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อาศิรวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ยี่สิบแปดกรกฎาคมบรมสมัย
ปวงราษฎร์ไทยน้อมบูชิตอดิศร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงราชย์สืบสันติจักรีวงศ์
ทรงด�ำรงหลักชัยมิ่งไอศูรย์
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ณ วาระเฉลิมชนมพรรษาพระภูธร
ขอน้อมเกล้า ฯ ถวายพระชัยพรทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รศ. ดร.ประสงค์ รายณสุข ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
มศว และเครื อ ข่ า ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
(Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand
Annual Conference: A better way for social impact creation and
social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มศว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภณัฐ สุริโยดร นักเรียนชั้น
ม.3/341 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 14 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มศว ขอแสดงความยินดีกบั นิสติ ชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ได้แก่ นางสาวศิรวิ รรณ ไทยภักดี นางสาวนันธิญา นวลประเสริฐ นางสาว
พิมพ์ชนก ชัยยงยุทธ นางสาวพิชญ์สกุ านต์ เสาวคนธ์ ทีส่ ามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2018 ณ
ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วม
เข้าแข่งขันทั้งหมด 74 ทีม ภายใต้การควบคุมทีมของ ผศ.ดร.นันทรัตน์
ณ นครพนม

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
รัฐบาลจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับ
ธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ท�ำการและ
อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
2. กิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning
3. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในนามประชาชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ
ท้องสนามหลวง และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย แต่งกายด้วย
โทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำ
เดือนสิงหาคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2561 ชมรมฯ พาสมาชิกจ�ำนวน 28 คน
ไปปฏิบตั ธิ รรม ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์
เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี และได้มอบเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายให้
ศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นเงิน 36,500 บาท นอกจากนี้ยังร่วมท�ำบุญสร้าง
ศาลาอีก 3,000 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน ในวันเดินทางกลับ ผศ.
ระวีวรรณ พันธุ์พานิช ในฐานะคนเมืองจันทบุรี พาไปรับประทาน
ก๋วยเตีย๋ วหมูเลียงทีท่ า่ ใหม่ ซือ้ ของตลาดน�ำ้ พุ แวะร้านวิบลู ย์สขุ ได้กระจาย
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รายได้กนั เต็มทีแ่ ละ อ. ดร.พรรณี บุญประกอบ เขียนประสบการณ์ทไี่ ป
ปฏิบัติธรรมในฉบับนี้ ชมรมฯ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ชมรมฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.พลับพลึง
คงชนะ บรรยาย เรือ่ ง “ขุนนางมุสลิมเชือ้ สายอิหร่าน” และ รศ.ดร.โกสุม
จันทร์ศริ ิ ร้องเพลงชุด บุพเพสันนิวาส ได้รบั ทัง้ ความรู้ ความบันเทิงใจกัน
โดยทัว่ หน้า ชมรมฯ ขอขอบคุณอาจารย์ทงั้ สองท่านมา ณ ทีน่ ี้ ในทีป่ ระชุม
ผศ.วัลลีพนั ธ์ สถิตยุทธการ ชืน่ ชมการบรรยายและประทับใจเสียงเพลง
จึงนัดน�ำเที่ยวตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส โปรดติดตามก�ำหนดการ
ทางไลน์ของชมรมฯ และขอขอบคุณ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ คุณไพฑูรย์
รัตนศิริ ที่ช่วยเตรียมคาราโอเกะไว้อย่างเรียบร้อย
ตามที่ชมรมฯ ได้เสนอโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
“ชีวติ เป็นสุขได้ดว้ ยตนเอง” และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ผูส้ งู อายุ ประจ�ำปี 2561 กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ บัดนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้อนุมัติโครงการ
และงบประมาณแล้ว ในวงเงิน 85,200 บาท ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดการจัด
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 ก�ำหนดจัดวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม
2561 การบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง “การช่วยผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเบือ้ ง
ต้น”
กิจกรรมครั้งที่ 2 ก�ำหนดจัดวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561
การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ”
โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กิจกรรมครั้งที่ 3 ก�ำหนดจัดวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน
http://seniorclub.swu.ac.th
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2561 การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสร้างเสริมศักยภาพ
ทางกาย” โดย นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก
ส่วนก�ำหนดการและสถานที่จัดจะแจ้งให้สมาชิกทราบทางจดหมาย
ข่าวเดือนสิงหาคม และทางไลน์ชมรมฯ เมื่อจัดหาสถานที่เหมาะสมได้
เรียบร้อยแล้ว
ในการได้รับเงินสนับสนุนนี้ ชมรมฯ ขอขอบคุณ อ. ดร.ละเอียด
รักษ์เผ่า ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. สนอง โลหิตวิเศษ
และทีมงาน ที่ช่วยกันคิดโครงการจนได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึง คุณอุปถัมภ์ พรรณสังข์ ที่แนะน�ำให้ชมรมฯ เป็น
สมาชิกของกรมกิจการผู้สูงอายุ
สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม
ข้าราชการบ�ำนาญและข้าราชการบ�ำนาญของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
เสนอขอให้รัฐบาลจ่ายเงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ จ�ำนวน 15 เท่า ของเงิน
บ�ำนาญ ในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ให้ข้าราชการบ�ำนาญอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่เคยจ่ายไปแล้ว ครั้งละ 200,000 บาท เมื่อข้าราชการบ�ำนาญมีอายุ 60
ปี และอายุ 65 ปี ทั้งนี้ การจ่ายครั้งใหม่อาจด�ำเนินการจ่ายครั้งใหม่เมื่อ
ข้าราชการมีอายุ 70 และ 75 ปี ตามความเหมาะสม นอกจากนั้น ยัง
เสนอให้ลดดอกเบี้ยให้ข้าราชการบ�ำนาญที่กู้เงินโดยใช้บ�ำเหน็จตกทอดค�้ำ
ประกัน ให้ต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นพื้นฐานในการกู้เงินจากธนาคาร ทั้งนี้
อาจก�ำหนดให้การกู้เงินดังกล่าวกู้จากธนาคารของรัฐก็ได้
สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย จึงขอให้สมาคม ชมรม
ข้าราชการบ�ำนาญ และข้าราชการบ�ำนาญของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
สนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ด้วยการลงนามรวมกัน โดยระบุ
6
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ชื่อ- ชื่อสกุล ต�ำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการนั้นๆ ก่อนเกษียณอายุราชการ
และส่งตรงไปยังส�ำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
หากสมาชิกหรือข้าราชการบ�ำนาญท่านใดเห็นด้วยในหลักการดัง
กล่าว ชมรมฯ ได้ขออนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว วางแฟ้มเอกสาร
ลงนามไว้ที่โต๊ะชงกาแฟ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ชมรมฯ
จะรวบรวมรายชื่อ เพื่อจัดส่งไปยังส�ำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) ต่อไป
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการ
รักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะสมองเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน ตลอดจนผู้สูงอายุ ที่ป่วยและรับประทานยา
มากกว่า 4 ชนิดขึ้นไป โดยเปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00
- 16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02354 8108 ต่อ 2128 หรือ 061
951 9426
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้า
ชมรมฯ ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หาก
ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์
ผศ. บังอร  เสตนนท์
รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี
อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ
รศ. ชวลี  ดวงแก้ว
ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
อ. มารศรี  บัววราภรณ์
รศ. ดร.ธวัช  บุรีรักษ์
ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
อ. พินิจ  เจริญชาศรี
อ. เกษม  สุนันทเกษม
ผศ. ดร.นันทนา  วงษ์อินทร์
ผศ. เรวดี  เศวตเศรณี
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกรกฎาคม
ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์		
ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์		

สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

										

