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บทคัดย่อ
ผู้สงู อายุในอนาคตจาเป็ นที่จะต้ องหันมาพึง่ พาตนเอง โดยการใช้ ความสามารถที่ตนมีร่วมกับการ
ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม บทความนี ้ต้ องการศึกษาการสร้ างทางเลือกในการพึง่ พาตนเองอย่าง
มีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ด้ วยการนาแนวคิดทางเลือกทางสังคม การใช้ ความสามารถ และการก่อตัว
ของโครงสร้ างความสัมพันธ์ มาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์ งานวิจยั นี ้มีข้อค้ นพบสาคัญ คือ (1) การพึ่งพา
ตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุ รุ่นใหม่ เกิดจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการใช้ ความสามารถของผู้สงู อายุ
รุ่ นใหม่ร่วมกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม ภายใต้ การไกล่เกลีย่ เชิงคุณค่าระหว่างค่านิยมทาง
สังคมและคุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ (2) การสร้ างทางเลือกในการพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุ
รุ่นใหม่ เป็ นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ เงื่อนไขทางสังคมให้ เกิดประสิทธิภาพด้ วยการสร้ างหน่วย
ปฏิสมั พันธ์ ย่อย บทความนี ้มีข้อเสนอแนะในด้ านนโยบายส่งเสริ มการใช้ ความสามารถและแนวทางการ
เตรี ยมความพร้ อมของผู้สงู อายุรุ่นใหม่
คาสาคัญ: ทางเลือกทางสังคม แนวทางการใช้ ความสามารถ แนวทางโครงสร้ างผู้กระทาการ
หน่วยปฏิสมั พันธ์ยอ่ ย
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SOCIAL CHOICE STRUCTURATION FOR VALUABLE SELF-RELIANCE OF THE NEXT
GENERATION OF ELDERLY
Montree Prasertrungruang  and Dusadee Ayuwat 

ABSTRACT
The elderly of the future needs to depend on themselves by combining their own
capabilities with support conditions derived from the social structure. This study examines
social choice structuration of the next generation of elderly employing social choice,
capability, and structuration concepts as an analytical framework. The research findings
are important in two respects: (1) Valuable self-reliance is the consequence of the
interaction between individual capabilities and collective capabilities under the values
intermediation between individual and collective values; (2) Social choice structuration for
valuable self-reliance is the portfolio to manage individual resources under social
conditions to achieve efficiency by constructing a node of interaction. This article offers
two suggestions on instrumental support policy and preparation for aging of the elderly.
KEY WORDS: Social Choice, Capability Approach, Structure-agency Approach,
Node of Interaction
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การสร้างทางเลือกในการพึง่ พาตนเองอย่างมีคุณค่าของผูส้ งู อายุร่นุ ใหม่ 1
มนตรี ประเสริ ฐรุ่ งเรื อง 2 และ ดุษฎี อายุวฒ
ั น์ 3

บทนา
ประเทศไทยมีสดั ส่วนผู้สงู อายุมากเป็ นอันดับสองในอาเซียน (United Nations 2010) ซึ่ง
กาลังเปลี่ยนผ่านเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 และจะกลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุ
อย่างยิ่งยวดในอีกราวทศวรรษต่อมา ซึ่งใช้ เวลาสันกว่
้ าประเทศที่พัฒ นาแล้ วถึง 3 เท่า (United
Nations 2013) ด้ วยจานวนผู้สงู อายุที่เพิ่มขึ ้นอย่างเท่าทวีเปรี ยบดัง่ คลืน่ สึนามิที่เกิดจากประชากรใน
ยุคเบบี ้บูมกาลังเข้ าสู่วยั สูงอายุพร้ อมๆ กัน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2554) โดยผู้สงู อายุถกู นิยามจากพระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุแห่งชาติ คือ ผู้มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ซึ่ง
ถือได้ ว่าคนเหล่านี ้อยู่ในวัยเกษี ยณจึงกลายเป็ นผู้ไม่มีงานทาหรื อมีรายได้ ลดลง ซึ่งแม้ แต่ผ้ สู งู อายุที่
ยังคงทางานในภาคการเกษตรก็ถือได้ ว่าเป็ นผู้มีรายได้ น้อย จึงพบได้ ว่ามีผ้ สู งู อายุจานวนมากที่มี
รายได้ ต่ากว่าเส้ นความยากจน (Foundation for Older’s Development 2011) นอกจากปั ญหาใน
ด้ านรายได้ ภาวะความสูงอายุยงั ก่อให้ เกิดความเสื่อมถอยทังในเชิ
้
งร่ างกาย จิตใจ และสถานภาพ
ทางสังคม ซึง่ เป็ นสิง่ กีดกันกดดันให้ ผ้ สู งู อายุต้องกลายมาเป็ นผู้ต้องการพึง่ พิงสถาบันทางสังคมต่างๆ
อาทิ รัฐ ชุมชน ครอบครัว องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน ทังในด้
้ านสินค้ าและบริ การทางสังคม
(ศศิพฒ
ั น์ 2544) แต่ด้วยข้ อจากัดด้ านงบประมาณและทรัพยากรของสถาบันทางสังคม ประกอบกับ
ค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุในอนาคตจะไม่สามารถพึ่งพิงสถาบันได้ อย่าง
ปั จจุบนั (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย 2556) ความยัง่ ยืนในการพัฒนาด้ านผู้สงู อายุจงึ
ต้ องเปลี่ยนจากการมองผู้สงู อายุเป็ นผู้รับประโยชน์ทางสังคม มาให้ ความสาคัญในการส่งเสริ มให้
ผู้สูง อายุมี บ ทบาทเป็ น ผู้กระท าการในการพึ่งพาตนเอง ด้ ว ยการมองว่า ผู้สูง อายุสามารถสร้ าง
ประโยชน์ ในฐานะทรั พยากรสาคัญทางสังคม (สานักส่งเสริ มและพิทักษ์ ผ้ ูสูงอายุ 2555) ภายใต้
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วารสารประชากร ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559)

สังคมผู้สูงอายุในอนาคตที่มีบริ บทแตกต่างจากในปั จจุบัน (ปราโมทย์ 2555) โดยเมื่อผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ย่อมทาให้ ผ้ สู งู อายุมีอิสรภาพในการกาหนดชีวิตในแบบของตนเอง (World
Health Organization 2014) บทความนี ้มีฐานคติว่า ผู้สงู อายุมีแบบแผนการพึ่งพาตนเองแตกต่าง
กันเพราะมีเป้าหมายหรื อนิยามคุณค่าของชีวิตแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์
ตามแนวทางการใช้ ค วามสามารถ (Capability Approach) ของ Sen (2001) ตามรายงานการ
พัฒนามนุษย์ในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ ให้ ความสาคัญในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สงู อายุ (UNDP
2015)
แม้ แนวโน้ มทางสังคมในอนาคตจะเป็ นอุปสรรคต่อการเกื ้อกูลผู้สงู อายุ แต่ ในอีกทางหนึ่ง
สังคมในอนาคตจะมีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น เพราะได้ รับการลงทุนในสินทรัพย์ทนุ ทังจากภาครั
้
ฐและ
เอกชนในหลายมิติ อาทิ เทคโนโลยี สารสนเทศ งานวิจัย ระบบธุรกรรม และสาธารณูปโภค เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูสูง อายุที่ ป รั บ ตัว สามารถใช้ ความก้ า วหน้ า ทางสัง คมในการพึ่ง พาตนเองได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2556) เพียงแต่การพัฒนาทักษะเหล่านี ้จาเป็ นต้ อง
ใช้ เวลา งานวิจยั นี ้จึงกาหนดเป้าหมายไปยังกลุม่ ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ (The Next Generation of Elderly)
ซึ่งมีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี โดยเป็ นกลุม่ ประชากรที่ยงั อยูใ่ นวัยแรงงาน ทาให้ มีโอกาสในการเตรี ยม
ความพร้ อมสูก่ ารเป็ นผู้สงู อายุและรัฐมีเวลาในการค้ นหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม (Vincent
et al. 2006) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด การก่ อ ตัว ของโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ (Structuration
Concept) ของ Giddens (1984) ทาให้ งานวิจยั นี ้มีข้อสมมุตฐิ านว่า ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ใช้ ความสามารถ
ส่วนบุคคล ร่ วมกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคมเพื่อบรรลุคณ
ุ ค่าที่ตนเองปรารถนา โดย
ทางเลือกตามแนวทางนี ้ถือได้ ว่าเป็ นทางเลือกทางสังคม (Social Choice) บทความนีจ้ ึงต้ องการ
ศึกษาว่า “ผูส้ ูงอายุรุ่นใหม่สร้างทางเลื อกทางสังคมในการพึ่งพาตนเองอย่างมี คณ
ุ ค่าได้อย่างไร” บน
พื น้ ฐานแนวทางการใช้ ค วามสามารถและแนวคิด การก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ ซึ่ง ผล
การศึกษานี ้จะเป็ นประโยชน์ในการนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการใช้ ความสามารถในกลุ่ม
