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บทคัดย่อ
บทความเรื่องการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
จากเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) เกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ประกอบด้ ว ย 1) ความจริ ง 2)
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4) ความหมาย ซึ่งใช้เอกสารทั้งหมด 10 เล่ม โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
เงื่อนไขสาคัญในการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่จะทรงพลังในการสร้างพื้นที่จะต้องเป็ น ผู้ ที่ มี ศัก ยภาพ ซึ่ ง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ที่มีสุ ข ภาพกาย
และจิตดี มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้
วิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ 1) การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอานาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสั ง คมได้ ตลอดจนสามารถสร้ า งพลั ง
อานาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2)การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอานาจให้ ใ กล้ กั บ รั ฐ ด้ ว ยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกั น
ค าสาค ัญ : การสร้างพื้นที่, ผู้สูงอายุ, ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ,ประโยชน์ด้านสังคม

Abstract
The article on Production of Space for the Productive Ageing for economic and social benefits.
Use documentary research methodology. Analyze on the secondary document. The criteria for the
selection of documents are 1) the truth, 2) the credibility, 3) the representation and 4) the meaning,
which used all 10 documents. The main conclusions are as follows:
The key condition for Production of Space for the elderly is that those who are powerful in
Product of Space must be potential. The element of being a senior citizen is the ability to be selfreliant, self-reliant and the ability to participate in economic and social activities.
The way to Product of Space for the elderly is to: 1) Collaborate and create an aging network to
create bargaining power to create a new image that the elderly are socially and economically beneficial. They
also have the power to negotiate for government funding. 2) Putting power relations closer to the state. The
goal is to create space in accordance with the development or policy of the state to create mutual benefits.
Keywords: Production of Space, Ageing, economic benefits, social benefits
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บทน า
องค์การสหประชาชาติคาดประมาณว่าจานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,963 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593
แนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอายุที่มอี ายุมากขึ้นยังเพิ่มขึ้น อีกทั้ง 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในทวีป
เอเชีย มีความสอดคล้องกับจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
(Ageing Society) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2543 ถึง ปี 2573 แสดงว่าในปี 2568 จานวน
ผู้สูงอายุจะเพิม่ ขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน และใน ปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ
1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรชะลอตัว และส่งผลให้จานวนประชากรของประเทศจะลดลงในที่สุด นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
กล่าวคือ มีจานวนประชากรสูงอายุมากขึ้นแต่มีจานวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)
โดยผลกระทบที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานโดยรัฐต้องหา
แนวทางในการทดแทนแรงงาน การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการจัดการความรู้ระหว่างรุ่น (Knowledge management) ใน
อนาคต (กระทรวงแรงงาน, 2557) 2) ปัญหาการภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นเพราะประเทศไทยมีการจากัดอายุการทางานของผู้สูงอายุ เช่น
การเกษียณของข้าราชการที่อายุ 60 ปี หรือการเกษียณในแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่อายุน้อยกว่า 55 ปี เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นนี้
ทาให้ระดับของรายได้ของผู้สูงอายุลดลงหรือไม่มรี ายได้เลยทาให้เกิดภาวะการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครั วที่อยู่ในวัยแรงงานมาก
ขึ้น ตลอดจนภาครัฐยังต้องมีสวัสดิการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน ประกันสังคม
เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ทาให้ภาระทางการคลังของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 3) ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงในระยะยาว เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2567 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงระดับรุนแรงจะมีจานวนมากถึง 280,000 คน ในขณะที่ครัวเรือนมีศักยภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผลจากขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอก
บ้านของสตรี (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) 4) ปัญหาการจัดการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนีม้ ุ่งให้ความสาคัญในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถในการทากิจกรรมเชิงธุรกิจและ
บริการสังคมได้ตามอัตภาพเพื่อเป็นการยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ผู้สูงอายุเพือ่ ลดภาระการเป็นผู้พึ่งพิงของคนในสังคมและลดภาระ
