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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาลักษณะการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี กรณี
ศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์
การสังภาษณ์เชิงลึก การศึกษาพบว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และ รัฐบาลมีนโยบายส�ำคัญ
4 ประการ คือ 1.มาตรการดูแลแรงงานสูงอายุ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน หรือบริษัทให้จ้างแรงงานสูงอายุ
2.มาตรการจูงใจแรงงานสูงอายุทำ� งานต่อในระบบด้วยการลดหย่อนภาษีให้คนท�ำงานต่อเนือ่ ง 3.มาตรการส่งเสริมอาชีพอิสระ
และ 4.มาตรการเพิ่มจ�ำนวนประชากร ในการเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพึง่ พาตนเองได้ มหานครโซลได้รว่ มกับภาคประชาสังคมในการจัดตัง้ และด�ำเนินการศูนย์ผ้สู งู อายุในการจัดกิจกรรม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อ พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา สังคม ของผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ, สวัสดิการผู้สูงอายุ, ศูนย์ผู้สูงอายุ
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บทความวิจัย
ABSTRACT

The research aimed at studying characteristic of elderly welfare in the Republic of Korea focusing
on Senior Center in Seoul Metropolitan. The research methodology was qualitative research utilizing
documentary research technique, observation and in-depth interview. The research found that the
Republic of Korea was in the stage of elderly society and the government has formulated 4 key elderly
policies that were elderly job creation measure by providing incentives for private sector to hire elderly
persons , 2.extended elderly working measure by providing tax incentives for elderly to work continuously,
3.supporting elderly to become freelancer and business owner measure , and 4. Increasing population
growth measure. To enhance elderly self-reliance competency, Seoul Metropolitan worked cooperatively
with social sector to establish and operate senior center that providing activities and facilities for
developing physical, emotion, mental, intellectual and social competency of the elderly.
KEYWORDS: elderly, elderly welfare, senior center

บทน�ำ

ประเทศสาธารรั ฐ เกาหลี มี ป ระชากรเกิ ด น้ อ ย
วัยแรงงานลดลงประกอบกับ การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจน
ท�ำให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และก้าวสู่การเป็น
สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จนเป็น
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2561 และจะเป็นสังคมสูงวัย
ในระดับสุดยอดในปี 2569 จากปัญหาใหญ่ของประเทศคือ
การเกษียณอายุการท�ำงานก่อนวัยอันควรเพราะกฎหมาย
ไม่ได้กำ� หนดว่าจะต้องเกษียณเมือ่ อายุเท่าไหร่ จึงท�ำให้ภาค
เอกชนเชื่อตามผลการวิจัยว่าแรงงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
คุณภาพจะตกลงร้อยละ 20 ท�ำให้ภาคบริษทั คิดว่า การทีจ่ ะ
ต้องจ้างแรงงานทีม่ อี ายุมากขึน้ เงินเดือนสูงขึน้ ตามระยะเวลา
การท�ำงานมานานแต่คณ
ุ ภาพของงานต้องลดลง จึงเป็นการ
ไม่คุ้มค่า จึงพยายามหาทางปลดออกจนได้ นอกจากบาง
กรณีที่ขาดแคลนแรงงานจริง ๆ จึงจะพิจารณาจ้างต่อเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาเป็นรายปี เป็นโครงการ และลดค่า
จ้างลงร้อยละ 20 ความเปลี่ยนแปลงด้านจ�ำนวนประชากร
อย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ สังคม
และความมั่นคงเนื่องจากความจ�ำเป็นที่ต้องปรับลดงบ
ประมาณทางการทหารลงในขณะที่ยังมีสงครามภายใน
ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อยู่ อีกทั้งประชากรชาย
ที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย
จากข้อมูลของธนาคารโลกระบุวา่ ประเทศเกาหลีใต้