1. รศ. ชวี  เกาชวัต
3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. รศ. ดร. ประสงค์  รายณสุข
7. คุณปรีดา  อ้วนล�่ำ
9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย
11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์
13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
15. รศ. เกษร  พะลัง
17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร
19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา
21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตน์
25. ผศ. นงเยาว์  กอสนาน
27. อ. กนกพร  มหากนก
29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์
31. รศ. วิริยา   สุขวงศ์
33. คุณจรวยพร  อุไรพงษ์
35. รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล
http://seniorclub.swu.ac.th

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ
4. ผศ. อลิศรา  เจริญพานิช
6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
8. อ. สิริวรรณ  ฉันทะสานนท์
10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล
12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา
14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์
16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา
18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง
20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ
26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข
28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี
30. ผศ. ยืน  ปาระเคน
32. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
34. คุณสมพร  อ่วมพันธ์
36. คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�ำ
รศ. เรณู  ศรส�ำราญ
ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์
รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
ผศ. ดร. พรหมธิดา  แสนค�ำเครือ
ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล
รศ. วันดี  ศรีสวัสดิ์
ผศ. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

55. ผศ. ญาณิสา  บูรณะชัยทวี
57. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
59. คุณญานิน  สินเจริญ
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38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

อ. ดร. สธญ  ภู่คง
อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร
ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร
คุณจุรีย์  เลาหพงษ์
รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช
อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
อ. พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์
ผศ. กวี  วรกวิน
อ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร

56. อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
58. อ. เกษม  สุนันทเกษม
60. อ. ดร. วิน  วินิจวัจนะ
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
พึงหวงแหนและรักษาภาษาไทยไว้ให้ดีและแข็งแรง
“...ภาษาไทยนัน้ เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ของชาติ ภาษาทัง้ หลายเป็น
เครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็นทางส�ำหรับแสดงความเห็นอย่าง
หนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึง
จ�ำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี ประเทศไทยนัน้ มีภาษาของเราเองซึง่ ต้องหวงแหน
ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่วา่ เขาก็ไม่แข็ง
แรง เขาต้องพยายามหาทางสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่
มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้...”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต

1

1. เมื่อวานไม่สามารถ กลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้
ท�ำสิ่งดีๆ ต่อไป
2. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้ คือ “ตัวคุณ”
3. เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น คือ “ไปหลงรัก” และ
“ไปหลงเกลียด”
4. ความสบายใจไม่ได้เกิดจากท�ำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่
ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจ เราไปทั้งหมด
5. ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูก ความคิดใครถ้า
ความคิดนั้นไม่เหมือนเรา
6. อ่านหนังสือออกส�ำคัญ อ่านเหตุการณ์ออกส�ำคัญกว่า อ่านคนอื่น
ออกส�ำคัญยิ่ง อ่านตนเองออกส�ำคัญที่สุด
7. ถ้าคิดได้ให้ชว่ ยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ชว่ ยท�ำ ถ้าท�ำไม่ได้ให้ความร่วมมือ
ถ้าร่วมมือไม่ได้ให้ก�ำลังใจ แม้ให้ก�ำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่ง
8. ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ใจก็เย็น อภัยได้ใจก็สงบ
9. เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน�้ำ ฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่ง
1

12
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ของใจฉันนั้น
10. ไม่ใช่ความทุกข์ทที่ ำ� ให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากท�ำให้
เกิดความทุกข์
11. รู้จักให้รู้จักรับ รู้จักปรับรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งรู้จักได้ รู้จักแข็ง
รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข
12. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่า
รู้จักตนเพียงคนเดียว
13. เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า คนเราเกิด
มาถึงเวลาก็ต้องไป
14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลา สิ่งที่หนีไม่ได้คือความตาย สิ่งที่ชื้อไม่ได้
คือชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน สิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง
15. ไฟไม่ได้ร้อนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใดๆ ก็ไม่ท�ำให้เรา
หนักถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก
16. ก�ำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้าง
มันขึ้นเอง
17. บางครั้งก�ำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเอง
ด้วย
18. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะ
ต้องพบเจอ
19. คนมีปญ
ั ญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหา คนขาดปัญญามัก
มองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส
20. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธแต่ผิดที่เราไม่ขอโทษ
กัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปฏิบัติธรรม น�ำสุข

อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ

2

ชมรมผู้สูงอายุ มศว พาสมาชิกและผู้สนใจ จ�ำนวน 28 คน (อายุ
สูงสุดคือ 85 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 36 ปี) ไปปฏิบัติธรรมที่ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ต.
เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม
2561 ทางศูนย์ฯ แบ่งกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ติ ามบัตรหมายเลขทีต่ ดิ เสือ้ บัตรสีเหลือง
คือ ผู้ที่เคยมาปฏิบัติที่ศูนย์แล้ว บัตรสีชมพู คือผู้ที่เคยปฏิบัติที่อื่นแต่ยัง
ไม่เคยมาปฏิบัติที่ศูนย์ และบัตรสีฟ้า คือ ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติที่ใดมาก่อน
ผู้เขียนอยู่ในกลุ่มบัตรสีชมพู ทันทีที่ไปถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ สิ่ง
ที่คาดไม่ถึงก็คือ เป็นสถานที่สัปปายะ (แปลว่า สบาย) มากๆ ส�ำหรับคน
ที่ยังมีกิเลสอยู่บ้าง ที่ยังรักความสะดวก สบาย สงบ สะอาด และสวยงาม
ทีน่ มี่ ใี ห้อย่างครบถ้วน บริเวณศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมล้อมรอบไปด้วยทิวเขาทีย่ าว
ลดหลัน่ สลับซับซ้อนสวยงามมากเกินค�ำบรรยาย ทีพ่ กั และทีป่ ฏิบตั ธิ รรมอยู่
ในอาคารเดียวกัน เป็นอาคาร 4 ชั้น พวกเราพักกันที่ชั้น 2 และ 3 ห้อง
พักมีห้องน�้ำในตัว มีเตียงนอน 2 เตียง มีเครื่องนอนครบชุด สะอาดและ
สะดวกสบายมากๆ ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ชั้นบนสุด มีบริเวณให้เดินจงกรมและ
นัง่ สมาธิได้อย่างสบาย สิง่ ทีอ่ าจจะรบกวนสายตาผูป้ ฏิบตั ธิ รรมบ้างเห็นจะ
เป็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ที่สวยงามมาก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
บรรยากาศที่นี่ อากาศเย็นสบายหลังฝนตก แต่ถ้ามีแดดก็จะร้อนพอควร
ตอนเช้าจนถึงสายๆ จะเห็นสายหมอกเรี่ยอยู่บนทิวเขา สงบและสวยงาม
มาก
2
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ห้องอาหารอยู่อีกอาคารหนึ่งใกล้ๆ กัน มีชุดเครื่องใช้ในการรับ
ประทานอาหารให้คนละ 1ชุด อาหารเช้าเป็นข้าวต้ม อาหารกลางวันมี
กับข้าวหลายอย่างพร้อมขนมหวาน และผลไม้ อุดมสมบูรณ์มาก ตอนเย็น
ไม่มีอาหารเย็น มีแต่น�้ำปานะ ถ้าใครไม่รับศีล 8 มื้อเย็นต้องเก็บอาหารไว้
เองตั้งแต่กลางวัน อาหารไม่มีข้อห้ามเรื่องเนื้อสัตว์
ตารางการปฏิบัติธรรมประจําวัน
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 - 07.00 น. สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 11.00 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อน
13.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม สอบอารมณ์
17.00 - 18.00 น. ดื่มน�้ำปานะ
18.00 - 21.00 น. สวดมนต์ ฟังธรรม ไขปัญหาธรรม ปฏิบัติธรรม
