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บทคัดย่อ
บทควำมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สงู อำยุในระบอบของ
ควำมจริง ผ่ำนข้ อถกเถียงเชิงทฤษฎีและปรัชญำสังคมศำสตร์ โดยวิธีกำรสังเครำะห์องค์
ควำมรู้และเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง ครอบคลุมผู้สงู อำยุทกุ ช่วงวัย นำมำวิเครำะห์ในมุมมอง
ของกระบวนทัศน์แนวใหม่ ที่ม่งุ เน้ นทำควำมเข้ ำใจประสบกำรณ์ อคติแห่งวัยที่ผ้ สู ูงอำยุ
ประสบจำกทัศนะของผู้สูง อำยุที่เ ป็ นเจ้ ำของประสบกำรณ์ เอง ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
ควำมหมำยของผู้สูง อำยุในระบอบของควำมจริ ง มี ทัง้ เชิ ง บวกและเชิ ง ลบที่ ดำรงอยู่
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของวิธีคิดในกำรกำหนดควำมหมำยของผู้สงู อำยุ ซึ่งมี 2 มุมมอง
ได้ แก่ วิธีคิดแบบขัว้ ตรงข้ ำม และกำรปฏิเสธขัว้ ตรงข้ ำม สะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อถกเถี ยงเชิ ง
ทฤษฎี และปรั ช ญำสัง คมศำสตร์ ภ ำยใต้ แ นวคิด โครงสร้ ำง-ผู้กระทำกำร ที่ วิเครำะห์
ปฏิสมั พันธ์ทำงสังคม โดยให้ ควำมสำคัญระหว่ำงผู้สงู อำยุ และโครงสร้ ำงทำงสังคมคน
ละมุม มอง โดยแต่ล ะมุม มองได้ แ สดงทฤษฎี ที่ สนับ สนุน และโต้ แ ย้ ง ที่ ส อดคล้ อ งกับ
ควำมหมำยดังกล่ำว แสดงให้ เห็นว่ำกำรวิเครำะห์ ควำมหมำยของผู้สงู อำยุ สำมำรถมอง
ได้ จำกหลำยมุมมอง อันจะนำไปสู่กำรสร้ ำงคำอธิบำยที่เป็ นควำมหมำยและข้ อสรุ ปที่
แตกต่ำงกัน ทังนี
้ ้กำรมองสองด้ ำนน่ำจะเป็ นประโยชน์ กบั ผู้สงู อำยุมำกกว่ำ เนื่องจำกทุก
ทฤษฎีล้วนมีข้อจำกัดในกำรอธิบำยควำมรู้ควำมจริงทำงสังคมทังสิ
้ ้น กำรเลือกใช้ ทฤษฎี
ที่ มี มุม มองเพี ยงด้ ำนเดียว อำจทำให้ ผ้ ูสูง อำยุไ ด้ รับผลกระทบหรื อเสี ยผลประโยชน์
มำกกว่ำจะได้ ผลดี
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ABSTRACT
The objective of this article was to analyze the meaning of the older persons
in regime of truth debates on theory and social philosophy. The synthetic methods of
knowledge and relevant documents by covering the older persons of all ages and
analyzed in the new paradigm which focused on understanding the life experiences
of the older persons in various view that there are interesting aspects from the vision
of their own experience. The results of the study point out that the meaning of the older
persons in regime of truth has both positive and negative meaning in dualism and
reject dualism which reflects the theoretical argument and social philosophy under
the concept of Structure-Agency that analyzed the social interactions by emphasis
between individuals and the social structure in different point of the views. Each of the
views has shown the theory concept support and debates that corresponded to this
meaning. The social practice of human and society shown that can be viewed from
multiple perspectives which would lead to the creation of the description that is the
different meaning and conclusion of the older persons. However, the two-sided view
would be more helpful to the older persons due to every theory has limitations in
explaining the knowledge and social reality. So, using the theory that there is a single
view point of theory might effect on older people live. Two-side view point of meanings
of older people would be more benefit for aging society
KEY WORDS: Older persons meaning, Regime of Truth, Debates on theory
and social philosophy
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บทนา
ประเด็นประชำกรที่ประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลกพูดถึงกันมำกในขณะนี ้ ได้ แก่ ประเด็น
เรื่ องกำรสูงวัยของประชำกร เนื่องจำกโครงสร้ ำงอำยุของประชำกรโลกกำลังเปลี่ยนไปสูก่ ำรมี
อำยุสงู ขึ ้น อันเนื่องมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรโลกได้ ลดต่ำลง ในขณะที่ประชำกร
มีอำยุยืนยำวขึ ้น ในปี พ.ศ. 2558 ประชำกรโลกมีประมำณ 7,349 ล้ ำนคน ในจำนวนนี ้
เป็ นประชำกรอำยุ 60 ปี ขึน้ ไป ประมำณ 901 ล้ ำ นคน หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 12 ของ
ประชำกรทังหมด
้
(UNWPP, 2015) ในส่วนประเทศไทยปี เดียวกัน มีจำนวนประชำกร 65.1
ล้ ำนคน ในจำนวนนี ้เป็ นประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ ้นไปจำนวน 11 ล้ ำนคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
16 ของประชำกรทั ้งหมด ซึ่ง กำรเข้ ำสู่ภำวะสูง วัยของประชำกรส่งผลกระทบต่อ กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศและของโลก (มูลนิธิสถำบันวิจยั และพัฒนำ
ผู้สงู วัยไทย, 2558: 7)
โดยประเทศไทยได้ ก้ำวเข้ ำสู่สงั คมผู้สงู วัยมำตังแต่
้ พ.ศ. 2548 แล้ ว เนื่องจำก
ประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ ้นไปมีสดั ส่วนร้ อยละ 10 ของประชำกรทังหมด
้
ซึ่งกำรที่ประชำกร
สูง วัย ในประเทศไทยเพิ่ ม ขึน้ อย่ำ งรวดเร็ ว ในช่ ว งระยะเวลำที่ ผ่ำ นมำท ำให้ สัด ส่ ว น
ประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ ้นไป จะมีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และจะเข้ ำสูส่ งั คม
สูงวัยระดับสุดยอดเนื่องจำกประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ ้นไปมีสดั ส่วนร้ อยละ 28 ของประชำกร
ทังหมดในปี
้
2574 (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,
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2550) กำรลดลงของจำนวนและสัดส่วนประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำน ในขณะที่จำนวน
และสัดส่วนประชำกรสูงอำยุยงั คงเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นว่ำโครงสร้ ำงทำงอำยุ
ของประชำกรไทยเป็ นประชำกรสูงอำยุอย่ำงชัดเจน
ขณะที่ ส ถำนกำรณ์ ผ้ ูสู ง อำยุอ ำศัย อยู่เพี ยงล ำพัง และอำศัย อยู่ กั บคู่ ส มรส
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้ อยละ 24 ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 27
และร้ อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2554 และ 2557 ตำมลำดับ (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2550,
2554 และ 2557) ส่วนผู้สงู อำยุอำศัยอยูก่ บั หลำน (เด็กอำยุ 0-17 ปี ) เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ
19.3 ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นร้ อยละ 22.8 ในปี พ.ศ. 2554 (สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ, 2554)
โดยข้ อมูลจำกกำรสำรวจเดียวกัน ยังแสดงให้ เห็นว่ำ 1 ใน 3 ของผู้สงู อำยุมีรำยได้ ต่ำกว่ำ
เส้ นควำมยำกจน คื อมี รำยได้ ต่ ำกว่ ำ 2,647 บำท/คน/เดื อน หรื อ 31,764 บำท/คน/ปี
(สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557) สถำนกำรณ์เช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่ำ ยังมีผ้ สู งู อำยุยำกจน
มีรำยได้ น้อยและมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรมีรำยได้ ไม่พอเพียงต่อกำรดำรงชีวิต ซึง่ ผู้สงู อำยุ
เหล่ำนี ้ควรให้ ควำมใส่ใจเป็ นพิเศษ
ประเด็นท้ ำทำยสำหรับครอบครัว ชุมชน สังคม และภำครัฐในอนำคต ได้ แก่
