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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาลักษณะการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี กรณี

ศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์  

การสังภาษณ์เชิงลึก การศึกษาพบว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และ รัฐบาลมีนโยบายส�าคัญ  

4 ประการ คือ 1.มาตรการดูแลแรงงานสูงอายุ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน หรือบริษัทให้จ้างแรงงานสูงอายุ 

2.มาตรการจงูใจแรงงานสงูอายทุ�างานต่อในระบบด้วยการลดหย่อนภาษใีห้คนท�างานต่อเนือ่ง 3.มาตรการส่งเสรมิอาชพีอสิระ 

และ 4.มาตรการเพิ่มจ�านวนประชากร ในการเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อให้

สามารถพึง่พาตนเองได ้มหานครโซลได้ร่วมกบัภาคประชาสงัคมในการจดัตัง้และด�าเนนิการศนูย์ผู้สงูอายใุนการจัดกจิกรรม

และสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อ พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา สังคม ของผู้สูงอายุ

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุ, สวัสดิการผู้สูงอายุ, ศูนย์ผู้สูงอายุ
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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�า
ประเทศสาธารรัฐเกาหลีมีประชากรเกิดน ้อย  

วัยแรงงานลดลงประกอบกับ การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจน

ท�าให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และก้าวสู่การเป็น

สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จนเป็น

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2561 และจะเป็นสังคมสูงวัย

ในระดับสุดยอดในปี 2569 จากปัญหาใหญ่ของประเทศคือ 

การเกษียณอายุการท�างานก่อนวัยอันควรเพราะกฎหมาย

ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องเกษียณเมือ่อายเุท่าไหร่ จงึท�าให้ภาค

เอกชนเชื่อตามผลการวิจัยว่าแรงงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

คณุภาพจะตกลงร้อยละ 20 ท�าให้ภาคบรษัิทคดิว่า การทีจ่ะ 

ต้องจ้างแรงงานทีมี่อายมุากขึน้เงินเดือนสงูข้ึนตามระยะเวลา

การท�างานมานานแต่คณุภาพของงานต้องลดลง จงึเป็นการ

ไม่คุ้มค่า จึงพยายามหาทางปลดออกจนได้ นอกจากบาง

กรณีที่ขาดแคลนแรงงานจริง ๆ จึงจะพิจารณาจ้างต่อเป็น

รายบุคคล โดยพิจารณาเป็นรายปี เป็นโครงการ และลดค่า

จ้างลงร้อยละ 20 ความเปลี่ยนแปลงด้านจ�านวนประชากร

อย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ สังคม 

และความมั่นคงเนื่องจากความจ�าเป็นที่ต้องปรับลดงบ

ประมาณทางการทหารลงในขณะที่ยังมีสงครามภายใน

ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อยู่ อีกทั้งประชากรชาย

ที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย 

จากข้อมลูของธนาคารโลกระบวุ่า ประเทศเกาหลใีต้

มกีารใช้งบประมาณด้านสาธารณะสขุเพิม่ขึน้ร้อยละ3.8 ของ

จีดีพีในปี 2538 และเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีในปี 2556 

และยิง่มภีาวะประชากรสงูวยั การใช้งบประมาณสาธารณสขุ

ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการปรับภาษี หรือ

ปรับลดงบประมาณในด้านอื่น ๆ  ของรัฐเพื่อตอบสนองด้าน

สาธารณสขุ ประเทศเกาหลใีต้มคีวามมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจตดิ

อนัดบัโลก แต่มีลกัษณะทางประชากรท่ีมภีาวะเจรญิพนัธ์ต�า่ 

ส่งผลให้สัดส่วนและจ�านวนประชากรวัยเด็กและวัยท�างาน

ลดลง และประชากรสงูวยัเพิม่ขึน้ทีน่กัวชิาการบางท่านเรียก

ปรากฏการณ์ของประเทศทีม่คีวามร�า่รวยก่อนทีจ่ะมสีดัส่วน

ผูส้งูอายุท่ีสูงข้ึนมากว่า “รวยก่อนแก่” ในขณะท่ีประเทศไทย

ยงัเป็นประเทศทีย่ากจนอยูแ่ต่มปีรากฎการณ์ทางประชากร

ทีม่ผีูสู้งอายเุพิม่ข้ึนว่า “แก่ก่อนรวย” ซึง่แน่นอนว่าจะต้องมี

ปัญหาในการใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ  

ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นตัวอย่างของประเทศที่ 

ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผุ้สูงอายุอย่างรวดเร็วที่เป็นผลมา