มีการใช้งบประมาณด้านสาธารณะสุขเพิม่ ขึน้ ร้อยละ3.8 ของ
จีดีพีในปี 2538 และเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีในปี 2556
และยิง่ มีภาวะประชากรสูงวัย การใช้งบประมาณสาธารณสุข
ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการปรับภาษี หรือ
ปรับลดงบประมาณในด้านอื่น ๆ ของรัฐเพื่อตอบสนองด้าน
สาธารณสุข ประเทศเกาหลีใต้มคี วามมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจติด
อันดับโลก แต่มลี กั ษณะทางประชากรทีม่ ภี าวะเจริญพันธ์ตำ�่
ส่งผลให้สัดส่วนและจ�ำนวนประชากรวัยเด็กและวัยท�ำงาน
ลดลง และประชากรสูงวัยเพิม่ ขึน้ ทีน่ กั วิชาการบางท่านเรียก
ปรากฏการณ์ของประเทศทีม่ คี วามร�ำ่ รวยก่อนทีจ่ ะมีสดั ส่วน
ผูส้ งู อายุทสี่ งู ขึน้ มากว่า “รวยก่อนแก่” ในขณะทีป่ ระเทศไทย
ยังเป็นประเทศทีย่ ากจนอยูแ่ ต่มปี รากฎการณ์ทางประชากร
ทีม่ ผี สู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ว่า “แก่กอ่ นรวย” ซึง่ แน่นอนว่าจะต้องมี
ปัญหาในการใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ
ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นตัวอย่างของประเทศที่
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผุ้สูงอายุอย่างรวดเร็วที่เป็นผลมา
จากวิธกี ารด�ำเนินนโยบาย และมาตรการในอดีตทีข่ าดความ
รอบคอบ ขาดการติดตาม และการปรับเปลี่ยนนโยบายให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงไปของบริบทประเทศอย่างทันท่วงที
สภาพปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว และความพยามยามของภาครัฐใน
การด�ำเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลาใน
การด�ำเนินการ และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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แก้ปัญหาถือเป็นบทเรียนประสบการณ์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการด�ำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ การก�ำกับดูแล
การปรับเปลี่ยน และการวิเคราะห์ถึงผลกระทบfต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบาย
และมาตรการ ปัญหาผู้สูงอายุจะต้องอยู่ตามล�ำพัง ระบบ
สวัสดิการ และมาตรการที่กระตุ้นให้ผู้ท�ำงานสูงอายุตัดสิน
ใจเกษี ย ณก่ อ นก� ำ หนด จากมาตรการด้ า นผู ้ สู ง อายุ ใ น
สาธารณรัฐเกาหลี มีความน่าสนใจและมีความส�ำคัญในเชิง
นโยบาย ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูง
อายุในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานคร
โซลในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�ำให้ได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญทางการจัดการด้านการ
จัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย และ ในการศึกษาวิจัยทางการจัดการ

เครื่องมือ

แบบสังเกตการณ์ และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หาด้วยการตีความ
(content analysis)เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดประเด็นในการน�ำเสนอผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ สภาพบริบทโครงสร้างสังคมผู้สูง
อายุในสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเผชิญ
กับปัญหาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร เป็นประเทศ
ทีเ่ ข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุรวดเร็วทีส่ ดุ ในโลก โดยใช้เวลา
เพียง 18 ปี ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่น ๆ จะ
ใช้เวลาในการเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุทนี่ านกว่าจากการ
คาดประมาณการก้าวย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและ
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Super Aging
Society) ก่อนประเทศอื่น ๆ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
และ สื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
ราชการจากหน่วยงานราชการ และ การลงพื้นที่ภาคสนาม
ในการส�ำรวจศูนย์ผสู้ งู อายุในมหานครโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ประชากรและตัวอย่าง

ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (ky informants) ในการศึกษา
ครั้งนี้จ�ำนวน 15คน คือ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ผู้สูง
อายุ และ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 1 การคาดประมาณการณ์ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป ปี 2000-2020 (ที่มา:สุพัตรา อติโพธิ และ
เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550) มีการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่พบว่าสัดส่วนและจ�ำนวน
ประชากรสู ง อายุ ข องประเทศมี อั ต ราการขยายตั ว เพิ่ ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มจากปี 2543 ก้าวสังคมสูงวัย โดยมี
ประชากรร้อยละ 7 ของจ�ำนวนประชากร คาดการณ์ว่าจะ
เข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2561 ทีม่ จี ำ� นวน
ประชากรมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของจ�ำนวนประชากรของ

