็นคนชรา
หมายถึงบุคคลที่ไม่สามารถท างานในไร่นาและงานในครัวเรือนได้อีกต่อไป ชาวซามัวใช้ค าว่า Vaivai 
ซึ่งแปลว่าร่างกายอ่อนแอเรียกขานคนชรา โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะเป็นช่วงเวลา
ที่บุคคลได้เป็นอิสระ ไม่ต้องท างานหนัก ได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับบ้าน และท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่าง
การท าเครื่องจักสาน  นอกจากนี้ผู้สูงอายุจะได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าครอบครัว ท าหน้าที่
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วยความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความ
ตายอันแสนสุข คนแก่จึงถือว่าการตายในสนามรบหรือในทะเลเป็นความตายที่กล้าหาญและมีเกียรติ 
(เพ่ิงอ้าง, 2545: 141-142) 

เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น มีระบบสถาบันที่
เป็นทางการมากขึ้น มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีระบบการจัดการทางการเมือง เศรษฐกิจ มีระบบ
การศึกษาที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การตีพิมพ์
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ต าราเรียนและวิทยาการสมัยใหม่ท าให้การถ่ายทอดความรู้ขยายไปสู่คนจ านวนมากได้ บทบาทของผู้
สูงวัยในฐานะของผู้ที่กุมความรู้จึงลดน้อยลงไป ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์มีส่วนท าให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น จ านวนผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น มีการใช้ค าว่ า “คนชรา” 
ในภาษาทางการ โดยองค์กรอนามัยโลกได้ก าหนดเกณฑ์กลางให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถือเป็นคนชรา 
(Aged) นับเป็นการแบ่งกลุ่มประชากรตามอายุเพื่อประโยชน์ในการวางนโยบาย ประชากรศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม และส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มคน ที่เข้าสู่วัยชราให้มีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่
ค่อนข้างคลุมเครือว่าผู้ใดเป็นคนชรา ต่อมาจึงได้มีการใช้ค าว่า “ผู้สูงอายุ” ขึ้นมาแทน เพ่ือเป็นค าที่มี
ความหมายกลาง ๆ และไม่เป็นการตีตราว่าผู้ใดเป็นคนชรา เพราะตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
ค าว่า “ชรา” มีความหมายว่าแก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม ค าดังเกล่าจึงมีความหมายไปในทางลบที่มี
นัยของความเสื่อม ความเศร้าหมอง ไม่เจริญงอกงาม (เพ่ิงอ้าง, 2545: 142-144) 

กล่าวได้ว่าเมื่อสังคมมีการพัฒนา มีการจัดระบบระเบียบประชากร “ความแก่ชรา” จึง
กลายเป็นปัญหาเชิงแรงงานในภาคเศรษฐกิจและเป็นภาระในการดูแลของคนหนุ่มสาว  จนน าไปสู่
ความเชื่อร่วมกันว่าคนที่มีอายุมากเป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ซึ่งส่งผลไปถึงทัศนคติทาง
การแพทย์เช่นเดียวกัน คือ การมองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องมีผู้ดูแล จึงมีการสร้างบ้านพัก
คนชราขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ประชากรกลุ่มนี้ได้ เข้าไปอยู่ร่วมกันภายใต้การดูแลของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข (เพ่ิงอ้าง, 2545: 144) 

นอกจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีสุขภาพแล้ว ปัจจัยอื่นที่ท าให้เกิดภาพพจน์ในแง่ลบกับ
ผู้สูงอายุคือเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแบบทันสมัย การกลายเป็นเมือง และการศึกษา กล่าวคือ การ
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม่ได้ท าให้
ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาของผู้สูงวัยใช้ไม่ได้กับระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนหนุ่มสาวเองก็กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ขณะที่คนสูงวัยไม่
อยากจะข้องเกี่ยวกับของใหม่ ไม่เข้าใจ และพยายามจะรักษาวิธีท างานแบบเก่า ภาวการณ์เช่นนี้
ผู้สูงอายุมีภาพลักษณ์เป็นนักอนุรักษ์นิยม ไม่ยืดหยุ่น ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถสร้างสรรค์
หรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เกิดแรงกดดันให้มีการเกษียณอายุ ประกอบกับค่าตอบแทนที่สูงในเมืองและใน
ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่หลุดพ้นจากการควบคุมของผู้ใหญ่ในด้านการ
ท างานและเกิดการตั้งค าถามถึงอ านาจและความจ าเป็นของผู้สูงอายุที่เคยมีมาในอดีต  (เพ่ิงอ้าง, 
2545: 148) 

สังคมเมืองสมัยใหม่ มีสภาพที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่าง ๆ จ านวนมาก สมาชิกใน
ครอบครัวต่างมีภารกิจและกิจกรรมแยกส่วนกันมากขึ้น เด็กใช้เวลาในโรงเรียนและกลุ่มเพ่ือน ผู้ใหญ่
ออกไปท างานนอกบ้าน มีกลุ่มสังคมต่างกัน สังคมสมัยใหม่ที่เน้นความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้การ
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ถ่ายทอดความรู้จาก คนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่มีความส าคัญน้อยลง สิ่งที่ปู่ย่าตายายรู้ไม่ได้ส าคัญต่อ
อาชีพการงานในสมัยใหม่ของลูกหลาน แม้จะอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่วิถีชีวิตที่ต้องใช้เวลาอยู่นอกบ้าน
เป็นส่วนใหญ่กลับท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านลดน้อยลง บุคคลมีความเป็นปัจเจกนิยมสูงขึ้น 
และเกิดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงา และเกิดกระแสความเรื่องการสร้าง
บ้านพักคนชราและชุมชนคนปลดเกษียณที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าจากความเห็นของคนรุ่นใหม่
ที่ว่าควรแบ่งแยกผู้สูงอายุให้อยู่รวมกันเพ่ือให้พวกเขาได้มีเพ่ือนในวัยเดียวกันที่สามารถคุยกันได้ (เพ่ิง
อ้าง, 2545: 148) 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โลกหมุนไปทุกวันและเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ตอบสนองการใช้ชีวิต
ของมนุษย์มากขึ้น หลายประเทศพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว แต่กระนั้นก็ยังมีบางสังคมที่บทบาทของผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากสังคมทุนนิยมที่
ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่จ าเป็นต่อระบบเศรษฐกิจอีกต่อไป ตลอดจนเป็นผู้ที่ต้อง
ได้รับการดูแลจากวัยท างาน ในทางกลับกัน พวกเขามองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและ
ประสบการณ์ เช่น ชาวอินเดียนแดง เผ่า Pomo ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้
ความส าคัญกับเครือญาติเป็นอย่างมาก พวกเขามองว่าคนผิวขาวมีรัฐคอยจัดการในทุก  ๆ เรื่อง 
แตกต่างจากเผ่าของตนที่ครอบครัวจะดูแลซึ่งกันและกัน การที่ผู้สูงอายุผิวขาวต้องไปอยู่สถานพัก
คนชรานั้นเป็นผลมาจากการที่คนผิวขาวไม่ได้ให้ความส าคัญกับเครือญาติอย่างที่คนอินเดียนแดงเผ่า 
Pomo เป็น จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุผิวขาวถูกละเลยและไม่มีบทบาทต่อสังคมมากนัก 

มนุษย์เราไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าไม่มีครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง สู้แมลงสักตัว เสมหะสัก
ชิ้น หรือคราบงูสักตัวก็ไม่ได้ เพราะทั้งสามอย่างนี้ยังพอเอามาวางยาศัตรูได้บ้ าง 
ส าหรับพวกเราแล้วมนุษย์จะมีความหมายก็ต่อเป็นสมาชิกของครอบครัวเท่านั้น  ถ้า
ไม่มีญาติพ่ีน้องคอยปกป้องช่วยเหลือศัตรูก็จะถือโอกาสฆ่าเราได้ทันที  ถ้าไม่มีญาติก็
ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากมาแต่งงานด้วย คนที่ไม่มีญาติพ่ีน้องเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยใน
ชีวิต จนเสียยิ่งกว่าทารกแรกคลอด หรือยิ่งกว่าตัวหนอน ครอบครัวส าคัญมากส าหรับ
พวกเรา ผู้ชายที่เกิดในครอบครัวใหญ่ มีชื่อเสียง และมีลูกหลานที่ดีจึงได้รับการยก
ย่อง ครอบอ่ืนก็หมายปองอยากได้เป็นลูกเขย แต่ในหมู่คนผิวขาวเรื่องเหล่านี้ไม่
สลักส าคัญอะไรเลย เพราะพวกเขามีต ารวจคอยคุ้มครอง มีศาลให้ความยุติธรรม มี
ไปรษณีย์คอยรับส่งข่าวสารให้ มีโรงเรียนไว้ให้หาความรู้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีรัฐคอย
จัดการให้ ในหมู่พวกเราครอบครัวต้องท าหน้าที่เหล่านี้เองทั้งหมด ... เราไม่มีบ้านพัก
คนชราเหมือนคนผิวขาว เราถือว่าคนแก่มีความส าคัญมาก พวกเขาฉลาดหลักแหลม 
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คนแก่ของคนผิวขาวต้องเป็นคนโง่มากแน่ ๆ ถึงถูกแยกออกไปอยู่ต่างหาก (มณีวรรณ 
ผิวนิ่ม, 2532: 7) 

ส าหรับสังคมไทยถือได้ว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
แบบรากฐาน สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันกันอย่างมาก ลูกหลานให้ความเคารพและเชื่อฟังอยู่
ใหญ่ในบ้าน และคอยเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรหลาน อบรม
ความประพฤติ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้น้อย แต่ปัจจุบัน ความทันสมัยต่าง ๆ ได้เข้ามา
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่างตะวันตกมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ โครงสร้างครอบครัว รวมถึง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เมื่อเป็นเช่นนี้ คนรุ่นปู่รุ่นย่าจึงต้องอยู่กันตามล าพังเป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากคนหนุ่มสาวต้องออกไปท างานนอกบ้าน (พรพรรณ ทองทนงศักดิ์, 2547: 3-4) บทบาท
และความส าคัญของผู้สูงอายุจึงลดน้อยลง ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมือง
อ่ืน ๆ  

นอกจากบทบาทและความส าคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวและสังคมแล้ว ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่มาพร้อมกับกระบวนการกลายเป็นเมืองยังส่งมีส่วนท าให้วิถีชีวิตของผู้ สูงอายุในเมือง
แตกต่างจากผู้สูงอายุในต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยการตลาดแบบทุนนิยมมีความต้องการ
แรงงานทั้งในด้านการผลิตและด้านการบริการอยู่ตลอดเวลา เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาถึงผลกระทบ
ของความเป็นเมืองที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสังคมสูงอายุจะเห็นได้ว่าอุปสงค์แรงงานของการตลาด
แบบทุนนิยมและอัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุเป็นอุปสง ที่สวนทางกับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ   

กล่าวโดยสรุปคือกระบวนการเป็นเมืองส่งผลต่ออัตราการเกิดขึ้นของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากผู้คนแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตจึงเลือกเดินทางเข้าเมืองใหญ่เพ่ือศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและเพ่ือการเข้าถึงโอกาสในการท างานที่มากกว่าในชนบท ทว่าความเจริญในด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้ท าให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น รูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ที่เปิดกว้างให้คน
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้ท าให้คนหนุ่มสาวไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา
ประสบการณ์หรือองค์ความรู้จากผู้สูงอายุเหมือนดังแต่ก่อนที่ใช้การสอนแบบตัวต่อตัว ผู้สูงอ ายุใน
สังคมเมืองที่เคยเป็นประชากรวัยท างานมาก่อนจึงถูกลดความส าคัญลง   

2. ทฤษฎีการสูงอายุ (Ageing Theory) 
ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีการสูงอายุ (Ageing Theory) ในแง่มุมทางสังคมวิทยาอธิบายถึงความส าคัญ

และประโยชน์จากการได้ท างานของผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย 2 ทฤษฎีย่อย คือ 1) ทฤษฎีกิจกรรม 
และ 2) ทฤษฎีความต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) ที่สอดคล้อง
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กับภาพรวมของทฤษฎีสังคมด้านผู้สูงอายุในลักษณะที่เสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับวัยอื่น 

แนวคิดการสูงอายุเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้พยายามศึกษาถึงความชราภาพในผู้สูงอายุ 
ประกอบไปด้วยมุมมองจากศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา จิตวิทยา และสั งคมวิทยา ซึ่ง 
ไมเคิล โรส (Michael Rose) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ความชรา” หรือ “Ageing” ไว้ว่าคือ
ความเสื่อมถอย (Decline) และการสูญเสีย (Loss) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการเพ่ิมขึ้นของ
อายุ  ในขณะเดียวกัน อุดมคติทางสังคมวัฒนธรรมได้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของผู้ สูงอายุในลักษณะ
อ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภคที่มากเกินไป เชื่อมโยงไปถึงสภาวะการเป็น 
“ภาระ” เนื่องจากต้องพ่ึงพิงสังคมอยู่เสมอ มุมมองที่มีต่อความชราภาพในผู้สูงอายุดังกล่าวได้ผลักดัน
ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalised) และไร้ตัวตนในสังคม (Socially Invisible) 
ร่างกายที่เสื่อมถอยลงด้วยอายุเกิดเป็นความชราภาพที่สังคมมองว่าไร้คุณค่า เป็นความน่ารังเกียจและ
ไม่สมบูรณ์ของร่างกาย (Thomas Flastt, 2012 อ้างใน นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2560: 123) 

ในขณะที่มุมมองทางการแพทย์ได้อธิบายถึงความชราภาพ (The Medical Model of 
Aging) ผ่านการท าให้ความชราภาพเป็นเรื่องของพยาธิวิทยา (Pathological) ที่น าไปสู่กระบวนการ
ต้องการทางการแพทย์ (Medication) และการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment) อัต
ลักษณ์ ของความชราภาพเป็นสิ่ งที่ ถูกท าให้ แบ่ งแยก (Separation) และมีลักษณะเฉพาะ 
(Specialization) รวมทั้งการท าให้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลที่เฉพาะ (เพ่ิงอ้าง, 2560: 124) 

แวดวงสังคมศาสตร์ช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 มีการศึกษาถึงปรากฏการณ์สูงวัยในระดับปัจเจก 
กลุ่มชุมชน ครอบครัว และกลุ่มประชากร และได้ เสนอทฤษฎีสั งคมด้านผู้สู งอายุ  (Social 
Gerontology) ที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางสังคมไป อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เช่นเดียวกับวัยอ่ืน ๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ของผู้สูงอายุในเมืองกับการท างานบริการ ณ ร้านธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎี
กิจกรรม (Activity Theory) 2) ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) และ 3) แนวคิดพฤฒ
พลัง (Active Ageing) 

1) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)  
ทฤษฎีกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Robert Havighurst ในปี ค.ศ. 1960 เขาได้อธิบายถึง

สถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ   
กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น สถานภาพ และบทบาททางสังคมจะลดลง แต่บุคคลยังมีความ
ต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วม
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กิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเอง
สนใจได้ ส าหรับค าว่ากิจกรรมตามแนวคิดนี้หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากไปจากกิจกรรม
ที่บุคคลปฏิบัติต่อตนเอง ซึ่งคือกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อเพ่ือนฝูง ต่อสังคม หรือชุมชน กิจกรรม
เหล่านั้นจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนยังมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สาระของทฤษฎีนี้อธิบาย
ได้โดยสรุปว่า การมีกิจกรรมต่อสังคมของผู้สูงอายุจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต
ของผู้สูงอายุ ดังนั้นการมีกิจกรรมที่พอเหมาะกับวัยของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจ าเป็น  

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  
1. สภาพสังคมปัจจุบันที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไป (Modernization Perspective) เป็น

ปัจจัยซึ่งว่าด้วยบทบาทของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้ผู้สูงอายุก้าวตามไม่ทัน  
2. การเชื่อมโยงบุคคลแต่ละวัยแต่ละยุค  (Intergeneration Linkege) เป็นปัจจัยที่สนใจ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ชีวิตของคนเมื่ออายุมากขึ้น  ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ที่เคยได้ผ่านพบและช่วงวัยของบุคคลนั้น  

3. บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของแต่ละวัยของคน  (Structural Functional Theory) 
ปัจจัยนี้กล่าวถึงการสูงอายุว่า เมื่อคนเข้าสู่วัยชรามากขึ้นบทบาทหน้าที่ของตนเองก็จะลดลงตามไป
ด้วย 

จากการศึกษาของ Bernice Neugarten และคณะพบว่าการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่
ประสบความส าเร็จ มีความสุข และมีกิจกรรม ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละบุคคล
ที่ผ่านมา ผู้ที่เคยชอบเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมก็ต้องการที่จะร่วมกิจกรรมต่อไป ส่วนผู้ที่ชอบสันโดษไม่
เคยมีบทบาทใด ๆ ในสังคมมาก่อนก็ย่อมที่จะแยกตัวเองออกจากสังคมเมื่ออายุมากข้ึน  

2) ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory)  
ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลมากขึ้น  โดยใช้มุมมองเรื่องช่วงวัย  (Life Course) ของ 

Dannefer (1984) ที่ได้แบ่งพัฒนาการของคนแต่ละช่วงวัยตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมซึ่งมีการ
ก าหนดวัยและหน้าที่ต่างกันไปมาอธิบาย เขาเสนอว่าแม้คนเราจะอายุมากขึ้นแต่บุคลิกภาพ อุปนิสัย 
ความชื่นชอบนั้นมีความต่อเนื่องมาจากอดีต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม แต่ผู้สูงอายุก็ยังคงท ากิจกรรมที่คุ้นเคย มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพคล้าย ๆ 
เดิม สัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวเหมือนที่เคยเป็นในชีวิตช่วงต้น บางคนอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและ
กิจกรรมเท่านั้น เพราะผู้สูงอายุพยายามจะรักษาบทบาททางสังคม ต้องการคงความเป็นตัวเอง (Self-
concept) และวิถีชีวิต (Lifestyle) แบบเดิม ทฤษฎีนี้เน้นการมองที่ความต่อเนื่องของการท างานและ
กิจกรรมมากกว่าการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้มองว่าสถาบันทางสังคมส่งผลต่อความเป็นตัวตนของผู้สูง
วัยด้วย 
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จะเห็นได้ว่าทั้งสองทฤษฎีมองผู้สูงวัยบนฐานคิดแบบวิวัฒนาการและให้ความส าคัญกับความ
เสื่อมของร่างกายเป็นหลัก โดยมองว่าความร่วงโรยของร่างกายและสุขภาพของผู้สูงเป็นประเด็น
ส าคัญที่สมควรได้รับการส่งเสริมมากท่ีสุด และแม้ว่าทฤษฎีกิจกรรมจะยังเชื่อว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาท
ทางสังคมลง แต่ก็อาจชดเชยเวลาว่างด้วยการท ากิจกรรมอ่ืน  ต่างจากทฤษฎีความต่อเนื่องที่ให้
ความส าคัญกับความต้องการ ความชื่นชอบและความรู้สึกส่วนตัวของผู้สูงอายุมากกว่า (ภานุ อดกลั้น, 
2551: 10-12;  สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 2558: 22-24) ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวคิดพฤฒพลังนั้น
สอดคล้องกับภาพรวมของทฤษฎีสังคมด้านผู้สูงอายุในลักษณะที่เสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่จะท าให้
ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับวัยอ่ืน จึงได้ยกมาเป็นอีกหนึ่ง
แนวคิดในทฤษฎีการสูงอายุที่เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการท างานของผู้สูงอายุในครั้งนี้ 

3) แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) 
 แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) เป็นกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย (Policy Framework) ที่
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เสนอขึ้นในปี ค.ศ. 1982 มีเป้าหมาย
เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต 
โดยให้ความหมายค าว่า “Active Ageing" ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เหมาะสมและน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ1 มีองค์ประกอบส าคัญที่จะน าพาผู้สูงอายุไปสู่การเป็น “ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ” อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 1) การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) 2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม (Participation) และ 3) มีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต (Security) แนวคิดพฤฒพลัง
จึงเป็นแนวทางให้แก่ประเทศต่าง ๆ ได้น าไปใช้วางแผนนโยบายตลอดจนโครงงานที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศต่อไป (สุภจักษ์ แสงประจักษ์กุล, 2557: 3)  
 นอกจากค าว่า “Active Ageing" แล้ว Robert Butler (1927-2010) จิตแพทย์ผู้ที่สนใจด้าน
ผู้สูงอายุก็ใช้ค าว่า “Productive Ageing” ที่เน้นบทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ท างานต่อเนื่องหลังจากเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร ส่ง เสริมให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแสวงหาความหมายของชีวิต เพราะการมี
โอกาสใช้ชีวิตตามความปรารถนาเป็นการท าให้ช่วงชีวิตบั้นปลายมีความหมายและมีคุณค่า แต่ค า
ดังกล่าวก็เป็นที่โต้แย้งในแวดวงสังคมศาสตร์ว่าหากนิยามจากความสามารถของผู้สูงอายุในการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมก็ไม่อาจบรรลุความเป็น Productive Ageing ในความหมายนี้ได้ (สุทิศา ปลื้มปิติ
วิริยะเวช, 2558: 24-25) 

                                                           
1 Active ageing is the process of optimizing opportunities for health, participation and security in 
order to enhance quality of life as people age. (World Health Organization, 2002: 12) 
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Alan Walker และ Phillip Taylor (1993) เสนอว่าควรขยายขอบข่ายความหมายของ 
Productive Aging ว่าหมายถึงผู้สูงอายุที่มีบทบาทช่วยเหลือครอบครัว เช่น ช่วยดูแลเด็ก ดูแลบ้าน
แทนบุตรหลานที่ออกไปท างาน เป็นต้น ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องท างานในระบบ บางคนอาจท างานนอก
ระบบเพ่ือหารายได้เสริม หรือท างานอาสาสมัครเมื่อมีเวลาว่าง (เพ่ิงอ้าง, 2558: 25) 

ส่วนในภาษาไทย ปัจจุบันทางราชบัณฑิตยสถานยังไม่มีการบัญญัติค าว่า “Active Ageing" 
ในภาษาไทยไว้อย่างชัดเจนว่าควรจะเป็นค าไหนถึงจะเหมาะสมและตรงกับนิยามที่องค์การอนามัยโลก
อธิบายไว้ จึงท าให้มีผู้ใช้ค าในภาษาไทยแตกต่างกันออก เช่น “พฤฒพลัง” “พฤฒิพลัง” “สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ” “ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” และ “วุฒิวัยของผู้สูงอายุ” (สุภจักษ์ แสงประจักษ์กุล, 2557: 3) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้ค าว่า “พฤฒพลัง” เนื่องจากเห็นว่ามีความหมายที่ใกล้เคียงกับ
นิยามขององค์การอนามัยโลกท่ีสุดแล้ว เกิดจากการสมาสค าว่า “พฤฒ” ที่แปลว่าความเจริญหรือเฒ่า 
และ ค าว่า “พลัง” ที่แปลว่าก าลัง เอาไว้ด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์)  

วิภานันท์ ม่วงสกุล เสนอแนวการส่งเสริมให้สูงอายุเป็นผู้ที่มีพฤฒพลังไว้ใน “การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง” (2558) ว่าในการที่จะบรรลุไปสู่ 
Productive Ageing หรือการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขในทุกด้านของชีวิตนั้น ต้องเริ่มจากการเรียนรู้
และปรับตัวของผู้สูงอายุเสียก่อน ตั้งแต่การดูแลทั้งสุขภาะและสุขภาพของตนเองให้เหมาะสมกับโรค
หรือความเจ็บป่วยที่มี ในขณะที่สังคมเองก็ต้องช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ ตลอดจนสร้างกลุ่มในสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้
ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น ควรมีพ้ืนที่ในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับพหุวัย 
รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ เสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ และท าให้ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ
ว้าเหว่ ส่วนรัฐบาลก็ต้องวางแผนงานในทุกหน่วยงานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ
และรายได้ 

จากผลกระทบที่มีต่อเมืองจากการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุและทฤษฎีการสูงอายุที่ชี้เห็นถึงปัจจัย
ที่จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดี ยวกับวัยอ่ืน ๆ ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าการท างานบริการในกลุ่มผู้สูงอายุในเมืองนั้นมีความน่าสนใจมากทีเดียว เนื่องจากไม่อาจ
ทราบได้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วพวกเขามีเหตุผลใดถึงได้เลือกท่ีจะท างานต่อไปหรือกลับมาท างานอีก
ครั้งในขณะที่ร่างกายเสื่อมโทรมลงทุกวัน อาจเพ่ือใช้เวลาว่างจากสภาวะว่างงานหลังเกษียณด้วยการ
ท ากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในขณะที่ยังพอมีก าลังและสติปัญญาอยู่ อาจเพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต หรืออาจเพ่ือสร้างรายได้เหมือนกับวัยท างานทั่วไปเนื่องจากไม่
มีการวางแผนทางด้านการเงินเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณมาก่อน ทั้งนี้ผู้ศึกษาจักใช้ทั้งแนวคิดการ
กลายเป็นเมืองและทฤษฎีการสูงอายุเป็นกรอบในการศึกษาต่อไป  
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3. แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
 เนื่องด้วยการศึกษาในครั้งนี้มีการเน้นย ้าไปที่ความรู้สึกของผู้สูงอายุมีต่อการท างานและต่อ
บทบาทในด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้กระท าต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้
แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงประเด็นข้างต้น โดย
แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเองหรือแนวคิดที่ว่าด้วยการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลนี้เป็นแนวคิด
ทางจิตวิทยาที่ว่าอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)2 ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความกระตือรือร้น
ในการใช้ชีวิตของบุคคล รวมไปถึงการรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้บางครั้งค า
ว่า “Self-Esteem” จึงหมายรวมไปถึงการปกป้องตนเองด้วย  นอกจากนี้นักจิตวิทยาและนักสังคม
วิทยาอีกหลายคนก็ได้ให้ค านิยามของความภาคภูมิใจในตนเองไว้แตกต่างกัน เช่น  

Stanley Coopersmith (1981) ให้ความหมายว่าคือการประเมินคุณค่าของตนเอง ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงทัศนคติทางบวกหรือลบ เป็นการตัดสินคุณค่าแห่งตน ท าให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถ ความส าคัญ มีคุณค่า และประสบความส าเร็จในชีวิต การรับรู้คุณค่าตนเองในแต่ละ
บุคคลสามารถแสดงให้เห็นได้ผ่านค าพูดและพฤติกรรม (ยลรวี โรจน์ทอง, 2556: 9) 

                                                           
2 อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด (Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลักษณ์ที่บุคคลมีตอ่
ตนเอง (Self-Image) ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ชองบุคคล 
รวมไปถึงประสบการณ์ที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตมโนทัศน์จะเป็น
แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะน าพาบุคคลไปสู่ความส าเร็จที่คาดหวัง ดังนั้น อัตมโนทัศน์จึงเป็นสิ่งท่ีมีผล
ต่อการกระท ามากกว่าอิทธิพลจากสิ่งเร้าจากภายนอก ทั้งนี้ทั้งนั้น อัตมโนทัศน์ก็เป็นสิ่งที่ไม่เสถียร สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล (ปุณณดา จงอริยตระกูล, 2560: 82)  

ดังท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าอัตมโนทัศน์มีส่วนส าคัญต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล และท าให้บุคคล
แสดงออกพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกับที่ตนเองคิดว่าเป็น ดังนั้น เมื่อบุคคลมีอัตมโนทัศน์ไปในทางบวกก็จะมี
แนวโน้มว่าบุคคลนั้นจะสามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี ในทางกลับกันเมื่อบุคคลมีอัตมโนทัศน์ในแง่ลบก็จะส่งผลให้
บุคคลไม่สามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จนจบหรือละทิ้งสิ่งที่ตนท าได้ง่ายดาย การศึกษาในเรื่องอัตมโนทัศน์จึงมี
ประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจพฤติกรรม พยากรณ์ และเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่นอย่างมีเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งการจะ
เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลได้นั้นต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน  
นอกจากนี้ บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ในทางบวกย่อมส่งต่อความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ของคนคน
นั้นด้วย อาจสรุปได้ว่า คนท่ีมีอัตมโนทัศน์ท่ีดีต่อตนเองจะมีอุปลกัษณะนิสยัที่น่าพึงประสงค์ มีระดับของความกังวลที่
ต ่า มีความสามารถในการปรับตัว และมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นซึ่งส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ (จรรยา เจตนสมบูรณ์ 
และ พรรัตน์ กุยรัตน,์ 2543: 6-7) 
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Nathaniel Branden (1983) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าหมายถึง
ความรู้สึกที่ส่งผลให้การกระท าประสบผลส าเร็จ หรือเป็นการประเมินภาวะจิตใจ สติสัมปชัญญะ และ
ความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคล (จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล, 2544: 35) 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543) กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความต้องการของผู้ที่มี
จิตใจละเอียดอ่อนที่มีการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น รู้จักศึกษา ควบคุม และประเมินจิตใจตนเองให้
สามารถใช้ชีวิตเหนือความต้องการขั้นต ่าได้ มองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าและความสามารถ ภูมิใจใน
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลมั่นใจในการกระของ
ตนเอง (เพ่ิงอ้าง, 2544: 35) 

Morris Rosenberg (1979) ได้อธิบายองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองเป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองของบุคคล ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบไป
ด้วย 1) ตัวตนที่แท้จริง (Extant Self) หมายถึง ตัวตนในมุมมองส่วนตัวของบุคคล ซึ่งเป็นตัวตนที่
ปรากฏอย่างแท้จริงไม่ว่า ความสูง ความ อ้วน หรือสีผิว 2) ตัวตนปรารถนา (Desired Self) หมายถึง 
ตัวตนที่บุคคลต้องการที่จะเป็น ตัวตนดังกล่าวเป็นเสมือนความฝันที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ เช่น อยาก
เป็นคนสวย อยากเป็นคนเก่ง 3) ตัวตนที่น าเสนอ (Presenting Self) ซึ่งเป็นตัวตนที่บุคคลพยายาม
จะน าเสนอให้กับผู้อื่นได้เห็นเพ่ือให้เกิดความประทับใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะรู้จักตัวตนของ
ตนเองได้อย่างถ่องแท้ บุคคลจึงจ าเป็นต้องสร้างตัวตนผ่านทางการกระท าต่าง ๆ ซึ่งมันก็ไม่ได้บ่งบอก
ว่าการกระท าดังกล่าวจะแสดงความเป็นตัวตนของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ ผู้คนมากมายจึงพยายามที่
จะประเมินคุณค่าตนเอง ผ่านมุมมองของผู้อื่น (ปกรฒ์ เชื้อแก้วจิญดา, 2559: 12) 

นอกจากนี้ Rosenberg ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง  (Self-
Esteem) และความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ไว้ว่าความมั่นใจในตนเองคือความคาดหวัง
ความส าเร็จในการเผชิญความท้าทายเพ่ือเอาชนะอุปสรรค ตลอดจนความรู้สึกท่ีจะควบคุมตนเองและ
สภาพแวดล้อม ขณะที่การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกในแง่การยอมรับตัวตนและความรู้สึกถึง
คุณค่าที่ตนเองมี ทั้งนี้ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ก็อาจเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้บุคคล
เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ได้เช่นกัน (เพ่ิงอ้าง, 2559: 12-13) 

Danu Anthony Stinson, Christine Logel, Mark P. Zanna แ ล ะ  John G. Holmes 
(2008) อธิบายว่าระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมีผลต่อคุณภาพของความผูกพันทางสังคม เนื่องจาก
ความรู้สึกเก่ียวกับตนเองนั้นส่งผลต่อความเชื่อและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  ผู้ที่มีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงจะรู้สึกว่าตนเองได้รับคุณค่าจากคนอ่ืน ซึ่งความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองจะ
ส่งผลต่อความเชื่อใจที่มีต่อคนอ่ืนและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล เช่น ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต ่า
จะเชื่อว่าตนเองไม่มีคุณค่ามากพอส าหรับบุคคลรอบข้าง ขณะที่ผู้ที่เห็นค่าในตนเองสูงจะยอมรับความ
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เสี่ยงที่จะได้รับความเจ็บปวดหรือการปฏิเสธจากผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (กณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2553: 10-11)   

การศึกษาของ Stinson และคณะ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ Coopersmith เสนอไว้ว่า
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าของตนเองในระดับที่สูงจะตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตนเองตามความ
เป็นจริง มีจิตใจเปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ขณะที่บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในระดับที่ต ่าจะรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าหรือมีคุณค่าเกินความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านี้
รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ไม่ชอบแสดงตน แสวงหาการยอมรับจากผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดการยอมรับตนเอง 
แม้ว่าบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองต ่าจะแสดงท่าทีขึงขังในบางครั้งแต่แท้จริงนั่นเป็นเพียงกลไกลการ
ป้องกันตัว เพราะพวกเขามักรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ อ่ืน ซึ่งเป็น
ความรู้สึกที่ท าให้ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมั่นคงกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ (จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล , 
2544: 36) 

จากมุมมองเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองข้างต้นสรุปได้ว่าความภาคภูมิใจในตนเองของ
บุคคลจะแสดงออกผ่านบุคลิกภาพและสุขภาพจิต โดยบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมี
บุคลิกภาพและสุขภาพจิตในทางบวก มีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในความสามรรถของตนเอง  ใน
ตรงกันข้าม เมื่อบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่าก็จะมีบุคลิกภาคและสุขภาพจิตในทางลบ มอง
ตนเองว่าเป็นคนไร้คุณค่า ไม่มีความสามารถ และไม่มีความสุขกับชีวิต มักละทิ้งสิ่งที่ท าเมื่อพบความ
ยากล าบาก 

3.1 การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  
Charles R. Ebersole และ Karen A. Hess (1995, 1997) ให้ความหมายการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของผู้สูงอายุไว้ว่าคือความรู้สึกภายในพ้ืนฐานที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า เป็นที่รัก 
เป็นคนมีประโยชน์ และมีความสามารถ เป็นความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมองเห็นความสามารถของตนตาม
ความเป็นจริงที่ปรากฏต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อสูงวัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อต่อการรับรู้
การมีคุณค่าในตนเองด้วย ผู้สูงอายุที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผู้ที่มองตนในแง่ดี มีความพึง
พอใจในชีวิต และมีการยอมรับในความชราภาพแห่งตน ส่วนผู้สูงอายุที่พ่ึงพาผู้อ่ืน ไม่มีความเป็นตัว
ของตัวเอง สุขภาพร่างกายไม่ดี หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่ต ่า (เพ่ิงอ้าง, 2544: 37) 

การเจ็บป่วยเรื้อรังและการลดบทบาทด้านความสามารถเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า
ในตนเองลดลง Ebersole และ Hess เสนอว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นบุคลิกภาพหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับภาวะซึมเศร้าและความสุขของผู้สูงอายุ และเป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้
ชีวิตในช่วงวัยเด็ก ประกอบไปด้วยอัตมโนทัศน์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ความมีอ านาจ ความกล้า
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แสดงออก การควบคุมตนเอง ความคิดในด้านลบ ความกลัว และการปรับตัวในสังคม ผู้ที่มีอัตมโน
ทัศน์มั่นคงและสม ่าเสมอในช่วงแรกของชีวิตจะพัฒนาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในภายหลัง ผู้สูงอายุที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและมีความพึงพอใจในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตเมื่อย่างเข้าสู่วัย
สูงอายุจะปรับตัวได้ดีและมีความรู้สึกเคารพตนเอง สิ่งที่คุกคามต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุได้แก่ภาวะวิกฤติ ความเครียด การเปลี่ยนแปลงต่อบทบาทตนเอง วัฒนธรรมในสังคม กลุ่ม
เพ่ือน รวมทั้งสติปัญญาที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดความมั่นใจในตนเอง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากที่จะ
ท าใจยอมรับความสูญเสียด้านภาพลักษณ์ของตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งทีก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุ (เพ่ิงอ้าง , 2544: 
37-38) 

4.  แนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงิน 
ในการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงินเป็นเรื่องส าคัญ

เรื่องหนึ่งที่ควรน ามาพิจารณาเพราะจะท าเห็นถึงมูลเหตุของความเป็นอยู่ที่ดีหรือล าบากของผู้สูงอายุ
ได้ และยังส่งผลต่อความสุขในวัยเกษียณอีกด้วย โดยการเตรียมการเกษียณเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ที่ใช้ระยะเวลานาน ผู้ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุควรมีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญหรืออาจ
ต้องเผชิญในวัยสูงอายุเอาไว้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะในด้านการเงิน ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับวัยเกษียณที่ละวางจากการท างาน การวางแผนด้านการเงินจึงถือเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้แก่ชีวิตเพ่ือให้สามารถมีเงินใช้อย่างเพียงพอในช่วงวัยเกษียณ   

การออมเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บุคคลมักได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งการออมเงินนี้ไม่แต่
จะเป็นกระบวนการขัดเกลาที่ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้เงินแล้วยังเป็นกระบวนการ
การวางแผนทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลด้วย ศูนย์คุ้มครองการผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้ความหมายการออมเงินไว้ว่าคือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งและสะสมไว้ส าหรับ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพ่ือไว้ใช้ในอนาคต เพ่ือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยาก
ท า การออมส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นที่ต ่าและได้รับผลตอบแทนที่
ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย์ การฝากประจ า หรือการซื้อสลากออมทรัพย์  
(ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิขาการ 1 -12 , 2559: 22) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์อีกหลายคนที่ได้ให้ความหมายและความจ าเป็นของการออมเงินเอาไว้ เช่น 

ธานินทร์ อุดมศรี (2554) กล่าวว่าการออมนั้นหมายถึงรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนที่
เหลืออยู่ (Incomes - Expenses = Saving) ซึ่งเป็นการชะลอการบริโภคหรือการใช้ทรัพย์สินเงินทอง
ที่มีอยู่บางส่วนเอาไว้เพ่ือให้เกิดความสามารถท่ีจะบริโภคในอนาคตหรือในยามจ าเป็น การเก็บออมจะ
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซื้อหลักทรัพย์ และประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 
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เป็นต้น ดังนั้นการออมจึงเป็นพฤติกรรมด้านการเงินที่หวังผลตอบแทน และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ทรัพย์สิน (เพ่ิงอ้าง, 2559: 22) 

ปิยดา สมบัติวัฒนา (2550) ให้ความหมายพฤติกรรมการออมว่าหมายถึงการกระท า 
พฤติกรรม หรือการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการออม ประกอบไปด้วย 1) การจัดสรรรายได้เพ่ือเก็บ
เป็นเงินออมก่อนการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคบริโภค 2) การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามความจ าเป็น
และสอดคล้องกับรายได้ และ 3) การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ า (เพ่ิงอ้าง, 2559: 23) 

พฤติกรรมการออมของแต่ละบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป (ธันยชนก ปะวะ
ละ, 2551 และ บุญรุ่ง จันทร์นาค 2554 อ้างใน ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิขาการ 1-12, 2559: 
23-24) ดังนี้ 

1. เพ่ือไว้ใช้ในอนาคตยามเกษียณ  
2. เพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน  
3. เพ่ือไว้ใช้จ่ายส าหรับการศึกษา 
4. เพ่ือไว้ใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย 
5. เพ่ือซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ 
6. เพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าถาวร เช่น รถยนต์   
7. เพ่ือไว้ใช้จ่ายส าหรับท าหลักประกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
8. เพ่ือหาผลประโยชน์และรายได้จากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล 
9. เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือจัดตั้งธุรกิจ 
10. เพ่ือใช้จ่ายในการซื้อเครื่องประดับ 
11. เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมด้านสังคม 
12. เพ่ือเก็บไว้เป็นมรดก 
13. เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตในระหว่างและหลังการท างาน เพ่ือความมั่นคงด้านการเงิน 

ดังนั้น การออมจึงหมายถึงการเก็บเงินรายได้ไว้เป็นเพ่ือน าไปใช้จ่ายในอนาคต ส่วน
พฤติกรรมการออมหมายถึงการกันเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้หรือการใช้เงินที่มีอยู่อย่างระมัดระวัง ซึ่งแต่
ละคนก็มีจุดประสงค์ในการออมที่แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของการออมได้เป็น 4 
ประการ คือ 1) การออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน 2) การออมเพ่ือเติมฝัน 3) การออมเพ่ือวันเกษียณ 4) การ
ออมเพ่ือการลงทุน  

4.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม 
งานวิจัย “กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพ่ือเตรียมการเจ้าสู่วัยสูงอายุ ” ของ 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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(2559) ศึกษาถึงสถานการณ์ กระบวนการออม ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการออมในวัย
ผู้ใหญ่ในสังคมไทย งานวิจัยใช้วิธีศึกษาพฤติกรรมการออมผ่านทฤษฎีการออมเงินโดยอธิบายว่าบุคคล
จะก าหนดเป้าหมายการกระท าของตนเอง ซึ่งเป้าหมายการกระท านี้อาจมีหลายเป้าหมาย บุคคลจึง
ต้องเลือกว่าเป้าหมายใดเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ความเหมาะสมของเป้าหมายเหล่านั้นจะ
พิจารณาจาก 1) ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย 2) คุณค่าของเป้าหมาย 3) การประเมินระดับ
ความสามารถของตนเองที่จะบรรลุเป้าหมาย เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกเป้าหมายได้แล้วก็จะสร้างความ
ผูกพันกับเป้าหมาย จากนั้นบุคคลจึงแปลความผูกพันไปเป็นความตั้งใจ โดยการเตรียมท าตาความ
ตั้งใจด้วยการวางแผนการกระท าว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มความสามารถ การ
เตรียมการประกอบไปด้วยการเมินทางเลือกที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กับการระลึกย้อนหลังไปว่าวิธีใดที่เคย
ท าแล้วบรรลุเป้าหมาย และดูว่าหากน าวิธีเหล่านั้นมาใช้ในปัจจุบันจะสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่หวังไว้ได้หรือไม่ นอกจากนี้บุคคลจะมีการประเมินผลยุทธวิธีเป็นระยะ ๆ ด้วยการเปรียบสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น หากบุคคลยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากสิ่งที่
คาดหวัง บุคคลจะมีวิธีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและกระท า
การเสียใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธวิธี 2) เพ่ิมความพยายามในการท าแบบเดิม หากยังมั่นใจว่า
ยุทธวิธีนั้นเหมาะสมแล้ว 3) เปลี่ยนเป้าหมาย ท าให้ต้องเปลี่ยนความตั้ งใจ เป็นการเริ่มต้น
กระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในมิติอ่ืน ๆ อีก ประกอบไปด้วย 1) ทฤษฎี
ควบคุม (Control Theory) 2) แบบจ าลองระบบควบคุมการกระท าของกีน (Geen’s Action 
Control System) 3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา 4) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ 5) ปัจจัยทางสังคม ซึ่งในทีนี้ผู้
ศึกษาจะน าเสนอรายละเอียดของเพียงแค่ด้านจิตวิทยา เศรษฐกิจ และสังคมเท่านั้น ดังจะอธิบาย
ต่อไป 
1. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

1.1 การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  
  Albert Bandura (1999) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนไว้ว่าหมายถึงความ
ของบุคคลที่มีต่อความสามารถของตนในการเรียบเรียงและกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่ ต้องท าเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวัง ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนี้จะมีผลต่อความคิด ความรู้สึก และ
แรงจูงใจซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลจะท าด้วย  
 ส าหรับการรับรู้ความสามารถในการออมเงินนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับความสามารถในการท า
กิจกรรมเพ่ือให้ได้มาและความสามารถในการเก็บรักษาเงินนั้นด้วย อันได้แก่ ความสามารถในการ
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จัดสรรรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ความสามารถแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปเก็บออมอย่างสม ่าเสมอ และ
การก าหนดเป้าหมายที่จะน าเงินเก็บสะสมไปใช้ในทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน 

1.2 ความพึงพอใจต่อผลของการออม  
การประสบความส าเร็จในอดีตจะท าให้บุคคลมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง ดังนั้น

ประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลย่อมเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการตั้งเป้าหมายของบุคคล 
การตั้งเป้าหมายการออมก็เช่นเดียวกัน หากบุคคลเคยมีประสบการณ์ในการน าเงินออมมาใช่จ่ายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเองเพ่ือสร้างความสุขความสมหวังแล้ว ย่อมส่งผลต่อการตั้งเป้าหมาย
เงินออมในครั้งต่อไปให้บุคคลนั้น   

วิลาสลักษณ์  ชั งวัลลี  (2542) กล่าวว่าความส าเร็จท าให้บุคคลประเมินตนเองว่ามี
ความสามารถสูง แต่หากบุคคลเคยล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายก็จะส่งผลต่อในทางลบต่อการ
ตั้งเป้าหมายใหม่ ดังนั้นการรับรู้ความสามารถของตนกับความพึงพอใจต่อผลของการออมจึงเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวเนื่องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

2.1 รายได ้
ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างรายได้หลังหักภาษีกับการบริโภคสามารถอธิบายให้เห็นได้จาก

ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้สัมบูรณ์ (Absolute Income theory of Consumption) ของ 
John Maynard Keynes กล่าวคือ เมื่อรายได้เพ่ิมขึ้นการบริโภคก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย แต่การบริโภคจะ
เพ่ิมขึ้นไม่เท่ารายได้ ดังนั้น ส่วนแตกต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายจะยิ่งมากขึ้น (เงินออม) และมี
แนวโน้มในการออมเพ่ิมมากขึ้น คณะผู้วิจัยใช้เงินรายได้เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุของการท าพฤติกรรม
การออมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายการออม และใช้ความ
เพียงพอของรายได้เป็นตัวแปรควบคุมศึกษาพฤติกรรมการออม 

2.2 จ านวนผู้พ่ึงพิง 
ผู้ที่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงหมายถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ทั้งวัยเด็กและวัยชรา เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการออม เนื่องจากจ านวนผู้พ่ึงพิงถือเป็นความรับผิดชอบในครัวเรือนที่ผู้ที่มีรายได้ต้องดูแล
เลี้ยงดู จ านวนผู้พ่ึงพิงกับจ านวนรายจ่ายภายในครัวเรือนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากบุคคลมีจ านวน
ผู้ที่ต้องเลี้ยงดูมากก็จะส่งผลต่อเป้าหมายการออมตามไปด้วย  
3. ปัจจัยทางสังคม 
 3.1 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออม 
 สถาบันต่าง ๆ ในสังคมมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของคนในสังคม นับตั้งแต่สถาบัน
เล็กสุดอย่างสถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันระดับชาติ ต่างก็มีวิธีการสื่อสารไปยังบุคคลที่เป็นหน่วย
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เล็กในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากลุ่ม การสื่อสารกันในกลุ่ม หรือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน การ
รับข้อมูลข่าวสารย่อมท าให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการออม
จากสื่อสารมวลชนจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของบุคคล 
คณะผู้วิจัยได้ให้ความการรับข้อมูลเกี่ยวกับการออมไว้ว่าหมายถึงการรับรู้ข้อมูลที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้บุคคลต้องการกระท าการออม อาจผ่านการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์การออมผ่านสื่อมวลชน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์  

3.2 การถ่ายทอดทางสังคม  
 การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) หมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์ทางสังคม
ให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมมีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ
โดยรวมของบุคคล บุคคลจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการสั่งสอนและจะปรับตัวให้เข้ากับ
มาตรฐาน จารีต และวิถีปฏิบัติที่ถูกอบรมมา ในทางสังคมวิทยา การถ่ายทอดทางสังคมถือเป็นการ
ควบคุมทางสังคม เนื่องจากสมาชิกถูกโน้มน าให้ปฏิบัติตามวิถีที่สังคมปรารถนาโดยสมัครใจผ่านการ
ท าให้บรรทัดฐานและค่านิยมต่าง ๆ ให้เป็นความเห็นส่วนตัว กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมจึงถือ
เป็นกระบวนที่ท าให้บุคคลกลายเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังคม  
 การได้รับการถ่ายทอดจากสังคมประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) การได้รับการถ่ายทอด
อย่างเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การจัดประชุมต่าง ๆ เป็นต้น 2) การถ่านทอด
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การบอกเล่า การแนะน า การตักเตือน หรือแม้กระทั่งการร่วมงาน  
โดยสรุปแล้ว การถ่ายทอดทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ซึ่งเกิด
จากการที่บุคคลนั้นยอมรับการถ่ายทอดความรู้ บรรทัดฐาน ค่านิยมของกลุ่มหรือสังคม การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการออมจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของบุคคล ซึ่ งได้แก่ 
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการออม การเห็นหรือได้ท าตามอย่างพ่อแม่ การเห็นหรือได้ท าตามอย่าง
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงการเห็นหรือท าตามอย่างผู้ที่มีอิทธิพลในสังคม   

โดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการออมประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 1.1) 
การรับรู้ความสามารถของตน 1.2) ความพึงพอใจต่อการออม 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
2.1 รายได้ 2.2) จ านวนผู้พ่ึงพิง 3) ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 3.1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การออม 3.2) การถ่ายทอดทางสังคม  

ในการศึกษาเรื่อง “กายเหนือวัย: ผู้สูงอายุในเมืองกับการท างานในร้านธุรกิจแฟรนไชส์” ผู้
ศึกษาเลือกใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมด 4 ประเด็นดังที่น าเสนอไว้ข้างต้น โดยใช้แนวคิดความ
เป็นเมืองในการศึกษาถึงผลกระทบที่ผู้สูงอายุได้รับจากความเป็นเมือง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ใน
ส่วนของทฤษฎีการสูงอายุซึ่งประกอบทฤษฎีย่อยอีกจ านวนหนึ่งผู้ศึกษาได้น ามาศึกษาและอธิบายถึง



 
 

33 
 

อรรถประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากการท างาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของแต่ละทฤษฎีที่ได้
อธิบายถึงแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ ต่อมาคือแนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการศึกษาถึงความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเองจากการท างานและบทบาท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ สุดท้ายคือแนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงิน เป็น
การศึกษาถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคลของผู้สูงอายุแต่ละราย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อมูลเหตุในการท างานในวัย 60 ปี ดังจะน าเสนอผลการศึกษาต่อไปในบทที่ 4 

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
เนื่องด้วยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการเลือกท างานแบบไม่

ประจ าของผู้สูงอายุ กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุใน
สังคมเมือง และการใช้เวลาว่างหลังเกษียณอายุการท างานของผู้สูงอายุ ผู้ศึกษาค้นพบวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจ านวนมาก แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวจึงได้
เลือกมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยแบ่งวรรณกรรมได้เป็น 3 ประเด็น คือ  

1. วรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทและการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุ  
2. วรรณกรรมเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุ   
3. วรรณกรรมเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ  

5.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้สูงอายุและการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุ 
เนื่องด้วยผู้ศึกษาต้องการที่จะทราบถึงการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศ จากการทบทวนพบว่าสาเหตุของการรับรู้นั้นเกิดจากภาวะทาง
ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก และสาเหตุที่รองลงมาคือกฎเกณฑ์ทางสังคมต่าง ๆ เช่น การ
เกษียณอายุ สวัสดิการรัฐ ฯลฯ ที่ท าให้บทบาทของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป และท าให้ตัวผู้สูงอายุต้อง
ยอมรับสถานภาพใหม่ของตนที่สังคมก าหนดให้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