ของรัฐอีกด้วย แต่จากการศึกษาของเล็ก สมบัติและคณะ (2554) พบว่า ผู้สูงอายุหลายรายมีความสนใจและมีความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้รับการโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (2557) พบว่า ปี
พ.ศ. 2553-2555 มีตาแหน่งงาน 4,459 อัตรา โดยมีผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนสมัครงาน 2,545 ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับการบรรจุเข้ า
ทางานมีเพียง 483 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่านั้น
ที่ผ่านมารัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่รัฐได้กาหนดแผนประชากร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรเพือ่ รองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 อีกทั้งยังได้
จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้นเพือ่ กาหนดทิศทางของนโยบายและการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุใน
ระยะยาว อีกทั้งยังมีมุมมองที่แตกต่างจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก แผนพัฒนาผู้สูงอายุฯฉบับปัจจุบันมีวิสัย ทั ศน์ ว่ า
“ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มปี ระโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิง
ผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงอยู่ในชุมชนได้ อ ย่ า งมี คุณ ภาพที่
สมเหตุสมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพือ่ ให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม”
ซึ่งรัฐได้วางแผนการจัดการเพือ่ รองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่พึ่งพา
ตนเองได้ รัฐก็จะดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้ให้นานที่สุด กลุ่มที่ 2 คือ กลุม่
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562
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ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ รัฐก็จะดาเนินการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมเพื่อเกื้อกูลให้ผู้สูงอายุดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพไว้ให้นานที่สุด หรือเรียกว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (Segmentation) เพื่อวางแผนกลยุทธ์
รองรับแต่ละกลุ่ม (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์,2557)
จากข้อมูลทางสถิติ หากแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน พบว่า ผู้ สู ง อายุ ที่
พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ มีมากถึงร้อยละ 78 ส่วนผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง และพึ่งตนเองไม่ ไ ด้
เนื่องจากพิการ หรือทุพพลภาพ มีร้อยละ 22 เท่านั้น (สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ที่ยังคงมีความสามารถทาประโยชน์ได้หรือกล่าวว่ายังเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพอยู่ โดยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) จะแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
(Productive Ageing) กล่าวคือ ยังคงทางานหรือกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการโดยงานหรือ
กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมี
จานวนผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพตามคุณลักษณะที่กล่าวมาเพิม่ มากขึ้น และกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครรวมไปถึง
ต่างจังหวัด (กุศล สุนทรธาดา และ กมลชนก ขาสุวรรณ,2553) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้คานึงถึงภาระและความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในกลุ่มที่ต้องพึง่ พาผู้อื่นเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเป็นเมือง มีความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการลดบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอานาจในการควบคุมดูแลบุตรหลาน
รวมถึงอานาจความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอานาจในการตัดสินใจ(สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ,
2550) นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ ทาให้ทักษะความชานาญต่างๆ ด้อยคุณค่าลง เมื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าขึ้นมาก จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแท้จริง
แล้วยังมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ยังคงสามารถทางานได้อีกเป็นจานวนมาก (ระวี สัจจโสภณ,2556)
ผู้สูงอายุได้พยายามต่อสู้ด้วยการสร้างพืน้ ที่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความมีตัวตนในสังคม แสดงความสามารถที่มีอยู่
ตลอดจนเพื่อยังประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วย (Henri Lefebvre,1991) โดยใช้กลไกการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดย
การต่อรองด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจใหม่และเสนอภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานที่สุดและจัดวางความสัมพันธ์ใกล้กับรัฐ กล่าวคือ การสร้างพื้นที่ของผู้ สู ง อายุ นั้ น ได้
วางเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้การต่อรองมีพลังมากยิ่งขึ้น (
ประพนธ์ เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์,2558) โดยสามารถวิเคราะห์การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุที่จัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการดาเนินมาตรการสาคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก มาตรการสร้างการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ โดยรัฐทาหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ขึ้น ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการก่อ