ประเด็นเรื่ องสุขภำพ เนื่องจำกกำรมีอำยุสงู ขึ ้นมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็ นโรคต่ำงๆ มำกขึ ้น
โดยเฉพำะโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเสื่อมสภำพ อำทิ ข้ ออักเสบ/ข้ อเสื่อม หลอดเลือดหัวใจตีบ
กล้ ำมเนื ้อหัวใจวำย สมองเสื่อม และอัมพฤกษ์ อัมพำต (มูลนิธิสถำบันวิจยั และพัฒนำ
ผู้สูงวัยไทย, 2558: 36-37) โดยสภำวะกำรเจ็บป่ วยของผู้สูงอำยุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ ทำให้
ผู้สูงอำยุต้องตกอยู่ในสภำวะพึ่งพิงผู้อื่น หรื อต้ องกลำยเป็ นผู้ป่วยติดเตียง ต้ องมีผ้ ดู แู ล
ใกล้ ชิด หรื อต้ องกำรดูแลระยะยำว (ปรำโมทย์ ประสำทกุล และคณะ, 2555) อันเนื่องจำก
ไม่สำมำรถทำงำนหำเลี ้ยงชีพ และปฎิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้ สภำพกำรณ์เช่นนี ้อำจทำ
ให้ คนรุ่ นใหม่มองผู้สูงอำยุในด้ ำนลบ และอำจทำให้ ผ้ สู ูงอำยุถูกทอดทิ ้ง และถูกกีดกันทำง
สังคมได้
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ส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องช่วยกันขยำยวงให้ กว้ ำงไปถึงทุกภำคส่วนของสังคม
ได้ แก่ ประเด็ นกำรท ำงำนของผู้สูง อำยุ ซึ่ ง มี ควำมหมำยในเชิ ง บวก ทัง้ งำนที่ ไ ด้ รั บ
ค่ำตอบแทนและไม่ได้ รับค่ำตอบแทนหรื อกำรทำงำนเพื่อสังคม (วรเวศน์ สุวรรณระดำ,
2553: 140-141) เนื่องจำกเป็ นกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดในกำรมองผู้สงู อำยุจำกกำรเป็ นผู้พึ่งพิง
มำเป็ นกำรมองในฐำนะพลังของสังคม ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมมีคณ
ุ ค่ำ และควำมสำมำรถ
ทำงสติปัญญำ ในกำรนำเสนอธรรมชำติของควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของร่ำงกำยที่
ไม่มีผลกระทบกับกำรทำงำน หรื อกำรทำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมต่ำงๆ ซึ่งนับว่ำ
เป็ นเรื่ องที่ดี สอดคล้ องกับแนวโน้ มกำรทำงำนของผู้สงู อำยุที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกร้ อยละ 29.0
ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้ อยละ 35.0 ในปี พ.ศ. 2554 และร้ อยละ 34.0 ในปี พ.ศ. 2557
(ส ำนักงำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ , 2550, 2554 และ 2557) ซึ่ ง แตกต่ ำ งอย่ ำ งมำกในโลก
อุตสำหกรรมกำรผลิตแบบดังเดิ
้ ม ที่มกั ไม่มีพื ้นที่ให้ ผ้ สู งู อำยุได้ แสดงบทบำทหน้ ำที่ แต่ใน
โลกอนำคตกำรส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอำยุอยู่ในตลำดแรงงำนให้ ยำวนำนขึ ้นนัน้ นับได้ ว่ำเป็ น
เรื่ องที่มีควำมสำคัญ
ขณะที่ ก ระแสโลกำภิ วัต น์ ท ำให้ เ ศรษฐกิ จ ของโลกเปลี่ ย นแปลงจำกภำค
อุตสำหกรรม มุง่ สูภ่ ำคดิจิตลั ที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่ำงเป็ นอัจฉริ ยะ ส่งผลกระทบกับ
กำรดำรงชี วิตของคนในสัง คม ท่ำมกลำงกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อำกำศที่ ผันผวน
ก่อให้ เกิดภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ ้น กดดันให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ดำเนินชีวิต กำรผลิต และกำรบริ โภค ภำยใต้ เงื่อนไขกำรผลิตและกำรบริ โภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมและกำรผลิตพลังงำนทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ มำกยิ่งขึ ้น (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558) ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต ที่จะมี
ผู้สงู อำยุเพิ่มมำกขึ ้น
ข้ อมูลข้ ำงต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่ำ กำรที่ในประเทศมีผ้ สู งู อำยุเพิ่มมำกขึ ้น ทังจ
้ ำนวน
และสัดส่วนนัน้ ส่งผลให้ กำรเป็ นผู้สงู อำยุมีควำมหมำยเชิงบวกและควำมหมำยเชิงลบ ที่
สอดคล้ องกับปั ญหำทวิลกั ษณ์นิยม (Dualism) ในวิชำปรัชญำ ที่ฝ่ำยหนึ่งมองว่ำ ควำมจริ ง
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มีพื ้นฐำนอยู่สองคู่ตรงข้ ำมที่ดำรงตัวตนอยู่ในโลกอย่ำงอิสระ และขัดแย้ งกันเพื่อกำรมี
อำนำจครอบงำเหนืออีกฝ่ ำย ขณะที่อีกฝ่ ำยหนึ่ง มองว่ำควำมจริ งเป็ นเรื่ องของควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยที่เกิดขึ ้นในชีวิตทำงสังคม ซึ่งมี ควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมิได้
ขัดแย้ ง หรื อต่อสู้กนั เพื่อครอบงำเหนืออีกฝ่ ำย (พระไพศำล วิสำโล, 2552; เชษฐำ พวงหัตถ์,
2548: 10-11) กำรก้ ำวข้ ำมปั ญหำทวิลักษณ์ นิยมดังกล่ำวจะทำให้ ผู้สูงอำยุ และคนใน
สัง คมหลุด พ้ น จำกกำรยึด ติด กับ กำรมองโลกเป็ นคู่ๆ ไม่เ กี่ ย วข้ อ งกัน หรื อ กำรมอง
ผู้สูงอำยุเช่นเดียวกับประชำกรวัยอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่กำรพัฒนำทำงจิตปั ญญำและทำให้
ผู้สงู อำยุดำเนินชีวิตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ
คำถำมกำรศึกษำ
ควำมหมำยของผู้สงู อำยุในระบอบของควำมจริ ง ผ่ำนมุมมองต่ำงๆ ในเชิงทฤษฎี
และปรัชญำสังคมศำสตร์ มีลกั ษณะอย่ำงไร เปลี่ยนแปลงได้ หรื อไม่ อย่ำงไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สงู อำยุในระบอบของควำมจริง ผ่ำนข้ อถกเถียง
เชิงทฤษฎีและปรัชญำสังคมศำสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กำรนำเสนอข้ อถกเถียงทังด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบของผู้สงู อำยุ เป็ นเรื่ องสำคัญที่
นักวิชำกำรและนักวิชำชี พและทุกคนในสังคม ต้ องทำควำมเข้ ำใจร่ วมกันให้ มำกขึน้ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับควำมคิดควำมเชื่อของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ ำง
ควำมหมำยของผู้สูง อำยุใ ห้ ก ระจ่ำ งและชัด เจน ซึ่ง จะช่ว ยน ำมำใช้ ใ นกำรก ำหนด
เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของนโยบำยสังคม ได้ สอดคล้ องและตรงกับ
ควำมเป็ นจริง ทังในเรื
้ ่ องกำรลดมำยำคติและกำรสร้ ำงเสริมคุณค่ำต่อผู้สงู อำยุ
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ที่มาของข้อมูล วิธีการสังเคราะห์ และประเด็นที่ครอบคลุม
บทควำมนี ้ใช้ วิธีกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้เกี่ยวกับผู้สงู อำยุ จำกข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
โดยกำรทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรต่ำง ๆ และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นผล
จำกกำรแสวงหำควำมรู้ของนักวิจยั และมีวิธีกำรเข้ ำถึงควำมรู้ที่แตกต่ำงกันตำมกระบวนทัศน์
ที่เลือกใช้ โดยกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษำให้ ควำมสำคัญกับกระบวนทัศน์ที่ใช้
ในกำรศึกษำ เนื่องจำกทำให้ กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สงู อำยุมำจำกหลำยมุมมอง
โดยจะนำมำสังเครำะห์ในมุมมองของกระบวนทัศน์ แนวใหม่ (กำหนดสร้ ำง วิพำกษ์ และ
หลังสมัยใหม่) ที่มงุ่ ทำควำมเข้ ำใจประสบกำรณ์อคติแห่งวัยที่นำไปสู่กำรเลือกปฏิบตั ิแบบ
เหมำรวม จำกทัศนะของผู้สูงอำยุที่เป็ นเจ้ ำของประสบกำรณ์ เอง โดยกำรคัดเลื อกองค์
ควำมรู้แบบเจำะจง ให้ มีควำมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ครอบคลุมผู้สงู วัยทุกช่วงวัย
กระบวนทัศน์แนวใหม่ มีจดุ ร่วมที่เหมือนกัน คือกำรปฏิเสธปรัชญำสำนักสัจนิยม
ที่ยอมรับในควำมแตกต่ำงของวิทยำศำสตร์ และสังคมศำสตร์ ขณะที่ไม่ยอมรับข้ อสรุ ป
ที่ว่ำ ควำมจริ งหรื อควำมรู้มีธรรมชำติเป็ นภววิสยั แต่เชื่อว่ำควำมรู้เป็ นอัตวิสยั (Cohen,
2000: 3, อ้ ำงใน ชำย โพธิสิตำ, 2559: 87) เนื่องจำกเชื่อว่ำควำมรู้ควำมจริ งเป็ นสิ่งประกอบ