โครงการวิจัย “ไม้ใกล้ฝั่ง: สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย” ของ ปรีชา อุปโยคิน, 
สุรีย์ กาญจนวงศ์, วีณา ศริริสุข และ มัลลิกา มัติโก (2538) ท าการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุในสังคมไทย
ในด้านสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้ งภาวะสุขภาพอนามัย
และการดูแลตนเอง สถานภาพและบทบาทในสังคม ตลอดจนการเกื้อหนุนที่สังคมมีแก่ผู้สูงอายุ โดย
กลุ่มผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากการเดินทางไปสัมภาษณ์ 
ณ หมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จากการ
สอบถามถึงความหมายของค าว่า “ผู้สูงอายุ คนแก่ และคนชรา” ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความคิดเห็นว่าการมีอายุ 60 ปีนั้นเหมาะสมส าหรับการเป็นผู้สูงอายุใน
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สังคมไทยเพียงใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
ไม่ยอมรับ ที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุจะไม่ยอมหยุดการท างานที่
เคยท ามาก่อน และยอมรับได้หากจะมีใครมองว่าตนเป็นผู้สูงอายุ แม้ว่าจะมีอายุ 60 ปี สภาพร่างกาย
เปลี่ยนแปลง ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะมีบทบาททางสังคมและ
เศรษฐกิจด้วยการท ามาหากินต่อไป เพราะยังสามารถในการท าหน้าที่การงานได้อย่างปรกติ มีจิตใจที่
ต้องการต่อสู้และท างานได้อย่างคนหนุ่มสาว   

อนึ่ง เมื่อสอบถามไปถึงการยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุว่า “ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้สูงอายุ
หรือยัง และท่านคิดว่าเป็นเมื่อใด” กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งได้ให้ค าตอบที่นอกเหนือไปจากการรับรู้ว่า
สภาพร่างกายของตนนั้นไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนว่าการเป็นผู้สูงอายุของตนนั้นเป็นมีส่วนเชื่อมโยง
กับกฎเกณฑ์ทางสังคม เพราะการเกษียณอายุการท างานที่ได้ท าให้ตนถูกสังคมให้ละเว้นจากหน้าที่
การงาน จึงมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้สูงอายุ นอกจากนี้ บางคนกล่าวว่าเพราะได้รับบัตรสงเคราะห์หรือ
บัตรผู้สูงอายุ บางคนกล่าวว่าเพราะราชการได้ก าหนดไว้ว่า 60 ปี คือผู้สูงอายุ แต่กระนั้นก็ยังไม่รู้สึกว่า
แก่ เพราะสุขภาพยังดี สามารถท างานได้เหมือนเดิมทุกประการ ถึงแม้จะมีอายุเกือบ 70 ปีแล้วก็ตาม 

งาน ศึ ก ษ า  The Ageless Self: Sources of Meaning in Later Life ข อ ง  Kaufman 
(1986 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวศ , 2558: 48) ศึกษาการให้ความหมายกับความแก่จาก
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การพยายามใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความหมายและพ่ึงตนเองมาก
ที่สุด เพ่ือท าความเข้าใจสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ เขาเสนอว่าลักษณะการใช้ชีวิตในบั้นปลายของ
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความคิดและการให้ความหมายต่อคุณค่าในตนเอง  การเลี้ยงดูในครอบครัว 
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การแสดงออกของผู้สูงอายุและ
ความสูงวัยของแต่ละบุคคลเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องมาจากวัยกลางคน 

นอกจากนี้ Cowgill และ Holmes (1972 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวศ, 2558: 40) เสนอ
แนวคิด Modernization Theory ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความสมัยใหม่กระทบต่อบทบาท
หน้าที่และสถานภาพของผู้สูงวัยในสังคมพ้ืนเมือง (Primitive Society) ซึ่งความเป็นสมัยใหม่ในที่นี้ 
ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านสุขภาพ  เทคโนโลยี รูปแบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  สภาพพ้ืนที่  
ความสัมพันธ์แบบเมือง (Urbanization) และระบบโรงเรียนที่ได้รุกเข้ามาในสังคมพ้ืนเมืองและ
กระทบต่อความส าคัญ บทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยอ่ืน เช่น ความก้าวหน้า
ด้านสุขภาพสมัยใหม่ แม้ด้านหนึ่งจะท าให้ผู้สูงวัยป่วยน้อยลงและอายุยืนขึ้น แต่การมีอายุยืนก็อาจไม่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่าไรนัก เพราะโรงงานสมัยใหม่ต้องการแรงงานหนุ่มสาวที่มีความรู้แบบใหม่ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้สูงอายุจึงใช้ไม่ได้ หรือการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองที่ให้
คนหนุ่มสาวต้องเข้าท างานเป็นกะและจ าเป็นต้องย้ายออกจากหมู่บ้านไปอยู่ใกล้โรงงานเพ่ือความ
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สะดวก ประกอบกับความรู้ในระบบโรงเรียนสมัยใหม่ท าให้คนหนุ่มสาวไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุอีกต่อไป ผู้สูงอายุจึงหมดความส าคัญลง ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ห่างเหินกัน โลกสมัยใหม่จึงเป็นเวทีของคนหนุ่มสาว ส่วนผู้สูงอายุนั้นถูกลดความส าคัญลง   

โครงการชราภาพศึกษา “สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง” โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์  
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2534) ศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคม
เมือง ว่ามีการปรับตัวอย่างไร และต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากผู้สูงอายุ 3 
ระดับ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง กลาง และต ่าตามล าดับ ตัวแปรในการคัดแยกระดับของ
ผู้สูงอายุตัวอย่าง ได้แก่ สภาพที่อยู่อาศัย รายได้ การศึกษา และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผล
การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่ามีการด าเนินชีวิตที่เคร่งเครียด ต้องเผชิญ
ปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งภาวการณ์นี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการขาดการศึกษา ท าให้ไม่สามารถหา
งานที่ดีได้ เป็นผลต่อเนื่องให้มีรายได้น้อย เมื่อมีครอบครัวก็ไม่สามารถสนับสนุนทางการศึกษาให้บุตร
หลานได้อย่างเต็มที่ ท าให้บุตรหลานไม่สามารถหางานที่มั่นคงได้เช่นเดียวกับที่ตนเอง เคยประสบ 
เป็นวัฏจักรความจนที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุระดับนี้จะมี
ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับบุตรหลาน เนื่องจากบุตรหลานต่างก็ต้องท างานหนักเพ่ือหารายได้มาจุน
เจือค่าใช้จ่ายในบ้าน ท าให้ผู้สูงอายุระดับนี้มีความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
มาก รวมถึงไม่ม่ันใจในความสัมพันธ์ที่บุตรหลานมีต่อตนเองด้วย 

ในส่วนของผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับกลางและสูงพบว่า การมีพ้ืนฐาน
การศึกษาที่ดีมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุระดับนี้มีการเริ่มต้นและวางแผนชีวิตค่อนข้างดี เป็นผลให้สามารถ
สร้างฐานที่ดีให้แก่ตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สูงอายุทั้งสองระดับนี้จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการด าเนินชีวิต
มากนัก เนื่องจากมีการเตรียมตัวส าหรับการเข้าสู่วัยชราก่อนแล้ว มีความพึงพอใจต่อบุตรหลาน และ
ไม่ได้ค านึงถึงความตายเพราะมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและที่ผ่านมาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วจึงไม่มี
ความจ าเป็นใดต้องกังวล   

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตพบว่าผู้สูงอายุระดับระดับต ่าหรือ
ฐานะยากจน และผู้สูงอายุฐานะปานกลางมีการใช้เวลาในแต่ละวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คนในบ้าน
มากที่สุด ซึ่งเป็นผลให้ตนเองไม่มีเวลาว่างมากเกินไป ขณะที่ผู้สูงอายุระดับสูงหรือฐานะดีจะใช้เวลาใน
แต่ละวันเพ่ือการพักผ่อนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
น้อยกว่า 

เอกสาร “ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อ
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ” โดย นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ และ 
จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) รายงานว่า
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ลักษณะงานของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพที่จะต้องสิ้นสุดลง
เมื่อถึงวัยที่ก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่คืออายุ 60 ปี และนั่นหมายความว่าประชากรผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะถูกลดบทบาททางเศรษฐกิจ ลดกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม และลดความ
เกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกครอบครัวลงเมื่ออายุ 60 ปี ซึ่งเร็วกว่าประชากรกลุ่มเดียวกันในเขตชนบท
ที่ยังคงท างานในเชิงเศรษฐกิจมีรายได้ที่สูงกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง
จะได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือมีเงินเก็บส่วนตัว แต่การพ านักอาศัยในสังคมเมืองหลวงก็มีค่าครองชีพ
ที่สูงกว่า และอัตราค่าครองชีพที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้นก็จะท าให้ผู้สูงอายุบางรายจ าเป็นต้อง
หางานท าเพ่ือเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้สูงอายุมักประสบปัญหาในด้านการแข่งขันกับแรงงานหนุ่มสาวที่ มี
การศึกษาดีกว่า นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ส่งผลให้ความต้องการแรงงาน
ฝีมือลดน้อยลง ซึ่งเป็นการซ ้าเติมปัญหาการไม่มีงานท าของผู้สูงอายุให้มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สถานการณ์
ดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานภาพผู้สูงอายุที่เคยเป็นเสมือนเสาหลักในครอบครัวและเป็น “ผู้ให้”แก่สังคม
มาเป็น “ผู้รับ” แทน ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุเหล่านั้นยังต้องการและมีศักยภาพมากพอที่จะ
เป็น “ผู้ให้” ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง 

จากการศึกษายังพบอีกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุต้น ๆ หรือ 60 -64 ปี จะมีส่วนช่วยเหลือ
ครอบครัวทางด้านการเงินมากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยัง
เป็นผู้ที่ยังท างานอยู่จึงท าให้มีรายได้และสามารถแบ่งปันหรือจัดสรรรายได้บางส่วนเพ่ือช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ จากการที่ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทเป็น  “ผู้ให้” ทางเศรษฐกิจแก่
ครอบครัวอยู่ สถานภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวจึงยังคงอยู่ในระดับที่ดี และส่งผลให้ผู้สูงอายุยังคงมี
สิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในปัญหาส าคัญของครอบครัวได้  

งานวิจัย “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2548” ของ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2549) น าเสนอถึงบทบาทของผู้สูงอายุใน 2 
แง่มุม คือ 1) บทบาทในครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท าหน้าที่ ในการดูแลบ้านแทน
บุตรหลานที่ออกไปท างานนอกบ้าน และท าหน้าที่เลี้ยงหลานที่ยังเล็กอยู่ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ใน
การเป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิกในบ้าน 2) บทบาทในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าไปมี
บทบาทในกิจกรรมทางสังคม อาทิ กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ มีน้อยมาก  
นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าไปมีบทบาทในด้านการบริหารเกี่ยวกับชุมชนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจาก
ความสมัครใจของผู้สูงอายุ หากแต่เกิดจากการถูกขอร้องจากผู้อ่ืนมากกว่า  

อย่างไรก็ตามทั้งสองบทบาทที่ผู้สูงอายุมีต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิก
ในครอบครัวและสังคมยังเห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุอยู่ ผลการส ารวจพบว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท
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มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เข้าไปท าหน้าที่บริหารกิจกรรมทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุ
ในเขตเมือง 

งานวิจัย “การศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลอง
กรุงเทพมหานคร” ของ วิทยา วิสูตรเรืองเดช และคณะ (2562) ศึกษาถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานครเจาะจงเลือกพ้ืนที่ริมคลองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์ ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

จากการศึกษาท าให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ได้เป็นอย่างดี ตามทฤษฎีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (Ecological SystemTheory) ซึ่งสุภัททา ปิณฑะ
แพทย์และคณะ (2543) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ออกเป็นระบบต่อเนื่องกัน แต่ละระบบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย สามารถ
อธิบายเป็นล าดับขั้นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. ตัวผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการเป็นอยู่ ทักษะการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองให้อยู่ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอยู่ หลับนอน อาหาร การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ เป็น
ต้น หากมีปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นที่เป็นเชิงบวกแล้ว ย่อมสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้ 

2. ระบบความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด คือ ระบบของครอบครัว เพ่ือนบ้าน มิตรสหาย ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมาก ย่อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทั้งทางบวกและทางลบได้มาก 

3. ระบบความสัมพันธ์เชิงองค์กร เป็นบทบาทของผู้สูงอายุที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน การเดินทางไประกอบพิธีทาง
ศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการในชุมชน หรือการที่ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น 
การให้อาสาสมัครชุมชน (อสส.) เข้าไปตรวจเยี่ยม วัดความดัน ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 
ย่อมมีส่วนที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. ระบบความสัมพันธ์ของสังคมที่มีผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านร่างกาย เช่น การตรวจสุขภาพของ
โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือการจัดตั้งกองทุนโดยได้รับความรู้จากธนาคารออมสิน การจัดกลุ่มอาชีพโดย
ได้รับความรู้จากสถานบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น 
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5. ระบบความสัมพันธ์เชิงนโยบายระดับประเทศ เป็นความสัมพันธ์ระดับประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการออกกฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล การลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ระบบความสัมพันธ์ที่กล่าวมาในข้างต้นต่างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แต่
อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องเริ่มจากตัวผู้สูงอายุเองก่อนที่จ าเป็นต้องมีทัศนคติเชิงบวก (Positive 
Thinking) ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เข้าใจในบริบทและการปรับเปลี่ยนของ
ร่างกายหลังจากนั้นครอบครัวและมิตรสหาย คอยให้ก าลังใจในการด าเนินชีวิต ไม่ปล่อยให้เหงา คิด
มาก ท้อแท้ หดหู่ เมื่อถึงช่วงมีกิจกรรมในชุมชน ลูกหลานพาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 
อีกทั้งภายในชุมชนได้รับการสนับสนุนการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานภายนอก ย่อมท าให้เป็นส่วน
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้จักรักษาสุขภาพ มีกิจกรรมร่วมท า ไม่เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนั้นแล้วรัฐบาล
ควรมีการออกนโยบายส่งเสริมผู้สูงอายุต่าง ๆ ได้ เช่น การให้เบี้ยชราภาพ สวัสดิการการตรวจ
รักษาพยาบาล อีกทั้งควรมีนโยบายการขยายเวลาการเกษียณอายุการท างาน เนื่องจากปัจจุบัน
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงมากขึ้น หากมีการขยายฐานการเกษียณอายุเท่ากับว่า
รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีเวลาการท างานมากข้ึน การรับภาระด้านการเงินของประเทศจะน้อยลง 
เนื่องจากประชาชนกลุ่มนั้นยังมีรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ 

5.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของผู้สูงอายุ 
จาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้สูงอายุพบว่า การเป็น “คนแก่” ใน

ทัศนะของผู้สูงอายุกลุ่มมักเชื่อมโยงกับการยุติการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ แต่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ไม่รับ
คนงานที่อายุมาก เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้แรงงาน
สูงอายุก็มีข้อดีด้วยเช่นกัน คือ คือ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี 
ส าหรับข้อด้อย คือ การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความไม่สามารถท างานติดต่อกันได้หลาย
ชั่วโมง 

วิทยานิพนธ์สาขามานุษยวิทยา “บั้นปลายชีวิตของคนในเมือง” ของ สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะ
เวศ (2558) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาถึงความหมายของความแก่และภาวะปรกติใน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุผ่านกรณีศึกษาผู้สูงอายุชาวจีนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาก
การศึกษาพบว่าค านิยามของการเป็น “คนแก่” ในทัศนะของผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงอยู่กับการ
ยุติการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ และค านิยามนั้นมีผลต่อการจัดการความแก่เสมอ  กล่าวคือ ผู้สูงอายุส่วน
หนึ่งที่ยังคงท างานอยู่มิได้ท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ แต่เป็นไปเพ่ือคงสถานภาพทางสังคม ความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้าง เป็นการใช้เวลาว่างในแต่ละวันเพ่ือให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและป้องกันภาวะความจ า
เสื่อม ดังนั้นผู้สูงอายุจีนจึงมักออกไปท ากิจกรรมในสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคย อีกทั้งความเป็นเมือง
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การค้าเองก็มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปรกติในช่วงบั้นปลายได้ ดังนั้น “ความแก่” 
ในที่นี้จึงหมายรวมไปถึงการเป็นสรีรวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Physiology) ด้วย คือ ความรู้ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติและกระท ากับ
ร่างกาย ซึ่งความรู้เหล่านี้ท างานผ่านระบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  

สรีรวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Physiology) ของความแก่ นั้นหมายถึง ความรู้หลากหลาย
สาขาที่สร้างค าอธิบายเกี่ยวกับความแก่ นิยามความเป็น “คนแก่” และมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติ
และกระท ากับร่างกายคนแก่ ความรู้เหล่านี้ท างานผ่านระบบโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมในห้วงเวลาหนึ่ง ๆ จากวรรณกรรมมีการยกตัวอย่างให้เห็นถึงแง่มุมทางการแพทย์และ
แง่มุมทางสังคมศาสตร์ที่มีต่อความแก่ ซึ่งในกาทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ผู้ศึกษาจะขอยกมาเพียงแง่มุม
ทางสังคมศาสตร์เท่านั้น คือประเด็นที่ว่าด้วย “ความแก่กับโครงสร้างการผลิต” 

ภาวการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้ส่งผลให้ประเทศกลุ่มยุโรปและอเมริกามีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีความต้องการ
แรงงานจ านวนมาก ขณะเดียวกันรัฐไม่สามารถหารายได้มาเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุได้เพียงพอ และ
พบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จ านวนมาก ยังแข็งแรงและท างานต่อได้ ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วบางคน
ก็ยังต้องการท างานต่อไป ท าให้มีการจ้างผู้สูงอายุท างานทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน  ในช่วงเวลา
เดียวกันก็เกิดแนวคิด Active Aging (Bass, Caro, และ Chen, 1993; Van Dyke, 2014: 93-103) 
เริ่มต้นจากประเทศกลุ่มยุโรปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้ท างานและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ต่อมาจึงมีการรวมตัวเป็นสมาคมผู้สูงอายุเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์การท างานในช่วงสูงวัย  
การฝึกฝนทักษะเพ่ือการท างานของผู้สูงอายุ ค่าจ้างและสวัสดิการสังคมที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุที่
ต้องการด ารงชีวิตอิสระ เป็นต้น  

การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผู้สูงอายุน าไปสู่การเสนอทฤษฎีใหม่ ๆ เกี่ยวกับความสูงวัยและ
การเป็นผู้สูงอายุอย่างหลากหลายในช่วงปี ค.ศ. 1970-1985  ในสหรัฐอเมริกา นักวิทยาการผู้สูงอายุ 
(Gerontologist) เริ่มมองความสูงวัยว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยเด็กและผู้ใหญ่  และ
น าไปสู่วิธีมองความแก่ในแง่อ่ืน กระทั่ง ปี ค.ศ. 1982 องค์การอนามัยโลกเสนอแนวคิด Active Aging 
และรณรงค์ให้ประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ  เป็นไปได้ว่าการมองผู้สูงอายุที่
เปลี่ยนไปเช่นนี้ท าให้การนิยามผู้สูงอายุเปลี่ยนเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่ยังมีคุณค่าและสามารถ
สร้างประโยชน์ได ้ 

การมองผู้สูงอายุดังกล่าว แม้ให้ความส าคัญกับตัวของผู้สูงอายุมากข้ึน แต่ก็เป็นเพียงการมอง
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีเครือข่ายสังคมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้สูงอายุท าประโยชน์
ได้ และมองข้ามผู้สูงอายุอีกจ านวนไม่น้อยว่าเป็นปัญหาสังคม เนื่องจากเป็นคนยากไร้ ไม่อาจพ่ึงพา
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ครอบครัวได้ แม้ว่ารัฐจะจัดสวัสดิการช่วยเหลือ เช่น บ้านพักผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนผู้สูงอายุ แต่พ้ืนที่
เหล่านี้ก็มีเงื่อนไขในการเข้าอยู่ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้  ยังไม่ต้องกล่าวถึง กฎระเบียบที่
เคร่งครัด ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระได้  

งานด้านสังคมวิทยา ของ Chris Phillipson (1982 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวศ, 2558: 
26-27) เรื่อง Capitalism and the Construction of Old Age วิพากษ์งานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมในอังกฤษ Phillipson สนใจการเกิดขึ้นและการกลายเป็นผู้สูงอายุในสังคมอังกฤษ
หลั งยุค อุตสาหกรรม  เขาแสดงให้ เห็นว่าความแก่ เป็นภาวะที่ ถูกสร้างโดยสั งคม  (Social 
Construction) โดยศึกษาผ่านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระบบการผลิต และสภาพ
สังคม ทัศนะทางสังคมต่อผู้สูงวัย ในช่วงเวลาที่แห้งแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนและอดอยาก คนใน
ชนบทยากจน โดยเฉพาะคนสูงอายุที่ท างานไม่ได้ ต้องไปอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนยากไร้ ส่วน
คนงานสูงอายุที่ เกษียณจากโรงงานอุตสาหกรรมก็อาศัยอยู่กับลูกที่เป็นแรงงาน  เมื่อเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า เกิดความขาดแคลนและอดอยาก ก็ยิ่งซ ้าเติมความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้สูงวัย 
นอกจากนี้เขาเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท าให้คนแก่ที่ยากจน
กลายเป็นแรงงานที่ไร้ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยหนุ่มสาว การเกษียณอายุการท างานบ่งชี้
ถึงสภาวการณ์ที่ร่างกายเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาตามธรรมชาติท าให้คนสูงอายุ
เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง คนแก่จึงถูกขับออกจากระบบการผลิตที่ต้องการร่างกายของหนุ่มสาวที่
แข็งแรงและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วกว่า  

Phillipson พบว่าช่วงที่เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในทศวรรษ  1930 และต้นทศวรรษ 
1980 นายจ้างบีบให้แรงงานออกจากงานเพ่ือลดรายจ่าย มีการจูงใจให้แรงงานออกจากงานก่อนอายุ
หกสิบปี โดยแรงงานที่ออกจากงานก่อนเกษียณเหล่านี้แทบไม่มีโอกาสกลับเข้าไปท างานได้ในภายหลัง 
เพราะความสมบูรณ์ของร่างกายเริ่มถดถอยและกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต  ท า
ให้แรงงานส่วนใหญ่ยากจนลงและยิ่งมีชีวิตที่ยากล าบากและสุขภาพแย่ลงเมื่ออายุสูงขึ้น คนแก่ในช่วง
ปฏิวัติอุตสาหกรรมและช่วงเศรษฐกิจตกต ่า จึงเป็นคนยากจนและป่วย ต้องพ่ึงพารัฐ และเป็นภาระ
ของสังคม แม้ว่ารัฐจะจัดสวัสดิการทางสังคม เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านพักผู้สูงอายุ รวมทั้ง
เงินบ านาญหลังเกษียณ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและจ านวนแรงงานสูงวัยที่เพ่ิมขึ้น  

ต้นทศวรรษ 1980 แรงงานสูงอายุที่เกษียณแล้วใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายโดยอาศัยเงินเก็บส่วนตัว 
บ านาญจากการท างานและบ านาญจากรัฐ แรงงานสูงอายุมากกว่าร้อยละ 70 มีรายได้หลักจากเงิน
บ านาญ เช่น คู่สามีภรรยาที่เกษียณได้รับบ านาญเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินค่าจ้างที่เคยท างาน และไม่มี
รายได้อ่ืนเข้ามาเลย ขณะที่ชนชั้นกลางที่ท างานระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับเงินบ านาญจากการท างาน 
(occupational pension) สัปดาห์ละ 20 ปอนด์ มากกว่ากลุ่มคนใช้แรงงานถึง 4 เท่า ดังนั้นเมื่อ
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แรงงานไร้ฝีมือเหล่านี้สูงอายุขึ้น และไม่มีโอกาสหารายได้จากแรงงานของตนเอง จึงกลายเป็นคน
ยากจน  

นักวิชาการจ านวนหนึ่งเห็นว่าแรงงานที่เกษียณ แม้จะมีเวลาว่าง แต่เวลาที่ได้มาก็ไม่สามารถ
ท าให้เกิดรายได้ เพราะพวกเขามักป่วยเป็นโรคจากความเสื่อม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงต้องมีเครื่องช่วย
ท างานบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า หรือตู้เย็นเพ่ือเก็บอาหาร ซึ่งช่วยลดภาระในการเดินทางไปซื้อของ จาก
การส ารวจพบว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้รู้สึกว่าตนเองยากจนและไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
เพราะไม่มีเครื่องอ านวยความสะดวก ดังนั้นนโยบายการเกษียณอายุท างานก่อน 65 ปี กลับท าให้
ผู้สูงอายุเหล่านี้มีเวลาในช่วงท้ายของชีวิตยาวนานขึ้นและไม่ก่อให้เกิดรายได้  ซ ้ายังต้องทนทุกข์กับ
ความเจ็บป่วยและความยากจน   

Kertzer และ Laslett (1995 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวศ, 2558: 27-30) ศึกษาความสูง
วัยจากข้อมูลประชากรของประเทศในยุโรปตอนกลางและตะวันตก  อเมริกาและญี่ปุ่น ในช่วง 1800 
ถึง 1990 จากการศึกษาพบว่าข้อมูลประชากรมักถูกน าไปใช้ก าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ และเป็นข้อเสนอให้รัฐพยายามส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ กลับไปสู่สังคมชุมชนในอุดมคติ ในทางตรงข้ามความเป็นสมัยใหม่กลับท าให้คนแก่ดูไร้ค่า 
เพราะมีระบบการเกษียณอายุ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรม การสรุปเหมารวมว่าเมื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตแล้วท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึนและคนแก่ถูกทอดทิ้ง ท าให้
รัฐและครอบครัวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนแก่ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกสังคม ดังนั้นเขาจึงเสนอว่า
การศึกษาเชิงประชากรไม่ควรจ ากัดแค่ประเด็นทางเศรษฐกิจ แต่ควรใส่ใจบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่ท าให้สถานภาพและการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย เช่น คนในสังคมให้ความเคารพ
ผู้สูงอายุลดลงอย่างไร ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิต พ่ึงพาคนในครอบครัวมากน้อยเพียงใด ผู้สูงอายุยังท างาน
อย่างต่อเนื่องอย่างไร ได้รับการดูแลหรือกระท าอย่างไร ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็น
อย่างไร 

นอกจากนี้ งานของ Meika Loe (2010 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวศ, 2558: 35-37) ใน
บทความเรื่อง Doing It My Way: Old Women, Technology and Wellbeing ศึกษาการใช้และ
ประยุกต์  เครื่องมือในชีวิตประจ าของหญิ งสู งวัย  อายุ  90 ปีขึ้น ไป  จ านวนหนึ่ งที่ อาศัยใน
สถานพยาบาล บางคนก็อยู่ในบ้านของตนเอง ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงสูงอายุ เพ่ือท าให้ตนเองมีชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องพ่ึงพาคน
อ่ืน ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพ งานของเธอท าให้เห็นว่าผู้สูงอายุรู้จักตัวเองมากกว่า
ใคร รู้ว่าควรจัดการร่างกายตนเองอย่างไรเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างความหมาย ผู้สูงอายุมี
วิธีอยู่กับความเสื่อมและข้อจ ากัดของร่างกายต่างกันไป และข้อจ ากัดของร่างกายก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีก
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ต่อไปหากมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งการท าสิ่งเรียบง่ายซ ้า ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันเหล่านี้ไม่ใช่การท าไปเพ่ือฆ่าเวลา แต่เป็นการพยายามอยู่อย่างมีความหมายและพ่ึงพา
ตนเอง (Autonomy) ของผู้สูงอายุ 

กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผู้สูงอายุน าไปสู่การเสนอทฤษฎีใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
ความสูงวัยและการเป็นผู้สูงอายุอย่างหลากหลายในช่วงปี ค.ศ. 1970-1985 เช่น งานของ Phillipson 
ศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานรายได้น้อย และพบว่าโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคท าให้
ผู้สูงอายุชนชั้นแรงงานไม่อาจมีชีวิตที่ดีได้หรือเป็น Active Aging ได้ ส่วนงานศึกษาเชิงประชากรของ 
Kertzer ก็ท าให้เห็นว่าแรงผลักจากระบบเศรษฐกิจมีผลต่อการลักษณะครอบครัวและความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าผู้สูงอายุในช่วงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมใช้ชีวิตอย่างไร  ขณะที่
แนวคิด Productive Aging ที่เน้นให้ผู้สูงอายุท างาน แต่ก็มีอุปสรรคคือตลาดแรงงานไม่รับคนงานที่
อายุมาก และตัวผู้สูงอายุบางคนก็คิดว่าตนเองไม่ความสามารถในการท างานระบบสมัยใหม่ บางคนก็
รู้สึกว่าร่างกายที่สูงวัยเป็นอุปสรรคต่อการท างาน ไม่เว้นแม้งานอาสาสมัคร แต่แนวคิด Successful 
Aging เน้นให้ตัวผู้สูงอายุแต่ละคนใส่ใจและจัดการกับร่างกายตนเองเพ่ือให้สามารถท าสิ่งที่ปรารถนา 

โครงการวิจัย “การท างานของผู้สูงอายุไทย” ของ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2544) มีการ
คาดการณ์ว่าประเทศไทยในอีก 10 ข้างหน้า (พ.ศ. 2554) จะมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ซึ่งในขณะนั้นยังมี
งานวิจัยไม่มากนักที่ได้ศึกษาถึงการท างานและนโยบายสนับสนุนการท างานของผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษาผู้สูงอายุในแง่มุมของอาชีพและแบบแผนการท างาน เช่น ชั่วโมงการท างาน แหล่ง
รายได้หลัก ขนาดครัวเรือน และสถานภาพการเป็นหัวหน้าครอบครัว ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในแบบ
แผนการท างานของผู้สูงอายุหญิงและเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุชายในช่วง ปี พ.ศ. 2537 2541 และ 
2544 รวมทั้งศึกษาความแตกต่างในแบบแผนการท างาน รายได้ของผู้สูงอายุ และประเมินค่าความอยู่
ดีกินดีทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุทั้งในเมืองและชนบท  

ฉัตรสุมนใช้แนวคิดเกี่ยวกับตลาดแรงงานนอกระบบและอาชีพในประเทศพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการมองสภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2554) ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุท างานลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายในเขตเมืองมีสถานภาพการท างาน
ส่วนตัว เป็นลูกจ้าง และประกอบอาชีพค้าขายสูงกว่าในชนบทที่ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม งานช่างและงานฝีมือ พบอัตราการท างานของผู้สู งมากในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอาชีพในภาคเกษตรกรรม รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ 
และภาคใต้ ตามล าดับ อาชีพที่พบได้โดยทั่วไปคือค้าขาย ส่วนงานช่างและหัตถอุตสาหกรรม พบ
ประมาณร้อยละ 10 และ งานหมวดบริการพบร้อยละ 3-4 ในทุกภาคที่ศึกษา  โดยผู้วิจัยคาดว่าจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการที่เกี่ยวข้องกับการท างานและสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมใน



 
 

43 
 

กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางในการจัดการนโยบายการท างานและหลักประกันเชิง เศรษฐกิจแก่
ผู้สูงอายุได ้ 

รายงาน “โครงการน าร่องศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงานหลัง
เกษียณอายุ” ของ สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ (2551) เสนอต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโครงการวิจัยที่ท าการศึกษาแรงงานสูงอายุเชิงสถิติเพ่ือท าความ
เข้าใจถึงความต้องการและปัญหาในการท างาน และศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานสูงอายุและ
ผู้ประกอบการถึงความพร้อมที่จะท างานหลังพ้นวัยเกษียณอายุเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานของผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า
รูปแบบการท างานของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานไม่ว่าจะท างานกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ต้องการท างานเบากว่าเดิม เช่น ท างานบางเวลา รับงานไปท าที่บ้าน ท างานที่สับหลีกเวลา
ได้ ท างานที่รับผิดชอบน้อยกว่าเดิม เป็นต้น โดยลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุดคืองานที่
ปรึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดของการท างานของผู้สูงอายุคือสุขภาพของผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 
23.82) รองลงมาคือการเดินทางไปท างานของผู้สูงอายุ การไม่สามารถปรับทักษะให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การออกกฎระเบียบที่เข้มงวดและไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ เวลาท างานที่ไม่มีความ
ยืดหยุ่น และการไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้ที่ยังไม่เกษียณ 

จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานสูงอายุและผู้ ประกอบการถึง
ความพร้อมที่จะท างานหลังพ้นวัยเกษียณอายุพบว่า ข้อดีของผู้สูงอายุที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร 
ได้แก่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
มีเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ง่าย ประสิทธิภาพการท างาน
เหมือนกับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในวัยท างาน ส าหรับข้อด้อยของผู้สูงอายุ คือ การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ความไม่สามารถท างานติดต่อกันได้หลาย ๆ ชั่วโมง การท างานเชื่องช้า และมักเป็นปัญหาต่อ
การท างาน 

กลุ่มผู้วิจัยได้เสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุส าหรับประเทศไทย ดังนี้  
1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สังคมนายจ้างรู้ถึงคุณค่าของแรงงานผู้สูงอายุ 
2. การปรับอายุเกษียณให้มากข้ึน 
3. ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ 
4. การเสริมสร้างโอกาสการมีงานท าที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุด้วยการใช้มาตรการสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุได้ท างานแบบยืดหยุ่น 
5. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Labour Market) 
6. การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed) 
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7. การกระตุน้นายจ้างให้จัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
8. การจัดตลาดนัดแรงงานส าหรับผู้สูงอายุ 
9. การพัฒนากฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ 
10. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ 
11. มาตรการการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างในการจ้างงานผู้สูงอายุ 
12. มาตรการโควตารับแรงงานสูงอายุเข้าท างานในแต่ละสถานประกอบการ  
13. การสร้างศูนย์บริการข้อมูล และศูนย์ติดตาม และประเมินผลการท างาน 

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานท าที่เหมาะสมท าหลังเกษียณ  จ าต้องมีการร่วมกันหลาย
หน่วยงาน ทั้งความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐบาล และหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
เหมือนดังที่ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ท า เช่น สิงคโปร์  

บทความ “บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย” ของ 
ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ ใน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2560) ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยวิธีการทบทวน
เอกสาร บทความงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง บทความข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 สาเหตุ
ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรืออัตราการเกิดที่
ลดลงและการมีอายุยืนขึ้นหรือลดภาวะการตาย  โดยเฉพาะอัตราภาวะเจริญพันธุ์รวม  (Total 
Fertility Rate; TFR) ลดลงอย่างชัดเจน ท าให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ิมขึ้น
นโยบายการจัดการสังคมผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป  
นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนไทย  มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร กล่าวคือ ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังมากขึ้น ท าให้รัฐจ าเป็นต้องหา
นโยบายการจัดการสังคมผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป  
คือ การส่งเสริมให้มีการออมตั้งแต่วัยท างานให้มากขึ้นและขยายอายุการท างานหรือเพ่ิมโอกาสการ  
ท างานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีและมีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีวิตโดยไม่ต้องพ่ึงพาบุตรหลานหรือ ภาครัฐมากนัก นอกจากนี้ การสร้างโอกาสในการ
ท างานให้แก่ผู้สูงอายุจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันเกิดจากสัดส่วนของประชากร
ในวัยท างานลดลงได้อีกด้วย ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุควรครอบคลุม
ประเด็นการส่งเสริม การจ้างงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชนและการขยายโอกาสด้านอาชีพของ
ผู้สูงอายุนอกระบบที่ต้องการท างาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
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อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วอาจไม่เป็นปัญหาต่อภาระการคลัง
มากนัก หากผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพหรือวุฒิการศึกษาระดับสูง เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
จะไม่เป็นภาระพ่ึงพิงของครอบครัวและยังคงสามารถท างานหารายได้ให้กับตนเองเพ่ือสร้างความ
มั่นคงจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค นอกจากนั้นยังเป็นผลดีในระดับมหภาค คือ 
สามารถลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐลงได้อีกด้วย 

แนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบจ าลองของ  Lucas ซึ่งให้ความเห็นว่าทุน
มนุษย์คือความรู้และความช านาญที่มีอยู่ในแรงงาน ทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งในการ
ผลิตสินค้าและบริการ โดยความรู้หรือทักษะเหล่านี้ได้มาจากการตัดสินใจของแรงงานว่าจะเลือก
สะสมความรู้หรือจะท างาน หากเลือกลงทุนเรียนหรือหาทักษะความรู้ในปัจจุบัน ก็ต้องเสียสละการ
บริโภคในปัจจุบันเพื่อแลกกับ ผลตอบแทนที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อันเป็นผลมาจากการมีทักษะความรู้
มากขึ้น ขณะที่ Mankiw, Romer และ Weil เองก็ได้เพ่ิมปัจจัยการ ผลิตที่ส าคัญอย่างทุนมนุษย์เข้า
ไปในแบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาข้อมูลจาก 98 ประเทศ พบว่า ความ
แตกต่างของรายได้ในแต่ละประเทศเกิดจากความแตกต่างของการสะสมทุนกายภาพและทุนมนุษย์
ของแต่ละประเทศซึ่งประเทศที่มีผลผลิต ต่อแรงงานสูง จะมีระดับของเทคโนโลยีระดับสูง 

ดังนั้นหากรัฐมีนโยบายการจัดการสังคมผู้สูงอายุทั้งในมิติเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม 
ครอบคลุมนโยบายแรงงาน สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์ ทั้งด้านการศึกษา การอบรม 
การวิจัย ขยายระยะเวลาอายุเกษียณ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
สร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนเตรียมการออมเงินตั้งแต่ในวัยท างานเพ่ือใช้จ่ายในวัยเกษียณ  สิ่ง
เหล่านี้จะสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้มีทักษะในด้านต่าง ๆ  ส าหรับ
การพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น และไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคม  

การด าเนินการดังกล่าวท าให้สามารถบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน และเป็นการ
สร้างบทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ซึ่งคือการลงทุนในทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ การศึกษา การวิจัย การลงทุนใน
สุขภาพ และการประกันชีวิต เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์เป็นทั้งเจ้าของวัตถุดิบ เป็นแรงงาน เป็นผู้ผลิต 
และเป็นผู้บริโภค ดังนั้นจึงนับได้ว่าทุนมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นทั้งผู้สร้างและเป็นผู้รับผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมี
เป็นการลงทุนทางด้านกายภาพ (Physical Capital) ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งปลูกสร้างและ
ซอฟแวร์ในการผลิต สินค้าและบริการ เป็นต้น   

บทความ “คุณค่าด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย” ของ กุศล สุนทรธาดา (2553) ศึกษา
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุทั้งในเชิงอรรถประโยชน์ที่วัดได้ชัดเจน ได้แก่ การท างาน รายได้ 
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และการออม เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความมั่นคงในชีวิต ความมีศักดิ์ศรี และช่วยลดความ
เสี่ยงต่อความยากจน ประการต่อมาคุณค่าในฐานะทุนมนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าแฝงอันสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ตัวบทความเสนอให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่ค้นพบจากการท างานของ
ผู้สูงอายุในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2552 ทั้งเหตุผลในการท างาน สถานภาพการท างาน ภาคเศรษฐกิจที่
ท างาน และรายได้จากการท างาน  

ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการท างานมากขึ้น เนื่องจากต้องการหารายได้เพ่ือ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว การท างานท าให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่
ลูกหลานและสังคม และสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของผู้สูงอายุได้แก่ 
อายุ การศึกษา การไม่ได้รับเงินบ านาญและเงินสนับสนุนจากบุตร การมีหนี้สิน ความสามารถในการ
ท ากิจกรรมประจ าวัน และจ านวนโรคเรื้อรัง ส่วนคุณค่าจากการออมทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบ
กองทุนระยาวมีส่วนส าคัญต่อการน าไปเป็นรายได้ให้แก่ประเทศและความม่ันคงของตลาดเงิน สุดท้าย
คือคุณค่าแฝงที่อยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนมนุษย์ คุณค่านั้นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และ
ความช านาญจนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญหาให้แก่คนรุ่นหลัง และด ารงศิลปวัฒนธรรมโดย เป็นคุณ
ค่าท่ีประเมินได้ยากแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุที่ปรากฏคุณค่าทางด้านนี้ไม่มากนัก   

5.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ 
ภาพรวมของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุนั้นมีสาระส าคัญอยู่ที่

การชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันมีการวางแผนทางเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณและมีอิสระในการเลือกแผนการด าเนินชีวิตของตนเอง  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
และทรัพยากรของรัฐที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถพ่ึงพิงความช่วยเหลือเหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง 

บทความ “การสร้างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุรุ่นใหม่” ของ 
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง (2559) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การสร้างทางเลือกทางสังคมของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในภาคอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงบริบทของผู้สูงอายุในประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่หันมาพ่ึงพาตนเอง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ประกอบกับ
ค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถพ่ึงพิงความช่วยเหลือเหล่านั้นได้อย่าง
ทั่วถึงและมีอิสระในการเลือกแผนการด าเนินชีวิตของตนเอง  

อย่างไรก็ตาม บทความดังกล่าวได้ท าการศึกษาถึงการสร้างทางเลือกในการพ่ึงพาตนเองของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่โดยการน าแนวคิดทางเลือกทางสังคม ซึ่งมีข้อค้นพบส าคัญคือการพึ่งพาตนเองนั้นเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ความสามารถของผู้สูงอายุร่วมกับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทาง
สังคม อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขทางสังคมให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ย่อย ซึ่ง Amartya Sen มองว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมีความสามารถและคุณค่าในการใช้
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ชีวิตที่แตกต่างกัน ท าให้มีแบบแผนการด าเนินชีวิตต่างกันไปด้วย โดย Gidden อธิบายด้วยแนวคิด
เหตุผลในการกระท า (Rationalization of Action) ที่เห็นว่าเมื่อผู้สูงอายุมีทรัพยากรที่สะสมไว้ก็จะ
สามารถพิจารณาถึงข้อจ ากัดและโอกาสต่าง ๆ ที่มีเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ตนต้องการและสามารถ
ด ารงความเป็นผู้กระท าการของตนไว้ได้  

ค าว่าทรัพยากรในที่นี้สัมพันธ์กับแนวคิดกรอบทรัพยากร (Resource Profile Framework) 
ด้านความอยู่ดีมีสุข (Wellbeing) ของ White และ Ellison ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มิติ ดังนี้ 

1. มิติสุขภาพและมิติความรู้ เชื่อว่าหากผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีสุขภาพและความรู้ที่ดีย่อมน าไปสู่
ผลิตภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีทักษะการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. มิติเครือข่ายทางสังคม เชื่อว่าการมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีย่อมน าไปสู่การเข้าถึงโอกาสใน
การรับบริการรวมถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษา ที่ช่วยยกระดับ
ศักยภาพในตนเองได้  

3. มิติสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเจือจุนระดับคุณภาพชีวิตได้ และ
เป็นปัจจัยในการก าหนดวิถีชีวิต 

4. มิติเศรษฐกิจและมิติกายภาพ เชื่อว่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางกายภาพ
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและเพ่ิมโอกาสในการสะสมทุนให้กับผู้สูงอายุในการน ามาแปลงเป็นทุน
ส าหรับการวางแผนชีวิตในแบบที่ผู้สูงอายุต้องการ  

5. มิติวัฒนธรรม เชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งเกื้อหนุนสังคมในการให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ 
สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น และช่วยสร้างคุณค่าและเหตุผลในการมีชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุให้สามารถด ารงความเป็นผู้กระท าการของตนไว้ได้  

ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่าการประเมินความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุไม่ควร
ผูกติดกับคุณลักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียว หากผู้สูงอายุยังสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์
ให้แก่สังคมและผู้อ่ืนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนทางสังคมได้ ดังนั้นแล้วบริบทหรือโครงสร้างทางสังคม
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุได้โดยการก าหนดนโยบายส่งเสริมที่
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกน ากฎระเบียบและทรัพยากรส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายในชีวิตได้ จากบทความสรุปถึงกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมผู้สูงอายุได้เป็น 6 มิติ ดังนี้ 

1. มิติโอกาสในการใช้ความสามารถ ได้แก่ โอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

2. มิติโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนทางธุรกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ และการ
ส่งเสริมด้านรายได้  
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3. มิติทางการเมือง ได้แก่ กฎหมายและสิทธิพ้ืนฐาน กฎหมายและสิทธิพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และโครงสร้างทางการเมือง 

4. มิติความเท่าเทียมเป็นธรรมในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความเท่าเทียมในสังคม  
5. มิติความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ

มั่นคงด้านสังคม และการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
6. มิติมาตรการสนับสนุนส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้สูงอายุ การ

ขยายขอบข่ายการบริการส าหรับผู้สูงอายุ และการวิจัยและพัฒนาด้านผู้สูงอายุ   
วิทยานิพนธ์ “การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัท ยูเซ็น โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด” ของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558) คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการท างาน
ของพนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นองค์กรการท างานที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ซึ่งจ าแนกจากเจเนอร์เรชั่น (Generation) หรือ 
ยุคการเกิด ที่ต่างกัน ประกอบไปด้วย Generation B คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2489-2507 
Generation X ปี พ.ศ. 2508-2522 และ Generation Y ปี พ.ศ. 2523-2540  

ผลการศึกษาพบว่าทุกเจเนอร์เรชั่นมีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุที่ไม่
แตกต่างกัน ที่เด่นชัดที่สุดคือด้านการวางแผนทางเศรษฐกิจเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ  จึงกล่าวได้ว่า
การออมเงินและการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่คนวัยท างานค านึงถึงมากที่สุด เพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในยามทีเ่กษียณจากการท างาน 

งานวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนเขต
กรุงเทพมหานคร” ของ ชุติมา สินชัยวนิชกุล และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ รายได้ ความสามารถในการ
ท างานของร่างกาย ภาวะโภชนาการ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งคุณลักษณะของการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะนั้นจะต้องประกอบด้วยการมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน
เพ่ือให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว อีกทั้งจะต้องมีการติดตามข่าวสาร พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมเพ่ือให้ตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลภายนอกครอบครัว องค์ประกอบเหล่านี้สามารถ
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้เกิดความพึงพอใจในชีวิตได้ นอกจากนั้นการดูแลตนเองที่ดี  ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 
ยอมรับว่าการสูงอายุเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีการจัดการกับความเครียดได้ดี คิดใน
ทางบวก และปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาของตน ส่วนประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิด
การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ  
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หนังสือ “สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ” ของ ทัศนีย์ ญาณะ (2560) สนับสนุนโดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เสนอให้เห็นถึงความร่วมมือของหลายภาคส่วนใน
ชุมชนที่มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุเช่นนี้มีส่วนส าคัญต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยิ่ง โดยภายในวารสาร
ได้มีการยกตัวอย่างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในหลายจังหวัดจากทุกภาคของประเทศไทย ในที่นี้ผู้
ศึกษาจะขอยกตัวอย่างจากกรณีของจังหวัดล าปางในบทความชื่อ “ล าปาง: จากแนวคิดการสร้าง
การมีส่วนร่วมสู่รูปธรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” สาระส าคัญของบทความ
ข้างต้นกล่าวถึงการพัฒนางานผู้สูงอายุของเทศบาลอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมือครอบครัว ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนี้หมายรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย การเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการน าพาชุมชนของตนเองไปสู่สังคมสุขภาวะท าให้ผู้สูงอายุเริ่มมีบทบาททางสังคมมาก
ขึ้น หลังจากที่จังหวัดล าปางได้สู่สังคมสูงอายุเมื่อปีพ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลเกาะคาได้จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุขึ้น โดยมีระบบการเรียนทุกวันพุธแรกและพุธที่ 3 ของทุกเดือน เน้นการสอน 3 วิชา ได้แก่ 
วิชาการเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้า ซึ่งเป็นการสอนธรรมะเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับ
ผู้สูงอายุ วิชาการการอยู่ในโลกอย่างมีความสุข และวิขาที่สอนให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
ของยุคสมัยใหม่ นอกจากการเรียนการสอนดังกล่าวโรงเรียนผู้สูงอายุยังมีกิจกรรมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย การป้องกันตัวเองให้
ห่างจากโรคต่าง ๆ ที่มักมาพร้อมกับวัย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเขียน
ตัวอักษรเมือง การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน กิจกรรมนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬาสี และกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมอาชีพ เช่น การสอนจักสาน การสอนตัดเย็บเสื้อผ้า การสอนท าดอกไม้จากกระดาษ  เป็นต้น 
ผลการด าเนินงานพบว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น การไปมา
หาสู่ระหว่างคนในชุมชนก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ ร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมออมเงิน 
กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพ เช่น ท าผ้ามัดย้อม ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา เป็นต้น  

กิจกรรมที่หน่วยงานในชุมชนเกาะคาได้จัดท าขึ้นเพ่ือผู้สูงอายุเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ
อีกหลายจังหวัด อาทิ เทศบาลต าบลกะเปอร์ จังหวัดระยอง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนหลักประกันเพ่ือสุขภาพ (สปสช.) และโรงพยาบาลกะเปอร์ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลท่าศาลาในการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน
ความอยู่ดีมีสุขและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส  
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จากทั้งตัวอย่างของการด าเนินงานของผู้น าชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบลและงบประมาณบางส่วนจากการให้ความร่วมมือของ
หน่วยงานทางการแพทย์สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้ยากกว่าผู้สูงอายุในเมือง การที่จะสามารถเป็นผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและ
ใจได้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวบุคคลเท่านั้น ทว่าภาครัฐและคนในชุมชนจ าเป็นต้องเห็นถึง
ความส าคัญผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ยกเป็นตัวอย่างข้างต้นยังสะท้อนให้
เห็นอีกด้วยว่าการรวมกลุ่มหรือการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุในต่างจังหวัดนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือการหา
รายได้เป็นหลัก แต่เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้
ออกจากบ้านมาพบเจอผู้คนและสร้างเสริมประสบการณ์การใหม่ ๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า
ภาพการรวมกลุ่มในลักษณะดังกล่าวยังไม่เป็นที่พบเห็นอย่างประจักษ์มากนักในสังคมเมือง โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นวรรณกรรมฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุของประชากรในเมืองและในต่างจังหวัด  

สืบเนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 3 ประเด็นท าให้ทราบว่าผู้สูงอายุมีการรับรู้ถึงการเข้า
สู่วัยชราที่แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล บางคนรับรู้จากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉงเหมือนหนุ่ม ๆ สาว ๆ บางคนรับรู้จากกฎเกณฑ์ทางสังคมต่าง ๆ เช่น 
การเกษียณอายุ การได้รับสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุจากรัฐบาล หรือแม้กระทั่งสิทธิพิเศษที่สังคมมอบ
ให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมทั้งสามประเด็นมีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่
ผู้เขียนพูดถึงความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการท างานไปแล้วว่าพวกเขามีแนวทางการใช้
ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนส าหรับการใช้ชีวิต
หลังเกษียณและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการของภาครัฐที่ท าให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเผชิญปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่า “เงิน” คือปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
เพราะเงินสามารถท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาพยาบาล ตลอดจนสามารถน าไปใช้จ่ายกับกิจกรรมที่
ตนเองปรารถนาได้ ทว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้สูงอายุก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า
แรงงานสูงอายุไม่ ใช่กลุ่มเป้ าหมายหลักในตลาดแรงงาน เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพและ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีท าให้ผู้สูงอายุท างานได้บางประเภทเท่านั้น เช่น การท างานบริการ
ในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผู้ศึกษาเลือกท าการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นประเด็นความยากจนในผู้สูงอายุจึง
เป็นหนึ่งในปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้สังคมผู้สูงอายุ และนโยบายสนับสนุนให้
องค์กรต่าง ๆ รับผู้สูงอายุเข้าท างานของรัฐบาลซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่
เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตจนถึงเสียชีวิตสามารถท างานได้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจับตา
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มองว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สังคมมีต่อผู้สูงอายุได้อย่างไร และสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได้มากน้อยแค่ไหน  

เพ่ือให้เห็นมุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อการท างานและต่อการเป็นผู้สูงอายุในสังคมเมืองมากข้ึน 

ในบทถัดไปจะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 7 แห่ง ให้ข้อมูลโดยผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงจ านวน 8 คน โดย

เน้นไปที่ภูมิหลัง เหตุจูงใจในการท างาน ความรู้สึกที่มีต่อการท างาน ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ดังจะกล่าวต่อไป 
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บทที่ 3 

ผู้สูงอายุกับการท างานบริการในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
สูงอายุในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ต่าง ๆ ทั้งหมด 8 คน โดยได้ท าการแบ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกเป็น 
7 ประเด็น ดังนี้  

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ  
2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ  
4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ  
5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ 
 

ล าดับที่ 1 คุณพัชรินทร์ นวลประเสริฐ (ป้าแต๋ว) อายุ 62 ปี 
ต าแหน่งพนักงานหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวัน 
ร้านคริสปี้ครีม (Krispy Kreme) สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

ร้านคริสปี้ครีมสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่ชั้น G ติดกับบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 1 
ฝั่งท็อปส์มาร์เก็ต (Tops Market) และตรงข้ามกับร้านเบเกอร์รี่เบรดทอล์ค (Bread Talk) ร้าน
โดนัทคริสปี้ครีมสาขานี้มี พ้ืนที่ ไม่กว้างมาก แบ่งพ้ืนที่ภายในร้านได้เป็น 2 โซน คือ โซนที่ เป็น
เคาน์เตอร์รูปตัวแอลส าหรับขาย และโซนส าหรับนั่งรับประทานภายในร้าน ส่วนที่เป็นโซนขายจะอยู่
ทางด้านขวามือของตัวร้าน มีตู้กระจกหันหน้าเข้าท็อปส์มาร์เก็ตส าหรับการจัดวางโดนัทรสชาติต่าง ๆ 
ถัดมาทางซ้ายมือติดกับตู้กระจกคือเคาน์เตอร์ยาวส าหรับการบรรจุโดนัทลงถุงและคิดเงิน ถัดจาก
เครื่องคิดเงินเป็นเครื่องท ากาแฟและอุปกรณ์ในการท าสินค้าที่เป็นเครื่องดื่ม ด้านหลังเคาน์เตอร์เป็น
ชั้นวางของและคลังโดนัท ส่วนโซนส าหรับนั่งรับประทานที่ร้านจะอยู่บริเวณซ้ายมือของร้าน จากการ
สังเกตการณ์พบว่าบรรยากาศโดยรวมของโซนนั่งรับประทานนั้นค่อนข้างเงียบเหงา มักจะพบลูกค้านั่ง
รับประทานโดนัทหรือเครื่องดื่มอยู่เพียง 1-2 โต๊ะ หรือในบางครั้งก็ไม่มีเลย แม้ว่าจะเป็นช่วงเย็นก็ตาม 
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ในขณะที่โซนขายมีลูกค้าเดินเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อย ๆ และจะเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาหลัง
เลิกงาน สุดท้ายจ านวนลูกค้าจะค่อย ๆ ซาลงในราว 18.30 น.   

