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บทค ัดย่อ 
 

บทความเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) 
ความถูกต้องน่าเช่ือถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4) ความหมาย ซ่ึงใช้เอกสารท้ังหมด 10 เล่ม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

เงื่อนไขส าคัญในการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีจะทรงพลังในการสร้างพื้นท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมี ศักยภาพ ซ่ึง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
และจิตดี มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้  

วิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ 1) การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอ านาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ตลอดจนสามารถสร้างพลัง
อ านาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2)การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ใกล้กับรัฐ ด้วยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นท่ีให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 
ค  าส าค ัญ:  การสร้างพื้นท่ี, ผู้สูงอายุ, ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ,ประโยชน์ด้านสังคม 
 

Abstract 
 

The article on Production of Space for the Productive Ageing for economic and social benefits. 
Use documentary research methodology. Analyze on the secondary document. The criteria for the 
selection of documents are 1) the truth, 2) the credibility, 3) the representation and 4) the meaning, 
which used all 10 documents. The main conclusions are as follows: 

The key condition for Production of Space for the elderly is that those who are powerful in 
Product of Space must be potential. The element of being a senior citizen is the ability to be self -
reliant, self-reliant and the ability to participate in economic and social activities. 

The way to Product of Space for the elderly is to: 1) Collaborate and create an aging network to 
create bargaining power to create a new image that the elderly are socially and economically beneficial. They 
also have the power to negotiate for government funding. 2) Putting power relations closer to the state. The 
goal is to create space in accordance with the development or policy of the state to create mutual benefits. 
Keywords: Production of Space, Ageing, economic benefits, social benefits 
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บทน า 
องค์การสหประชาชาติคาดประมาณว่าจ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,963 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 22  ในปี พ.ศ. 2593 

แนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมอีายุมากข้ึนยังเพิ่มข้ึน อีกท้ัง 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในทวีป
เอเชีย มีความสอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีเพิม่มากข้ึนเร่ือยๆ โดยประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
(Ageing Society) ในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรท้ังหมด ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2543 ถึง ปี 2573 แสดงว่าในปี 2568 จ านวน
ผู้สูงอายุจะเพิม่ข้ึนเป็น 14.9 ล้านคน และใน ปี 2573 จะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ   
1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคท่ีอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรชะลอตัว และส่งผลให้จ านวนประชากรของประเทศจะลดลงในท่ีสุด  น าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุ
กล่าวคือ มีจ านวนประชากรสูงอายุมากข้ึนแต่มีจ านวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)  

โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานโดยรัฐต้องหา
แนวทางในการทดแทนแรงงาน การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการจดัการความรู้ระหว่างรุ่น (Knowledge management) ใน
อนาคต (กระทรวงแรงงาน, 2557)  2) ปัญหาการภาวะพึ่งพงิสูงข้ึนเพราะประเทศไทยมีการจ ากัดอายุการท างานของผู้สูงอายุ เช่น 
การเกษียณของข้าราชการท่ีอายุ 60 ปี หรือการเกษียณในแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีอายุน้อยกว่า 55 ปี เป็นต้น ผลท่ีเกิดข้ึนนี้
ท าให้ระดับของรายได้ของผู้สูงอายุลดลงหรือไม่มรีายได้เลยท าให้เกิดภาวะการพึ่งพงิสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ในวัยแรงงานมาก
ข้ึน ตลอดจนภาครัฐยังต้องมสีวัสดิการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ การให้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน ประกันสังคม 
เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวท่ีต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ท าให้ภาระทางการคลังของประเทศจะเพิ่มสูงข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  3) ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะการพึ่งพิงในระยะยาว เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2567 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึง่พิงระดับรุนแรงจะมจี านวนมากถึง 280,000 คน ในขณะท่ีครัวเรือนมีศักยภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผลจากขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง การเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอก
บ้านของสตรี (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวัสด์ิ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) 4) ปัญหาการจัดการสังคมผู้สูงอายุอย่างมปีระสิทธิภาพ
ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนีมุ้่งให้ความส าคัญในกลุ่มผู้สูงอายุท่ียังคงมีความสามารถในการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจและ
บริการสังคมได้ตามอัตภาพเพื่อเป็นการยังคงไว้ซ่ึงคุณประโยชน์ผู้สูงอายุเพือ่ลดภาระการเป็นผู้พึ่งพงิของคนในสังคมและลดภาระ
ของรัฐอีกด้วย แต่จากการศึกษาของเล็ก สมบัติและคณะ (2554) พบว่า ผู้สูงอายุหลายรายมีความสนใจและมีความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถแต่ไมไ่ด้รับการโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่สอดคล้องกับข้อมลูของกระทรวงแรงงาน (2557) พบว่า ปี
พ.ศ. 2553-2555 มีต าแหน่งงาน 4,459 อัตรา โดยมีผู้สูงอายุท่ีมาลงทะเบียนสมคัรงาน 2,545 ราย ผู้สูงอายุท่ีได้รับการบรรจุเข้า
ท างานมีเพียง 483 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่านั้น  