บทความวิจัย
ประเทศ และจะมีจ�ำนววนประชากรถึงร้อยละ 21 ของ
จ�ำนวนประชากรของประเทศจึงท�ำให้เป็นสังคมสูงวัยใน
ระดับสุดยอดในปี 2569 ซึ่งถือว่ารวดเร็วมาก การให้ความ
ส�ำคัญแก่ วัฒนธรรม การให้คุณค่า และความกตัญญู ต่อ
บุพการีนั้นมีแนวโน้มถดถอยลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง
วิถีการด�ำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงความกดดันเคร่ง
เครียดทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับสถานการณ์ความยากล�ำบาก
ในการด�ำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุชาวเกาหลี
สะท้อนได้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของ อีมินอู (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งกล่าวว่า
“ผู้สูงอายุชาวเกาหลีที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีครอบครัว
ดูแลหรือต้องอยู่คนเดียวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
จ�ำนวน 300,000 วอนเกาหลีต่อเดือน ซี่งไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตจึงต้องไปเป็นสมาชิกของศูนย์
สวัสดิการผูส้ งู อายุเพือ่ ให้ได้รบั การช่วยเหลือในเรือ่ งค่ารักษา
พยาบาลหรือค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพทัง้ การป้องกันและรักษา
ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุที่มีการศึกษาค่อนข้างต�่ำจึง
ต้องท�ำงานเสริมด้วยการใช้แรงงาน อาทิ การเก็บกระดาษ
ขวดขายซึ่งส่วนใหญ่จะต้องขยันตื่นแต่เช้า (ตี 4) และนอน
ดึก (หลังเที่ยงคืน) จึงจะมีรายได้ประมาณ 10,000 วอน
เกาหลีต่อวัน รวมประมาณ 300,000 วอนเกาหลีต่อเดือน
ซึ่งผู้สูงอายุที่ท�ำงาระเภทนี้นี้เป็นจ�ำนวนมากจึงต้องเป็น
ภาวะแข่งขันกันท�ำงาน” นโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยว
กับผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้สูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ลี กั ษณะคล้ายกันเกือบ
ทุกประเทศ คือผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัว นานที่สุดเท่า
ทีจ่ ะอยูไ่ ด้ ประเทศเกาหลีเข็มแข็งในวัฒนธรรมความกตัญญู
จนท�ำให้เกิดการไม่เข้าถึงบริการ หรือไม่ยินดีรับบริการช่วย
เหลือจากภาครัฐ จึงต้องมีมาตรฐานการด�ำรงชีวติ กลุม่ ทีท่ มี
บทบาทมากคือองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ ข้ามาก�ำหนดนโยบาย
และโครงการส�ำหรับผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการเรือ่ งผูส้ งู อายุสำ� หรับประเทศเกาหลี มีลกั ษณะ
ที่ผสมผสานงานบริการสุขภาพกับการบริหารส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีคล้ายกับการกระจายอ�ำนาจของกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทย ส่วนในด้านการรับรองคุณภาพของบริการ
นั้น ประเทศเกาหลีได้ก�ำหนดใช้เทศบัญญัติใน การควบคุม
คุณภาพ (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550) จากการถอดบท

เรียนของคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่ 4/2558
เกีย่ วกับ นโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเกีย่ วกับผูส้ งู
อายุ ซึง่ ได้ดำ� เนินการ 4 มาตรการเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย ดังนี้
1. มาตรการดูแลแรงงานสูงอายุ ด้วยการสร้างแรง
จูงใจให้ภาคเอกชน หรือบริษทั ต่าง ๆ ให้จา้ งแรงงาน สูงอายุ
ด้วยการเจรจา 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง
เพื่อให้จ้างงานต่อ แต่ละภาระและช่วงเวลาในการท�ำงาน
รวมถึงลดค่าตอบแทน โดยการก�ำหนดโควต้าสัดส่วนแรงงาน
สูงอายุกับแรงงานทั่วไป อีกทั้งการก�ำหนดให้มีการปรับปรุง
สถานที่ท�ำงานให้รองรับกับแรงงานผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด
ห้องน�้ำ ด้วยแรงจูงใจนี้จะท�ำให้บริษัทน�ำไปลดหย่อนภาษี
และจะได้รับโล่เป็น บริษัทเพื่อสังคมจากภาครัฐ
2. มาตรการจูงใจแรงงานสูงอายุท�ำงานต่อในระบบ
ด้ ว ยการลดหย่ อ นภาษี ใ ห้ ค นท� ำ งานต่ อ เนื่ อ ง การตรา
กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติติค�ำนึงถึงระดับอายุ แต่ทั้งสอง
มาตรการนีม้ ภี าคเอกชนเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนน้อย ไม่ สามารถ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ได้
3. มาตรการส่งเสริมอาชีพอิสระ ซึ่งมาตรการนี้เป็น
จุดอ่อนมาก เพราะการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้คนเพิ่งเกษียณ
ที่มีเงินทุนติดตัวมาก้อนหนึ่งให้ไปเปิดธุรกิจขนาดเล็ก อาทิ
เช่น ร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นเรือ่ งยากในการทีจ่ ะประสบความ
ส�ำเร็จ เพราะผุ้สูงอายุส่วนใหญ่ท�ำงานในระบบมาตลอด
ไม่มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอในเวลาเพียง 1 -2 ปี
ไม่สามารถจะท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้ มาตรการนี้
จึงกลายเป็นมาตราการสร้างปัญหาให้ผู้สูงอายุ
4. มาตรการเพิ่มจ�ำนวนประชากร เกาหลีใช้วิธีปรับ
ทัศนคติประชาชนตั้งแต่วัยเริ่มต้น ให้มองถึงการใช้ ชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ปลูกฝังเรื่องการออมระยะยาว
การดูแลรักษาสุขภาพ และไม่สร้างพฤติกรรมเสี่ยง ในขณะ
เดียวกันยังมีนโยบาย 1 2 3 ในการเพิ่มจ�ำนวนประชากรคือ
มีลูก 1 คน ภายในปีแรกของการแต่งงาน มีลูกคนที่ 2 ก่อน
อายุ 30 ปีรัฐจะอุดหนุน และหากมีลูกคนที่ 3 รัฐจะดูแล แต่
เนื่องจากคนเกาหลีส่วนใหญ่ที่แต่งงานไม่นิยมมีลูก เพราะมี
ภาระและค่าใช้จ่ายที่มาก
3) การจัดสวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุในสาธารณรัฐ
เกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล
3.1) พัฒนาการของศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานคร
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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โซล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงภาคสนามในการสังเกต
การณ์ และ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ในศูนย์ผู้สูง
อายุในพื้นที่ชงโล ในเขตมหานครโซล ศูนย์นี้เริ่มให้บริการ
ตั้งแต่ 2001 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
ร้อยละ 30 และการรับบริจาคจากภาคธุรกิจเอกชน วัดพุทธ
ในเกาหลี รวมถึงผู้สูงอายุของชุมชนต่าง ๆ เอง โดยศูนย์
ผูส้ งู อายุแห่งนีแ้ ต่เดิมเป็นสถานทีท่ างศาสนาพุทธของเกาหลี
(วัด) ในประเทศเกาหลีแบ่งออกเป็น 25 เขต และในแต่ละ
เขตจะมีศูนย์ผู้สูงอายุเขตละ 1 ศูนย์ที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลการ
ด�ำเนินงาน และมีสถานที่ทางศาสนาหรือวัดพุทธในเกาหลี
อีกหลายแห่งที่ในบริการศูนย์ผู้สูงอายุ ในแต่ละแห่งจะ
ก�ำหนดลักษณะของผู้ที่จะมาใช้บริการคือต้องเป็นผู้สูงอายุ
ของแต่ละเขตจะต้องไปใช้บริการในเขตที่ตนอาศัยอยู่ แต่
ส�ำหรับศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้จะแตกต่างออกไปคือ ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในกรุงโซลทั้งหมดสามารถใช้บริการร่วมกันได้โดยการ
เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ สถานที่ตั้งของศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้
เรียกว่า ชงโล ซี่งอยุ่ตรงกลางของกรุงโซล ซึ่งเริ่มต้นมาจาก
สถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบริเวณนี้ที่เรียกว่าทับโก
กงวอน เป็นที่รวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อออกก�ำลังกายและท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นเล่นหมากลุกอยูแ่ ล้ว ต่อมาสวนสาธารณะ
แห่งนีไ้ ด้ตกเป็นมรดกแห่งชาติของเกาหลี ผูส้ งู อายุทเี่ คยไปที่
นั่นจึงย้ายมารวมกันที่ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก
ถึง 60,100 คน โดยมาใช้บริการ 2,540 คน ต่อวัน ซึ่งถือว่า
เป็นจ�ำนวนมากเมือ่ เทียบกับศูนย์ผสู้ งู อายุอนื่ ๆ ทีส่ มาชิกมา
ใช้ 500-600 คนต่อวันและส่วนใหญ่จะมีสมาชิกเป็นผูส้ งู อายุ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ที่ศูนย์แห่งนี้จะมีผู้สูงอายุเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง และด้วยสถานการณ์การดูแลสุขภาพ
ที่ ดี ขึ้ น ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงจึ ง ท� ำ ให้ จ� ำ นวน
ผู้สูงอายุที่มาเป็นสมาชิกของศูนย์นี้ เปลี่ยนแปลงจากอายุ
70-79 ปี เป็น 80-89 ปี และมีผสู้ งู อายุเพศหญิงเริม่ มีจำ� นวน
เพิ่มขึ้นท�ำให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงเพิ่มขึ้น เช่น งานดีไอ
วาย หรือกิจกรรมการท�ำอาหาร ต่าง ๆ เป็นต้น และปัจจุบนั
ได้รบั การสนับสนุนด้านค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ากภาครัฐ ซึง่ ต้องขยาย
เพิม่ เติมขึน้ เนือ่ งจากจ�ำนวนสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการที่เป็นอาสาสมัครจ�ำนวน 60 คน และตัวผู้สูงอายุ
ทีเ่ ป็นสมาชิกของศูนย์นเี้ องก็ทำ� หน้าทีเ่ ป็นอาสาสมัครในการ
ให้บริการกับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ด้วย
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพที่ 1 ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุของมหานครโซล (The Senior
Welfare Center of Seoul)