 

ภาพที่ 1  ร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

เมื่อมองเข้าไปในโซนขายจะพบกับพนักงานชาย 1 คน และหญิง 3 คน ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว
เรียกลูกค้าและท างานกันอย่างแข็งขัน โดยร้านโดนัทคริสปี้ครีมจะแตกต่างจากร้านอ่ืนตรงที่ลูกค้าไม่
สามารถเลือกสินค้าด้วยการคีบใส่ถาดแล้วน าไปช าระเงิน หากแต่ต้องบอกกับพนักงานที่มีหน้าที่รับ
รายการว่าต้องการรสชาติใดบ้างและอย่างละกี่ชิ้น หรือต้องการเครื่องดื่มชนิดใด หลังจากนั้นพนักงาน
ที่อยู่บริเวณหลังตู้โชว์จะท าการคีบใส่ถุงกระดาษหรือกล่องให้ตามความเหมาะสมของจ านวนโดนัท 
แล้วจึงส่งต่อไปที่บริเวณเคาน์เตอร์ยาวด้านซ้ายมือเพ่ือให้พนักงานอีกคนจัดใส่ถุงพลาสติกส าหรับหิ้ว
และบอกรายการสินค้าให้แก่พนักงานอีกคนหนึ่งท าการคิดเงิน ท่ามกลางแถวลูกค้าที่ต่อคิวซื้อและ
พนักงานที่ให้บริการ ผู้ศึกษาสะดุดตากับหญิงสูงอายุท่านหนึ่ง ซึ่งเมื่อสังเกตจากเครื่องแบบและสิ่งที่
เธอก าลังท าอยู่ก็พอจะเดาได้ว่าผู้สูงอายุท่านนี้ก็เป็นพนักงานอีกคนหนึ่งของร้านโดนัทแห่งนี้ คือ เธอ
สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกที่มีเครื่องหมายการค้าของทางร้านเช่นเดียวกับพนักงานคนอ่ืน ๆ แตกต่าง
เพียงแค่เธอใส่เสื้อโปโลสีเหลืองมีกระเป๋าเสื้อบริเวณหน้าอกด้านซ้าย ในขณะที่พนักงานคนอ่ืน ๆ ใส่
เสื้อโปโลสีขาวบริเวณหน้าอกด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายการค้า เธอท าหน้าที่น ากล่องโดนัทใส่
ถุงพลาสติกพลางบอกพนักงานผู้ชายที่ท าหน้าที่คิดเงินตามรายการโดนัทที่มีในกล่องและยื่นสินค้านั้น
ให้กับลูกค้าอย่างยิ้มแย้ม เมื่อมองจากภายนอกเธอดูเป็นผู้สูงอายุที่สุขุมและแต่งหน้าอย่างเรียบง่าย
สมวัย หลังจากท าการพูดคุยจึงได้ทราบว่าเธอชื่อ “ป้าแต๋ว”  
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1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
 “ป๋าแต๋ว” หรือที่บรรดาเพ่ือนร่วมงานอายุน้อยกว่าเรียกกันว่า “พ่ีพัชร์” มาจากชื่อจริง คือ 

พัชรินทร์ นวลประเสริฐ เมื่อได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับป้าแต๋วสองต่อสองสามารถอธิบายบุคลิกพอ
สังเขปของเธอได้ว่าเป็นคนพูดจาฉะฉานและมั่นใจในตนเอง ผิดจากท่ีผู้ศึกษาคาดเดาในตอนแรกว่าป้า
แต๋วน่าจะเป็นคนเนิบช้า เรียบร้อย และไม่ค่อยพูด อาจเป็นเพราะในวันที่พบกับป้าแต๋วครั้งแรกเป็น
วันแรกที่ป้าแต๋วมาท างานจึงยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่ควรจะบอกแก่ลูกค้า ป้าแต๋วเป็นคนกรุงเทพ
ตั้งแต่ก าเนิด ปัจจุบันอาศัยอยู่ย่านถนนพุทธมณฑล สาย 1 กับสามีอายุ 73 ปี เธอจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) สาขาเลขนุการ จากพณิชยการธนบุรี มีอาชีพเดิมเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
บัญชี บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retire) เมื่อปี พ.ศ. 2555 หรือ
ตอนอายุ 55 ปี หลังจากที่ป้าแต๋วและสามีเกษียณ ด้วยความที่ไม่มีภาระหนี้สินและบุตรประกอบกับ
อุปนิสัยส่วนตัวของตนและสามีที่ชอบออกจากบ้านไปท ากิจกรรมต่าง ๆ จึงได้ใช้เวลาว่างหลังเกษียณ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ไปกับการท ากิจกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรียนท าผม เรียนท าอาหาร
ไทย และท่องเที่ยวต่างจังหวัด เมื่อใช้ชีวิตเช่นนั้น ได้ 6 ปี ป้าแต๋วจึงเริ่มรู้สึกอ่ิมตัวกับการพักผ่อนและ
อยากจะหาอะไรท าให้เป็นกิจจะลักษณะเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ้าง เพราะหากอยู่เฉย ๆ นาน ๆ 
ก็อาจจะไม่ดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของเธอเอง 

ราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เพ่ือนของป้าแต๋วที่เป็นเจ้าของร้านน ้าผลไม้ที่ตลาดน ้าคลองลัด
มะยมได้มาชักชวนให้ป้าแต๋วไปท างานด้วยกันในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หน้าที่ของป้าแต๋วในงานนั้นคือ
การเป็นคนเชียร์น ้า โดยจะต้องเดินไปยังโต๊ะที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารและเชียร์ให้แขกซื้อน ้าผลไม้
ของที่ร้านตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. เธอเสริมว่าการท างานในลักษณะที่ต้องขยับร่างกายตลอด 6 
ชั่วโมงเช่นนี้ไม่ได้ท าให้รู้สึกปวดเมื่อยหรือเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด เพราะปรกติเธอเป็นคนชอบไปไหน
มาไหนด้วยการเดินอยู่แล้ว ด้วยก าลังขาและสุขภาพป้าแต๋วจึงรู้ว่างานลักษณะนี้เหมาะสมกับตัวเอง  

ที่ร้านเขาให้เดินถือเมนูสินค้าไปเชียร์แขกว่าสินค้าที่ร้านเรามีอะไรบ้าง ป้าจะต้องเดิน 6 
ชั่วโมง ตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็น จนกระทั่งเก็บร้าน แต่พอมันมีปัญหาร้านที่เดินเชียร์จะ
ได้ลูกค้าเยอะกว่า เขาก็เลยตัดสินใจกันว่าให้ลูกค้า Walk in เข้ามาที่ร้านสินค้าแล้วเราเอา
ไปส่งที่โต๊ะแทน (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2562)  

ถึงแม้ว่าเวลาว่างของป้าแต๋วในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะถูกเติมเต็มด้วยการท างานที่ตลาดน ้า
แล้ว แต่นั่นก็ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอ เพราะเธอยังคงรู้สึกเบื่อเมื่อต้องอยู่เฉย ๆ ในอีกห้าวันที่
เหลืออยู่เช่นเคย ราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีน้องที่รู้จักกันกับเธอส่งข้อความมาให้ดูว่ามีการจ้าง
งานผู้สูงอายุที่ร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ เมื่อทราบเช่นนั้นป้าแต๋วจึงรู้สึกสนใจ
ขึ้นมา วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เธอได้ลองเดินเข้ามาสมัครกับคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล ปิ่น
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เกล้า ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเธอ และได้เริ่มท างานวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันแรก การท างานที่ร้านคริสปี้ครีมนั้นค่อนข้างอิสระ ผู้สูงอายุสามารถ
ก าหนดเวลาและจ านวนชั่วโมงท างานได้เอง ซึ่งป้าแต๋วสะดวกท าเวลา 13.00 น. – 18.00 น. ในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ หน้าที่ของพนักงานสูงอายุนั้นมีอยู่ 3 อย่าง คือ เสนอขายหน้าร้าน น ากล่องโดนัทใส่
ถุง และเก็บโต๊ะ แต่ ณ สาขานี้เธอไม่จ าเป็นต้องท าในส่วนเก็บโต๊ะเพราะทางสาขามีพนักงานที่ท า
หน้าที่นี้อยู่แล้ว 

จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการจะหาอะไรท าเพ่ือให้ไม่ว่างจนเกินไปในตอนต้นมาสู่การท างานใน
ภาคเอกชน สรุปได้ว่าป้าแต๋วยังคงท างานทุกวันถึงแม้ว่าจะอายุ 62 ปีแล้วก็ตาม ป้าแต๋วให้เหตุผล
เพ่ิมเติมว่าเมื่อวัยเราสูงขึ้นเราก็อยากจะท าอะไรที่มันมีความสุข ในเมื่อสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ก็อยาก
ที่จะท าให้มันเพลิน ๆ ไป แต่ถ้าจะให้กลับไปท างานเหมือนสมัยสาว ๆ ก็คงไม่ท า ส่วนค่าตอบแทนนั้น
ไม่ใช่ปัจจัยหลัก เพราะเธอเองมีการวางแผนทางด้านการเงินส าหรับการชีวิตหลังเกษียณมาก่อนแล้ว  

ป้าท างานก็เพื่อให้ร่างกายได้ Active อยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องมีอะไรมากดดันเรามากมาย 
และก็เพื่อสุขภาพของเราเองด้วย สว. (ผู้สูงวัย) แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน บางท่านอาจจะ
ท าด้วยความจ าเป็นเนื่องจากต้องน ารายได้มาเป็นตัวแรก แต่ป้าไม่ใช่ (ป้าแต๋ว , สัมภาษณ์ 
19 กรกฎาคม 2562) 

ให้กลับไปท างานเริงร่าแบบเมื่อก่อนก็คงไม่เอา มันไม่ใช่วัยที่เราจะไปท าแบบนั้น มันถึง
เวลาที่เราควรพักผ่อน แต่ถ้าพักผ่อนจริง ๆ ก็คงได้โรคกลับมา เพราะมันไม่ได้ Active มีแต่
ร่วงโรยไปเร่ือย ๆ ตามอายุ พอเราออกมาท าแบบนี้ สมองเราก็จะได้โลดแล่น ตาเราก็จะได้
มองเห็น ยังได้พูดคุย ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 11 
มกราคม 2563) 

ปัจจุบันป้าแต๋วยังคงท างานที่ร้านคริสปี้ครีม สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อยู่เช่นเคย แต่ในส่วน
ของการขายน ้าผลไม้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เธอได้เลิกท าไปแล้ว เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลด
น้อยลง ในระยะแรกกลุ่มผู้ค้าในตลาดน ้าตกลงกันว่าจะไม่มีการเดินเชียร์แขกอีกเพราะคล้ายเป็นการ
แย่งลูกค้ากัน ทว่านานวันนักท่องเที่ยวก็ยิ่งลดลงจนท าให้ตลาดน ้าเงียบเหงา หลายร้านจึงทยอยปิดตัว
ลง ด้วยเหตุนี้ป้าแต๋วจึงตัดสินใจยุติการท างานเมื่อเข้าปี พ.ศ. 2563 เพราะเห็นใจและไม่ต้องการที่ จะ
รับส่วนแบ่งรายได้มาจากเพ่ือน 

ท ามาหลายเดือนก็ยังไม่เบื่อ เพราะชั่วโมงงานของเรามันไม่ได้เยอะ เราสนับสนุนการขาย
ของเขา ... งานขายน ้าตอนนี้ป้าไม่ได้ท าแล้วเพราะคนมาเที่ยวตลาดน้อยลงก็เลยไม่อยาก
ไปแบ่งรายได้จากเพื่อน เขาก็พอท าเองได้เลยขอพักดีกว่า พอว่างแล้วเราก็มี เวลาท างาน
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แล้วก็ออกไปลั้ลลาเหมือนเดิม มีเวลาส่วนตัวมากข้ึน ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกรอบหนึ่ง (ป้า
แต๋ว, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2563) 

 

ภาพที่ 2  ป้าแต๋ว 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
ส าหรับป้าแต๋ว การเป็นผู้สูงอายุ คนแก่ และคนชรานั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ 

“ผู้สูงอายุ” ในมุมมองของเธอหมายถึงช่วงวัยหนึ่งในชีวิต เมื่ออายุเพ่ิมขึ้นสุขภาพและประสิทธิภาพ
ของการร่างกายก็ย่อมเสื่อมถอยลงเป็นธรรมดา ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่ควรระวางจากการท างาน
หนัก แต่ถึงกระนั้นความเสื่อมถอยทางร่างกายและลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ใช่ปัจจัย
ก าหนดว่าผู้สูงอายุคนนั้นเป็น “คนแก่” เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น โรคและปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ที่มักมาพร้อมกับอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ป้าแต๋วให้ความเห็นในส่วน
นี้ว่าผู้สูงอายุทุกคนสามารถควบคุมไม่ให้เกิดผลข้างเคียงไปมากกว่านี้ได้ด้วยการควบคุมอาหาร ออก
ก าลังกาย และหาอะไรท าให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองในลักษณะนี้จึงจะถือว่าไม่ใช่
คนแก่ ส่วนค าว่า “คนชรา” ในมุมมองของเธอหมายถึงผู้สูงอายุที่สุขภาพเสื่อมถอยลงจนไม่สามารถ
ท าอะไรได้ด้วยตนเองแล้ว เป็นภาวะที่สมควรพักผ่อนอย่างจริงจัง 

ค านิยามของคนแก่มันกว้าง แก่ในที่นี้มันแก่แบบไหน คนที่แก่ด้วยอายุแต่ยังท างานได้อยู่ 
ยังมีความ Active ความจ ายังดี สามารถโต้ตอบได้ เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ไม่ชักช้า ก็ถือ
ว่ายังไม่ใช่คนแก่ แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสภาพลงไปก็จะถือว่าเป็นคนแก่ ส่วนชราคือไม่ควร
ออกไปไหนแล้ว ควรพักผ่อนนอนอยู่บ้าน เดี๋ยวจะหกล้ม (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 
2563) 
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3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 หลังจากที่ได้คุยกับป้าแต๋วสักพัก ผู้ศึกษาก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้มีความคิดความอ่านที่เป็น
ระบบ ตอบข้อซักถามได้อย่างเข้าใจง่าย ชัดเจน และไม่หลุดประเด็น เมื่อย้อนกลับไปถามถึงชีวิตก่อน
เกษียณของเธอว่ามีการเตรียมตัวส าหรับชีวิตหลังเกษียณอย่างไร ป้าแต๋วเล่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่า
เธอและสามีไม่มีบุตร แต่ก็ไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ และได้วางแผนทางด้านการเงินอย่างรัดกุมไว้ตั้งแต่ 
10 ปีก่อนที่จะเกษียณว่าจะต้องมีเงินเก็บเท่าไรถึงจะเพียงพอ และหากอายุมากขึ้นจนเริ่มท าอะไรเอง
ไม่ไหวเธอและสามีจะวางใจให้ใครเป็นผู้ดูแล 

วางแผนไว้ตั้งแต่ 10 ปีก่อนจะเกษียณ ตั้งแต่อายุ 45 ว่าเมื่อเราถึงวาระเกษียณเราจะต้องมี
เงินเก็บ และจะต้องเก็บเอาไว้จนถึงอายุเท่าไหร่โดยประมาณ ซึ่ง ณ เวลานั้นมีคุณแม่สามี 
เราก็ต้องดูแลสามี คุณแม่ และตัวเรา สามชีวิตเนี่ยเราจะต้องมีรายจ่ายต่อวันเท่าไหร่ ต่อ
เดือนเท่าไหร่ และต้องเก็บเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ อันนี้เพื่อความไม่ประมาทของชีวิต แต่ทุก
คนอาจจะไม่ได้คิดได้ตามนี้ เพราะว่าปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ภาระไม่เท่ากัน 
อย่างป้าไม่มีภาระหนี้สิน บ้านเราก็หลุด เราไม่มีหนี้สินอะไรเลย ตัวเราลอย นอกจากบริษัท
ให้เราแล้วเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเก็บ ทีนี้ถามว่าถ้าเก็บแล้วไม่เติมมันก็เหมือนน ้า
ใช่ไหม ถูกตักออกไปมันก็หมด เท่ากับว่าเวลานี้ป้าก าลังเติม ... ถามว่าใครจะดูแล ลูกก็ไม่มี 
ป้าได้ไปสมัครบ้านพักคนชราที่บางแคแล้ว ไปจองไว้เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่อายุ 60 เขาให้
เปิดจองก็ไปจอง ต้องจองยาวนะ ระยะ 10 ปีขึ้นถึงจะได้เข้าอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าแบบ
อนาถา มันมีค่าใช้จ่าย ก็คือไปจองไว้เพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะไปอยู่ตรงนั้น เพราะคน
ที่จะได้เข้าอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 70 ก่อนนี้ไม่ใช้ระยะเวลานานขนาดนี้ แต่ในตอนนี้ล าดับ
การจองเยอะมาก เพราะว่าที่บางแคราคาไม่แพง ต้องจ่ายต่อเดือน แล้วเขาจะดูแลเราใน
เร่ืองของอาหาร การรักษาพยาบาล (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2562) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
ส าหรับเรื่องบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปมีเพียงแค่การเกษียณตัวเองออกจากวัยท างานเท่านั้น 

เนื่องจากป้าแต๋วและสามีไม่มีบุตร การจัดการทุกอย่างภายในครอบครัวจึงยังคงเป็นหน้าที่ของป้าแต๋ว
และสามีตามเดิม จะมีก็แต่เพียงกิจกรรมใหม่ ๆ เท่านั้นที่ได้เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตหลังเกษียณไม่ว่าง
จนเกินไป 

จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบอิสระ คุณสามีเขาก็ชอบร้องเพลงแบบ สว. เพื่อน ๆ 
เขาพากันไปร้องที่ตลาดน ้านั่นแหละ ป้าก็ออกจากบ้านของป้า จนถึงจุดอ่ิมตัวก็เลยคิดว่า 
เออ หาอะไรท าไหมอะ เรายังแข็งแรงอยู่ ถ้านอนอยู่เฉย ๆ เราจะป่วยเอานะ (ป้าแต๋ว , 
สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2562) 
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ในกรณีของตัวป้าแต๋วถือได้ว่ามีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากวัยท างานไปสู่วัยเกษียณที่เ ร็วกว่า
ผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ เนื่องจากเธอเกษียณอายุก่อนก าหนดเมื่อตอนอายุ 55 ปี ป้าแต๋วเล่าว่าตลอดชีวิต
การท างานถูกเรียกว่า “พ่ี” มาโดยตลอด และถึงแม้จะเกษียณออกมาแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็น
ผู้สูงอายุอยู่ดี เพราะเธอใช้เวลาขณะนั้นไปกับการท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปจน
สังเกตได้เมื่อส่องกระจกคือสีผม สีผมของป้าแต๋วค่อย ๆ เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเธออายุได้
ประมาณ 57-58 ปี นับตั้งแต่นั้นมาเธอจึงต้องย้อมผมเป็นสีด าเพ่ือกลบผมขาวเหล่านั้นอยู่เสมอ จนถึง
ทุกวันนี้ป้าแต๋วก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่แต่อย่างใด เนื่องจากเธอยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มี
โรคประจ าตัวใด ๆ ทั้งยังสามารถท างานได้อย่างคล่องแคล่วและดูแลตนเองได้เหมือนที่ผ่านมา  

ด้วยวัย 60 ที่สังคมก าหนดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนแก่และคนชรา แก่ไม่แก่นั้นเป็น
เร่ืองของประสิทธิภาพของร่างกาย ... คร้ังแรกที่ถูกเรียกว่าป้าคือช่วงที่เข้าอายุ 60 ในสังคม
การท างานก็ยังถูกเรียกว่าพี่อยู่ ไม่รู้สึกอะไร เพราะคิดว่าเราเหมาะสมแล้วที่จะให้เรียกว่า
ป้า อายุ 60 เป็นยายยังได้เลย ... ด้วยความที่เรายังคล่องแคล่ว ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหว
หมุนตัวไปมาได้โดยที่ไม่เวียนหัวก็ถือว่าเรายังไม่ได้แก่ (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 
2563) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
เมื่อถามถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับมาท างานอีกครั้ง ป้าแต๋วให้ค าตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

ว่าเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้ท างานที่นี่ น้อง ๆ ที่ท างานก็น่ารัก และภูมิใจที่ทางคริสปี้ครีมเห็นศักยภาพ
ในตัวเธอ 

เราภูมิใจที่เขาเห็นศักยภาพในวันที่เขารับสมัครเรา คุณป้าเดินมาสมัคร Walk in มาสมัคร
ทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าสาขานี้เต็มหรือไม่เต็ม เขาก็บอกว่าคุณป้านั่งรอสิบนาทีเดี๋ยว Area 
manager จะเข้ามาพอดี ก็เลยได้สัมภาษณ์ แต่วันนั้นยังเริ่มงานไม่ได้ เนื่องจากว่าคุณป้า
มาวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์คุณป้าไม่ได้มาที่นี่แน่นอนเนื่องจากต้องอยู่ตลาดน ้าและเครื่องแบบ
ก็ยังไม่มีก็เลยขอเวลาเขา เขาก็เลยให้เวลาคุณป้าหนึ่งอาทิตย์ (ป้าแต๋ว , สัมภาษณ์ 19 
กรกฎาคม 2562) 

ผู้ศึกษามักจะได้ยินป้าแต๋วพูดว่า “ภูมิใจ” และ “ศักยภาพ” อยู่เสมอ ซึ่งก็สะท้อนถึงตัวตน
ของเธอที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) สูง จึงได้สอบถามว่านอกจากการได้กลับมา
ท างานอีกครั้งแล้วป้าแต๋วภูมิใจในตัวเองจากเรื่องอะไรอีกบ้าง เธอตอบว่าเธอภูมิใจในสิ่งที่คิดและท า
ได้ส าเร็จ เธอเป็นคนประเภทที่หากตั้งใจจะท าอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จจนได้ ชีวิตการ
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ท างานของเธอประสบความส าเร็จดังที่คาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบผู้ชายกับผู้หญิงแล้วในระดับผู้หญิง
ด้วยกันเธอโตไปได้ไกลกว่า  

 

ภาพที่ 3  ป้าแต๋วขณะท างาน 

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 ป้าแต๋วเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ก็ไม่ประมาท ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเธอและสามีการ
วางแผนส าหรับชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัว 
เธอจึงไม่จ าเป็นต้องกังวลถึงเรื่องการจัดการศพหลังจากเสียชีวิตเพราะได้ฝากความดูแลไว้กับทางบ้าน
บางแคเรียบร้อยแล้ว  

ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจ าเดินไปสู่จุดนั้นในเร็ว ๆ นี้ คิดว่าถ้าสภาพร่างกายเรายังประมาณนี้
น่าจะด าเนินต่อไปได้เป็นอีก 10 ปี เพราะสภาวะจิตใจและร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ ... สิ่ง
เดียวที่เสียดายคือยังไม่เคยมีลูก แต่ป้าแต๋วก็วางแผนชีวิตนะ ไม่ใช่ประมาท เมื่อเราไม่มีลูก 
เราก็ไม่มีคนคอยดูแลยามแก่ เราเลยต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะไปจ้างคนมาดูแล (ป้าแต๋ว , 
สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
ในแง่ของการเกษียณอายุป้าแต๋วให้ความเห็นว่าควรขึ้นอยู่กับสุขภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และ

ความสมัครใจของคนคนนั้น เพราะผู้สูงอายุบางคนก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป บางคนยังมีสุขภาพ
แข็งแรงก็สามารถท างานต่อไปได้  

ป้าว่ามันมีเงื่อนไขนะคะ คือ ถ้าสุขภาพเขาแข็งแรง แล้วยังมีสมองในการท างานต่อได้ บาง
ท่าน 65-67 ก็มีนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรและหน้าที่ที่ยังไปต่อได้ เขาก็ยังไปต่อเป็นปี ๆ ไป 
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แต่ถ้าเป็นแบบนี้ (ร้านคริสปี้ครีม) ที่ไม่มีองค์กรรองรับ สว. จะรู้เองว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหว 
(ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2562) 

ป้าแต๋วเสริมว่าถึงแม้ว่าในกรุงเทพจะมีการรวมกลุ่ มของผู้สูงอายุเพ่ือท ากิจกรรมที่น้อย 
แตกต่างจากสังคมแบบในต่างหวัด แต่ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพได้มีทางเลือกในการ
ท างานมากกว่านี้ โดยเฉพาะงานที่เหมาะสมกับวัย เพราะบางคนก็มีปัญหาทางด้านการเงินต่อเนื่องมา
ตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวแล้ว หากพ่ึงพาเงินผู้สูงอายุรายเดือนเพียงทางเดียวก็คงจะไม่เพียงพอ  

ด้วยสังคมแบบกรุงเทพ เราไม่มีการวมกลุ่มแบบในต่างจังหวัด บางคร้ังการหารายได้ท าให้
ผู้สูงอายุต้องออกนอกบ้าน ครั้นจะไปรับงานมาท า รายได้ต่อชิ้นก็ไม่พอหรอก ไม่เหมือน
กลุ่มจักสานแบบต่างจังหวัดที่ อบต. เขาจัดหางานมาให้ ผู้สูงอายุในกรุงเทพเลยต้องดิ้นรน
มากกว่า มีโอกาสไปเป็นลูกจ้างสูงกว่า ในกรณีที่เขาล าบากนะ ซึ่งทางเลือกที่จะมีรายได้
มันมีให้เยอะ แต่งานที่เหมาะสมกับวัยน่ะน้อย (ป้าแต๋ว, สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2563) 

ล าดับที่ 2 คุณดวงพร สงวนเผ่า (ป้าเต่า) อายุ 69 ปี 
ต าแหน่งพนักงานหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวัน 
ร้านคริสปี้ครีม สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 

เนื่องด้วยย่านสีลมเป็นย่านที่คึกคักไปด้วยผู้คน ทั้งบุคลากรจากโรงพยาบาล ส านักงาน 
โรงแรม และผู้ที่มาท ากิจกรรม ณ สวนสาธารณะ (สวนลุมพินี) อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะอย่างรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จึงท าให้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สีลมคอม
เพล็กซ์ มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย  

 

ภาพที่ 4  ร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 
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ร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ชั้น 2 บริเวณทางเชื่อมตัวอาคารกับ
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ติดกับร้านเครื่องประดับสวารอฟสกี้  (Swarovski) ภายในร้านแบ่งได้เป็น
สองโซน คือ โซนเคาน์เตอร์ส าหรับขายและโซนส าหรับให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้าน มีโต๊ะรับรอง
ลูกค้า 5 ตัว โซฟายาว 3 ชุด และที่บาร์นั่งติดกับเคาน์เตอร์ อีก 5 ที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาที่มีพ้ืนที่
กว้างขวางและรองรับลูกค้าได้เยอะทีเดียวเมื่อเทียบกับสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสาขานี้เป็นสาขาแรกที่ทาง บริษัท เคดีเอ็น จ ากัด  ผู้
ด าเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ตราผลิตภัณฑ์คริสปี้ครีมเริ่มท าโครงการ “Super 60” ที่
รับสมัครพนักงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันทางสาขามีพนักงานทั้งหมด 10 คน เป็นพนักงาน
ประจ าและท างานเต็มเวลา (8 ชั่วโมง) 6 คน และ พนักงานสูงอายุหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวันที่ท างาน
ในโครงการ Super 60 อีก 4 คน ประกอบไปด้วย ลุงอ๋า (64 ปี) ป้าเต่า (69 ปี) ป้ามณ (61 ปี) และ
ป้าเปิ้ล (53 ปี) ท าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ตารางงานและจ านวนลูกค้า ทว่าปัจจุบัน บริษัท 
เคดีเอ็น จ ากัด ได้กระจายพนักงานสูงอายุบางส่วนในร้านไปยังร้านคริสปี้ครีมสาขาใหม่ในศูนย์การค้า
อ่ืนที่เพ่ิงเปิดตัว ซึ่งลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) ถูกย้ายไปประจ าอยู่ที่สาขาแอมไชน่าทาวน์ และป้ามณ (ล าดับที่ 
4) ถูกย้ายไปประจ าอยู่ที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะน าเสนอข้อมูลของป้าเต่าใน
ฐานะพนักงานของสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ แต่เพียงผู้เดียว  

“ป้าเต่า” เป็นพนักงานสูงอายุที่ผู้ศึกษาไม่ค่อยได้พบนักเมื่อไปที่ร้าน เนื่องจากตารางงานของ
ป้าเต่าอยู่ในช่วงเช้าถึงบ่าย ป้าเต่าเป็นคนพูดจาเสียงดังและมั่นใจในตนเอง มีท่าทีการท างานที่
กระฉับกระเฉง หากไม่สังเกตก็จะไม่ทราบเลยว่าป้าเต่าเป็นพนักงานสูงอายุ เพราะเธอมักจะอยู่บริเวณ
หลังตู้โชว์สินค้าและท าหน้าที่เสนอขายให้แก่ลูกค้า จากการพูดคุยกับป้าเต่าพบประเด็นดังนี้ 

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
ป้าเต่ามีเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่ก าเนิด ปัจจุบันเป็นหม้าย1 อาศัยอยู่เขตลาดพร้าวกับลูก 1 คน 

เดินทางมาท างานด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาการขาย จาก
โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA 
College) ในปัจจุบัน อาชีพหลักที่ท าก่อนหน้านี้คือผู้บริหาร บริษัท เอไอเอ จ ากัด แต่ด้วยสื่อออนไลน์
ที่เข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น เธอรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะกับงานนั้นแล้วจึงลาออก ด้วยนิสัย
ที่ชอบท างานและชอบออกนอกบ้าน เธอกล่าวอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมอยู่เฉย ๆ เด็ดขาด หลังจาก
ลาออกมาเธอจึงได้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง เปิดร้านอาหารบ้าง ไปท างานเป็นแม่ครัวอยู่ที่
อเมริกาบ้าง จนกระท่ังได้มาท าที่ร้านคริสปี้ครีมอย่างทุกวันนี้ 
                                                           
1 หม้าย หรือ ม่าย ต่างก็มีความหมายเดียวกัน คือ ไรคู้่ครองเพราะผัวหรือเมียตายจากไปและยังไม่ได้แตง่งานใหม่ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์)  
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 ก่อนหน้านี้ป้าเต่าก็ท ามาหลายอย่างเพราะเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ ร าคาญ งานหลักของป้า
เต่าก็คือเป็นผู้บริหารอยู่บริษัท AIA พอพวก Social เข้ามา เราไม่เป็น เราก็เลยขี้เกียจจะ
เรียนรู้อีกเพราะลูกค้าก็เยอะอยู่แล้วยังต้องมาเรียนรู้อีก ส่งให้เลขาท า เลขาก็บ่น ป้าเต่าก็
เลยตัดสินใจไม่ท าต่อ ตอนนั้นอายุประมาณ 50 กว่าแล้วแหละ พ.ศ. 2550 พอดีลูกเขา
เรียนอยู่มหาลัยกรุงเทพ ที่รังสิต ก็ด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยไปอยู่ตรงโน้น แล้วเช่าตึกแถว
สี่ชั้นขายอาหารกับเพื่อน เร่ืองงานไม่มีการเกษียณ เพราะเราจะท าตลอด ให้อยู่บ้านเฉย ๆ 
เราไม่ยอม เลยไปอยู่ที่โน่น ลูกก็เรียนแล้วอยู่กับเราได้ เช้าขึ้นเราก็เปิดร้านเปิดขายอะไร
ของเราไปที่มหาลัยกรุงเทพ หลังจากนั้นมาก็ขายไม่ดี เพราะว่าเด็กมหาลัยตรงนั้นพอเย็น
มันก็กอดคอกันไปกินเหล้า แล้วพอสักตีสองป้าก็ตื่นแล้วก็นั่งมองดู เขาก็เดินกลับกันมา เช้า
ขึ้นก็เข้า 7-11 กดน ้าร้อนใส่บะหมี่กิน เราก็เลยขายไม่ดี ก็เลยเลิก เลิกป้าเต่าก็ไปอเมริกา 
ไปเป็นแม่ครัวที่เท็กซัส ร้านเป็นคนของคนไทยค่ะ เพื่อนเขามาชวนไป พอดีได้วีซ่าครั้งที่
แล้ว 10 ปี เรายังไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ พอครั้งหลังได้ อีก 10 ปีก็ตัดสินใจ
ไปเพราะว่าลูกโตแล้ว ไปเมื่อปี พ.ศ. 2555 วันที่ 13 ตุลานั่นแหละ ท าอยู่แบบไม่หนีวีซ่า 
เราก็อยู่หกเดือนแล้วก็กลับ เราก็ไปแล้วก็กลับอย่างนี้ เพราะว่าห่วงลูกด้วย เรามีกันสองคน
แม่ลูก แล้วก็ย้ายร้านน่ะ พอดีว่าน้องสาวอยู่ที่โน่น 30 กว่าปี เขารู้ ว่าป้าไปเขาก็เลยให้ป้า
บินไปบ้านเขาแล้วเขาก็หางานที่จอร์เจียให้ เท็กซัสป้าก็ออกมาเอง ท าอาหารว่าง (ป้าเต่า , 
สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2562) 

ส าหรับการท างานที่ร้านโดนัทแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ลูกของป้าเต่าท างานอยู่ที่
ส านักงานใหญ่ของ บริษัท เคดีเอ็น จ ากัด ซึ่ง คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ผู้น าเข้าและด าเนินการได้เล็งเห็น
ถึงศักยภาพในผู้สูงอายุจึงได้ด าเนินโครงการ Super 60 ขึ้น ป้าเต่าจึงได้เข้ามาเป็นพนักงานภายใต้
โครงการดังกล่าวเป็นคนแรก โดยเริ่มท างานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ก่อนพนักงานสูงอายุคนอ่ืน
ประมาณ 2 อาทิตย์ 

มาท างานที่นี่คือลูกอยู่บริษัทใหญ่ของคริสปี้ครีม แต่เขาอยู่ในแผนกออฟฟิศ ซึ่งจะรวมทุก
อย่างทุกแบรนด์ของอันนี้ เพราะไม่ได้มีแต่คริสปี้ครีม คือมีหลายอย่าง แล้วทีนี้ ดร.อุษณี 
ท่านมีโครงการที่จะให้รับผู้สูงอายุเข้ามาท างาน เพราะว่าในทุก ๆ เดือนท่านจะไปท างาน
บุญเลี้ยงอาหารคนชราบ้าง เลี้ยงตรงโน้นตรงนี้ เมื่อเดือนที่แล้วก็ไปมูลนิธิพระดาบส แล้ว
ท่านก็เลยได้มาเล็งเห็นว่าน่าจะเปิดให้ผู้สูงอายุได้ท างาน แล้วพอดีป้าเต่าเนี่ยเป็นคนแรก
ของคริสปี้ครีม เขาเรียกโครงการ Super 60 (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2562) 
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ภาพที่ 5  ป้าเต่า 
2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 

ป้าเต่าเป็นคนในแง่บวกและมีความสุขกับชีวิตในทุกวัน เธอยอมรับว่าตนเองเป็น “ผู้สูงอายุ” 
แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายถึงการเป็น “คนแก่” เพราะป้าเต่ามีการท างานเป็นแรงผลักดันในชีวิตและมี
ความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นเช้ามาท างาน ป้าเต่าเล่าพลางบ่นว่าเหนื่อยที่ต้องเคี่ยวเข็ญพนักงานรุ่นลูกให้
เรียนรู้ระบบงาน แต่ทั้งหมดนั้นเธอก็ท าไปเพ่ือผลประโยชน์ของร้านและมองว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่
พนักงานรุ่นพ่ีอย่างเธอพอจะท าได้ โดยหวังว่าหากเด็ก ๆ ท างานกันได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ตนจ ้าจี้จ าไช
แล้ววันนั้นก็คงจะได้คลายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานไปได้บ้าง  

ไม่แก่นะคะ ป้าเต่าไม่ยอมแก่ ภายนอกอาจจะดูแก่ แต่ข้างในเรายังดีอยู่ สองทุ่มไม่เกินสาม
ทุ่มเรานอนแล้ว ท าตัวอย่างนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปี ข้างในมันถึงปรกติ ที่เป็นความดันสูงมัน
ก็ปรกติหมดแล้ว เราแค่กินยาคุมมันไว้ สามเดือนไปดูครั้งหนึ่ง ... ป้าเต่าไม่ได้เข้ าสู่วัย
สูงอายุ ป้าเต่าสูงอายุเลย 69 แล้ว ยอมรับเลย เพราะว่างานมันเยอะขึ้นเราก็คิดว่าเรานี่ร่วง
โรยไปเยอะนะ เด็ก ๆ มันก็ถามท าไมป้าไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อน เราก็บอกก็ดูสิเนี่ย งาน
เยอะแยะ เหนื่อยสิคะ ท างานยังไงมันก็ต้องเหนื่อย แต่เหนื่อยชนิดที่ว่าเรามีความสุข เราก็
สามารถที่จะท ามันได้ด้วยความสุข ความสนุก พอป้าคิดว่าการท างานในวัยของป้ามันต้อง
เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจริง ๆ และเป็นคนที่รักการออกนอกบ้าน รักการพบปะผู้คน ก็
เหมือนกับการที่ป้าไปโบสถ์ ไปโลดแล่นอะไรของป้า ป้าอยู่หน้าร้านลูกค้าก็เข้ามาเยอะแยะ
เลย ขายของให้เขาได้เราก็ดีใจ เราท าทุกอย่างเหมือนกับร้านนี้เป็นของเราเอง แล้วทีมงาน
ในร้านตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงเด็ก ๆ เขาก็เหมือนครอบครัวป้าเต่า เราท างานแบบ
ครอบครัว แล้วป้าก็บอกอย่าหาว่าป้าดุนะ เวลาท างานอย่าเล่น เวลานอกงานจะเล่นก็เล่น
ไปเลย ไม่เป็นไร เวลาเด็กใหม่เข้ามา เราก็สอนว่าชื่อขนม 24 ถาด อาทิตย์หนึ่งต้องจ าให้ได้
หมด นี่สอนมายังจ าไม่ได้สักทีเลย ... เด็กพวกนี้เขารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เขาบอกว่าเขารู้
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ว่าป้าสอนเพื่อให้เขาเป็นเร็ว ป้าบอกใช่ ป้าจะได้ถอยออกมา ป้าจะได้เหนื่อยน้อยลง (ป้า
เต่า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกายแต่ป้าเต่าก็มีวิธีจัดการจิตใจไม่ให้รู้สึกอ่อนล้าไปด้วยซึ่งก็คือการศรัทธา
ในพลังของพระคริสตเจ้าและการพักผ่อนให้เพียงพอสมวัย โดยอธิบายว่าเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วก็จะ
แสดงออกมาให้เห็นภายนอกเองว่าคนนั้นกระตือรือร้นหรือว่าเหี่ยวเฉา ดังนั้นความแก่จึงเป็นเรื่องของ
จิตใจ ไม่ใช่ร่างกาย  

แม้การท างานจริง ๆ มันเหนื่อย แต่เรามีจิตใจที่สดชื่นมันก็มีความสุข ป้าคิดว่าพระเจ้าเสริม
ก าลังให้ เพราะว่าคริสเตียนเราจะขอก าลังจากพระเจ้า สูงอายุมันก็เป็นไปตามอายุไข แก่
ไม่แก่ เหนื่อยไม่เหนื่อย มันขึ้นอยู่กับจิตใจ นี่แหละสิ่งที่ส าคัญที่สุด ... เวลาคนมาเรียกยาย
เราก็บอกว่า เออ ดี ขนาดเป็นยายแล้วยังแข็งแรงขนาดนี้เลย ไม่เห็นเหรอ ที่เขาออกข่าวใน 
Facebook 70 แล้วยังไปเที่ยวได้เลย 72 ยังท าอะไรได้สารพัด เดี๋ยวนี้ความแก่มันน้อยลง 
มันอยู่ที่ใจของเรา ถ้าใจของเรารู้สึกห่อเห่ียวเศร้าซึมเมื่อไร อายุเยอะไม่เยอะก็ฆ่าตัวตาย
เยอะแยะ แต่ป้าเต่าไม่เป็นอย่างนั้นไง ป้าเต่าอยากจะมีอายุสัก 120 ปีด้วยซ ้าไป ลูกเขาก็
บอกถ้าแม่ 120 หนูก็ไปก่อนแม่นะ (หัวเราะ) ป้าเต่าก็หัวเราะของป้าเต่าไปแบบนี้ทุกวัน 
อยู่กับเด็กป้าเต่าก็เรียนไปกับเด็ก ๆ มัน ลูกค้าเข้ามาก็เล่นกับลูกค้า ป้าไม่เหงาหรอก อยู่
กับเขาได้ทุกรุ่น (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
ป้าเต่าเล่าว่าเธอคิดจะเกษียณตัวเองตอนอายุ 70 ปี ป้าเต่าเป็นคนขยันเลยมีเงินเก็บเพียงพอ 

นอกจากนี้ยังมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุอีกด้วย เมื่อถึงวันที่ตัดสินใจหยุดท างานจริง ๆ ก็คง
ไปเที่ยวกับเพ่ือนที่เป็นหม้ายเหมือนกัน เรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็จะได้จากลูกที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง
ขึ้นเรื่อย ๆ   

ถ้า 70 ป้าคิดว่าเกษียณตัวเอง ก็จะเที่ยว เพราะบางทีก็ไปกับเพื่อน ไปเกาหลี เพื่อนเขาก็
เป็นหม้าย เราก็เลยพากันไปเที่ยวด้วยเงินก็ที่เราเก็บ ๆ ไว้ แล้วต่อไปลูกเขาก็คงไม่ได้
เงินเดือน 40,000-50,000 บาทแล้ว เขาก็ต้องได้มากกว่านั้น เขาก็ให้เรา ประกันสังคมป้า
เต่าไม่ได้ท า ก็เดี๋ยวไปต่างประเทศไปโน่นไปนี่มันไม่สามารถที่จะต่อได้ มีประกันชีวิต ลูกเขา
ท าไว้ให้ แต่ก็ไม่เยอะหรอก ท าไว้เฉย ๆ เป็นประกันชีวิตด้วย อุบัติเหตุด้วย คนขายประกัน
ไม่มีประกันได้ยังไงคะ (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2562) 

ผู้ศึกษาได้ถามว่าอยากใช้ชีวิตบั้นปลายที่ต่างจังหวัดไหม ป้าเต่าตอบว่าไม่ เพราะป้าเต่าเป็น
คนกรุงเทพ จะให้ไปอยู่มันก็เงียบ อีกอย่างคือป้าเต่ามีกันอยู่สองคนกับลูก จะไม่ห่างกันแน่นอน 
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นอกจากนี้ยังไม่อยากลงทุนอะไรอีกแล้ว มีคนมาชวนสมัครขายตรงหรือลงทุนป้าเต่าก็ปฏิเสธ เพราะ
ไม่ชอบมีภาระ ชอบท างานแบบนี้ อยากจะท าก็ท า ไม่ไหวก็ลาออกไปเที่ยวตามท่ีวางแผนไว้  

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
ป้าเต่าถือว่าตัวเองยังไม่เกษียณ ดังนั้นความรู้สึกและบทบาทของป้าเต่าจึงจะยังคงเดิม คือ 

เป็นแม่และเป็นคนท างาน จะมีก็แต่บทบาทการเป็น “ผู้รับ” เท่านั้นที่เพ่ิมเข้ามา เพราะลูกป้าเต่าได้
แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งมาให้ป้าเต่าจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมถึงให้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย 
การจัดการเรื่องต่าง ๆ ในบ้านก็ช่วยกันกับลูกสองคน 

หนี้สินไม่มี ลูกก็ให้ พอถึงเดือนปุ๊บเขาก็จะโอนมาให้ “แม่ โอนให้แล้วนะ” ลูกเขาจะโอนมา
ให้เดือนหนึ่ง 7,000 บาท นี่ป้าเต่าก็ไม่ได้ไปรบกวนเขา ใน 7,000 ที่เขาให้เราก็จะเป็นค่า
น ้า ค่าไฟ ค่าอาหาร คือเหมือนไม่ได้เอาของเขา เขาให้มาเราก็จ่ายไป เขาให้เรามาเป็นคน
จัดการ เพราะว่าจะให้เขาจัดการหมด เขาไม่พอหรอก (ป้าเต่า , สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 
2562) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
ป้าเต่าเล่าด้วยน ้าเสียงหนักแน่นเช่นเคยว่าเธอยังสนุกกับการท างานทุกวัน พร้อมเล่าให้ฟังถึง

บรรดาพ่ีน้องของเธอที่อายุไล่เลี่ยกัน แต่ไม่มีสักคนที่ยังท างานอยู่แบบป้าเต่า  

สนุกดีนะ ป้าเต่ารู้สึกกับการท างานทุกวัน คนเราถ้าไม่รู้สึกสนุกกับการท างานแล้วมันท า
ไม่ได้ ป้าเข้า 9.00 น. ห้างเปิด 10.30 น. แต่ป้ามา 8.30 น. มาถึงก็ท าเลย เราไม่เกี่ยง
หรอกเราจะกลับเร็วหรือกลับช้า เราก็ท าของเราไป ป้าเป็นคนตื่นตีสี่ตีห้าไง ตื่นแล้วจะให้
อะไร หาข้าวหาอะไรแล้วลูกยังไม่ตื่นเลย ป้าก็ออกมาแล้ว เราก็จัดขนม เด็กเขาจะกวาดถู 
ตอนเก็บร้านจะมีโรงงานเข้ามารับโดนัทเหลือไป ตอนเช้าเขาก็จะมาส่ง บางครั้งสายสุดก็ 
9.50 น. แล้ว 10.30 แล้วต้องเปิด เราต้องจัดทุกอย่าง ป้า 69 ป้ารู้ทุกเร่ืองทุกอย่าง เพราะ
ป้าเข้ามาเป็นคนแรก เขา (พนักงานสูงอายุท่านอ่ืน) เห็นเขาก็ถามว่ารับไหม ป้าก็บอก
สมัครไปที่บริษัท บริษัทก็รับ เพราะนี่เป็นสาขาแรกที่รับ มีศาลายา เดอะมอลล์ บางกะปิ 
ท่าพระ บางแค อะไรอย่างนี้มีหมด สาขาละ 2 คนอะไรอย่างนี้ ไม่เยอะเท่าที่นี่ ชวน
น้องสาวเขามาท า เขาบอกไม่ไวหรอกหรอก ฉันไม่ชอบออกจากบ้าน ฉันเหนื่ อย ฉัน
เดินทางฉันก็เวียนหัว เราก็มานั่งคิด “เอ๊ะ แล้วฉันล่ะ ฉันแก่กว่าเธอตั้ง 7 ปี ท าไมฉันท า
ได้” (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2562) 