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ใ ห้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทัง้ ในเชิ งนโยบายส่งเสริ มการใช้ ความสามารถของ
ผู้สงู อายุและรู ปแบบการเตรี ยมความพร้ อมสู่วยั สูงอายุของกลุ่มประชากรผู้สงู อายุรุ่นใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
บทความนี ้ต้ องการสังเคราะห์ทางเลือกทางสังคมตามแนวทางการใช้ ความสามารถ ด้ วย
แนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ โดยมีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ แนวทางการ
ใช้ ความสามารถและแนวทางการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ทางเลือกทางสังคมตามแนวทางการใช้ ความสามารถ
ทางเลือกทางสังคมตามแนวทางการใช้ ความสามารถ (Capability-based Approach)
เกิ ดจากแนวคิดทางเลือกทางสังคมในอดีต 2 แนวทางที่ Sen (1977) ได้ วิพากษ์ แนวทางการจัด
สวัสดิการ ซึ่งได้ แก่ การมุ่งเน้ นการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และการมุ่งเน้ นตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยมองว่าแนวทางแรก มองข้ ามความเป็ นผู้กระทาการของ
ปั จเจกบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้ านความสามารถในการใช้ ทรัพยากร สาหรับแนวทางที่สองมี
ข้ อจากัดจากความต้ องการอันไม่มีที่สิ ้นสุดของมนุษย์ อนั เป็ นไปไม่ได้ ที่จะสามารถสร้ างทางเลือกที่
ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ภายใต้ ข้อจากัดของทฤษฏี ความเป็ นไปไม่ได้ ของ Arrow (1951) ทาให้
Sen (1999) นาข้ อจากัดของแนวทางการกระจายทรั พยากร (Resource-based Approach) มา
พัฒนาเป็ นแนวคิดการใช้ ความสามารถที่ม่งุ เน้ นการทาหน้ าที่ (Functioning) หรื อการใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรของปั จเจกบุคคลในฐานะวิธีการใช้ ความสามารถของมนุษย์ (Capability as Means)
ส่ว นข้ อ จ ากัดของแนวทางด้ านอรรถประโยชน์ (Utility-based Approach) เขาน ามาพัฒ นาเป็ น
แนวคิดการบรรลุคณ
ุ ค่า (Value Achievement) ทีม่ ีความแตกต่างกันในฐานะเป็ นเป้าหมายของการใช้
ความสามารถ (Capability as Ends) (Sen 2008) บทความนี ้จึงได้ กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ทางเลือก
ทางสังคม คือ ทางเลือกที่ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่ใช้ ความสามารถที่ตนเองมีอยูร่ ่ วมกับความสามารถร่ วมที่
ได้ รับมาจากโครงสร้ างทางสังคม (ในฐานะวิธีการ) เพื่อใช้ ในการบรรลุคณ
ุ ค่าของตนเอง (ในฐานะ
เป้าหมาย) อนึ่งเพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน บทความนี ้จึงขอนาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการ
ใช้ ความสามารถมาทบทวนไว้ เป็ นลาดับต่อไป
แนวทางการใช้ ความสามารถเชื่อว่ามนุษย์เป็ นผู้กระทาการที่มีความสามารถในการลิขิต
ชีวิตในแบบของตนเอง แต่ที่มนุษย์ยงั ไม่สามารถบรรลุคณ
ุ ค่า ของตนเองได้ เป็ นเพราะมีสิ่งกีดกันการ
ใช้ ความสามารถ (Sen 1981) อย่างไรก็ ตาม Robens (2005) มองว่าแนวคิดที่มุ่งเน้ นความเป็ น
ผู้กระทาการมากเกินไป ทาให้ มองข้ ามสิง่ กีดกันและสิง่ ส่งเสริ มการใช้ ความสามารถที่อยูใ่ นโครงสร้ าง
ทางสังคม โดย Nussbaum et al. (1993) เสนอว่าสถาบันทางสังคมควรเป็ นผู้ สร้ างทางเลือกทาง
สังคม ด้ วยการกาจัดสิง่ กีดกันทางสังคมและให้ การเกื ้อหนุนการใช้ ความสามารถให้ กบั ปั จเจกบุคคล
แต่ต่อมาได้ ถูก Richardson (1994) วิพากษ์ ว่า มนุษย์ใช้ ความสามารถ ทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคล
(Individual Capabilities) ร่ วมกับการใช้ ความสามารถร่ วม (Collective Capabilities) ที่ได้ รับมา
จากโครงสร้ างทางสังคมในการสร้ างทางเลือกให้ กบั ตนเอง ซึ่ง Kuklys & Robeyns (2004) เรี ยกว่า
ชุดของการใช้ ความสามารถที่มีคุณค่า (Set of Valuable Capabilites) จะเห็นได้ ว่าทางเลือกทาง
สังคมตามแนวทางการใช้ ความสามารถ เกิดจากมนุษย์ใช้ ความสามารถส่วนบุคคลสร้ างขึ ้นมาเอง
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และ/หรื อ การใช้ ความสามารถร่ วมที่ได้ รับมาจากโครงสร้ างทางสังคมที่เกิดจากกระบวนการเชิ ง
สถาบัน (Kabeer and Sulaiman 2015) หรื อ การรวมกลุ่ม (Stewart 2005) แนวคิ ด เหล่า นี ท้ าให้
สามารถนามาอธิบายปรากฎการณ์ ได้ ว่า การสร้ างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของ
ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ เกิดจากการใช้ ความสามารถของปั จเจกบุคคล การใช้ ความสามารถร่วมที่ได้ รับจาก
โครงสร้ างทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อร่ วมกัน ในการนามาบรรลุคุณค่าของตน โดยการรับรู้
คุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่เกิดจากการต่อรองความหมายระหว่างคุณค่าร่วม (Collective Values) ที่
ต้ องการให้ มนุษย์ ปฏิบัติตามค่านิยมทางสังคม (Ibrahim 2006) กับคุณค่าในระดับปั จเจกบุคคล
(Individual Values) ที่มนุษย์ต้องการจะปฏิบตั ิในสิง่ ที่ตนเองเห็นว่ามีคา่ กับตน (Pick and Hietanen
2015) ดังนัน้ Abel and Frohlich (2012) จึงได้ เสนอให้ มองการใช้ ความสามารถของมนุษย์ผ่าน
กระบวนการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการใช้ ความสามารถของปั จเจกบุคคลกับความสามารถร่ วม และ
การรั บรู้ คุณค่าเกิ ดจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคุณค่าของปั จเจกบุคคลกับคุณค่าร่ วม ตามแนวทาง
โครงสร้ างผู้กระทาการ (Structure-agency Approach) อันมีรากฐานมาจากแนวคิดการก่อตัวของ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ (Structuration Concept) ของ Giddens (1984) ซึ่งบทความนี ้จะนาเสนอ
ในรายละเอียดเป็ นลาดับต่อไป
แนวคิดการก่ อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์
แนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ (Structuration Concept) ประกอบด้ ว ย
3 องค์ ป ระกอบส าคัญ ได้ แก่ โครงสร้ าง (Structure) ผู้ กระท าการ (Agent) และปฏิ สัม พัน ธ์
(Interaction) โดยได้ รับอิทธิ พลมาจาก 2 นักคิดสาคัญ ได้ แก่ Marx (1977) ที่เชื่อว่าโครงสร้ างทาง
สังคมครอบงาพฤติกรรมของมนุษย์ให้ กระทาตามความคาดหวังทางสังคม และ Weber (1978) ที่
เชื่อว่าผู้กระทาการต้ องการมีวิถีชีวิตในแบบของตนเองภายใต้ ความคาดหวังทางสังคม ทาให้ เกิดการ
ต่อรองเชิงคุณค่าระหว่างกันและก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมระหว่ างโครงสร้ างและผู้กระทาการ
ซึ่ง Giddens (1979) ได้ วิภาษแนวคิดของนักคิดทังสองนี
้
้ว่า โครงสร้ างทางสังคมครอบงาผู้กระทา
การผ่านทางทรัพยากรร่ วม และกฎระเบียบทางสังคม ในขณะที่ตวั ผู้กระทาการต้ องการต่อรองเพื่อ
ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ ทรั พยากรและกฎระเบียบเหล่านัน้ ให้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการของ
ตนเองให้ ได้ มากที่สุด ผ่า นปฏิ บัติ ก ารทางสังคม (Social Practice) โดย Giddens (1984) ได้ น า
แนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์ ขึ ้นใหม่เป็ นแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ ด้ วยความ
เชื่อว่า ผู้กระทาการสร้ างเหตุผลในการกระทาขึ ้นมาจากความต้ องการสะสมทรัพยากร จึงพยายาม
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ค้ นหาแนวทางในการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรของตนเองร่วมกับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมและ
กฎระเบียบทางสังคมที่ได้ รับมาจากโครงสร้ างทางสังคมให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ อันนามาสูก่ าร
ก่ อ ตัว ของโครงสร้ างทางสัง คมใหม่ขึน้ มาใหม่เ ป็ น แบบนิ ย ม (Modality) โดยโครงสร้ างสัง คมที่
ปรั บเปลี่ยนไปก็จะกลับมาครอบงาผู้กระทาการอีกครัง้ ผู้กระทาการกับโครงสร้ างทางสังคมจึงมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ตลอดเวลา
โดย Bryant and Jary (1991) ได้ พ ยายามอธิ บายแนวคิด การก่ อตัวของโครงสร้ างทาง
สังคมผ่านเงื่อนไขทางสังคม (Social Conditions) ด้ วยเชื่อว่า ผู้กระทาการสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ ผลิต
โครงสร้ างทางสังคมขึ ้นมาใหม่โดยตรงจากการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขทางสังคมที่ยอมให้ ปรับเปลี่ยนได้
และผลิตซ ้าโครงสร้ างทางสังคมเดิมด้ วยเงื่อนไขที่ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ ที่กลับมาครอบงาผู้กระทาการ