จากวิธกีารด�าเนนินโยบาย และมาตรการในอดตีท่ีขาดความ

รอบคอบ ขาดการติดตาม และการปรับเปลี่ยนนโยบายให้

ทนัต่อการเปลีย่นแปลงไปของบรบิทประเทศอย่างทนัท่วงที 

สภาพปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม

ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว และความพยามยามของภาครัฐใน

การด�าเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ท่ีต้องใช้เวลาใน

การด�าเนินการ และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
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แก้ปัญหาถือเป็นบทเรียนประสบการณ์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ

เป็นการด�าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  การก�ากับดูแล  

การปรับเปล่ียน และการวิเคราะห์ถึงผลกระทบfต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลกระทบจากการด�าเนนินโยบาย 

และมาตรการ ปัญหาผู้สูงอายุจะต้องอยู่ตามล�าพัง ระบบ

สวัสดิการ และมาตรการท่ีกระตุ้นให้ผู้ท�างานสูงอายุตัดสิน

ใจเกษียณก่อนก�าหนด จากมาตรการด้านผู ้สูงอายุใน

สาธารณรัฐเกาหลี มีความน่าสนใจและมีความส�าคัญในเชิง

นโยบาย ส�าหรับประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ท�าให้

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูง

อายุในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานคร

โซลในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ

ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล

ประโยชน์ที่ได้รับ
ท�าให้ได้รับข้อมูลที่ส�าคัญทางการจัดการด้านการ

จัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุของ

ประเทศไทย และ ในการศึกษาวิจัยทางการจัดการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ใช ้ รูปแบบการวิจั ย เอกสาร  

(Documentary Research) โดยการศกึษาค้นคว้าและเกบ็

รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายใุนประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  ได้แก่ เอกสารทาง

วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 

และ สื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร

ราชการจากหน่วยงานราชการ และ การลงพื้นที่ภาคสนาม

ในการส�ารวจศนูย์ผู้สงูอายใุนมหานครโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ประชากรและตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (ky informants) ในการศึกษา 

ครั้งนี้จ�านวน 15คน คือ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ผู้สูง

อายุ และ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ผู้สูงอายุ 

 เครื่องมือ
แบบสังเกตการณ์ และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูมาวเิคราะห์เนือ้หาด้วยการตคีวาม 

(content analysis)เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ผูว้จิยัได้ก�าหนดประเดน็ในการน�าเสนอผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ สภาพบริบทโครงสร้างสังคมผู้สูง

อายใุนสาธารณรฐัเกาหล ีประเทศสาธารณรฐัเกาหลเีผชญิ

กบัปัญหาการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร เป็นประเทศ

ทีเ่ข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายรุวดเรว็ทีส่ดุในโลก โดยใช้เวลา

เพียง 18 ปี ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่น ๆ จะ

ใช้เวลาในการเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายทุีน่านกว่าจากการ 

คาดประมาณการก้าวย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและ 

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Super Aging  

Society) ก่อนประเทศอื่น ๆ  

ตารางท่ี 1 การคาดประมาณการณ์ประชากรอายุ  

60 ปีข้ึนไป ปี 2000-2020 (ท่ีมา:สุพัตรา อติโพธิ และ  

เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550) มีการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่พบว่าสดัส่วนและจ�านวน

ประชากรสูงอายุของประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มจากปี 2543 ก้าวสังคมสูงวัย โดยมี

ประชากรร้อยละ 7 ของจ�านวนประชากร คาดการณ์ว่าจะ

เข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์ในปี 2561 ทีม่จี�านวน

ประชากรมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของจ�านวนประชากรของ



ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560 37

บทความวิจัย

ประเทศ และจะมีจ�านววนประชากรถึงร้อยละ 21 ของ

จ�านวนประชากรของประเทศจึงท�าให้เป็นสังคมสูงวัยใน

ระดับสุดยอดในปี 2569 ซึ่งถือว่ารวดเร็วมาก การให้ความ

ส�าคัญแก่ วัฒนธรรม การให้คุณค่า และความกตัญญู ต่อ

บุพการีนั้นมีแนวโน้มถดถอยลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง

วิถีการด�าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงความกดดันเคร่ง 

เครียดทางเศรษฐกิจ ส�าหรับสถานการณ์ความยากล�าบาก

ในการด�ารงชีวิตโดยพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุชาวเกาหลี

สะท้อนได้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของ อีมินอู (การ

สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งกล่าวว่า 

“ผู้สูงอายุชาวเกาหลีท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีครอบครัว

ดูแลหรือต้องอยู่คนเดียวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

จ�านวน 300,000 วอนเกาหลีต่อเดือน ซี่งไม่เพียงพอต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตจึงต้องไปเป็นสมาชิกของศูนย์

สวสัดกิารผูส้งูอายเุพือ่ให้ได้รบัการช่วยเหลอืในเรือ่งค่ารกัษา

พยาบาลหรอืค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพทัง้การป้องกนัและรกัษา 

ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุที่มีการศึกษาค่อนข้างต�่าจึง

ต้องท�างานเสริมด้วยการใช้แรงงาน อาทิ การเก็บกระดาษ

ขวดขายซึ่งส่วนใหญ่จะต้องขยันตื่นแต่เช้า (ตี 4) และนอน

ดึก (หลังเที่ยงคืน) จึงจะมีรายได้ประมาณ 10,000 วอน

เกาหลีต่อวัน รวมประมาณ 300,000 วอนเกาหลีต่อเดือน 

ซึ่งผู้สูงอายุที่ท�างาระเภทนี้นี้เป็นจ�านวนมากจึงต้องเป็น

ภาวะแข่งขันกันท�างาน” นโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยว

กับผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้สูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลผูส้งูอายทุีม่ลีกัษณะคล้ายกนัเกอืบ

ทุกประเทศ คือผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัว นานที่สุดเท่า

ทีจ่ะอยู่ได้ ประเทศเกาหลเีขม็แขง็ในวฒันธรรมความกตญัญู 

จนท�าให้เกิดการไม่เข้าถึงบริการ หรือไม่ยินดีรับบริการช่วย

เหลือจากภาครฐั จงึต้องมมีาตรฐานการด�ารงชีวติ กลุม่ทีท่มี

บทบาทมากคอืองค์กรพฒันาเอกชนทีเ่ข้ามาก�าหนดนโยบาย

และโครงการส�าหรับผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ปัญหาการ

บริหารจดัการเรือ่งผูส้งูอายสุ�าหรบัประเทศเกาหล ีมลีกัษณะ

ที่ผสมผสานงานบริการสุขภาพกับการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งมีคล้ายกับการกระจายอ�านาจของกระทรวงสาธารณสุข

ของประเทศไทย ส่วนในด้านการรบัรองคณุภาพของบรกิาร

นั้น ประเทศเกาหลีได้ก�าหนดใช้เทศบัญญัติใน การควบคุม

คุณภาพ (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550) จากการถอดบท

เรียนของคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่ 4/2558 

เกีย่วกบั นโยบายของรฐับาลสาธารณรฐัเกาหลเีกีย่วกบัผูส้งู

อาย ุซึง่ได้ด�าเนนิการ 4 มาตรการเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั ดงันี้ 

1. มาตรการดูแลแรงงานสูงอายุ ด้วยการสร้างแรง

จงูใจให้ภาคเอกชน หรอืบริษทัต่าง ๆ  ให้จ้างแรงงาน สงูอายุ  

ด้วยการเจรจา 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง 

เพื่อให้จ้างงานต่อ แต่ละภาระและช่วงเวลาในการท�างาน 

รวมถงึลดค่าตอบแทน โดยการก�าหนดโควต้าสดัส่วนแรงงาน

สูงอายุกับแรงงานทั่วไป อีกทั้งการก�าหนดให้มีการปรับปรุง

สถานท่ีท�างานให้รองรับกับแรงงานผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด 

ห้องน�้า ด้วยแรงจูงใจนี้จะท�าให้บริษัทน�าไปลดหย่อนภาษี 

และจะได้รับโล่เป็น บริษัทเพื่อสังคมจากภาครัฐ 

2. มาตรการจูงใจแรงงานสูงอายุท�างานต่อในระบบ 

ด้วยการลดหย่อนภาษีให้คนท�างานต่อเนื่อง การตรา

กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติติค�านึงถึงระดับอายุ แต่ทั้งสอง

มาตรการน้ีมภีาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนน้อย ไม่ สามารถ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ได้ 

3. มาตรการส่งเสริมอาชีพอิสระ ซึ่งมาตรการนี้เป็น

จุดอ่อนมาก เพราะการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้คนเพิ่งเกษียณ