3.2) การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ผู ้ สู ง อายุ ใ นเขต
มหานครโซล
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ
แห่งมหานครโซล ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 30 และค่าใช้จา่ ยเรือ่ งวัสดุอปุ กรณ์ของส�ำนักงาน เงิน
เดือนเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานรัฐ มีการแจกบัตรค่าโดยสาร
รถไฟใต้ดินฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าอาสาสมัครส่วนที่
เหลือจะได้รบั การร่วมบริจาคและสนับสนุนจากภาคเอกชน
ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก การเป็นสมาชิกของศูนย์นี้
ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากตัวผู้สูงอายุ จึงท�ำให้ตัวผู้สูง
อายุเองก็มีส่วนร่วมในการบริจาคด้วยจึงสมารถสรุปได้ว่า
เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน และ
สังคม - งบประมาณ ส�ำหรับด้านงบประมาณโดยเฉลีย่ จะได้
รับจากภาครัฐร้อยละ 30 และส่วนที่ รวมทั้งค่าเช่าอาคาร
ส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ หลือจะใช้จากเงินได้รบั จากการบริจาคและ
ในส่วนของค่าอาหารทีใ่ ห้บริการนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากการเก็บ
ค่าอาหารจากผู้สูงอายุคนละ 1000 วอนเกาหลีต่อหนึ่งมื้อ
ทัง้ ทีค่ า่ อาหารในแต่ละมือ้ มีมลู ค่าเกินกว่า 1000 วอนเกาหลี
และในส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทางศูนย์จะมี
บริการให้ฟรีโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายบุคคล
• บุ ค ลากร พนั ก งานที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ นั้ น จะเป็ น
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งมีเงินเดือนประจ�ำอยู่แล้วจึงถือ
เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย และในส่วน
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่มีจิตอาสาร่วม
กันท�ำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์
โดยบุคลากรทีเ่ ป็นจิตอาสา จะมาจากผูส้ งู อายุทเี่ ป็นสมาชิก
ของศูนย์ผู้สูงอายุ บุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนสมัครเป็น
จิตอาสาผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์ผู้สูงอายุ และชุมชนโดย
รอบศูนย์ผู้สูงอายุ
• การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ทางศูนย์จัด

บทความวิจัย
ให้มีทางเดินทางลาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ในส่วนของตัวอาคารทีแ่ ต่เดิมเป็นบันไดในการขึน้ ชัน้ บนนัน้
ปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเปลี่ยนบันไดเลื่อน
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สะดวกสบายในการที่จะเดินทางติดต่อกับ
ส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ ในส่วนของห้องน�้ำนั้นก็มีการติดตั้ง
อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย โดยมีราวจับส�ำหรับลุกนัง่ มีกริง่
ที่เรียกเมื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องน�้ำ มีแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ประจ�ำอยู่ที่ศูนย์ อาคารสถานที่ตั้งเองก็ตั้งใจ
กลางของกรุงโซล มีสถานีรถไฟใต้ดนิ ซึง่ ผูส้ งู อายุจะได้บตั รค่า
โดยสารฟรีจากการสนับสนุนของภาครัฐอยู่แล้ว ตั้งอยู่หน้า
ตัวอาคารของศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุแห่งกรุงโซลนี้ อีกทั้ง
ยังมีบริการรับส่งด้วยรถโดยสารฟรีจากศูนย์ด้วย จึงถือได้
ว่าเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเดินทางมาเป็นสมาชิก และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของ
ผู้สูงอายุในกรุงโซลแห่งนี้ด้วย
• การประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร ในด้านการสร้าง
ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกับผู้สูงอายุในสังคมของผู้สูงอายุ
นี้จะใช้วิธีจัดให้มีการสร้างภาพยนต์ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมใน
การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศเกาหลี ที่เสนอ
ฉายให้ชมได้หลายๆ รอบ นอกจากนีแ้ ล้ว อีกส่วนทีส่ ำ� คัญของ
ศูนย์นี้ คือ การได้รบั ความร่วมมือจากภาคประชาชนทีม่ อี าชีพ
เป็นนักแสดงที่มาร่วมกันสร้างความจูงใจ ในการเป็นผู้สูง
อายุที่สามารถพึ่งตนเองได้ และด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
ในตนเพื่อให้เกิดการมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงระหว่างผู้สูงอายุกับนักศึกษาด้วยชั่วโมงจิตอาสา
ด้วยการรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการท�ำงานอาสาสมัครกับ
ศูนย์ผสู้ งู อายุแห่งนีด้ ว้ ย นอกจากนัน้ ในการเข้ามาเป็นสมาชิก
ของศูนย์จะมีเจ้าหน้าให้ค�ำแนะน�ำรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน
สมัครเป็นสมาชิก ดังนั้นจึงเป็นความเต็มใจของตัวผู้สูงอายุ
เองที่จะตัดสินใจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของศูนย์นี้ อาจถือ
เป็นวิธีคัดกรองระดับต้นที่จะได้ผู้สูงอายุที่ความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุเองด้วย
3.3) ลักษณะการจัดสวัสดิการของศูนย์ผสู้ งู อายุใน
เขตมหานครโซล ศุนย์ผู้สูงอายุ ชงโล มีการ จัดสวัสดิการ
ในหลายลักษณะ
• สวัสดิการด้านการอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การเดินทาง และ อาหาร เนื่องจากต้องมีการเดินทางที่มี