ปัญหาทางสุขภาพนั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นควรค านึงในการท างานของผู้สูงอายุ ป้าเต่าเล่าว่า
ก่อนหน้าที่จะเข้ามาท างานที่คริสปี้ครีมเธอมีปัญหาเรื่องข้อเข่า เวลาเดินหรือนั่งจะมีเสียงดังชวนกังวล 
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แต่เมื่อได้มาท างาน ได้เดินไปไหนมาไหน อาการนั้นก็หายไป เหลือเพียงโรคความดันโลหิตสูงที่มา
พร้อมกับอายุเท่านั้นที่ยังต้องประคองด้วยการทานยาอยู่ 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท เคดีเอ็น จ ากัด ได้จัดงานเลี้ยงรื่นเริงวันปีใหม่ข้ึนโดย
มีการให้รางวัลแก่พนักงานในหลากหลายสาขา ซึ่งป้าเต่าเองก็ได้รางวัลพิเศษด้านอาวุโสดีเด่นมาด้วย
เช่นกัน ป้าเต่าเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าวันที่รู้ว่าตัวเองได้รางวัลดีใจมากเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา
จากความทุ่มเทในการท างาน ทั้งยังไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าที่เห็นถึงความพยายามของเธอ “ทุก
สาขาเขายอมรับการท างานของป้าเต่า แล้วป้าเต่าก็เป็นต้นแบบในการท างานให้กับเขา นายก็บอกว่า
เขาฝากดูแลที่สาขาด้วย ป้าก็ขอบคุณพระเจ้า อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดป้าก็จะนึกถึงพระเจ้าตลอด” 

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
ป้าเต่าเป็นคนที่อยู่เฉยเป็นไม่ได้ ต้องหาอะไรมาท าให้ไม่ว่างเสมอ ทุกวันนี้ถึงแม้จะท างาน 5 

วันเหมือนคนหนุ่มสาว แต่ป้าเต่าก็ยังสละเวลาส่วนหนึ่งในวันหยุดไปเข้าโบสถ์เกือบทุกอาทิตย์ 
นอกจากนี้ก็เป็นการใช้เวลาอยู่กับลูก หากมีคนมาชวนไปเที่ยวป้าเต่าก็จะไปหากไม่ได้ติดขัดอะไร 
ความศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของป้าเต่า เธอกล่าวว่าส าหรับคริส
เตียนแล้ว การตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัว มันคือหนทางไปสู่การได้อยู่กับพระเจ้า เธอกล่าวว่าที่ผ่านมาเธอ
ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้ว ชีวิตหลังความตายจึงถือเป็นก าไร มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เธอเป็นห่วง ซึ่ง
ก็คือลูกของเธอที่ยังไม่มีท่าที่ว่าจะมีแฟนหรือแต่งงานเพราะที่ผ่านมาทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันมา
ตลอด ป้าเต่าจึงกังวลว่าหากตนเองจากไปลูกคงจะเหงา  

ส าหรับคริสเตียนเราการตายก็คือการได้ก าไร เพราะเราอยู่กับพระเจ้า เราไม่มีอะไรต้อง
ห่วง ลูกเขาก็เป็นหลักเป็นฐานแล้วเราก็สบายใจ ถ้าเราตายไปเมื่อไรเราก็ได้ไปอยู่กับพระ
เจ้า ชีวิตหลังความตายเราไม่ได้ตกลงไปในนรกไง ตามความเชื่อของคริสเตียนเราจะได้ไป
อยู่กับพระเจ้า ฉะนั้นป้าเต่าไม่กลัวความตาย จะมาเมื่อไรเราก็พร้อม เพราะว่าเราใช้ชีวิตมา
นานแล้ว คุ้มแล้ว ป้าเต่าก็ไปเที่ยว ไปโน่นนี่นั่น ... ที่เสียดายก็มี คือลูกมันยังไม่มีครอบครัว 
ก็ห่วงเขา กลัวเขาจะเหงา เราก็ไม่มีหลาน แต่ไม่มีหลานเราก็ไม่มีภาระผูกพันกับหลาน เรา
ก็ออกไปท างาน เพราะเห็นน้องสาวเขามีหลานของเขาเอง ก็นั่งเลี้ยงหลานแก่อยู่กับบ้าน  
ไปไหนก็ไม่ไป ห่วงแต่หลาน (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ 
 ป้าเต่าให้ความเห็นว่าอยากเห็นนโยบายของรัฐบายที่ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ
อย่างเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้ นอกจากการเพิ่มจ านวนห้างร้านที่และจ านวนสาขาแล้วสิ่งหนึ่งที่ป้า
เต่าเห็นว่าส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจริง ๆ เช่น งานที่ไม่
ต้องยกของหนัก งานที่ต้องจดจ ารายละเอียด หรืองานที่ต้องใช้เทคโนโลยี เพราะผู้สูงอายุหลายคนมี
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ข้อจ ากัดในด้านนี้ นอกจากนี้จ านวนงานและค่าตอบแทนก็ควรสัมพันธ์กันเนื่องจากสมรรถภาพของ
ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถท างานได้ถึง 8 ชั่วโมง  

ป้าเต่ามีความเห็นว่าอยากให้รัฐบาลเขาท าเป็นรูปธรรมไปเลย ให้เห็นจริง ๆ จัง ๆ ไปเลยว่า
คนหลังเกษียณเขายังมีศักยภาพที่ยังท างานได้ ให้เขาตั้งขึ้นมาเลยว่ารับคนสูงวัยท างาน 
แล้วก็ให้เขาท าคล้ายกับเซ็นสัญญากับองค์กรใหญ่ให้รับเข้าท างาน ป้าอยากให้มีเพิ่ม ป้าได้
ข่าวว่าตอนนี้เขาให้วันละ 400 แต่มันหมายถึง 8 ชั่วโมงเลยนะ คนแก่ท าไม่ไหวหรอก ... ไม่
เคยเห็นที่ไหนรับจริงจัง เห็นว่าเอาใจรัฐบาลแค่นั้น รัฐบาลขอความร่วมมือก็แค่เปิดรับ ไม่
มันไม่พอหรอก อย่างxxx สูงวัยไปสมัครเขาก็ให้ท างานหนัก ๆ มันก็ไม่ถูกต้อง พวกที่เข้าไป
ท าก็พูดว่าไม่ดีหรอก พอเข้าไปท าแล้วงานหนักพวกเขาท าไม่ได้ก็โดนด่าโดนว่า แล้วจะไป
ท ามันท าไม เพื่อน ๆ ของน้องสาวเขาไป เขาก็บอกว่ามีแต่งานหนัก ๆ แล้วคนแก่จะไปยก
ของไหวได้ไง เขาก็รับพอเป็นพิธี ห้างละ 2-3 คน ไม่ได้รับเข้าไปเยอะ อย่างคริสปี้ครีมนี้ก็ 
500 คนแล้ว เพราะว่านายเปิดสาขาเยอะมาก  น่าจะให้ไปอยู่สาขาละ 2-3 เผื่อเด็กออก 
คนแก่ก็ท าได้ (ป้าเต่า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

นอกจากนี้ป้าเต่ายังให้ความเห็นมุมมองของผู้สูงอายุในเมืองที่ยังท างานอยู่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ล าบาก
เร่ืองค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเพราะตนไม่มีหนี้สินและลูกก็มีงานท าที่มั่นคงแล้ว ป้าเต่าเสริมรายได้จากการท างาน
ที่คริสปี้ครีมพร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรและรัฐบาล เช่น บัตร Rabbit ที่ช่วยลดหย่อนค่า
โดยสารส าหรับผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้ว และยังเหลือเก็บอีกต่างหาก  โดย
เธอสาธยายว่าวันวันหนึ่งเธอใช้เงินไปกับค่ารถไฟฟ้า ค่าวินมอเตอร์ไซค์ และค่าอาหารเช้าและกลางวันเท่านัน้  

ล าดับที่ 3 คุณวรวุฒิ บวรทวีปัญญา (ลุงอ๋า) อายุ 64 ปี  
ต าแหน่งพนักงานหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวัน 
ร้านคริสปี้ครีม สาขาศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ (I’m Chinatown)  

ย่านเยาวราชถือได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่
รวมไว้ทั้งศูนย์การค้า สตรีทฟู้ด และศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันร้านค้าต่าง ๆ มีการปรับตัวเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากขึ้น ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์เองก็เป็นหนึ่งในการปรับตัวของภาคธุรกิจในพ้ืนที่
เช่นกัน ตัวอาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส (Mixed Use) ที่
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบไทย-จีนและการตกแต่งแบบสมัยใหม่ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารเดิม ภายในอาคารประกอบไปด้วยโรงแรม อาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม และ
ศูนย์การค้า เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (มติชน , 2562: 
ออนไลน์) 
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ภาพที่ 6  ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ 

 

ภาพที่ 7  ร้านคริสปี้ครีม สาชาแอมไชน่าทาวน์ 

ร้านคริสปี้ครีมสาขาแอมไชน่าทาวน์เป็นสาขาเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของตัวอาคาร ตรงข้าม
กับร้านชุดชั้นในวาโก้ (Wacoal) มีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก แบ่งได้เป็น 2 โซน คือโซนขายและโซนนั่ง
ประทานเช่นเดียวกับสาขาอ่ืน โซนส าหรับนั่งรับประทานจะอยู่ด้านหลังโซนขาย มีโต๊ะรองรับลูกค้า
ไม่กี่ตัว บรรยากาศโดยรวมของศูนย์การค้าและร้านคริสปี้ครีมค่อนข้างเงียบเหงา จากการสอบถาม
เบื้องต้นทราบว่าทางร้านมีพนักงานทั้งสิ้น 4 คน คือ ผู้จัดการ 1 คน พนักงานประจ า 2 คน และ
พนักงานสูงอายุพาร์ทไทม์รายวันอีก 1 คน ซึ่งก็คือลุงอ๋าที่เคยประจ าอยู่ที่สาขาห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ มาก่อน โดยเริ่มท างานที่สาขาใหม่เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 

 “ลุงอ๋า” เป็นพนักงานหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวันสูงอายุคนเดียวในสาขาแอมไชน่าทาวน์และ
เป็นสามีของป้ามณ (ล าดับที่ 4) ลุงอ๋าเป็นคนพูดน้อยและสุภาพ มักจะแทนตัวเองว่าผมอยู่เสมอ 
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หน้าที่ของลุงอ๋าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยืนเรียกและต้อนรับลูกค้าบริเวณหน้าร้าน หากช่วงไหนที่
มีพนักงานท่านอ่ืนได้ไปพักหรือลูกค้ามากก็จะเห็นลุงอ๋ามาช่วยใส่ถุงบ้าง เช็ดโต๊ะบ้าง หรือเสิร์ฟบ้าง 
แล้วแต่สถานการณ์ จากการสัมภาษณ์ลุงอ๋าพบประเด็นหลักดังนี้    

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
 ลุงอ๋าเล่าว่าตนเป็นคนราชบุรี จบการศึกษาระดับประถม 4 เข้ามาท างานในกรุงเทพตั้งแต่
อายุ 13 ปี ลุงอ๋าท าธุรกิจมาหลายอย่าง ประสบความส าเร็จบ้าง ไม่ประสบความส าเร็จบ้าง จนได้มา
ท างานเป็นผู้คุมฝ่ายผลิตให้แก่ บริษัท S.T. Card and Sticker จ ากัด บริษัทของพ่ีชายภรรยา ลุงอ๋า
กล่าวว่าก่อนหน้านี้คิดว่าจะท างานอีก 5 ปี คือจนถึงอายุ 69 แต่เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทีมผู้บริหาร หลานชายเจ้าของบริษัทจึงแนะน าให้ลุงอ๋าเกษียณ นั่นจึงเท่ากับว่า
ลุงอ๋าเกษียณตอนอายุ 64 ปี หลังเกษียณได้สัก 2-3 เดือนก็รู้สึกเบื่อ พอดีกับที่น้องสาวของลุงอ๋าผ่าน
มาเห็นประกาศรับสมัครที่หน้าร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ น้องสาวจึงไปชักชวนให้
ลุงอ๋ากับภรรยามาสมัครดู นับตั้งแต่วันที่ท างานวันแรกที่สาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์จนย้ายมา
ประจ าอยู่ที่สาขาแอมไชน่าทาวน์ก็เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว 

เมื่อก่อนพ่อแม่เขาก็วางโครงการให้ลูกรีบ ๆ เรียนจบจะได้ท างานเป็นเถ้าแก่ สมัยก่อนเป็น
เถ้าแก่ง่ายนะ เมื่อก่อนก็อยู่บ้านท าไร่ปลูกผักอยู่พักหนึ่ง ที่บ้านเช่าพื้นที่ท าไร่ปลูกผักอยู่ 
พอโรงเรียนเขาจะเอาพื้นที่ตรงนั้นไปท าเป็นโรงเรียนก็เลยถูกไล่ที่ ก็เลยเข้ามาอยู่กับพี่ชาย
ที่กรุงเทพกันหมด พี่ชายคนที่สองเข้ามาตั้งตัวท ารองเท้าอยู่ที่กรุงเทพ ผมเรียนจบก็เลยเข้า
มาช่วยพี่ชาย  พอท าได้สักพักพ่อแม่ให้ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อเทเลอร์อยู่พักหนึ่ง
พออายุยี่สิบกว่าก็เลิกแล้วมาท าชุดกีฬา พอท าจนรู้สึกว่าส าเร็จก็มีซื้อบ้านที่บางบอน ทีนี้
พี่ชายก็แต่งงาน ผมก็แต่งงาน มันก็มีปัญหา ก็เลยแยกออกมา จนได้มาท างานที่โรงงาน
สติ๊กเกอร์ของพี่ชายแฟนเป็น Messenger เป็น Sale ก็ท ามาตลอด ตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของ
เขามีศักดิ์เป็นหลาน แล้วเขามีผู้บริหารเข้ามาใหม่ การบริหารจะ control ยาก เขาก็
แนะน าว่าถ้าจะออกเขาจะช่วยเหลือให้ เพราะเราเป็นคนเก่าคนแก่ เขาจะท าอะไร จะสั่ง
อะไรมันก็เกรงใจ (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 2 กันยายน 2562) 

เมื่อถามว่านอกจากความเบื่อหน่ายจากการไม่ได้ท าอะไรแล้ว เรื่องการเงินมีส่วนท าให้ลุงอ๋า
ตัดสินใจมาท างานหรือไม่ ลุงอ๋าตอบว่าก็มีส่วน แต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลักเพราะลูกชายทั้งสองคนของ
ลุงอ๋าก็ให้เงินใช้เป็นรายเดือนอยู่แล้ว แต่ที่มาท างานอีกครั้งก็เพราะว่าว่างและเบื่อ ในเมื่อร่างกายยัง
แข็งแรงดีก็อยากจะหาอะไรท า หากท าแล้วได้รายได้ด้วยก็ยิ่งดี เพราะลุงอ๋าไม่อยากใช้เงินที่ลูก ๆ ให้
ไปกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น หากมีเงินตรงนี้เข้ามาก็จะสามารถน าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวได้  
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เงินก็มีส่วน ลูกเขาก็ให้เงินใช้อยู่ แต่ว่าคนเราเนี่ยใช้มากก็มีแต่ลด ทีนี้เรามาท าเราก็มีรายได้ 
มันก็ดี เราจะท าอะไร เราจะซื้ออะไร มันก็ง่ายขึ้น ที่มาท าก็เพราะว่าง ร่างกายเรายัง
แข็งแรง ถ้าพูดว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักมันก็ใช่ เพราะใช้วันละ 200 แต่ถ้ามีงานท า มีรายได้
เข้าก็ดี อยากได้อะไรก็ซื้อ (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562) 

 

ภาพที่ 8  ลุงอ๋าท่ีร้านคริสปี้ครีม สาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 

 

ภาพที่ 9  ลุงอ๋าท่ีร้านคริสปี้ครีมสาขาแอมไชน่าทาวน์ 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
ลุงอ๋ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่ติดบ้าน  ไม่ชอบ

ท่องเที่ยวเหมือนที่เคยเป็นมา ด้วยชีวิตที่ผ่านมาถูกใช้ไปกับการท างานซะส่วนใหญ่ ด้วยวิธีการใช้ชีวิต
ที่สมถะและการเป็นคนง่าย ๆ ไม่คิดมากจึงท าให้ลุงอ๋ายังไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนแก่แต่อย่างใด
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะกลายเป็นคุณปู่แล้วก็ตาม เพราะว่ายังท าทุกอย่างได้เหมือนเดิม จะมีก็แต่เพียงการ
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เคลื่อนไหวเท่านั้นที่ท าได้ช้าลงจนบางครั้งก็รู้สึกไม่ได้ดั่งใจ โดยให้ความเห็นว่าความแก่นั้นเป็นเรื่อง
ของสุขภาพมากกว่าอายุ 

ใจก็ยังไม่รู้สึกว่าแก่นะ ถ้าไม่ไปส่องกระจกนะ โรคอะไรผมก็ไม่มี แต่รู้สึกอีกทีก็คือท าอะไร
แล้วมันไม่ได้ดั่งใจ เช่น อยากท าอะไรให้มันไวขึ้นมันก็ไม่ไว ความคิดอะไรก็ช้าลง มือไม้มัน
ไม่ได้ดั่งใจ บางทีก็อยากจะเดินให้มันเร็วกว่านี้แต่มันได้เท่านี้ ... แก่มันอยู่ที่สุขภาพมากกว่า 
เพราะว่าบางคนอายุยังไม่มากลเย ก็ดูโทรมแล้ว ก็ดูแก่ แล้วแต่พื้นฐานของร่างกาย ไม่ต้อง
ไปกังวลกับสภาพที่มันเป็นไป (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
จากการสอบถามถึงภูมิหลังพบว่ารายได้ของลุงอ๋าและภรรยานั้นถูกใช้ไปกับค่าเล่าเรียนของ

ลูกทั้ง 2 คนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการเก็บออมไว้บางส่วนส าหรับชีวิตหลั งเกษียณ นอกจากนี้ยังมีเงิน
บ านาญจากประกันสังคมและเงินผู้สูงอายุที่ได้จากรัฐบาลอีก ซึ่งก็เพียงพอแล้วส าหรับค่าใช้จ่ายในแต่
ละเดือน  ลุงอ๋ายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  ไม่มีโรคประจ าตัวใด ๆ หากวันใดเกิดเหตุต้องเข้า
โรงพยาบาลขึ้นมาลุงอ๋าก็หวังว่าจะใช้สิทธิ์  30 บาทรักษาทุกโรคเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นไป ค าตอบ
ของลุงอ๋าสะท้อนให้เห็นถึงแผนที่เน้นการพ่ึงพาตนเองด้วยเงินเก็บและสิทธิ์ต่าง ๆ  

ผมได้บ านาญประกันสังคมอยู่ 2,996 บาท คือ ได้มา 3,000 แต่ไม่รู้เขาหักอะไรไป 4 บาท 
จากงานเก่า แต่น ้ามนต์ (ล าดับที่ 4) เขาท าไม่ครบ เขาเลยตัดเป็นยอดบ าเหน็จไป แล้วก็ได้
ผู้สูงอายุอีก 600 น ้ามนต์เขาก็ได้ 600 เหมือนกัน นี่เป็นส่วนที่มา support นิดหน่อย 
อย่างน้อยสองคนก็เป็นค่าเช่าแฟลตได้ แล้วก็มีการท างานส่วนนี้เข้ ามาเป็นเงินส ารอง
ค่าใช้จ่ายให้มันสะดวกข้ึน .. ก่อนหน้าว่าจะท าอีก 5 ปี เพราะก่อนหน้านี้ส่งลูกเรียน พอลูก
จบผมก็เก็บ แต่ก่อนหน้านั้นสะสมอยู่ พอออกมาก็ได้เงินก้อนหนึ่ง ก็สัก 300,000 แหละ ก็
คิดว่างานนี้ ลูกให้ ประกันสังคม เงินผู้สูงอายุ แค่ผู้สูงอายุกับประกันสังคมมันก็พอค่าใช้จ่าย
แล้ว ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าไฟ เนี่ยเราอยู่ได้ หลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแหละ เพราะคิดว่าถ้า
ไม่สบายก็จะอาศัยใช้ 30 บาท (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
หากนับตั้งแต่ตอนอายุ 13 ที่ลุงอ๋าเข้ามาท างานอย่างจริงจังในกรุงเทพจนถึงอาย 64 ที่ลุงอ๋า

ปลดเกษียณก็เท่ากับว่าชีวิตนี้ลุงอ๋าท างานมาท้ัง 51 ปี ซึ่งถือเป็นชีวิตการท างานที่ยาวนานมากส าหรับ
คนคนหนึ่ง ลุงอ๋าเล่าว่าตนเองท างานมาตลอดชีวิต เมื่อเกษียณแล้วได้อยู่เฉย ๆ จึงท าตัวไม่ถูก  “รู้สึก
มันงงไปหมดเลย ท าอะไรไม่ถูก วัน ๆ ก็เอาแต่นั่งคิดว่าชีวิตจะเอายังไงว้า แล้วมันก็ท าให้สับสนเพราะ
เราท างานมาตลอด พอออกไปปุ๊บไม่ได้ท าอะไรมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้” 
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ส าหรับบทบาทที่เปลี่ยนไปผู้ศึกษามีความเห็นว่าการปลดเกษียณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไรนัก 
เพราะลุงอ๋าและภรรยาเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น “ผู้ให้” ในครอบครัวมาเป็น “ผู้รับ” มาตั้งแต่ที่ลูก
ทั้งสองเรียนจบแล้ว เมื่อลูกทั้งสองมีงานท าก็ได้แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งมาให้ลุงอ๋าและภรรยาทุกเดือน 
ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ อย่างค่าเช่าแฟลต ค่าน ้า ค่าไฟก็เป็นเงินบ านาญจากประกันสังคมและเงินผู้สูงอายุ 
ส่วนเรื่องการตัดสินใจภายในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม คือ ภรรยายังคงให้ลุงอ๋าท าหน้าที่ในการจัดการ  

ตอนนี้ผมก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเหมือนเดิม อย่างลูกเขาก็จะให้ผม 3 ,000 ให้
คุณน ้ามนต์ 3,000 จากลูกสองคนก็เท่ากับว่าได้คนละ 6,000 ผมสองคนก็จะเอามารวมกัน 
เป็น 12,000 ทุกอย่างผมเป็นคนจัดการ ทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คุณน ้ามนต์เขาให้
เกียรติผม (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562)  

จากการสอบถามถึงลูกทั้งสองทราบว่าลูกชายคนโตแต่งงานและแยกออกไปมีครอบครัวแล้ว 
ส่วนลูกคนที่สองยังอาศัยอยู่กับลุงอ๋าและภรรยา ส าหรับการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัวของ
ลูกคนโตลุงอ๋ากล่าวว่าตนไม่มีส่วนในการช่วยคิดหรือตัดสินใจเท่าไรนัก เพราะคนยุคนี้ค่อนข้างรัก
อิสระ ลุงอ๋าเองก็ไม่อยากจะไปก้าวก่ายอะไรเพราะเข้าใจดีว่าลูกชายโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  

เขาตัดสินใจท าเองกันสองคน เขาปรึกษากัน ขนาดเรื่องแต่งงานผมยังพูดเลยว่าท าแบบนี้
ได้ไง พ่อแม่เขายังไม่รู้จักกันเลยจะแต่งกันแล้ว เด็กรุ่นใหม่เขาเป็นแบบนี้ เขามีเส้นของเขา 
เราก็อย่าไปกล ้ากราย กับลูกสะใภ้ก็ไม่สนิทเพราะลักษณะเขาเป็นคนที่เงียบ ก็ไม่ได้คุยอะไร
กัน บางทีผมชวนคุยอะไรไปเขาก็ไม่ตอบ แต่ผมก็ไม่รู้กับเพื่อนเขาคุยหรือเปล่า เวลาเจอกัน
ก็พูดคุยกันธรรมดา ว่าเป็นยังไง สบายดีไหม อะไรแบบนี้ ปรกติในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะมา
หา แต่ช่วงนี้เขามีบุตร เพิ่งคลอด ก็เลยไม่ว่าง (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562)  

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
ลุงอ๋าให้ความเห็นว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคืองานประเภทบริการที่ไม่ต้องใช้ก าลังมาก 

เพราะว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการใช้ร่างกายเป็นเวลานาน ๆ อย่างลุงอ๋าเอง ช่วงแรก ๆ ที่มาท างานที่
ร้านคริสปี้ครีมก็มีปวดเมื่อยบ้างแต่พอกลับถึงบ้าน ได้นั่งพักสักพักก็หาย ลุงอ๋าเสริมว่ าโดยรวมแล้ว
รู้สึกมีความสุขกับการท างานที่นี่ เพราะไม่ได้ค านึงถึงเรื่องรายได้เป็นหลักแล้ว การได้มาท างานจึง
คล้าย ๆ เป็นการผ่อนคลายไปในตัวด้วย  

ก็รู้สึกมันมีความสุขดีนะ เราไม่ได้สนใจเร่ืองรายได้แล้ว เพราะรายได้จากลูกก็มี รายได้จาก
ประกันสังคมก็มี เราก็อยู่ได้สบาย ๆ ก็อาศัยการออกก าลังกายให้มีความสุข กินได้นอน
หลับ ก็คิดว่าแค่นี้พอแล้ว ชีวิตนี้ บางทีเห็นชีวิตคนอ่ืนที่เขาล าบากแบบนี้ก็สุดยอดแล้ว
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แหละ ถึงไม่รวยก็ไม่เป็นไร ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันใช้ได้  (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 
2562) 

เมื่อถามว่าการที่องค์กรมีนโยบายว่าจ้างผู้สูงอายุเช่นนี้ท าให้ลุงอ๋าได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บ้าง
หรือไม่ รวมถึงรู้สึกว่าสังคมมองว่าผู้สูงอายุยังมีคุณค่าหรือมีศักยภาพในการท างานอยู่หรือไม่ ลุงอ๋า
ตอบว่าตนเองไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น เพราะเข้าใจว่าเป็นโครงการที่องค์กรตั้งใจจัดขึ้น อีกท้ังงานที่ท าก็ไม่ได้
มีอะไรให้ต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษ 

ผมไม่คิดแบบนั้นนะ ผมคิดว่าเป็นโครงการที่เขาตั้งใจจัดท าขึ้น แต่ว่าเขาเห็นศักยภาพหรือ
เปล่า ปัญหาตรงนี้มันยากนะ ผมคิดว่างานตรงนี้มันไม่มีอะไร คุณลองมองดูสิ มันไม่มีอะไร
จริง ๆ ความสามารถเหรอ ความสามารถอะไร ก็เอาขนมใส่กล่องคุณมาท าเองก็ได้ เก็บโต๊ะ
บ้าง ล้างแก้ว มันก็แค่นี้ ถ้าเป็นเทสโก้โลตัสที่เขาต้องจัดของแล้วเราจัดได้สวย เขาชม อย่าง
นี้เราถึงจะคิดว่าหัวเรายังมี ความคิดเรายังดี อย่างนี้สิถึงภูมิใจ ภาษาอังกฤษผมก็พูดอยู่ไม่กี่
ค า take away อะไรแบบนี้ เพราะพื้นผมน้อย (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562) 

 

ภาพที่ 10  ลุงอ๋าขณะท างานที่สาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 “ปลงแล้วอะเนาะ ชีวิตอะเนาะ ถ้าไม่ไหวก็ให้มันไปเถอะ เคยบอกลูกว่าอย่ายื้อ” นั่นคือค าพูด
จากลุงอ๋าที่สะท้อนให้เห็นว่าลุงอ๋าค่อนข้างที่จะปลงกับชีวิตแล้ว จากการพูดคุยกับลุงอ๋าและภรรยา 
(ล าดับที่ 4) ทั้งสองให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจุบันไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลแล้ว ลูกชาย
ทั้งสองคนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยลุงอ๋าเสริมว่าคนเราทุกคนย่อมมีเป็นของตัวเอง  
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ก็เปรียบเทียบว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นผม ตั้งแต่เด็ก ๆ เราก็ท างานมาเร่ือย ๆ ถึงเวลาก็ต้องไป ไม่
ต้องไปห่วงว่าลูกเขาจะเป็นไง ลุงก็คิดว่าชีวิตก็เป็นของใครของมัน ตั้งแต่เด็ก ๆ จนถึงอายุ 
60 กว่าเนี่ย เรายืนด้วยตัวของเราได้ ลูกเขาก็ต้องมีชีวิตของเขา ก็ต้องยืนด้วยตัวของเขาเอง
ได้ ไม่ห่วงเพราะคิดว่าคนเราต้องมีวิถีของตัวเอง เรามาถึงทุกวันนี้ เราก็เอาตัวรอดได้ตลอด 
ไม่ห่วงครับ (ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 จากวิธีการวางแผนส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณท าให้ทราบได้ว่าลุงอ๋าเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่
หวังจะพ่ึงพาใช้สิทธิและสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย นั่นจึงสะท้อนให้
เห็นว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุค านึงถึงมากที่สุด กรณีของ
ลุงอ๋าเองถือไว้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีทุนทรัพย์เพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทั้งยังมีภรรยาและ
บุตรคอยดูแล ลุงอ๋าเสริมว่าการเป็นผู้สูงอายุในกรุงเทพค่อนข้างล าบาก ทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่
ค่อนข้างอันตรายกับผู้สูงอายุและมลพิษทางอากาศ  

ให้สวัสดิการตามที่เขาเสนอมา อายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกวันนี้ที่ให้เดือนละ 600 บาท ก็ให้ได้
เป็น 3,000 บาท ถ้าแบบนี้ก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจ อายุปูนนี้มันท างานไม่ได้แล้ว ถ้ามี
เงินเข้ามาก็ช่วยมันก็ดี ไม่ใช่เอาไปแจกอะไรก็ไม่รู้ เพิ่มสวัสดิการดีกว่าเนาะ ด้านเงิน ค่า
รักษาพยาบาลมี 30 บาทรองรับอยู่ ถ้าได้สวัสดิการด้านเงินมันก็จะช่วยได้เยอะเรื่องค่ากิน
อยู่ ... ถ้าทุกที่มีรับผู้สูงอายุเข้าไปท างานคนเดือดร้อนก็จะน้อยลง เพราะถ้ามันมีงานท าเขา
ก็จะมีรายได้ขึ้นมา ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องท ากี่ชั่วโมง ๆ จะน้อยจะมากก็ให้ท าได้ แบบนี้มันก็
จะดี ... อยู่ต่างจังหวัดดีกว่าแน่นอน อากาศมันก็จะดีกว่า ไปไหนมามันก็ใช้เดิน อยู่ในเมือง
ออกไปข้างนอกมันก็ล าบาก ขึ้นรถขึ้นรา ผู้สูงอายุมันมีความเชื่องช้าเนาะ มันจะอันตราย  
(ลุงอ๋า, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 นอกจากนี้ ลุงอ๋ายังมีความเห็นว่าการปลดเกษียณของคนเราควรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
สุขภาพของคนคนนั้นมากที่สุด องค์กรต่าง ๆ ไม่ควรมีกรอบมาก าหนดว่าพนักงานควรเกษียณที่อายุ 
60 หรือประเมินคุณสมบัติการรับเข้าท างานจากอายุของคนคนนั้น เพราะอย่างลุงอ๋าเองก็มีความรู้สึก
ว่ายังอยากท างานต่อไป เพียงแต่ไม่ท ามาก เพ่ือไม่ให้มันว่างจนเกินไป  

มันก็ขึ้นก็อยู่ที่สุขภาพของเขา ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ บางคน 80 กว่าก็ยังแข็งแรง ทีนี้ถาม
ว่าอายุเท่าไรถึงจะควรเกษียณดี ผมว่ามันอยู่ที่สุขภาพเขามากกว่า บางคน 60 ยังแย่เลย
ครับ จะเดินยังไม่ไหว ไม่ควรมีเกณฑ์มาก าหนด อยู่ที่สุขภาพของแต่ละคนมากกว่า (ลุงอ๋า , 
สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2562) 
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ล าดับที่ 4 คุณรมณ บวรทวีปัญญา (ป้ามณ) อายุ 61 ปี 
ต าแหน่งพนักงานหน้าร้านพาร์ทไทม์รายวัน 
ร้านคริสปี้ครีม สาขาศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) 

สามย่านมิตรทาวน์เป็นโครงการมิกซ์ยูสความสูง 6 ชั้นบนถนนพระราม 4 บริเวณสามย่าน 
ใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ตัวโครงการถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือเติมเต็มวิถีชีวิตคนของคนเมืองด้วยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงาน ที่พักอาศัย และ
ศูนย์การค้า มีการออกแบบภายในศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์รวมของสิ่งจ าเป็นส าหรับคนเมืองภายใต้
คอนเซ็ปต์ “คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้” โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ชีวิตนักศึกษา 
คนท างานฟรีแลนซ์ กลุ่มสตาร์ทอัพ นักท่องเที่ยว และคนทั่วไป ท าเลที่ตั้งและการเดินทางที่
สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินท าให้สามย่านมิตรทาวน์กลายเป็นจุด Check-in ยอดฮิตแห่งใหม่ของ
กรุงเทพ (Think of Living, 2562: ออนไลน์) 

ร้านคริสปี้ครีม สาขาศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น B1 ซึ่งเป็นชั้นที่เน้นไปที่
ร้านอาหารหลากหลายสัญชาติและร้านแบบคีออส (Kiosk)2 และเป็นชั้นที่คนพลุกพล่านที่สุด ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันใกล้เคียง โดยร้านคริสปี้ครีมตั้งอยู่ติดกับ
ร้านชาตรามือตรงข้ามร้านไดโซ (Daiso) จากการสังเกตการณ์พบว่าสาขาสามย่านมิตรทาวน์เป็นสาขา
ที่ขายดีที่สุด แม้จะไม่ใช่วันหยุดและไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนแต่ที่ร้านก็มีลูกค้าต่อเดินเข้ามาต่อคิวซื้อ
สินค้าอยู่ตลอดจนท าให้พนักงานสูงอายุอย่างป้ามณแทบไม่มีเวลาปลีกตัวมาทักทายกับผู้ศึกษาเลย
ทีเดียว  

  

ภาพที่ 11-12  ร้านคริสปี้ครีม สาขาสามย่านมิตรทาวน์ 

                                                           
2  คีออส (Kiosk) คือ ร้านค้าขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในโซนท่ีลูกค้ามักเดินผา่น เช่น ทางเดินในห้างสรรพสินคา้ 
สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ มักขายสินคา้ที่ซื้อขายง่ายและเป็นท่ีนิยม เช่น ชาไข่มุก ลูกช้ิน ขนมปัง เป็นต้น 
(Design 365 Days, 2559: ออนไลน์) 



 
 
 

76 
 

 “ป้ามณ” หรือที่ลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) เรียกว่า “น ้ามนต์” เป็นอีกหนึ่งพนักงานสูงอายุใน
โครงการ Super 60 ของ บริษัท เคดีเอ็น จ ากัด ป้ามณเป็นผู้หญิงร่างเล็ก ผิวขาว ซึ่งเมื่อดูจากหน้าตา
ของเธอก็พอจะเดาได้ว่าเธอมีเชื้อสายจีนอย่างแน่นอน เธอมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก็ค่อนข้างขี้อาย ผู้
ศึกษามักจะพบป้ามณท าหน้าที่จัดกล่องโดนัทใส่ถุงทุกครั้งที่ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในสาขาเซ็นทรัล สีลม
คอมเพล็กซ์ ในช่วงที่ป้ามณยังท างานอยู่ แต่ในบางครั้งที่ลูกค้าเบาบางก็จะเห็นป้ามณออกไปยืนส่ง
เสียงเจื้อยแจ้วเรียกลูกค้าบริเวณหน้าร้านบ้างเช่นกัน ปัจจุบันป้ามณถูกย้ายไปประจ าอยู่ที่สาขา
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยยังคงท างาน 4 -5 ชั่วโมง
ต่อวันเหมือนเคย 

เนื่องด้วยป้ามณกับลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) เป็นสามีภรรยากันและก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ท างานด้วยกัน 
ข้อมูลบางอย่างจึงคล้ายคลึงและสอดคล้องกัน หรือในบางรายละเอียดก็จะได้จากการสัมภาษณ์อีก
ฝ่าย ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ยกมาเพ่ือเสริมให้ข้อมูลมีความชัดเจนและละเอียดขึ้น จากการพูดคุยกับป้ามณ
และลุงอ๋าพบประเด็นดังนี้ 

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
 ป้ามณ หรือ ป้าน ้ามนต์ เป็นคนกรุงเทพโดยก าเนิด จบการศึกษาชั้นประถม 4 ปัจจุบัน
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจ าตัว และไปบริจาคเลือดอยู่เสมอ ป้ามณเล่าว่าก่อนแต่งงาน
เธอประกอบอาชีพเป็นช่างเย็บผ้ามาก่อน แต่หลังจากแต่งงานพ่ีชายของเธอได้แนะน าให้เธอและสามี
ไปท างานด้วยกันที่โรงงานสติ๊กเกอร์แถวหนองแขม เธอกับสามีจึงท างานที่นั่นเรื่อยมาจนป้ามณออก
จากโรงงานสติ๊กเกอร์เนื่องจากปัญหาส่วนตัวเมื่อราวปี พ.ศ. 2555 หลังจากออกมาป้ามณได้ไป
ช่วยงานในโรงงานผลิตผงก ามะหยี่ส าหรับพ่นติดกับสิ่งของของน้องสาวอยู่ 2-3 ปี ต่อมาราวปี พ.ศ. 
2557 เศรษฐกิจไม่ดีประกอบกับคุณพ่อของป้ามณป่วยเลยออกจากการท าธุรกิจก ามะหยี่มาดูแลพ่อ
อย่างเต็มตัว จึงถือได้ว่าเธอเกษียณตอนอายุ 55 ปี ซึ่งป้ามณท าหน้าที่ดูแลคุณพ่อจนถึงวาระสุดท้าย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 ขณะนั้นสามียังไม่เกษียณป้ามณจึงว่างอยู่สักพักหนึ่ง และได้ใช้
เวลาว่างไปกับการงานอดิเรกอย่างการเต้นร า จนน้องสาวแนะน าให้มาสมัครกับโครงการของคริสปี้
ครีม จึงได้มาท างานที่สาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ พร้อมกับลุงอ๋าตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 
2562  

ก่อนมาเจอลุงอ๋าก็เย็บผ้า พอแต่งงานพี่ชายก็ชวนมาดูแลโรงงานเพราะไม่อยากให้มัวแต่
เย็บผ้า มันไม่มีประสบการณ์ มันไม่กว้าง ตื่นขึ้นมาก็อยู่แต่จักร ถึงเย็นก็นอน ตื่นมาก็เจอ
จักร พี่ชายเขาก็เลยไปชวนมา เขาไม่อยากให้ลุงอ๋าอยู่แต่บ้าน เพราะว่าเป็นผู้ชาย อยากให้
เป็นเสาหลัก อย่างน้อยเราก็ส่งลูกให้เรียน อย่างคนโตก็จบด็อกเตอร์ เป็นอาจารย์สอน
ฟิสิกส์อยู่รังสิต ก็ได้ดูแลโรงงานฝ่ายผลิตทั้งหมด ก็เปรียบเหมือนของตนเอง มีออฟฟิศอยู่ที่
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เซ็นต์หลุยส์  พี่ชายเขาอยู่เซ็นต์หลุยส์ เวลาทางนั้นรับงานมาก็ส่งมาที่โรงงาน ลุงอ๋าก็ช่วย
ด้วย ลุงอ๋าก็ดูแล แต่ของลุงอ๋ากับป้านี่อยู่ที่หนองแขม เพชรเกษม 108 แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่
แล้ว ป้านี่เกษียณจากโรงงานสติ๊กเกอร์เกือบ 10 ปีแล้ว (ป้ามณ , สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 
2562) 

เขาไปลงทุนขายก ามะหยี่อยู่พักหนึ่ง พวกผงก ามะหยี่พ่นโต๊ะสนุ๊กอะไรอย่างนี้ แฟนของ
น้องสาวคุณน ้ามนต์เขาเปิดโรงงานก ามะหยี่ เขาออกจากนั่นเขาก็ไปช่วยงาน ทีนี้น้องสาว
เขาจะเปิดสาขาที่วงเวียนใหญ่ แต่เราก็ลงทุนเองนั่นแหละ มีโรงงานอยู่วัดไร่ขิง เขาจะผลิต
มาแล้วก็มาขายที่วงเวียนใหญ่ แล้วคุณน ้ามนต์เขาก็มาช่วยขายอยู่ตรงนี้ เหมือนพนักงาน
ขาย ลูกค้าจะสั่งว่าจะเอาสีอะไร กี่กิโล แล้วก็จัดใส่ถุงขาย อันนี้รู้สึกมีโรงงานเดียวที่ผลิต 
พวกช่างก็จะมารับที่หนองแขม หลังมานี้เขาจะสั่งจากจีนแดงมาถูกกว่าอีก เขาเอาไปพ่นใส่
กระดาษ ใส่เคร่ืองเขียน ใส่แผ่นงานก็ได้ พวกกล่องใส่เพชร เอาไปพ่นแบบนั้นแหละ มันจะ
เป็นผงละเอียด ๆ ท าอยู่ได้สักสองสามปีจนกระทั่งช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดี งานก ามะหยี่นี่
ขายไม่ได้เลย ก็เลยเลิกขายไป เลิกไปคือจังหวะที่เขามาดูแลพ่อพอดี ตอนนี้โรงงานยังอยู่
แต่แบ่งไปเป็นสมบัติของน้องสาวของน้องเขยคุณน ้ามนต์ (ลุงอ๋า, 11 ตุลาคม 2562) 

พอลุงอ๋าเขาเกษียณออกมาก็มาอยู่ที่คลองเตยเมื่อปลายปีที่แล้ว ชุมชนชนเทพประทาน 
ใกล้โรงงานยาสูบ ถนนพระรามสี่ ตอนมาดูแลพ่อใหม่ ๆ อาทิตย์หนึ่งกลับบ้าน (โรงงาน) ที
หนึ่ง แล้ววันอาทิตย์ก็กลับมาคลองเตย จนพ่อเสีย พ่อเสียก็พอดีกับที่ลุงอ๋าเขาเกษียณ ปีที่
แล้วเอง ก็เลยย้ายมาทั้งหมดเลย มาอยู่คลองเตยเต็มตัว เป็นแฟลต อยู่ได้สองเดือนพอดี
น้องสาวเขามาเจอก็เลยได้มาท าที่นี่ (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2562) 

  

ภาพที่ 13-14  การพ่นผงก ามะหยี่เพื่อท าลายเสื้อยืด 
ที่มา: เพจ Facebook ของร้าน Mr.Flock ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์การสกรีนก ามะหยี ่
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เมื่อสอบถามถึงว่าสาเหตุที่กลับมาท างานอีกครั้ง เธอจึงตอบว่าเหตุผลส่วนหนึ่งคือความว่าง 
แต่เหตุผลหลักคือเรื่องของการเงินที่ไม่ควรประมาท การมีรายได้เพ่ิมจากการท างานตรงนี้ให้ช่วยมั่นใจ
ขึ้นว่าเธอจะมีเงินออมพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด จะเห็นได้ว่าป้ามณให้น ้าหนักไปที่ การหา
รายได้เพ่ิม ในขณะที่สามี มองว่าการท างานนี้เป็นไปเพ่ือการลดเวลาว่าง ส่วนรายได้เป็นเป้าหมายรอง  

อยากมีรายได้เพิ่ม ลดเวลาว่างด้วย อยู่เฉย ๆ มันก็ไม่มีอะไร ทั้งที่เราก็มีก าลังเนาะ ถ้าเรา
มัวแต่ไปเต้นร ามันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว สังสรรค์อะ เราจะไปขอลุงอ๋าว่าจะไปเที่ยวงานอย่าง
นี้มันก็เกรงใจเนาะ รอรับเงินเดือนจากลูกมันก็ว่าง จะขอเยอะ ๆ มันก็ไม่ได้ มันไม่พอใช้
หรอก เพราะลูกคนหนึ่งให้ 3,000 มีลูก 2 คน เท่ากับป้าได้ 6,000 ลุงอ๋าก็ได้ 6,000 แต่ค่า
เช่าบ้านล่ะ มันต้องมีค่าเช่า ค่าน ้า ค่าไฟ แล้วอาหารการกินอีก คืออยู่ ในนี้หมด ถามว่าพอ
ไหมมันก็ต้องพอ แต่ถ้าจะท าอะไรล่ะ เกิดรถตู้เสีย ต้องซ่อม ต้องบ ารุงรักษาล่ะ จะเก็บมันก็
ไม่พออะเนาะ แต่ถ้าเรามีเงินส่วนตัวอย่างจากตรงนี้มันก็จะดีกว่า (ป้ามณ , สัมภาษณ์ 3 
ตุลาคม 2562)  

 

ภาพที่ 15  ป้ามณท่ีสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
ป้ามณเป็นคนชอบออกก าลังกายและการเต้นร า สมัยก่อนเธอทั้งเล่นโยคะและเป็นผู้น าเต้นแอ

โรบิก แต่พอคุณพ่อป่วยจึงได้เลิกไป เมื่อคุณพ่อเสียป้ามณจึงกลับสู่วงการเต้นร าอีกครั้งด้วยการเป็นครู
สอนเต้นลีลาศ จนถึงตอนนี้ที่เธอได้กลับมาท างานอีกครั้งงานอดิเรกของเธอก็ยังคงเป็นการเต้นร าอยู่
เช่นเคย การได้ออกจากบ้านไปพบเจอผู้คนและการดูแลตัวเองอย่างสม ่าเสมอท าให้ป้ามณรู้สึกว่า
ตนเองคล่องแคล่วและสดใสกว่าคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน ความแก่ชราในทัศนคติของเธอมิใช่เรื่อง
ของอายุ แต่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพและการวางตัว 
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ความแก่ ไม่ได้คิดถึงเลย เพราะปรกติก็ไปเต้นร า ดูแลสุขภาพ ไปออกก าลัง โยคะบ้าง ดู
แล้วยังกระฉับกระเฉง เปรียบเทียบกับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกก าลังมันก็ต่างกัน นี่ไม่ได้ชม
ตัวเองนะคะ มันก็จะดูสดใสกว่าหน่อยหนึ่ง คล่องแคล่วกว่า ด้วยนิสัยด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่
แน่ใจ ตอนอยู่โรงงานพี่ชายเราก็ท างานคล่อง คอยจัดการทุกอย่าง พื้นฐานมันมาแบบนี้ ... 
ดูหน้าตา รูปร่าง อย่างรูปร่างป้าก็ยังดี ว่าเรายังสามารถแต่งตัวแบบวัยรุ่นได้ แต่ถ้าให้ป้า
แต่งตัวแบบทั่ว ๆ ไปแล้วป้าดูไม่ได้เลย เป็นอาซิ้มเลย คือรูปร่างเราสามารถแต่งแบบวัยรุ่น
ได้ แต่ด้วยวัย ใจเราก็ไม่กล้าแต่งเนาะ ... อยู่ที่การวางตัว อย่าไปมองคนอ่ืนว่าเราแก่ ด้วย
อายุอาจจะใช่ แต่ถ้าดูจากภายนอกก็ต้องดูแต่ละรายไป ... ลูกค้าส่วนมากเขาก็เรียกพี่ ป้าก็
บอกให้เรียกป้า ก็คือเราตัวเล็ก แล้วก็ไม่มีท่าทางของคนที่สูงวัย เพราะว่าป้านี่เต้นร า ออก
ก าลังกายแต่ไม่หักโหม ออกบ่อย ๆ (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563)  

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 ป้ามณกับสามีมีกระบวนการเตรียมความพร้อมที่คล้ายคลึงกัน คือ การออมเงิน แต่ส าหรับ
ป้ามณ เธอไม่มีเงินบ านาญจากการท าประกันสังคม เพราะเธอได้เป็นยอดบ าเหน็จไปแล้ว เธอจึงเก็บ
เงินส่วนนั้นไว้ออมเผื่อลูกชายคนที่สองแต่งงาน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตก็จะเป็นเงินที่ได้จากลูกชาย
ทั้งสองคนและเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้  

ที่ลูกให้เราก็เก็บส่วนหนึ่งให้ลูก เพราะครอบครัวป้าก็ไม่ได้มีฐานะอะไร ก็อยากเก็บเงินไว้ให้
ลูกแต่งงาน นี่คือการวางแผนของลุงกับป้า ลูกที่ให้ป้ามาป้าก็บอกกับลุงอ๋าว่าของคนเล็ก 
ป้า 3000 ลุงอ๋า 3000 ป้าก็เก็บ 2000 ส่วนของคนโต 3000 เนี่ย ป้าก็ให้ลุงอ๋าหมดเลย คือ
ว่าการใช้เงินน่ะก็คือใช้ เพราะต่างคนต่างใช้มันก็ยิ่งหมด แต่ถ้าป้าจะใช้อะไรก็แค่ 1000 พอ 
เผื่อไปเที่ยวงานที่สวนลุม (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2562)    

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
 ส าหรับบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ ป้ามณมีความเห็นเช่นเดียวกับสามี (ล าดับที่ 3) ว่า
การปลดเกษียณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไรนัก เพราะลุงอ๋าและป้ามณเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น 
“ผู้ให้” ในครอบครัวมาเป็น “ผู้รับ” มาตั้งแต่ที่ลูกท้ังสองเรียนจบแล้ว เมื่อลูกท้ังสองมีงานท าก็ได้แบ่ง
เงินเดือนส่วนหนึ่งมาให้ลุงอ๋าและภรรยาทุกเดือน ซึ่งป้ามณก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกอีกที ไม่ได้
น าไปใช้ 
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5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
 ป้ามณเล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ามีความสุขดีกับการท างานคริสปี้ครีม สาขาสีลมคอมเพล็กซ์  
และไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานที่หนักจนเกินไป อาจมีปวดเมื่อยบ้างกรณีในตอนแรก ๆ แต่พอรู้ว่าต้องท า
อะไรบ้างก็ไม่มีแล้ว 

ก็ตั้งแต่เริ่มเขาก็ให้ท าแค่ 4 ชั่วโมง คือเที่ยงถึงสี่โมง ใหม่ ๆ ก็เมื่อย แต่พอได้ท าใส่ถุงบ้าง 
เก็บที่ลูกค้าทานเสร็จ เช็ดท าความสะอาด ใหม่ ๆ ยังไม่รู้ว่าต้องท าอะไรบ้างไง เมื่อยมาก 
หลัง ๆ เข้าเริ่มรู้ เราก็ปรับได้ แล้วก็การบริการ การเรียกลูกค้าอะไรอย่างนี้ เราก็ค่อย ๆ 
กล้า ป้าอาจจะเป็นคนเสียงแจ๋วหน่อย งานมันบังคับเราเอง ให้ออกเสียงยังไง พูดยังไงให้
ลูกค้าสนใจ (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2562)    

ถึงแม้การย้ายมาประจ าอยู่ที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์จะท าให้ต้องห่างจากสามีและต้องท า
ความคุ้นเคยกับที่สภาพแวดล้อมใหม่ แต่ป้ามณก็ยังคงมีความสุขกับการท างานอยู่เหมือนเดิม โดย
ตั้งใจว่าจะท าไปจนกว่าจะไม่ไหว 

ป้ากับลุงอ๋าอาจจะโชคดีได้ลูกชายที่น่ารัก คือเหนื่อยแต่กาย ฐานะเราอาจจะไม่ใช่คนรวย 
แต่ก็ไม่ใช่จนถึงกับอดอยาก เรามีลูกที่ไม่ท าให้เราเหนื่อยใจ มันสุขใจ กายแม้จะล าบาก แต่
คนอ่ืนเขาล าบากกว่า ... อันนี้ (การท างานที่คริสปี้ครีม) ไม่ล าบากกาย อันนี้คือความสุข 
คือการที่เราได้ออกมาท างาน คือท างานได้ เพราะว่ามันก็ไม่ได้หนักหนา (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 
6 กุมภาพันธ์ 2563)  