ที่มีเงินทุนติดตัวมาก้อนหนึ่งให้ไปเปิดธุรกิจขนาดเล็ก อาทิ

เช่น ร้านอาหารเลก็ ๆ  เป็นเรือ่งยากในการทีจ่ะประสบความ

ส�าเร็จ เพราะผุ้สูงอายุส่วนใหญ่ท�างานในระบบมาตลอด 

ไม่มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอในเวลาเพียง 1 -2 ปี  

ไม่สามารถจะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้ มาตรการนี้

จึงกลายเป็นมาตราการสร้างปัญหาให้ผู้สูงอายุ 

4. มาตรการเพิ่มจ�านวนประชากร เกาหลีใช้วิธีปรับ

ทัศนคติประชาชนตั้งแต่วัยเริ่มต้น ให้มองถึงการใช้ ชีวิต

ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ปลูกฝังเรื่องการออมระยะยาว 

การดูแลรักษาสุขภาพ และไม่สร้างพฤติกรรมเสี่ยง ในขณะ

เดียวกันยังมีนโยบาย 1 2 3 ในการเพิ่มจ�านวนประชากรคือ 

มีลูก 1 คน ภายในปีแรกของการแต่งงาน มีลูกคนที่ 2 ก่อน

อายุ 30 ปีรัฐจะอุดหนุน และหากมีลูกคนที่ 3 รัฐจะดูแล แต่

เนื่องจากคนเกาหลีส่วนใหญ่ที่แต่งงานไม่นิยมมีลูก เพราะมี

ภาระและค่าใช้จ่ายที่มาก 

3) การจดัสวสัดกิารส�าหรบัผูส้งูอายใุนสาธารณรฐั

เกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล  

3.1) พัฒนาการของศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานคร



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี38

โซล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงภาคสนามในการสังเกต 

การณ์ และ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ในศูนย์ผู้สูง

อายุในพื้นที่ชงโล ในเขตมหานครโซล ศูนย์นี้เริ่มให้บริการ

ตั้งแต่ 2001 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

ร้อยละ 30 และการรบับรจิาคจากภาคธรุกจิเอกชน วดัพทุธ

ในเกาหลี รวมถึงผู้สูงอายุของชุมชนต่าง ๆ เอง โดยศูนย์ 

ผูส้งูอายแุห่งนีแ้ต่เดมิเป็นสถานทีท่างศาสนาพทุธของเกาหลี 

(วัด) ในประเทศเกาหลีแบ่งออกเป็น 25 เขต และในแต่ละ

เขตจะมีศูนย์ผู้สูงอายุเขตละ 1 ศูนย์ที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลการ

ด�าเนินงาน และมีสถานท่ีทางศาสนาหรือวัดพุทธในเกาหลี

อีกหลายแห่งที่ในบริการศูนย์ผู ้สูงอายุ ในแต่ละแห่งจะ

ก�าหนดลักษณะของผู้ที่จะมาใช้บริการคือต้องเป็นผู้สูงอายุ

ของแต่ละเขตจะต้องไปใช้บริการในเขตที่ตนอาศัยอยู่ แต่

ส�าหรับศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้จะแตกต่างออกไปคือ ผู้สูงอายุ

ที่อยู่ในกรุงโซลทั้งหมดสามารถใช้บริการร่วมกันได้โดยการ

เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ สถานที่ตั้งของศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้

เรียกว่า ชงโล ซี่งอยุ่ตรงกลางของกรุงโซล ซึ่งเริ่มต้นมาจาก

สถานที่ท่ีเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบริเวณนี้ที่เรียกว่าทับโก

กงวอน เป็นที่รวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อออกก�าลังกายและท�า

กิจกรรมต่าง ๆ  เช่นเล่นหมากลกุอยูแ่ล้ว ต่อมาสวนสาธารณะ

แห่งน้ีได้ตกเป็นมรดกแห่งชาติของเกาหล ีผูส้งูอายทุีเ่คยไปท่ี

นั่นจึงย้ายมารวมกันที่ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก

ถึง 60,100 คน โดยมาใช้บริการ 2,540 คน ต่อวัน ซึ่งถือว่า

เป็นจ�านวนมากเมือ่เทยีบกบัศูนย์ผูส้งูอายอ่ืุน ๆ  ทีส่มาชกิมา

ใช้ 500-600 คนต่อวนัและส่วนใหญ่จะมสีมาชกิเป็นผูสู้งอายุ

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ที่ศูนย์แห่งนี้จะมีผู้สูงอายุเพศ

ชายมากกว่าเพศหญงิ และด้วยสถานการณ์การดแูลสขุภาพ

ที่ดีขึ้นท�าให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงจึงท�าให้จ�านวน 

ผู้สูงอายุที่มาเป็นสมาชิกของศูนย์นี้ เปลี่ยนแปลงจากอายุ 

70-79 ปี เป็น 80-89 ปี และมผีูส้งูอายเุพศหญงิเริม่มจี�านวน

เพิ่มขึ้นท�าให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงเพิ่มขึ้น เช่น งานดีไอ

วาย หรอืกิจกรรมการท�าอาหาร ต่าง ๆ  เป็นต้น และปัจจบัุน

ได้รับการสนับสนุนด้านค่าเช่าพืน้ทีจ่ากภาครฐั ซึง่ต้องขยาย

เพิม่เตมิขึน้เนือ่งจากจ�านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ และมเีจ้าหน้าที่

ให้บริการที่เป็นอาสาสมัครจ�านวน 60 คน และตัวผู้สูงอายุ

ทีเ่ป็นสมาชกิของศนูย์นีเ้องกท็�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรในการ

ให้บริการกับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ด้วย    

3.2) การบริหารจัดการศูนย์ผู ้สูงอายุในเขต

มหานครโซล  

• หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ

แห่งมหานครโซล ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 30 และค่าใช้จ่ายเร่ืองวสัดอุปุกรณ์ของส�านกังาน เงนิ

เดือนเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานรัฐ มีการแจกบัตรค่าโดยสาร

รถไฟใต้ดินฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าอาสาสมัครส่วนที่

เหลอืจะได้รบัการร่วมบรจิาคและสนบัสนนุจากภาคเอกชน

ในบริเวณใกล้เคียง เน่ืองจาก การเป็นสมาชิกของศูนย์นี้

ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากตัวผู้สูงอายุ จึงท�าให้ตัวผู้สูง

อายุเองก็มีส่วนร่วมในการบริจาคด้วยจึงสมารถสรุปได้ว่า

เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน และ

สงัคม - งบประมาณ ส�าหรบัด้านงบประมาณโดยเฉลีย่จะได้

รับจากภาครัฐร้อยละ 30 และส่วนที่ รวมทั้งค่าเช่าอาคาร

ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่หลอืจะใช้จากเงนิได้รบัจากการบรจิาคและ

ในส่วนของค่าอาหารท่ีให้บรกิารนัน้ ส่วนหนึง่มาจากการเกบ็

ค่าอาหารจากผู้สูงอายุคนละ 1000 วอนเกาหลีต่อหน่ึงมื้อ 

ทัง้ทีค่่าอาหารในแต่ละมือ้มมีลูค่าเกินกว่า 1000 วอนเกาหลี 

และในส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทางศูนย์จะมี

บริการให้ฟรีโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายบุคคล  

• บุคลากร พนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่น้ันจะเป็น 

เจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งมีเงินเดือนประจ�าอยู ่แล้วจึงถือ

เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย และในส่วน

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่มีจิตอาสาร่วม

กันท�าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของศูนย์ 

โดยบคุลากรทีเ่ป็นจิตอาสา จะมาจากผูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชกิ

ของศูนย์ผู้สูงอายุ บุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนสมัครเป็น 

จิตอาสาผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์ผู้สูงอายุ และชุมชนโดย

รอบศูนย์ผู้สูงอายุ  

• การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อือ้อ�านวย

ส�าหรับผู้สูงอายุ และสิ่งอ�านวยความสะดวก ทางศูนย์จัด

ภาพที่ 1 ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุของมหานครโซล (The Senior 
Welfare Center of Seoul)   
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ให้มีทางเดินทางลาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก 

ในส่วนของตวัอาคารทีแ่ต่เดมิเป็นบันไดในการข้ึนช้ันบนนัน้ 

ปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเปลี่ยนบันไดเลื่อน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สะดวกสบายในการท่ีจะเดินทางติดต่อกับ

ส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ ในส่วนของห้องน�้านั้นก็มีการติดตั้ง

อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั โดยมรีาวจับส�าหรบัลกุนัง่ มกีริง่

ที่เรียกเมื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องน�้า มีแพทย์ และเจ้าหน้าท่ี

ทางการแพทย์ประจ�าอยู่ที่ศูนย์ อาคารสถานที่ตั้งเองก็ตั้งใจ

กลางของกรงุโซล มสีถานีรถไฟใต้ดินซึง่ผูส้งูอายจุะได้บัตรค่า

โดยสารฟรีจากการสนับสนุนของภาครัฐอยู่แล้ว ตั้งอยู่หน้า

ตัวอาคารของศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุแห่งกรุงโซลนี้ อีกทั้ง

ยังมีบริการรับส่งด้วยรถโดยสารฟรีจากศูนย์ด้วย จึงถือได้

ว่าเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเดินทางมาเป็นสมาชิก และเข้า 

ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของ

ผู้สูงอายุในกรุงโซลแห่งนี้ด้วย  

• การประชาสมัพันธ์และการสือ่สาร ในด้านการสร้าง 

ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกับผู้สูงอายุในสังคมของผู้สูงอายุ

นี้จะใช้วิธีจัดให้มีการสร้างภาพยนต์ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมใน

การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศเกาหลี ที่เสนอ

ฉายให้ชมได้หลายๆ รอบ นอกจากน้ีแล้ว อีกส่วนทีส่�าคญัของ 

ศนูย์น้ี คอื การได้รบัความร่วมมอืจากภาคประชาชนทีม่อีาชพี 

เป็นนักแสดงที่มาร่วมกันสร้างความจูงใจ ในการเป็นผู้สูง

อายุที่สามารถพึ่งตนเองได้ และด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