21.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อน
การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ผู้เขียนและผู้ร่วมปฏิบัติทุกคนได้รับความ
เมตตาเป็นอย่างยิง่ จากท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม และพระมหาอุทยั
กันตวีโร ซึ่งท่านคอยให้ค�ำแนะน�ำตลอดเวลาการปฏิบัติ รวมเวลาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 2 วันครึ่ง พวกเรามีโอกาสได้รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 อย่าง
เคร่งครัด และกระท�ำโดยสมัครใจ มีการสวดมนต์พร้อมค�ำแปลในบทต่างๆ
ท�ำให้เราเข้าใจความหมายของบทแปลและซาบซึ้งในบทสวดนั้นๆ การ
ปฏิบัติใช้หลักการเจริญสติ เฝ้าดูเฝ้ารู้อาการของกายและใจอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ความเพียร มีการสอบอารมณ์ทกุ วัน คือก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั เิ ข้าไปพบ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ท่านพระอาจารย์มานพครั้งละ 6 คน ให้เดินจงกรมให้ดูเป็นรายคน และ
สอนภาคปฏิบัติในการนั่งสมาธิ ในการเดินจงกรม ท่านสอนการวางเท้า
การถ่ายน�ำ้ หนักตัว การเคลือ่ นตัว การก้าวเดินให้ถกู วิธี การรูต้ วั ทุกขณะจิต
ในขณะที่หยุดนิ่งและเคลื่อนตัว พระอาจารย์มีเมตตามาก สอนเป็นราย
บุคคลจนเรามัน่ ใจว่าเดินได้ถกู ต้อง รวมทัง้ การนัง่ สมาธิกำ� หนดรูล้ มหายใจ
เข้าออกด้วย
การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
ตรงในเรื่องของการปฏิบัติ อาจคิดไปเองว่าเป็นเรื่องยากและคงท�ำไม่ได้
การได้มาสัมผัสโดยตรงครัง้ นีจ้ ะช่วยยืนยันว่าการปฏิบตั ธิ รรมเป็นของคูค่ วร
กับการด�ำเนินชีวิต ไม่มีอะไรน่ากลัวหรือยาก เป็นการพักและฝึกจิตให้อยู่
กับตนเอง เป็นการฝึกสติของเราให้ตั้งมั่น ให้รู้ตัว ให้หยุดพิจารณา ให้
ท�ำอะไรช้าลง จิตใจของผู้ปฏิบัติจะค่อยๆ เปลี่ยนไปสงบขึ้น มีเมตตามาก
ขึ้น และเกิดปีติ (ความปลาบปลื้มใจ ความอิ่มใจ) ยินดี มีความสุข จิตใจ
แจ่มใส ในการมาปฏิบตั แิ ละร่วมท�ำบุญในครัง้ นี้ หลายท่านปรารภว่าให้การ
ปฏิบัติเข้มข้นขึ้นไปอีก คือ 10 วัน ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกท่านที่ได้
ไปปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ เชือ่ ว่าทุกท่านคงจะมีแต่ความโปร่งเบาสบายและมี
ความสุข ดังทีท่ า่ นผูร้ ไู้ ด้กล่าวไว้วา่ “ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมย่อมพบแต่ความสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”
(หากท่านผู้อ่านสนใจรายละเอียดอื่นๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้กับ
ผู้ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมโดยตรง)
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สังคมผู้สูงวัย