 

ภาพที่ 16  ป้ามณขณะท างานที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์ 
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6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 จากการพูดคุยกับป้ามณและสามี (ล าดับที่ 3) ทั้งสองให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าชีวิต
ตั้งแต่นี้ไปไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว เพราะว่าลูกชายทั้งสองคนโตเป็นผู้ใหญ่และมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว  
ก่อนหน้านี้ป้ามณเคยกล่าวว่าตั้งใจจะเก็บเงินไว้ให้ลูกชายคนเล็กแต่งงานและซื้อบ้านใหม่ ปัจจุบันเธอ
ได้มอบเงินก้อนนั้นให้ลูกชายเรียบร้อยแล้ว โดยเธอให้ความเห็นเช่นเดียวกับสามีคนเราต้องมีหนทาง
เป็นของตนเอง พ่อแม่ไม่สามารถอยู่ดูแลได้ตลอดไป นอกจากนี้ป้ามณยังมีความฝันว่าอยากเปิดร้าน
หนังสือเล็ก ๆ เพ่ือขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพราะไม่มีขาดทุน ขายไม่ออกเขาก็มาเก็บกลับไป แล้ว
เอาฉบับใหม่มาส่ง 

ป้ากับลุงไม่ได้คิดถึงตรงนี้ รู้ว่าวันหนึ่งต้องไปแต่ไม่ได้ไปทุกข์ไปเครียดอะไร ไม่ห่วงอะไร 
เพราะว่าลูก ๆ เขาก็โตแล้ว แล้วก็เก็บเงินได้สักก้อนส าหรับบั้นปลายชีวิตแล้ว ... ให้ไปแล้ว 
แล้วก็บอกลูกไปแล้วว่าแม่เก็บเงินให้ตั้งแต่ที่ลูกให้เงินเดือนแม่มา คนโตเกิดปี 2531 คนเล็ก 
2535 แล้วอีกอย่างลูกเขาก็อยู่กับเรา คอยดูแลพ่อแม่ เป็นเด็กที่น่ารัก ไม่ท าให้พ่อแม่ห่วง 
เราเลยไม่ได้ทุกข์ตรงนี้ เขาก็ต้องมีครอบครัว ชีวิตเขาต้องมีครอบครัวของเขา เราไปยุ่งเขา
ไม่ได้ เงินเราก็ให้เขาไปแล้ว เขาก็ไปเรื่อย ๆ ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร (ป้ามณ , สัมภาษณ์ 6 
กุมภาพันธ์ 2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 ป้ามณกล่าวว่าปัญหาของผู้สูงอายุมีอยู่ 2 ประการ คือ สุขภาพและรายได้ เธอให้ความเห็นว่า
การที่ห้างร้านต่าง ๆ มีนโยบายรับผู้สูงอายุเข้าท างานนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่งานนั้นควรจะเป็นงานที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วย คืองานที่ให้อิสระในการท างาน ไม่ใช้ก าลังมากเกินไป และให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม โดยเล่าย้อนไปถึงช่วงที่ท างานที่ร้านคริสปี้ครีมสาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ แรก ๆ ว่า
ตอนนั้นเธอและสามีช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไรให้งานออกมาดี ให้บริษัทได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่
จ้างตนเข้ามาท างาน เธอกับสามีจึงขยันท างานมากกว่าเดิมจนท าให้สาขาเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ 
เป็นที่น่าสนใจบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ช่วงหนึ่ง เหตุการณ์เบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลังใน
การท างานไม่ต่างไปจากวัยท างาน เพียงแต่องค์กรต้องหยิบยื่นโอกาสและงานที่เหมาะสมให้เท่านั้น 

รับผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้ว แต่บางทีค่าชั่วโมงอาจจะได้น้อย คริสปี้ครีมยอมรับว่าเขา
ให้เยอะมาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่านี่คือร้านของเรา การบริการ การแนะน ากับลูกค้า 
การชักจูง ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คุยกับลุงว่าจะท ายังไงให้มันดีขึ้น แรก ๆ ไม่รู้จะท าอะไร นี่เรา
มายืนเฉย ๆ เหรอ ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นร้านของเราจะท ายังไง อ๋อ เราต้องเช็ดถูให้สะอาด ท า
ทุกอย่าง การบริการ คิดว่าเป็นร้านของเรา เพราะเขาจ้างเรา เขาก็ต้องคาดหวังว่าเราจะท า
อะไรให้ดีขึ้น ขยันเรียกลูกค้าจนลง Facebook จนมีการถ่ายท า มีน้อง ๆ มาสัมภาษณ์
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เพราะได้ยินมาจาก Social เออ ป้าก็คิดว่าอย่างนั้น แต่ที่xxxนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบ ป้ากับ
ลุงก็เลยโชคดีที่ได้มาท าตรงนี้ (ป้ามณ, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 นอกจากนี้ป้ามณยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุในเมืองว่าเป็นวัยที่ต้องพ่ึงพาตนเอง 
โดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง หากเป็นการเดินทางด้วยรถเมล์จะล าบากมาก แต่ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและ
รถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว เวลาจะไปไหนมาไหนจึงสะดวกข้ึน พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น  

ล าดับที่ 5 คุณอนันต์ กัณวเศรษฐ์ (ลุงอ๊อด) อายุ 61 ปี 
ต าแหน่งพนักงานบริการ 
ร้านฮอทพอท (Hot Pot) สาขาโรบินสัน บางรัก 

ร้านฮอทพอทเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่เน้นอาหารประเภทสุกี้เป็นหลัก นอกจากนี้
ยังมีเมนูอาหารจากหลากหลายสัญชาติ เครื่องดื่ม สลัดบาร์ และของหวาน โดยลูกค้าสามารถเลือก
ทานได้ด้วยตัวเอง และมีเวลาทานจ ากัด คือ 1.30 ชั่วโมง ซึ่งฮอทพอทสาขาโรบินสัน บางรัก ตั้งอยู่ชั้น
ใต้ดินบริเวณด้านหน้าของตัวห้างสรรพสินค้า และตรงข้ามกับร้านอานตี้ แอนส์ (Auntie Anne's) เมื่อ
เดินเข้าไปในร้านสิ่งแรกที่จะพบคือเคาน์เตอร์คิดเงิน ซึ่งพ้ืนที่ภายในร้านจะเป็นคล้าย ๆ ทางเดินยาว 
ด้านขวามือเป็นชั้นวางอาหารสดต่าง ๆ ส าหรับให้ลูกค้าเลือกทานด้วยตัวเอง ส่วนด้านซ้ายมือเป็นที่นั่ง
ติดกับกระจก  

 

ภาพที่ 17  ร้านฮอทพอทบุฟเฟ่ต์ สาขาโรบินสัน บางรัก 

เนื่องจากร้านฮอทพอทเป็นร้านที่ให้ลูกค้าได้เดินเลือกและตักอาหารที่ต้องการจะรับประทาน
ได้อย่างอิสระ จ านวนพนักงานในร้านจึงมีไม่มาก เพราะไม่ต้องคอยบริการลูกค้าตลอดเวลาเหมือน
ร้านอาหารทั่ว ๆ ไป จากการสังเกตการณ์ ณ วันที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปที่ร้านพบพนักงานบริการเพียง 3 
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คนเท่านั้น คือ ผู้จัดการสาขา พนักงานวัยรุ่นผู้หญิง และ “ลุงอ๊อด” ซึ่งเป็นพนักงานสูงอายุคนเดียวใน
สาขา นอกนั้นจะเป็นพนักงานที่ท าหน้าที่ในส่วนอื่น ๆ อย่างงานครัวและแคชเชียร์ 

“ลุงอ๊อด” เป็นพนักงานสูงอายุภายในโครงการ “60 ปี วัยเก๋า” ลุงอ๊อดมีรูปร่างสมส่วนดู
แข็งแรง ผิวแทน ตัดผมสั้น และมีบุคลิกที่ดี วันที่ผู้ศึกษาเข้าไปท าการติดต่อเพ่ือเก็บข้อมูลพบลูกค้า
เพียง 1 โต๊ะเท่านั้น เท่าที่สังเกตดูก็เห็นได้ว่าลุงอ๊อดมีท่าทีที่ขยันขันแข็งและยิ้มอยู่เสมอ ขณะที่ไม่ได้
บริการลูกค้าก็จะปัดกวาดเช็ดถูไปเรื่อย แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ลุงอ๊อดท างานที่ร้านได้เพียง 1 เดือน
เท่านั้น เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ จากการพูดคุยกับลุงอ๊อดพบประเด็นดังนี้ 

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ  
ลุงอ๊อดเป็นคนกรุงเทพโดยก าเนิดและใช้ชีวิตอยู่ย่านเจริญกรุงมาโดยตลอด จบการศึกษาชั้น

ประถม 4 จากโรงเรียนวัดสวนพลู ปัจจุบันลุงอ๊อดอาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 57 ปี และหลานชายวัย 
10 ขวบอีก 1 คน ซึ่งเป็นลูกของลูกติดของภรรยา ลุงอ๊อดเล่าอย่างเปิดอกว่าตนเองมีฐานะยากจนมา
ตั้งแต่เด็กและมักพูดอย่างน้อยเนื้อต ่าใจว่าตนเรียนน้อยจึงไม่สามารถหางานดี ๆ ท าได้ อาชีพแรกที่ท า
คือรับจ้างขายของ พอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็ไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ท าอยู่ได้สักพักก็ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนนอก
เครื่องแบบ แต่ดันเกิดเหตุไฟไหม้ข้ึนลุงอ๊อดรู้สึกเสียขวัญจึงลาออก เมื่อลาออกมาก็ได้รับการทาบทาม
ให้ไปเป็นพนักงานขับรถให้ร้านขายอัญมณีแห่งหนึ่ง เทียวรับเทียวส่งลูกค้าอยู่หลายปีแล้วแต่ว่าเขาจะ
อยากไปไหน จนราวปี พ.ศ. 2550 ลุงอ๊อดได้รับการวินิฉัยว่าตนเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่จึงได้ลาออกมาพัก
รักษาตัวและเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน เมื่อเห็นว่าฮอทพอทเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุท างาน ลุงอ๊อดจึงเดิน
ทางเข้ามาสมัครท่ีสาขาโรบินสัน บางรัก เนื่องจากเป็นสาขาที่ใกล้บ้าน 

ท างานมาตั้งแต่เล็กจนโต ตั้งแต่ ป.4 ก็ขายของ ได้เดือนละ 100 แถวบางรักนั่นแหละฮะ 
ไม่ได้ไปไกล สมัยก่อนหน้านี้ปี 2523 ผมก็ท าอยู่เซ็นทรัล ชิดลม เป็น รปภ. เพราะว่าวุฒิ
การศึกษาเราแค่ ป.4 เราก็ไม่มีทางเลือกอะไร ผมไต่เต้าจาก รปภ. ไปเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สอบสวนนอกเครื่องแบบจับขโมย บางทีห้างเขาส่งไปตรงนี้ตรงนั้น คือเปลี่ยนหน้าที่ ท าถึง
ปี 2540 จนไฟไหม้ ช่วงไฟไหม้ผมก็ Retire ออกมาเอง มันเหนื่อย ท าแล้วก็นึกถึงวันไฟ
ไหม้ตอลอด ใจไม่ดี หลังจากนั้นก็ท าอาชีพขับรถตู้ เป็นพนักงานขับรถ แล้วผมก็ออกมา 
แล้วก็ไม่ได้ท า ก็มานั่งเลี้ยงหลาน ออกมาราวปี 50 เพราะว่าเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ ขั้น 3 
ตอนนี้ก็รักษาอยู่ พยายามดูแลตัวเอง 6 เดือนก็ไปหาหมอที เราอยู่บ้านเราก็เปิดโทรศัพท์ดู
ข่าวดูอะไรบ้าง แล้วไปเจอว่าฮอทพอทเขารับผู้สูงอายุท างานก็ดีใจว่าเราจะได้งานท าละ ก็
เลยลองมาสมัครดู (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 
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ภาพที่ 18  ลุงอ๊อด 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
ลุงอ๊อดยอมรับว่าตัวเองอายุเยอะแล้ว แต่การอายุที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนแก่

เสมอไป ลุงอ๊อดยังรู้สึกว่าตัวเองยังแข็งแรงดี ยังมีก าลังที่จะท างานได้อยู่ และอยากที่จะท าต่อไปเพ่ือ
หลาน ส่วนความแก่นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ หากคิดว่าตัวเองแก่ก็จะแก่ไปตามที่คิด ฉะนั้นลุงอ๊อดจึงไม่
ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นมากนัก  

ไม่ค่อยได้คิด ก็คิดว่ายังแข็งแรงอยู่ ไม่ได้คิดว่าแก่ เรายังท าอะไรได้เยอะ ไม่ได้คิดว่าตัวเอง
แก่ คิดว่าไม่ไหว มีหลานก็คิดอยู่ว่าเราต้องโอเค คนเราแก่ไม่แก่มันมีหลายอย่าง ผมคิดว่า
สิ่งแวดล้อมแล้วก็ก าลังใจของตัวเอง ความแก่เนี่ยถ้าเราคิดว่า “โอ๊ย 60 แล้วไม่ไหว” มันก็
จะแก่ไปเลย ก าลังใจมันส าคัญ แต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันก็ปรกติ ท าตัวปรกติ (ลุงอ๊อด , 
สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2563) 

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ  
ลุงอ๊อดกล่าวว่าตนไม่สามารถวางแผนทางด้านการเงินได้ เนื่องจากในช่วงที่ท างานเป็น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในห้างสรรพสินค้าเงินเดือนของลุงอ๊อดหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
ของคุณแม่ พอคุณแม่เสียลุงอ๊อดก็ดันมาเป็นไปด้วยอีกคน หลังจากหยุดท างานก็ไม่มีรายได้มาเป็น
เวลานาน ส่วนเงินผู้สูงอายุลุงอ๊อดก็ไม่เคยได้ ด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณหรืออย่างไรลุงอ๊อดก็ไม่
ทราบได้ ท าได้แค่เพียงรอเท่านั้น  

 ไม่มีเลยครับ ในชีวิตเงินเดือนไม่เคยได้ใช้เลย (หัวเราะ) เพราะสมัยก่อนนี้แม่ยังอยู่ แม่ก็
เป็นมะเร็ง เราท างานได้ก็ต้องให้แม่ ตอนนั้นยังไม่มีภรรยา อยู่อย่างนี้แหละครับชีวิต แม่
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เสียไปตอนปี 50 พอแกเสียผมค่อยบอกพี่สาวว่าผมก็เป็น ก็แยกย้ายกันไป จะไปพึ่งพาเขา 
เขาก็ล าบาก เขาเป็นผู้หญิง ... ชีวิตผมวางแผนไม่ได้ เพราะเงินเรามันมีอยู่แค่นี้ มันไม่
มากมายอะไร ก็หากินไปวัน ๆ ในชีวิตก็ไม่เคยท าประกันชีวิตเลย ... ตอนนี้เงินผู้สูงอายุก็ยัง
ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าต้องใช้งบปี 63 ผมก็งง เขาบอกมันคร่อมเดือน เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้
ความร่วมมือ ไม่บอกว่าคุณลุงจะต้องท าอะไรอย่างนี้อย่างนั้น เขาก็เล่นโทรศัพท์ของเขาไป 
แล้วก็ส่งกระดาษให้เรากรอก เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคุณลุงงบประมาณปี 63 นะ พูดแค่นั้น
แหละ แต่ยังไงก็ต้องรอ เพราะเราไม่มีรายได้ทางไหนแล้ว เงินเก็บเราก็ไม่เคยมี ช่วงมีก็
หลานเรียนมั่ง แม่เสียมั่ง มันก็เลยหมด (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ  
หลังจากหยุดท างานเมื่อราวปี พ.ศ. 2550 บทบาทหลาย ๆ อย่างของลุงอ๊อดก็เปลี่ยนไป จาก

เดิมที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ร่วมอาศัย มีเพียงภรรยาเท่านั้นที่ท าหน้าที่หาเงินมา
จุนเจือค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ส่วนลูกชายของภรรยาก็ไม่เคยส่งเงินมาช่วยเหลือ มีเพียงแค่โทรมาคุยกับ
ภรรยาเท่านั้น ซึ่งลุงอ๊อดเองก็ไม่ได้สนิทกับลูกชายภรรยาเท่าไร จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ ซ ้ายังถูกดู
แคลน ลุงอ๊อดเล่าด้วยน ้าเสียงน้อยใจเพราะตนก็ท าหน้าที่เลี้ยงหลานอย่างดีมาโดยตลอด  

หลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับครอบครัว รวม ๆ แล้วก็เหมือนดูถูกดูแคลน คนใน
ครอบครัวนี่แหละ ภรรยาแล้วก็ลูกเขา เพราะเราไม่ได้ท างาน เขาคงลืมนึกไปมั้งว่าเราดูลูก
ให้เขาอยู่ เขามาทิ้งไว้ตั้งแต่ 3 เดือน ส่วนเขาแยกออกไปอยู่ต่างหาก ...  บทบาทในบ้านมัน
เปลี่ยนไป เมื่อก่อนเราเป็นหัวหน้า เรามีเงินเดือนเราก็จ่ายค่าห้อง หลังจากเราไม่มี
เงินเดือนเขา (ลุงอ๊อดหมายถึงภรรยา) ก็เริ่มมีพฤติกรรมดูถูกดูแคลนมาโดยตลอด ค่าเช่า
บ้านก็ 5,200 รวมค่าน ้าค่าไฟก็เกือบ 6,000 มาที่นี่เงินเดือนผมคิดแล้วก็ 8,000 กว่าบาทก็
อาจจะช่วยได้ครึ่งหนึ่ง ค่ายาผมก็ต้องจ่ายเอง ผมรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ของรัฐบาล 
เป็นความดัน เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ แล้วก็หัวเข่าไม่ค่อยดี เมื่อเช้ายังไม่ค่อยอยากพูดเลย
เพราะว่าปวดฟัน ปวดสองวันแล้ว ปวดจนบวม จะไปหาหมอมันต้องใช้เงิน อย่างน้อย ๆ ซี่
หนึ่งก็ 500 - 600 คือเราก็ไม่ได้มี (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562)  

ลุงอ๊อดยังคงอยากท าไปเรื่อย ๆ เพราะตนเองไม่มีเงินเก็บและยังไม่รู้ว่าหากวันหนึ่งตนเองและ
ภรรยาท างานไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้าน  

ถ้าเป็นไปได้ ก าลังมี ถ้าขาผมยังไม่เป็นอะไร ก็จะดูว่ามันไปต่อไหวไหม ใจผมอยากท าเกิน
ร้อย ถ้าเรื่องงานนะ เพราะเรามันไม่มีกิน ดีกว่าไปลักขโมยเขา เราท างานสุจริต ผมไม่เคย
อายใคร เพราะผมเรียนมาน้อย ... ผมมืดแปดด้านเกี่ยวกับอนาคต ถ้าไม่ได้ท างาน แล้วเงิน
ไม่มีใช้ ไม่มีเงินเช่าบ้าน แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน ผมคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะภรรยาผมเขา
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ไม่ให้ความร่วมมือ เขาก็มืดแปดด้าน ถามอะไรก็ไม่พูด มันก็เหมือนช้างเท้าหน้าเท้าหลัง
แหละ ถ้าไม่ก้าวตามกันไปมันก็ไปไม่ได้ ไม่เออไม่อา ไม่ช่วยคิดไม่อะไร เขาก็บอก “อยู่ไป
วัน ๆ พอ” มันพูดยากฮะ (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
ลุงอ๊อดเล่าว่าตนเองเป็นพนักงานคนแรกของโครงการ “60 ปี วัยเก๋า” เริ่มท างานเมื่อวันที่ 3 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ลุงอ๊อดท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 11.00 น. จนถึง 20.00 น. 
เมื่อถามว่าผู้สูงอายุที่ท างานที่นี่มีหน้าที่พิเศษหรือแตกต่างไปจากพนักงานทั่วไปยังไงบ้าง คุณลุงบอก
ว่าไม่มีเลย บางทีก็ท ามากกว่าด้วยซ ้า และต้องท าเป็นทุกอย่าง ส่วนค่าแรงก็ได้เท่ากับพนักงานพาร์ท
ไทม์ที่เป็นเด็กวัยรุ่น ซึ่งลุงอ๊อดคิดว่าเป็นค่าแรงที่น้อยมาก เมื่อเทียบค่าความสามารถและความตั้งใจ
ในการท างานของตน ลุงอ๊อดให้ความเห็นว่า 

ยืนแปดชั่วโมง แล้วก็ท าไม่ได้แค่เสิร์ฟนะ แต่ต้องท าได้ทุกอย่าง แต่ไม่เก่ียวกับแคชเชียร์ ไม่
เก่ียวกับห้องครัว เราต้องท าข้างนอกได้ทุกอย่าง กรณีนอกเหนือเสิร์ฟ ต้องท าตรงนี้แทน
เขาได้ มีงานเตา แล้วก็อาจจะเป็นล้างจาน เช็ดถู เสิร์ฟอาหาร ต้องท าได้หมด ... รู้สึกว่าจะ 
42 บาท ผมคิดว่ามันน้อยนะ ตอนแรกผมก็นึกว่ากรณีแบบผมอาจจะได้สูงหน่อย ผม
สามารถท าได้ทุกอย่าง ผมมองก็รู้ว่างานมันควรจะออกมายังไง (ลุงอ๊อด , สัมภาษณ์ 17 
ตุลาคม 2562) 

เมื่อทราบดังนั้นแล้วจึงถามลุงอ๊อดว่าคิดว่าท าไมบริษัทถึงมีนโยบายจ้างผู้สูงอายุ ลุงอ๊อดตอบเพราะเขา
ไม่มีพนักงาน ค่าแรงก็ถูกมาก โบนัสก็ไม่มี ขนาดเด็กที่ร้านที่ท ามานานหลายปียังอยากลาออกไปหา
งานใหม่เลย แต่ทีนี้เขาจบเพียงชั้นมัธยมก็เลยหางานไม่ได้ ซึ่งลุงอ๊อดก็น าไปเปรียบเทียบกรณีของ
ตัวเองอีกเช่นเคย เมื่อถามถึงความรู้สึกของหลังท างานได้ 15 วัน ลุงอ๊อดตอบอย่างเรียบเฉยว่าก็มี
ความสุขดี มีบ้างที่ถูกลูกค้าถามว่าคิดอย่างไรถึงยังมาท างานอยู่ ลุงอ๊อดก็ได้เพียงแต่ตอบไปว่าเพราะ
มันจ าเป็น เพราะไม่อยากจะตอบเยอะไปกว่านี้ แต่ที่เล่าก็เพราะเห็นว่าผู้ศึกษาน าไปใช้ในทางที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาท างานอีกครั้งและอยากท างานต่อไปเรื่อย ๆ เพราะไม่
อยากพ่ึงพาเงินคนอ่ืน (หมายถึงภรรยา) 

มีความสุขครับที่ได้ท างาน ภูมิใจนะว่าเรายังท างานได้อยู่ ยังไม่อยากเกษียณ ยังอยาก
ท างาน อย่างที่พูดครับว่าถ้าเรามีเงิน เราอยากกินอะไรก็กิน ถ้าเราไปเอาของคนอ่ืน เขาพูด
ว่าอะไรเราก็น้อยใจอีก เสียใจเปล่า ๆ (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 



 
 
 

87 
 

ลุงอ๊อดมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากโรคมะเร็งแล้วลุงอ๊อดยังมีโรคความดันและอาการปวด
หัวเข่าร่วมด้วย ซึ่งลุงอ๊อดเล่าว่าการต้องยืน 8 ชั่วโมงต่อวันส าหรับลุงอ๊อดแล้วเป็นเรื่องที่ทรมานมาก 
แต่ก็ไม่อยากบ่นหรือแสดงออกอะไร  

ถามว่าเหนื่อยมั้ย เหนื่อย เหนื่อย เหนื่อย (ลุงอ๊อดพูดย ้าอยู่อย่างนั้น) เจ็บร่างกาย แต่ก็ต้อง
ทน เจ็บหัวเข่ามากเลย แล้วยิ่งมาปวดฟันอีก มันเป็นอะไรที่ทรมานสุดยอด คนเขามาคุยกับ
ผมผมก็ไม่บอกว่าผมเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ ลูกค้าเขาชมว่า “คุณลุงแข็งแรงจังเลย” ผมก็
เฉย ๆ เพราะการท างานแบบนี้แล้วเราจะไปพูดแบบนั้นมันก็เหมือนไปออเซาะเขา มันไม่ดี 
ผมไม่ชอบเป็นคนแบบนั้น (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 

ดังที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นแล้วว่าลุงอ๊อดท างานที่ร้านฮอทพอทได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ลุงอ๊อดกล่าวอย่างท้อแท้ว่ารู้สึกเสียดายที่ต้องออกจากงาน ในช่วงแรกที่รู้สึก
เจ็บหัวเข่าทางหัวหน้าสาขาได้อนุญาตให้เขาหยุดพักงานได้ 1 อาทิตย์ แต่อาการของลุงอ๊อดไม่มีท่าที
ว่าจะดีขึ้นจึงได้ตัดสินใจลาออกมาดูแลหลานอยู่กับบ้านอย่างเคย ลุงอ๊อดเป็นคนท างานดี เมื่อเจ้านาย
เก่า ๆ ได้ข่าวว่าเขาก าลังว่างงานอยู่ก็มักจะโทรมาชักชวนให้ไปขับรถให้บ้างประปราย ท าให้ลุงอ๊อดมี
รายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ามาอยู่เรื่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ศึกษาได้แจ้งให้ลุงอ๊อดทราบว่ายังมีร้านธุรกิจ
อ่ืน ๆ อีกที่มีนโยบายว่าจ้างผู้สูงอายุ ลุงอ๊อดจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพร้อมรับปากว่าหากได้งานท า
แล้วจะติดต่อกลับมาหาผู้ศึกษาทันที  

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 ความตายดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับลุงอ๊อด เพราะเขายังคงกังวลถึงอนาคตข้างหน้าอยู่
ทุกวัน โดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย ลุงอ๊อดในวัย 61 ปีที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงคิด
ทบทวนกับตัวเองอยู่เสมอว่าน่าจะเรียนจบให้สูงกว่าเพ่ือที่จะสามารถหางานที่ดีท า นอกจากเรื่องที่อยู่
อาศัยแล้วลุงอ๊อดยังเป็นห่วงหลานชายเป็นอย่างมากเพราะค่อนข้างแน่ใจว่าหากวันใดลุงอ๊อดจากไป
หรือท างานไม่ไหวแล้วลูกติดของภรรยาก็คงจะไม่มารับลูกชายของเขากลับไปดูแลอย่างแน่นอน  

เรื่องความตายยังไม่คิด คิดอย่างเดียวคือที่อยู่อาศัย เพราะถ้าเกิดภรรยาเขาท างานไม่ได้ 
ผมก็ไม่มีรายได้ แล้วเราจะไม่มีที่อยู่ ... อยากเรียนให้สูง ๆ ผมมีปัญหาเร่ืองนี้กับการท างาน
เยอะ เมื่อก่อน เราไต่เต้ามาจากเล็ก ๆ แล้วพอมาถึงจะสุดแล้ววุฒิเราไม่ได้ เราก็เลยไม่ได้
ต าแหน่งตรงนั้น เขาบอกว่าเราการศึกษาน้อยให้เพื่อนเถอะนะ เพื่อนเรียนสูงกว่า (ลุงอ๊อด, 
สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2563) 
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นอกจากนี้ลุงอ๊อดได้เล่าเรื่องของคุณพ่อให้ฟังคร่าว ๆ ว่าตระกูลทางฝ่ายพ่อเป็นตระกูลที่
ค่อนข้างมีฐานะและมีหน้ามีตาในสังคม หลายคนที่นามสกุลเดียวกับลุงอ๊อดมีหน้าที่การงานที่ดี เป็น
หมอบ้าง ต ารวจบ้าง ทหารบ้าง หลังจากพ่อคุณพ่อเสียคุณแม่ของลุงอ๊อดก็ไม่ได้ติดต่อกับญาติทางฝ่าย
พ่ออีกเลย ซึ่งลุงอ๊อดก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรคุณแม่ เพราะคิดว่าท่านคงมีเหตุผลส่วนตัว ลุงอ๊อดยังบอก
อีกว่าตนเองอยากเป็นทหาร แต่เนื่องด้วยครอบครัวในตอนนั้นมีกันอยู่แค่สามคน คือ คุณแม่ พ่ีสาว 
และตัวลุงอ๊อด ลุงอ๊อดจึงไม่กล้าที่จะทิ้งแม่ไว้ล าพัง เมื่อทราบดังนั้นแล้วผู้ศึกษาจึงถามว่านอกจากการ
เป็นทหารแล้วลุงอ๊อดมีความฝันอะไรอีกหรือไม่ ลุงอ๊อดตอบว่าอยากเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ และอยาก
ไปอยู่ต่างจังหวัด   

เคยมีความฝันครับว่าจะท าร้านกาแฟ สมัยเมื่อ 20 ปีก่อน แล้วมันไม่ได้ ขนาดบ้านยังไป
ไม่ได้เลย แล้วเราจะไปท าร้านกาแฟ เป็นร้านโบราณง่าย ๆ นี่แหละ มันไม่ทันแล้ว เพราะ
บ้านเราไม่มี ถ้าจะมีบ้านก็คงต้องไปอยู่ต่างจังหวัด อยากไปอยู่สุพรรณ เพราะคุ้นเคย 
เพราะไปท าบุญบ่อย แถวตลาดสามชุก อยากไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดมากกว่า เพราะอยู่
กรุงเทพเราก็ท าอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีสตางค์ ท าร้านกาแฟ ขายกาแฟหน้าบ้านเล็ก ๆ ผมไปที่
อ่างทอง 2-3 วัน ไปบ้านเพื่อน ป้าเขาขายข้าวต้มทรงเครื่องอยู่ถ้วยละ 10 บาท ท าไมเขา
อยู่ได้ ผมก็ว่าถ้าผมมีเงินผมก็ท าอย่างนั้นได้ ผมรู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมันต้องปากกัดตีนถีบ ผม
มองคนเดี๋ยวนี้เข้ามาท างานที่กรุงเทพแล้วงง ตอนนี้มันเป็นแหล่งอะไรไปแล้วไม่รู้ แย่งกัน
หากิน (ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2562) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 ลุงอ๊อดมักจะบ่นถึงการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เสมอในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตนเอง
สมควรได้รับ จากวันที่พูดคุยกับลุงอ๊อดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ได้
กลับไปติดตามข้อมูลอีกครั้งทราบว่าลุงอ๊อดก็ยังคงไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุเหมือนเดิม ผู้ศึกษาจึงมี
ความเห็นในส่วนนี้ว่าภาครัฐควรให้ความรู้ผู้สูงอายุถึงสวัสดิการต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วน
สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ลุงอ๊อดให้ความเห็นว่าอยากให้รัฐบาลส่งเสริมผู้สูงอายุที่ไม่มีความมั่นคงด้าน
รายได้และเงินออมอย่างเขาให้ได้รับเบี้ยยังชีพมากขึ้น หรือจัดหางานที่รองรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เพราะในอนาคตข้างหน้าหากตนเองและภรรยาไม่สามารถท างานได้แล้วก็ไม่รู้จะน าเงินจากส่วนไหน
มาใช้ด ารงชีพ ซึ่งนอกจากร้านฮอทพอทแล้วลุงอ๊อดไม่ทราบเลยว่ายังมีร้านธุรกิจอื่น ๆ อีกที่มีนโยบาย
จ้างผู้สูงอายุตามโครงการที่รัฐบาลด าเนินการ  
 
 



 
 
 

89 
 

ล าดับที ่6 คุณละออ จันทพาส (ป้าต้อ) อายุ 62 ปี 
ต าแหน่งพนักงานประจ าร้าน 
ร้าน Café Amazon for Chance สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 ร้านกาแฟ Café Amazon for Chance เป็นโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด มีเป้าหมายเพื่อรองรับและสนับสนุนการมีงานท าของผู้พิการ เปิดทดลองให้บริการ 2 สาขาแรก
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการขายโดยผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา 
ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเพ่ือสังคมนี้มีอยู่ 7 สาขาด้วยกัน โดยสาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์นี้นับเป็นสาขา 7 เป็นสาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และเป็นการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อรองรับแรงงานสูงอายุในภายภาค
หน้าด้วย   
 ร้าน Café Amazon for Chance สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่
บริเวณข้างลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งติด
กับถนนกรุงเกษมที่ตัดผ่านด้านหน้า ภายในร้านถูกตกแต่งอย่างโล่งโปร่งและเรียบง่ายด้วยกระจกใส 
อิฐบล็อก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีที่นั่งรับรองลูกค้าไม่มากนัก ประกอบไปด้วยบาร์นั่งส าหรับ 4 คน โต๊ะ
ส าหรับ 2 คน 5 ตัว และ โซฟาส าหรับ 4 คน อีก 1 ตัว นอกจากนี้จะเป็นที่นั่งด้านนอกร้านซึ่งไม่ค่อย
เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ถึงแม้ว่าจะมีที่นั่งรับรองไม่มากแต่ร้าน Café 
Amazon for Chance สาขานี้ก็มีลูกค้าเดินเข้าออกอย่างไม่ขาดสาย และจะมากเป็นพิเศษในช่วงเช้า
และช่วงพักเที่ยงของเหล่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ท างานอยู่ละแวกนั้น จากการสอบถาม
ทราบว่าทางสาขามีพนักงานประจ าร้านทั้งหมด 7 คน ประกอบไปด้วย ผู้จัดการสาขา 1 คน พนักงาน
จากสาขาอ่ืนที่เข้ามาช่วยดูแลร้านชั่วคราว 1 คน พนักงานประจ าร้าน 1 คน และพนักงานประจ าร้าน
ที่เป็นผู้สูงอายุอีก 4 คน คือ ลุงหนึ่ง (61 ปี) ป้าเล็ก (64 ปี) ป้าต้อ (62 ปี) และป้านา (61 ปี) ความ
น่ารักอย่างหนึ่งที่ผู้ศึกษาสังเกตได้คือเครื่องแบบของพนักงานสูงอายุทุกคนจะมีป้ายชื่อติดไว้บน
หน้าอกพร้อมด้วยค าน าหน้าชื่อว่า “พ่อ...” หรือ “แม.่..” ขณะที่พนักงานที่อายุน้อยกว่าเองก็จะเรียก
พนักงานสูงอายุด้วยค าว่า “พ่อ” หรือ “แม่” เช่นเดียวกัน  
 “ป้าต้อ” เป็นพนักงานสูงอายุคนแรกท่ีผู้ศึกษาได้ท าการพูดคุยด้วย เนื่องจากในวันแรกของการ
ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลป้าต้อก าลังท างานในส่วนแคชเชียร์ซึ่งเป็นส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามากที่สุด ในการพบกันครั้งนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่หน่วยงานใน
กระทรวงฯ ก าลังมีประชุม ท าให้ทางร้านมีออเดอร์เข้ามาเป็นจ านวนมาก ลูกค้าขาจรรายอ่ืน ๆ จึง
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ต้องรอนานตามไปด้วย แต่กระนั้นป้าต้อก็ยังคงให้บริการอย่างใจเย็นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและทวนความ
ถูกต้องของรายการสินค้าให้ลูกค้าทุกคนฟัง กว่าบรรดาพนักงานในร้านจะจัดการกับรายการสินค้าที่
ตกค้างและรายการสินค้าใหม่ที่เข้ามาจนพอจะมีเวลาว่างเพ่ือปลีกตัวมาพูดคุยกับผู้ศึกษาก็เกือบสี่โมง 
ในช่วงเวลาอันแสนโกลาหลนั้นผู้ศึกษาจึงพอจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจร้านกาแฟอ่ืน ๆ 
กับ Café Amazon for Chance ได้ทันทีว่าในฐานะลูกค้า เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าร้านกาแฟเพ่ือ
สังคมนี้ให้บริการโดยผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้ให้บริการรวดเร็วทันใจเหมือนร้านกาแฟทั่วไป โดยเฉพาะ
ในเวลาเร่งด่วนหรือมีลูกค้ามาก การให้บริการบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง เช่น รายการ
สินค้า ความเพียงพอของที่นั่งรับรองลูกค้า ฯลฯ ความเข้าใจและความใจเย็นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้า
ควรค านึงถึงมากที่สุดเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ร้านกาแฟรูปแบบใหม่นี้ จากการพูดคุยกับป้าต้อพบ
ประเด็นดังนี้  

   

 

ภาพที่ 19-20  ร้าน Café Amazon for Chance  
สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ  
 “ป้าต้อ” หรือ “แม่ต้อ” เป็นผู้หญิงรูปร่างเล็ก เรียบร้อยและอารมณ์ดี เวลาพูดหรือเล่าถึงอะไร
สักอย่างป้าต้อมักจะยิ้มหรือหัวเราะไปด้วยเสมอ ถึงแม้จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่จาก
การพูดคุยกันผู้ศึกษาก็พอจะทราบได้ว่าเธอต้องเป็นคุณป้าที่ใจดีอย่างแน่นอน ป้าต้อมีพ้ืนเพเป็นคน
จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ย่านราชวัตรใกล้สถานีรถไฟสามเสนกับสามีที่เป็นอดีตข้าราชการ
ทหาร ป้าต้อจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา และระดับปริญญาโทจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรีป้าต้อได้งานท าเป็นครูชั้น
ประถมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านสามเสนแล้วจึงย้ายไปสอนอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในละแวก
เดียวกัน ป้าต้อประกอบอาชีพเป็นครูมาโดยตลอดจนกระทั่งอายุได้ 61 ปี ด้วยอายุของป้าต้อทาง
ผู้บริหารจึงสอบถามความสมัครใจของเธอว่าต้องการจะหยุดการท างานหรือไม่ หากต้องการทาง
โรงเรียนจะมีค่าชดเชยให้เป็นเงินเดือนจ านวน 10 เดือน เนื่องมาจากโรงเรียนที่เธอสังกัดอยู่ในตอนนั้น
ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจากจ านวนเด็กนักเรียนที่น้อยลงท าให้งบในการจ้างครูน้อยลงไปด้วย 
หลังจากตัดสินใจเกษียณป้าต้อใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการพักผ่อนอยู่กับบ้านจนเวลาล่วงเลยไปถึง 7 
เดือน ป้าต้อเริ่มรู้สึกหดหู่กับการมีชีวิตเช่นนั้นประกอบกับการเป็นครูในโรงเรียนเอกชนที่ถึงแม้ ว่าจะ
ได้รับเงินชดเชยหลังจากเกษียณ แต่เงินก้อนนั้นรวมถึงเงินเก็บส่วนตัวนับวันก็จะมีแต่ร่อยหรอลงไป
เรื่อย ๆ เธอจึงคิดว่าหากได้ท างานก็คงจะดีแล้วจึงตัดสินใจเดินทางไปลงชื่อสมัครงานกับกรมแรงงาน 
เจ้าหน้าที่แนะน าให้ป้าต้อไปสมัครงานกับห้างร้านแห่งหนึ่ง ป้าต้อก็ไปแต่ก็รู้สึกเฉย ๆ สมัครทิ้งไว้อย่าง
นั้น หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับมาบอกว่ามีงานชงกาแฟ ป้าต้อจึงตัดสินใจลองมาท าดู 
ซึ่งก็คือที่ Café Amazon for Chance สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นี้ 

โรงเรียนเอกชนนี่อยู่ได้ถึง 70 เลย ถ้าท าไหว แต่ตอนนี้โรงเรียนมีเด็กน้อยลง คนที่อายุ 60 
ปีขึ้นไปเขาก็ทยอยให้เกษียณ มีเงินเดือนให้ 10 เดือน โรงเรียนเขาก็คุยกับเราว่าโรงเรียน
เร่ิมเด็กน้อยลง ไม่มีเงินจ้าง ครูก็ค่อย ๆ ทยอยออกกันไป ครูที่เหลืออยู่ก็สอนวิชาเพิ่มมาก
ขึ้น ... ไปสมัครที่กรมแรงงาน ใกล้ ๆ กระทรวงกลาโหม บอกเขาว่าอยากมาท างาน ไม่
อยากอยู่เฉย ๆ เขาก็แนะน าให้ไปท าที่ xxx เราก็ไปดูแต่ก็เฉย ๆ สมัครทิ้งไว้อย่างนั้น มา
ตอนหลังเขาก็โทรไปว่ามีงานชงกาแฟเอาไหม ชงได้ไหม แต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ Amazon 
ป้าก็เลยลองมาท าดู (ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 
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ภาพที่ 21  ป้าต้อ 
2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 

ป้าต้อยอมรับว่า ณ เวลานี้เธอรู้สึกว่าตนเองเริ่มแก่ลงแล้ว ทั้งจากลักษณะภายนอก การ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ไม่สามารถท าได้อย่างกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อน แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังรู้สึกว่า
ตนเองยังสามารถท างานได้อยู่ เพียงแค่ท าได้ช้าลงเท่านั้น 

ก็เพิ่งจะมาเร่ิมรู้สึกแก่ลงก็ตอนนี้แหละ รูปร่างหน้าตาเราก็ว่าเราแก่ลง แล้วก็เร่ิมรู้สึกตกใจ
ง่าย จะเดินข้ามถนนก็กลัว ไม่คล่องแคล่วมากเท่าไร อยากจะเดินเร็ว ๆ มันก็ไม่ได้ มัน
เหนื่อย แต่ถ้าเรื่องการท างานก็ไม่รู้สึกว่าแก่นะ เราว่าเรายังท าไหว เพราะว่าใจเรายังสู้อยู่ 
ยังไหวอยู่ ... เวลาเห็นผู้สูงอายุที่เขาร ่ารวยเราก็ชื่นชมเขา ดีใจกับเขา ที่เขาไม่ล าบาก กับ
ผู้สูงอายุที่ล าบากก็รู้สึกว่าน่าสงสาร เพราะไม่มีคนดูแล เจ็บป่วยขึ้นมาใครจะดูแล (ป้าต้อ , 
สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 ป้าต้อมีกระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างดี เธอและสามี
ไม่มีบุตรแต่ก็ไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ ให้ต้องกังวล เธอเล่าว่าได้ท าประกันชีวิตไว้ด้วยกัน 3 ฉบับ ซึ่งผ่อน
จ่ายหมดแล้ว 1 ฉบับ ท าให้เธอได้รับเงินเวนคืนจากประกันฉบับนั้นทุกปี ปีละ 10,000 บาท ทุกวันนี้
ป้าต้อและสามีจึงมีทุนทรัพย์จากหลายแหล่ง ทั้งเงินเก็บส่วนตัว เงินชดเชยที่ทางโรงเรียนให้ เงิน
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เวนคืนรายปีจากกรมธรรม์ประกันชีวิต และเงินที่เธอได้จากการท างานที่นี่ ป้าต้อกล่าวว่าถึงแม้ว่าเงิน
ที่ได้จากการท างานที่นี้จะไม่ได้เป็นจ านวนที่มากมายอะไรแต่ก็ดีกว่าไม่หาเพ่ิมเพราะการเป็นครูใน
โรงเรียนเอกชนนั้นไม่มีหลักประกันหรือสวัสดิการพิเศษเหมือนข้าราชการครูที่สามารถเบิกหรือใช้สิทธิ์
ข้าราชได้ หากอยู่เฉย ๆ ก็จะมีแต่หมดลงไปเรื่อย ๆ   

ตอนเรียนจบพ่อเขาก็คะยั้นคะยอให้ไปสอบบรรจุ แต่เราคิดว่าสอนเอกชนก็เงินเยอะแล้ว มี
เงินเดือน มีรายได้พิเศษจากการสอนพิเศษ เราก็เลยไม่มุ่งเรื่องสอบบรรจุเป็นครูรัฐบาล เพิ่ง
มารู้สึกว่าคิดผิดก็ตอนเราจะเลิกท างานแล้วว่ารัฐบาลมันมั่นคงกว่า เอกชนนี่มันเหมือนเงิน
เยอะ คือได้จากการสอนเสริมตอนเย็น สอนการบ้าน มีเปิดสอนวันเสาร์ เปิดสอนตอนปิด
เทอมซัมเมอร์ แต่พอเกษียณแล้วเราไม่มีหลักอะไรเลย ... ช่วงที่เราท างานเราก็เก็บไว้บ้าง 
ประกันก็ท าครบทุกด้าน ท าไว้ 3 ฉบับ เป็นจังหวะที่ดีของเราที่ตอนเรา 60 ปีประกันเรา
ครบหมดเลย ฉบับหนึ่งก็ได้เงินคืนมาแล้ว อีกฉบับก็คุ้มครองการเสียชีวิต แต่สุขภาพไม่ได้
ท า อีกฉบับก็จะได้คืนทุกปี ปีละ 10,000 ตลอดชีวิต (ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 
2563) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
 หลังจากเกษียณออกมาด้วยความสมัครใจ ป้าต้อก็ใช้เวลากว่า 7 เดือนไปกับการพักผ่อนอยู่กับ
บ้าน ส่วนสามีของป้าต้อซึ่งเป็นอดีตขาราชการทหารมักจะออกไปช่วยงานเจ้านายเก่า ป้าต้อจึงต้องอยู่
บ้านล าพัง ป้าต้อเล่าอย่างเขินอายว่าหลังจากเกษียณออกมาก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรท าเป็นพิเศษ แต่สิ่ง
หนึ่งที่เธอรู้สึกว่าตนเองเริ่มเปลี่ยนไปคือเมื่อออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วเธอรู้สึกว่าทุกอย่างมันวุ่นวาย
ไปหมด ป้าต้อกลายเป็นคนขี้ตกใจ กลัวแม้กระทั่งเสียงรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ท่ีคุ้นเคย เมื่อสังเกต
ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ป้าต้อจึงเดินทางไปที่กระทรวงแรงงานเพ่ือหางานท าและหวัง ว่า
การมีอะไรท าเล็ก ๆ น้อย ๆ จะสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกเบื่อหน่ายของตนเองได้  

ตอนเกษียณออกมาก็รู้สึกสบายนะ รู้สึกสบายใจ เพราะเรายังมีเงินเดือนอยู่ไง ก็ดูแลตัวเอง
ไป นอนบ้าง ดูละครบ้าง ออกก าลังกายบ้าง แต่ที่รู้สึกพอออกมาข้างแล้วรู้สึกแปลก ๆ 
เพราะเราอยู่แต่บ้าน พอเห็นรถวิ่งไปมาก็รู้สึกว่ามันวุ่นวาย ทุกอย่างมันหนวกหูไปหมด จะ
เดินข้ามถนนยังไม่กล้าเลย (ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

 ป้าต้อเล่าย้อนไปถึงความเสียดายในหน้าที่การงานของตนว่าเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นนาง
พยาบาล แต่เธอมีข้อจ ากัดเรื่องความสูงเลยท าให้ไม่สามารถเดินตามความฝันนั้นได้ เมื่อเรียนจบจาก
คณะครุศาสตร์ คุณพ่อของป้าต่อก็คะยั้นคะยอให้ไปสอบบรรจุข้าราชการครู แต่ตอนนั้นเธอเห็นว่าการ
เป็นครูเอกชนก็ได้เงินมากพอแล้ว ทั้งจากเงินและเงินสอนพิเศษ เธอจึงไม่ได้ใส่ใจจะไปฟังผลสอบ  
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เสียดายที่ว่าเรามัวหลงโรงเรียนเอกชน เราคิดว่าเงินมันเยอะ เราเลยไม่ได้เป็นข้าราชการ 
เพิ่งมาส านึกผิดทีหลังตอนเกษียณนี่แหละ ตอนท างานใหม่ ๆ พ่อก็บอกไปสอบนะลูก ป้าก็
ไปสอบที่มุกดาหาร แต่ไม่ไปฟังผลสอบ เราแค่โทรไปเขาก็บอกไม่ได้ สมมติเราได้เป็นตัว
ส ารองแต่เขาเอาคนอ่ืนแทนที่เราไปเราก็ไม่รู้ นี่คือความผิดพลาดที่ป้าต้อเสียดาย (ป้าต้อ, 
สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
 เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาท างานอีกครั้ง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ป้าต้อและพนักงาน
สูงอายุคนอ่ืน ๆ ได้เดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟและฝึกภาคปฏิบัติถึงวิธีการชงเครื่องดื่มในแบบของ 
Café Amazon ที่สาขาพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า ป้าต้อเล่าว่าการฝึกที่นั่นผู้สูงอายุจะได้กับการอบรมให้
ชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องมือแบบที่ใช้ในร้าน Café Amazon ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าแบบที่
ใช้ใน Café Amazon for Chance ป้าต้อและพนักงานสูงอายุคนอ่ืน ๆ ฝึกอยู่ที่นั่นได้ประมาณ 1 
เดือน ร้าน Café Amazon for Chance ถึงเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 
2563 นับตั้งแต่วันที่เปิดร้านนั้น Café Amazon for Chance สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ก็มีแขกผู้ใหญ่จากหน่วยงานข้าราชการมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอด  
 ปัจจุบันป้าต้อท างาน 6 วันต่ออาทิตย์ แต่เนื่องจากร้านกาแฟสาขานี้ตั้งอยู่ในสถานที่ท างาน ท า
ให้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีลูกค้าไม่มาก ผู้จัดการจึงแจ้งกับพนักงานสูงอายุว่าหากต้องการจะหยุดใน
วันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ได้ ป้าต้อเล่าถึงความรู้สึกของเธอว่าท างานที่นี่ไม่เหนื่อย แต่ว่าเมื่อยขา เพราะว่า
ต้องยืนทั้งวัน ถึงแม้ว่าทางร้านจะอนุญาตให้นั่งพักได้แต่ก็มีลูกค้าเข้าตลอด จะได้พักจริง ๆ ก็ต่อเมื่อถึง
เวลาพักทานข้าว ป้าต้อเสริมว่าตอนท างานเป็นครูก็รู้สึกภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองได้รับการให้เกียรติจาก
ผู้ปกครอง เมื่อได้มาท างานประเภทบริการที่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันเท่าไร เพราะลูกค้าส่วนใหญ่
มองพนักงานสูงอายุในลักษณะเอ็นดูและเมตตา มีน้อยคนมากที่ต าหนิการให้บริการที่ล่าช้า   