รูปสังคมเป็นลักษณะองค์กรและยึดเหนีย่ วกันของสมาชิกคือการทากิจกรรมเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน
เพื่อสร้างภาพพืน้ ที่ในการมีตัวตน (Representational spaces) ด้วยการสร้างองค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทนในการมีตัวตนของ
ผู้สูงอายุในสังคม ประการที่สอง มาตรการส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุโดยรัฐทาหน้าที่สนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุและการสนับสนุนให้มกี ารจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
รวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) ประการที่สาม มาตรการ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพ โดยผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์
ต่างๆในชุมชน นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอีกด้วย และประการที่สี่ การสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ โดยผู้สูงอายุจะมีกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนในการฟังข่าวประชาสัมพันธ์
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และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (สุคี ศิริวงศ์พากร,2556) การสร้างพืน้ ที่ของผู้สูงอายุโดยใช้สื่อเข้ามาเป็นเครื่องมือเพือ่ ให้สังคม
ตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสารที่จาเป็นได้ซึ่งอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุและอาจนาไปสู่การแนะนาหรือการว่าจ้างงานที่เหมาะสมกับตนเองได้
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ ที่ จั ดวางความสั มพั นธ์ ใกล้ ภาครั ฐ เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ ได้ เข้ า
มายังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพที่มีอยู่นั้นยังขาดประสิทธิ ภาพท าให้ การเปิ ดโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้สูงอายุยังทาได้ไม่เต็มที่ แต่ในขณะที่การสร้างพื้นที่ในทางทฤษฎีเชื่ อว่ า หากมี การสร้ างพื้ นที่ จะก่ อให้ เกิ ดพื้ นที่ ในการแสดง
ตัวตนในการเป็นสมาชิกของสังคมและแสดงศักยภาพในการทาประโยชน์ ให้ กั บสั งคม จึ งเป็ นการเพิ่ มโอกาสให้ สมาชิ กได้ เข้ ามามี
บทบาทในสังคมมากขึ้นด้วย ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจเรื่องการสร้างพื้นที่ ของผู้ สู งอายุ เพื่ อยั งคุ ณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จและสั งคม
โดยสนใจศึกษาในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็ นภู มิ ภาคที่ มี ผู้ สู งอายุ มากที่ สุ ด คื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อคิ ด
เป็นร้อยละ 31.9 ซึ่งผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69ปี) และจากการส ารวจยั งพบว่ าเป็ นผู้ สู งอายุ วั ยต้ นมี สุ ขภาพดี
(ธชา รุญเจริญ, 2560) และเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุในช่วงวัยอื่นเช่ นกั น (ส านั กงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2557) ส่ วน
ใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคัดเลือกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3 อั นดั บแรกที่ มี ผู้ สู งอายุ วั ย
ต้นมากที่สุดเป็นพื้นที่ในการวิจัยได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่ น อุ บราชธานี โดยศึ กษาในประเด็ น เงื่ อนไขการสร้ างพื้ นที่ วิ ธี การ
สร้างพื้นที่ แนวทางการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งหน่ วยงานของภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การขับเคลื่อนงานด้ านผู้สูงอายุ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุได้

วัตถุประสงค์ของบทความ
1.เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการสร้างพื้นที่และวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิ จ และ
สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้ า งพื้ น ที่ ข องผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ยั ง คุ ณ ประโยชน์ ด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผล
การวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขสาคัญและวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
ใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่ของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre) เป็นแนวคิดหลักในการอธิ บ าย ขอบเขตด้ า นระยะเวลา คื อ
ระยะเวลาช่วง พ.ศ. 2550-2559 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงผลการพัฒนาผู้สูงอายุ ใ น
อดีตเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพือ่ ยังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
โดยเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ใ น
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 3) การเป็นตัว แทน และ 4) ความหมาย (Parry Scott,
1990) ซึ่งผู้ศึกษาคัดเลือกเอกสารหลัก ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2552 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)
2. โครงการสร้างระบบติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ ส อง (วิ
พรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556)
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน,2557)
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4. รายงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย สถานการณ์และข้อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ,2554)
5. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย,2558)
6. แนวคิดเรื่องพื้นที่ของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre,1991)
7. ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลหลักห้า จังหวัดสมุ ท รสาคร (ประพนธ์
เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558).