ในตนเพื่อให้เกิดการมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยัง

เชื่อมโยงระหว่างผู้สูงอายุกับนักศึกษาด้วยชั่วโมงจิตอาสา

ด้วยการรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการท�างานอาสาสมัครกับ

ศนูย์ผูส้งูอายแุห่งน้ีด้วย นอกจากน้ันในการเข้ามาเป็นสมาชกิ

ของศูนย์จะมีเจ้าหน้าให้ค�าแนะน�ารายละเอียดต่าง ๆ ก่อน

สมัครเป็นสมาชิก ดังนั้นจึงเป็นความเต็มใจของตัวผู้สูงอายุ

เองที่จะตัดสินใจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของศูนย์นี้ อาจถือ

เป็นวิธีคัดกรองระดับต้นที่จะได้ผู้สูงอายุที่ความต้องการใน

การพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุเองด้วย 

3.3) ลกัษณะการจัดสวสัดกิารของศนูย์ผูส้งูอายใุน

เขตมหานครโซล ศุนย์ผู้สูงอายุ ชงโล มีการ จัดสวัสดิการ

ในหลายลักษณะ   

• สวัสดิการด้านการอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับ 

การเดินทาง และ อาหาร เนื่องจากต้องมีการเดินทางที่มี

ระยะทาง ศูนย์แห่งนี้จะมีบริการรถรับส่งท่ีเป็นรถโดยสาร 

และมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่หน้าศูนย์จึงสะดวกในการ

เดินทางท�าให้มีผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก ในปัจจุบันมีบันได

เลื่อนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนั้น 

ศูนย์ผู้สูงอายุจัดให้มีการให้บริการอาหารกลางวันฟรี จน

กระทั่งถึงปี 2014 เพื่อลดภาระด้านงบประมาณโดยให้เกิด 

การร่วมรับผิดชอบภาระค่าอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุที่เป็น

สมาชกิจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวนัด้วยตนเองวนัละ 1,000 

วอนเกาหลี แต่ปริมาณอาหารและคุณภาพทางโภชนาการ

นั้นมูลค่ามากกว่า 1,000วอนเกาหลี ส�าหรับผู้สูงอายุที่

ไม่สามารถจ่ายค่าอาหารจ�านวนนี้ได้ก็จะได้รับบริการฟรี

ในส่วนนี้เป็นรายกรณีไปและส่วนใหญ่เงินค่าอาหารท่ีให้

บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ท่ัวไปและผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์ ในส่วนพื้นที่การ

ให้บรกิารอาหารกลางวนัของศนูย์นีอ้าจจะยงัไม่เพยีงพอต่อ

การให้บรกิารเนือ่งจากมผีูส้งูอายรุบับรกิาร 2,540 คนต่อวนั 

จงึต้องจดัการการให้บรกิารเป็นรอบ ๆ  รอบละประมาณ 300 

คน และค่าใช้จ่ายในด้านการด�าเนนิงานในด้านเอกสารนัน้จะ

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ     

ภาพที่ 2 แผนกต่าง ๆ  ที่ให้บริการอยู่ในบริเวณศูนย์สวัสดิการผู้สูง
อายุของมหานครโซล

• สวัสดิการส่งเสริมการพี่งตนเองด้านเศรษฐกิจ  

ศูนย์ผู้สูงอายุได้จัดให้มีส่วนงานในการจัดหางานที่เหมาะ

สมกับผู้สูงอายุของเกาหลีเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของ 

ผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตนเองได้ เนื่องจาก 

ผู้สูงอายุหลังเกษียณยังมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะท�างานหา

รายได้ อีกท้ังเป็นการสร้างกิจกรรมยามว่างท่ีช่วยลดความ

รู้สึกเหงาด้อยคุณค่าส�าหรับผู้สูงอายุ ทางศูนย์นี้ได้จึงจัดให้



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี40

มแีผนกน้ีเพ่ือตอบสนองผูส้งูอายทุีต้่องการมรีายได้ โดยแบ่ง

ประเภทของงานทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายอุอกเป็น 2 ประเภท