ตอนนี้ก็พอคล่องแล้ว ตอนฝึกที่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเครื่องมันไม่ใช่แบบนี้ ที่นั่นเครื่องจะ
เป็นแบบกดน ้าร้อน กดชา แล้วก็มา Stamp แต่ที่นี่มันออกมาเลย เรากด Latte ก็ได้ 
Latte เขาท าส าหรับผู้สูงอายุโดยตรง ไม่ต้องจ าอะไรมากมาย ... ป้าท าหกโมงเช้าบ้าง เจ็ด
โมงเช้า แปดโมง สลับกันไป ท าวันละ 8 ชั่วโมง ได้หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวัน แต่ว่าผู้จัดการ
บอกว่าเสาร์อาทิตย์จะหยุดก็ได้เพราะว่ายอดไม่เยอะ ถามว่าเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อย แต่
เมื่อย เพราะงานมันเป็นลักษณะที่ต้องยืน นั่งนานไม่ได้เพราะลูกค้าจะเข้าออกตลอดเวลา 
ตอนนี้ก็มีหน่วยงานอ่ืนมาเยี่ยม มาดูแลตลอดเวลา ... เป็นประสบการณ์ใหม่เลย เพราะว่า
เป็นครูมันก็มีเกียรติ ผู้ปกครองเขาให้เกียรติ นับถือ ที่นี่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างมาก
เท่าไหร่ โชคดีที่กระทรวงเขาสนับสนุนผู้สูงอายุ คนเห็นก็จะเป็นลักษณะเมตตามากกว่า ไม่
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เคยเห็นที่ไหน เราท าช้าหน่อยเขาก็ไม่ได้ติติงอะไร บางคนเขาอยู่ไกล เขามาเลยนะ อยาก
มาเห็น เห็นลงในทีวี ส่วนมากเราก็เจอคนดี ๆ นะ แล้วผู้จัดการร้านเขาก็ไม่กดดัน เขาค่อย 
ๆ ฝึกเราไป ท าผิดเขาก็บอกไม่เป็นไร ท าใหม่  (ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

 

ภาพที่ 22  ป้าต้อขณะท างาน 

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 ถึงแม้ว่าป้าต้อจะรู้สึกเสียดายที่ไม่คว้าโอกาสในการสอบบรรจุครูเอาไว้ซึ่งท าให้พลาดสวัสดิการ
หลาย ๆ อย่าง แต่เธอก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับเรื่องที่ไม่คาดคิดเอาไว้อย่างรอบ
ครอบดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น นอกจากเงินเดือนชดเชยที่ทางโรงเรียนให้ เงินเก็บส่วนตัว เงินเวนคืน
จากประกันชีวิต และเงินจากการท างานที่ Café Amazon for Chance ป้าต้อยังมีการวางแผนไว้ใน
กรณีที่เธอเสียชีวิตไว้ด้วยเช่นกัน โดยเธอเล่าอย่างสบาย ๆ ว่าเธอค่อนข้างปล่อยวางกับชีวิตแล้ว แค่
อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุข อะไรที่พอยังท าไหวก็อยากจะลองท า แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงเป็นห่วง
หลานอยู่ดี ยิ่งวันนี้มีเหลนเพ่ิมขึ้นมาก็ยิ่งเป็นห่วง ป้าต้อเสริมว่าเธอตั้งเป้าไว้ว่าจะท างานที่ร้านกาแฟนี้
สักหนึ่งปี หลังจากนั้นเธอจะโยกย้ายไปอาศัยและเปิดธุรกิจส่วนตัวร่วมกับหลาน หากยังพอสอนพิเศษ
ไหวก็อยากจะสอน  
 ส าหรับเรื่องทรัพย์สินเธอเองได้มีการตระเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็จะยก
ให้สามี พ่ีสาว หลาน และเหลน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีเงิน ช.พ.ค. หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่คล้ายเป็นการเรี่ยไรเงินจากครูทั่วประเทศเพ่ือมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพให้แก่ครูที่เสียชีวิต ป้าต้ออธิบายว่าหากเสียชีวิตครูที่ท า ช.พ.ค. ไว้จะได้เงิน
ประมาณ 1,200,000 ทุกคน ซึ่งมาจากเงินที่หักจากเงินเดือนของครูทุกคนทั่วประเทศ จะหักมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับจ านวนคนที่เสียชีวิตในเดือนนั้น ๆ  
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อนาคตข้างหน้าก็กะว่าเราจะอยู่ที่นี่สักปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปท าธุรกิจส่วนตัวกับหลาน เช่น 
เรายังสอนพิเศษไหวอยู่ก็เปิดสอน แล้วหลานก็เปิดขายของไป ถ้าเกิดป้าต้อเสียไปก็จะมีเงิน 
ช.พ.ค. ก็จะได้เงินล้านกว่าบาท ประมาณ 1,200,000 บาท สมมติครูที่ไหนเสียเราก็จ่ายไป
ศพละประมาณ 500-600 บาท ถ้าเราเสีย ครูทั่วประเทศไทยเขาก็จะจ่ายให้เราเหมือนกัน 
อันนี้ได้ทั้งข้าราชการแล้วก็เอกชน เขาจะหักเงินจากบัญชีเราเลย ถ้าเราเสียเงินจากจุดนี้ก็
จะช่วยให้ลูกหลานอยู่ได้ ครูบางคนเขาก็ไม่ได้ถึงล้านเพราะเขากู้ออกมาใช้ก่อนจะเสียก็มี 
(ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 ในฐานะครูโรงเรียนเอกชนที่ค่อนข้างทราบถึงความแตกต่างระหว่างการท างานในภาคเอกชน
กับการเป็นข้าราชการ ป้าต้อให้ความเห็นเรื่องการเกษียณอายุว่าหากเป็นข้าราชการควรมีเกณฑ์ปลด
เกษียณที่อายุ 60 ตามที่เป็นอยู่ เพราะหลังเกษียณข้าราชการยังคงได้รับรายได้เป็นเงินบ าเหน็จหรือ
บ านาญอยู่ แต่หากเป็นภาคเอกชนไม่ควรมีเกณฑ์อายุมาเป็นกรอบก าหนดว่าพนักงานคนใดถึงคราวที่
จะเกษียณอายุงานได้แล้ว เพราะล าพังเงินเดือนจากการท างานก็ไม่ได้มากมายอะไร หากเกษียณออก
มาแล้วไม่มีเงินส ารองก็จะยิ่งล าบาก เพราะไม่มีสวัสดิการเบิกได้เหมือนตอนท างาน “อยากให้มี
บ าเหน็จบ านาญให้ เกษียณแล้วก็น่าจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ สวัสดิการของพ่อแม่ สามี ลูกเต้าอะไร
แบบนี้ก็ควรจะเบิกได้ เพราะว่าโรงเรียนเอกชนถ้าเราออกเราก็เบิกไม่ได้แล้ว” 
 นอกจากนี้ป้าต้อยังเสนอว่าการท างานของผู้สูงอายุควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเพราะ
ผู้สูงอายุก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยไปกว่าวัยท างาน อีกท้ังงานที่ท าก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน 

การท างานเหมือนกันเลย ไม่ได้แตกต่างเลย แต่ว่าเขามีค่ารถให้ ผู้จัดการเขาขอค่ารถให้ ถ้า
ท างานเกิน 160 ชั่วโมงต่อเดือนเราก็จะได้เงินเพิ่มอีก 1,000 บาท รู้สึกว่ามันน้อยมากเลย 
ตอนเป็นครูได้ 15,000 บาท ที่นี่ไม่รู้ 10,000 จะได้หรือเปล่า แต่ช่วงนี้ก็ได้ประมาณนี้
แหละ เพราะเป็นช่วงทดลองงาน 4 เดือน หักค่าเสื้อผ้าอีก แต่ถ้าผ่าน 4 เดือนแล้วเขาก็คืน
ให้ (ป้าต้อ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563) 

ล าดับท่ี 7 คุณธานินทร์ จิตระพันธุ์ (ลุงหนึ่ง) อายุ 61 ปี 
ต าแหน่ง พนักงานประจ าร้าน 
ร้าน Café Amazon for Chance สาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 “ลุงหนึ่ง” เป็นพนักงานที่มีอายุงานน้อยที่สุดในบรรดาพนักงานสูงอายุทั้งหมด ลุงหนึ่งเป็นคน
อารมณ์ดี เสียงดัง และช่างพูดช่างคุย ลุงหนึ่งดูอ่อนกว่าวัยพอสมควรเพราะยังท างานได้อย่าง
คล่องแคล่วและรวดเร็ว 
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1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
 ลุงหนึ่งเล่าว่าตนเป็นคนจังหวัดสงขลาและได้เลือกมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเพราะอยากผจญภัยกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ หลังจากเรียนจบ
ลุงหนึ่งเลือกที่จะไม่กลับไปท างานที่บ้านเกิด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงทางภาคใต้ 
ประกอบกับลักษณะการท างานข้าราชการของคุณพ่อที่ต้องย้ายที่ท าการไปเรื่อย ๆ ลุงหนึ่งจึงเลือกที่
จะท างานและใช้ชีวิตอย่างอิสระในกรุงเทพเรื่อยมา ลุงหนึ่งเป็นคนชอบอ่านหนังสือและสนใจ
ประวัติศาสตร์เป็นที่สุด ทั้งยังมีความฝันว่าอยากจะเรียนต่อด้านประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาโท ลุ ง
หนึ่งไม่มีพันธะในเรื่องครอบครัวเพราะยังไม่ได้แต่งงาน แต่ลุงหนึ่งก็มีแฟนที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่
เรียนสมัยมหาวิทยาลัย ทว่าด้วยลักษณะการใช้ชีวิตที่ต่างกันจึงท าให้ทั้งคู่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ก่อน
หน้านี้ลุงหนึ่งประกอบอาชีพมาหลายอย่าง ทั้งพนักงานขายรถยนต์มือสอง ธุรกิจขายตรง ติวเตอร์ 
หรือแม้กระทั่งนักสืบ จนกระทั่งลุงหนึ่งอายุได้ 59 ปี คุณแม่ของลุงหนึ่งประสบอุบัติเหตุกระดูกสะโพก
หัก ลุงหนึ่งจึงจ าเป็นต้องหยุดท างานและลงไปดูแลคุณแม่อย่างเต็มตัวที่บ้านเกิดเป็นเวลา 9 เดือน  
ปัจจุบันคุณแม่ของลุงหนึ่งหายดีแล้วและลุงหนึ่งเองก็ได้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพตามเดิมแล้ว  
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลุงหนึ่งได้เดินทางไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขณะที่
เดินชมซุ้มต่าง ๆ ที่หน่วยงานจากหลายภาคส่วนได้มาออกร้านที่ท้องสนามหลวงก็ได้มีตัวแทนจาก
กระทรวงมหาดไทยเข้ามาสอบถามว่าตอนนี้ท างานอะไรอยู่ ชงกาแฟเป็นไหม หลังจากเสวนากันได้สัก
พักลุงหนึ่งจึงทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ ผ่านมาได้สักพักก็ได้รับการติดต่อกลับจากทางกระทรวงฯ ว่าตอนนี้ร้าน 
Café Amazon ก าลังมีโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ หลังจากท่ีตกปากรับค าไปและผ่านการสัมภาษณ์กับ
เจ้าหน้าที่โครงการเรียบร้อยจึงได้เข้ามาฝึกวิธีการชงกาแฟที่ร้านเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 
หลังจากฝึกได้เพียง 7 วัน ร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 7 นี้ก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ  

พอดีเขามีราชพิธีที่ท้องสนามหลวง วันที่มีขบวนเรือ พี่ก็ไปดู ลักษณะเขามีการจัดงานของ
กระทรวงต่าง ๆ เขาไปออกร้าน พี่เห็นซุ้มของกระทรวงมหาดไทย แล้วพี่อยากได้กระเป๋า 
พี่ก็เดินไปขอกระเป๋า แล้วมีพี่คนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทยเดินมาถามว่ามาท าอะไรก็
บอกไปว่ามาดูขบวนเรือ คุยกันไปเร่ือยเปื่อย แล้วเขาก็ถามว่ามีงานมีการท าหรือยัง ผมก็
บอกว่าผมยังว่างอยู่ ยังไปเที่ยวอยู่ เขาก็ถามอายุ ชวนไปนั่งคุย แล้วเขาก็บอกว่ามีงาน
ส าหรับผู้สูงอายุ เย็บ ปัก ถัก ร้อย แกะสลัก ท ากับข้าว อะไรแบบนี้ แล้วก็ถามว่าคุณลุง
พอจะสนใจอาชีพพวกนี้บ้างไหม พี่ก็บอกว่ากับข้าวพอท าเป็น แต่พวกเย็บปักสายตาผมไม่ดี
แล้ว แล้วก็มีงานคล้าย ๆ ท าขนมอะไรแบบนี้ ผมก็บอกว่าแบบนี้ผมคงไม่ถนัด นั่งคุยสักพัก
ก็ถามว่าคุณลุงชอบทานกาแฟไหม  พี่ก็บอกว่าชอบทานครับ เสร็จแล้วเขาก็บอกชงกาแฟ
กินเองไหม ถ้าคุณชงกาแฟกินเองได้ก็คงจะชงให้คนอ่ืนกินได้ เขาก็แนะน าว่ามีงานชงกาแฟ 
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แต่ไม่ได้บอกว่าที่ Amazon หลังจากนั้นเขาก็โทรมาให้ไปสัมภาษณ์ ... ก่อนหน้าเราก็ต้อง
มาดู มารู้จักระบบร้านก่อน แล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลสอนเราเรื่องวัตถุดิบ ส่วนผสม 
กว่าจะมาเป็นกาแฟ ขั้นตอนการผลิต เครื่องไม้เครื่องมือ การเปิดร้าน มีการสาธิตช้า ๆ ให้
เราดู แล้วก็ให้เราท าตาม เขามีสูตร เราต้องท าตามเป๊ะ  ๆ เตรียมน ้าแข็งยังไง ใส่เท่าไร ใช้
ชาประเภทไหน (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2563) 

 

ภาพที่ 23  ลุงหนึ่ง 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 
ตลอดการสนทนาลุงหนึ่งเรียกแทนตนเองด้วยค าว่า “พ่ี” เสมอ แถมยังแซวผู้ศึกษาอย่างข า

ขันว่าหากการสนทนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการศึกษา ผู้ศึกษาก็เป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง ลุงหนึ่ง
กล่าวว่ายังไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนแก่เพราะก็ยังเป็นคนเดิมที่ใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญ ด้วยความที่ไม่มีภาระ 
เวลามีเพ่ือนฝูงมาชักชวนลุงหนึ่งไปที่ไหน ลุงหนึ่งจะตอบทันทีว่าเมื่อไร เรียกได้ว่าเป็นคนที่พร้อมลุย
กับทุกสถานการณ์และกับทุกคนอยู่เสมอ นอกจากนี้ลุงหนึ่งยังให้มุมมองต่อผู้สูงอายุไว้อย่างน่าสนใจ
ว่าผู้สูงอายุก็เหมือนผลไม้ จะอร่อยก็ต่อเมื่อมันสุกได้ที่แล้ว ก็เหมือนกับคนที่ยิ่งอายุมากข้ึนก็ยิ่งมากไป
ด้วยประสบการณ์ ผู้สูงอายุจึงไม่ใช่คนที่หมดประสิทธิภาพ  

อย่าไปเรียกว่าผู้สูงอายุ ฟังแล้วมันดูตลก ก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนเดิม คนอายุมากก็เหมือนผลไม้
สุก คือหง่อมแล้ว แต่คนเราต้องกินผลไม้สุก ใครจะไปกินผลไม้อ่อน ๆ เหมือนทุเรียนน่ะ 
ใครจะไปกินทุเรียนดิบ ยิ่งแก่ยิ่งประสบการณ์เยอะ  ... แก่ไม่แก่คนเขาไปคิดเอง แต่ผมไม่
คิด แล้วอีกอย่างเราไม่มีภาระ ผมพร้อมที่จะไปผจญภัยกับคุณ เพื่อนโทรมาถามว่าว่างไหม 
พี่ก็ตอบเลยเมื่อไร เหมือนคาวบอยน่ะ ขอเพียงแค่มีปืนก็ไปได้ทุกที่ (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 
มกราคม 2563) 
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3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 “เงินมันก็มีส่วนเพราะค่าครองชีพมันสูงขึ้น” ลุงหนึ่งกล่าวถึงเหตุผลที่แท้จริงในการมาท างานที่ร้าน

กาแฟแห่งนี้ ลุงหนึ่งเล่าอย่างเปิดอกว่าสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองไม่ค่อยดีนัก หากไม่ได้ท างาน
ก็ไม่มีเงินใช้ ตนไม่มีเงินเก็บ ประกันชีวิตก็ไม่ได้ท าไว้ หากเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้นก็คงใช้วิธีหยิบยืมเงิน
จากเพ่ือนฝูงเหมือนที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ลุงหนึ่งมีรายได้จากการท างานที่ร้าน Café Amazon for 
Chance เงินผู้สูงอายุ 600 บาท และเงินสวัสดิการแห่งรัฐอีก 100 บาท ลุงหนึ่งเสริมว่าในอนาคตหาก
เกิดอะไรขึ้นก็คงจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง  

ประกันไม่มี เงินเก็บไม่มี หนี้สินไม่มี แต่รู้ที่เขาให้เงิน บางคนเขาไม่รู้ เขาให้ทุกเดือน เดือน
ละ 100 บาท เงินผู้สูงอายุ 600 บาท ก็ได้ แต่นี่เขาให้อีก 100 บาท ทุกคนที่มีบัตร ไม่
เก่ียวกับ 600 บาทของรัฐบาล  แต่เขาไม่ได้หมดทุกคน เขาให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ... พูดอย่างไม่อายเลย ยืมเพื่อน พี่ก็ไม่ได้เป็นคน
กว้างขวางอะไรหรอก แต่เราพอมีเพื่อนที่จะพึ่งพาอาศัยได้ เพื่อนที่เคยล้มลุกคลุกคลานกัน
มา เราก็หยิบยืม เพื่อนเขาก็รู้ว่าพี่ไม่มีนิสัยฟุ่มเฟือย บางทีก็อยากจะฟุ่มเฟือยแต่มันไม่มี 
เขาก็ถามว่าจะเอาเท่าไร ก็บอกว่ามึงก็รู้ กูแค่กินข้าว กินน ้า กินกาแฟ สูบบุหรี่ มันก็รู้ว่าพี่
ไม่เที่ยวอะไรเละเทะ มันก็บอกว่าเดือดร้อนอะไรก็บอก (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 
2563) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
“ตอนที่เลิกสอนพิเศษแล้วลงไปดูแม่พ่ีก็ไม่ได้คิดว่าพ่ีเกษียณ” ลุงหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่มี

ความรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้เกษียณเพราะท างานมาโดยตลอดและยังไม่คิดจะหยุดท างาน สาเหตุหนึ่งก็
เป็นเพราะว่าลุงหนึ่งนั้นตัวคนเดียว ถึงแม้จะมีแฟนแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน อีกทั้งค่าครองชีพในกรุงเทพก็
ค่อนข้างสูง หากหยุดท างานก็จะกลายเป็นภาระให้แก่วัยท างานที่ต้องเสียภาษีเพ่ือน ามาจ่ายเป็น
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นโชคดีของลุงหนึ่งที่ทางหอพักที่เช่าอาศัยอยู่ช่วยลดหย่อนค่า
เช่าให้ถึง 3 งวด ทุกวันนี้ลุงหนึ่งจึงจ่ายค่าที่พัก 9 งวดต่อปีเท่านั้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไป
ได้มาก “ถ้าไม่ได้มาท างานที่นี่ก็คงจะเที่ยว ไปบ้านคนโน้นคนนี้ แต่พ่ีไม่ทานเหล้า แล้วพ่ีก็ชอบอ่าน
หนังสือ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองทุกเรื่อง” 

จากการถกเถียงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าลุงหนึ่งเป็นคนที่รู้เท่าทันถึงสถานการณ์
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะชอบอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารบ้านเมือง ลุงหนึ่งมักจะน า
มุมมองของตนเองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ในโครงการและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่เข้ามา
เยี่ยมเยียนที่ร้านเสมอ ลุงหนึ่งมองว่าการเกษียณควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนคนนั้น โดยกล่าว
ว่าหากตนเองเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคงก็คงปลดเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ 55 ปีแล้ว 
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เพราะอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวขึ้นมาท างานในระบบข้าราชการ อีกทั้งหากตนเองอยู่ต่อก็คงจะได้
เงินเดือนเท่าเดิม ได้บ าเหน็จหรือบ านาญเท่าเดิม คงจะดีกว่าหากลาออกไปท าอะไรที่อยากท า กรณี
ของการท างานที่ Café Amazon for Chance ก็เช่นเดียวกัน ลุงหนึ่งทราบดีว่าโครงการจะต้องถูก
พัฒนาต่อไปเพ่ือรองรับการมีงานท าของผู้สูงอายุ ดังนั้นลุงหนึ่งจึงตั้งใจว่าจะท างานที่นี่สักระยะหนึ่ง
แล้วจึงลาออกเพ่ือให้ผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสมีงานท าบ้าง  

ถ้ายังแข็งแรงอยู่ สมองเขายังดีอยู่ ก็ท าไป ดูผู้พิพากษาสิ ต่ออายุแล้วต่ออายุอีก การ
เกษียณเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเขาเจ็บป่วยไหม หรือเขามีฐานะหรือหลักทรัพย์พร้อม ... สมมติว่า
ผมเป็นข้าราชการ อายุ 55 ผมก็คิดแล้วว่าจะอยู่ไปท าไม ก้าวขึ้นไปมันก็แค่นั้น เงินเดือน
มันก็เท่าเดิม เกษียณก็ได้เท่าเดิม จะอยู่ท าไม ออกให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขามาท าดีกว่า ก็
เหมือนกัน การที่ผมท างานที่นี่ก็ใช่ว่าผมจะท าตลอดไป มันยังมีคนที่แก่ตามผมเพิ่มขึ้นมา
เรื่อย ๆ เขาอาจมีโครงการอัพเดท  ผมเคยเสนอทางหัวหน้าโครงการไปเลยว่าผมเองก็
อยากจะมีฐานะอาชีพที่มันมั่นคง แต่อายุเรามันเต็มที่แล้ว แล้วคนอ่ืนเขาก็อยากมีชีวิตแบบ
เรา เพราะเขาก็อายุเท่าเราเหมือนกัน (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2563) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
 ลุงหนึ่งเป็นพนักงานสูงอายุที่มีอายุงานน้อยที่สุด โดยลุงหนึ่งเริ่มงานวันแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2563 หน้าที่ของลุงหนึ่งในระยะนี้คือเป็นคนขานให้ลูกค้าทราบว่าเครื่องดื่มที่สั่งไว้ท าเสร็จแล้ว 
ลุงหนึ่งท างานเต็มเวลา 7 วันต่อสัปดาห์เช่นเดียวกับพนักงานคนอ่ืน โดยลุงหนึ่งจะเข้างานในเวลา 
9.00 น.-18.00 น. ลุงหนึ่งกล่าวว่าตนเองยังไม่อยากหยุดท างาน เพราะตนเองไม่มีรายได้จากส่วนอ่ืน 
และไม่มีเงินออม แต่ก็ทราบดีว่าตนเองเป็นเพียงพนักงานชั่วคราว ไม่สามารถท างานที่นี่ไปได้ตลอด 
หากวันใดทางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงลุงหนึ่งก็คิดว่าคงต้องออกไปผจญภัยกันอีกรอบ ซึ่งลุงหนึ่ง
เองก็ไม่ได้คิดมากกับความไม่แน่นอนนั้นเพราะเขาเองก็อยากจะส่งต่อโอกาสในการท างานให้ผู้สูงอายุ
คนอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน โดยลุงหนึ่งกล่าวว่ามีความสุขกับการท างานดี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมทาง
โครงการที่ปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งการจัดวางเครื่องไม้เครื่องมือในการ
ท างาน การน านวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาผ่อนก าลังผู้สูงอายุ และการให้อิสระในการเลือกเวลาท างาน
ของผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 24  ลุงหนึ่งขณะท างาน 

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 “ชีวิตผมก็เป็นแบบนี้แหละ ไม่ค่อยเศร้า ไม่ค่อยอะไรเท่าไร ” จากวิธีการใช้ชีวิตและ
กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของลุงหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคน
ทีไ่ม่ค่อยยึดติดกับสิ่งใดมากนัก และใช้ชีวิตอย่างสันโดษมาโดยตลอด แต่เขาก็ไม่เคยเสียดายในสิ่งที่ไม่
เคยได้ท า อย่างการไม่ได้เรียนต่อในระดับปริญญาโท การเป็นนักส ารวจอย่างคุณพ่อ และการมีลูก ลุง
หนึ่งกล่าวด้วยท่าทีเฉย ๆ ว่าได้คาดคะเนไว้แล้วว่าอีก 15 ปีตนเองจะเสียชีวิต ซึ่งหากวันนั้นมาถึงแล้ว
ยังมีชีวิตอยู่หรือเจ็บป่วยก็คงต้องพ่ึงตนเองต่อไป หากกลับไปบ้านเกิดที่ภาคใต้ก็คงไม่รู้จักใครแล้ว
เพราะตนเองจากบ้านมานานจึงไม่สนิทชิดเชื้อกัน  

ไม่เสียดายที่ไม่มีลูก เพราะมันต้องเจออะไรหลายอย่างนะ เด็กสมัยนี้ ตอนเป็นครูสอน
พิเศษก็ไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์ชีวิตอย่างเดียวนะ พี่ต้องอบรมประสบการณ์ชีวิตด้วย 
แล้วพี่เป็นลูกคนเดียวเลยรู้ฤทธิ์เด็กผู้ชายมาเยอะ ... อยากเป็นนักส ารวจ เพราะพ่อพี่เขา
เป็นนายทหารแผนที่ ก็คิดว่าจะต้องกลับไปสักวันหนึ่ง พ่ออายุก็ 85 แล้ว แม่ก็ 83 เขาอยู่
ในชุมชนเข้มแข็ง ไม่เดือดร้อน บางคนเขาก็ท ากับข้าวมาให้ ไม่อยากกลับไปอยู่ พี่ไม่รู้จัก

ใคร ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ... ผมเตรียมตัวไว้แล้วว่าอีก 15 ปี ผมจะเดินทางไกลไปโลกหน้า
แล้ว มันหมดเวลาแล้ว คนเราต้องรู้สภาพ อย่างผมไม่มีโรคประจ าตัว แต่เราก็คิดเผื่อ ๆ ไว้ 
คนเราต้องรู้ตัว ต้องตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท บางคนเขาบอกว่าอยากอยู่นาน แต่ไม่ผม
ไม่ ... ก็คงเป็นผู้ป่วยติดเตียง ญาติก็คงไม่ เพราะเราไม่เคยไปรบกวนเขา แล้วเขาก็ไม่เคยมา
รบกวนเรา (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2563) 
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7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าลุงหนึ่งเป็นคนรู้ความเป็นในสังคมทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง 
ดังนั้นลุงหนึ่งจึงมีข้อเสนอแนะในมุมผู้สูงอายุมาแลกเปลี่ยนกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการและ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ เขาเสริมว่าปัญหาของผู้สูงอายุหลัก ๆ นั้นมีอยู่ 3 ประการ 
คือ 1) สุขภาพ 2) รายได้ และ 3) ที่อยู่อาศัย ในกรณีของนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
งานที่เหมาะสมลุงหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าหากรัฐบาลหรือองค์กรร้านค้าต้องการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีงานท าจริง ๆ ก็ควรที่จะขยายโอกาสการท างานให้ทั่วถึงทั้งประเทศ เพราะมีผู้สูงอายุกระจายอยู่
ทั่วประเทศ ในกรุงเทพเองก็เช่นกัน องค์กรที่มีโครงการจ้างผู้สูงอายุควรที่ขยายสาขาให้ครอบคลุมทุก
เขตเพ่ือโอกาสในการท างานของผู้สูงอายุที่มากข้ึน 

คือเรื่องนี้ผมรู้มาก่อนแล้วว่าจะมีการจ้าง Barista เป็นผู้สูงอายุ ตอนนั้นผมเห็นในไทยรัฐ
เมื่อสองปีที่แล้ว ... ผมเจอหัวหน้าโครงการ ผมก็เสนอความคิดไปหลายอย่าง ผมบอกว่าถ้า
คุณเสริมสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุแบบนี้ คุณก็เปิดร้าน Amazon แบบนี้ทุกจังหวัด ทุกอ าเภอ 
ทุกศาลากลาง ถ้าคุณอยากจะช่วยผู้สูงอายุอย่างผมจริง เพราะแต่ละจังหวัดมันก็ต้องมี
คนชราเยอะแยะแบบนี้ มันก็จะช่วยสร้างงานให้เขา ถ้าแบบนี้มันก็มีแค่ในกรุงเทพ อย่าง
ตอนนี้มี 7 สาขา มันก็ถือว่าน้อย หรือไม่คุณก็ท าไปเลยทุกเขต เขตป้อมปราบฯ เขตบึงกุ่ม 
เขตอะไรก็ว่าไป ให้มันมี Café Amazon ทุกเขตรองรับผู้สูงอายุ (ลุงหนึ่ง, สัมภาษณ์ 28 
มกราคม 2563) 

 เมื่อถามว่าโครงการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท าประเภทนี้สามารถจุนเจือค่าใช้จ่ายได้จริงหรือ 
ลุงปฏิเสธทันควันพร้อมวิจารณ์การใช้เงินของรัฐบาลอย่างออกรสว่า “ไม่พอหรอก ผมถามแค่นี้ว่าเงิน
จากน ้ามันในอ่าวไทยน่ะไปไหนหมด ถ้าเอามาท ารัฐสวัสดิการคนไทยมีสิทธิ์ขึ้นเครื่องบินฟรีด้วยซ ้า คน
แก่คนชราให้เดือนละ 5,000 ยังได้” 

ล าดับที่ 8 คุณธนาคม เย็นสบาย (ลุงธนา) อายุ 66 ปี 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านหนังสือ 
ร้าน SE-ED Book Center สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  

 ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หรือในที่นี้จะขอเรียกสั้น ๆ ตามความเข้าใจของคนทั่วไปว่าร้านซี
เอ็ด เป็นหนึ่งในองค์กรแรก ๆ ที่ริเริ่มโครงการเพื่อรองรับการมีงานท าของผู้สูงอายุที่มองเห็นศักยภาพ
ของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2559 ร้านซีเอ็ดสาขาที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นพ้ืนที่การศึกษาได้แก่สาขาเดอะ
มอลล์ งามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ร้านซีเอ็ดสาขาดังกล่าวตั้งอยู่ชั้นที่ 2 
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ของตัวอาคาร ตรงข้ามกับร้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอีฟโรเช่ (Yves Rocher) พ้ืนที่ภายในร้านมี
ขนาดค่อนข้างกว้างขวางกว่าสาขาอ่ืน ๆ ที่ผู้ศึกษาเคยพบเห็น  

 

ภาพที่ 25  ร้าน SE-ED Book Center สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

 เนื่องด้วยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก าลังมีโครงการปรับปรุงตัวอาคารและวาง
แผนผังห้างร้านใหม่จึงท าให้ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ได้รับผลกระทบไป
ด้วย ปัจจุบันพนักงานในสาขาต่างถูกโยกย้ายไปประจ าการอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ ชั่วคราว และคาดว่าจะ
กลับมาประจ าที่สาขาเดิมราวเดือนพฤษภาคม หรือเมื่อปรับปรุงเสร็จ โดยพนักงาน 2 คนถูกย้ายไปอยู่
ที่สาขาศูนย์การค้าท็อปส์มาร์เก็ต เกษตร ซึ่งอยู่ติดกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด และตรงข้ามกับประตูทางออกที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บรรยากาศ
โดยรวมของร้านค่อนข้างที่จะเงียบเหงากว่าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสาขาท็อปส์มาร์เก็ต บางเขน มี
ขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับท าเลของสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วานและตั้งอยู่ในศูนย์การค้าที่คนไม่
พลุกพล่านเท่าห้างสรรพสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ของสาขานี้เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากการสอบถามกับทางร้านทราบว่าที่สาขามีพนักงานทั้งสิ้น 3 คน คือ ผู้จัดการสาขา พนักงาน
ประจ าที่ย้ายมาจากสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และพนักงานสูงอายุอย่าง “ลุงธนา” ที่ย้ายมา
ประจ าการชั่วคราวเช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 26  ร้าน SE-ED Book Center สาขาท็อปส์มาร์เก็ต เกษตร 

 ลุงธนามีบุคลิกท่ีกระฉับกระเฉง เมื่อทราบถึงอายุแล้วผู้ศึกษาค่อนข้างตกใจ เนื่องจากเมื่อดูจาก
ภายนอกแล้วลุงเขาดูอ่อนกว่าวัยมากทีเดียว อีกทั้งการพูดการจาก็ค่อนข้างฉะฉาน แสดงให้เห็นถึง
ความมั่นใจในตัวเองและความมุ่งมั่นในการท างาน จากการพูดคุยกับลุงธนาพบประเด็นดังนี้ 

1) ภูมิหลังและมูลเหตุจูงใจในการท างานบริการหลังเกษียณ 
 ลุงธนามีพ้ืนเพเป็นคนสามพราน จังหวัดนครปฐม จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้าจากโรงเรียนช่างกลนนทบุรี หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตนนทบุรี ในปัจจุบัน ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เคหะชุมชนบ้านทราย เขตหลักสี่ กับภรรยาและลูกสาว 
ลุงธนาเล่าว่าเมื่อเรียนจบเขาได้ไปสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การเคหะแห่งชาติ ไต่เต้าจาก
ต าแหน่งช่างเทคนิคขึ้นมาเป็นพนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่คล้ายกับพัฒนากรชุมชน หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนสายงานไปอยู่แผนกชุมชนสัมพันธ์จนได้เป็นหัวหน้าแผนกกองการขายในที่สุด เมื่ออายุได้ 
55 ปี ลุงธนาตัดสินใจเกษียณตัวเองออกมาตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดของรัฐบาล เนื่องจาก
ต้องการจะออกมาประกอบอาชีพอิสระ หลังจากเกษียณออกมาเขาช่วยภรรยาท าธุรกิจขายอาหารอยู่
ระยะหนึ่ง แต่ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนช่างคิด ช่างลงทุน และมักมีแผนอยู่ในหัวตลอดว่าจะท า
อย่างไรให้ชีวิตตนเองประสบความส าเร็จมากขึ้น ลุงธนาจึงตัดสินใจท าธุรกิจขายตรงตามค าชักชวน
ของคนรู้จัก ในระยะแรกธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี เขาได้รายได้เป็นกอบเป็นก า แต่หลังจากนั้นไม่นาน
ธุรกิจที่ก่อร่างสร้างขึ้นมากับมือก็ถูกโกงจากเพ่ือนร่วมธุรกิจจนเป็นหนี้เป็นสินและต้องย้ายออกจาก
ชุมชนไปเช่าบ้านอยู่อีกที่หนึ่ง ความผิดหวังและความเครียดเริ่มส่งผลกระทบถึงร่างกาย เขาเริ่มเดิน
ไม่ได้ เคยคิดแม้กระทั่งฆ่าตัวตาย แต่โชคดีที่ลุงธนามีครอบครัวที่น่ารัก ทั้งภรรยา ลูกชาย และลูกสาว
ต่างไม่เคยพูดจาให้เขาเจ็บช ้าน ้าใจ เมื่อเยียวยาจิตใจตนเองจนหายดีแล้ว ลุงธนาจึงลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง
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ด้วยการท าอาหารกล่องขายกับภรรยาพร้อมกับใช้เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐ 600 บาท
ต่อเดือนเป็นรายได้ ประจวบเหมาะกับที่ลูกสาวของลุงธนาบังเอิญได้ไปเห็นข่าวบนอินเทอร์เน็ตว่าร้าน
หนังสือซีเอ็ดก าลังมองหาผู้สูงอายุที่ยังมีใจท างานอยู่ ลุงธนาจึงเข้ามายื่นใบสมัครที่สาขาเดอะมอลล์ 
งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นสาขาที่ไม่ไกลจากบ้านนัก เขากล่าวว่าในตอนนั้นมีจ านวนผู้สมัครมากกว่า 1 ,000 
คน แต่ด้วยบุคลิกภาพและประสบการณ์ท างานของเขาจึงท าให้เขาได้เข้ามาเป็นพนักงานสูงอายุคน
แรกในโครงการอายุ 60 ปี มีไฟในการท างานเรื่อยมาตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

พออยู่แผนกชุมชนสัมพันธ์ได้สักปีก็ไปอยู่แผนกกองการขาย แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าแผนก 
แล้วก็ Early ตอนที่มีโครงการให้เกษียณก่อน 60 ปีแรกยังไม่มีข้อมูลให้ตัดสินใจ พอปี
ต่อมาเปิดใหม่ก็เลยตัดสินใจออกมา อยากท าอะไรของเราเองที่มันอิสระ แล้วก็ได้ใช้
ความคิด ความสามารถ มากกว่าที่เคยท าอยู่ ช่วงแรกก็ค้าขาย พอดีแฟนเขาท าขายอาหาร
อยู่ แล้วท าเลที่เราซื้อไว้ค่อนข้างดี ก็เลยพัฒนาอาคารให้ Seven Eleven และห้องซ้อม
ดนตรีเช่า ... ธุรกิจก็เป็นงานที่ท าคู่กันมานานแล้ว ก็พวกขายตรงนี่แหละ ชุมชนที่เราอยู่คน
อยู่เยอะ ท าเลดี มีคนที่มองเห็นศักยภาพเรา ว่าเรารู้จักคนเยอะ เขาก็มาลงทุนให้เราท า
ธุรกิจขายตรง เห็นเขามีชีวิตดีขึ้น ก็อยากเป็นอย่างเขา แต่จริง ๆ เป็นอะไรที่สูญเสีย
มากกว่า ผลส าเร็จมีน้อย ... ของเราไปได้ดีก่อนที่จะโดนโกง มีรายได้เกือบแสนต่อเดือน 
เราก็วางแผนว่าเราจะเอาพื้นที่ไปเข้าธนาคาร ก็คิดว่าจะได้มีเงินส่งลูกเรียน คนที่ท าเขาคง
เห็นว่ารายได้เราเยอะ ประกอบกับที่เขาช่วยเหลือเรามา เราก็ขายฝากให้เขา ถ้าเราจด
จ านองมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ เขาก็บอกว่าอาชีพอย่างผมไม่โกงพี่หรอก ทีนี้พอครบก าหนด 
เขาบอกเขาไม่ให้ เขาให้ทนายโอนเป็นของเขาไว้ก่อน แล้วเราไม่รู้ ช่วงนั้นหมดตัวเลย ถ้า
จะไปฟ้องเขาต้องคิดเงินค่าทรัพย์สินเรา เราต้องหาเงินไปวางศาล เป็นค่าธรรมเนียม จะ
เอาเงินจากไหนล่ะ ก็ไปหาบ้านเช่า เขาถึงกับให้ทนายมาบอกว่าอย่าอยู่เลยในชุมชนเลย ให้
ออกไปอยู่ไกล ๆ คนรวยหรือคนที่เรียนสูงใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป พอเราไปอยู่บ้านเราก็
เริ่มล้มป่วย มันเครียด ลูกชายที่เรียนอยู่ต้องออกเพราะไม่มีเงิน ทีนี้ลูกผู้หญิงเขาก็เก่ง เขา
ช่วยเหลือตัวเขาเอง แต่เราไม่ได้ช่วยเขาเร่ืองเรียนเลย ไม่เคยพูดให้เจ็บช ้าน ้าใจ ไม่อย่างนั้น
ก็คงคิดสั้นไปแล้ว แต่จริง ๆ แล้วคิดนะ เพราะมันเป็นภาระกับลูกเขา แต่ที่ทนอยู่ได้เพราะ
ดูทีวีเห็นคนอ่ืนแย่ ๆ เขาก็ยังฟื้นได้ ไปหาหมอก็ไปมาเยอะ มันก็ไม่ดีขึ้น จนกระทั่งมาปรับ
ใจตัวเองว่าเราน่าจะต้องสู้ต่อ ไม่อย่างนั้นครอบครัวเราคงไม่ดีขึ้น ประกอบกับแฟนเขาก็ยัง
ค้าขายได้ดีอยู่ จนกระทั่งลูกสาวเขาไปเปิดก็บอกว่าซีเอ็ดเปิดรับผู้สูงอายุ เลยเป็นโอกาสที่ดี
ของเรา  แล้วโครงการเขาก็เพิ่งเร่ิม (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563)  
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ภาพที่ 27  ลุงธนาที่สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

2) มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา  
 เมื่อถามถึงมุมมองที่มีต่อการเป็นคนแก่ลุงธนาส่ายหน้าอย่างทันควันเชิงเป็นการปฏิเสธว่า
ตนเองยังไม่ใช่คนแก่ เขากล่าวว่าคนแก่ในมุมมองของเขาคือคนที่เดินไม่ไหวหรือไม่สามารถท าอะไรได้
แล้ว ซึ่งนั่นหมายถึงคนที่อายุ 80 ปีขึ้นไป ลุงธนาทราบดีว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุแล้ว แต่ความแก่นั้นเป็น
ความแก่ในเรื่องของอายุเท่านั้น  

เดินไม่ไหว ตราบใดที่เรายังเดินไหว ไม่ถึงกับถือไม้ เท้าก็ไม่แก่ ชรานี่ต้องอยู่บ้านแล้ว 
ออกไปนอกบ้านไม่ได้แล้ว อย่างผมนี่ก็ถือว่าแก่อายุ ส่วนร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะท า
ประโยชน์ ยังมีคุณค่า ยังไม่มีใครเรียกว่าคุณตาเลยนะ มันก็ท าให้เราคิดว่าเรายังไม่แก่ .. . 
น่าจะสัก 80 ขึ้นนี่น่าจะไม่ไหวแล้ว แต่ก็มี 80 ที่เขายังเก่ง ๆ ยังแข็งแรง แต่ทั่วไปแล้ว 80 
นี่ควรจะยอมรับตัวเองได้แล้วว่าแก่ (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ลุงธนากล่าวว่าเขารู้สึกเสียดายโอกาสแทนผู้เกษียณคนอ่ืนที่ออกจากงานมาอยู่กับบ้านเฉย ๆ 
เพราะเขาเชื่อว่าผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีความสามารถมากพอที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนอ่ืน ๆ หรือ
ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ชีวิต  

รู้สึกเสียดายโอกาสแทนเขา ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ท าซีเอ็ด เขาก็มีชมรมผู้สูงอายุที่ท่าทราย 
ก็เห็นว่าดูดีเลยไปสมัครเป็นสมาชิก เห็นว่าเขาท างานกันก็คิดว่าเราก็มีความสามารถมาก
พอที่จะไปช่วยเป็นเลขาช่วยให้มันเติบโต ผู้สูงอายุในชุมชน บางคนเป็นผู้อ านวยการ
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โรงเรียน ก็ดูยังไม่แก่ แต่เขากลับอยู่บ้านเฉย ๆ ก็รู้สึกเสียดายโอกาส เสียดายความรู้ 
ความสามารถของเขา (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

ภาพที่ 28  ลุงธนากับบทบาทการเป็นเลขาในชมรมผู้สูงอายุชุมชนท่าทราย 
ที่มา: ลุงธนา 

3) กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
 ลุงธนาเล่าว่าตนเองมีปัญหาทางสุขภาพเพียงแค่โรคความดันและภูมิแพ้อากาศเท่านั้น ซึ่งเขา
ดูแลตัวเองด้วยการทานยาและพบแพทย์อย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอด นั่นจึงท าให้ปัญหาเรื่องสุขภาพ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส าหรับลุงธนา เขากล่าวตนเองพึงพอใจกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐแล้ว 
และหากตนเองเป็นอะไรไปก็คงหวังพ่ึงสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ นอกจากนี้ เขาได้ท าประกัน
อุบัติเหตุเอาไว้เท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าหากเกิดอะไรขึ้นครอบครัวจะได้ไม่ล าบาก  

ท าแค่อุบัติเหตุ เพราะการรักษาเราก็อาศัยบัตรทอง บัตร 30 บาท ก็พอแล้ว เพราะคงไม่
ต่างกัน หมอที่โรงพยาบาลราชวิถีที่เราขึ้นอยู่เขาก็ดูแลเราดีมาก ที่ท าก็แค่ประกันอุบัติเหตุ 
เผื่อมันพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาเราก็ยังมี เงินก้อนเหลือกลับมาให้ครอบครัว (ลุงธนา , 
สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 หลังจากที่ตัดสินใจเกษียณก่อนก าหนด ลุงธนาได้รับเงินบ าเหน็จก้อนหนึ่ง เขาเล่าอย่างเปิดอก
ว่าตนเองมีหนี้สินสมัยที่ท างานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตนเองมีหนี้สินจากการกู้ยืมอยู่พอสมควร พอ
ได้เงินบ าเหน็จและหักภาษีกับหักหนี้สินออกแล้วจึงมีเงินเหลืออยู่ไม่มากมายเท่าไร เขาวางแผนไว้ว่า
จะน าเงินก้อนที่มีอยู่ไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเปิดให้ร้านค้าต่าง ๆ เช่ารายเดือน แต่เมื่อ
ตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจขายตรงจึงได้ทุ่มเงินก้อนที่มีอยู่ไปกับธุรกิจจนหมด ประกอบกับหยิบยืมจาก
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เพ่ือนสนิทมาอีกส่วนหนึ่ง พอธุรกิจไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังลุงธนาจึงกลายเป็นคนที่มีหนี้สินไปโดย
ปริยาย ปัจจุบันเขามีเงินเก็บจากการท างานจ านวนหนึ่งแต่ไม่คิดจะน าไปลงทุนเหมือนเคยแล้ว 

ตอนออกมาก็ได้เป็นเงินชดเชย 2,000,000 กว่าบาท หักภาษี หักที่กู้มาอีก ข้าราชการมัน
จะติดหนี้เยอะ ... ก่อนเกษียณวางแผนไว้ดี แต่ไปพลาดตรงที่ไว้ใจคนมากไป ... ที่เราหามา
ลงทุนเพื่อนก็ให้กู้ แต่เราก็ไม่ได้ส่งเขาเพราะโดนโกงไปก่อน ตอนนี้ก็ติดค้างเขาอยู่ ยังไม่มี
โอกาสได้ใช้คืนเขา แต่เพื่อนดีมาก ให้มาแล้วไม่เคยพูดสักค า เราก็บอกว่าพยายามอยู่นะ 
ถ้าท าอะไรได้มาเป็นกอบเป็นก าก็จะรีบเอาไปคืน ... บ้านก็ยังเช่าอยู่ ลูกสาวเขาก็พยายาม
เก็บเงินซื้อ เพราะเช่ามันก็หมดไป ๆ แต่ยังหาที่ซื้อที่เหมาะไม่ได้ อีกอย่างภรรยาก็จะ
สูญเสียที่ท ากินไปด้วย เพราะที่ตรงนี้เรามีลูกค้าประจ า เขาพร้อมที่จะซื้อเรา ถ้าเราย้ายไป
ที่อ่ืนต้องไปหาลูกค้าใหม่ ก็จะล าบาก ... มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือเงินสะสมนั่น
แหละ บริษัทเขาออกให้ส่วนหนึ่ง แล้วก็มีเงินที่เขาหักออกจากเงินเดือนเรา ได้คืนตอนที่
ออกจากงาน มีเงินเก็บอะไรมากขนาดนั้นก็ไม่ถึงกับมี ได้มาก็ใช้ไป ไม่ลงทุนแล้ว เพราะว่า
เรามีประสบการณ์แล้ว ก็เป็นเงินส ารองเก็บไว้ในเรื่องการดูแลสุขภาพหรือไปเที่ยวกับ
ภรรยา (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

4) ความรู้สึกและบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ 
 ลุงธนากล่าวว่าตนเองไม่รู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจเกษียณออกมาก่อนก าหนด แต่รู้สึกเสียใจที่
ตนเองพลาดท่าเรื่องธุรกิจมากกว่า นอกจากนี้เขามองว่าการยุติการท างานกับบทบาทภายในบ้านเป็น
เรื่องที่สัมพันธ์กัน เขายกตัวอย่างจากผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ ในชุมชนที่เกษียณออกมาอยู่บ้านเฉย ๆ ว่า
หลังจากเกษียณแล้วบทบาทภายในบ้านก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการ
ค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัว เพราะผู้สูงอายุที่ยุติการท างานนอกจากจะ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้รับแล้ว ยังมีสถานะเป็นผู้พ่ึงพิงอีกด้วย ซึ่งในที่นี้ก็คือพ่ึงพิงเงินจาก
บุตรหลาน แต่ส าหรับครอบครัวของลุงธนาไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้น ปัจจุบันลุงธนามีบทบาทในการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในบ้านเช่นเดียวกับลูกสาวและภรรยา โดยแบ่งเป็นลูกสาวมีหน้าที่ช าระค่าเช่า
บ้านรายเดือน ลุงธนาช าระค่าน ้าและค่าไฟ และก าไรส่วนหนึ่งจากการขายอาหารของภรรยาก็ถูกแบ่ง
ไปช าระหนี้สินที่ติดค้าง 

คนพวกนี้พอเกษียณแล้วมาอยู่บ้าน เหมือนถูกจ ากัดบทบาทในครอบครัว บางทีลูก ๆ ก็จะ
เติบโตขึ้นมาแทนที่ มาคิด มาตัดสินใจแทนตนเอง บทบาทในการคิดตัดสินใจก็จะถูกลูกไม่
เห็นด้วยบ้าง แต่ถ้าตัวเองยังท างานยังไม่เกษียณ เวลาคิดอะไรได้ก็ท าเลย ท าได้ ตัดสินใจได้ 
แต่พอเกษียณ แต่ที่เราไม่ใช่แบบนั้น ดีตรงที่ลูกกับแฟนจ ้าจี้จ ้าไชว่าต้องท าอย่างโน้นท า
อย่างนี้ ลูกสาวออกค่าเช่าบ้าน ประมาณ 6,500 บาท อยู่กัน 3 คน แล้วผมก็ออกค่าน ้าค่า
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ไฟประมาณ 3,000 บาท ส่วนแฟนก็ผ่อนช าระหนี้คืนบ้าง (ลุงธนา , สัมภาษณ์  24 
กุมภาพันธ์ 2563) 

5) ความรู้สึกหลังจากได้กลับมาท างานอีกครั้ง  
 ลุงธนากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่ารู้สึกดีที่ตนเองกลับมาฮึดสู้อีกครั้ง หลังจากที่ได้มาท างาน
นอกจากสุขภาพจิตจะดีข้ึนแล้ว สุขภาพกายของเขาก็ดีข้ึนด้วยเช่นกัน  

อย่างแรกคือรู้สึกดี รู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้น เนื่องจากเราไม่ได้อยู่เฉย ถ้าอยู่บ้านเราจะมี
เวลาพักผ่อนมาก นั่งนอนมาก กินมาก พอมาท างานเวลากินก็น้อยลง ความดันก็ดีขึ้น
เพราะเราต้องดูแลตัวเอง ถ้าเราปล่อยตัวเหมือนเราอยู่บ้านร่างกายเราก็จะทรุดโทรมเร็ว 
แต่พอมาท างานเราต้องดูแลบุคลิกภาพของเรา สุขภาพของเรา ให้พร้อมที่จะท างาน นี่คือ
ข้อดีด้านร่างกาย แข็งแรงขึ้น อะไรที่เคยเป็นก็หาย แต่เร่ืองการควบคุมเร่ืองทานยาเราก็ยัง
สม ่าเสมอ (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ในความรู้สึกของลุงธนา เขามีความสุขกับการท างานที่ร้านซีเอ็ดมากกว่าสมัยที่ท างานเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยซ ้า เนื่องจากเป็นงานที่เบาสมอง ไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบเหมือน
เมื่อก่อน แต่ก็ต้องใช้ความใส่ใจและความรับผิดชอบ ซึ่งเขาถือคติว่าจะท างานให้เหมือนกับเป็นร้าน
ของตนเองเพ่ือที่จะได้ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้เขายังรู้สึกภูมิใจที่ตนเองมีโอกาสได้
แบ่งปันประสบการณ์การท างานในฐานะผู้สูงอายุให้แก่ผู้ศึกษาและสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาพูดคุยด้วย   