สร้ ำงทำงสังคม และมีลกั ษณะสัมพัทธ์ (Relative) กับบริ บทและผู้แสวงหำควำมรู้ที่เข้ ำไป
อยู่ในบริ บทนันๆ
้ ส่วนด้ ำนญำนวิทยำเชื่อว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ บริ บทของควำมรู้
และผู้แสวงหำควำมรู้ ต่ำงอ้ ำงอิงซึ่งกันและกัน (ชำย โพธิ สิตำ, 2559) ทำให้ ควำมจริ งมี
หลำกหลำย นอกจำกนี ้ ยังตังค
้ ำถำมต่อควำมชอบธรรมของกำรกำหนดควำมหมำยของ
ผู้สงู อำยุที่มำจำกผู้มีอำนำจในศูนย์กลำงควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจแบบต่ำงๆ เช่น เชิงจำรี ต
ประเพณี-ปทัสฐำนทำงสังคม เชิงกฎหมำย เชิงโครงสร้ ำงสถำบัน และเชิงกำรผลิตองค์ควำมรู้
เพรำะไม่เชื่อว่ำจะสะท้ อนควำมจริ งทังหมด
้
ดังนัน้ กำรแสวงหำควำมรู้ ควำมจริ ง จึงมี
เป้ำหมำยสร้ ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยสังคมเป็ นหลัก
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ความเข้มข้นของข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีและปรัชญาสังคมศาสตร์
ข้ อถกเถียงเชิงทฤษฎี
ผู้ศึกษำประยุกต์ใช้ แนวคิดโครงสร้ ำง-ผู้กระทำกำร เป็ นกรอบในกำรอธิ บำย
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับสังคม ซึ่งแนวคิดนี ้เป็ นข้ อถกเถียงทำงวิชำกำรมำอย่ำง
ยำวนำน ในประเด็นเรื่ องขัวตรงข้
้
ำม ที่ประกอบด้ วย 2 ขัวที
้ ่มีควำมหมำยแตกต่ำงกันอย่ำง
สุดโต่ง ขัว้ หนึ่งเป็ นควำมหมำยเชิงบวก ส่วนอีกขัว้ หนึ่งเป็ นควำมหมำยเชิงลบ ทำให้ กำร
วิเครำะห์ควำมหมำยที่เกิดจำกขัว้ ตรงข้ ำม ไม่ใช่ ควำมหมำยที่เท่ำเทียมกัน สิ่งของหรื อ
บุคคลที่ ถูกให้ ควำมหมำยด้ ำนบวก จะได้ รับกำรยกย่อง ส่วนสิ่ ง ของหรื อบุคคลที่ ถูกให้
ควำมหมำยด้ ำนลบ จะได้ รับกำรดูถกู (Bourdieu, 1984) ข้ อถกเถียงดังกล่ำว สำมำรถนำมำ
วิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สูงอำยุในระบอบควำมจริ ง ตำมวิธีคิดที่ถกเถียงกัน 2 กลุ่ม
ได้ แก่
กลุ่มที่ 1 วิธีคิดที่สนับสนุนขัวตรงข้
้
ำม
สำระสำคัญของแนวคิดนี ้ได้ แก่ กำรให้ ควำมสำคัญกับกำรเป็ นศูนย์กลำงของ
มนุษย์ในฐำนะองค์ประธำน และกำรให้ ควำมสำคัญกับบทบำทของโครงสร้ ำงสังคมใน
กำรกำหนดบทบำท หน้ ำที่ และพฤติกรรมของผู้สูงอำยุ ด้ วยมองว่ำสังคมมี โครงสร้ ำง
เป็ นระบบที่มีเอกภำพ โดยผู้สงู อำยุมีพฤติกรรมและบทบำทตำมที่โครงสร้ ำงต่ำงๆ ทำง
สังคมร่ วมกันกำหนดขึ ้น จึงสนับสนุนวิธีคิดแบบขัวตรงข้
้
ำม ที่มองผู้สูงอำยุบนฐำนของ
ควำมเหมือน ส่งผลกระทบให้ ผ้ สู งู อำยุ ไม่เหมือนกับประชำกรวัยอื่น ทังบทบำท
้
สถำนภำพ
ควำมหมำย และองค์ควำมรู้ จึงต้ องประสบกับปรำกฏกำรณ์อคติแห่งวัยในลักษณะเหมำรวม
ด้ ำนอำยุ ที่ทำให้ ผ้ สู งู อำยุถกู กีดกันทำงสังคม (Bourdieu,1984; พระไพศำล วิสำโล, 2552;
เชษฐำ พวงหัตถ์, 2548 : 10-11) แนวคิดที่สนับสนุนขัวตรงข้
้
ำม ได้ แก่ แนวคิดโครงสร้ ำงกำร
หน้ ำที่นิยม ที่เน้ นบทบำทของโครงสร้ ำงสังคมในกำรกำหนดหน้ ำที่ของสมำชิกในสังคม
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เพื่อรักษำเสถี ยรภำพของสัง คม และแนวคิดมำร์ กซิสม์ ที่เน้ นโครงสร้ ำงเศรษฐกิจ มี
บทบำทหลักในกำรควบคุมโครงสร้ ำงสังคมส่วนอื่นๆ
วิธีคิดดังกล่ำวได้ รับอิทธิ พลจำกวิธี คิดทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ทำงกำร
แพทย์ ที่ อธิ บำยควำมหมำยของผู้สูงอำยุจ ำกัดเพี ยงเรื่ องกำรดำรงอยู่ของร่ ำงกำยที่ มี
ควำมสัมพันธ์ กับเวลำอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงกำหนดควำมหมำยของผู้สูงอำยุให้ มี
จุดเริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดที่ชดั เจนในลักษณะเชิงเส้ น ซึ่งจุดเริ่ มต้ นก็คือวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปี
ขึ ้นไป ไม่มีประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจ) ส่วนจุดสิ ้นสุดก็คือวัยทำงำน (กำรเกษี ยณอำยุ
เนื่องจำกมีสุขภำพที่ไม่เอื ้อต่อกำรทำงำน ยิ่งมีอำยุมำกขึ ้นก็ยิ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็ น
โรคต่ำงๆ มำกขึ ้น ควรได้ รับสวัสดิกำรสังคม จึงถูกมองว่ำเป็ นผู้พึ่งพิง) ส่งผลให้ ผ้ สู งู อำยุ
ถูกกีดกันทำงสังคม อันเนื่องมำจำกกำรมองแบบเหมำรวมที่เกิดเป็ นปั ญหำสังคม และ
ส่งผลกระทบในวงกว้ ำง ซึ่งกำรมองเช่นนี ้เป็ นกำรมองข้ ำมควำมเชื่อที่ว่ำ ผู้สงู อำยุคือ
ใครก็ไ ด้ ที่มีศ กั ยภำพและประสบกำรณ์ทำงสัง คม และจ ำเป็ นอย่ำ งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งให้
ควำมสำคัญ และสนับสนุนส่งเสริ มให้ นำศักยภำพของผู้สงู อำยุวยั ต้ นที่ยงั แข็งแรงมำใช้
ให้ เ กิด ประโยชน์ก บั สัง คม กำรละเลยควำมแตกต่ำ งนี เ้ ท่ำ กับ เป็ นกำรผลัก ดัน ให้
ผู้สงู อำยุเข้ ำไปอยู่ภำยใต้ แรงบีบของโครงสร้ ำงต่ำงๆ ทำงสังคมอย่ำงเต็มที่ ถึงขันที
้ ่จะทำ
ให้ อัตลักษณ์ ทั ้งหลำยที ่จ ะบอกให้ ท รำบถึง ควำมมีค ณ
ุ ค่ำ ของผู้ส งู อำยุ ส ญ
ู หำยไป
พร้ อมๆ กับทักษะและประสบกำรณ์ที่สงั่ สมมำอย่ำงยำวนำน
ดังนัน้ ควำมหมำยผู้สงู อำยุตำมแนวคิดนี ้ จึงวำงอยูบ่ นควำมเชื่อว่ำ สมำชิกใน
สัง คมต้ องมี โครงสร้ ำงหน้ ำที่ ตำมที่ สัง คมก ำหนด โดยอุปมำว่ำโครงสร้ ำงของสัง คม
เปรี ยบเสมือนร่ำงกำยที่ประกอบไปด้ วยเซลล์ตำ่ งๆ และมองว่ำหน้ ำที่ของสังคมก็คือหน้ ำที่
ของอวัยวะส่วนต่ำงๆ ของร่ ำงกำย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและเกื อ้ กูลซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ ระบบทัง้ ระบบมีชีวิต และดำรงอยู่ได้ (Parson, 1937; Parson and Bales, 1955)
และเมื่อเข้ ำสู่วัยสูงอำยุ ระบบกำรทำหน้ ำที่ของอวัยวะต่ำงๆ ในร่ ำงกำยจะค่อยๆ ทำงำน
ลดลง จนกระทัง่ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ตำมปกติ กำรสูญเสียและกำรเสื่อมสมรรถภำพของ
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ร่ ำงกำยจึงเป็ นข้ อจ ำกัดของผู้สูงอำยุ ที่ เชื่ อมโยงกับกำรสิ น้ สุดโอกำสในกำรปฏิ บัติง ำน
สิ น้ สุดบทบำทที่ เ คยมี ในสัง คม ทำให้ ผ้ ูสูง อำยุในควำมหมำยนี ม้ ี นัย ยะถึง ควำมไม่มี
ประโยชน์ ภำครัฐและสังคม จึงกำหนดให้ ผ้ มู ีอำยุ 60 ปี ขึ ้นไปเป็ นผู้สงู อำยุและผู้เกษียณอำยุ
กำรทำงำนของภำครำชกำร (Ministry of Social Development and Human Security,
2007; รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) โดยให้ เหตุผลว่ำ เป็ นควำมลำบำกต่อกำรทำงำน
รำชกำรทัง้ ปวง จึง ให้ ปลดจำกคนฉกรรจ์ เ ป็ นคนชรำ องค์กรนำยจ้ ำงจึง เลิกจ้ ำงงำน
ส่งผลให้ ผ้ สู งู อำยุร้ ูสกึ สูญเสียคุณค่ำของกำรดำเนินชีวิต และยังเป็ นควำมหมำยที่ขดั แย้ ง
กับควำมหมำยในสังคมดังเดิ
้ ม (ยุคทุ่งนำ) ที่ยงั คงมองผู้สงู อำยุว่ำเป็ นผู้มีคณ
ุ ค่ ำ เป็ นผู้มี
ภูมิปัญญำ เป็ นผู้ร้ ู ผู้สงู อำยุจึงมีบทบำทเป็ นผู้ช่วยเหลือคนอื่น และสังคม เนื่องจำกใน
สังคมสมัยนันรู
้ ปแบบกำรผลิตถูกกำหนดโดยขนบธรรมเนียมประเพณี โบรำณ ยังไม่มี
ควำมก้ ำวหน้ ำ ทำงด้ ำ นเทคโนโลยี และไม่มี สถำบันกำรศึก ษำ จึง ทำให้ ควำมรู้ ของ
ผู้สงู อำยุเป็ นประสบกำรณ์ที่มีคณ
ุ ค่ำ (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2535; พัทยำ สำยหู, 2526)
สมำชิกในครอบครัวจะให้ ควำมเคำรพและเป็ นผู้ดูแล เนื่องจำกกำรดูแลผู้สูงอำยุเป็ น
หน้ ำที่ๆ แต่ละครอบครัวได้ ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมำ โดยมีบุตรหลำนหรื อญำติเป็ นผู้ทำ
หน้ ำที่ในกำรดูแล ซึง่ เกิดจำกควำมผูกพันในครอบครัวที่ถือเป็ นประเพณีปฏิบตั ิตอ่ กันมำ