ระยะทาง ศูนย์แห่งนี้จะมีบริการรถรับส่งที่เป็นรถโดยสาร
และมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่หน้าศูนย์จึงสะดวกในการ
เดินทางท�ำให้มีผู้สูงอายุเป็นจ�ำนวนมาก ในปัจจุบันมีบันได
เลื่อนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนั้น
ศูนย์ผู้สูงอายุจัดให้มีการให้บริการอาหารกลางวันฟรี จน
กระทั่งถึงปี 2014 เพื่อลดภาระด้านงบประมาณโดยให้เกิด
การร่วมรับผิดชอบภาระค่าอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันด้วยตนเองวันละ 1,000
วอนเกาหลี แต่ปริมาณอาหารและคุณภาพทางโภชนาการ
นั้นมูลค่ามากกว่า 1,000วอนเกาหลี ส�ำหรับผู้สูงอายุที่
ไม่สามารถจ่ายค่าอาหารจ�ำนวนนี้ได้ก็จะได้รับบริการฟรี
ในส่วนนี้เป็นรายกรณีไปและส่วนใหญ่เงินค่าอาหารที่ให้
บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
ทั่วไปและผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ ในส่วนพื้นที่การ
ให้บริการอาหารกลางวันของศูนย์นอี้ าจจะยังไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการเนือ่ งจากมีผสู้ งู อายุรบั บริการ 2,540 คนต่อวัน
จึงต้องจัดการการให้บริการเป็นรอบ ๆ รอบละประมาณ 300
คน และค่าใช้จา่ ยในด้านการด�ำเนินงานในด้านเอกสารนัน้ จะ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ภาพที่ 2 แผนกต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ในบริเวณศูนย์สวัสดิการผู้สูง
อายุของมหานครโซล

• สวัสดิการส่งเสริมการพี่งตนเองด้านเศรษฐกิจ
ศูนย์ผู้สูงอายุได้จัดให้มีส่วนงานในการจัดหางานที่เหมาะ
สมกับผู้สูงอายุของเกาหลีเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของ
ผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองได้ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุหลังเกษียณยังมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะท�ำงานหา
รายได้ อีกทั้งเป็นการสร้างกิจกรรมยามว่างที่ช่วยลดความ
รู้สึกเหงาด้อยคุณค่าส�ำหรับผู้สูงอายุ ทางศูนย์นี้ได้จึงจัดให้
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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มีแผนกนีเ้ พือ่ ตอบสนองผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการมีรายได้ โดยแบ่ง
ประเภทของงานทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุออกเป็น 2 ประเภท
คือ ประเภททีต่ อ้ งมีการจัดให้มกี ารอบรมเพือ่ เรียนรูง้ านก่อน
อาทิเช่น การท�ำงานร้านกาแฟกับงานประเภททีไ่ ม่ตอ้ งจัดให้
มีการอบรมก็สามารถท�ำงานได้เลย อาทิเช่น งานท�ำความ
สะอาด โดยลักษณะของงาน โดยมีการเชิญผู้เชีย่ วชาญตาม
ลักษณะของงานมาให้ความรู้และฝึกอบรม โดยเน้นที่ความ
สนใจส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ โดยจัดให้มตี ารางการฝึกอบรม
ตามทักษะต่าง ๆ ของงานเป็นรายปี ผู้สูงอายุที่ต้องการเข้า
อบรมเรื่องใดก็มาลงทะเบียนไว้