ให้ ต้องปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ การที่ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่จะสามารถใช้ ความสามารถของตนร่ วมกับการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่นนั ้ จึงขึ ้นกับเงื่อนไขทางสัง คมว่า
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่สามารถปรับเปลี่ยนหรื อนามาใช้ ประโยชน์ได้ มากน้ อยเพียงใด ต่อมา
Cassell (1997) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดเหล่านี ้โดยการอธิบายผ่านช่องว่างทางสังคม (Social Spaces) โดย
เขาเชื่ อว่า เมื่อเกิดช่องว่างทางสังคมขึ ้น จะส่งผลให้ ความขัดแย้ งระหว่างโครงสร้ างทางสังคมกับ
ผู้กระทาการเพิ่มมากขึ ้น เพราะโอกาสในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคมลดลง ช่องว่างทางสังคม
จึงเป็ นอุปสรรคต่อปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้กระทาการกับโครงสร้ างทางสังคม ดังนัน้ ผู้สงู อายุรุ่นใหม่
สร้ างทางเลือกทางสังคมขึ ้นมาได้ จากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคม เพื่อให้ สนองตอบต่อความ
ต้ องการของตนเองมากขึ ้น อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการลดช่องว่างทางสังคมลงนัน่ เอง
ต่อมา Prasertrungruang and Ayuwat (2015) ได้ เสนอแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ข องการใช้ ค วามสามารถ (Structuration of Capability) โดยการสัง เคราะห์ แ นว
ทางการใช้ ความสามารถด้ วยแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ ด้ วยเชื่อว่า ชุดของการใช้
ความสามารถที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นผลสืบเนื่องจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการใช้ ความสามารถในระดับปั จเจก
บุคคลกับการใช้ ความสามารถร่ วม ซึ่งผันแปรตามช่องว่างทางสังคมอันเกิ ดจากความแตกต่าง
ระหว่ า งค่า นิ ย มทางสัง คมกับ คุณ ค่า ของปั จ เจกบุค คล บทความได้ น าแนวคิ ด นี ม้ าสัง เคราะห์
กระบวนการสร้ างทางเลือกในการพึ่ง พาตนเองของผู้สูงอายุรุ่ นใหม่ ได้ ว่า ผู้สูงอายุรุ่นใหม่สร้ าง
ทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่า ผ่านการใช้ ความสามารถของตนเองร่ วมกับ การใช้
ประโยชน์จากความสามารถร่ วมที่ได้ รับมาจากโครงสร้ างทางสังคม ภายใต้ กระบวนการต่อรองเชิง

30 |

วารสารประชากร ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559)

คุณค่าระหว่างค่านิยมทางสังคมและคุณค่าของปั จเจกบุคคล ซึ่งถูกนามาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์
ปรากฎการณ์วิจยั ในบทความฉบับนี ้
ระเบียบวิธีวิจยั
บทความนี ้ออกแบบใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมกับวิธีวิจยั อนาคตศึกษา โดยใช้ วิธี
วิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณนาอนาคตแบบเดลฟาย (Ethnographic Delphi Future Research: EDFR) ของ
จุ ม พล (2548) ในการศึ ก ษาการสร้ างทางเลื อ กทางสัง คมของผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่ใ นมุม มองของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่ม (Collective) และระดับ
ปั จเจกบุคคล (Individual) ซึง่ ใช้ วิเคราะห์โครงสร้ างทางสังคมและคุณลักษณะของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ใน
การสร้ างทางเลือกทางสังคมตามแนวทางการใช้ ความสามารถและแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในเดื อ นมกราคม ถึ ง มี น าคม พ.ศ. 2558 ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญจากทัว่ ประเทศที่ถกู คัดเลือกมาจากเกณฑ์ ได้ แก่ บทบาทในเชิงสถาบันตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุแ ห่ ง ชาติ การมี ส่ว นร่ ว มในองค์ ก รและเครื อ ข่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ แผนผู้สูง อายุแ ห่ง ชาติ
ประสบการณ์และความชานาญด้ านผู้สงู อายุ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ นักวิชาการ กลุม่ บุคลากรรัฐ
และกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญอิสระ โดยมีผ้ ูผ่านเกณฑ์ทงั ้ สิ ้น 140 ราย ซึ่งถูกนามาให้ ค่านา้ หนักใน 5 มิติ
ได้ แก่ วุฒิการศึกษา ความสอดคล้ องกับทฤษฏีที่ใช้ ในการวิจยั ความสอดคล้ องกับระเบียบวิธีการ
วิจยั ความเป็ นไปได้ ที่จะตอบรับเป็ นผู้เชี่ยวชาญ และความเป็ นไปได้ ที่จะร่วมอยูจ่ นสิ ้นสุดการวิจยั ซึง่
งานวิจยั นี ้เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคา่ น ้าหนักสูดสุด 10 รายแรกในทัง้ 3 กลุม่ ในการเข้ าร่ วม โดยมีผ้ ตู อบ
รับเข้ าร่ วมเป็ นผู้เชี่ยวชาญทังสิ
้ ้น 20 ราย ในจานวนนี ้เป็ นชายและหญิงในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ หรื อดารงตาแหน่งตังแต่
้ ชานาญการพิเศษขึน้ ไป และกว่า
ครึ่ งหนึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ในจานวนนี ้มีถึง 5 คนที่อยู่ในตาแหน่งคณะกรรมการ
ผู้สงู อายุแห่งชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญกว่าครึ่ งมีอายุมากกว่า 60 ปี ทา
ให้ มีประสบการณ์ทงในมิ
ั ้ ติด้านการพัฒนาผู้สงู อายุและมิติประสบการณ์จากการเป็ นผู้สงู อายุ โดยมี
แนวทางการเก็บข้ อมูลประกอบด้ วยประเด็น ได้ แก่ การใช้ ความสามารถในระดับปั จเจกบุคคล การใช้
ความสามารถร่ วมที่ได้ รับจากโครงสร้ างทางสังคม และการบรรลุคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ในการ
พึ่งพาตนเอง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ปรากฎการณ์
(Phenomenological Analysis) (Lewins and Silver 2007) น าเสนอผลด้ วยวิ ธี ก ารพรรณนา
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วิ เ คราะห์ (Analytical Description) ด้ ว ยแนวทางสืบ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง (Mystery Approach) ของ
Alvesson and Karreman (2011)
ผลการวิจยั
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุทงั ้ 20 คน ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 โดยใช้ วิ ธี วิ จัย ชาติ พัน ธุ์ ว รรณนาอนาคตแบบเดลฟาย ท าให้ บ ทความนี ส้ ามารถรายงาน
ผลการวิจยั ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก ได้ แก่ การพึ่งพาตนเองในระดับปั จเจกบุคคล ประเด็นที่สอง
ได้ แก่ การพึ่งพาตนเองโดยการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม และประเด็นที่สาม ได้ แก่ การ
พึ่งพาตนเองโดยการใช้ ความสามารถส่วนบุคคลร่ วมกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การพึ่งพาตนเองในระดับปั จเจกบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึง่ เห็นว่าการพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุ พื ้นฐานสาคัญที่สดุ
คือการช่วยเหลือตนเองได้ ทางกายภาพ ซึ่งในทางสาธารณสุข นิยมใช้ แบบประเมินผู้สงู อายุตามกลุม่
ศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of Daily Living: ADL) ใน
การคัดกรองกลุม่ ผู้สงู อายุ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ติดเตียง กลุม่ ติดบ้ าน และกลุม่ ติดสังคม
ตามค่าคะแนนกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรื อในทางพัฒนาสังคมนิยมใช้ เกณฑ์
อายุของผู้สงู อายุเป็ นเกณฑ์ในการประเมิณ อาทิ ผู้สงู อายุวยั ต้ น ผู้สงู อายุวยั กลาง และผู้สงู อายุวยั
ปลาย ซึ่งใช้ เกณฑ์อายุเป็ นตัวแบ่งความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ ช่วยเหลือตัวเองได้ กลุม่ ช่วยเหลือ ตนเองได้ ปานกลาง และกลุม่ ช่วยเหลือตนเองได้ น้อย
ทังนี
้ ้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่า การประเมินความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สงู อายุไม่ควร
ผูก ติ ด กับ คุณ ลัก ษณะทางกายภาพเพี ย งอย่า งเดี ย ว หากผู้สูง อายุยัง สามารถเป็ น ผู้สร้ างสรรค์
ประโยชน์ให้ แก่สงั คมและผู้อื่นในรูปแบบการแลกเปลีย่ นทางสังคมได้ ดังคากล่าวที่วา่
“...ผู้สงู อายุที่ไม่ได้ เตรี ยมตัว เมื่อเข้ าสูว่ ยั ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ สังคมต้ อง
ให้ การสงเคราะห์ แตกต่างจากคนสูงอายุที่มีฐานะที่สามารถจ้ างผู้ดแู ล
ได้ เอง ซึ่งยังคงสถานะนายจ้ างและลูกจ้ าง ทาให้ ผ้ สู งู อายุสามารถให้
ผลตอบแทนแก่ผ้ ูดูแลได้ ดังนัน้ ถื อได้ ว่า ผู้สูงอายุเหล่านีย้ ังสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ ...”