8. รายงานการวิ จั ย รายสู ง วั ย อย่ า งมี คุณ ประโยชน์ กั บ การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เล็ก สมบัติและคณะ, 2554)
9. บทความเรื่อง The Production of Space in Children's Social Work: Insights from Henri Lefebvre's
Spatial Dialectics ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องการผลิตพื้นที่เพื่อทางานด้านสังคม
สงเคราะห์ในกลุ่มเด็กโดยใช้แนวคิดของอองรี เลอแฟบ เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ (Dharman Jeyasingham, 2013)
10.เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลั ง อย่ า งไรในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน” (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558)
11.งานวิ จั ย เ รื่ อ งควา มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลา ดทางสุ ข ภาพกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตของผู้ สู ง อายุ ใ นภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กิจปพน ศรีธานี, 2560)
12.รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล, 2555)
13.การวิจัยเรื่อง “ลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ” (ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, 2555)
อองรี เลอแฟบ ( Henri Lefebvre) ได้แบ่งความหมายของพื้ น ที่ เ ป็ น 3 ระดั บ คื อ 1) พื้ น ที่ ท างกายภาพ
(Physical Space) หมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติด้านกายภาพ 2) พื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิด ( Mental Space) เป็นการ
รับรู้พื้นที่ทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ ง 3) พื้ น ที่ ท างสั ง คม (Social
Space / Social Practice) คือพื้นที่ที่ถูกประกอบขึ้นด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้ า งอุ ดมคติ จึ ง มี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของสังคม ส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความหมายแก่พื้นที่ อองรี เลอเฟป ( 1991) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ The production of space ว่า พื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมศิ าสตร์ รวมทั้งมิได้มีลักษณะเป็น
กลางด้วย ( neutral) แต่พื้นที่เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอานาจต่างๆ ในสังคม พื้นที่จะถูกผลิต ( produce) และผลิตซ้า
( reproduce) ให้กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมแบบต่างๆตามแต่อานาจของกลุ่มผู้สร้าง พื้นที่ทางสังคมจึงเป็นความหลากหลาย
ทั้งที่เกิดขึ้นเอง และเกิดจากผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวั ฒ นธรรม พื้ น ที่ ท าง
สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พลังการผลิต ทั้งจากความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้เงื่อนไข ประวัติศาสตร์ ซึ่งกาหนดโครงสร้างของสังคมและการเมืองว่าใคร
เป็นผู้ผลิตพื้นที่และผลิตพื้นที่ในรูปแบบใด พื้นที่สังคมดังกล่าวถูกสร้างโดยการเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน ดังนั้นพื้ นที่ แ ต่ ล ะ
แห่งจึงมีความสืบเนื่องของกิจกรรมทางสังคม การเมือง และการผลิตทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่เบื้องต้นจึงมุ่งวิเคราะห์พื้นที่ทางสังคมในประเด็ น การรวมกลุ่ ม ในการจั ด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติการของผู้สูงอายุเพื่อสร้างสัญลักษณ์พื้นที่กระทาการของกลุ่มตนว่าเป็นกลุ่มที่ยังคงสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 1
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พื้นที่ทาง
กายภาพ

พื้นที่ทาง
ความรู้สึก
นึกคิด

รัฐจะให้ความสนใจพื้นที่
กระทาการเพราะสร้าง
ประโยชน์ให้รัฐได้

พื้นที่ทางสังคม




การรวมกลุ่มเพือ่ ทากิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์และสอดคล้ อง
กั บเป้าหมายของภาครั ฐ
การปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างสัญลักษณ์การเป็ นกลุ่มที่สร้ าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเป็ นฐานในการผลิตพื ้นที่

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเบื้องต้น
เมื่ อ วิ เ คราะ ห์ ข้ อ มู ล บริ บ ทของ ผู้ สู งอา ยุ ใ น ภาคตะวั นออกเฉี ยงเ หนื อ พ บว่ า กลุ่ มผู้ สู งอา ยุ ใ น ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความฉลาดทางสุขภาพก็จะช่วยชะลอการเสื่อมถอยนั้นได้หรือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่ ง
คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ง ของการที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ส ามารถยั ง คุ ณ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ คือ มี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงได้ (กิจปพน ศรีธานี,2560) และจากรายงานการสังเคราะห์บทเรียน“การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุระดับท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ เ กิ ด
การจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาอาชีพรายได้ และการเตรียมความพร้อมก่อนวัยให้กับผู้ที่กาลังจะก้าวเข้า สู่ ก าร
เป็นผู้สูงอายุเพื่อสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุสามารถดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ (นิวัฒน์ชัย นามวิ ชั ย ศิ ริ
กุล, 2555) จึงนามาสู่ฐานการวิเคราะห์ถึงแนวทางในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 2
การรวมกลุ่มเพื่อ
ทากิจกรรม

การปฏิบัติการเพื่อสร้าง
สัญลักษณ์การเป็นกลุ่มที่สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้

ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพื้นที่

การมีสุขภาพดีและการมีอาชีพที่มีรายได้มั่นคง
ภาพที่ 2 : การวิเคราะห์แนวทางในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
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ผลการวิเคราะห์การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ จั ดวางความสั มพั นธ์ ใกล้ ภาครั ฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ ผ่ านการดาเนิ นมาตรการส าคั ญในยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ สู งอายุ ภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก การร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้ สู งอายุ ”ขึ้ นในความเข้ าใจของคนในชุ มชนอาจ
แตกต่างจาก “ชมรมผู้สูงอายุ” ในความหมายที่เป็นทางการที่อยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมสภาผู้ สู งอายุ แห่ งประเทศไทย แต่ ท้ ายที่ สุ ด
คาจากัดความของชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ และเพื่ อผู้ สู งอายุ โดยต้ องไม่ มี การจ ากั ดความว่ าชมรม
ผู้สูงอายุเป็นของหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่จากการประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 ระยะที่สอง พบว่ า การสร้ างชมรมผู้ สู งอายุ
ยังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อให้ชมรมผู้ สู งอายุ สามารถเป็ นกระบอกเสี ยงและผลั กดั นให้ งานด้ าน
ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง (วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ, 2556) ประการที่ สอง การรวมกลุ่ มอาชี พในกลุ่ มผู้ สู งอายุ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดแต่กลับมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงิ นต่ าที่ สุ ดกว่ าทุ กภาค
จากให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการสร้างพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นในเชิ งจ านวนเพี ยงอย่ างเดี ยวก็ อาจจะท าให้ การกลไกในการ
ต่อรองไม่ประสบความสาเร็จแต่ผลผลิตในกลุ่มอาชีพควรต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้ วย และสั ดส่ วนสภาวะการมี งาน
ทาของผู้สูงอายุจากปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น (กระทรวงแรงงาน, 2557) แต่ยังคงอยู่อัตราการถู กจ้ างงานที่ ต่า คื อ ร้ อยละ
19.2 ทั้งนี้ก็อาจจะเกิดสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดทักษะการทางานที่เหมาะสมกั บลั กษณะงานในปั จจุ บั นหรื อตลาดงานในระบบ
ทุนนิยม (Capitalism) เป็นต้น ดังนั้น ควรต้องมีการส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ที่ ต้องการท างานมี โอกาสในการท างานเชิ งเศรษฐกิ จที่
เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ประการที่สาม การรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชี พ ภู มิ ปั ญญาและ
ประสบการณ์ต่างๆ แต่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเกิดจากคนไทยรุ่นหลั งเริ่ มมี ทั ศนคติ ในทางลบต่ อ
ผู้สูงอายุมากขึ้นสะท้อนถึงกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสบริโภคนิยมที่เน้นความสาเร็จเชิงเศรษฐกิจ หรือความส าเร็ จเชิ งวั ตถุ ส่ งผลให้
คุณค่าของผู้สูงอายุลดลงจากในอดีตการมองผู้สูงอายุในเชิงลบจะยิ่งทาให้การดึงพลังหรือภูมิปัญญาและประสบการณ์ ของผู้ สู งอายุ มา
ใช้ในการพัฒนาสังคมเป็นไปได้ยากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดอคติหรือเกิดการกีดกัน (social exclusion) ไม่ ให้ ผู้ สู งอายุ เข้ ามามี บทบาท