• สวัสดิการด้านการพัฒนาร่างกาย ทางศูนย์จะ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ นั้ น
จะมีแพทย์ประจ�ำที่ศูนย์นี้ 2 ท่านต่อ 1 วัน ดูแลทั้งด้านการ
รักษาและการป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย อีกทั้งยังมี
การส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่ลาน
กีฬา ส�ำหรับผูส้ งู อายุทชี่ อบการออกก�ำลังกายกลางแจ้งก็จะ
มีลานกีฬากลางแจ้ง พื้นที่ท�ำสวนให้

ภาพที่ 3 บรรยากาศของพืน้ ทีส่ ำ� หรับการปรึกษาการหางานท�ำของ
ผู้สูงอายุที่ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ

ภาพที่ 5 การให้บริการด้านสวัสดิการด้านการพัฒนาร่างกายด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ

• สวัสดิการด้านการพัฒนาอารมณ์ ซึ่งเป็นอีกอีก
ส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ ห้องกระจายเสียงของศูนย์ทมี่ เี จ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์นนั่ เอง ซึง่ นับเป็นความภาคภูมใิ จของผูส้ งู อายุดว้ ย
อีกส่วนหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีการให้ความส�ำคัญกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามความชอบทีต่ อบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุ
ได้เป็นอย่างดี

• สวัสดิการด้านการพัฒนาสติปญ
ั ญา ศูนย์ผสู้ งู อายุ
ได้จดั ให้มศี นู ย์การสอนและแสดงศิลปะทีม่ สี มาชิกเป็นบุคคล
ทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุของศูนย์เอง มีการจัดสอน และน�ำมา
จัดแสดงผลงานภายในศูนย์ศิลปะนี้ด้วย อีกทั้งยังมีบริการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ผู้สูงอายุสมารถใช้บริการได้ รวมถึงผู้ที่
มาใช้บริการสวนสาธารณะทับโกกงวอนทีเ่ ป็นสถานทีม่ รดก
แห่งชาติของสาธารณะรัฐ เกาหลีกส็ ามารถใช้บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ นี้ได้เช่นกัน อีกทั้งนักศึกษาในบริเวณนี้ก็สามารถ
ใช้บริการได้โดยการเป็นสมาชิกในการเช่า ยืม คืนหนังสือ
หรือสื่อต่าง ๆ ได้ และทักษะด้านเทคโนโลยี จะมีพื้นที่และ

ภาพที่ 4 เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นผูส้ งู อายุทเี่ ป็นสมาชิกของศูนย์สวัสดิการ
ผู้สูงอายุของมหานครโซล

ภาพที่ 6 พื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสติ
ปัญญาของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความวิจัย
อุปกรณ์สนับสนุนในเกิดความสามารถ อีกทัง้ ยังมีดา้ นภาษา
ต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญีป่ นุ่ รวมถึง ด้านดนตรีและ ศิลปะ
วัฒนธรรมจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สูงอายุและสมาชิกของ
ศูนย์นี้เองด้วย
• สวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจ ศูนย์ผสู้ งู อายุได้จดั
ห้องประชุมอมรมเพือ่ ให้ขอ้ มูลก่อนเป็นสมาชิกของศูนย์ และ
ห้องพุดคุยปัญหาต่าง ๆ ของผูส้ งู อายุอาทิ ปัญหาการหย่าร้าง
กันของผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากอดีต ปัญหาทาง
กฎหมายต่าง ๆ อาทิ การเสียภาษี ปัญหาทางด้านจิตใจที่เป็
นสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อีกทั้งการสร้าง
ความเข้าใจ เตรียมพร้อม และยอมรับในด้านการเป็นผู้สูง
อายุ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ภาพที่ 7 ห้องให้ค�ำปรึกษาในด้านครอบครัว สุขภาพจิต และ
กฎหมาย และ การให้บริการสุขภาพ

• สวัสดิการด้านการพัฒนาทางสังคม ศูนย์ผสู้ งู อายุ
มีพื้นที่ที่ให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ อาทิเช่นภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญีป่ นุ่ เมือ่ มี
ความรู้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนในด้านการให้
รายละเอียดของการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนา
สังคมของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนใน
ลักษณะจิตอาสาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการให้ความ
รู้และประพฤติตนเป็นประโยชน์กับผู้อื่น