ต้องบอกว่าสุขกว่าเมื่อตอนเราอยู่การเคหะ ตอนท างานตรงนั้นเราก็ต้องหวังความก้าวหน้า 
มันต้องมีการแข่งขันเพื่อการเติบโตทางหน้าที่การงาน ต้องตอบสนองหลายอย่าง ทั้งลูกค้า 
ทั้งนาย แต่ที่นี่เราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ พนักงานเขาก็ให้ความเคารพเรา แล้วเราก็ไม่ได้
หวังว่าจะต้องเติบโต เราขอแค่ได้ท างาน มีรายได้ เท่านี้เราพอแล้ว … พอมาอยู่ที่นี่เราไม่ใช่
แค่พนักงาน แต่เราต้องช่วยคิดว่าจะตอบสนองลูกค้ายังไงให้เขาประทับใจ ให้เขากลับมา
ซื้อเรื่อย ๆ ก้าวเข้ามาในร้านต้องรู้ว่าวันนี้เราจะต้องท าอะไรบ้าง ไม่ใช่รอให้ผู้จัดการสั่ง แต่
เราก็ต้องรู้ว่างานในร้านมีอะไรบ้าง แล้วอะไรเป็นหน้าที่หลักของเรา แล้วมีอะไรเพิ่มเติมให้
เราท าบ้าง ... ใช้ความสามารถเยอะมาก มันเหมือนร้านของเรา ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ร้านของ
เรา เราก็จะคิดว่าเราเอาแรงงานมาแลกเงิน แล้วมันไม่ได้ท าด้วยใจ มันก็คิดว่านี่คือร้านของ
เรา ซึ่งโชคดีว่ามันเป็นงานที่เรารัก เราชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัด การท า
ความสะอาด ที่ส าคัญคือก่อนที่จะมาท าที่ซีเอ็ดเป็นหัวหน้าการขายที่เคหะ โครงการหนึ่ง 
2-3 ร้อยล้านบาท เราต้องคิดตั้งแต่ฝ่ายผลิต เราต้องวางแผนขาย ท ายังไงให้ขายได้ ที่นี่แค่
ขายของที่มีอยู่ในร้าน ให้ลูกค้าประทับใจ ซื้อแล้วกลับมาซื้ออีก … รู้สึกประสบความส าเร็จ
มากกว่า เพราะตอนอยู่การเคหะเราแค่ท าไปตามหน้าที่ แต่ตรงนี้เราสามารถให้อะไรกับ
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สังคมได้ คนอ่ืนสามารถเอาประสบการณ์เราไปใช้ศึกษา (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 
2563) 

 ปัจจุบันลุงธนาท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมงเหมือนวัยท างาน โดยเขาเข้างานในเวลา 
12.00 น. และออกงานเวลา 21.00 น. ซึ่งลุงธนามองว่าเป็นช่วงเวลาการท างานที่เหมาะสมเพราะเขา
ได้ใช้เวลาว่างในช่วงเช้าก่อนเข้างานไปกับการช่วยภรรยาขายอาหาร นั่นจึงเท่ากับว่าภายใน 1 วัน เขา
ท างานได้ถึง 2 งาน ลุงธนาเสริมว่าอยากจะท างานต่อไปอีกสัก 3 ปี เขามีปัญหาเดียวในการท างาน
เท่านั้นคือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เขาพูดหยอกล้อผู้จัดการสาขาว่าหากตนเองไม่มีปัญหา
เรื่องสายตาและสามารถให้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว ๆ ป่านนี้คงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการสาขาแล้ว 
“เข้าใจว่าซีเอ็ดคงจะให้โอกาสท าไปเรื่อย ๆ จนกว่าร่างกายจะไม่ไหว แต่เราต้องรู้ตัวว่าถ้าเราท างาน
ให้เขาไม่ได้เราก็ไม่ควรจะอยู่ ตอนนี้ 66 ก็ขอท าอย่างน้อยอีก 3 ปี ... ถ้าท างานส่วนเคาน์เตอร์ได้
อาจจะได้เป็นผู้จัดการ แต่ยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสามารถ แล้วสายตาเราก็ไม่ดี”   

6) ความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิต 
 ลุงธนาเป็นคนที่จะไม่ยอมให้เวลาเลยผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์อย่างเด็ดขาด ส าหรับเขาแล้ว วัย
เกษียณไม่ใช่วัยที่ก าลังจะก้าวไปสู่ความตาย แต่เป็นวัยที่ควรมอบประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างให้มาก 
เพราะผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าหนุ่ม ๆ สาว ๆ “รู้สึกว่าคนที่เกษียณออกมาแล้ว
ควรจะใช้เวลาที่เหลือให้มีคุณค่ามากกว่าอยู่เฉย ๆ ไม่ไปท าอะไรที่เป็นพานิชก็ควรท าอะไรที่เป็นจิต
อาสา” เขาค่อนข้างใจกว้างและนึกถึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ โดยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ตนเองมีโอกาสได้ท าดีเพ่ือ
คนอ่ืน ปัจจุบันลุงธนามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นเลขาให้แก่ชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชนท่าทราย 
นอกจากนี้เขากล่าวว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือภูมิใจที่ตัวเองลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งได้ แต่ก็ไม่รู้สึกว่าอยาก
ย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีต เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือประสบการณ์ 

มีประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เราต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้เขาสนุกสนาน พอวันพุธที่ 
4 ก็จะเชิญสมาชิกประมาณ 70 คน ไปร้องเพลง ทานอาหารกัน ความสุขที่ได้ก็คือการ
ท างานให้สังคม เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเรามีโอกาสได้ท าให้คนอ่ืนมีความสุข เขามาร้อง
เพลง ได้พูดคุยกัน นั่นคือความสุขของเรา ... สมาชิกที่เกิดในแต่ละเดือนจะร่วมกันบริจาค
เงินเป็นทุนในการจัดงานในแต่ละเดือน ชุมชนก็ไม่เหงา เราก็แทรกความรู้เข้าไป เชิญ
วิทยากรมาพูด เรื่องการดูแลสุขภาพ เร่ืองการออกก าลังกาย แต่ถ้าอยู่บ้านเฉย ๆ มันไม่ได้
อะไรเลย วันหนึ่ง ๆ ไม่ได้พูดกับใคร ดูทีวี เปิดข่าวก็เจอแต่เรื่องร้าย ๆ เจอแต่เร่ืองโกง ฆ่า
กันตาย แล้วเราก็ท าอะไรไม่ได้ ชีวิตเศร้าหมอง … จะพยายามท าให้นานที่สุดเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ... ภูมิใจที่เราเป็นคนคิดแต่สิ่งดี ๆ พูดแต่สิ่งดี ๆ มีโอกาสได้ท าดี ... หลังจาก
ที่ติดเตียงแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ ภูมิใจมาก มากที่สุด ... แค่นั้นพอแล้ว ไม่อยากย้อนกลับไป
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แล้ว เพราะบางอย่างเราก็ผิดพลาด แต่มันก็เป็นไปตามวัย เป็นประสบการณ์ (ลุงธนา, 
สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ส าหรับเรื่องครอบครัว ลุงธนากล่าวว่าลูก ๆ ต้องมีชีวิตเป็นของตนเอง แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังอด
เป็นห่วงลูกสาวไม่ได้เพราะเธอยังไม่ได้แต่งงาน หากลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตนเองก็คงจะสบายใจ 
เขาคิดว่าหากวันใดหยุดท างานก็คงเป็นโอกาสดีที่จะได้พาภรรยาไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจมาโดยตลอด 
และแม้เขาจะกล่าวว่าเข็ดกับการลงทุนแล้ว แต่เขาก็ยังมีแผนการอยู่เสมอ ลุงธนาเล่าว่าตอนนี้ก าลัง
มองหาลู่ทางออนไลน์ให้ภรรยาขายอาหารอยู่ โดยมั่นใจว่าตนเองสามารถท าได้ และสินค้าของภรรยา
มีคุณภาพ 

 ปล่อยวาง ชีวิตของเขา เขาเกิดมาแล้ว เขาต้องเรียนรู้ ต้องสร้างชีวิตของเขาเอง ไม่เคยคิด
ว่าเราต้องท างานเพื่อท ามรดกให้เขา เราเกิดมาเราก็ไม่เคยได้อะไรจากพ่อแม่เรา นอกจาก
การเรียนรู้ความดี ความรัก แล้วเราก็มาสู้ชีวิตของเราเอง ... ตอนนี้ที่อยากท าก็คืออยาก
เห็นความมั่นคงของลูก อยากให้เขามีครอบครัวที่ดี มีสามีที่รักเขา ไม่ต้องร ่ารวย แต่ให้เขา
มีความสุข อยากพาภรรยาไปเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้าท าได้ ก็คิดว่ายังพอมี

โอกาส ... อยากค้าขาย ตอนนี้แฟนท าเมี่ยงค า ก าลังพัฒนาสินค้าเพื่อการขายออนไลน์ 
มองว่าจะท าเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวมานานแล้ว (ลุงธนา , สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 
2563) 

7) ความคาดหวังต่อภาครัฐ  
 ลุงธนาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเกษียณว่าเห็นด้วยที่ปัจจุบันมีการปรับเกณฑ์เกษียณให้นานขึ้น 
เพ่ือที่จะได้ให้คนมีโอกาสท างานได้นานขึ้น โดยย ้าว่าแต่ก็ไม่ควรนานเกินไปเพราะอาจกระทบต่อ
โอกาสในการท างานของคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ลุงธนากล่าวชื่นชมโครงการ 60 ปีมีไฟในการท างาน
ของซีเอ็ดว่าให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้สูงอายุ ถึงแม้รายได้จากส่วนนี้
จะไม่ได้มากมายนักแต่ก็สามารถท าให้ผู้สูงอายุอย่างเขามีเงินไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวได้ 

ตอนนี้ได้ค่าแรงขั้นต ่า เพียงแต่ว่าประกันสังคมเราไม่ได้เพราะเราอายุเกิน เราต้องไปท าใน
มาตรา 40 สวัสดิการได้ทุกอย่างเหมือนพนักงาน ได้โบนัส ได้ลากิจ ลาพักผ่อน สิทธิเท่ากัน 
พอ เพราะเราหลุดจากภาระทางครอบครัว ตรงนั้นลูกเต้าเขามารับภาระต่อ ตรงนี้เหมือน
เราได้ใช้อิสระ ก็ช่วยค่าน ้าค่าไฟแบ่งเบา ที่เหลือเราก็ใช้ได้อย่างอิสระ สบายใจ ถ้าเราไม่
ได้มาท างาน ลูกก็ให้ 2,000 - 3,000 บาท เงินส่วนนี้เราก็ใช้ในส่วนของเรา เหลือเราก็
จัดสรรไว้ว่าเราจะช่วยเขาเท่าไร เป้าหมายการท างานไม่ได้อยู่ที่รายได้ แต่ก็ต้องมีมาตรฐาน
ขั้นต ่าให้ เราก็อยู่ได้ อยากซื้ออะไรพิเศษบ้าง มีหลานก็อยากซื้อโน่นนี่ให้เขาได้บ้าง 
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ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องรอลูกให้แล้วถึงจะแบ่งไปซื้อ มันก็ไม่พอกัน ตรงนี้เราก็คิดว่าเราพอมี
เหลือ เราก็ซื้อให้เขา (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ลุงธนาเล่าว่าหลายวันก่อน พลต ารวจโท ศานิตย์ มหาถาวร สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุ
กรรมาธิการจัดหางานและพัฒนาฝีเมืองแรงงาน ได้เข้ามาที่สาขาเพ่ือชักชวนให้เขาไปบอกเล่า
ประสบการณ์ของการท างานในวัย 60 ปี ในโครงการสัมมนาส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าในสังคมสูง
วัยและหลักประกันทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่ก าลังจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 โครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงแรงงาน โดยลุงธนา
ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวอย่างคร่าว ๆ เพียงว่าภาครัฐก าลังวางแผนผลักดันกฎหมาย
การจ้างงานผู้สูงอายุให้มีความจริงจังและครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น อาจเป็น 1 ต าบลต่อการจ้าง
งานผู้สูงอายุ 1 คนในหน่วยงานราชการ ซึ่งต่างจากการจ้างผู้สูงอายุตามโครงการรวมพลังประชารัฐ
ส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ ที่เป็นการขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชน ซึ่งลุงธนากล่าวว่าเห็น
ด้วยกับโครงร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะตนเองก็เคยคิดมาตลอดว่าจะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ 
ได้มีโอกาสท างานอย่างตนเองบ้าง เพียงแต่ว่าไม่เคยคิดไปได้ไกลอย่างรัฐบาล โดยย ้าว่าการจ้างงาน
ผู้สูงอายุควรพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถว่าผู้สูงอายุคนนั้น ๆ ถนัดหรือด้อยในด้านใด 
การได้ท างานท่ีถนัดจะท าให้มีความสุขและท างานได้อย่างเต็มที่ 

มาเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภา เขาบอกว่าเขาก าลังจะเสนอให้ 1 
ต าบล 1 อบต. ก็จะต้องจ้างผู้สูงอายุ 1 คน เพื่อไปท างาน ซึ่งมันจะต่างกับที่ผมท าอยู่ตรงนี้ 
มันเป็นเพียงแค่ขอความร่วมมือ บริษัทเอกชนจะท าหรือไม่ท ามันไม่มีผลอะไร แต่อันนั้นเขา
จะเสนอเป็นกฎหมายว่าจะต้องมี ต้องเกิดขึ้น เขาก็ถามว่าคิดยังไง ผมก็บอกว่าคิดอยู่ แต่
คิดไปไม่ถึงแบบนี้ เราก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะจ้างผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๆ ทั้งประเทศก็เป็น 
10,000 คน (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 นอกจากนี้ลุงธนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการว่าอยากให้รัฐบาล
แจกจ่ายเงินผู้สูงอายุอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านี้ เพราะเงินผู้สูงอายุเพียงแค่ 600 บาท และเงิน
ผู้พิการ 1,000 บาท นั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนที่ท างานไม่ได้อย่างแน่นอน ทว่าได้กล่าว
ชื่นชมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่มีส่วนช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายรายเดือนไปได้บ้าง ทั้งนี้ได้กล่าวถึง
ความเหลื่อมล ้าในการมีโอกาสได้ใช้สวัสดิการของรัฐบาลระหว่างการเป็นผู้สูงอายุในกรุงเทพและ
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดด้วยอีกหนึ่งประเด็น 

อยากให้เพิ่ม 600 มันน้อยไป มันท าอะไรไม่ได้หรอก เขาก็พูดถึงเร่ืองนี้เหมือนกัน แล้วก็พูด
ถึงเบี้ยเลี้ยงชีพของผู้พิการ ผมก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไร อย่างน้อย ๆ ก็ควรให้มา
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เต็ม ๆ 1,000 บาทเลย ไม่ใช่ 600 - 700 บาท ... เรื่องบัตรประชารัฐลดหย่อนค่ารถอันนี้ก็
รู้สึกดี ผู้สูงอายุจะไปโน่นไปนี่มันก็ล าบาก ก็อาศัยเวลาไปโรงพยาบาลเราก็ไม่อยากขับรถไป 
ก็เลยนั่งรถเมล์แอร์ไป ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ แล้วก็ค่าซื้อของอุปโภคบริโภค 300 บาท ก็
ช่วยได้เยอะ อย่างน้อย ๆ ก็เอามาซื้อผงซักฟอก น ้ามันพืช ช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะ ... 
ส าหรับผม (การเป็นผู้สูงอายุในกรุงเทพ) ไม่น่าล าบาก ต่างจังหวัดสิล าบาก เดินทางล าบาก
กว่าเยอะ โอกาสที่จะใช้ประโยชน์สวัสดิการก็น้อยกว่า (ลุงธนา, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 
2563) 

 จากเรื่องราวทั้ง 7 ประเด็นที่ผู้สูงอายุตัวอย่างที่ท างานในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง 8 คนได้ให้
เกียรติถ่ายทอดเพ่ือเป็นวิทยาทาน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตเบื้องลึกเบื้องหลังการท างานในวัย 60 ปีอัน
เป็นฉากหน้าที่คนทั่วไปรวมไปถึงผู้ศึกษาเองก็ไม่อาจทราบได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากทั้งผู้ให้
สัมภาษณ์และองค์กรเช่นนี้ ดังนั้นแล้วผู้ศึกษาจึงจะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลมา
วิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาเห็นว่าสมควรและเหมาะสมส าหรับการน ามาเป็นแนวทาง
หาค าตอบให้แก่วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ แนวทางเหล่านั้นได้แก่ แนวคิดการกลายเป็นเมือง 
(Urbanization) ทฤษฎีการสูงอายุ (Ageing Theory) แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
Esteem) และแนวคิดด้านเศรษฐกิจเก่ียวกับการออมเงิน ดังจะอภิปรายในบทถัดไป   
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์ 

จากการศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยในบทที่ 1 และ 2 และการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างที่ท างานในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ โดยท าการศึกษาผ่านภูมิหลัง มูลเหตุ
จูงใจ และความรู้สึกที่มีต่อการท างานบริการหลังอายุ 60 ปีของผู้สูงอายุในสังคมเมืองในบทที่ 3 
พบว่ามี 5 ประเด็นที่สามารถน ามาอธิบายให้เห็นถึงเรื่องราวในหลาย ๆ ด้านของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

1. ใครนิยามความแก่ ว่าด้วยผลจากกระบวนการกลายเป็นเมืองและนโยบายด้านประชากร
ที่ก่อให้เกิดมุมมองการเป็นผู้พ่ึงพิงของผู้สูงอายุ 

2. การท างานในวัย 60 : ความสุขหรือความจ าเป็น ? เป็นการวิเคราะห์ ให้ เห็นถึง
ความส าคัญของพ้ืนฐานชีวิตซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการออมเงินที่มีส่วนส าคัญต่อสร้าง
หลักประกันเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

3. ภูมิใจในสิ่งท่ีท าได้และได้ท า กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อการท างานในวัย 60 และบทบาทที่
เปลี่ยนไปหลังเกษียณ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง 

4. ความตายเท่าที่รู้ ศึกษาถึงความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อวาระสุดท้ายของชีวิต ตลอดจนปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวไปสู่ความตาย  

5. ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐและสังคม รวบรวมข้อคิดเห็นที่ผู้สูงอายุน าเสนอ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความเพียงพอและเหมาะสมของสวัสดิการผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

ใครนิยามความแก่ 
ในสมัยทีจ่อมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการด าเนินนโยบายชาตินิยม

ทางเศรษฐกิจเพ่ือให้คนไทยมีงานท าและขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของคนต่างชาติ  มีการควบรวม
อุตสาหกรรมบางประเภทให้เป็นของรัฐและจัดตั้งบริษัทอีกหลายประเภทเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไทย (Chanakan Wong, 2559: ออนไลน์ ) ช่วงปี  พ.ศ. 2481 -2487 จึงถือเป็นยุครุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจยุคหนึ่งของประเทศไทย แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการจ้างงานในภาคธุรกิจ และ
เกิดการอพยพเข้ามาท างานในแหล่งอุตสาหกรรมของแรงงานต่างจังหวัด จะเห็นได้ว่าระบบทุนนิยม
ไทยในรัฐบาล จอมพล ป. นั้นมีลักษณะไม่ต่างไปจากการลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 
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และการลงนามในสัญญาอ่ืน ๆ ที่ได้ท าให้เมืองต่าง ๆ ของสยามในขณะนั้นเข้าสู่ความเป็นเมืองมากข้ึน
ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2542: 169-173) จึงกล่าวได้ว่า 
กระบวนการเป็นเมืองของไทยล้วนเป็นผลมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากต่างประเทศ
ทั้งสิ้น 

จากแนวคิดเรื่องความเป็นเมืองที่มีสาระส าคัญว่าในประเทศที่มีความเป็นเมืองสูงประชากรใน
ประเทศจะได้รับระบบการดูแลสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่สูง แตม่ีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลง มีบุตรช้าลงหรือไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ต่อไป คือ 
ประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ประชากรวัยท างานมีน้อยลงเรื่อย ๆ และน าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing 
society) ในที่สุด (อรทัย ก๊กผล, 2559: 30-31) ซึ่งประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยจอมพล ป. เป็นต้นมาก็
มีลักษณะเป็นไปตามนั้น นอกจากนโยบายทุนนิยมไทยแล้วยังมีการวางแผนทางประชากรที่ได้ส่งผลให้
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเริ่มถูกแบ่งแยกจากสังคมอย่างเด่นชัด โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2483 
ได้มีการจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นเพ่ือจัดสวัสดิการส าหรับประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก
ก าพร้า คนพิการที่ไร้ที่พ่ึง และคนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ถัดมาในปี พ.ศ. 2484 มีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยการควบคุมขอทานดังความในมาตรา 7 ที่ระบุว่า “เมื่อปรากฏจากการสอบสวน
ว่าผู้ใดท าการขอทานและผู้นั้นเป็นคนชราภาพหรือวิกลจริตหรือเป็นคนมีโรค ซึ่งไม่สามารถประกอบ
อาชีพแต่อย่างใด และไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอ่ืน ทั้งไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 เริ่มมีการค านวณอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย ซึ่ง
ผู้ชายมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่ 48.5 ปี ผู้หญิง 56.74 ปี กลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 
4.1 เท่านั้น ในปี พ.ศ. 2494 มีการตรากฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นกลุ่ม
อาชีพที่มีความสามารถ ไม่ประสบความทุกข์ยากเหมือนผู้สูงอายุทั่วไป และในปี พ.ศ. 2496 มีการ
ก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคขึ้นเพ่ือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีผู้ดูแล (สมรักษ์ 
ชัยสิงห์กานานนท์, 2542: 156-158)    

ความเป็นมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าความแก่ชราในมิได้เป็นแค่เรื่องของวัยและอายุเท่านั้น 
แต่ยังกว้างไปถึงเรื่องการดูแลจัดการของภาครัฐด้วย การนิยามและแบ่งแยกกลุ่มคนตามอายุโดย
พิจารณาจากศักยภาพในการผลิตเพ่ือการก าหนดนโยบายประชากรของภาครัฐมีส่วนท าให้สถานภาพ
ของผู้สูงอายุและภาพลักษณ์ของความชราถูกก าหนดขึ้นด้วยกรอบทัศนะของคนในสังคมที่มองว่า
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนชายขอบและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ (เพ่ิงอ้าง, 2542: 162) จาก
งานศึกษาเรื่อง “หญิงชรา ความจน: คนชายขอบชีวิตริมฟุตบาทของหญิงชราขอทาน” ของ จุฑามณี 
สมบูรณ์สุทธิ์ (2547) สะท้อนให้เห็นว่าความไม่แน่นอนของรายได้จากการท าเกษตรกรรมในชนบทมี
ส่วนท าให้ซ ้าเติมความยากจนเป็นอย่างยิ่ง คนชราทั้งหญิงและชายหลายคนจึงเลือกเดินทางเข้ามาใน
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เมืองใหญ่เพ่ือท าอาชีพขอทานเพ่ือหารายได้กลับไป ลักษณะทางกายภาพที่ร่วงโรยจนดูน่าสงสารจึง
เป็น “ทุน” อย่างดีในการประกอบอาชีพขอทาน ปรากฏการณ์คนแก่ขอทานจึงเป็นการตอกย ้าค า
นิยามที่ว่าคนแก่เป็นคนอ่อนแอ น่าสงสาร และต้องการความช่วยเหลือจากสังคม 

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ก็เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงถึงแหล่งทางวัฒนธรรม (Type of 
culture resources) ที่สังคมแต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลาได้สร้างขึ้น ภาพลักษณ์จึงเป็นการแสดงถึง
อุดมคติทั่วไปที่ก่อรูปการประเมินค่าของการปฏิบัติทางสังคมในชีวิตประจ าวัน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้
จากการเปิดให้ตีความ (Interpret) และตีความซ ้า (Reinterpret) ไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตร์ของสังคม ภาพลักษณ์ผู้พ่ึงพิงของผู้สูงอายุในเมืองจึงเป็นเพียงภาพด้านหนึ่งเท่านั้น ยังมี
อีกหลายภาพซึ่งแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นการต่อรองกับนิยามที่สังคมตีกรอบการเป็น “ผู้สูงอายุ” ไว้ให้ 
(สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2542: 150-165) 

แน่นอนว่าคนเราย่อมไม่เหมือนกัน ปัจจัยที่จะท าให้เกิดการต่อรองและสร้างอัตลักษณ์การ
เป็นผู้สูงอายุของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน แต่ปัจจัยเหล่านั้นก็มิใช่สิ่งที่แยกขาดจากพ้ืนฐานชีวิตอย่าง
สิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเพศ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรส อุปนิสัยส่วนตัว และ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่หลากหลายต่างกัน จากข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างใน
การศึกษานี้พบว่าค่าเฉลี่ยอายุของทั้ง 8 คนอยู่ที่ 63.125 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุตอนต้น (Elderly) 
ตามเกณฑ์อายุขององค์กรอนามัยโลก (60-74 ปี) อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ถึงการเป็น
ผู้สูงอายุว่า “ท่านคิดว่าเป็นผู้สูงอายุหรือยัง  ท่านคิดว่าเป็นเมื่อไร และใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจ” 
ผู้สูงอายุทุกคนเห็นพ้องตรงกันว่าอายุ 60 ปีนั้นสมควรเป็นวัยสูงอายุแล้ว และยอมรับได้หากถูก
เรียกว่าผู้สูงอายุ  

ขณะเดียวกัน พวกเขากลับไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนแก่หรือเป็นภาระที่ต้องให้ลูกหลานหรือ
ภาครัฐต้องมาดูแล เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่ามีมากพอส าหรับการท างาน หลายคนยังมี
สุขภาพแข็งแรงดี หลายคนให้ความเห็นว่าความแก่ชราเป็นเรื่องปัจเจกที่แต่ละคนก็ให้ความแตกต่าง
กันออกไป บางคนนิยามจากสุขภาพร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ บางคนนิยามจาก
บุคลิกและการวางตัว และบางคนไม่เห็นด้วยกับความแก่เพราะยังรู้สึกว่าตนเองยังเป็นคนเดิมอยู่  

นอกจากนี้ หลายคนไม่ยอมรับค าว่าเกษียณเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดท างานและจะยังท างาน
ต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหว เช่นกรณีของป้าเต่า (ล าดับที่ 2) และลุงหนึ่ง (ล าดับที่ 7) ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่เคยยุติการท างานมาก่อนจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเมื่อละเว้นจากการท างาน ดังกรณีของป้าต้อ 
(ล าดับที่ 6) การถอยห่างออกจากการท างานท าให้เธอมีเวลาช่วงเวลาใคร่ครวญถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนหลังจากเกษียณ  
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กล่าวได้ว่าความแก่ที่เคยเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มเลือนรางจากสังคม
แล้ว คนสมัยนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป จากอาชีพและการประสบความส าเร็จในชีวิตท าให้พวกเขา
รู้สึกว่าตนเองยังมีความสามารถมากพอในการท างาน ซึ่งเป็นการพ่ึงพาก าลังของตน มิใช่รัฐ เป็นการ
ต่อสู้กับภาพลักษณ์ที่ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรหยุดท างานและรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือวัยท างาน  

ตารางที่ 1  ภูมิหลังและมุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา 

ชื่อ - อายุ ภูมิหลัง มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุ 
และความแก่ชรา 

ป้าแต๋ว 
62 ปี 

- คนกรุงเทพ 
- ปวส. 
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี 
- สมรส ไม่มีบุตร 

- ยังไม่รู้สึกว่าแก่ 
- ความแก่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ท างานและสุขภาพ 

ป้าเต่า 
69 ปี 

- คนกรุงเทพ 
- ปวส. 
- ผู้บริหารบริษัท 
- หม้าย บุตร 1 คน 

- เริ่มรู้สึกว่าแก่ขึ้นจากลักษณะทาง
กายภาพ 
- ความแก่เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า
ร่างกาย 

ลุงอ๋า 
64 ปี 

- คนราชบุรี 
- ประถม 4 
- ผู้คุมฝ่ายผลิตในโรงงาน 
- สมรส บุตร 2 คน 

- ยอมรับว่าตัวเองแก่ขึ้นจากความสามารถ
ในการท างาน 
- ความแก่เป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่า
อายุ 

ป้ามณ 
61 ปี 

- คนกรุงเทพ 
- ประถม 4 
- ผู้จัดการโรงงาน 
- สมรส บุตร 2 คน 

- ยังไม่รู้สึกว่าแก่ 
- ความแก่เป็นเรื่องของการวางตัวและ
บุคลิกภาพ 
 

ลุงอ๊อด 
61 ปี 

- คนกรุงเทพ 
- ประถม 4  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนนอก
เครื่องแบบ 
- สมรส หลานติดภรรยา 1 คน 

- ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้ว แต่ยังพอมีก าลัง
ในการท างาน 
- ความแก่เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า
ร่างกาย 
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ตารางที่ 1  ภูมิหลังและมุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุและความแก่ชรา (ต่อ) 

ชื่อ - อายุ ภูมิหลัง มุมมองต่อการเป็นผู้สูงอายุ 
และความแก่ชรา 

ป้าต้อ 
62 ปี 

- คนนครสวรรค์ 
- ปริญญาโท 
- ครูโรงเรียนเอกชน 
- สมรส ไม่มีบุตร 

- เริ่มรู้สึกว่าแก่ขึ้นจากลักษณะทางกายภาพ  
แต่ยังสามารถท างานได้อยู่ 

ลุงหนึ่ง 
61 ปี 

- คนสงขลา 
- ปริญญาตรี 

- ยังไม่รู้สึกว่าแก่ 
- ความแก่เป็นเรื่องของจิตใจ 

 - อาชีพอิสระ (ติวเตอร์ 
นักสืบ) 
- โสด 

- ยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งมากไปด้วย
ประสบการณ์ 

ลุงธนา 
66 ปี 

- คนนครปฐม 
- ปวช. 
- หัวหน้าแผนกกองการขาย
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 
- สมรส บุตร 2 คน 

- ยังไม่รู้สึกว่าแก่ 
- ความแก่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 

 
การท างานในวัย 60: ความสุขหรือความจ าเป็น? 
 จากความเป็นมาเรื่องมุมมอง ภาพลักษณ์ และการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุในประเด็นที่ผ่าน
มาสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กับภาพลักษณ์การเป็นผู้พ่ึงพิงของผู้สูงอายุ  ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงเป็น
การน าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุกระท าผ่านการรับรู้ว่าความสูงวัยของตนไม่มีผลต่อการ
ท างาน ซึ่งก็คือการเลือกที่จะยังท างานต่อไปหรือกลับมาท างานอีกครั้งในวัย 60 อย่างไรก็ตาม เมื่อท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ายังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีกมากที่มีส่วนท าให้ผู้สูงอายุเลือกท างานในวัยเกษียณ
ซึ่งเป็นวัยที่สังคมมองว่าควรพักผ่อน ดังจะอธิบายต่อไป 
 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาจ ากัดอยู่ที่ห้างร้านและธุรกิจแฟรน
ไชส์ที่ด าเนินกิจการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบ
ของความเป็นเมืองที่มีต่อผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการต่อสู้กับภาพลักษณ์ของความแก่ชราแล้ว
การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อค้นพบอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นเมืองส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างไร กล่าวคือ ความทันสมัยและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มาพร้อมกับ
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กระบวนการเป็นเมืองมิได้ส่งผลต่อบทบาทและความส าคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวและสังคม
เท่านั้น ทว่าระบบการผลิตและบริการในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมยังมีส่วนท าให้การใช้ชีวิตหลังอายุ 60 
ปีของผู้สูงอายุในเมืองแตกต่างจากผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจน้อยกว่าด้วย 
เนื่องจากการตลาดแบบทุนนิยมมีความต้องการแรงงานทั้งในด้านการผลิตและด้านการบริการอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า
หลายภาคส่วนในชุมชนในต่างจังหวัดมีการประสานงานร่วมกันเพ่ือด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมกับคนในชุมชน โดยกิจกรรมเหล่านั้นมิได้เป็นไปเพ่ือการหารายได้เป็นหลัก เมื่อถอยกลับมา
พิจารณาถึงการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุสังคมเมืองกลับพบว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
ในลักษณะดังกล่าวเท่าไรนัก หนึ่งในการด าเนินงานที่พบได้อย่างประจักษ์คือนโยบายว่าจ้างผู้สูงอายุที่
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันด าเนินงานที่มีเป้าหมายเพ่ือการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ตนเองให้แก่ผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ โดยมองว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็น
กลุ่มประชากรที่ยังมีศักยภาพ สามารถเป็นแรงงานในภาคเศรษฐกิจได้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้สูงอายุจะ
เป็นกลุ่มประชากรที่สังคมมองว่าเป็นวัยที่ควรยุติจากการท างาน แต่ในขณะเดียวกันความเป็นเมืองก็
ไดห้ยิบยื่นโอกาสในการหารายได้ให้แก่ผู้คนมากกว่าในต่างจังหวัดเช่นกัน นั่นจึงท าให้ผู้สูงอายุในฐานะ
ประชากรมีโอกาสในการเข้าถึง “งาน” และ “เงิน” มากกว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัด  

เมื่อภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท าให้
ผู้สูงอายุ” ด าเนินนโยบายว่าจ้างผู้สูงอายุในห้างร้านของตนเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาขาดดุลย์แรงงานใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ได้มีผู้สูงอายุหลายคนให้ความสนใจสมัครเข้าท างานจนเป็นที่พบเห็นของ
คนทั่วไปและเป็นเรื่องฮือฮาบนโลกออนไลน์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 อยู่ช่วงหนึ่ง จากการเก็บ
ข้อมูลด้วยการพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างที่ท างานในร้านต่าง ๆ จึงได้ทราบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่
ท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตหลังเกษียณที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่มีผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ 
รายได้ และการจัดการเงินออม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตหลังเกษียณอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวได้ว่าการ
ท างานหลังอายุ 60 ปีของแต่ละคนนั้นเกิดจากพ้ืนฐานชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ของ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2559) อันประกอบไปด้วย 1) มิติด้านจิตวิทยา 
2) มิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้และจ านวนผู้พ่ึงพิง 3) มิติทางสังคม เกี่ยวข้องกับวิธีการที่บุคคล
ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออมเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีความเห็นว่ามิติด้านจิตวิทยาเป็นมิติ ที่มี
ความเหมาะสมที่สุดส าหรับการน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการออมของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวกันกับ
ความสามารถในการจัดการเงินที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้จ านวนเงินที่ได้รับ การจัดสรรเงินให้
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เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ตลอดจนการน าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปเก็บออมหรือลงทุน ซึ่ งจะส่งผล
ต่อไปยังการเตรียมตัวด้านการเงินเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจส่วนบุคคลด้วยอีกหนึ่งประเด็น กล่าวคือ หากบุคคลเคยมีประสบการณ์ในการน าเงินออม
ออกมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตนแล้วย่อมส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายเงินออมในครั้งต่อไป  

จากเรื่องราวที่ผู้สูงอายุทั้ง 8 คนได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับภูมิหลังและประสบการณ์การท างาน
ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา ท าให้ทราบว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมีพ้ืนฐานชีวิตและการตั้งต้นชีวิตที่แตกต่างกัน  
ทั้งภูมิล าเนา ระดับการศึกษา ช่วงอายุที่เริ่มท างาน สถานภาพสมรส จ านวนบุตร รายได้ ตลอดจน
พฤติกรรมการออม ความแตกต่างในแต่ละด้านเหล่านี้ล้วนมีส่วนต่อสถานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับการเตรียมตัวด้านการเงินเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท า
การแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง และ 2) ผู้สูงอายุ
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคง ความแตกต่างกันของผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
มูลเหตุจูงใจในการท างานในไว้ 60 ได้ ดังจะอภิปรายให้ทราบต่อไป 

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงทราบว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ปัญหาทางสุขภาพ วุฒิการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนอาชีพบ่อย เช่นกรณีของลุงอ๊อด 
(ล าดับที่ 5) ที่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับพื้นฐานและก าลังเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพหลายอย่าง และ
ลุงหนึ่ง (ล าดับที่ 7) ที่ประกอบอาชีพอิสระมาโดยตลอดซึ่งส่งผลต่อความม่ันคงของรายได้ ผู้สูงอายุทั้ง 
2 คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากหยุดท างานก็จะไม่มีเงินใช้เพราะตนเองไม่มีเงินเก็บและไม่มีการ
วางแผนส าหรับการใช้ชีวิตในบั้นปลายมาก่อน โดยก่อนที่จะมาท างานในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ผู้สูงอายุ
ทั้งสองคนแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยลุงอ๊อดและภรรยายังพอมีก าลัง
ท าในการท างานได้อยู่บ้าง แต่รายได้ที่ทั้งสองหามาได้นั้นก็แทบจะไม่เพียงพอส าหรับค่าเช่าบ้านและ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน แม้ว่าลุงอ๊อดจะมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แต่เมื่อถึงคราวต้องช าระเงินก็
มักจะมีค่าส่วนต่างอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ามาอยู่เสมอ กรณีของลุงอ๊อดจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมี
ทุนทรัพย์ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากมีไม่เพียงพอผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นขณะที่
ไม่มีรายได้ ส่วนลุงหนึ่งใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการหยิบยืมเงินจากคนรอบข้างและใช้เงินผู้สูงอายุที่ได้จาก
รัฐบาล แต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะลุงหนึ่งใช้ชีวิตเพียงล าพัง ถึงแม้ว่าจะยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่
แต่หากวันใดร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานแล้วใครเล่าจะเป็นคนดูแล หากมิใช่สวัสดิการจาก
ภาครัฐ ค าถามท่ีน่าสนใจไปกว่านั้นคือแล้วมันจะเพียงพอต่อผู้สูงอายุจริงหรือ  

นอกจากลุงอ๊อดและลุงหนึ่งที่ไม่สามารถจัดสรรรายได้เพ่ือเก็บเป็นเงินออมส าหรับการใช้ชีวิต
หลังเกษียณแล้ว ยังมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ศึกษามีความเห็นว่ารายได้และการจัดการเงินออมท าให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตหลังเกษียณที่ต่างกันซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลเหตุของการท างานในวัย 60 ได้ 
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ประกอบไปด้วย ลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) ป้ามณ (ล าดับที่ 4) และลุงธนา (ล าดับที่ 8) กรณีของลุงอ๋าและ
ป้ามณที่เป็นสามีภรรยากันอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากรายได้จากอาชีพเดิม ทั้งสองคนกล่าวถึงสาเหตุ
ในการท างานในวัย 60 ว่าไม่ต้องการอยู่เฉย ๆ แต่เมื่อลงรายละเอียดไปถึงเรื่องบทบาทที่เปลี่ยนไป
หลังเกษียณจึงได้ทราบว่าเงินที่ทั้งสองคนได้จากบุตรต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
การท างานในร้านแฟรนไชส์จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ในขณะที่สุขภาพและร่างกายยังเอ้ือ
ต่อการท างานอยู่ ส่วนกรณีของลุงธนาเห็นได้ชัดเจนว่าเขามีพฤติกรรมการออมด้วยการลงทุน โดยมี
การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายจากประสบการณ์ของคนรอบข้างว่าธุรกิจขาย
ตรงนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนอย่างเกินคาด เขาความคาดหวังว่าจะ
ใช้ผลก าไรที่ได้จากการลงทุนนั้นเป็นหลักประกันในชีวิตหลังเกษียณจึงได้ทุ่มเงินเก็บสะสมและเงิน
บ าเหน็จไปกับธุรกิจนั้นจนหมดหน้าตัก แต่เมื่อการลงทุนนั้นไม่ประสบผลส าเร็จ ผู้สูงอายุที่เคยมี
แนวโน้มว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงด้วยจ านวนเงินเก็บสะสมที่ค่อนข้างมากและก าไรจากการ
ลงทุนอย่างลุงธนาก็สามารถกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะเศรษฐกิจไม่ม่ันคงได้เช่นกัน  

กล่าวได้ว่าผู้สูงอายุทั้ง 5 คนข้างต้นนั้นมี “รายได้” เป็นเหตุผลส าคัญ ซึ่งการท างานในวัย 60 
หรือการกลับมางานอีกครั้งนี้อธิบายด้วยแนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงินได้ว่าผู้สูงอายุ
เหล่านี้มีการรับรู้ถึงความสามารถของตนว่ายังสามารถท างานต่อไปได้ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่อธิบายถึง
พฤติกรรมการออมเงินนั้นกล่าวว่าเมื่อบุคคลเคยประสบผลส าเร็จในการออมเงินมาก่อนย่อมส่งผลต่อ
การตั้งเป้าหมายเพ่ือการออมเงินในครั้งต่อไป ขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลมีการรับรู้ถึ งความสามารถใน
การท ากิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงิน ตลอดจนความสามารถในการเก็บรักษาเงินนั้นแล้ว บุคคลจะมี
ความคิด ความรู้สึก และแรงจูงใจที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ท าให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง ซึ่งใน
ที่นี้ก็คือ “เงิน” นั่นเอง  

ในส่วนผู้สูงอายุมีอาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ให้เหตุผลของการท างานในอายุ 
60 ปีแตกต่างออกไป พวกเขามองว่าการได้มีกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าในแต่ละวันสามารถท าให้
ตนเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่าและมีความสามารถในการท างานอยู่  ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกับแนวคิด
กิจกรรมและแนวคิดความต่อเนื่องในทฤษฎีการสูงอายุที่เสนอว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุไม่
จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองเสมอไป อาจแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน
หรือกิจกรรมที่เคยท า เนื่องจากผู้สูงอายุพยายามจะรักษาบทบาททางสังคม ต้องการคงความเป็น
ตัวเองและวิถีชีวิตแบบเดิมเอาไว้ เห็นได้จากกรณีของป้าแต๋ว (ล าดับที่ 1) ป้าเต่า (ล าดับที่ 2) และป้า
ต้อ (ล าดับที่ 6) ที่มีวุฒิการศึกษาค่อนข้างสูง มีความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีการเตรียมความพร้อม
หลังเกษียณด้วยการออมเงิน และมีการท าประกันชีวิต ผู้สูงอายุทั้ง 3 คนต่างพูดไปในทางเดียวกันว่า
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รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาท างานอีกครั้ง การท างานท าให้พวกเธอรู้สึกอ่ิมเอมและรู้สึกผ่อนคลาย ทั้งยังภูมิใจ
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนยอดขายให้แก่องค์กร การท างานในวัย 60 ส าหรับพวกเธอจึงเป็นเสมือนการได้
ออกจากบ้านมาเจอผู้คน ส่วนค่าตอบแทนนั้นเป็นเป้าหมายรอง เนื่องจากพวกเธอมีการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการออมเงินและการท าประกันชีวิตมาก่อนแล้ว ค่าตอบแทน
ที่ได้จากการท างานในวัย 60 นี้เป็นเพียงการ “เติม” เงินสะสมให้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแต่ละคนก็มี
เป้าหมายในการน าเงินที่ได้จากการท างานในวัยเกษียณนี้ไปใช้แตกต่างกันออกไป ป้าแต๋วคาดว่าจะ
น าไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรา ป้าเต่าวางแผนไว้ว่าหากหยุดท างาน
เมื่อไร เธอจะน าเงินเก็บสะสมที่มีไปใช้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพ่ือน ๆ วัยเกษียณ และป้าต้อ
วางแผนไว้ว่าจะน าไปเป็นทุนเปิดร้านขายของเล็ก ๆ กับหลาน 

 จะเห็นได้ว่าการท างานโดยที่ไม่ได้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงานหรือเงินเดือนเข้ามาเป็น
แรงกดดันนั้นเปรียบได้กับกิจกรรมในชีวิตอย่างหนึ่งที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบั ติต่อ
ตนเอง การท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ มีส่วนช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับองค์ประกอบของแนวคิดพฤฒพลังที่กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันประกอบไปด้วย การมีสุขภาพที่ดี การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการมีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต ซึ่งการท างานนี้
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางสังคมแล้ว ผลตอบแทนที่ได้จากการท างานยัง
เป็นการเพ่ิมความมั่นคงด้านการเงินในวัยเกษียณด้วย นอกจากนี้ การได้เคลื่อนไหวร่างกายและคิด
วิเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ ระหว่างการท างานก็มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเช่นกัน 
กล่าวได้ว่าการท างานในวัย 60 นั้นเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลาย ๆ แก่
ผู้สูงอายุ  

ข้อมูลจากผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มข้างต้นชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเมืองที่ท างานบริการในร้าน
ธุรกิจแฟรนไชส์มีสถานะเศรษฐกิจทั้งในระดับที่มั่นคงและไม่มั่นคง ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกับงาน
โครงการชราภาพศึกษา “สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง” ของ สุรีย์ บุญญานุพงศ์ (2534) ที่
พบว่าระดับการศึกษามีส่วนอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นชีวิตและการวางแผนด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ซึ่ง
ความพร้อมทางเศรษฐกิจจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเมื่อละเว้นจากการท างาน 
เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจไม่
มั่นคงซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการขาดการศึกษาและการไม่มีอาชีพที่มั่นคงจะมีความวิตกกังวลหรือ
ละเลยต่อเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยสรุป กระบวนการวางแผนด้านการเงินเพ่ือความมั่นคงในการชีวิตหลังเกษียณ ทั้งเงินเก็บ
สะสม หลักประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วน
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ใหญ่มีการวางแผนชีวิตหลังเกษียณด้วยการออมเงินแต่ไม่ได้มีการท ากรมธรรม์ประกันชีวิต นอกจากนี้ 
พ้ืนฐานชีวิตที่ต่างกัน ทั้งการศึกษาที่มีผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ รายได้ และพฤติกรรมการ
ออม ล้วนมีส่วนต่อคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีของผู้อายุที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจมั่นคงจะมีแรงจูงใจในการท างานในวัย 60 มาจากความต้องการที่จะสานต่อที่สิ่งตัวเองเคย
ท า ซึ่งก็คือการท างาน การท างานท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้รู้สึกมีคุณค่าต่อผู้อ่ืนและรู้สึกภูมิใจในตนเอง 
ส่วนกรณีของผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงจะมีแรงจูงใจมาจากความไม่มั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในกรุงเทพที่ค่อนข้างสูง เมื่ออายุมากขึ้นและ
ไตร่ตรองถึงเงินออมที่มีอยู่อีกครั้ง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงเริ่มกังวลถึงเงินออมที่เคยคิดว่าเพียงพอส าหรับ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณไปจนกว่าจะเสียชีวิตว่าหากค่าครองชีพมีแนวโน้มที่จะสูงลิ่วขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้
อยู่เงินเก็บที่มีอยู่คงไม่พอในสักวันแน่นอน  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินและเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับ
ผู้ที่เข้าใกล้วัยสูงอายุ เพ่ือให้สามารถมีเงินใช้ในวัยเกษียณได้อย่างไม่ขัดสน อย่างไรก็ตาม แม้จะ
เกษียณจากงานประจ าแล้วและได้เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินไว้เป็นอย่างดี แต่ถ้ายังมี
ศักยภาพ มีความเต็มใจ และยังมีสุขจากการท างานอยู่ ก็สามารถที่จะวางแผนหารายได้เพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมของร่างกายต่อไปได้ ซึ่งประเด็นที่จะน าเสนอในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงความรู้สึกและ
บทบาทที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นผ่านคติที่มีต่อการท างานและหน้าที่
ด้านอื่น ๆ ในชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคน 

ภูมิใจในสิ่งท าได้และได้ท า 
การเข้าสู่วัยสูงอายุถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นกับตัว

บุคคล ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น ความเหี่ยวย่นของผิวหนัง สีผมที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีด า
ไปสู่สีขาว ค่าสายตาที่แสดงถึงคุณภาพในการมองเห็น ฯลฯ และด้านจิตใจ ดังที่กล่ าวไว้ข้างต้นว่า
กฎเกณฑ์ทางสังคมมีส่วนต่อถึงการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุ จากข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการได้
กลับมาท างานอีกครั้งในวัย 60 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้ง 8 คนมีระดับของความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ไม่เท่ากัน ดังจะอธิบายต่อไป 

จากการสังเกตบุคลิกภาพขณะท างาน ท่าทีระหว่างการพูดคุย อัตมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง และ
โลกทัศน์ที่มีต่อชีวิตและต่อผู้อ่ืนของผู้สูงอายุตัวอย่างทั้ง 8 คนสามารถแบ่งกลุ่มจากความรู้สึกที่มีต่อ
การท างาน ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อบทบาทที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งความรู้สึกเหล่ านั้น
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการเห็นคุณค่าในตนเองได้ ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกในทางบวก ประกอบไปด้วย ป้าแต๋ว (ล าดับที่ 1) ป้าเต่า (ล าดับที่ 2) 
ป้ามณ (ล าดับที่ 4) และลุงธนา (ล าดับที่ 8) ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มนี้สะท้อน
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ให้เห็นผ่านคติในการท างาน การเข้าร่วมทางสังคม และความรู้สึกที่มีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะ
กล่าวในส่วนถัดไป โดยผู้สูงอายุทุกคนให้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าภูมิใจที่ยังสามารถท างานได้
อยู่และมีความสุขกับการท างานทุกวัน ผลส าเร็จในหน้าที่การท างานท าให้พวกเขารู้สึกว่ าตนเองมี
คุณค่าและมีศักยภาพในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เช่น ป้าแต๋วที่กล่าวว่า  “เราภูมิใจที่
เขาเห็นศักยภาพในวันที่เขารับสมัครเรา ท ามาหลายเดือนก็ยังไม่เบื่อ ได้ช่วยสนับสนุนการขายของ
เขา” ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกับป้ามณและป้าเต่า โดยป้าเต่าได้กล่าวไว้ว่า “ขายของให้เขาได้เราก็ดี
ใจ เราท าทุกอย่างเหมือนกับร้านนี้เป็นของเราเอง แล้วทีมงานในร้านตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงเด็ก ๆ เขา
ก็เหมือนครอบครัวป้าเต่า” นอกจากนี้ ลุงธนาเองก็ได้กล่าวว่ามีความสุขกับการท างานหลังอายุ 60 ปี
เช่นเดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นการท างานที่เบาสมองและสบายใจกว่าสมัยที่ท างานประจ า ซึ่ง
นอกจากความรู้สึกในด้านบวกที่มีต่อตนเองแล้ว เขายังกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ตนเองมีโอกาสได้แบ่งปัน
ประสบการณ์การท างานในฐานะผู้สูงอายุให้แก่ผู้ศึกษาและสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาพูดคุยด้วย  