แต่เ มื่ อเข้ ำสู่ยุคกำรพัฒ นำประเทศไปสู่ควำมทันสมัย ทำให้ สัง คมเปลี่ ยนจำกสัง คม
ดังเดิ
้ มที่มีภำคกำรเกษตรเป็ นพื ้นฐำนไปสู่ภำคอุตสำหกรรม ทำให้ สมำชิกในครอบครัว
ต้ องใช้ เวลำในกำรทำงำนมำกขึ ้น บทบำทของครอบครัวในกำรดูแลผู้สงู อำยุจึงลดน้ อยลง
ทำให้ คณ
ุ ค่ำผู้สงู อำยุลดน้ อยตำมไปด้ วย (ปิ ยำกร หวังมหำพร, 2546)
ดัง เช่นงำนของ Phillipson and Barrs (2007) งำนของปิ ยำกร หวังมหำพร
(2546) และงำนของสมรักษ์ ชัยสิงห์กำนำนนท์ (มปป.) ที่อธิบำยไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ
ในสัง คมสมัยใหม่เ น้ นกำรพัฒ นำสัง คมแบบทุนนิ ยมและสวัส ดิก ำร เนื่ องจำกระบบ
สวัสดิกำรจะช่วยสร้ ำงควำมชอบธรรมให้ กบั กำรขูดรี ดของระบบทุนนิยมเสรี สังคมยุคนี ้
มี กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ กำรผลิ ต โดยใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่จ ำก
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ต่ำงประเทศ ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจำกกำรพึ่งตนเองเป็ นกำรพึ่งตลำด ใช้
เงินเป็ นดัชนีชี ้วัด เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว ควำมรู้ แบบใหม่จึงเป็ นสิ่งสำคัญ
อย่ำงยิ่ง ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ จึงเริ่ มถูกมองในเชิงลบ เนื่องจำกกำรเสื่อมถอยของ
สภำพร่ำงกำย ที่ทำให้ ไม่มีบทบำทหน้ ำที่ตอ่ ระบบเศรษฐกิจ จึงมองผู้สงู อำยุวำ่ เป็ นผู้ต้อง
ได้ รับกำรดูแล ขณะที่กำรดำเนินงำนของรัฐบำลในช่วงแรกได้ รับอิทธิพลจำกต่ำงประเทศ
เรื่ องสวัสดิกำรสังคมและประชำสงเครำะห์ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ สู งู อำยุมีควำมเป็ นอยู่ที่ดี
และดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่ำงสงบสุข ส่งผลให้ มีกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ ำนผู้สงู อำยุ
โดยกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ยำกจนทังในรู
้ ปของสถำนสงเครำะห์คนชรำและ
นโยบำยเบี ้ยยังชีพ ที่เน้ นกำรคัดเลือกเฉพำะผู้สงู อำยุยำกจนด้ อยโอกำสจริงๆ แต่มกั เกิด
ปั ญ หำเรื่ อ งกำรเข้ ำ ไม่ถึ ง บริ ก ำร ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเหลื่ อ มล ำ้ ต่อ มำจึง เน้ น ให้ กำร
สงเครำะห์ดูแลแบบถ้ วนหน้ ำ ที่คำนึงถึงสิทธิ ควำมเป็ นธรรม และควำมทัว่ ถึง โดยให้ กำร
สงเครำะห์ช่วยเหลื อผู้สูง อำยุทุกคนในรู ปแบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ส่งผลให้ ภำครัฐ มี
ค่ำใช้ จ่ำยสูงตำมจำนวนผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ ้นด้ วย (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2549; ศิริวรรณ
อรุณทิพย์ไพทูรย์ และคณะ, 2552)
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ ทำให้ โลกของผู้สูงอำยุไม่ใช่โลกใบเล็กอีกต่อไป แต่โลกของผู้สูงอำยุกำลังเติบโต
และขยำยใหญ่ขึ ้นทุกขณะ ดังนัน้ กำรที่ภำครัฐจะดูแลให้ กำรสงเครำะห์ด้ำนเดียวเริ่ มมี
ปั ญหำ ในระยะนี ้ภำครัฐได้ รับอิทธิพลของแนวคิด เรื่ อง Active Ageing ที่มองผู้สูงอำยุมี
ชีวิตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ มีศกั ดิ์ศรี จึงดำเนินกำรจัดทำแผนผู้สงู อำยุแห่งชำติระยะยำว ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545-2564 เป็ นกรอบในกำรดำเนินงำนด้ ำนผู้สงู อำยุ โดยกำหนดวิสยั ทัศน์ให้ ผ้ สู ูงอำยุ
เป็ นหลักชัยของสังคม มุง่ เน้ นให้ ผ้ สู งู อำยุมีชีวิตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ มีศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
สำมำรถพึ่งตนเองได้ นำนที่สุด และมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสังคม นอกจำกนีย้ ังจัดทำ
พระรำชบัญญัติผ้ สู ูงอำยุแห่งชำติ พ.ศ. 2546 ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอำยุมีส่วนร่ วมในกำรทำ
กิจกรรมทัง้ เชิงเศรษฐกิจและสังคม ผ่ำนกองทุนผู้สูงอำยุแ ห่งชำติ และกองทุนกำรจัด
สวัสดิกำรชุมชนสำหรับผู้สูงอำยุ โดยเน้ นกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสังคม ส่งผลให้
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ผู้สูงอำยุรวมตัวกันทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมทังในรู
้ ปของชมรมผู้สูงอำยุ
ชมรมคลังปั ญญำผู้สูงอำยุจังหวัด วุฒิอำสำธนำคำรสมองฯ หรื อในลักษณะส่วนบุคคล
เช่น ผู้สูงอำยุที่ ประสบควำมส ำเร็ จ ผู้สูงอำยุที่ ยัง คุณประโยชน์ ผู้สูงอำยุที่มี สุขภำพ
แข็งแรง โดยเฉพำะด้ ำนกำรทำงำนเชิงเศรษฐกิจที่สำมำรถมองเห็นและวัดได้ จึงทำให้ เป็ น
ที่ปรำกฏแก่สำยตำ ทำให้ ผ้ สู งู อำยุถกู มองในฐำนะผู้ทำคุณประโยชน์ตอ่ ครอบครัว ชุมชน
และสังคมมำกขึน้ แต่ยังมีปัญหำและอุปสรรคหลำยด้ ำน อำทิ งบประมำณ กำรตลำด
และควำมไม่ยงั่ ยืนของกลุ่ม/ชมรม ที่มีควำมหลำกหลำยทังกลุ
้ ่มที่ดำเนินกำรเข้ มแข็งและ
ไม่เข้ มแข็ง ทำให้ ภำพรวมยังไม่ประสบควำมสำเร็ จเท่ำที่ควร ส่วนกำรเป็ นผู้ร้ ู ผู้เชี่ยวชำญ
หรื อผู้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ กำรทำกิจกรรมเพื่ อสังคมต่ำงๆ เป็ นสิ่งที่วดั และประเมิ นได้
ยำก จึงมีผ้ สู งู อำยุที่ปรำกฏคุณค่ำด้ ำนนี ้ไม่มำกนัก (สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ, 2551; มำลินี
วงษ์ สิทธิ์, 2545; ศิริวรรณ อุทยั ทิพไพฑูรย์ และคณะ, 2552; กมลชนก ขำสุวรรณ, 2558;
สถำบันวิจยั และพัฒนำผู้สงู อำยุไทย, 2554; บรรลุ ศิริพำนิช, 2539)
หำกพิจำรณำโดยรวมแล้ วสะท้ อนให้ เห็นว่ำ แม้ ผ้ มู ีอำนำจจำกศูนย์กลำงจะให้
ควำมสำคัญกับผู้สูงอำยุมำกขึน้ แต่ควำมหมำยหลักของผู้สูงอำยุมีควำมโน้ มเอี ยงไป
ในทำงลบ เพรำะเป็ นควำมหมำยที่เติบโตในสังคมมำกกว่ำกำรเป็ นผู้มีคณ
ุ ค่ำ เป็ นผู้มีภูมิ
ปั ญญำ เป็ นผู้ร้ ู เป็ นผู้ที่ต้องกตัญ ญูตอบแทนบุญ คุณ ที่ มักมี ปัญหำและอุปสรรคใน
หลำยๆ ด้ ำน อันเนื่องมำจำกควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของกลไกโครงสร้ ำงสังคมที่กำหนด
กฎเกณฑ์ ท ำงสัง คมของผู้สูง อำยุยัง คงด ำรงอยู่อ ย่ำ งเป็ นอิ ส ระจำกพฤติก รรมของ
ผู้สงู อำยุ ซึ่งโดยแท้ จริ งแล้ วผู้สงู อำยุสำมำรถใช้ โครงสร้ ำงที่มีอยู่ในสังคมเป็ นทรัพยำกร
ในกำรกำหนดพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทำงสังคมได้ เช่นเดียวกัน
กลุ่มที่ 2 วิธีคิดที่ปฏิเสธขัวตรงข้
้
ำม
สำระสำคัญของแนวคิดนี ้ กำรให้ ควำมสำคัญกับปฏิสมั พันธ์ ระหว่ำงผู้สูงอำยุ
ในฐำนะผู้กระทำกำร กับสัง คมในฐำนะที่ เ ป็ นกลไกโครงสร้ ำงต่ำงๆ ที่ มี อำนำจจำก
ศูนย์กลำง ซึง่ ทังโครงสร้
้
ำงและผู้สงู อำยุ ล้ วนมีควำมเชื่อมโยงกับระบบสังคมด้ วยมุมมอง
ต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ในกำรกำหนดพฤติกรรมของผู้สงู อำยุที่เป็ นสมำชิกของสังคม แต่ใน
ที่สดุ ทังผู
้ ้ สงู อำยุและสังคม ล้ วนมีบทบำทต่อ กำรกำหนดพฤติกรรม กำรสร้ ำงควำมหมำย
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กำรปรับเปลี่ยนสถำนภำพและบทบำทตลอดจนองค์ควำมรู้ ของผู้สูงอำยุให้ เป็ นอย่ำงใด
อย่ ำ งหนึ่ ง (Giddens, 1984, 1997; Bourdieu, 1977; Habermas, 1984, 1987; เชษฐำ
พวงหัตถ์, 2551) วิธีคดิ ที่ปฏิเสธขัวตรงข้
้
ำม ได้ แก่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ และแนวคิดหลัง
โครงสร้ ำงกำรหน้ ำที่นิยม ที่มีมุมมองเรื่ องข้ อจำกัดทำงร่ ำงกำยของผู้สูงอำยุในแบบที่
สร้ ำงสรรค์ ที่จะนำไปสู่กำรผลิตควำมรู้ แบบอื่นที่ไม่ได้ เป็ นวิทยำศำสตร์ ให้ กลำยเป็ น
ศูนย์กลำงของควำมรู้ (สุภำงค์ จันทวนิช, 2553; ไชยรัตน์ เจริ ญสินโอฬำร, 2553) จึง