ภาพที่ 8 การพัฒนาทางสังคมใช้วธิ สี ร้างแรงจูงใจทัง้ บุคคลต้นแบบ
และตัวผู้สูงอายุ

อภิปรายผล

ลักษณะของการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุใน
สาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล
กล่าวได้วา่ มีลกั ษณะการจัดการแบบการมีสว่ นร่วมระหว่าง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน และ ชุมชน ซึง่ สะท้อนถึงการเป็นหุน้ ส่วนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ (Public Private Partnership) หรือ ประชารัฐ
เพือ่ สังคม ซึง่ เป็นการผนึกก�ำลังระหว่างภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และคุณภาพ
ชีวิตด้านต่าง ๆ โดยสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งในแง่การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากร
เงินบริจาค การปฏิบัติงานในลักษณะจิตอาสา การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ซึ่งท�ำให้
เกิดการผนึกก�ำลังให้เกิดความเข้มแข็งชดเชยการพึ่งพิง
ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหารจัดการของภาครัฐ ผลการ
ศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทการศึกษาในประเทศไทย
อาทิ จิดาภา ถิรศิริกุล และ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ
(2558) ที่พบว่า การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้อง
ถิ่นในการบริหารจัดการน�้ำเป็นทางออกและบทเรียนในเชิง
นโยบายในการบริหารจัดการในลักษณะเข้าใจ เขาถึง พัฒนา
ซึง่ สร้างการยอมรับและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาค
รัฐ และภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะด้านการดูและผูส้ งู อายุทปี่ ระเทศไทยของ
เราก�ำลังจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่การเป็น สังคมผู้สูงอายุ จากการสร้างแรง
จูงใจ และจิตอาสาให้เกิดกับทุกภาคส่วนและรวมถึงความ
ภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตนของตัวผู้สูงอายุเอง จึงท�ำให้ผู้
สูงอายุมีความสุขและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในการ
ด�ำเนินชีวิต อีกทั้งการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันโดย
ค�ำนึงการป้องกันและการแก้ปญ
ั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในสังคมผูส้ งู
อายุ ทั้งด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาระทางการ
เงินการคลัง และปัญหาสังคม ของทุก ๆ ประเทศที่เป็น
ผลต่อ การแข่งขันในการบริหารงานเชิงประสิทธิภาพ การ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ การที่ผู้สูงอายุขาดที่พึ่งพิงจะต้องใช้
ชีวติ อย่างโดดเดีย่ ว เนือ่ งจากค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่เคยให้ความส�ำคัญในการ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ดูแลบุพการี เริ่มสูญหายไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับอีก
หลาย ๆ ประเทศรวมถึง ประเทศไทยเองด้วยน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล
ผู้วิจัยได้น�ำมาพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการ
บริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุส�ำหรับประเทศไทย ดังนี้
1. ภาครัฐควรจัดบริการทีครอบคลุมถึงการอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทาง และอาหารกลางวัน ส�ำหรับผูส้ งู
อายุซึ่งมีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสามารถ
เดินทางเข้ามารับบริการในศูนย์ผสู้ งู อายุได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้
การได้ รับ บริ การอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในลักษณะ
ร่วมจ่าย

เอกสารอ้างอิง

2. ภาครัฐควรจัดบริการในการส่งเสริมพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ สังคม ส�ำหรับผู้สูง
อายุในเชิงป้องกัน และ รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค�ำ
แนะน�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ ในด้านต่าง ๆ จากผูเ้ ชีย่ ว ชาญซึง่ มา
จากภาครัฐ และ ภาคสังคมในลักษณะจิตอาสา เพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ
3. ภาครัฐ ควรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชา
สังคม ทัง้ ภาคธุรกิจในลักษณะการจัดการเพือ่ สังคม (Social
Responsibility) และการให้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้สังคม
และชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะจิตอาสา
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สติปัญญา และ สังคม ส�ำหรับผู้สูงอายุ

จิดาภา ถิรศิรกิ ลุ และ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ.2558. การจัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมกรณีชมุ ชนแพรกหนามแดง
จังหวัดสมุทรสงคราม.วารสารสังคมศาสตร์วชิ าการ. 8 (พิเศษ) : 29-46. มติชนออนไลน์. เข้าถึงเมือ่ 19 พฤศจิกายน
2559 จากhttp://www.matichon.co.th/news_detail. php?newsid=1450322754........................
สุพัตรา อติโพธิ และ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550. การบริหารจัดการนโยบายด้านการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุใน
5 ประเทศ.วารสารสาธารณสุขกและการพัฒนา.1(1) : 79-85.
อรพินท์ สพโชคชัย และ นพวรรณ ศรีเกตุ. 2556. แผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ และ
อายุเกษียณที่เหมาะสมส�ำหรับคนไทย. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)

42

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