ท่ีผ่านมารัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงวัยมากข้ึนดังจะเห็นได้จากการท่ีรัฐได้ก าหนดแผนประชากร
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรเพือ่รองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 อีกท้ังยังได้
จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ข้ึนเพือ่ก าหนดทิศทางของนโยบายและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุใน
ระยะยาว อีกท้ังยังมีมุมมองท่ีแตกต่างจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก แผนพัฒนาผู้สูงอายุฯฉบับปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ว่า 
“ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีมปีระโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิง
ผู้อ่ืน ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเก้ือกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพท่ี
สมเหตุสมผลได้นานท่ีสุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพือ่ให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม” 
ซ่ึงรัฐได้วางแผนการจัดการเพือ่รองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีพึ่งพา
ตนเองได้ รัฐก็จะด าเนินการส่งเสริมและพฒันาเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้ให้นานท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่ม
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ท่ีพึ่งพาตนเองไมไ่ด้ รัฐก็จะด าเนินการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมเพื่อเก้ือกูลให้ผู้สูงอายุด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพไว้ให้นานท่ีสุด หรือเรียกว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (Segmentation) เพื่อวางแผนกลยุทธ์
รองรับแต่ละกลุ่ม (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์,2557) 

จากข้อมูลทางสถิติ  หากแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน พบว่า ผู้สูงอายุท่ี
พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชนและสังคมได้ มีมากถึงร้อยละ 78 ส่วนผู้สูงอายุท่ีดูแลตนเองได้บ้าง และพึ่งตนเองไม่ไ ด้
เนื่องจากพกิาร หรือทุพพลภาพ มีร้อยละ 22 เท่านั้น (ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ียังคงมีความสามารถท าประโยชน์ได้หรือกล่าวว่ายังเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพอยู่ โดยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) จะแสดงออกถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ เป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ 
(Productive Ageing) กล่าวคือ ยังคงท างานหรือกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการโดยงานหรือ
กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549)  ซ่ึงประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีจะมี
จ านวนผู้สูงอายุท่ีมศัีกยภาพตามคุณลักษณะท่ีกล่าวมาเพิม่มากข้ึน และกระจายอยู่ท่ัวประเทศท้ังในกรุงเทพมหานครรวมไปถึง
ต่างจังหวัด (กุศล สุนทรธาดา และ กมลชนก ข าสุวรรณ,2553) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้ค านึงถึงภาระและความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีต้องพึง่พาผู้อ่ืนเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเป็นเมือง มีความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพิ่มข้ึนส่งผลต่อการลดบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอ านาจในการควบคุมดูแลบุตรหลาน
รวมถึงอ านาจความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอ านาจในการตัดสินใจ(ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 
2550) นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาเพือ่พฒันาความรู้ ทักษะ ท าให้ทักษะความช านาญต่างๆ ด้อยคุณค่าลง เมื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยีสมยัใหมก้่าวหน้าข้ึนมาก จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงแท้จริง
แล้วยังมีผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพท่ียังคงสามารถท างานได้อีกเป็นจ านวนมาก (ระวี สัจจโสภณ,2556)  