คอื ประเภททีต้่องมีการจัดให้มกีารอบรมเพือ่เรียนรูง้านก่อน 

อาทเิช่น การท�างานร้านกาแฟกบังานประเภททีไ่ม่ต้องจดัให้

มีการอบรมก็สามารถท�างานได้เลย อาทิเช่น งานท�าความ

สะอาด  โดยลักษณะของงาน โดยมกีารเชิญผู้เชีย่วชาญตาม

ลักษณะของงานมาให้ความรู้และฝึกอบรม โดยเน้นที่ความ

สนใจส่วนบคุคลของผูส้งูอาย ุโดยจัดให้มตีารางการฝึกอบรม

ตามทักษะต่าง ๆ ของงานเป็นรายปี ผู้สูงอายุที่ต้องการเข้า

อบรมเรื่องใดก็มาลงทะเบียนไว้   

• สวัสดิการด้านการพัฒนาร่างกาย ทางศูนย์จะ

ให้ความส�าคัญในด้านการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุนั้น  

จะมีแพทย์ประจ�าที่ศูนย์นี้ 2 ท่านต่อ 1 วัน ดูแลทั้งด้านการ

รักษาและการป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย อีกท้ังยังมี

การส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่ลาน

กฬีา ส�าหรบัผูสู้งอายทุีช่อบการออกก�าลงักายกลางแจ้งกจ็ะ

มีลานกีฬากลางแจ้ง พื้นที่ท�าสวนให้    

ภาพท่ี 3 บรรยากาศของพืน้ทีส่�าหรบัการปรกึษาการหางานท�าของ
ผู้สูงอายุที่ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ

• สวัสดิการด้านการพัฒนาอารมณ์ ซึ่งเป็นอีกอีก

ส่วนหนึง่ทีส่�าคญัคอื ห้องกระจายเสยีงของศูนย์ทีม่เีจ้าหน้าท่ี

ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก

ของศนูย์น่ันเอง ซึง่นบัเป็นความภาคภูมใิจของผูส้งูอายดุ้วย

อีกส่วนหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีการให้ความส�าคัญกับศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ  ตามความชอบทีต่อบสนองความต้องการของผูสู้งอาย ุ

ได้เป็นอย่างดี  

ภาพท่ี 4  เจ้าหน้าทีจ่ะเป็นผูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชกิของศนูย์สวสัดกิาร
ผู้สูงอายุของมหานครโซล   

ภาพที่ 5 การให้บริการด้านสวัสดิการด้านการพัฒนาร่างกายด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ

ภาพที่ 6 พื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสติ
ปัญญาของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก

• สวสัดกิารด้านการพฒันาสตปัิญญา ศนูย์ผูส้งูอายุ 

ได้จดัให้มศีนูย์การสอนและแสดงศลิปะทีม่สีมาชกิเป็นบคุคล

ทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุของศูนย์เอง มีการจัดสอน และน�ามา

จัดแสดงผลงานภายในศูนย์ศิลปะนี้ด้วย อีกทั้งยังมีบริการ

ห้องสมุดเคลื่อนท่ีท่ีผู้สูงอายุสมารถใช้บริการได้ รวมถึงผู้ท่ี 

มาใช้บรกิารสวนสาธารณะทบัโกกงวอนทีเ่ป็นสถานทีม่รดก

แห่งชาตขิองสาธารณะรฐั เกาหลก็ีสามารถใช้บรกิารห้องสมดุ 

เคลื่อนที่ นี้ได้เช่นกัน อีกทั้งนักศึกษาในบริเวณนี้ก็สามารถ

ใช้บริการได้โดยการเป็นสมาชิกในการเช่า ยืม คืนหนังสือ 

หรือสื่อต่าง ๆ ได้ และทักษะด้านเทคโนโลยี จะมีพื้นที่และ
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อปุกรณ์สนับสนนุในเกดิความสามารถ อกีทัง้ยงัมด้ีานภาษา

ต่างประเทศ องักฤษ จนี ญีปุ่น่ รวมถงึ ด้านดนตรแีละ ศลิปะ

วัฒนธรรมจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สูงอายุและสมาชิกของ

ศูนย์นี้เองด้วย   

• สวสัดิการด้านการพฒันาจิตใจ ศูนย์ผูส้งูอายไุด้จดั 

ห้องประชมุอมรมเพือ่ให้ข้อมลูก่อนเป็นสมาชกิของศนูย์ และ

ห้องพดุคยุปัญหาต่าง ๆ  ของผูส้งูอายอุาทิ ปัญหาการหย่าร้าง 

กันของผู ้สูงอายุท่ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากอดีต ปัญหาทาง

กฎหมายต่าง ๆ  อาทิ การเสียภาษี ปัญหาทางด้านจิตใจที่เป ็

นสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อีกทั้งการสร้าง

ความเข้าใจ เตรียมพร้อม และยอมรับในด้านการเป็นผู้สูง

อาย ุโดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา ส่วนใหญ่

เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์    

อภิปรายผล
ลักษณะของการจัดสวัสดิการส�าหรับผู ้สูงอายุใน

สาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล 

กล่าวได้ว่า มลีกัษณะการจดัการแบบการมส่ีวนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาค

ประชาชน และ ชมุชน ซึง่สะท้อนถงึการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะส�าหรับ