3

ประเทศไทยเรามีปัญหาส�ำคัญๆ หลายประการที่รอการแก้ไข และ
การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตข้างหน้า
เฉพาะปัญหาทีม่ นี กั วิชาการจ�ำนวนมากออกมาเตือนอยูเ่ ป็นประจ�ำก็
คือ ปัญหาทีป่ ระเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมของผูส้ งู วัยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางโภชนาการ และการแพทย์
ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในสังคมเดียวกัน ถูก
ประเมินว่าไม่มีความสามารถเพียงพอจะเลี้ยงดูผู้สูงวัยเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นรายได้ที่มากพอกับการเสียภาษีแก่รัฐเพื่อใช้เป็นสวัสดิการสังคม หรือ
ความสามารถในประกอบการทางธุรกิจใหม่ๆ
เนื่ อ งเพราะภาคอุ ต สาหกรรมประเทศ ยั ง คงเป็ น แค่ ผู ้ รั บ จ้ า ง
ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่เรียกว่า OEM: Original Equipment
Manufacturer หาได้เป็นเจ้าของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือต่อยอดการ
ผลิตสินค้าที่มากไปด้วยเทคโนโลยี และการออกแบบจนกระทั่งสามารถ
ลุกขึ้นเป็นผู้ว่าจ้างการผลิตเสียเองได้ เป็นต้น
แม้ปญ
ั หาของสังคมผูส้ งู อายุจะได้มกี ารพูดถึงกันมาก แต่ยงั ไม่มแี ผน
รับมืออย่างจริงจังกับอนาคตที่ก�ำลังคืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะกับปัญหา
ของผู้สูงวัยที่มีรายได้น้อย
สัปดาห์นี้ ทีมเศรษฐกิจ ขอมาจับเข่าคุยกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานมูลนิธิ
3