ผู้สูงอายุได้พยายามต่อสู้ด้วยการสร้างพืน้ท่ี เพื่อเป็นพื้นท่ีในการแสดงความมีตัวตนในสังคม แสดงความสามารถท่ีมีอยู่ 
ตลอดจนเพื่อยังประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วย (Henri Lefebvre,1991) โดยใช้กลไกการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดย
การต่อรองด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจใหมแ่ละเสนอภาพลักษณ์ใหมใ่ห้กับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม
และสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานท่ีสุดและจัดวางความสัมพันธ์ใกล้กับรัฐ กล่าวคือ การสร้างพื้นท่ีของ ผู้สูงอายุนั้นไ ด้
วางเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายในการขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุของภาครัฐซ่ึงจะส่งผลให้การต่อรองมีพลังมากย่ิงข้ึน ( 
ประพนธ์ เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์,2558) โดยสามารถวิเคราะห์การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการด าเนินมาตรการส าคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก มาตรการสร้างการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ โดยรัฐท าหน้าท่ีในการสนบัสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ข้ึน ซ่ึงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการก่อ
รูปสังคมเป็นลักษณะองค์กรและยึดเหนีย่วกันของสมาชิกคือการท ากิจกรรมเพือ่ให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน
เพื่อสร้างภาพพืน้ท่ีในการมีตัวตน (Representational spaces) ด้วยการสร้างองค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทนในการมีตัวตนของ
ผู้สูงอายุในสังคม ประการท่ีสอง มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุโดยรัฐท าหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุและการสนับสนุนให้มกีารจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
รวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากท่ีสุดในประเทศไทย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) ประการท่ีสาม มาตรการ
สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมศัีกยภาพ โดยผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์
ต่างๆในชุมชน  นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอีกด้วย  และประการท่ีส่ี การสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ โดยผู้สูงอายุจะมีกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนในการฟังข่าวประชาสัมพันธ์
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และใช้เป็นเคร่ืองมอืในการส่ือสาร (สุคี ศิริวงศ์พากร,2556) การสร้างพืน้ท่ีของผู้สูงอายุโดยใช้ส่ือเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพือ่ให้สังคม
ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสารท่ีจ าเป็นได้ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุและอาจน าไปสู่การแนะน าหรือการว่าจ้างงานท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ เพื่อให้ผู้ สูงอายุได้เข้า
มายังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู่นั้นยังขาดประสิทธิภาพท าให้การเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้สูงอายุยังท าได้ไม่เต็มท่ี แต่ในขณะท่ีการสร้างพื้นท่ีในทางทฤษฎีเช่ือว่า หากมีการสร้างพื้นท่ีจะก่อให้เกิดพื้นท่ีในการแสดง
ตัวตนในการเป็นสมาชิกของสังคมและแสดงศักยภาพในการท าประโยชน์ให้กับสังคม จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามี
บทบาทในสังคมมากข้ึนด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสนใจศึกษาในพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ีมี ผู้สูงอายุมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิด
เป็นร้อยละ 31.9 ซ่ึงผู้สูงอายุเกินกว่าคร่ึงเป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69ปี) และจากการส ารวจยังพบว่าเป็นผู้สูงอายุวัยต้นมีสุขภาพดี 
(ธชา รุญเจริญ, 2560) และเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุในช่วงวัยอ่ืนเช่นกัน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) ส่วน
ใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงคัดเลือกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อันดับแรกท่ีมี ผู้สูงอายุวัย
ต้นมากท่ีสุดเป็นพื้นท่ีในการวิจัยได้แก่ นครราชสีมา  ขอนแก่น อุบราชธานี โดยศึกษาในประเด็น เงื่อนไขการสร้างพื้นท่ี วิธีการ
สร้างพื้นท่ี  แนวทางการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ
การขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุได้ 

 

วัตถุประสงค ์ของบทความ 
1.เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการสร้างพื้นท่ีและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและ

สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างพื้นท่ีของ ผู้สูงอายุเพื่อยัง คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 สร ุปผล  
การวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขส าคัญและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย

ใช้แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre) เป็นแนวคิดหลักในการอธิบาย ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ 
ระยะเวลาช่วง พ.ศ. 2550-2559 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงผลการพัฒนาผู้สูงอายุใน
อดีตเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพือ่ยังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจบัุน
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) 

โดยเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) ความถูกต้องน่าเช่ือถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4)  ความหมาย (Parry Scott, 
1990) ซ่ึงผู้ศึกษาคัดเลือกเอกสารหลัก ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.2552 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552) 
2. โครงการสร้างระบบติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะท่ีสอง  ( วิ

พรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน,2557) 
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4. รายงานผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรในประเทศไทย สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2554) 

5. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย,2558) 

6. แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre,1991)    
7. ดุษฎีนิพนธ์เร่ืองการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร  (ประพนธ์ 

เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558).  
8. รายงานการวิจัยรายสูง วัยอย่างมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เล็ก สมบัติและคณะ, 2554)   
9. บทความเร่ือง The Production of Space in Children's Social Work: Insights from Henri Lefebvre's 

Spatial Dialectics ซ่ึงเป็นการวิจัยเอกสารด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการผลิตพื้นท่ีเพื่อท างานด้านสังคม
สงเคราะห์ในกลุ่มเด็กโดยใช้แนวคิดของอองรี เลอแฟบ เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ (Dharman Jeyasingham, 2013) 

10.เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558) 

11.งานวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธ์ร ะหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กิจปพน ศรีธานี, 2560) 

12.รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถ่ินใน 
จังหวัดนครราชสีมา (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล, 2555) 
 13.การวิจัยเร่ือง “ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ” (ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, 2555) 

อองรี เลอแฟบ ( Henri Lefebvre)  ได้แบ่งความหมายของพื้นท่ีเป็น 3 ระดับ คือ 1)  พื้นท่ีทางกายภาพ 
(Physical Space) หมายถึงพื้นท่ีท่ีเป็นธรรมชาติด้านกายภาพ  2) พื้นท่ีทางความรู้สึกนึกคิด ( Mental Space) เป็นการ
รับรู้พื้นท่ีทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ี ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโป ร่ง 3)  พื้นท่ีทางสังคม (Social 
Space / Social Practice) คือพื้นท่ีท่ีถูกประกอบข้ึนด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้าง อุดมคติ จึงมี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของสังคม ส่วนท่ีเก่ียวกับการให้ความหมายแก่พื้นท่ี อองรี เลอเฟป ( 1991) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือช่ือ The production of space ว่า พื้นท่ีไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมศิาสตร์ รวมท้ังมิได้มีลักษณะเป็น
กลางด้วย ( neutral) แต่พื้นท่ีเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอ านาจต่างๆ ในสังคม พื้นท่ีจะถูกผลิต ( produce) และผลิตซ้ า 
( reproduce) ให้กลายเป็นพื้นท่ีทางสังคมแบบต่างๆตามแต่อ านาจของกลุ่มผู้สร้าง พื้นท่ีทางสังคมจึงเป็นความหลากหลาย
ท้ังท่ีเกิดข้ึนเอง และเกิดจากผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวัฒนธรรม พื้นท่ีทาง
สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พลังการผลิต ท้ังจากความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้เงื่อนไข ประวัติศาสตร์ ซ่ึงก าหนดโครงสร้างของสังคมและการเมืองว่าใคร
เป็นผู้ผลิตพื้นท่ีและผลิตพื้นท่ีในรูปแบบใด พื้นท่ีสังคมดังกล่าวถูกสร้างโดยการเช่ือมประสานเข้าด้วยกัน ดังนั้นพื้นท่ีแต่ละ
แห่งจึงมีความสืบเนื่องของกิจกรรมทางสังคม การเมือง และการผลิตทางเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีเบ้ืองต้นจึงมุ่งวิเคราะห์พื้นท่ีทางสังคมในประเด็นการรวมกลุ่มในการจัด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติการของผู้สูงอายุเพื่อสร้างสัญลักษณ์พื้นท่ีกระท าการของกลุ่มตนว่าเป็นกลุ่มท่ียังคงสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเบ้ืองต้น 
  