ในทางสังคม (สุรสิทธิ์ วชิรจร, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการดาเนินโครงการคลั งปั ญญาผู้ สู งอายุ เพื่ อสร้ างพื้ นที่ ในการสะสม
ความรู้ของผู้สูงอายุด้วยการให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนไว้และสร้างกระบวนการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ด้วยการให้ ผู้ สู งอายุ มี โอกาส
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามาร่ วมโครงการเป็ นจ านวนมาก แต่
ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานคลังปัญญา (สานักส่ งเสริ มพิ ทั กษ์ ผู้ สู งอายุ , 2554) พบว่ าสั ดส่ วนของผู้ สู งอายุ ที่ ถ่ ายทอดภู มิ
ปัญญาต่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพียงร้อยละ 5.9 เท่ านั้ น ประการที่ สี่ กลุ่ มเครื อข่ ายวิ ทยุ ชุ มชนของผู้ สู งอายุ ในการฟั งข่ าว
ประชาสัมพันธ์และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วย โดยผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มากโดยเฉพาะด้ านร่ างกาย
จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อที่ต้องการ และสามารถใช้สื่อติดต่อ/สื่อสารกับครอบครั ว เครื อญาติ และกลุ่ มของตนเองได้ แต่
ผู้สูงอายุยังมีข้อจากัดในเรื่องของการใช้สื่อที่ทันสมัยประเภทอื่นๆ เนื่องจากขาดทั กษะ (สุ คี ศิ ริ วงศ์ พากร, 2556) และสื่ อที่ นิ ยมใช้
การรับความรู้และข่าวสารจึงเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์เป็นสาคัญ ในขณะที่รัฐได้สนับสนุนให้ มี รายการโทรทั ศน์ เพื่ อ
ผู้สูงอายุเช่นกัน แต่จากประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฯ พบว่า รายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ยั งไม่ ได้ รั บการส่ งเสริ มรวมทั้ งยั งไม่ ได้ มี การ
กาหนดสัดส่วนของรายการด้านผู้สูงอายุ และยังไม่ได้มีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้ างพื้ นที่ ทางสั งคมของผู้ สู งอายุ
โดยใช้สื่อเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุ ได้ รั บความรู้ ข่ าวสาร
ที่จาเป็นของผู้สูงอายุได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุอาจนาไปสู่การแนะน าหรื อการว่ าจ้ างงานที่ เหมาะสมกั บ
ตนเองได้ การเกิดเครือข่ายทางสังคมในลักษณะนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องพบปะกันมาก่อนแต่ใช้วิธีการสื่อสารผ่ านสื่ อที่ รั บร่ วมกั น การมี
เครือข่าย (Social Network) เปรียบเสมือนการมีเพื่อนร่วมอุดมคติหรือมีพันธมิตรที่ ช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็ นที่พึ่ งของกันและกัน
เงื่อนไขสาคัญในการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่จะทรงพลังในการสร้างพื้นที่จะต้องเป็ น ผู้ ที่ มี ศัก ยภาพ ซึ่ ง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ที่มีสุ ข ภาพกาย
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และจิตดี รวมถึงมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชี พ ตามความรู้ ความสามารถที่ มี จึ ง จะท าให้ ผู้ สู ง อายุ มี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้
วิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ 1.การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอานาจการต่อ รอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสั ง คมได้ ตลอดจนสามารถสร้ า งพลั ง
อานาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2.การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ ใ กล้ กั บ รั ฐ ด้ ว ยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ดังนั้น แนวทางการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ การสร้างทางเลือกให้กับตนเองว่าจะเป็ นผู้ ที่ ยั งคุ ณประโยชน์ ด้านใดให้ กั บ
ตนเองและสังคม หากพิจารณาว่ายังเป็นผู้มีความสามารถในการทากิจกรรมเชิงธุรกิจได้ ภายใต้ การเผชิ ญกั บสภาวะปั ญหาการถู กลด
คุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เหลื่อมล้ าระหว่ างกลุ่ มประชากรสู งอายุ กั บ
ประชากรวัยอื่นๆและกลุ่มอานาจที่หลากหลายได้ แก่ ภาครั ฐ กลุ่ มนายทุ น เป็ นต้ น ผู้ สู งอายุ ที่ ยั งมี ศักยภาพ หมายถึ ง ยั งคงมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการทาประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็ ไม่ ได้ จ านนต่ อสภาวะดั งกล่ าว แต่ ได้ พยายาม
แสวงหายุทธวิธีต่าง ๆ ในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถดารงอยู่ ได้ อย่ างมี ศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์และมีคุณค่าภายใต้สถานการณ์ปั จจุบันที่กาลังเผชิญกระบวนการต่ อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