ปฏิเสธขัวตรงข้
้
ำม เพรำะเชื่อว่ำโครงสร้ ำงทำงสังคมสำมำรถเปลี่ยนแปลง และเกิดขึ ้น
ใหม่ได้ โดยขึ ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ ทำงสังคมและวัฒนธรรมประเพณี จึงมีมุมมองต่อ
ผู้สูงอำยุว่ำ เป็ นสมำชิกของสังคมที่อยู่ภำยใต้ กฎเกณฑ์ของโครงสร้ ำงสังคม แต่ในอีก
ด้ ำนหนึ่ง ผู้สูง อำยุก็มี ศักยภำพในกำรเป็ นพลังของสังคมด้ วย กำรมองเช่นนี เ้ ป็ นกำร
สนับสนุนกำรสร้ ำงเสริ มพลังอำนำจให้ กับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะกำรมองอคติแห่งวัยว่ำ
ไม่ใช่สิ่ ง ที่ ติดตัวมำตัง้ แต่กำเนิ ด แต่เ ป็ นเพี ยงสิ่ง ที่ ถูกกำหนดควำมหมำยจำกสัง คม
เท่ำนัน้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ สู งู อำยุมีควำมกล้ ำหำญที่จะเปลี่ยนแปลงควำมหมำยและ
กำหนดสร้ ำงสถำนภำพและบทบำททำงสังคมใหม่
วิธีคิดดังกล่ำว ได้ รับอิทธิพลจำกวิธีคิดด้ ำนสังคมศำสตร์ แนวใหม่ โดยอธิบำย
ควำมหมำยของผู้สูงอำยุที่ไม่จำกัดเพียงเรื่ องกำรเสื่อมถอยของร่ ำงกำยเท่ำนัน้ แต่ยัง
หมำยรวมถึงกำรดำรงอยู่ของคุณลักษณะสำคัญของวิธีก ำรดำเนินชีวิตหรื อหลักในกำร
ดำเนินชีวิต เช่น ควำมดี ควำมมีคณ
ุ ธรรม ควำมมีพลัง ควำมร่วมมือ ควำมรักและควำม
เคำรพ ฯลฯ ที่เป็ นเรื่ องของจิตสำนึก จึงเป็ นเรื่ องยำกที่จะสร้ ำงกรอบควำมคิดเพื่อให้ เกิด
ควำมเข้ ำใจ ควำมหมำยในแง่ นีจ้ ึงไม่ปรำกฏว่ำจะสิน้ สุด เมื่อใด และในเวลำใด ดังนัน้
ควำมหมำยของผู้สงู อำยุตำมแนวคิดนี ้จึงไม่เป็ นเชิงเส้ นเช่นเดียวกับแบบแรก หำกแต่มีมิติ
เชิงซ้ อนในเรื่ องสังคมและวัฒนธรรมด้ วย
ดังเช่นงำนของ Phillipson and Barrs (2007) และกำจร หลุยยะพงศ์ (2553)
ที่อธิบำยว่ำผู้สงู อำยุมีศกั ยภำพในกำรทำประโยชน์ให้ กบั สังคม ภำยใต้ ภมู ิหลังทำงสังคม
ที่แตกต่ำงกัน เช่น ฐำนะ ชนชัน้ เพศ กำรศึกษำ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ-สังคม ซึง่ จะเป็ นทุน
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ชีวิตที่สำคัญในกำรกำรก้ ำวสูก่ ำรเป็ นผู้สงู อำยุที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ ผ้ สู งู อำยุแต่ละคน
แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะผู้สงู อำยุที่ได้ รับควำมไม่เท่ำเทียม จำเป็ นต้ องได้ รับกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐเพื่อให้ เกิดควำมเท่ำเทียมก่อน (John Rawls อ้ ำงถึงใน กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์ ;
2553, 2559) เพื่อชดเชยให้ กับผู้สงู อำยุที่มีจุดเริ่ มต้ นที่เสียเปรี ยบมำกที่สุด ได้ ยืนอยู่ใน
จุดเดียวกับประชำกรวัยอื่นๆ สอดคล้ องกับงำนของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549) และ
บรรลุ ศิริพำนิช (2550) ที่อธิบำยว่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำร และรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เน้ นกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน ส่งผลให้ วิธีคิด
เรื่ องควำมหมำยของผู้สูงอำยุเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป จำกเดิมเศรษฐกิจทุนนิยมกำหนดให้
ผู้สูง อำยุต้องเกษี ยณอำยุจ ำกกำรทำงำนในภำคอุตสำหกรรม เนื่ องจำกไม่สำมำรถ
แข่งขันกับวัยหนุ่มสำวได้ มำเป็ นกำรให้ ผ้ สู ูงอำยุเป็ นส่วนหนึ่งของแรงงำนใหม่ หรื อกำร
ขยำยอำยุเกษี ยณที่มองผู้สงู อำยุว่ำเป็ นผู้มีศกั ยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถ แต่ปัจจุบนั
กำรขยำยอำยุเกษี ยณยังจำกัดอยู่เพียงเฉพำะผู้สงู อำยุที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เท่ำนัน้
โดยงำนของศิริวรรณ อุทยั ทิพไพฑูรย์ และคณะ (2552) ได้ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำกำรมีส่วนร่ วม
ของผู้สูง อำยุในกำรทำกิ จ กรรมต่ำงๆ เช่น กิ จ กรรมทำงด้ ำนเศรษฐกิ จ สัง คม ทำให้
ผู้สงู อำยุสำมำรถพึง่ พำตนเองได้ อย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ ส่วนงำนของมนตรี ประเสริฐรุ่งเรื อง และ
ดุษ ฎี อำยุวัฒ น์ (2559) อธิ บ ำยว่ำ กำรน ำควำมสำมำรถของผู้สูง อำยุรุ่ น ใหม่ม ำใช้
ประโยชน์จำกโครงสร้ ำงสังคม ภำยใต้ กำรไกล่เกลี่ยเชิงคุณค่ำระหว่ำงค่ำนิ ยมทำงสังคม
และคุณค่ำของผู้สงู อำยุรุ่นใหม่ ทำให้ ผ้ สู งู อำยุกำหนดควำมหมำยใหม่จำกกำรเป็ นผู้อ่อนแอ
รอกำรสงเครำะห์ เป็ นกำรต่อสู้เพื่อเรี ยกร้ องและรักษำสิทธิของผู้สงู อำยุที่แสดงถึงควำม
มีคณ
ุ ค่ำมำกขึ ้น
นอกจำกนี ้ แนวคิดด้ ำนกำรสงเครำะห์ผ้ สู ูงอำยุได้ เปลี่ยนไปจำกเดิม ภำครัฐ
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุหลังกำรเกษี ย ณโดยให้ ได้ รับสวัสดิกำร เป็ นกำรให้ ผ้ สู ูงอำยุออมเงิน
ร่วมกับภำครัฐที่จะสนับสนุนในบำงส่วนในรูปแบบประกันสังคม (ปรี ยำ มิต รำนนท์ และ
จีรวรรณ มำท้ วม, 2552) หลักฐำนสำคัญได้ แก่ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร พ.ศ.
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2540 กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 และขยำยสู่กำรประกันบำนำญชรำภำพ พ.ศ.
2541 กองทุ น ส ำรองเลี ย้ งชี พ พ.ศ. 2530 และกองทุ น รวมเพื่ อ กำรเลี ย้ งชี พ RMF
นอกเหนื อ จำกกองทุน ที่ รั ฐ จัด ขึน้ ยัง มี ภ ำคเอกชน ภำคประชำชน โดยเฉพำะกลุ่ม
ผู้สงู อำยุจดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นเองในชุมชน เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งเป็ นกองทุนที่ให้
ช่วยเหลือกันเองในชนบท แต่ยงั มีปัญหำอุปสรรคหลำยด้ ำนเช่นเดียวกัน ได้ แก่ เงินออม
สำหรับผู้เกษี ยณอำยุ ไม่เพี ยงพอต่อกำรดำรงชีพหลังเกษี ยณ (ยกเว้ นข้ ำรำชกำรที่อยู่ใน
ระบบบำนำญแบบเดิม และ กบข.) จึง ทำให้ ผ้ ูเกษี ยณมี ควำมเสี่ ยงที่ จ ะอยู่ในภำวะ
ยำกจน หำกไม่มีกำรออมเพิ่มเติมในระหว่ำงวัยทำงำน (อนพัทย์ หนองคู และพรวรรณ
นันทแพศย์, 2559) ที่สำคัญยังพบว่ำผู้สงู อำยุในอนำคตที่ไม่เ คยคิดหรื อเตรี ยมกำรเรื่ อง
กำรออมมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 42.4 ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้ อยละ 46.2 ในปี พ.ศ.
2554 จึงเป็ นสิ่งที่นำ่ กังวลใจว่ำหำกสถำนกำรณ์ยงั คงดำเนินไปเช่นนี ้ ผู้สงู อำยุในอนำคต
จะเป็ นภำระแก่ภำครัฐมำกขึ ้นในเรื่ องควำมยัง่ ยืนของระบบบำนำญอย่ำงแน่นอน
สรุปได้ ว่ำควำมหมำยของผู้สงู อำยุในยุคนี ้ ภำพรวมโครงสร้ ำงมีกำรปรับเปลี่ยน
ให้ มีควำมหลำกหลำยขึ ้นทังควำมหมำยด้
้
ำนบวก (กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ สู งู อำยุที่ทำ
คุณประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ควำมกตัญญู ควำมมีพลัง ควำมร่วมมือ ควำมเคำรพ
ซึง่ กันละกัน) และควำมหมำยด้ ำนลบ (กำรเป็ นภำระพึง่ พิง ควำมยำกจน ควำมเจ็บไข้ ได้ ป่วย
ผู้มีร่ำงกำยอ่อนแอ) ขณะที่เมื่อมองในระดับปั จเจกบุคคลก็ยงั คงพบควำมหมำยของกำรมี
คุณค่ำด้ วย (กำจร หลุยยะพงศ์, 2553) หำกพิจำรณำโดยรวมแล้ วสะท้ อนให้ เห็นว่ำกำรเป็ น
ผู้สูงอำยุ ไม่ได้ เป็ นปั ญหำสังคมที่ผ้ สู ูงอำยุทุกคนต้ องประสบเหมือนกัน และกำรศึกษำ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์อคติแห่งวัยที่ผ้ สู งู อำยุประสบ ก็ไม่มีกฎเกณฑ์และแบบแผน
ตำยตัวแบบเดีย วกัน ทุก ปรำกฏกำรณ์ แต่ต้องเรี ยนรู้ และเข้ ำ ถึง ปรำกฏกำรณ์ อ ย่ ำ ง
ยืดหยุ่น และปรับไปตำมสภำพบริ บทของแต่ละกรณี ภำยใต้ สภำพแวดล้ อมที่เฉพำะ
แบบหนึง่ โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ควำมหมำยจำกศูนย์กลำง