เมื่อ วิเคราะ ห์ข้อมูลบ ริบทของ ผู้สู งอา ยุในภาคตะวันออกเฉี ยงเ หนื อ พ บว่า  กลุ่ม ผู้สู งอา ยุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความฉลาดทางสุขภาพก็จะช่วยชะลอการเส่ือมถอยนั้นได้หรือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ซ่ึง
คุณสมบัติท่ีส าคัญประการหนึ่งของการท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถยัง คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้คือมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงได้ (กิจปพน ศรีธานี,2560) และจากรายงานการสังเคราะห์บทเรียน“การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้เกิด
การจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาอาชีพรายได้ และการเตรียมความพร้อมก่อนวัยให้กับผู้ท่ีก าลังจะก้าวเข้าสู่การ
เป็นผู้สูงอายุเพื่อสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริ
กุล, 2555) จึงน ามาสู่ฐานการวิเคราะห์ถึงแนวทางในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 : การวิเคราะห์แนวทางในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 

พื้นที่ทาง
ความรู้สึก 

นึกคิด 

พื้นที่ทางสังคม 

พื้นที่ทาง
กายภาพ 

 การรวมกลุ่มเพือ่ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของภาครัฐ 

 การปฏิบตัิการเพื่อสร้างสัญลักษณ์การเป็นกลุ่มท่ีสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้ 

โดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพืน้ท่ี 

รัฐจะให้ความสนใจพ้ืนท่ี
กระท าการเพราะสร้าง
ประโยชน์ให้รัฐได้ 

การรวมกลุ่มเพ่ือ 

ท ากิจกรรม 
 

การปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
สัญลักษณ์การเป็นกลุ่มท่ีสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมได ้
 