นอกเหนือไปจากค าพูดที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติที่พวกเขามีต่อการท างานแล้ว ผู้ศึกษายัง
สังเกตได้ถึงความกระตือรือร้นในการท างานของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้ว่าการท างานในวัย 60 ส าหรับพวก
เขานั้นเป็นกิจกรรมเพ่ือความสุขอย่างแท้จริง แม้ในขณะที่มีลูกค้าค่อนข้างมากจนท าให้ผู้ศึกษาต้องนั่ง
รอเป็นเวลานาน พวกเขาก็ยังปฏิบัติต่อผู้ศึกษาเหมือนลูกค้าคนหนึ่ง เมื่อน าสินค้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะรับรอง
ลูกค้า พวกเขาจะส่งยิ้มและกล่าวอย่างเป็นมิตรกับผู้ศึกษาว่าอีกไม่นานลูกค้าก็จะน้อยลงแล้ว เมื่อ
ลูกค้าบางตาลงจนสามารถผละตัวออกมาพูดคุยกันผู้ศึกษาได้ พวกเขาก็ยังมีท่าทีกั งวลและเป็นห่วง
เพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอเมื่อมีลูกค้ารายใหม่ ๆ เดินเข้ามาซื้อสินค้า ปฏิกิริยาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาทราบ
ได้ทันทีว่าค าพูดของพวกเขาที่ว่ามีความสุขและพร้อมส าหรับการท างานในทุกวันนั้นเป็นความจริง 

2. ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รู้สึกและไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาคภูมิใจในตนเอง ได้แก่ ลุงอ๋า 
(ล าดับที่ 3) และป้าต้อ (ล าดับที่ 6) โดยลุงอ๋ากล่าวว่าการได้กลับมาท างานบริการในร้านธุรกิจแฟรน
ไชส์ไม่ได้ท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นแต่อย่างใด เพราะการท างานในต าแหน่งพนักงานสูงอายุนั้นไม่
ต้องใช้ทักษะในด้านใดเป็นพิเศษ ข้อคิดเห็นดังกล่าวดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่น
ในตนเองซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต ่า ความรู้สึกของลุงอ๋าเป็นไปใน
ท านองเดียวป้าต้อที่กล่าวว่าการท างานบริการเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากอาชีพครูซึ่งเป็น
อาชีพที่มีเกียรติ ความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความระดับของความภาคภูมิใจสิ่งที่ท าต ่า   

3. ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกในด้านลบ ได้แก่ ลุงอ๊อด (ล าดับที่5) และลุงหนึ่ง (ล าดับที่ 7) ที่มี
ความรู้สึกต่อการท างานในวัย 60 ปีในแง่ลบเพราะเป็นการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ พวกเขากล่าวว่าหาก
หยุดท างานก็จะไม่มีรายได้ กรณีของลุงอ๊อดสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคน
ในครอบครัว สุขภาพร่างกาย และการไม่ได้วางแผนชีวิต จากการศึกษาเรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง
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ของผู้สูงอายุอธิบายว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังและการลดบทบาทด้านความสามารถเป็นปัจจัยที่ท าให้
ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองลดลงซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองและความกังวลต่ออนาคต ลุงอ๊อด
มักจะพูดด้วยความกังวลอยู่เสมอว่าไม่รู้จะเอาน าเงินจากที่ไหนมาใช้จ่ายภายในบ้าน เขาให้ความเห็น
ถึงสาเหตุที่ห้างร้านต่าง ๆ หันมาจ้างผู้สูงอายุว่าเกิดจากการแรงงาน การจ้างผู้สู งอายุมีค่าใช้จ่ายที่ต ่า
และไม่ต้องจ่ายเงินโบนัส ซึ่งหลังจากที่ลาออกจากร้านฮอทพอทบุฟเฟ่ต์ลุงอ๊อดก็ยังไม่ได้หางานใหม่ท า 
เมื่อผู้ศึกษาแนะน าร้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่รับผู้สูงอายุเข้าท างานให้ลุงอ๊อดทราบ ลุงอ๊อดก็ยังคงกังวลว่า
ตัวเองจะสามารถกลับไปท างานอีกครั้งได้จริงหรือ สุดท้ายคือลุงหนึ่ง ข้อมูลด้านการวางแผนส าหรับ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการออมเงินของลุงหนึ่งว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไม่มีแบบ
แผนซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคตและสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง  แนวคิดความภาคภูมิใจในตนเองกล่าวว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าของตนเองจะมีการรับรู้
ความสามารถของตนตามความเป็นจริงและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้น ความรู้สึกที่มีต่อการ
ท างานของลุงอ๊อดและลุงหนึ่งจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่
ค่อนข้างต ่า  

ดังจะเห็นได้ว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความสุขที่ได้กระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพ่ือตัวเองและเพ่ือผู้อ่ืน ความสุขที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นสามารถ
น าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มผู้สูงอายุข้างต้นเป็นเพียงการจัดกลุ่ม
จากทัศนคติที่ผู้สูงอายุมีต่อการท างานเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วคนเรามีองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
อีกมากที่สามารถสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีต่อตนเอง ซึ่งในที่นี้ผู้
ศึกษาได้น าข้อมูลจากการสอบถามถึงความรู้สึกและบทบาทเปลี่ยนไปหลังเกษียณมาเป็นองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์ โดยสะท้อนให้เห็นจากความรู้สึกที่ผู้สูงอายุได้กระท าการใด ๆ เพ่ือผู้อ่ืน ดังจะอธิบาย
ต่อไป 

บทบาทหนึ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุคือการเปลี่ยนจากบทบาท 
“ผู้ให้” เป็น “ผู้รับ” เห็นได้จากกรณีป้าเต่า (ล าดับที่ 2) ลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) ป้ามณ (ล าดับที่ 4) ลุงอ๊อด 
(ล าดับที่ 5) ป้าต้อ (ล าดับ 6) และลุงธนา (ล าดับที่ 8) อธิบายได้ว่าหลังจากผู้สูงอายุหลายคนยุติจาก
การท างานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวหรือเพ่ือส่งบุตรหลานเรียนแล้ว เมื่อบุตรหลานโตพอที่จะไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินจากพวกเขา ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงถูกเปลี่ยนบทบาทในครอบครัวจากการเป็น 
“ผู้ให้” มาเป็น “ผู้รับ” ทันที แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวเพราะผู้สูงอายุบางคนก็
ได้รับบทบาทอ่ืนเมื่อละเว้นจากการท างานหรือด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง ป้าเต่าที่เป็นผู้จัดการค่าใช้จ่าย
ภายในบ้านจากเงินที่ลูกให้ ลุงอ๋าและป้ามณที่เก็บเงินส่วนหนึ่งที่ลูกชายทั้ง 2 คนมอบให้ในแต่ละเดือน
ไว้เป็นทุนในการแต่งงานของลูกชายคนเล็ก ลุงอ๊อดที่มีหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น 
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การท างานบ้าน การดูแลหลาน ป้าต้อที่ตั้งเป้าไว้ว่าหากหยุดท างานเมื่อไรจะย้ายไปอยู่กับหลานและ
ช่วยหลานดูแลกิจการขายของทันที ลุงธนาที่ได้อุทิศตัวท างานเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ
คนอ่ืน ๆ ในชมรมผู้สูงอายุของชุมชน  

นอกจากบทบาทที่เปลี่ยนไปในครอบครัวแล้ว กรณีของลุงหนึ่ง (ล าดับที่ 7) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่
ไม่มีครอบครัวก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองผ่านการถ่ายทอดความคิดเห็นที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและการคิดเผื่อผู้อ่ืนได้เช่นกัน กล่าวคือ ถึงแม้ลุงหนึ่งความรู้สึกในแง่ลบต่อการ
ท างานซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่ค่อนข้างต ่า แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
เขาได้ท าตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจที่ตนมีความหวังดีต่อผู้อ่ืนเสมอ 
เช่น การพูดตักเตือนและอบรมประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนที่เขาสอนพิเศษ หรือการน าเสนอ
แนวทางพัฒนาโครงการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ อีกมาก จะเห็นได้ว่า
เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากเงื่อนไขเดียวกับท่ีท างานเพ่ือผู้สูงอายุในชมรม  

จากข้อมูลเรื่องความรู้สึกที่มีต่อการกลับมาท างานอีกครั้งในวัย 60 และการเปลี่ยนแปลงด้าน
บทบาทที่ได้เสนอข้างต้น เม่ือน าทุก ๆ องค์ประกอบในชีวิตของผู้สูงอายุมาร่วมพิจารณาอย่าง
ลึกซึ้งแล้วผู้ศึกษาไม่อาจสรุปได้ว่าผู้สูงอายุคนใดมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต ่าหรือสูง เพราะ
ความรู้สึกภาคภูมิในตนเองในแต่ละบุคคลเป็นสิ่งท่ีเลื่อนไหลได้ คนเรามีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้
ท าและท าได้ต่างกัน ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะสะท้อนให้เห็นรู้สึกต่อการท างานในวัย 
60 ทั้งในแง่บวกและลบ แต่เมื่อถอยกลับมามองในเรื่องของบทบาทในวัยเกษียณแล้วจะเห็นได้ว่า
นอกจากการท างานแล้วพวกเขายังมีด้านอ่ืน ๆ ในชีวิตอีกมากที่สามารถสร้างความรู้สึกภาคภูมิใน
ตนเองได้ ทั้งการดูแลสมาชิกในครอบครัว การแบ่งปันประสบการณ์ การสร้างความสุขให้แก่ผู้อ่ืน 

ความตายเท่าที่รู้ 
 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกที่ผู้สูงอายุได้กระท าสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้วัย
สูงอายุจะเป็นวัยที่สังคมมองว่าควรละวางจากการท างานเพ่ือออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ปรารถนา แต่ใน
ความเป็นจริงพวกเขาไม่อาจะละทิ้งภาระหน้าที่บางอย่างไปได้ เพราะผู้สูงอายุหลายคนยังจ าเป็นต้อง
เลี้ยงดูและให้การพ่ึงพิงคนในครอบครัวอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภรรยา บุตร หลาน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทาง
สังคมที่พวกเขานั้นเต็มใจที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนอยู่ จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมิได้คาดหวังความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานแล้ว แต่ผู้สูงอายุยังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงเป็น
การน าเสนอถึงความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตและพฤติกรรมการเตรียมตัวไปสู่ความ
ตายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน การหาค าตอบ
ให้แก่สองค าถามดังกล่าวมิผู้ศึกษามิได้มีเจตนาแช่งหรือล่วงเกินผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด แต่เป็นการ
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สอบถามเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในแง่มุมของบุคคลที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้สูงอายุตอนต้น (Elderly) ซึ่งเป็น
มุมมองที่พบเห็นได้น้อยในงานศึกษาทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ดังจะอภิปรายต่อไป  
 จากการสอบถามถึงความรู้สึกต่อวาระสุดท้ายของชีวิตและการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความ
ตายจากผู้สูงอายุตัวอย่างที่ท างานบริการในร้านธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง 8 คนพบว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมี
มุมมองและท่าทีต่อความตาย ตลอดจนการเตรียมตัวไปสู่การตายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทัศนคติ
เหล่านั้นเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในอดีต พื้นฐานชีวิตที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อทัศนคติและการเตรียมตัว
ที่ต่างกัน พื้นฐานเหล่านั้นได้แก่ จ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิง ศาสนา และการเตรียมตัวส าหรับ
การเกษียณซ่ึงเป็นการเตรียมตัวในด้านการเงิน ดังจะแสดงให้เห็นในตารางต่อไป 

ตารางที่ 2  ภูมิหลังและมุมมองต่อความตาย  

ชื่อ - อายุ ภูมิหลัง กระบวนการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ

ใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

ความรู้สึกต่อวาระสุดท้าย
ของชีวิต 

ป้าแต๋ว 
62 ปี 

- สมรส ไม่มีบุตร 
- ศาสนาพุทธ 

- มีการวางแผน 
- ไม่มีหนี้สิน 

- ปล่อยวาง 
- มีการวางแผนเรื่อง
ผู้จัดการศพ 

ป้าเต่า 
69 ปี 

- หม้าย บุตร 1 คน 
- ศาสนาคริสต์ 

- มีการวางแผน 
- ไม่มีหนี้สิน 

- ห่วงลูก 
- ชีวิตหลังความตายคือ
ก าไรชีวิตและเป็นหนทาง
ไปสู่พระเจ้า 

ลุงอ๋า 
64 ปี 

- สมรส บุตร 2 คน 
- ศาสนาพุทธ 

- มีการวางแผน 
- ภาระค่าเช่าที่พักอาศัย 

- ปล่อยวาง 

ป้ามณ 
61 ปี 

- สมรส บุตร 2 คน 
- ศาสนาพุทธ 

- มีการวางแผน 
- ภาระค่าเช่าที่พักอาศัย 

- ปล่อยวาง 

ลุงอ๊อด 
61 ปี 

- สมรส หลานติด
ภรรยา 1 คน 
- ศาสนาพุทธ 

- ไม่มีการวางแผน 
- ภาระค่าเช่าที่พักอาศัย 
- ภาระค่ารักษาพยาบาล 

- กังวลเรื่องที่อยู่อาศัย 
- ห่วงหลาน 

ป้าต้อ 
62 ปี 

- สมรส ไม่มีบุตร  
- ศาสนาพุทธ 

- มีการวางแผน 
- ไม่มีหนี้สิน 

- ปล่อยวาง 
- มีการวางแผนเรื่องมรดก 
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ตารางที่ 2  ภูมิหลังและมุมมองต่อความตาย (ต่อ) 

ชื่อ - อายุ ภูมิหลัง กระบวนการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ

ใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

ความรู้สึกต่อวาระสุดท้าย
ของชีวิต  

ลุงหนึ่ง 
61 ปี 

- โสด 
- ศาสนาพุทธ 

- ไม่มีการวางแผน 
- ภาระค่าเช่าที่พักอาศัย 

- ปล่อยวาง 

ลุงธนา 
66 ปี 

- สมรส บุตร 2 คน 
- ศาสนาพุทธ 

- มีการวางแผน 
- มีหนี้สิน 
- ภาระค่าเช่าที่พักอาศัย 

- ยังอยากอยู่เพื่อท า
ประโยชน์ให้ผู้อ่ืน 
- กังวลหนี้สินที่ติดค้าง 
- ห่วงลูก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับความตายพบว่ามีการให้ความหมายความตายไว้
ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความตายตามแนวคิดทางปรัชญา ความตายตามแนวคิดจิตวิทยา ความตายตาม
แนวคิดประชากรศาสตร์ ความตายตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ความตายจากการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ ความตายตามแนวคิดทางศาสนา ความตายตามแนวคิดการแพทย์และสาธารณสุข
สมัยใหม่ ความตายในมิติสังคม และความตายในมิติวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละมิติก็ได้ให้ความหมายของ
ความตายไว้แตกแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ความตายตามแนวคิดจิตวิทยา มีความเชื่อมโยงกับความ
กลัวและความวิตกกังวลต่อความตาย ความตายตามแนวคิดจิตวิทยาจึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
สภาพจิตใจมนุษย์เป็นอย่างมาก มุมมองในด้านลบที่มีต่อความตายข้างต้นมีส่วนคล้ายคลึงความตาย
ตามแนวคิดทางการแพทย์สมัยใหม่ในลักษณะที่มองความตายว่าเป็นปฏิปักษ์ เป็นสิ่งที่ไม่พึงมีและไม่
ควรเกิดข้ึน เพราะความตายสะท้อนถึงความล้มเหลวทางการแพทย์ ในขณะที่ความตายจากการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าความตายของมนุษย์เปลี่ยนในตามยุคสมัย บริบททางเศรษฐกิจ และการ
จัดการโครงสร้างทางสังคม การกินอยู่และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บป่วย วิธีการตาย 
และความคิดเกี่ยวกับความตาย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับความตายในมิติสังคมที่เห็นว่าความตาย
เป็นเหตุการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่มีความพิเศษเช่นเดียวกับการเกิด การบวช การ
แต่งงาน เพราะการตายส่งผลต่อการรับรู้และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม เป็นต้น (เอกภพ สิทธิ
วรรณธนะ, 2556: 5-23)  

อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษานี้จะขอกล่าวถึงเพียงพฤติกรรมการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความ
ตายและภาวะใกล้ตายเท่านั้น เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลที่ตัวอย่างผู้สูงอายุมีมุมมองต่อ
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ความตายและการเตรียมตัวไปสู่ความตายต่างกัน ประกอบไปด้วย 4 ด้าน (สารภี รังษีโกศัย, 2556: 
41-42) ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

1. พฤติกรรมด้านร่างกาย หมายถึง การท าให้ตนเองมีความพึงพอใจในความต้องการด้าน
ร่างกายและภาวะบีบคั้นทางด้านร่างกายน้อยที่สุด โดยการเลือกวิธีการรักษาทางการแพทย์เพ่ือ
บรรเทาอาการทางกาย การเลือกสถานที่ส าหรับพักรักษาตัวเมื่ออยู่ในภาวะใกล้ตาย การเตรียม
บริจาคอวัยวะของร่างกาย การพูดคุยกับเพ่ือนและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษาเม่ือป่วยหนัก และ
การเลือกวิธีจัดการศพของตน  

จากข้อมูลที่ได้รับจากป้าแต๋ว (ล าดับที่ 1) ทราบว่าเธอและสามีมีกระบวนการวางแผนส าหรับ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณมาเป็นอย่างดี เนื่องมาจากเธอและสามีไม่มีบุตร ใช้ชีวิตเพียงล าพังด้วยกันมา
โดยตลอด หากวันใดวันหนึ่งไม่สามารถท างานหรือพ่ึงพาตนเองได้ คนที่เธอและสามีจะไว้วางใจให้ดูแล
ก็คือบ้านพักคนชราบางแคและบุคลากรทางการแพทย์ แต่การจะได้มาซึ่งการดูแลนั้นก็ต้องแลกมา
ด้วยค่าใช้จ่าย ดังนั้นแล้วกระบวนการเตรียมตัวไปสู่ความตายของป้าแต๋วจึงจ าเป็นต้องมีบุคคลที่ 3 
เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเธอกล่าวว่าการจะเข้าไปอยู่ในความดูแลของบ้านบางแคได้นั้น
ต้องท าการจองเป็นเวลาหลายปีเพราะเธอไม่ได้เข้าไปอยู่แบบผู้สูงอายุอนาถาและต้องจ่ายเ งินราย
เดือนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นเดียวกับป้าต้อ (ล าดับที่ 6) ที่มีเงิน ช.พ.ค. หรือเงิน ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลักเงินทุนส าหรับการจัดงานศพของเธอใน
อนาคต กรณีของป้าแต๋วและป้าต้อจึงสะท้อนให้เห็นว่าเงินเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือ
เผชิญกับความตายด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร  

2. พฤติกรรมด้านจิตใจ หมายถึง การท าในสิ่งที่ตนเองสุขสบาย การสร้างความผาสุกทางด้าน
จิตใจ การท าในสิ่งที่รู้ว่าตนเองมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า การเลือกผู้ที่จะพูดคุยระบายความในใจ การท า
ใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติและการเตรียมการยอมรับกับความเจ็บปวดและความไม่สุขสบาย 
การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการเสริมสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และการท าในสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้
ว่าจะท า  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการเตรียมตัวเพ่ือ
เผชิญกับความตายด้านจิตใจเป็นพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตระหนักถึงที่สุดเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
ยกตัวอย่างเช่นลุงธนา (ล าดับที่ 8) ที่กล่าวถึงความรู้สึกท่ีมีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตว่าวัยสูงอายุเป็นวัย
ที่ควรมอบประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างให้มากเพราะผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าวัย
หนุ่มสาว เขากล่าวว่ายังอยากอยู่เพ่ือท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนต่อไป นอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงคติในการ
ท างานว่ารู้สึกภูมิใจที่การเผยแพร่ประสบการณ์การท างานของตนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและผู้อ่ืน ทั้งเพ่ือการท างานวิจัย เพ่ือการต่อยอดนโยบายรัฐ เพ่ือการออกอากาศทางโทรทัศน์ 
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เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าไปเป็นเลขาของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนท่าทราย เขาจึงได้รับหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุในชุมชนทุกเดือน โดยลุงธนาย ้าว่าความสุขของตนเองนั้น
เกิดข้ึนจากการได้ท าให้ผู้อื่นมีความสุข 

ค าพูดของลุงธนาเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้สูงอายุคนอ่ืนอีกหลายคนที่รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองท า ประกอบไปด้วย ป้าแต๋ว (ล าดับที่ 1) ป้าเต่า (ล าดับที่ 2) และ ป้ามณ (ล าดับที่ 4) ที่ได้
กล่าวถึงคติในการท างานของตนไว้ว่ายังอยากจะท างานต่อไปเพ่ือให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่าอยู่ และ
อยากจะท างานให้เต็มที่ให้เหมือนกับว่าเป็นร้านของตนเอง เมื่อบริษัทประสบความส าเร็จ สินค้าขาย
ได้ ตนเองก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วม  

พฤติกรรมด้านจิตใจนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ว่าด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตนเองจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง
เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับองค์ประกอบของแนวคิดพฤฒพลังที่กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้ผู้สูงอายุมี
ชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันประกอบไปด้วย การมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และการมีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต  โดย Alan Walker และ Phillip 
Taylor (1993 อ้างใน สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 2558: 25) เสนอว่าควรขยายขอบข่ายของแนวคิด
พฤฒพลังให้กว้างไปถึงการที่ผู้สูงอายุที่มีบทบาทช่วยเหลือครอบครัว เช่น ช่วยดูแลเด็ก ดูแลบ้านแทน
บุตรหลานที่ออกไปท างาน ผู้สูงอายุบางคนที่อาจท างานนอกระบบเพ่ือหารายได้เสริม หรือท างาน
อาสาสมัครเมื่อมีเวลาว่าง เป็นต้น ดังนั้น ความผาสุกที่ได้จากการท างานและการกิจกรรมทางสังคม
เพ่ือผู้อื่นของผู้สูงทั้ง 4 คนข้างต้นจึงมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดพฤติพลัง 

3. พฤติกรรมด้านสังคม หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีความส าคัญต่อ
ตนเอง เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง การจัดการสิ่งที่คั่งค้างไว้ให้เรียบร้อยหรือเตรียมตัวแทนในการจัดการ
ด้านผลประโยชน์และด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดการกับทรัพย์สินของตน การท าพินัยกรรมชีวิต การ
จัดการด้านค่าใช้จ่ายในงานศพ และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย  

ลุงอ๋า (ล าดับที่ 3) ป้ามณ (ล าดับที่ 4) ลุงอ๊อด (ล าดับที่ 5) ป้าต้อ (ล าดับที่ 6) และลุงหนึ่ง 
(ล าดับที่ 7) เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนผู้ให้การพ่ึงพิงมีส่วนต่อการเตรียมตัวไปสู่ความตาย
อย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลของลุงอ๋าและป้ามณซึ่งเป็นสามีภรรยากันแสดงให้เห็นว่าเมื่อพวกเขาได้
จัดการทรัพย์สินส่วนตัวด้วยการมอบให้ลูกชายคนที่ 2 ส าหรับเป็นทุนในการแต่งงานแล้วพวกเขาก็ไม่
จ าเป็นต้องกังวลสิ่งใดอีก เพราะทั้งสองมองว่าทุกคนต้องมีชีวิตของตนเอง การได้มอบทรัพย์สินของ
ตนเองให้ลูก ๆ เป็นหน้าที่หนึ่งที่พวกเขาในฐานะพ่อและแม่สามารถท าได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น 
การจัดการกับทรัพย์สินส่วนนั้นจึงเทียบได้กับการจัดการกับความกังวลที่มีต่อลูกชาย พฤติกรรมของ
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ลุงอ๋าและป้ามณเป็นไปในลักษณะเดียวกับป้าต้อ (ล าดับที่ 6) ที่แม้ว่าเธอจะไม่มีบุตร แต่เธอก็มีหลาน
ซึ่งเป็นลูกของพ่ีสาวและสนิทกันเหมือนลูกแท้ ๆ ของเธอเอง ป้าต้อเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มี การ
วางแผนส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างรอบคอบ เธอมีเงินเก็บและมีประกันชีวิต ซึ่งเธอได้จัดท า
พินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะมอบให้สามี พ่ีสาว และหลาน ตามล าดับ  

กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีการวางแผนส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมาดีจะไม่มีความกังวลถึงความ
เป็นอยู่ของผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิงหากตนเองเสียชีวิต ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีการวางแผนส าหรับการใช้
ชีวิตหลังเกษียณจะรู้สึกกังวลต่ออนาคตของตนเอง และกังวลต่อความเป็นอยู่ของผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การ
พ่ึงพิง เห็นได้จากกรณีของลุงอ๊อดที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีลูก แต่ก็มีหลานติดภรรยา เมื่ อสุขภาพไม่เอ้ือต่อ
การท างาน อีกท้ังรายรับก็ไม่พอต่อสมาชิกภายในบ้านและไม่อาจทราบได้ว่าหากภรรยาผู้เป็นเสาหลัก
ในบ้านขณะนี้ไม่สามารถท างานได้อีกต่อไปพวกเขาจะไปอาศัยอยู่ที่ใด และน าเงินจากส่วนใดมาจ่าย
ค่าเทอมของหลานชาย ทั้งหมดนั้นคือความกังวลที่ลุงอ๊อดมีต่อวาระสุดท้ายของชีวิต ขณะเดียวกัน ลุง
หนึ่งที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตหลังชีวิตกลับไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความตาย เพราะ
เขาครองตัวเป็นโสดและมีความเป็นปัจเจกสูง ดังนั้นเขาจึงไม่จ าเป็นต้องรู้สึกกังวลเกี่ยวกับภรรยาหรือ
บุตรหรือหลานซึ่งถือเป็นภาระผูกพันเหมือนกับผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ 

4. พฤติกรรมด้านจิตวิญญาณ หมายถึง การค้นหาความหมายของชีวิต การสร้างความรักและ
ความผูกพันที่ดีกับบุคคลที่มีความส าคัญต่อตนเอง การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา การยอมรับ
กับความตายที่จะเกิดขึ้น การปล่อยวางจากสิ่งต่าง ๆ การสะสางในสิ่งที่ยังค้ างคาใจ การขอ
อโหสิกรรมและการให้อภัย การสร้างความหวังในชีวิต และการนึกถึงสิ่งที่ดีงามในชีวิตที่ได้ท าเอาไว้ 
และการหมั่นพิจารณาความตายอย่างสม ่าเสมอ  

กรณีของป้าเต่า (ล าดับที่ 2) สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเตรียมตัวกับความตายด้านจิตใจ
ด้วยการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาได้อย่างชัดเจนที่สุด จากข้อมูลเบื้องต้นที่ว่าเธอเป็นคริส
เตียนที่ค่อนข้างเคร่งต่อการปฏิบัติทางศาสนาและการน้อมน าค าสอนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี้
ส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องความตายของเธออย่างมีนัยส าคัญ โดยทั่วไปแล้วชาวคริสเตียนจะเชื่อกันว่าชีวิต
มนุษย์มาจากพระเจ้า ตลอดช่วงการด าเนินชีวิตพระเจ้าจะมอบความดีไว้ให้เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ
การด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการไปพบพระ
เจ้า พวกเขาให้ความส าคัญกับการดูแลจิตวิญญาณในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นอย่างมากเพราะ
เป็นโอกาสสุดท้ายที่มีค่ายิ่งที่มนุษย์จะได้ท าความดีหรือแก้ไขความผิดพลาดของตนเพ่ือให้วิญญาณ
สามารถไปสู่ความเป็นอมตะนิรันดร์โดยมีพระเจ้าเป็นผู้น าทางไปสู่ที่พ านักอันสงบสุข (วรรษมน บูรณ
รัช, 2556: 14-15) ขณะที่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อว่าความตายคือความจริงตามธรรมชาติ 
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ผู้สูงอายุหลายคนกล่าวถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อความตายว่า “ปล่อย
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วางแล้ว” ซึ่งจะเห็นได้ว่าป้าเต่ามิได้มีความกังวลต่ออนาคตที่จะมาถึงหรือรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ผ่าน
มาแล้วเพราะเธอเชื่อว่าตนเองได้ท าทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว สิ่งเดียวที่เป็นห่วงคือลูกของเธอที่มี
แนวโน้มว่าจะครองตัวเป็นโสด ป้าเต่าจึงพยายามท าทุก ๆ วันให้ดีที่สุดเพ่ือพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นถึง
ความมุ่งมั่นและตั้งใจของเธอ ยกตัวอย่างจากการท างานของเธอที่แม้ว่าเธอจะกล่าวว่ารู้สึกเหนื่อยที่
เคี่ยวเข็ญพนักงานรุ่นน้อง แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุข สุดท้ายความพยายามอย่างหนักก็ได้ท า
ให้เธอได้รับรางวัลด้านพนักงานอาวุโสดีเด่น ในความภาคภูมิใจนั้นป้าเต่าก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณ
พระเจ้าผู้เป็นที่พ่ึงทางใจของเธอ “ป้าก็ขอบคุณพระเจ้า อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดป้าก็จะนึกถึงพระเจ้า
ตลอด”   

กล่าวโดยสรุป จ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิง ศาสนา และการเตรียมตัวส าหรับการ
เกษียณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อมุมมองและท่าทีต่อความตาย ตลอดจนการเตรียมตัวไปสู่ความตาย
ของผู้สูงอายุ โดยจ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพึ่งพิงมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากท่ีสุด 
ผู้สูงอายุที่มีผู้ผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพึ่งพิงจะมีความกังวลถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาหากตนเองเสียชีวิต 
ซึ่งระดับของความกังวลนั้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตอีกที โดย
ผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บ มีการท าประกันชีวิต และมีทรัพย์สิน จะมีความกังวลที่ค่อนข้างต ่า ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะมีความกังวลค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้คือปัจจัยทางด้านศาสนาที่สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อและค าสอนของแต่ละศาสนาส่งผลต่อ
ความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อความตาย โดยในการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นได้ทั้งสิ้น 2 ศาสนา คือ ศาสนา
คริสต์และศาสนาพุทธ โดยผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่าปล่อยวางกับชีวิตที่
เหลืออยู่แล้วและไม่ต้องการท างานหนักเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่ผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาคริสต์จะยังคง
ท างานหนักเพ่ือข้อพิสูจน์ไปสู่การเป็นหนึ่ งเดียวกับพระเจ้าหลังเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความตายและภาวะใกล้ตายของผู้สูงอายุแต่ละคน
พบว่าพฤติกรรมด้านจิตใจเป็นพฤติกรรมพบมากที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่บุคคล
ตระหนักถึงผู้อื่นมากขึ้น ผู้สูงอายุหลายจึงเลือกท่ีจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนในบั้นปลายของชีวิต 

ความคาดหวังท่ีมีต่อภาครัฐและสังคม 
หลังจากที่ได้น าเสนอให้เห็นถึงเรื่องราวด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ทั้งการต่อสู้กับภาพลักษณ์ผู้

พ่ึงพิง มูลเหตุและความรู้สึกที่มีต่อการท างานในวัย 60 บทบาทที่เปลี่ยนไปหลังเกษียณ ตลอดจน
มุมมองที่มีต่อสาระสุดท้ายของชีวิตและการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความตาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเองจากการได้กระท าสิ่งต่าง ๆ การท างานหรือบทบาทอ่ืน ๆ นั้นเป็นสิ่งที่
พวกเขาสามารถเลือกกระท าหรือไม่กระท าได้เองด้วยตนเอง เป็นการปฏิบัติด้วยเหตุผลส่วนตัว ผู้
ศึกษามีความเห็นว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไม่น้อยไปกว่ากันเลย นั่น
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ก็คือสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์รายเดือนจากรัฐบาล สิทธิ ลดหย่อน
ค่าบริการ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ที่สังคมได้หยิบยื่นให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนั้น ในประเด็นที่จะกล่าว
ต่อไปนี้จึงเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงมุมมองที่ผู้สูงอายุมีต่อนโยบายและสวัสดิการ ซึ่งถือเป็นมุมมองที่
ได้มาจากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายของนโยบายนั้น  
 ผู้สูงอายุหลายคนกล่าวว่าตนยังอยากท างานต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่เอ้ืออ านวย ซึ่งจากการ
สอบถามอย่างคร่าว ๆ ว่า “ท่านอยากจะท างานต่อไปอีกนานเท่าไร” ค าตอบของพวกเขาอยู่ที่ 3-5 ปี 
เมื่อน าอายุเฉลี่ยของทั้ง 8 คน ซึ่งก็คือ 61 ปี มาค านวณพบว่าหากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ท างานต่อไปตาม
ความประสงค์ ชีวิตการท างานของพวกเขาจะสิ้นสุดเมื่อพวกเขาอายุ 66 -68 ปี ซึ่งยังถือได้ว่าเป็น
ผู้สูงอายุตอนต้นตามเกณฑ์อายุที่องค์การอนามัยโลกก าหนด ขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามถึงความ
คิดเห็นที่พวกเขามีต่อเกณฑ์เกษียณที่ 60 ปีว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่คนเราควรเกษียณเมื่ออายุ 60 
ปี หรือท่านอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกษียณอย่างไร” ผู้สูงอายุทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่า
ต้องการให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกษียณ โดยพยายามยกตัวอย่างให้เห็นจากการท างานของตนว่าผู้ที่อยู่ใน
วัย 60 เป็นบุคคลที่ยังศักยภาพและมีใจรักในการท างานอยู่  โดยเสริมว่าการเกษียณควรเป็นเรื่องของ
ความพร้อมด้านสุขภาพ ความเต็มใจ และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของแต่ละคนมากกว่าเรื่องของ
อายุตนและอายุการท างาน 

สืบเนื่องจากข้อคิดเห็นในการเรื่องเกณฑ์เกษียณ ความรู้สึกว่าอยากจะท างานต่อไปนั้นเป็น
เรื่องที่ทุกคนให้ความเห็นตรงกัน โดยกล่าวว่างานในลักษณะที่ตนเองท าอยู่นั้นเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
อย่างยิ่งและอยากจะเห็นองค์กรร้านค้าต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้สูงได้ท างานมากกว่านี้  เนื่องจากไม่มี
ข้อก าหนดเรื่องชั่วโมงท างาน อีกทั้งองค์กรยังเห็นถึงข้อจ ากัดของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย เช่น 
ความสามารถในการยืนเป็นเวลานาน ๆ หรือการยกของหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่สังกัดอยู่
ในแต่ละร้านก็ได้ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้สูงอายุในเครือร้านคริสปี้ครีม
กล่าวชื่นชมในเรื่องค่าตอบแทนและการอนุญาตให้ผู้สูงอายุนั่งพักระหว่างการท างานได้ ผู้ สูงอายุจาก
ร้าน Café Amazon for Chance กล่าวชื่นชมเรื่องการจัดวางเครื่องไม้เครื่องมือในร้านให้มีความ
เหมาะสมต่อการก้ม เงย และหยิบใช้ อีกท้ังอุปกรณ์เกี่ยวกับการท างานต่าง ๆ ก็มีขั้นตอนการใช้งานที่
เรียบง่ายเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
เป็นผลดีต่อการท างานของผู้สูงอายุทั้งสิ้น  

กรณีสวัสดิการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างได้ให้ข้อมูล
ว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความกังวลต่ออนาคตอยู่ทุกเมื่อ โดยสิ่งที่ผู้สูงอายุกังวลมากที่สุดคือ เรื่องค่า
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ความกังวลทั้งสองประการดังกล่าวปรากฏให้เห็นในผู้สูงอายุที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงมากที่สุด โดยพวกเขาเสนอว่าอยากให้เพ่ิมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
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มากกว่านี้เพราะค่าครองชีพในทุกวันนี้ค่อนข้างสูง ลุงหนึ่ง (ล าดับที่ 7) กล่าวถึงค่าใช้จ่ายรายวันว่าเขา
เองไม่ได้เป็นคนที่ฟุ่มเฟือย แต่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายต่อมื้อนั้นแพงขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งไม่มีความจ าเป็นใด
เลยที่คนเราจะต้องมัธยัสถ์ในเรื่องอาหารการกินหรือใช้ชีวิตอย่างอดมื้อกินมื้อ ลุงอ๊อด (ล าดับที่ 5) ก็
ได้ให้ความเห็นเชิงต าหนิถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐว่าควรจะให้ข้อมูลเรื่องเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากกว่านี้ เช่น เหตุใดถึงยังไม่ได้รับ หรือต้องรอไปจนถึงเมื่อไร 
เป็นต้น ความไม่ชัดเจนข้างต้นนั้นผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว และเขาเองก็ยังไม่เคยได้เงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุเลยแม้แต่บาทเดียวเช่นกัน  

ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงแต่ก็ไม่ถึงกับขัดสน รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความรู้สึกพึงพอใจกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการลดหย่อน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยกล่าวว่าการเป็นผู้สูงอายุในสังคมเมืองนั้นค่อนข้างสะดวกสบายและสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัด เช่น ป้าเต่า (ล าดับที่ 2) และ ป้ามณ (ล าดับ
ที่ 4) กล่าวถึงการเดินทางไปท างานในแต่ละวันว่าพวกเขาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งยังได้รับส่วนลดค่าโดยสารส าหรับผู้สูงอายุ แต่เมื่อสอบถามไปถึงคุณภาพชีวิตในด้าน
อ่ืน เช่น คุณภาพของอากาศ คุณภาพชีวิตบนท้องถนน ค่าครองชีพหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชน ผู้สูงอายุหลายคนให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างคนในต่างจังหวัด ลุงอ๋า 
(ล าดับที่ 3) กล่าวว่ากรุงเทพเต็มไปด้วยมลพิษ รถโดยสารประจ าทางก็ขับอย่างฉวัดเฉวียนซึ่งไม่เหมาะ
กับผู้อายุ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับป้าแต๋ว (ล าดับที่ 1) ที่เล่าว่าทุกวันนี้เธอไม่เหนื่อยกับการท างาน
แต่อย่างใด แต่ความเหนื่อยในแต่ละวันนั้นเกิดจากการเดินทางกลับบ้านในเวลาหลังเลิกงาน ถึงแม้ว่า
ป้าแต๋วจะพักอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท างาน แต่การเดินทางนั้นก็ไม่สะดวกสบายเหมือนที่คาดคิดไว้ ใน
ทุก ๆ วันป้าแต๋วต้องออกมารอรถเมล์บริเวณหน้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อได้ขึ้น
รถก็ต้องเบียดเสียดกับวัยท างานและผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ ไปตลอดการเดินทาง การพ่ึงพาตนเองจึงเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุในเมือง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังได้ให้ภาพว่าการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดไม่
จ าเป็นต้องใช้เงินมากมายเหมือนในกรุงเทพเพราะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวหรือเลี้ยงสัตว์ได้ ส่ วน
เรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมนชน พวกเขากล่าวกว่าไม่ค่อยเห็นภาพหรือได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างในต่างจังหวัดเท่าไรนัก 

จากข้อเสนอและความคิดเห็นที่ถูกถ่ายทอดจากผู้สูงอายุในฐานะผู้รับประโยชน์จากสวัสดิการ
ต่าง ๆ นั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความมั่นคงของชีวิต นั่นก็คือ 
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ จากความเห็นในเรื่องนโยบายว่าจ้างผู้สูงอายุในข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุหลายคนยังต้องการที่จะท างาน ทั้งที่ท าเพ่ือความสุขและท าเพราะความจ าเป็นด้านรายได้ ใน
ขณะเดียวกันเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ควรจะมีส่วนสนับสนุนหรือจุนเจือความเป็นอยู่ในวัยสูงอายุ



 
 

135 
 

ให้แก่ประชาชนกลับไม่เพียงต่อการใช้ชีวิตเลยแม้แต่น้อย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ที่จะท างานได้มีงานท าเพ่ือเติมเต็มความ
ต้องการในชีวิตมากกว่านี้ นอกจากนี้ ภาครัฐควรหันมาใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
หรือมีสถานะทางการเงินที่ขัดสนให้มากขึ้น หากจะให้ดีไปกว่านั้นก็ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่
จะเพ่ิมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุร่วมด้วย โดยพิจารณาจากความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งอาหาร 
ที่อยู่อาศัย และค่ารักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็ควรปรับมาตรการการให้บริการด้วยเช่นกัน เพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยง่านและใช้เวลาไม่นาน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

ผู้สูงอายุในสังคมเมืองมีความคิดเห็นและการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุตรงกันว่าอายุ  60 ปีนั้น
สมควรเป็นวัยสูงอายุแล้ว และยอมรับได้หากถูกเรียกว่าผู้สูงอายุ โดยให้ความเห็นว่าความแก่ชราเป็น
เรื่องปัจเจกที่แต่ละคนให้ความหมายแตกต่างกัน บางคนนิยามจากสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ บางคนนิยามจากบุคลิกและการวางตัว และบางคนไม่เห็นด้วยกับความแก่เพราะยังรู้สึกว่า
ตนเองยังเป็นคนเดิมอยู่ นอกจากนี้ หลายคนไม่ยอมรับค าว่าเกษียณเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดท างาน
และจะยังท างานต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหว ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เคยยุติการท างานมาก่อนจะรู้สึก
เปล่าเปลี่ยวเมื่อละเว้นจากการท างาน  

กล่าวได้ว่าความแก่ที่เคยเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มเลือนรางจากสังคม
แล้ว คนสมัยนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป จากอาชีพและการประสบความส าเร็จในชีวิตท าให้พวกเขา
รู้สึกว่าตนเองยังมีความสามารถมากพอในการท างาน ซึ่งเป็นการพ่ึงพาก าลังของตน มิใช่รัฐ เป็นการ
ต่อสู้กับภาพลักษณ์ที่ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรหยุดท างานและรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือวัยท างาน  
นอกจากความเป็นเมืองจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และบทบาทของผู้สูงอายุแล้ว ความเป็นเมืองยังมีผลต่อ
การใช้ชีวิตในวัยเกษียณของคนเมืองด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบทุนนิยมในความเป็นเมืองมีความ
ต้องการแรงงานทั้งในด้านการผลิตและด้านการบริการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไป
ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุในฐานะประชากรเมืองจึงมีโอกาสในการเข้าถึง “งาน” และ “เงิน” มากกว่า
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด การด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่หวังว่าการว่าจ้างงานผู้สูงอายุจะ
สามารถช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานได้จึงท าให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเมืองต่างออกไปจาก
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่หน่วยงานในชุมชนมักจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับคนในสังคม  

ส าหรับมูลเหตุจูงใจในการท างานในวัย 60 นั้นสามารถอธิบายได้ด้วย 2 เหตุผล โดยใช้เกณฑ์
จากสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล สรุปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจไม่มั่นคงมี “รายได้” เป็นเหตุผลส าคัญ ซึ่งการท างานในวัย 60 หรือการกลับมาท างานอีก
ครั้งนี้อธิบายด้วยแนวคิดด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการออมเงินได้ว่าผู้สูงอายุเหล่านี้มีการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนว่ายังสามารถท างานต่อไปได้ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่อธิบายถึงพฤติกรรมการออม
เงินนั้นกล่าวว่าเมื่อบุคคลเคยประสบผลส าเร็จในการออมเงินมาก่อนย่อมส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายเพื่อ
การออมเงินในครั้งต่อไป ขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลมีการรับรู้ถึงความสามารถในการท ากิจกรรมเพ่ือให้
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ได้มาซึ่งเงิน ตลอดจนความสามารถในการเก็บรักษาเงินนั้นแล้ว บุคคลจะมีความคิด ความรู้สึก และ
แรงจูงใจที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ท าให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง ซึ่งในท่ีนี้ก็คือ “เงิน” นั่นเอง 

ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงมองว่าการได้มีกิจกรรมเล็ก  ๆ น้อย ๆ ท า
ในแต่ละวันสามารถท าให้ตนเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่าและมีความสามารถในการท างานอยู่ ซึ่งเป็นไปใน
ท านองเดียวกับแนวคิดกิจกรรมและแนวคิดความต่อเนื่องในทฤษฎีการสูงอายุที่เสนอว่าผู้สูงอายุมี
ความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่  การเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองเสมอไป  อาจแค่
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานหรือกิจกรรมที่เคยท า เนื่องจากผู้สูงอายุพยายามจะรักษาบทบาททางสังคม 
ต้องการคงความเป็นตัวเองและวิถีชีวิตแบบเดิมเอาไว้  

การท างานโดยที่ไม่ได้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงานหรือเงินเดือนเข้ามาเป็นแรงกดดันนั้น
เปรียบได้กับกิจกรรมในชีวิตอย่างหนึ่งที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตนเอง  การ
ท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ มีส่วนช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ซ่ึง
เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับองค์ประกอบของแนวคิดพฤฒพลังที่กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้ผู้สูงอายุมี
ชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันประกอบไปด้วย การมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และการมีความมั่นคงหรือมีหลักประกันในชีวิต ซึ่งการท างานนี้นอกจากจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางสังคมแล้ว  ผลตอบแทนที่ได้จากการท างานยังเป็นการเพ่ิม
ความมั่นคงด้านการเงินในวัยเกษียณด้วย นอกจากนี้ การได้เคลื่อนไหวร่างกายและคิดวิเคราะห์ถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ระหว่างการท างานก็มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเช่นกัน กล่าวได้ว่าการ
ท างานในวัย 60 นั้นเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านแก่ผู้สูงอายุ  

สืบเนื่องจากความแตกต่างของเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้การวางแผนเพ่ือการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณไม่เพียงแต่จะเป็นกระบวนการสร้างหลักประกันด้านการเงินหลังหยุดท างานเท่านั้น แต่การ
ออมเงินยังมีส่วนส าคัญต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีการจัดการเงินสะสมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอจะมีระดับความกังวลต่ออนาคตที่ต ่า จากข้อมูลเรื่องความรู้สึกที่มีต่อการ
กลับมาท างานอีกครั้งในวัย 60 และการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทที่ได้เสนอข้างต้น  เมื่อน าทุก ๆ 
องค์ประกอบในชีวิตของผู้สูงอายุมาร่วมพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วผู้ศึกษาไม่อาจสรุปได้ว่าผู้สูงอายุคน
ใดมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต ่าหรือสูง เพราะความรู้สึกภาคภูมิในตนเองในแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่  
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เลื่อนไหลได้ คนเรามีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ท าและท าได้ต่างกัน ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์จะสะท้อนให้เห็นรู้สึกต่อการท างานในวัย 60 ทั้งในแง่บวกและลบ แต่เมื่อถอยกลับมามอง
ในเรื่องของบทบาทในวัยเกษียณแล้วจะเห็นได้ว่าพวกเขายังมีด้านอ่ืน ๆ ในชีวิตอีกมากที่สามารถสร้าง
ความรู้สึกภาคภูมิในตนเองได้ ทั้งการดูแลสมาชิกในครอบครัว การแบ่งปันประสบการณ์ การสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้อ่ืน ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความสุขที่ได้กระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพ่ือตัวเองและเพ่ือผู้อ่ืน ความสุขที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นสามารถ
น าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ไปในทางบวกจะมีแนวโน้มในการกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้ดี บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ในทางบวกย่อมส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างของคนคนนั้นด้วย ในทางกลับกัน
เมื่อบุคคลมีอัตมโนทัศน์ในแง่ลบก็จะส่งผลให้บุคคลไม่สามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จนจบหรือละทิ้ง
สิ่งที่ตนท าได้อย่างง่ายดาย  

การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีส่วนต่อมุมมองที่ผู้สูงอายุมีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตและการ
เตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความตายด้วยเช่นกัน จ านวนผู้พ่ึงพิงและผู้ให้การพ่ึงพิง ศาสนา และการเตรียม
ตัวส าหรับการเกษียณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อมุมมองและท่าทีต่อความตาย โดยจ านวนผู้พ่ึงพิงและ
ผู้ให้การพึ่งพิงเป็นมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากท่ีสุด ผู้สูงอายุที่มีผู้พึ่งพิงและผู้ให้การ
พ่ึงพิงจะมีความกังวลถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาหากตนเองเสียชีวิต ซึ่งระดับของความกังวลนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ โดยผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บ มีการ
ท าประกันชีวิต และมีทรัพย์สิน จะมีความกังวลที่ค่อนข้างต ่า ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะมีความกังวลค่อนข้างสูง นอกจากนี้คือปัจจัยทางด้านศาสนาที่
สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อและคาสอนของแต่ละศาสนาส่งผลต่อความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อความตาย  
โดยในการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นได้ทั้งสิ้น 2 ศาสนา คือ ศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ โดยผู้สูงอายุที่
นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ให้คาตอบว่าปล่อยวางกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้วและไม่ต้องการท างานหนัก
เหมือนที่ผ่านมา ขณะที่ผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาคริสต์จะยังคงท างานหนักเพ่ือข้อพิสูจน์ไปสู่การเป็น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้าหลังเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับ
ความตายและภาวะใกล้ตายของผู้สูงอายุแต่ละคนพบว่าพฤติกรรมด้านจิตใจเป็นพฤติกรรมพบมาก
ที่สุด การสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนในบั้นปลายของชีวิตจึงสะท้อนให้เห็นว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่
บุคคลส่วนใหญ่มีการตระหนักถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง  

สุดท้าย ในด้านของความเหมาะสมและเพียงของสวัสดิการผู้สูงอายุ  สรุปได้ว่าความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุกังวลมากท่ีสุด โดยวัยสูงอายุมีความกังวลหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ ได้แก่ 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้วยความไม่มั่นคงของสถานทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุหลายคน  
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จึงยังมีความประสงค์ที่จะท างานเพ่ือรายได้ ในขณะเดียวกันเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ควรจะมีส่วน
สนับสนุนหรือจุนเจือความเป็นอยู่ในวัยสูงอายุให้แก่ประชาชนกลับไม่เพียงต่อการใช้ชีวิตเลยแม้แต่
น้อย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าภาครัฐและภาคเอกชนควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความ
ประสงค์ที่จะท างานได้มีงานท าเพ่ือเติมเต็มความต้องการในชีวิตมากกว่านี้ นอกจากนี้ ภาครัฐควรหัน
มาใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือมีสถานะทางการเงินที่ขัดสนให้มากขึ้น หากจะให้
ดีไปกว่านั้นก็ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุร่วมด้วย โดยพิจารณาจาก
ความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย และค่ารักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็ควร
ปรับมาตรการการให้บริการด้วยเช่นกัน เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองได้โดยง่ายและใช้เวลาไม่นาน  

จากการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจ าแนกผู้สูงอายุในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่าพ้ืนฐานชีวิตของ
แต่ละคนล้วนส่งผลต่อการรับรู้ถึงการเป็นผู้สูงอายุ กระบวนการเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมุมมองที่มีต่อวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ โดย
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการตั้งต้นชีวิต ในขณะที่ครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตของบุคคล ดังจะเห็นได้จากผู้สูงอายุที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน
หรือเคยประสบกับวิกฤตชีวิตมาก่อนจะมักจะกล่าวว่าครอบครัวมีส่วนท า ให้พวกเขายังอยากท างาน
ต่อไป เพราะไม่อยากรบกวนเงินจากบุตรหลาน ส่วนอีกกรณีหนึ่งกล่าวว่าครอบครัวเป็นแรงใจส าคัญที่
ช่วยผลักดันให้เขาต่อสู้กับวิกฤตชีวิต กล่าวได้ว่าแม้เงินจะเป็นสิ่งส าคัญต่อการใช้จ่ายในทุกช่วงของ
ชีวิต แต่ครอบครัวก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นที่
รักซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเอง 
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