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ข้ อถกเถียงเชิงปรัชญำสังคมศำสตร์
ข้ อถกเถียงเชิงปรัชญำสังคมศำสตร์ สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมมีชีวิตของวิธีคิดใน
กำรวิเครำะห์สงั คม โดยปรัชญำสังคมศำสตร์ แต่ละสำนักที่ถกเถียงกัน จะเป็ นศูนย์รวม
ควำมคิดที่ ส ำมำรถนำมำใช้ เพื่ อศึกษำค้ นคว้ ำ ที่ มี ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสร้ ำง
ควำมก้ ำวหน้ ำให้ กับวิธีกำรศึกษำด้ ำนสังคมศำสตร์ ซึ่งกำรวิจยั เป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำ
ค้ นคว้ ำเพื่ อให้ ได้ มำซึ่ งองค์ ควำมรู้ ในกำรท ำควำมเข้ ำ ใจควำมรู้ ควำมจริ ง ที่ ด ำรงอยู่
ขณะเดียวกันกำรตัง้ ค ำถำมในระดับญำณวิทยำในประเด็ นที่ ว่ำ ควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
ศึกษำวิจัยเป็ นควำมรู้ ที่ ถูกต้ องหรื อไม่ ควำมรู้ กับผู้สูง อำยุมี ควำมสัมพันธ์ กันหรื อไม่
อย่ำงไร และนักวิจยั กับผู้สงู อำยุมีควำมสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่ำงไร ยังคงเป็ นประเด็นที่
ถกเถียงกันในปั จจุบนั เนื่องจำกมุมมองเกี่ยวกับปรัชญำสังคมศำสตร์ ที่แตกต่ำงกันของ
นักวิ จัย น ำไปสู่แนวทำงในกำรแสวงหำควำมรู้ และควำมจริ ง ที่ จ ะน ำไปสู่ก ำรสร้ ำง
คำอธิบำยที่แตกต่ำงกันด้ วย โดยข้ อถกเถียงดังกล่ำว สำมำรถนำมำวิเครำะห์ ควำมหมำย
ของผู้สงู อำยุในระบอบควำมจริง ตำมวิธีคดิ ที่ถกเถียงกัน 2 กลุม่ ได้ แก่
วิธีคิดที่สนับสนุนขัวตรงข้
้
ำม
สิ่งสำคัญในกำรศึกษำศึกษำวิจยั เพื่อแสวงหำควำมรู้และควำมจริง คือ กำรทำ
ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ หรื อกำรทำควำมเข้ ำใจว่ำควำมรู้และควำมจริ งถูกผลิต
ขึ ้นมำในลักษณะใด หรื อด้ วยชุดควำมเชื่อใดหรื อปรัชญำชุดใด (กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,
2559; ชำย โพธิ สิตำ, 2559) ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็ นรำกฐำนของกำรแสวงหำควำมรู้ และ
ควำมจริ งในปั จจุบนั มีควำมแตกต่ำงกัน 2 มุมมอง ได้ แก่ กระบวนทัศน์ปฏิฐำนนิยม และ
กระบวนทัศน์แนวใหม่ (เช่น กระบวนทัศน์กำหนดสร้ ำง วิพำกษ์ หลังสมัยใหม่ฯ)
กระบวนทัศน์ กระแสหลักที่ มี อิทธิ พ ลต่อกำรสร้ ำงควำมรู้ วิทยำศำสตร์ และ
สังคมศำสตร์ ในปั จจุบนั มำกที่สดุ คือ กระบวนทัศน์ปฏิฐำนนิยม โดยรับอิทธิพลจำกปรัชญำ
สำนักสัจ นิยม (realism) โดยตัง้ มั่นในวิธี กำรแสวงหำควำมรู้ แบบวิ ทยำศำสตร์ ซึ่ง มี
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มุมมองต่อควำมรู้ และควำมจริ งที่ดำรงอยู่เข้ มงวดมำก โดยที่นกั วิจยั เท่ำนันเป็
้ นผู้ค้นพบ
และน ำเสนอควำมจริ ง ขณะที่ ควำมจริ ง มี เพี ยงหนึ่ ง เดี ย ว และมี ลักษณะเป็ นสำกล
นอกจำกนี ้ยังเชื่อว่ำวิธีวิทยำแบบวิทยำศำสตร์ เท่ำนันที
้ ่จะทำให้ เข้ ำถึงควำมรู้ และควำมจริ ง
สูงสุด
ส่วนควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงนักวิจัยกับผู้ให้ ข้อมูล จะต้ องไม่มีค วำมสัมพันธ์ กัน
อย่ำงเด็ดขำด และไม่ควรไปทำให้ เกี่ยวข้ องกันอย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ ำไปเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั แล้ ว
จะทำให้ ผลกำรวิจยั หรื อควำมรู้ และควำมจริ งที่ได้ จำกกำรวิจยั ไม่ใช่ควำมรู้ และควำมจริ ง
ที่ถูกต้ อง/ที่ตรง เพรำะควำมรู้ ถูกปนเปื อ้ นด้ วยอคติของนักวิจยั ดังนัน้ กระบวนกำรทำ
วิจยั ของวิธีวิทยำนี ้ จึงเน้ นที่ควำมเป็ นวัตถุวิสยั ที่นกั วิจยั ต้ องมีควำมเป็ นกลำง ไม่มีกำร
ใช้ อตั วิสยั หรื ออคติสว่ นตัวของนักวิจยั ในทุกขันตอนของกำรท
้
ำวิจยั ในกำรหำหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ที่นำเอำหลักวิชำสถิติมำใช้ ในกำรวิจยั เพื่อใช้ ตรวจสอบควำมเป็ นวัตถุวิสั ยของ
“ควำมรู้ ” และ “ควำมจริ ง” ที่ได้ มำจำกกำรทำวิจยั (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2559;
ชำย โพธิสิตำ, 2559) จึงสำมำรถนำไปอ้ ำงอิงได้ กระบวนทัศน์นี ้จึงเป็ นรำกฐำนของกำร
วิจยั เชิงปริ มำณ ในเชิงภววิทยำเชื่อว่ำ ปรำกฏกำรณ์ที่สงั เกตได้ เป็ นควำมจริ งที่ดำรงอยู่
จึงเชื่อว่ำมนุษย์ทกุ คน ไม่ว่ำจะมีพื ้นฐำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร เมื่อเข้ ำสู่วยั สูงอำยุก็ต้องมี
โรคภัยไข้ เจ็บ และอ่อนแอ อันเนื่องมำจำกกำรมีสภำพร่ ำงกำยที่เสื่อมถอยเหมือนกัน
ขณะที่เชิงญำณวิทยำ อันหมำยถึงกำรบอกว่ำเรำจะรู้ ได้ อย่ำงไรว่ำควำมหมำยด้ ำนลบ
ของผู้สูงอำยุนนด
ั ้ ำรงอยู่จริ ง เช่น สังเกตได้ กำรอธิบำยสิ่งที่เห็นอยู่ได้ จึงมีควำมเชื่อว่ำ
กำรเข้ ำถึงควำมรู้ ควำมจริ งเพื่อวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สูงอำยุนนใช้
ั ้ วิธีกำรสังเกตด้ วย
ผัสสะทัง้ 5 เท่ำนัน้ จึงจะถือว่ำเป็ นควำมจริงที่เชื่อถือได้
จำกมุมมองเชิงปรัชญำสังคมศำสตร์ ของกระบวนทัศน์กระแสหลัก สำมำรถ
วิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สูงอำยุในระบอบของควำมจริ งได้ ว่ำ ควำมหมำยด้ ำนลบของ
ผู้สงู อำยุนนด
ั ้ ำรงอยู่จริ ง เนื่องจำกสำมำรถมองเห็นหรื อสังเกตได้ ด้วยผัสสะทัง้ 5 โดยดูจำก
ตัวเลข กรำฟ ตำรำง แผนภำพ หลักฐำนสำคัญ ได้ แก่ กำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม
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ผู้สูงอำยุในยุคควำมทันสมัย ส่วนใหญ่ ใช้ ตัวเลข กรำฟ แผนภำพ เนื่ องจำกวำงอยู่บน
หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ที่ทำให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือ (กำจร หลุยยะพงศ์, 2553) เช่น กำร
สำรวจประชำกรสูงอำยุระดับชำติ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงปริ มำณผู้สงู อำยุที่มีในสังคม โดย
มองว่ำผู้สงู อำยุเป็ นภำระต่อประชำกรวัยแรงงำน เพรำะใช้ อตั รำส่วนพึ่งพิงที่คำนวณจำก
สัดส่วนของประชำกรวัยแรงงำน หำรด้ วยประชำกรวัยเด็กและวัยสูงอำยุเป็ นเครื่ องชี ว้ ัด
เช่น ในปี พ.ศ. 2543 อัตรำส่วนพึง่ พิงผู้สงู อำยุเท่ำกับ 0.3 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 14.4 และร้ อยละ
20.9 ในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2558 ตำมลำดับ (ปั ทมำ ว่ำพัฒนำพงศ์ และปรำโมทย์
ประสำทกุล, 2549) ข้ อมูลดังกล่ำว ถูกนำมำเชื่อมโยงกับควำมหมำยของประชำกรอำยุ
60 ปี ขึ ้นไปให้ มีควำมหมำยด้ ำนลบ ในฐำนะที่เป็ นวัยแห่งกำรพึง่ พิงผู้อื่น ต้ องได้ รับควำม
ช่ว ยเหลื อ จำกคนในครอบครั ว และสัง คม ยิ่ ง ผู้สูง อำยุเ พิ่ ม มำกขึน้ ก็ ยิ่ ง จะถูกมองใน
ลักษณะเหมำรวมแบบปริวิตกในลักษณะที่อำจนำไปสูภ่ ำวะวิกฤตของสังคมในหลำยด้ ำน
จึงกลำยมำเป็ นประเด็นปั ญหำที่สงั คมต้ องเอำใจใส่อย่ำงเร่งด่วน เช่น ผู้สงู อำยุมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงค่ำใช้ จ่ำยทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดูแลสุขภำพ เพรำะเป็ น
ช่วงวัยที่ไม่สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ซึ่งสะท้ อนถึงลักษณะประชำกรกลุ่ม
เปรำะบำงที่ภำครัฐต้ องจัดสวัสดิกำร ทังระบบประกั
้
นสังคม กำรเกษี ยณอำยุ และเบี ้ยยังชีพ
(สโรชพันธุ์ สุภำวรรณ์ และชไมพร กำญจนกิจสกุล, 2557) หลักฐำนสำคัญได้ แก่ กำรบริ หำร
จัดกำร และกำรจัดสวัสดิกำรของภำครัฐในด้ ำนค่ำใช้ จ่ำย เพื่อช่วยให้ ผ้ สู ูงอำยุยงั ชีพได้
ซึ่งเพิ่มขึน้ อย่ำงมหำศำลทัง้ ในรู ปของบำเหน็จ บำนำญ หรื อเงิ นที่ รัฐต้ องสมทบให้ กับ
กองทุนสวัสดิกำรสังคม และกองทุนเงินออมแห่งชำติ รวมถึงเบี ้ยยังชีพที่รัฐบำลจะต้ องจ่ำย