การมีสุขภาพดีและการมีอาชีพท่ีมีรายได้มั่นคง 

ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพ้ืนท่ี 
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ผลการวิเคราะห์การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการด าเนินมาตรการส าคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก การร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ข้ึนในความเข้าใจของคนในชุมชนอาจ
แตกต่างจาก “ชมรมผู้สูงอายุ” ในความหมายท่ีเป็นทางการท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย แต่ท้ายท่ีสุด
ค าจ ากัดความของชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ และเพื่อผู้สูงอายุ โดยต้องไม่มีการจ ากัดความว่าชมรม
ผู้สูงอายุเป็นของหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่จากการประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับท่ี 2 ระยะท่ีสอง พบว่า การสร้างชมรมผู้สูงอายุ
ยังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากข้ึนเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดันให้งานด้าน
ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง (วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ, 2556)  ประการท่ีสอง การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากท่ีสุดแต่กลับมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินต่ าท่ีสุดกว่าทุกภาค 
จากให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการสร้างพื้นท่ีให้เพิ่มข้ึนในเชิงจ านวนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะท าให้การกลไกในการ
ต่อรองไม่ประสบความส าเร็จแต่ผลผลิตในกลุ่มอาชีพควรต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย และสัดส่วนสภาวะการมีงาน
ท าของผู้สูงอายุจากปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน (กระทรวงแรงงาน, 2557) แต่ยังคงอยู่อัตราการถูกจ้างงานท่ีต่ า คือ ร้อยละ 
19.2 ท้ังนี้ก็อาจจะเกิดสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดทักษะการท างานท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบันหรือตลาดงานในระบบ
ทุนนิยม (Capitalism) เป็นต้น ดังนั้น ควรต้องมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ีต้องการท างานมีโอกาสในการท างานเชิงเศรษฐกิจท่ี
เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ประการท่ีสาม การรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ต่างๆ แต่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนไม่มากเท่าท่ีควร ท้ังนี้อาจจะเกิดจากคนไทยรุ่นหลังเร่ิมมีทัศนคติในทางลบต่อ
ผู้สูงอายุมากข้ึนสะท้อนถึงกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสบริโภคนิยมท่ีเน้นความส าเร็จเชิงเศรษฐกิจ หรือความส าเร็จเชิงวัตถุ ส่งผลให้
คุณค่าของผู้สูงอายุลดลงจากในอดีตการมองผู้สูงอายุในเชิงลบจะย่ิงท าให้การดึงพลังหรือภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมา
ใช้ในการพัฒนาสังคมเป็นไปได้ยากข้ึน และอาจส่งผลให้เกิดอคติหรือเกิดการกีดกัน (social exclusion) ไม่ให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาท
ในทางสังคม (สุรสิทธ์ิ วชิรจร, 2553) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อสร้างพื้นท่ีในการสะสม
ความรู้ของผู้สูงอายุด้วยการให้ผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียนไว้และสร้างกระบวนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการให้ผู้สูงอายุมีโอกาส
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ท่ีสนใจซ่ึงมีผู้สูงอายุเข้ามาร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก แต่
ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานคลังปัญญา (ส านักส่งเสริมพิทักษ์ผู้สูงอายุ , 2554) พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาต่อผู้สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว้ เพียงร้อยละ 5.9 เท่านั้น ประการท่ีส่ี  กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนของผู้สูงอายุในการฟังข่าว
ประชาสัมพันธ์และใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารด้วย โดยผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากโดยเฉพาะด้านร่างกาย
จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและส่ือท่ีต้องการ และสามารถใช้ส่ือติดต่อ/ส่ือสารกับครอบครัว เครือญาติและกลุ่มของตนเองได้ แต่
ผู้สูงอายุยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการใช้ส่ือท่ีทันสมัยประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากขาดทักษะ (สุคี ศิริวงศ์พากร, 2556)  และส่ือท่ีนิยมใช้
การรับความรู้และข่าวสารจึงเป็นส่ือประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และส่ิงพิมพ์เป็นส าคัญ ในขณะท่ีรัฐได้สนับสนุนให้มีรายการโทรทัศน์เพื่อ
ผู้สูงอายุเช่นกัน แต่จากประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฯ พบว่า รายการเก่ียวกับผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการส่งเสริมรวมท้ังยังไม่ได้มีการ
ก าหนดสัดส่วนของรายการด้านผู้สูงอายุ และยังไม่ได้มีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้างพื้ นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ
โดยใช้ส่ือเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสาร
ท่ีจ าเป็นของผู้สูงอายุได้ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุอาจน าไปสู่การแนะน าหรือการว่าจ้างงานท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองได้ การเกิดเครือข่ายทางสังคมในลักษณะนี้อาจจะไม่จ าเป็นต้องพบปะกันมาก่อนแต่ใช้วิธีการส่ือสารผ่านส่ือท่ีรับร่วมกัน การมี
เครือข่าย (Social Network) เปรียบเสมือนการมีเพื่อนร่วมอุดมคติหรือมีพันธมิตรท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็นท่ีพึ่งของกันและกัน  

เงื่อนไขส าคัญในการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีจะทรงพลังในการสร้างพื้นท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมี ศักยภาพ ซ่ึง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
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และจิตดี รวมถึงมีแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพตามความ รู้ความสามารถท่ีมี จึงจะท าใ ห้ผู้สูงอายุ มี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้  

วิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ 1.การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอ านาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ตลอดจนสามารถสร้างพลัง
อ านาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2.การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ใกล้กับรัฐ  ด้วยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นท่ีให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น แนวทางการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ การสร้างทางเลือกให้กับตนเองว่าจะเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านใดให้กับ
ตนเองและสังคม หากพิจารณาว่ายังเป็นผู้มีความสามารถในการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจได้ ภายใต้การเผชิญกับสภาวะปัญหาการถูกลด
คุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนมาภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรสูงอายุกับ
ประชากรวัยอ่ืนๆและกลุ่มอ านาจท่ีหลากหลายได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มนายทุน เป็นต้น ผู้สูงอายุท่ียังมีศักยภาพ หมายถึง ยังคงมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการท าประโยชน์ต่อสังคมได้ก็ไม่ได้จ านนต่อสภาวะดังกล่าว แต่ได้พยายาม
แสวงหายุทธวิธีต่าง ๆ  ในการต่อสู้ด้ินรนเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์และมีคุณค่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีก าลังเผชิญกระบวนการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 