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2561. www.thairath.co.th/content/1310114   
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อิสรชนที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอดูผลการศึกษาที่
ดร.โสภณ ท�ำการรวบรวมไว้จากการไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศที่
ประเทศไทยเราอาจจะน�ำมาปรับใช้ได้
สถานการณ์ผู้สูงวัย
จากการศึกษา ดร.โสภณ พบว่าประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดน้อยลง
ขณะที่จ�ำนวนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แสดงว่าโครงสร้าง
ประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเดินเข้าไปสู่สังคมสูงอายุ (Aging
society) อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% มีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปีมากกว่า 7%
2. ระดับสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคม
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% หรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปี มากกว่า 14%
3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมาย
ถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 20%
ในหมู่ประเทศอาเซียนด้วยกัน สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เข้าสู่ระดับ
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มทีเ่ ร็วกว่าประเทศอืน่ ๆ ตามมาด้วยไทย บรูไน และ
เวียดนาม ตามล�ำดับ
รายงานของสหประชาชาติยังกล่าวด้วยว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศอาเซียน ส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่าง
18
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รวดเร็ว ทําให้จ�ำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ส่งผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างมากในแต่ละประเทศ
การมีอายุยืนยาวขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่ทําให้ประชากรสูง
อายุมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาได้จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบว่า
ทุกประเทศมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประชากรผูส้ งู วัยของไทยมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเมือ่ ปี 2513 ประชากร
ส่วนใหญ่ในไทยอยูใ่ นวัยเด็กเป็นส�ำคัญ สมัยนัน้ หลายๆ ท้องทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้า
ใช้ดว้ ยซ�ำ้ ไป ตกค�ำ่ ก็คงนอน กิจกรรมเดียวทีม่ กี ค็ งเป็น เรือ่ งบนเตียง  หรือ
เรื่องในมุ้ง ท�ำให้ประชากรออกลูกออกหลานกันมามากมาย
แต่พอถึงปี 2533 สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไป ประชากรเด็กเกิด
น้อยลง หลังการคุมก�ำเนิดประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง ประชากรที่เป็นเด็ก
หรือ เบบี้ ในยุคที่เรียกกันว่า เบบี้ บูมเมอร์ ก็เข้าสู่วัยท�ำงาน ท�ำให้ก�ำลัง
แรงงานของไทยเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่ยุคเบบี้บูมเมอร์ จะยุติลงในอีก 20 ปี
ต่อมา หรือประมาณปี 2553
เพราะเริ่มปรากฏชัดยิ่งขึ้นว่าไทยจะเข้าสู่ยุคประชากรสูงวัยกันมาก
ขึ้น ด้วยเหล่าเบบี้ เมื่อ 40 ปีก่อน เริ่มกลายเป็นวัยกลางคน และปรากฏ
ชัดว่าในไม่ช้าว่าคงจะกลายเป็นประชากรสูงวัย
ด้วยเหตุนี้ในอีก 20 ปีถัดมา หรือปี 2573 ก็จะมีประชากรสูงวัยเป็น
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดเข้ามาแทนที่ ประชากรสูงวัยเป็นประชากรที่ผลิต
น้อยลง แต่บริโภคมากขึ้น บ�ำนาญต่างๆ ที่ได้รับจะเพียงพอต่อประชากร
กลุ่มนี้หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
แต่โดยทีป่ ระเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้วมีรายได้มาก
ขึน้ แล้ว ก็คงสามารถเลีย้ งดูประชากรกลุม่ นีท้ ที่ ำ� คุณต่อประเทศชาติมามาก
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ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้
ไปดูตัวอย่างจากสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์มีโปรแกรมช่วยเหลือที่น่าสนใจมาก คือ
1. Medisave ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ ทีก่ ำ� หนดให้ประชาชน
ต้องจ่ายเงินประกันสุขภาพประมาณ 8-10.5% ต่อปี เพื่อเตรียมพร้อมเข้า
สู่สถานะผู้สูงวัย เพื่อจะได้มีเงินไว้รักษาตัว ที่ทางราชการจะร่วมให้การ
สนับสนุนด้วย
2. Enhancement for Active Seniors (EASE) ระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงความเป็นอยู่แก่ผู้สูงอายุ โดยรัฐออกเงินให้
95% ของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับวัย เช่น ราวบันได
ใหม่ ท�ำพื้นที่ไม่ลื่น ฯลฯ
3. ComCare Long Term Assistance ระบบการดูแลผู้สูงวัยใน