(บุคลากรรัฐ)
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ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวถึงข้ อเท็จจริ งทางกฎหมาย ที่เมื่อวัยแรงงานเข้ าสูว่ ยั สูงอายุเกือบ
ทัง้ หมดจะต้ อ งเกษี ย นหรื อ ออกจากงานประจ า หลายคนต้ อ งเปลี่ย นบทบาทจากผู้ผลิต มาเป็ น
ผู้บริ โภค โดยสมบูรณ์ มีเพียงผู้สูงอายุในภาคการเกษตรเท่านัน้ ที่ยังคงทางาน จึงเห็นได้ ว่า หาก
ผู้สงู อายุขาดการเตรี ยมการสะสมทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมไว้ อย่างเพียงพอ คนเหล่านี ้จะกลาย
มาเป็ นผู้ต้องการพึ่งพิง หรื อขาดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญเกื อบทังหมด
้
กล่าวถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมที่จาเป็ นสาหรับผู้สงู อายุในการพึ่งพาตนเองในระดับปั จเจก
บุคคล ซึ่งสามารถรวบรวมและจาแนกออกได้ เป็ น 7 มิติ ประกอบด้ วย [1] มิติสุขภาพ ได้ แก่ 1)
สุขภาพร่ างกาย และ 2) สุขภาพจิตใจ [2] มิติความรู้ ได้ แก่ 1) การศึกษา 2) สมรรถนะของผู้สงู อายุ
รุ่ นใหม่ และ 3) ความสามารถในการจัดสรรเวลา [3] มิติเครื อข่ายทางสังคม ได้ แก่ 1) เครื อข่ายกับ
สถาบันทางสังคม 2) การรวมกลุม่ 3) บทบาททางสังคม 4) การเชื่อมโยงกับเครื อข่ายหรื อกลุม่ ทาง
สัง คม และ 5) ภาระการดูแ ลผู้สูง อายุข องเครื อ ข่ า ยทางสัง คม [4] มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ 1)
สภาพแวดล้ อมในการอยูอ่ าศัย 2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และ 3)สิง่ เกื ้อหนุนในท้ องถิ่น
[5] มิติเศรษฐกิจ ได้ แก่ ทรัพย์สินทางการเงิน [6] มิติกายภาพ ได้ แก่ ทรัพย์สินทางกายภาพ และ [7]
มิติวฒ
ั นธรรม ได้ แก่ 1) สถานภาพทางสังคม และ 2) บทบาททางสังคม
การพึ่งพาตนเองโดยการใช้ ประโยชน์ จากโครงสร้ างทางสังคม
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ภาวะการสูงอายุทาให้ เกิดความเสื่อมถอยทางร่างกาย
จิ ตใจ และสถานภาพทางสังคม ถื อเป็ นสิ่งกี ดกันการใช้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ทาให้
ผู้สงู อายุจาเป็ นต้ องอาศัยสิ่งสนับสนุนการทากิจวัตรประจาวัน รวมถึงกฎระเบียบทางสังคมควรถูก
ปรับปรุงให้ เอื ้ออานวยต่อการลดช่องว่างทางสังคม ดังถ้ อยคาว่า
“... เมื่ อ คนเราสูง อายุขึน้ สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจจะเสื่อ มถอยลง
กิจกรรมบางอย่างคนสูงอายุไม่สามารถทาได้ เหมือนเดิม จาเป็ นต้ อง
อาศัย เครื่ อ งทุ่ น แรงมาคอยสนับ สนุน ... นอกจากนี ้ กฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อผู้สงู อายุ อาทิ การเกษี ยณอายุ ควรได้ รับ
การแก้ ไข...”