 ในกรณีของผู้สูงอายุการสร้างพื้นท่ีทางสังคมเกิดข้ึนผ่านการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับคุณค่าของรัฐ ท่ี
พยายามเสนอให้กับสังคมได้รับรู้ คือ การเป็นผู้มีคุณค่าท่ียังคุณประโยชน์ต่อสังคม และจัดวางตนเองใกล้ชิดกับอ านาจรัฐเพื่อเปิด
พื้นท่ีทางสังคมของตนเองคือการวางยุทธวิธีในการสร้างพืน้ท่ีของตนให้สอดคล้องกับยุทธวิธีของภาครัฐ การสร้างพื้นท่ีทางสังคม
โดยจัดวางความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับรัฐจึงเป็นลักษณะการต่อสู้เพื่อสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ในการสร้างพื้นท่ีการนิยาม
การต่อรองภาพลักษณ์ใหม่ของตน ในท่ามกลางการถูกนิยามจากคนอ่ืนท าให้การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องไม่หยุดนิ่ง (contested space) และขอบเขตของพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจะต้องไม่ตายตัว ต้องสามารถปรับเปล่ียนไป
ตามการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขท่ีสังคมต้องการอย่างเหมาะสม  

การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจึงต้องถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้ าสร้างใหม่อย่างหลากหลายในฐานะยุทธวิธี
ของการต่อรอง เพื่อแก้ไขปัญหาการลดคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมและเพื่อเป็นการยังคุณประโยชน์ของผู้อายุ
ด้วย ท้ังนี้ในเร่ืองของกลุ่มและเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซ่ึง
กลุ่มและเครือข่ายเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีโยงใยของสรรพส่ิง แล้วสร้างภาระหน้าท่ีเชิงปฏิสัมพนัธ์ต่อกันจนเสมือน
ตาข่ายท่ีโยงใยและซับซ้อน และเหมือนห่วงโซ่ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีการสานต่อการอย่างแนบแน่น แต่มีความยืดหยุ่นและมี
ความเป็นอิสระในตนเอง โดยเป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีมิ ติการเ ช่ือมโยงใน
รูปแบบต่าง ๆ ท้ังในด้านการสนับสนุน การจัดต้ัง การสร้างพลังและการเกิดข้ึนโดยความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหาเช่นเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มและเครือข่ายท่ีเล็งเห็นความส าคัญ คุณค่า
ผู้สูงอายุ โดยพยายามผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทุกแห่งหนสามารถถูก
ประดิษฐ์ข้ึนเป็น “พื้นท่ีทางสังคม” หรือ “พื้นท่ีชนิดพิเศษ” ได้หากมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดข้ึนในบริเวณดังกล่าว เป็น
การมองพื้นท่ีในฐานะท่ีถูกสร้างข้ึนในความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่า
และยังประโยชน์ของผู้สูงอายุท่ีมีต่อสังคม (กาญจนา แก้วเทพ ,2544) สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในการศึกษาคร้ังนี้มุ่งสนใจศึกษาในประเด็นวิธีการต่อรองด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การรวมกลุ่มและเครือข่าย
ท่ีสนับสนุนเพื่อสร้างพลังอ านาจในการต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับภาครัฐ ด้วยการสร้าง ยุทธวิธีใ ห้
สอดคล้องกับยุทธวิธีของรัฐ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปประเด็นเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

1) เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากข้ึนเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดัน
ให้งานด้านผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นควรเป็นงานท่ีเสริมพลังบวกให้กับผู้สูงอายุและงานท่ีใ ห้บริการแก่สังคมตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับผู้สูงอายุโดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย 
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเช่ือในพลังความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีและสร้างความตระหนักถึงความรู้ของผู้สูงอายุว่า

ยังคงคุณค่าต่อสังคมให้คนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์ว่าความรู้ดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ส่ือออนไลน ์
4) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงส่ือออนไลน์ท่ีทันสมัยเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
5) ให้ความรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง 

รวมถึงกลุ่มผู้ท่ีก าลังเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นโยชน์ได้ต้องมีศักยภาพในการรักษาสุขภาพให้เส่ือมถอยช้าลง 
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