ให้ แก่ผ้ ูสูงอำยุที่มีจำนวนมำกขึน้ และมีอำยุยืนยำวนำนขึน้ โดยผู้สูงอำยุที่รับเงินจำก
รัฐบำลในรูปบำเหน็จบำนำญ และเบี ้ยยังชีพเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2550,
2554 และ 2557 สัดส่วนผู้สงู อำยุที่รับเงินบำนำญและเบี ้ยยังชีพเพิ่มขึ ้นอย่ำงก้ ำวกระโดด
จำกร้ อยละ 29.8 เป็ นร้ อยละ 88.9 และร้ อยละ 91.2 (ส ำนักงำนสถิ ติแห่ง ชำติ, 2550,
2554 และ 2557) หรื อประเด็นเรื่ องรำยได้ เนื่องจำกผู้สงู อำยุ 1 ใน 3 มีรำยได้ ต่ำกว่ำเส้ น
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ควำมยำกจน คือมีรำยได้ ต่ำกว่ำ 2,647 บำท/คน/เดือน หรื อ 31,764 บำท/คน/ปี (สำนักงำน
สถิติแห่งชำติ, 2557) สถำนกำรณ์เช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่ำ ยังมีผ้ สู งู อำยุยำกจนมีรำยได้ น้อย
และมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรมีรำยได้ ไม่พอเพียงต่อกำรดำรงชีวิต โดยเฉพำะผู้สงู อำยุที่อยู่
กับหลำนมีสภำพควำมเป็ นอยูแ่ ย่ที่สดุ และยำกจนที่สดุ (อนันต์ ภำวสุทธิไพศิษฐ์ , 2558)
วิธีคิดที่ปฏิเสธขัวตรงข้
้
ำม
ได้ รับอิทธิพลจำกปรัชญำกระบวนทัศน์แนวใหม่ ซึง่ ประกอบด้ วยแนวคิดหลำย
กระแส และปรัชญำหลำยสำนัก ไม่ได้ หมำยถึงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งโดยเฉพำะ เช่น
ปรัชญำ-แนวคิดสำนัก กำหนดสร้ ำง สำนักกำรตีควำม สำนักหลังควำมทันสมัย สำนัก
ปรำกฏกำรณ์ วิ ทยำ และส ำนักปฏิ พันธ์ สัญญลักษณ์ เป็ นต้ น แต่ทุกปรั ชญำ-แนวคิดมี
ลักษณะร่ วมกันคื อกำรวิ พำกษ์ ควำมรู้ ควำมจริ งที่ เป็ นผลผลิ ตของยุคแสงสว่ำงในเชิ ง
ภววิทยำ แนวคิดนี ้ปฏิเสธปรัชญำสัจนิยม (realism) เพรำะเชื่อว่ำควำมรู้ควำมจริงที่มีอยู่นนั ้
เป็ นสิ่งที่ถกู สร้ ำงขึ ้น ทำให้ ควำมจริงมีหลำกหลำย จึงไม่มีจดุ มุง่ หมำยเพื่อหำควำมสัมพันธ์
เชิงเหตุผล แต่ม่งุ ทำควำมเข้ ำใจด้ วยกำรตีควำมพฤติกรรมหรื อปรำกฏกำรณ์ ที่ศึกษำเป็ น
หลัก (ชำย โพธิสิตำ, 2559: 70-75) จึงเชื่อว่ำควำมรู้ควำมจริ งเกิดขึ ้นได้ จำกกำรรับรู้ ร่วมกัน
ของคนในสังคมที่เข้ ำใจต่อควำมรู้ควำมจริงนัน้ ที่แต่ละคนจะสื่อสำรกันผ่ำนภำษำ
ในเชิงญำณวิทยำ แนวคิดนี ้มีทศั นะเกี่ยวกับควำมรู้ และควำมจริ งที่แตกต่ำง
กับปรัชญำสังคมศำสตร์ ของกระบวนทัศน์กระแสหลัก คือมองว่ำควำมรู้ และควำมจริ ง
ไม่ใช่ปรำกฏกำรณ์ แต่เป็ นสิ่งประกอบสร้ ำงที่เกิดจำกกำรมองและกำรตีควำมของมนุษย์
โดยที่ควำมสัมพันธ์ ของมนุษย์เป็ นตัวสร้ ำงควำมจริ ง จึงเชื่อว่ำไม่มีควำมจริ งแท้ ที่เป็ น
หนึ่งเดียว นอกจำกนี ้ยังเชื่อว่ำ กำรอธิบำยควำมหมำยของผู้สงู อำยุจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็ น
ตัวแทนประชำกรผู้สูงอำยุที่นกั วิจยั ศึกษำ เพื่อเชื่อมโยงไปหำประชำกรสูงอำยุทงหมดนั
ั้
น้
นักวิจยั จะไม่สำมำรถรู้ได้ เลยว่ำสิ่งที่ศกึ ษำนันสะท้
้
อนควำมจริงทังหมดได้
้
หรื อไม่ ขณะที่
กำรแยกผู้สูงอำยุออกจำกสิ่งที่ศึกษำ ก็ไม่มีทำงเป็ นไปได้ เช่นเดียวกัน เพรำะควำมจริ ง
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เกิดจำกกำรยอมรับของผู้สูงอำยุ ดังนัน้ อัตวิสยั และกำรตัดสินคุณค่ำในกระบวนกำรวิจัย
จึงเป็ นสิ่งที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
ขณะที่นกั วิจยั ล้ วนมีบริ บทเฉพำะติดตัว หรื อมีตำแหน่งแห่งที่ ที่แตกต่ำงกัน เช่น
ประสบกำรณ์ ชีวิต พื ้นควำมรู้เดิม ควำมเชื่อ ทัศนคติ สถำนภำพทำงสังคม ค่ำนิยม อำรมณ์
ควำมรู้สึก เป็ นต้ น ในขณะเดียวกัน นักวิจยั ล้ วนต้ องปฏิสมั พันธ์กับผู้ร้ ูคนอื่นๆ ซึ่ งทังสอง
้
สิ่งนี ้สำมำรถทำให้ นกั วิจยั แต่ละคน ตีควำมและเข้ ำใจโลกวัตถุอนั เดียวกันแตกต่ำงกัน
ออกไป ซึ่งบริ บทติดตัวเหล่ำนี ้ ส่งผลต่อกำรอธิ บำยควำมหมำยของผู้สูงอำยุที่นักวิจัย
ศึกษำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ควำมรู้ที่ได้ จำกกำรวิจยั จึงเป็ นควำมรู้ที่ผสมผสำนเอำ
ควำมคิดของทังสองฝ่
้
ำยไว้ ด้วยกัน ซึง่ ไม่ได้ เป็ นควำมรู้ที่มำจำกผู้ถกู วิจยั หรื อ จำกนักวิจยั
ล้ วนๆ ทำให้ ควำมรู้และควำมจริ งมีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั ร่ วม ที่หมำยถึงผลผลิตของกำร
ปะทะสังสรรค์ เสวนำ แลกเปลี่ ยน ระหว่ำงผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจยั (สุชำดำ ทวี สิทธิ์ , 2549)
กำรยอมรับอัตวิสัยของควำมรู้ ที่ผลิตขึน้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่ำนักวิจยั พยำยำมนำเสนอให้
สังคมเห็นถึงควำมไม่เป็ นธรรมต่ำงๆ ที่ผ้ สู งู อำยุได้ รับ เช่น กำรเลือกปฏิบตั แิ บบเหมำรวม
กำรกี ดกันทำงสัง คม กำรถูกเอำรั ดเอำเปรี ยบ โดยจะนำควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกงำนวิจัยมำ
ปรับเปลี่ยนสภำพกำรดำเนินชีวิตของผู้สงู อำยุในสังคมผู้สงู อำยุให้ มีควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
(สุชำดำ ทวีสิทธิ์, 2549; สุภำงค์ จันทวนิช, 2553; ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร, 2553)
ในเชิงวิธีวิทยำเน้ นที่กำรวิจยั เชิงคุณภำพ ที่ให้ ควำมสำคัญกับข้ อเท็จจริ งทำง
สังคม หรื อกำรให้ ควำมหมำยทำงสัง คม ที่เกี่ ยวข้ องกั บวัฒ นธรรมและบริ บทที่ ท ำให้
เข้ ำใจต่อปรำกฏกำรณ์นนๆ
ั ้ จึงไม่สำมำรถอธิบำยกำรมีอยู่ของควำมรู้ควำมจริ งทำงสังคมได้
เพรำะควำมจริงทำงสังคมประกอบด้ วย ประเพณี วัฒนธรรม แนวปฏิบตั ิ ระเบียบกฎเกณฑ์
ที่สร้ ำงขึ ้น ควำมเชื่อทำงสังคม สถำบันทำงสังคมและคุณค่ำต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถจับต้ องได้
ดังนัน้ จึงไม่สำมำรถใช้ วิธีวิทยำแบบสำนักสัจนิยมได้ ส่วนกำรสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั ผู้สูงอำยุ
เป็ นสิ่งที่สงั คมหรื อมนุษย์สร้ ำงขึ ้น แต่ถกู อำนำจและกลไกควำมสัมพันธ์ ที่มีปฏิสมั พันธ์
กับโครงสร้ ำงหน่วยอื่นๆ ในสังคมในรูปของกฎ ระเบียบ ปทัสฐำน เป็ นต้ น ทำให้ คณ
ุ ค่ำ
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ของผู้สงู อำยุในแต่ละสังคมแตกต่ำงกันตำมบริ บทเฉพำะของสังคมนันๆ
้ อย่ำงไรก็ตำม
คุณค่ำของผู้สงู อำยุจะดำรงอยู่ในสังคมได้ ก็ต่อเมื่อคนในสังคมได้ ให้ คณ
ุ ค่ำกับผู้สูงอำยุ
และยังสำมำรถทำให้ คุณค่ำของผู้สูงอำยุคงอยู่หรื อเปลี่ยนแปลงได้ เช่นกัน เนื่องจำก
โครงสร้ ำงสังคมมีอิทธิ พลต่อคนในฐำนะสมำชิกของสังคม ขณะเดียวกันคนก็มีกำรเรี ยนรู้
จำกภำยนอกและมีอิสระที่จะสร้ ำงหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงสังคมได้ เช่นกัน (Giddens,
1984; Foucault, 1984, 2000; สุภ ำงค์ จันทวำนิ ช , 2553: 281-287; เชษฐำ พวงหัต ถ์ ,
2548: 72-87; อำนันท์ กำญจนพันธุ์, 2544: 1-116)
จำกมุมมองเชิงปรัชญำสังคมศำสตร์ ของกระบวนทัศน์แนวใหม่ สำมำรถวิเครำะห์
ควำมหมำยของผู้สงู อำยุในระบอบของควำมจริ งได้ ว่ำ กำรผลิตองค์ควำมรู้ของผู้สงู อำยุ
ที่ เ ปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูสูง อำยุ เข้ ำมำมี ส่วนร่ วมในกระบวนกำรสร้ ำง และกำรตัดสินคุณค่ำ
ควำมรู้ควำมจริ งร่วมกับนักวิจยั มีควำมสำคัญที่จะทำให้ ควำมหมำยด้ ำนลบแบบเหมำรวม
ถูกปฏิเสธ เนื่องจำกผู้สูงอำยุสร้ ำงควำมหมำยใหม่ ในมุมมองที่แตกต่ำงไปจำกปรัชญำ
สังคมศำสตร์ ของกระบวนทัศน์กระแสหลัก ที่ได้ อธิบำยไว้ ก่อนหน้ ำนี ้ หลักฐำนสำคัญ
ได้ แก่ งำนของภำวดี ทะไกรรำช และคณะ (2558) นำเสนอให้ เห็นว่ำผู้สงู อำยุในจังหวัด
ศรี สะเกษ มีกำรสร้ ำงคุณค่ำของตัวเองและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำ เช่น
ด้ ำนอำชีพ งำนหัตถกรรมจักสำน กำรเกษตรและประมงเพื่อกำรยังชีพ ขณะที่ผ้ สู งู อำยุมี