(กลุม่ บุคลากรรัฐ)
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ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเชื่อว่า บริ บทหรื อโครงสร้ างทางสังคม เป็ นสิง่ ส่งเสริ มการพึง่ พาตนเอง
อย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ โดยเกือบทังหมดเห็
้
นตรงกันว่า มาตรการส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์
จากโครงสร้ างทางสังคมช่ วยให้ ผู้สูง อายุอ ยู่ในฐานะผู้ก ระท าการ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้เลือ กที่ จะนา
กฎระเบียบและทรัพยากรร่วมที่มีอยูใ่ นสังคมมาประยุกต์ใช้ ในการบรรลุคณ
ุ ค่าในแบบของตนเอง ซึง่
แตกต่างจากมาตรการสงเคราะห์อย่างในอดีต โดยบทความนี ้สามารถรวบรวมกิจการส่งเสริ มด้ าน
ผู้สงู อายุจาแนกได้ เป็ น 6 มิติ ดังต่อไปนี ้ [1] มิติโอกาสในการใช้ ความสามารถ ได้ แก่ 1) โอกาสใน
การพัฒนาตนเอง 2) โอกาสในการแลกเปลี่ยนทางสังคม และ 3) การตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้สงู อายุ [2] มิติโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ 1) การลดต้ นทุนทางธุรกรรมให้ กบั ผู้สงู อายุ 2) การ
ส่งเสริ มด้ านรายได้ 3)ภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาค และ 4) ภาพรวมเศรษฐกิจระดับจุลภาค [3] มิติ
ทางการเมือง ได้ แก่ 1) กฎหมายและสิทธิพื ้นฐาน 2) กฎหมายและสิทธิพิเศษสาหรับผู้สงู อายุ 3) การ
มีส่วนร่ วมทางการเมือง และ 4) โครงสร้ างทางการเมือง [4] มิติความเท่าเทียมเป็ นธรรมในสังคม
ได้ แก่ 1) ความเท่าเทียมในสังคม และ 2) ความสามารถในการตรวจสอบถ่วงดุล [5] มิติความมัน่ คง
ทางสังคม ได้ แก่ 1) ความมัน่ คงด้ านเศรษฐกิจ 2) ความมัน่ คงด้ านสุขภาพ 3) ความมัน่ คงด้ านสังคม
และ 4) การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และ [6] มิติมาตรการสนับสนุนสาหรับผู้สงู อายุ ได้ แก่
1) มาตรการส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ ผ้ สู งู อายุ 2) การขยายขอบข่ายการบริ การด้ านผู้สงู อายุ 3) การวิจยั
และพัฒนาด้ านผู้สงู อายุ และ 4) ข้ อจากัดในการส่งเสริ มด้ านผู้สงู อายุ
การพึ่งพาตนเองโดยการใช้ ความสามารถส่ วนบุ คคลร่ วมกับการใช้ ประโยชน์ จาก
โครงสร้ างทางสังคม
ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเชื่อว่า แม้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่จะมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมทังในมิ
้ ติ
สุขภาพ ความรู้ เครื อข่ายทางสังคม สิง่ แวดล้ อม เศรษฐกิจ กายภาพ และวัฒนธรรมเป็ นจานวนมาก
หรื อ แม้ แต่โครงสร้ างทางสังคมจะส่งเสริ ม การพึ่งพาตนเองของผู้สงู อายุ ทังในมิ
้ ติโอกาสในการใช้
ความสามารถ โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ อิสรภาพทางการเมือง ความเท่าเทียมเป็ นธรรม ความมัน่ คง
ทางสังคม มาตรการสนับสนุนสาหรั บผู้สูงอายุ ได้ ดีเพียงใดก็ ตาม แต่ยังมีกรณี ที่แสดงให้ เห็นว่า
ความสามารถในการพึ่ง พาตนเองอย่า งมี คุณ ค่า ไม่ได้ เ พิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากัด ในการเข้ า ถึง
ทรั พ ยากร ประกอบกับ ทัศ นะของผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่ที่ อ าจขาดแรงจูง ใจในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากร ดังคากล่าวว่า
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“... การที่ผ้ สู งู อายุจะสามารถพึง่ พาตนเองได้ ไม่เพียงต้ องการทรัพยากร
ที่ผ้ สู งู อายุสะสมไว้ หรื อบริ การสาธารณะเท่านัน้ .... แต่ขึ ้นกับการเข้ าถึง
บริ การด้ วย แม้ ว่า รัฐสร้ างสถานพยาบาลชันเลิ
้ ศ แต่ผ้ สู งู อายุเข้ าไม่ถึง
หรื อมีบริ การผ่าตัดชัน้ ยอด แต่ผ้ สู งู อายุมองว่าตนเองแก่แล้ วไม่อยาก
เจ็บปวดจากการรักษาและอาจจะต้ องเป็ นภาระให้ กบั คนดูแล ... หาก
บริ การสาธารณะ หรื อทรั พย์ สินที่พวกเขามีไม่สอดคล้ องกัน บริ การ
ต่ า งๆ ที่ จัด ขึ น้ เพื่ อ เอื อ้ ประโยชน์ หรื อ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้
ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ ก็ อาจจะไม่ได้ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ...”
(นักวิชาการ)
ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งได้ กล่าวถึง ความสอดคล้ องหรื อความแตกต่างของค่านิยมทางสังคม
และการรั บ รู้ คุณ ค่า ของปั จ เจกบุค คลส่ง ผลต่อ คุณ ค่า ในการพึ่ ง พาตนเองของผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่
บทความนี ้จึงได้ รวบรวมมิติคา่ นิยมทางสังคม มิติการรับรู้คณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ และการต่อรอง
คุณค่าระหว่างค่านิยมทางสังคม และคุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้ [1] มิติค่านิยมทาง
สังคม ได้ แก่ 1) วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทาง 2) ค่านิยมด้ านสุขภาพ และ 3) ทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ [2]
การรับรู้ คณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ได้ แก่ 1) ทัศนะต่อตนเองของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ และ 2) วิถีชีวิตของ
ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ [3] การต่อรองเชิงคุณค่าระหว่างค่านิยมทางสังคมและคุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่
ได้ แก่ 1) ค่านิยมทางสังคมสูค่ ณ
ุ ค่าของปั จเจกบุคคล และ 2) คุณค่าของปั จเจกบุคคลสูค่ ่านิยมทาง
สังคม
นอกจากนี ้ ผู้ เชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ตรงกั น ว่ า กระบวนการที่ ผ้ ู สูง อายุ รุ่ น ใหม่ ใ ช้
ความสามารถของตนเองร่ ว มกับ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงสร้ างทางสัง คม สามารถท าได้ 2
กระบวนการ กล่าวคือ [1] กระบวนการจัดตังองค์
้ กร (Organizational Process) ซึง่ เป็ นกระบวนการ
เชิงสถาบัน ในการนาเอานโยบายแปลงไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ โดยการดาเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้สงู อายุรุ่นใหม่ อันประกอบด้ วย มาตรการหรื อชุดกิจกรรม ได้ แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนะในการ
มองผู้สงู อายุ มาตรการที่จะดารงผู้สงู อายุไว้ ในระบบสังคมในฐานะผู้ผลิตให้ ยาวนานขึน้ การลด
ความซับซ้ อนของกฎระเบียบ มาตรการแปลงสินทรัพย์เป็ นทุน การกระจายอานาจให้ องค์กรท้ องถิ่น
และการบูรณาการหน่วยงานท้ องถิ่นให้ เป็ นหน่วยย่อยในฐานะตัวแทนของสถาบันทางสังคม และ [2]
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กระบวนการรวมกลุม่ (Group Process) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่สามารถรวมกลุม่ กัน
เพื่อสร้ างอานาจต่อรองกับสถาบันทางสังคม เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุหนั มาจัดสรร
ทรั พยากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ อัน
ประกอบด้ วย กลไกการรวมกลุ่ม ความสามารถของผู้นากลุ่ม รู ปแบบการรวมกลุ่ม เป้าหมายในการ
รวมกลุ่ม การสร้ างเครื อข่ายนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ภายในกลุ่ม การรวมตัวเพื่อเข้ าถึง
แหล่งทุน การรวมกลุม่ เพื่อสร้ างอานาจต่อรอง ข้ อต่อรองระหว่างกลุม่ กับหน่วยงานทางสังคม เงื่อนไข
การเข้ าเป็ นสมาชิกกลุม่ ความหลากหลายของเป้าหมายในการรวมกลุม่ โครงสร้ างการจัดการภายใน
กลุ่ม หน้ าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อลดความซับซ้ อนในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก และจานวนสมาชิกภายในกลุม่
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั นามาสู่การอภิปรายผล ซึ่งบทความนี ้มีข้อค้ นพบสาคัญ 2 เรื่ อง เรื่ องแรก
ได้ แก่ การพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ และเรื่ องที่สองได้ แก่ การสร้ างทางเลือกใน
การพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การพึ่งพาตนเองอย่ างมีคุณค่ าของผู้สูงอายุ
ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการพึ่งพาตนเองในระดับปั จเจกบุคคล สะท้ อนให้ เห็นถึง
การครอบครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคม ที่เป็ นตัวกาหนดทางเลือกในการใช้ ความสามารถใน
ระดับ ปั จ เจกบุค คล สอดคล้ อ งกับ แนวทางการใช้ ค วามสามารถของ Sen (2001) ที่ เ ชื่ อ ว่า เมื่ อ
ผู้สงู อายุมีทนุ หรื อทรัพยากรย่อมสามารถนามาจัดสรรใช้ ประโยชน์ เพื่อการบรรลุในสิ่งที่มีค่าตามที่
ตนคาดหวังได้ และสอดคล้ องกับแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้ างความสัมพันธ์ของ Giddens (1984)
ที่เชื่อว่าทรัพยากรเป็ นตัวกลางในการใช้ ความสามารถในฐานะผู้กระทาการของปั จเจกบุคคล ทังนี
้ ้
ผู้สงู อายุรุ่นใหม่มีรูปแบบการใช้ ทรัพยากรแตกต่างกัน อธิบายได้ ผ่านแนวคิดของ Sen (2001) ที่มอง
ว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมีคุณค่าในการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกัน ทาให้ การใช้ ความสามารถมีรูปแบบที่
แตกต่ า งกั น โดย Giddens (1984) อธิ บ ายปรากฎการณ์ นี ผ้ ่ า นแนวคิ ด เหตุผ ลในการกระท า
(Rationalization of Action) ที่เห็นว่า เมื่อผู้สงู อายุมีทรัพยากร จะพิจารณาถึงข้ อจากัดและโอกาส
ต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ เงื่อนไขทางสังคม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลตอบแทนที่ตนเองต้ องการ
หรื อปฏิบตั ิการในการปรับปรุงโครงสร้ างทางสังคมให้ มีความสอดคล้ องกับตนเองมากขึ ้น
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โดยรู ปแบบทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมในระดับปั จเจกบุคคล ที่ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่นามาใช้
ในการพึ่งพาตนเองทัง้ 7 มิติ ที่ผ้ ูเชี่ ยวชาญกล่าวถึง นี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดสินทรั พย์ ทุน (Capital
Assets) ด้ านการดารงชีพ (Livelihood) ของ Department For International Development (1999)
และแนวคิดกรอบทรัพยากร (Resource Profile Framework) ด้ านความอยูด่ ีมีสขุ (Wellbeing) ของ
White and Ellison (2007) กล่าวคือ [1] มิติสขุ ภาพและมิติความรู้ สอดคล้ องกับแนวคิดทุนมนุษย์
(Human Capital) หรื อแนวคิดทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ที่เชื่อว่าหากผู้สงู อายุรุ่นใหม่มี
สุข ภาพและความรู้ ที่ ดีย่อ มน ามาสู่ผลิต ภาพที่ สูงขึน้ เนื่ อ งจากมีทักษะการจัดสรรทรั พ ยากรที่มี
ประสิทธิภาพ [2] มิติเครื อข่ายทางสังคม สอดคล้ องกับแนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) หรื อ
ทรัพยากรทางสังคม (Social Resource) ที่เชื่อว่าหากผู้สงู อายุรุ่นใหม่มีเครื อข่ายทางสังคมที่ดี ย่อม
เข้ าถึงโอกาสในบริ การรวมถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ทังในมิ
้ ติเศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษา ช่วย
ยกระดับทุนหรื อทรัพยากรมนุษย์ให้ สงู ขึน้ [3] มิติสิ่งแวดล้ อม สอดคล้ องกับแนวคิดทุนธรรมชาติ
(Natural Capital) หรื อทรั พยากรสิ่งแวดล้ อม (Environmental Resource) ที่เชื่ อว่าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งจุลเจือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มทางเลือกในการใช้ ชีวิตให้ แก่ผ้ สู งู อายุ และ
เป็ นหนึง่ ในปั จจัยกาหนดวิถีชีวิตในชุมชน [4] มิติเศรษฐกิจและมิติกายภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดทุน
ทางการเงิ น (Financial Capital) และทุน ทางกายภาพ (Physical Capital) หรื อ ทรั พ ยากรวัต ถุ
(Objective Resource) ที่เชื่อว่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และโครงสร้ างทางกายภาพเป็ นตัวกลางใน
การแลกเปลี่ย น และเพิ่ ม โอกาสในการสะสมทุน ให้ กับ ผู้สูง อายุใ นการน ามาแปลงเป็ น ทุน หรื อ
ทรัพยากรในมิติอื่นๆ ในสิง่ ที่ผ้ สู งู อายุต้องการ และ [5] มิติวฒ
ั นธรรม สอดคล้ องกับแนวคิดทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) ที่เชื่อว่าวัฒนธรรมเป็ นสิ่งเกื ้อหนุนสังคมในการให้ ความสาคัญ
ต่อผู้สงู อายุ ส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุมีทนุ ทางสังคมเพิ่มขึ ้น และยังช่วยกระตุ้นให้ ผ้ สู งู อายุมีแรงจูงใจใน
การนาทรัพยากรเศรษฐกิจในมิติตา่ งๆ มาจัดสรรใช้ ประโยชน์ รวมถึงสร้ างคุณค่าและเหตุผลในการมี
ชีวิตให้ กับผู้สงู อายุ ให้ สามารถดารงความเป็ นผู้กระทาการของตนไว้ ได้ ในฐานะฟั นเฟื องสาคัญของ
สังคม
ทังนี
้ ้ ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่า ภาวะการสูงอายุเป็ นอุปสรรคต่อการพึง่ พาตนเองของผู้สงู อายุ
โดยอาศัยมาตรฐานการดารงชีพในวัยแรงงาน หรื อวิถีชีวิตก่อนการเกษี ยณอายุเป็ นเกณฑ์ในการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต ซึง่ ส่วนใหญ่มีแนวโน้ มที่เสือ่ มถอยลง (World Health Organization 2014)
สาเหตุเนื่องจากภาวะการสูงอายุขึน้ เป็ นสิ่งกี ดกันการใช้ ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังนัน้ การ
พัฒนาการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุตามแนวคิดของ Sen (1981) จึงแตกต่างจาก
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มุมมองการพัฒนาผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป โดยเขามองว่า ผู้สงู อายุเป็ นผู้มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองอย่างมีคุณค่าอยู่ภายในตัว เพียงแต่มีสิ่งกีดกันกดทับทาให้ ผ้ สู งู อายุเหล่านันจ
้ าเป็ นจะต้ อง
พึง่ พาผู้อื่นอยู่ โดยการกาจัดสิง่ กีดกันนี ้เป็ นหน้ าที่ของตัวผู้สงู อายุเองในฐานะผู้กระทาการ แต่สาหรับ
Nussbaum (2011) เธอกลับมองว่าสถาบันทางสังคมต่างๆ ควรมีหน้ าที่สง่ เสริ มการพึง่ พาตนเองของ
ผู้สูงอายุโดยการผลักดันนโยบายและมาตรการในการกาจัดสิ่งกีดกันการใช้ ความสามารถต่างๆ
ให้ กับผู้สงู อายุ ในกรณีนี ้สาหรับ Giddens (1984) มองว่าผู้สงู อายุเป็ น ได้ ทงผู
ั ้ ้ กระทาการ และเป็ น
ผู้ผลิตซ ้าโครงสร้ างทางสังคมขึ ้นมา เขาจึงเชื่อว่า การพึ่งพาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุ เป็ น
การใช้ ความสามารถของตัวผู้สงู อายุเอง ร่ วมกับการใช้ ประโยชน์จากความสามารถร่ วมที่ได้ รับมา
จากโครงสร้ างทางสังคม ภายใต้ กระบวนการต่อรองเชิงคุณค่า หรื อการสร้ างเหตุผลในการกระทา
ระหว่างค่านิยมทางสังคมและคุณค่าของปั จเจกบุคคล ซึง่ เป็ นการยืนยันกรอบวิเคราะห์ของบทความ
นี ้ และถือเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ ช่วยยืนยันข้ อค้ นพบสาคัญส่วนแรกของบทความนี ้ เรื่ องการ
พึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุ
ดังที่ได้ กล่าวมา ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ต่างให้ ความสาคัญในประเด็นการพึ่งพา
ตนเองโดยการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม เนื่องจากมองว่าโครงสร้ างทางสังคมสามารถ
ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่มีอิสระภาพในการกาหนดทางเลือกในการพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่า
ได้ มากขึ ้น ซึ่งถือเป็ นอิสรภาพเชิงอุปกรณ์ (Instrumental Freedoms) ตามแนวคิดของ Sen (2001)
ที่ ม องว่ า สัง คมใดที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม อิ ส รภาพในเชิ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ กั บ ปั จ เจกบุ ค คล จะส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเป็ นผู้กระทาการให้ ปัจเจกบุคคลในการสร้ างทางเลือกทางสังคมให้ กบั ตนเองได้
มากขึ ้น หรื อที่ Ibrahim (2006) มองว่าเป็ นการใช้ ความสามารถร่ วมที่ได้ รับมาจากโครงสร้ างทาง
สังคม โดยบริ บททางสังคมทัง้ 6 มิตินี ้สามารถนามาสังเคราะห์กบั แนวคิดอิสรภาพเชิงอุปกรณ์ที่มีอยู่
5 มิ ติ ได้ ว่า [1] มิ ติ โอกาสในการใช้ ค วามสามารถ สอดคล้ อ งกับ มิ ติ โอกาสทางสัง คม (Social
Opportunity) ที่เชื่อว่า ผู้สงู อายุรุ่นใหม่จะมีทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากรได้ หลากหลายมากขึ ้น