ผู้สูงอายุ (Public Private Partnership) หรือ ประชารัฐ

เพือ่สงัคม ซึง่เป็นการผนกึก�าลงัระหว่างภาคธรุกจิ และภาค

ประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และคุณภาพ

ชีวิตด้านต่าง ๆ โดยสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่าง ๆ ทั้งในแง่การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากร 

เงินบริจาค การปฏิบัติงานในลักษณะจิตอาสา การมีส่วน

ร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ซ่ึงท�าให้

เกิดการผนึกก�าลังให้เกิดความเข้มแข็งชดเชยการพ่ึงพิง

ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหารจัดการของภาครัฐ ผลการ

ศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบับรบิทการศกึษาในประเทศไทย 

อาทิ จิดาภา ถิรศิริกุล และ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

(2558) ท่ีพบว่า การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้อง

ถิ่นในการบริหารจัดการน�้าเป็นทางออกและบทเรียนในเชิง

นโยบายในการบรหิารจดัการในลกัษณะเข้าใจ เขาถึง พฒันา 

ซึง่สร้างการยอมรบัและร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาค

รัฐ และภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะด้านการดแูละผูส้งูอายทุีป่ระเทศไทยของ

เราก�าลังจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรเข้าสู่การเป็น สังคมผู้สูงอายุ จากการสร้างแรง

จูงใจ และจิตอาสาให้เกิดกับทุกภาคส่วนและรวมถึงความ

ภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตนของตัวผู้สูงอายุเอง จึงท�าให้ผู้

สูงอายุมีความสุขและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในการ

ด�าเนินชีวิต อีกทั้งการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันโดย

ค�านงึการป้องกนัและการแก้ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคมผู้สูง

อายุ ทั้งด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาระทางการ

เงินการคลัง และปัญหาสังคม ของทุก ๆ ประเทศที่เป็น

ผลต่อ การแข่งขันในการบริหารงานเชิงประสิทธิภาพ การ

แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ การที่ผู้สูงอายุขาดที่พึ่งพิงจะต้องใช้

ชีวติอย่างโดดเดีย่ว เน่ืองจากค่านยิม และวฒันธรรมอนัดงีาม

ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่เคยให้ความส�าคัญในการ

ภาพที่ 7 ห้องให้ค�าปรึกษาในด้านครอบครัว สุขภาพจิต และ 
กฎหมาย และ การให้บริการสุขภาพ  

• สวสัดิการด้านการพฒันาทางสงัคม ศูนย์ผูส้งูอายุ

มีพื้นที่ที่ให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้

ด้านต่าง ๆ  อาทเิช่นภาษาต่างประเทศ องักฤษ จีน ญีปุ่่น เมือ่มี 

ความรู้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนในด้านการให้

รายละเอียดของการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนา

สังคมของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนใน

ลักษณะจิตอาสาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการให้ความ

รู้และประพฤติตนเป็นประโยชน์กับผู้อื่น     

ภาพที ่8 การพฒันาทางสงัคมใช้วธิสีร้างแรงจงูใจท้ังบคุคลต้นแบบ
และตัวผู้สูงอายุ  



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ดูแลบุพการี เริ่มสูญหายไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับอีก 

หลาย ๆ ประเทศรวมถึง ประเทศไทยเองด้วยน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ

ในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล 

ผู้วิจัยได้น�ามาพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการ

บริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุส�าหรับประเทศไทย ดังนี้ 

1. ภาครัฐควรจัดบริการทีครอบคลุมถึงการอ�านวย

ความสะดวกในการเดินทาง และอาหารกลางวนั ส�าหรบัผู้สงู

อายุซึ่งมีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสามารถ

เดนิทางเข้ามารบับริการในศูนย์ผูส้งูอายไุด้อย่างเต็มที ่รวมท้ัง 

การได้รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในลักษณะ 

ร่วมจ่าย  
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2. ภาครัฐควรจัดบริการในการส่งเสริมพัฒนาด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ สังคม ส�าหรับผู้สูง

อายุในเชิงป้องกัน และ รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค�า

แนะน�าส�าหรบัผูส้งูอาย ุในด้านต่าง ๆ  จากผูเ้ชีย่ว ชาญซึง่มา

จากภาครฐั และ ภาคสงัคมในลกัษณะจติอาสา เพือ่ส่งเสรมิ

ศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ     

3. ภาครฐั ควรส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคประชา

สงัคม ท้ังภาคธรุกจิในลกัษณะการจดัการเพือ่สงัคม (Social 

Responsibility) และการให้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุ้น 

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ รวมท้ังการส่งเสริมให้สังคม

และชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะจิตอาสา  

ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 

สติปัญญา และ สังคม ส�าหรับผู้สูงอายุ