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำในด้ ำนกำรสร้ ำงสรรค์สงั คม ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิต
และสภำพสังคมของผู้สงู อำยุ และเป็ นสิ่งที่เกิดจำกประสบกำรณ์ของผู้สงู อำยุทงสิ
ั ้ ้นและ
เป็ นประสบกำรณ์เดิม ผสมผสำนกับควำมรู้ ใหม่ๆ ที่มีกำรสืบต่อกันมำภำยในสังคม และ
สำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ในกำรเรี ยนรู้ กำรแก้ ปัญหำ และกำรปรับตัวในกำรดำเนินชีวิต
ให้ อยู่รอด โดยสอดคล้ องเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ ในจังหวัดศรี สะเกษ
งำนของสโรชพันธุ์ สุภำวรรณ และชไมพร กำญจนกิจสกุล (2557) นำเสนอให้ เห็นว่ำ
กำรที่สถำบันต่ำงๆ ทำงสังคม ร่วมมือกันกำหนดควำมหมำยผู้สงู อำยุให้ เป็ นไปในทำงที่
เสื่อมถอยแบบเหมำรวม นัน้ เป็ นกำรมองข้ ำมศักยภำพและควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ ที่
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นอกจำกจะไปตอกย ้ำควำมหมำยด้ ำนลบให้ กับผู้สงู อำยุให้ มีน ้ำหนักมำกขึ ้นแล้ ว ยังทำให้
ควำมหมำยด้ ำนลบของผู้สูงอำยุกลำยเป็ นควำมจริ งที่ดำรงอยู่อย่ำงเป็ นสำกล เท่ำกับว่ำ
ควำมหมำยของผู้สงู อำยุหยุดนิ่ง หยุดกำรสร้ ำงใหม่ และหยุดกำรตีควำม งำนของสุชำดำ
ทวีสิทธิ์ และสวรัย บุณยมำนนท์ (2553) ที่นำเสนอให้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่หรื อ
วิธีวิทยำใหม่ในกำรศึกษำวิจยั เกี่ยวกับผู้สงู อำยุ โดยกำรรื อ้ ถอนภำพลักษณ์เชิงลบ ที่เป็ น
สำเหตุของกำรเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้สงู อำยุ ขณะเดียวกันก็เสนอให้ ช่วยกันผลิตภำพลักษณ์
ผู้สงู อำยุในลักษณะบวกมำกขึ ้น
ซึ่งงำนศึกษำดังกล่ำวเปิ ดโอกำสให้ ผ้ สู งู อำยุได้ เข้ ำไปอยู่ในกระบวนกำรสร้ ำง
ควำมรู้/ควำมจริ ง ในฐำนะผู้ผลิตควำมรู้ควำมจริงและผู้ตดั สินคุณค่ำควำมรู้ที่ถกู สร้ ำงขึ ้นมำ
ร่ วมกับนักวิจัย ส่งผลให้ ควำมรู้ ที่ได้ จำกกระบวนทัศน์แนวใหม่นี ้ เป็ นควำมรู้ ที่ช่วยสร้ ำง
ควำมยุติธรรม และควำมเท่ำเทียมในสังคม และเป็ นควำมรู้ ที่ไม่ทำให้ เกิ ดมำยำคติใ น
ลักษณะเหมำรวมด้ วย
บทส่งท้าย
บทควำมนีไ้ ด้ นำแนวคิดควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงโครงสร้ ำง-ผู้กระทำกำร มำเป็ น
กรอบในกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สงู อำยุในระบอบของควำมจริ ง ซึ่งเป็ นควำมสัมพันธ์
แบบขัวตรงข้
้
ำมในกำรวิเครำะห์ปฏิบตั ิกำรทำงสังคม โดยผู้ศกึ ษำได้ วิเครำะห์ให้ เห็นถึง
ข้ อถกเถียงเชิงทฤษฎีและปรัชญำสังคมศำสตร์ ที่จำแนกลักษณะภววิทยำ ญำณวิทยำ
และวิธีวิทยำ ที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของผู้สงู อำยุตำมแนวทำงปรัชญำกระบวนทัศน์
วิทยำศำสตร์ รวมทังแสดงแนวคิ
้
ดที่มำสนับสนุน 2 แนวคิด ได้ แก่ แนวคิดโครงสร้ ำงกำร
หน้ ำที่นิยม และแนวคิดมำร์ กซิส ที่ให้ ควำมสำคัญกับโครงสร้ ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม
มำกกว่ำผู้สูงอำยุ และเป็ นตัววำงกรอบจำกัดให้ กับกำรกระทำของผู้สูงอำยุ ส่งผลต่อกำร
จำกัดขอบเขตทำงเลือกและโอกำสของผู้สงู อำยุในกำรมีเสรี ภำพที่จะกระทำกำรในสังคม
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จึงมีแนวโน้ มมองผู้สูงอำยุในเชิงลบ คือมองว่ำเป็ นผู้เกษี ยณอำยุ เป็ นวัยพึ่งพิงที่ต้อง
ได้ รับควำมช่วยเหลือจำกสมำชิกในครอบครัว ชุมชน และภำครัฐ
ส่วนปรัชญำกระบวนทัศน์แนวใหม่ (กำหนดสร้ ำง วิพำกษ์ และหลังสมัยใหม่)
ได้ วิเครำะห์ให้ เห็นถึงปรัชญำสังคมศำสตร์ ที่เน้ นกำรสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมพลังอำนำจ
ให้ กับผู้สูงอำยุ ในกำรปรับเปลี่ยนควำมหมำยเชิงบวกของผู้สงู อำยุ นับเป็ นข้ อถกเถียง
สำคัญ ที่จะมำปรับเปลี่ยนควำมหมำยดังกล่ำว โดยแสดงแนวคิดที่โต้ แย้ ง 2 แนวคิด
ได้ แก่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ และแนวคิดหลังโครงสร้ ำงกำรหน้ ำที่นิยม ซึง่ ให้ ควำมสำคัญ
กับข้ อจำกัดทำงร่ ำงกำยในกำรเป็ นผู้สูงอำยุในลักษณะที่สร้ ำงสรรค์จึงมองปฏิสมั พันธ์
ระหว่ำ งผู้สูง อำยุกับ สัง คม ว่ำ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกับ ระบบสัง คมด้ วยมุมมองต่ำงๆ ที่
หลำกหลำย ซึง่ ในที่สดุ ทังผู
้ ้ สงู อำยุและสังคม ล้ วนมีบทบำทต่อกำรกำหนดกำรกระทำซึ่งกัน
และกัน ส่งผลให้ ควำมหมำยของผู้สงู อำยุสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขเชิง
โครงสร้ ำง ตลอดจนควำมเป็ นอัตวิสยั ที่แตกต่ำงกัน ด้ วยเหตุนี ้ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ
จึงอำจมีควำมหมำยที่แตกต่ำงและหลำกหลำยได้ โดยขึน้ อยู่กับว่ำ “อำนำจและควำมรู้ ”
แบบใดที่จะเป็ นผู้นิยำมควำมหมำยนัน้
แต่ ไ ม่ ว่ ำ จะอย่ ำ งไรก็ ต ำม โดยภำพรวมแล้ วผู้ ศึ ก ษำคิ ด ว่ ำ กำรวิ เ ครำะห์
ควำมหมำยของผู้สูง อำยุผ่ำ นข้ อ ถกเถี ย งทำงทฤษฎี แ ละปรั ช ญำสัง คมศำสตร์ ข อง
บทควำมนี ้ มีควำมเกี่ยวข้ องกับควำมสัมพันธ์ เชิงอำนำจระหว่ำงโครงสร้ ำงต่ำงๆ ทำง
สังคมกับผู้สงู อำยุในทุกมิตขิ องกำรดำเนินชีวิต ดังนัน้ จึงเสนอให้ ผ้ กู ำหนดนโยบำยสังคม
ที่อยู่ในศูนย์กลำงของอำนำจ ได้ หนั กลับมำคิดและทบทวนถึงควำมสัมพันธ์ เชิงอำนำจ
ดังกล่ำวที่ดำรงอยู่ ได้ แก่ อำนำจของผู้สงู อำยุในฐำนะผู้เข้ ำร่วมวิจยั อำนำจของนักวิจยั
ในฐำนะผู้สร้ ำงควำมรู้ ของผู้สงู อำยุ อำนำจของโครงสร้ ำงต่ำงๆ ทำงสังคม ในฐำนะผู้มี
บทบำทหลัก ในกำรก ำหนดพฤติก รรมของผู้สูง อำยุ และอ ำนำจของข้ อ ถกเถี ย งเชิ ง
แนวคิดทฤษฎี และปรัช ญำสัง คมศำสตร์ ที่ใช้ ในกำรผลิตองค์ควำมรู้ ของผู้สูงอำยุ ซึ่ง
ทัง้ หมดนี ้ ผู้ก ำหนดนโยบำยสัง คมควรให้ ค วำมส ำคัญ เนื่ อ งจำกจะเป็ นกำรตัด สิ น
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ควำมหมำยของผู้สูงอำยุที่ดำรงอยู่ว่ำจะเป็ นอย่ำงไร ส่วนนักวิชำกำร นักวิชำชีพ และ
นักวิจยั ด้ ำนสังคมศำสตร์ บทควำมนี ้เสนอให้ ใช้ กำรวิจัยเป็ นเครื่ องมือในกำรเพิ่ม พลัง
อำนำจให้ กบั ผู้สงู อำยุ โดยกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับผู้สงู อำยุด้วยทฤษฎีและปรั ชญำ
สังคมศำสตร์ กระบวนทัศน์แนวใหม่ ซึ่งจะทำให้ องค์ควำมรู้ เกี่ ยวกับปรำกฏกำรณ์ ทำง
สังคมของผู้สูงอำยุ ที่ผ้ ูสูงอำยุและนักวิจัยร่ วมกันสร้ ำงขึน้ กลับมำเป็ นควำมรู้ ที่ทำให้
สถำนภำพ บทบำท ตลอดจนควำมหมำยของผู้สงู อำยุมีควำมเท่ำเทียมกับควำมรู้ที่สร้ ำงขึ ้น
โดยปรัชญำกระบวนทัศน์วิทยำศำสตร์ ซึง่ ข้ อเสนอแนะดังกล่ำวจะสำมำรถนำมำกำหนด
นโยบำยสังคมได้ ใกล้ เคียงควำมจริ งและแม่นยำมำกขึ ้น ทังในเรื
้ ่ องของกำรลดมำยำคติ
และกำรสร้ ำงเสริมคุณค่ำของผู้สงู อำยุ
ข้ อค้ นพบของกำรศึกษำนี ้ สะท้ อนให้ เห็นว่ำข้ อถกเถียงด้ ำนทฤษฎีและปรัชญำ
สังคมศำสตร์ ล้ วนมีทงั ้ ข้ อดีและข้ อจำกัดในเรื่ องกำรนำไปใช้ ดังนัน้ จำเป็ นต้ องทำควำม
เข้ ำใจปรัชญำหลำยสำนัก กระบวนทัศน์หลำยๆ ชุดควบคู่กัน โดยเฉพำะฐำนคติของ
ปรั ช ญำของกระบวนทัศ น์ แ นวใหม่ ที่ มี ข้ อ จ ำกัด ส ำคัญ ในเรื่ อ งกำรใช้ อ ำรมณ์ แ ละ
ควำมรู้สกึ ของนักวิจยั มำกเกินไป ส่งผลให้ ควำมหมำยของกำรมีคณ
ุ ค่ำผู้สงู อำยุถกู เบียด
ขับออกไปจำกศูนย์กลำงของควำมรู้ นอกจำกนี ้ ขนำดตัวอย่ำงโดยทัว่ ไปมักจะมีขนำดเล็ก
ทำให้ ไม่สำมำรถอ้ ำงอิงข้ อมูลไปยังกลุ่มประชำกรที่มีขนำดใหญ่ได้ กำรเลือกใช้ กระบวน
ทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึ่งอำจทำให้ ผ้ สู งู อำยุได้ รับผลกระทบ หรื อเสียประโยชน์มำกกว่ำ
จะได้ ผลดี
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