ภายใต้ สงั คมที่ส่งเสริ มโอกาสในการใช้ ความสามารถของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ [2] มิติโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจ สอดคล้ องกับมิติสิ่งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิ จ (Economics Facility) ที่เชื่อว่า
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่เอื ้ออานวยจะทาให้ ผลตอบแทนในการจัดสรรทรัพยากรของผู้สงู อายุรุ่น
ใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น [3] มิติทางการเมือง สอดคล้ องกับมิติอิสรภาพทางการเมือง (Political
Freedoms) ที่เชื่อว่า เมื่อผู้สงู อายุรุ่นใหม่มีเสรี ภาพทางการเมืองจะสามารถเสนอและต่อรองในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางสังคมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตนเองได้ มากขึ ้น [4] มิติความเท่าเทียม
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เป็ นธรรมในสังคม สอดคล้ องกับมิติการประกันความโปร่ งใส (Transparency Guarantee) ที่เชื่อว่า
ความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการของสถาบันทางสังคมจะสร้ างโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิการทางสังคมให้ กบั ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ได้ มากขึ ้น โดยเมื่อเงื่อนไขทางสังคมมีความเป็ นกลางตาม
หลัก ยุติ ธ รรมและความเท่า เที ย ม ผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่ จ ะมี โอกาสได้ รั บ ความสาคัญ ในการจัด สรร
ทรัพยากรร่วมและกฎระเบียบจากโครงสร้ างทางสังคมดีขึ ้น [5] มิติความมัน่ คงทางสังคม สอดคล้ อง
กับมิติการปกป้องความมัน่ คงทางสังคม (Protection Security) ที่เชื่อว่า เมื่อผู้สงู อายรุ่นใหม่มีความ
มัน่ คงในชีวิตมากขึ ้น จะมีความเชื่อมัน่ ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูงขึ ้น
เนื่องจากความเสีย่ งในการบริ หารจัดการหรื อต้ นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ของตนเองลดลง
อย่างไรก็ ตาม แนวคิดอิสรภาพเชิงอุปกรณ์ ข อง Sen (2001) ไม่อาจนามาอธิ บายในมิติ
มาตรการสนับสนุนสาหรับผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมองว่าเป็ นบริ บททางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ ความสามารถในการพึง่ พาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ โดยแนวคิดของ Giddens
(1984) เหมาะสมในการอธิบายโครงสร้ างทางสังคม ผ่านกฎระเบียบและทรัพยากรร่วม (Resources
& Rules) ที่มองว่า สถาบันทางสังคมใช้ ทรัพยากรร่ วมและกฎระเบียบเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการ
กระท าการของผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่ นอกจากนี แ้ นวคิ ด ของ Bryant and Jary (1991) ยัง ช่ ว ยขยาย
คาอธิ บายแนวคิดอิสรภาพเชิงอุปกรณ์ ของ Sen (2001) ผ่านเงื่อนไขทางสังคมว่า เป็ นสิ่งกาหนด
ทางเลือกในการใช้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ โดยเงื่อนไขทางสังคมใดที่
สังคมยอมให้ ผ่ อนปรนได้ (Acknowledgement Conditions) เงื่ อ นไขเหล่ า นัน้ จะกลายมาเป็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาหรั บผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ที่สามารถนามากาหนดมาตรการทางสังคมในการ
ส่งเสริ มการใช้ ความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ โดยข้ อค้ นพบในส่วนนี ้ เป็ นการ
ขยายรายละเอียดในมิติการใช้ ความสามารถร่ วมที่ได้ รับมาจากโครงสร้ างทางสังคม ที่ผ้ สู งู อายุรุ่น
ใหม่นามาใช้ ในการสร้ างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่ างมีคุณค่า นามาสู่ข้อสรุ ปว่า การพึ่งพา
ตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สงู อายุ เป็ นผลสืบเนื่องจากการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความสามารถส่วน
บุคคลกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคมในรูปความสามารถร่วม
การสร้ างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่ างมีคุณค่ าของผู้สูงอายุใหม่
จากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการพึง่ พาตนเอง โดยการใช้ ความสามารถส่วนบุคคล
ร่วมกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคมที่ให้ ความสาคัญกับการรับรู้คณ
ุ ค่าในการกระทาการ
ของผู้สูง อายุรุ่ น ใหม่ อัน เป็ น แรงจูง ใจสาคัญ ในการจัด สรรทรั พ ยากรส่ว นบุค คลร่ ว มกับ การใช้
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ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม สอดคล้ องกับแนวคิดของ Giddens (1984) ที่อธิบายว่าผู้สงู อายุ
รุ่ นใหม่สร้ างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่า โดยอาศัยเหตุผลในการกระทาการเป็ นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญ ซึ่งถ้ าหากค่านิยมทางสังคมและคุณค่าของปั จเจกบุคคลแตกต่างกันมาก จะทาให้
โอกาสในการเกิดปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างตัวปั จเจกบุคคลกับโครงสร้ างทางสังคมลดลง สอดคล้ องกับ
แนวคิดช่องว่างทางสังคมของ Cassell (1997) นัน่ เอง ซึ่งเป็ นข้ อจากัดในการสร้ างทางเลือกในการ
พึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ จะเห็นได้ ว่าชุดของการใช้ ความสามารถที่มีคณ
ุ ค่า
เกี่ ยวข้ องกับปฏิสมั พันธ์ ใน 2 มิติ ในเวลาเดียวกัน ทัง้ จากปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ในมิติการใช้
ความสามารถระหว่างความสามารถของปั จเจกบุคคลกับความสามารถร่ วม และปฏิสั มพันธ์ ของ
ตัวกลาง (Intermediation) ในมิติคณ
ุ ค่าที่เกิดจากการต่อรองความหมายระหว่างค่านิยมทางสังคม
และคุณค่าของปั จเจกบุคคล (Prasertrungruang and Ayuwat 2015) ซึ่งผลวิจัยสามารถใช้ ยืนยัน
กรอบการวิเคราะห์ของบทความได้ เป็ นอย่างดี
โดยจากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้ างทางเลือกจากการใช้ ความสามารถของตัว
ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ร่วมกับการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างทางสังคม สอดคล้ องกับทางเลือกทางสังคม
ตามแนวทางการใช้ ค วามสามารถของ Sen (2008) ซึ่ง ให้ ค วามสาคัญ กับ การท าหน้ าที่ ร่ วมกัน
(Combination Functioning) ในการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ เงื่อนไขทางสังคม เพื่อนามาใช้ ในการ
บรรลุคณ
ุ ค่าให้ กบั ตัวของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ (Alkire 2002) โดยในกรณีกระบวนการจัดตังองค์
้ กรดังที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอนัน้ สอดคล้ องกับแนวทางการใช้ ความสามารถของ Kabeer and Sulaiman (2015)
ซึ่ง Prasertrungruang and Ayuwat (2015) แนะนาให้ มีการจัดตังหน่
้ วยปฏิสมั พันธ์ ย่อย (Node of
Interaction) ด้ วยการให้ หน่วยงานระดับท้ องถิ่นทาหน้ าที่ในการเป็ นศูนย์กลางประสานงานในพื ้นที่
ในการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนจากกระทรวง องค์กรอิสระ ภาคส่วนเอกชน และกลุม่ ทาง
สังคม ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุในพื ้นที่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในเชิงนโยบาย เนื่องจากหน่วยงานระดับ
ท้ องถิ่นมีความเข้ าในความต้ องการของผู้สงู อายุเป็ นอย่างดี เพิ่มโอกาสในการสร้ างทางเลือกทาง
สัง คมในการพึ่ ง พาตนเองอย่ า งมี คุ ณ ค่ า ให้ กับ ผู้ สูง อายุรุ่ น ใหม่ (Ibrahim 2006) ส าหรั บ กรณี
กระบวนการรวมกลุม่ ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญนัน้ สอดคล้ องกับแนวทางการใช้ ความสามารถของ
Stewart (2005) ที่มองว่า ผู้สงู อายุรุ่นใหม่สามารถรวมตัวกันในฐานะผู้กระทาการร่ วม (Collective
Agents) ในการสร้ างอานาจต่อรองกับสถาบันทางสังคม ให้ ปรับเปลี่ยนนโยบายและรู ปแบบการ
จัดสรรทรัพยากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ได้ ด้วยตัวของพวกเขาเอง (Pick
and Hietanen 2015) ซึ่งทัง้ สองกระบวนการนี ้ Giddens (1984) ถื อว่าเป็ น ปฏิบัติการทางสัง คม