ในกรณีของผู้สูงอายุการสร้างพื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นผ่านการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับคุณค่ าของรั ฐ ที่
พยายามเสนอให้กับสังคมได้รับรู้ คือ การเป็นผู้มีคุณค่าที่ยังคุณประโยชน์ต่อสังคม และจัดวางตนเองใกล้ชิดกับอานาจรัฐเพื่อเปิด
พื้นที่ทางสังคมของตนเองคือการวางยุทธวิธีในการสร้างพืน้ ที่ของตนให้สอดคล้องกับยุทธวิธีของภาครัฐ การสร้างพื้นที่ทางสังคม
โดยจัดวางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐจึงเป็นลักษณะการต่อสู้เพื่อสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ในการสร้างพื้นที่การนิยาม
การต่อรองภาพลักษณ์ใหม่ของตน ในท่ามกลางการถูกนิยามจากคนอื่นทาให้การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจึงจาเป็นที่
จะต้องไม่หยุดนิ่ง (contested space) และขอบเขตของพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจะต้องไม่ตายตัว ต้องสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่สังคมต้องการอย่างเหมาะสม
การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจึงต้องถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้าสร้างใหม่อย่ างหลากหลายในฐานะยุ ท ธวิ ธี
ของการต่อรอง เพื่อแก้ไขปัญหาการลดคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมและเพื่อเป็นการยังคุณประโยชน์ของผู้ อ ายุ
ด้วย ทั้งนี้ในเรื่องของกลุ่มและเครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซึง่
กลุ่มและเครือข่ายเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่โยงใยของสรรพสิ่ง แล้วสร้างภาระหน้าที่เชิงปฏิสัมพันธ์ต่อกันจนเสมือน
ตาข่ายที่โยงใยและซับซ้อน และเหมือนห่วงโซ่ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีการสานต่อการอย่างแนบแน่น แต่ มี ความยื ดหยุ่ น และมี
ความเป็นอิสระในตนเอง โดยเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี มิ ติก ารเชื่ อ มโยงใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการสนับสนุน การจัดตั้ง การสร้างพลังและการเกิดขึ้นโดยความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
สถานการณ์ปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มและเครือข่ายที่ เล็งเห็ น ความส าคั ญ คุ ณ ค่ า
ผู้สูงอายุ โดยพยายามผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ ว่ า ทุ ก แห่ ง หนสามารถถู ก
ประดิษฐ์ขึ้นเป็น “พื้นที่ทางสังคม” หรือ “พื้นที่ชนิดพิเศษ” ได้หากมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นในบริเ วณดั ง กล่ า ว เป็ น
การมองพื้นที่ในฐานะที่ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่า
และยังประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคม (กาญจนา แก้วเทพ,2544) สรุปได้ว่า กระบวนการสร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมของ
ผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้มุ่งสนใจศึกษาในประเด็นวิธีการต่อรองด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การรวมกลุ่มและเครือข่ า ย
ที่สนับสนุนเพื่อสร้างพลังอานาจในการต่อรอง และสร้างความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจกั บ ภาครั ฐ ด้ ว ยการสร้ า งยุ ท ธวิ ธี ใ ห้
สอดคล้องกับยุทธวิธีของรัฐ
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ข้อ เสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปประเด็นเพื่อนาไปสู่การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังต่อไปนี้
1) เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดัน
ให้งานด้านผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นควรเป็นงานที่เสริมพลังบวกให้กับผู้สูงอายุและงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ สั ง คมตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ กับผู้สูงอายุโดยต้องสอดคล้ องกั บความต้องการของตลาดด้ วย
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อในพลังความรู้ความสามารถที่ตนเองมีและสร้างความตระหนักถึงความรู้ของผู้สูงอายุว่า
ยังคงคุณค่าต่อสังคมให้คนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์ว่าความรู้ดังกล่า วนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้สื่อออนไลน์
4) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
5) ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่ ว ถึ ง
รวมถึงกลุ่มผู้ที่กาลังเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่เป็นโยชน์ได้ต้องมีศักยภาพในการรักษาสุขภาพให้เสื่อมถอยช้าลง
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