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(Social Practices) ที่สง่ ผลให้ โครงสร้ างทางสังคมมีความยืดหยุน่ มากขึ ้นในการตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ผ่านการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคม (Abel and Frohlich 2012) ทา
ให้ บทความนีส้ ามารถสังเคราะห์ การสร้ างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ ว่าเป็ น
กระบวนการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมภายใต้ เงื่อนไขทาง
สังคม เพื่อการบรรลุคุณค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ในระดับปั จเจกบุคคลที่สอดคล้ องกับค่านิยมทาง
สังคม ผ่านการสร้ างหน่วยปฏิสมั พันธ์ ย่อย ในรู ปแบบกระบวนการจัดตังองค์
้ กร หรื อ กระบวนการ
รวมกลุม่ หรื อ ทังสองแบบพร้
้
อมกัน อันเป็ นข้ อค้ นพบสาคัญส่วนที่สองของบทความฉบับนี ้
สรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนีม้ ีข้อค้ นพบแรก คือ ทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
รุ่ นใหม่ เป็ นการใช้ ความสามารถของตัวผู้สงู อายุรุ่นใหม่เอง ร่ วมกับการใช้ ประโยชน์โครงสร้ างทาง
สัง คมในรู ป การใช้ ความสามารถร่ ว มในการบรรลุคุณ ค่ า ของตนเอง อัน เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
กระบวนการต่อรองเชิงคุณค่าระหว่างค่านิยมทางสังคมและคุณค่าของปั จเจกบุคคล ดังนัน้ จึงมี
ข้ อเสนอแนะว่า [1] สถาบันทางสังคมควรส่งเสริ มการใช้ ความสามารถร่ วมให้ กบั ผู้สงู อายุ ผ่านการ
กระจายทรัพยากรร่วมและปรับปรุงกฎระเบียบทางสังคมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้สงู อายุ
ใน 6 มิติ ได้ แก่ โอกาสทางสังคม สิ่งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิ จ อิสรภาพทางการเมือง การ
ประกันความโปร่งใส ความมัน่ คงทางสังคม และมาตรการสนับสนุนด้ านผู้สงู อายุ โดยต้ องศึกษาวิจยั
ต่อไปว่าปั จจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยที่ควบคุมได้ (Control Factors) สาหรับนามากาหนดเป็ นนโยบาย
หรื อมาตรการในการส่งเสริ มการใช้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่
ส่วนปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (Uncontrol Factors) ต้ องนามาค้ นหาแนวทางบริ หารความ
เสี่ยงในด้ านการจัดการ [2] ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ควรเปลี่ยนทัศนะในการพึ่งพาผู้อื่นหันมาพึ่งพาตนเอง
และควรได้ รับการส่งเสริ มบทบาทในฐานะผู้กระทาการผ่านกลไกการแลกเปลีย่ นประโยชน์ทางสังคม
เพื่อให้ เมื่อต้ องกลายเป็ นผู้สงู อายุจะยังคงรักษาบทบาทในฐานะผู้สร้ างคุณประโยชน์แก่สงั คมต่อไปได้
ผ่านการเตรี ยมความพร้ อมในทักษะด้ านการสะสมและการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคม [3]
การเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นใหม่ ไม่ควรมุ่งเน้ นเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากร หรื อ การสนองตอบต่อความต้ องการของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้อง
ทาทังสองสิ
้
ง่ ไปพร้ อมกันแบบคูข่ นาน โดยกลไกการทาความเข้ าใจความต้ องการของผู้สงู อายุรุ่นใหม่
จะช่วยให้ สถาบันทางสังคมจัดบริ การทางสังคมได้ อย่างถูกต้ องแม่นยามากขึน้ ส่วนการกระจาย
ทรัพยากรจะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่มีทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากรที่ มีความหลากหลายตาม
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ความต้ องการเฉพาะบุคคลมากขึ ้น [4] การใช้ ความสามารถและการรับรู้ คุณค่ามีความสอดคล้ อง
และปฏิสมั พันธ์ กันตลอดเวลา เนื่องจากเมื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีความสามารถสูง ขึน้ ย่อมคาดหวัง
ผลตอบแทนที่สูงขึน้ เช่นกัน อันเป็ นแรงจูงใจทาให้ ผ้ ูสูงอายุรุ่นใหม่ พยายามสะสมทรั พยากรที่ มี
ศักยภาพหรื อผลตอบแทนสูงในระดับที่บริ หารจัดการความเสีย่ งได้ ด้วยตนเอง
ข้ อค้ นพบสาคัญส่วนที่สองของบทความฉบับนี ้ คือ แนวทางการสร้ างทางเลือกทางสังคมใน
การพึง่ พาตนเองของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ซงึ่ มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การใช้ ความสามารถในระดับปั จเจก
บุคคล การใช้ ความสามารถร่วม คุณค่าระดับปั จเจกบุคคล และคุณค่าร่วม ซึง่ ทางเลือกในการพึง่ พา
ตนเองอย่างมีคณ
ุ ค่าของผู้สงู อายุรุ่นใหม่เป็ นผลสืบเนื่องจากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการใช้
ความสามารถของปั จเจกบุคคลในฐานะผู้กระทาการกับการใช้ ความสามารถร่ วมที่ได้ รับมาจาก
โครงสร้ างทางสังคม ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยกระบวนการต่อรองไกล่เกลี่ยเชิงคุณค่าระหว่างคุณค่า ของ
ปั จเจกบุคคลกับค่านิยมทางสังคม ทาให้ บทความนี ้มีข้อเสนอแนะว่า [1] การสร้ างทางเลือกทาง
สังคมของผู้สงู อายุรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพ จะต้ องมุ่งสร้ างโอกาสในการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการใช้
ความสามารถของปั จเจกบุคคลกับการใช้ ความสามารถร่ วม [2] ด้ วยสถาบันทางสังคมมีทรัพยากร
อยูอ่ ย่างจากัดและเป็ นการยากที่จะสนองความต้ องการของผู้สงู อายุรุ่นใหม่แต่ละคนที่มีเป้าหมายใน
การใช้ ชีวิตแตกต่างกัน ดังนัน้ แนวทางการลดขนาดของโครงสร้ างทางสังคมลงด้ วยการสร้ างหน่วย
ปฏิสมั พันธ์ยอ่ ย จะช่วยให้ การกระจายทรัพยากรมีประสิทธิภาพ รวมถึงทาให้ องค์กรที่ทางานใกล้ ชิด
กับกลุม่ ผู้สงู อายุรุ่นใหม่ในแต่ละพื ้นที่ จะมีความเข้ าใจความต้ องการเฉพาะของกลุม่ ผู้สงู อายุรุ่นใหม่
ในพื ้นที่ของตน ทาให้ การจัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุ งกฎระเบียบเชิงสถาบันเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น [3] ควรมีการส่งเสริ ม กลไกการสร้ างหน่วยปฏิสมั พันธ์ ย่อยที่มีประสิทธิ ภาพ
ได้ แก่ กระบวนการจัดตังองค์
้ กรซึ่งเป็ นบทบาทในเชิงสถาบัน และกระบวนการรวมกลุม่ ซึ่งผู้สงู อายุ
รุ่นใหม่สามารถเป็ นผู้กระทาการในการสร้ างอานาจต่อรองจากการรวมกลุม่ ได้ ด้วยตนเอง
จากข้ อค้ นพบทังสอง
้ บทความนี ้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า [1] สถาบันทางสังคมจะต้ อง
สร้ างนโยบายสนับสนุนในการกระจายทรัพยากรที่สอดคล้ องกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์
ตามความต้ องการของผู้สงู อายุ และต้ องกาหนดกฎระเบียบทางสังคมที่เกื ้อหนุนและลดช่องว่างทาง
สังคมระหว่างผู้สงู อายุกบั ประชากรวัยอื่นลง [2] สถาบันทางสังคมจะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่
รู้ เท่าทันสถานการณ์ สงั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ และผู้สงู อายุอย่างยิ่งยวด เพื่อ เป็ นข้ อมูลใช้ ในการ
กระตุ้นให้ ผ้ สู งู อายุรุ่นใหม่หนั มาพึง่ พาตนเอง โดยการเตรี ยมความพร้ อมก่อนวัยสูงอายุในการจัดสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมที่เหมาะสมกับตนเอง [3] รัฐควรส่งเสริ มนโยบายการกระจายอานาจ
เชิ งสถาบันและส่งเสริ ม การรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายในการยกระดับการกระจายทรั พยากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อความต้ องการของผู้สงู อายุเป็ นหลัก โดยควรให้ ความสาคัญกับกลไก
การส่งเสริ มปฎิสมั พันธ์ระหว่างผู้สงู อายุรุ่นใหม่กบั สถาบันทางสังคมมากขึ ้น เนื่องจากกลไกดังกล่าว
จะช่วยให้ สถาบันทางสังคมและผู้สูงอายุรุ่นใหม่สามารถทาหน้ าที่ร่วมกันในการผสานประโยชน์
(Synergy) ทังในด้
้ านการกระจายทรัพยากรและด้ านอรรถประโยชน์ ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อจากัดทาง
สังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการดาเนินการแยกส่วนกัน [4] แนวทางการเตรี ยมความพร้ อม
สู่วยั สูงอายุ จะต้ องส่งเสริ มการสะสมทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมในทัง้ 5 มิติ ร่ วมกับทักษะการ
จัดสรรและการบริ หารจัดการความเสีย่ งเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจสังคมให้ กบั ผู้สงู อายุรุ่นใหม่
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