บ้านตนเอง ซึ่งจะได้เงิน 1,180 ดอลลาร์สิงคโปร์ (28,000 บาทต่อเดือน)
หากไม่สามารถช่วยตนเองได้ เจ็บป่วย และอาจมีเงินสนับสนุนทางอืน่ ด้วย
4. Silver Support Scheme รัฐบาลจ่ายเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ
300-750 ดอลลาร์สิงคโปร์ (8,300-18,000 บาท) ส�ำหรับคนแก่ที่มีราย
ได้ต�่ำสุด 20% แรกที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
5. Pioneer Generation Package ระบบดูแลผู้สูงวัยในฐานะผู้
บุกเบิกสิงคโปร์ (เกิดก่อน 31 ธันวาคม 2492) หรือผู้ที่เปลี่ยนมาเป็น
สัญชาติสงิ คโปร์กอ่ น 31 ธันวาคม 2529 จะได้รบั เงินไม่เกิน 800 ดอลลาร์
สิงคโปร์ (19,000 บาท) ต่อปี และอื่นๆ เป็นการเพิ่มเติม
6. Lease Buyback Scheme ระบบที่ผู้สูงวัยที่มีทรัพย์สินเป็นของ
ตนเอง เช่น ห้องชุด 4 ห้องนอน หรือน้อยกว่า ก็สามารถให้ทางราชการ
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เซ้งห้องชุดต่อเพื่อน�ำเงินมาใช้จ่ายแก่เจ้าของทรัพย์นั้นได้
7. Senior Citizen Concession Card ผู้สูงวัยมีสิทธิพิเศษในการ
จ่ายค่ารถค่าอื่นๆ ในอัตราต�่ำกว่าปกติ (ไม่ฟรี)
ตัวอย่างจากประเทศอื่นๆ
ยังมีโปรแกรมการช่วยเหลือผูส้ งู วัยในประเทศอืน่ ๆ ที่ ดร.โสภณ สรุป
ให้ดูด้วย ดังนี้:
1. บรูไน รัฐบาลมีโปรแกรมส�ำหรับผู้สูงวัย เช่น ละเว้นภาษี ระบบ
ดูแลสุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัย รวมทั้งให้เงินบ�ำนาญเดือนละ
6,000 บาท/คน
2. ฮ่องกง มีศูนย์รับเลี้ยงผู้สูงวัยในเวลากลางวันให้แก่ลูกหลานโดย
มีทั้งอาหาร กิจกรรมต่างๆ การให้ค�ำปรึกษา และอื่นๆ เสริมให้อีกด้วย
3. ญี่ปุ่น เริ่มใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งการให้บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพของผู้สูงวัย
4. ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะย่านมากาตี ทางราชการยังให้บัตรรักษา
พยาบาล บัตรดูหนัง เค้กวันเกิด และเงินอีก 100,000 เปโซ (60,000
บาท) เป็นเงินบ�ำเหน็จด้วย
5. ศรีลังกา มีเงินบ�ำเหน็จให้ประมาณ 20,000-50,000 บาท
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต�่ำพิเศษแก่ผู้สูงวัยอีกด้วย
6. ไต้หวัน ก�ำหนดให้ผสู้ งู วัยทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป ได้รบั การสนับสนุน
เช่น การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวทีด่ แู ลผูส้ งู วัย พร้อมมีโปรแกรม
ให้ผู้สูงวัยได้รับการดูแลโดยชุมชนที่ตนอยู่เอง นอกจากนี้ยังท�ำคล้ายใน
ญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยสนับสนุนการด�ำรงชีวิตของผู้สูงวัยด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตลาดที่อยู่อาศัยผู้สูงวัย
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งท�ำการส�ำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2537 พบว่าการสร้างโครงการที่อยู่อาศัย ส�ำหรับ
ประชากรสูงวัยนั้นยังมีน้อยมาก หรือแทบจะเรียกว่าไม่มีเลย แต่ปัจจุบัน
ได้เริ่มมีขึ้นบ้างแล้ว
โดยเฉพาะที่เป็นข่าวใหญ่ว่า หมอบุญ วนาสิน จะสร้างโครงการ
อาคารชุดส�ำหรับประชากรสูงวัยแถวคลองหลวง จ�ำนวนถึงราว 2,000
หน่วย ก็นับเป็นข่าวฮือฮามากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โครงการจัดสรรทั้งหลายก�ำลังด�ำเนินการอยู่ก็คือ
การพยายามสร้างห้องในทาวน์เฮาส์ หรือในบ้านเดี่ยวที่เหมาะสมส�ำหรับ
ผู้สูงวัย เช่น
1. ตั้งอยู่ชั้นล่างเพื่อไม่ต้องปีนป่าย
2. มีอุปกรณ์เสริมเพื่อการเดินเหิน การเคลื่อนย้ายประชากรผู้สูงวัย
3. มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมาสนับสนุน
4. มีระบบอัจฉริยะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดูแลผู้สูงวัย
5. มีพยาบาล หรือหน่วยฉุกเฉินประจ�ำการในหมู่บ้านไว้คอยดูแล
เป็นต้น
การด�ำเนินการในสิ่งเหล่านี้ จะท�ำให้หน่วยขายโครงการที่อยู่อาศัย
ประเภททาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นครอบครัวขยาย
ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังท�ำให้ชีวิตการท�ำงาน และการอยู่อาศัยร่วมกับผู้สูง
วัยง่ายขึ้นด้วย
ประเภทของที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัย
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กูรดู า้ นอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า ในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู วัย
ซึง่ อาจเป็นห้องชุด หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องในบ้านเพือ่ การอยูอ่ าศัยร่วมกัน
ของผู้สูงวัยนั้น เป็นลู่ทางการลงทุนที่ส�ำคัญในฐานะที่เป็น Market Niche
ส�ำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน ในภาวะทีบ่ า้ นจัดสรร และอาคารชุด
ขายได้ยาก ขายช้า การฉีกแนวมาสร้างบ้านผูส้ งู วัยอาจเป็นทางออกหนึง่ ที่
เป็นไปได้ และอาจท�ำให้สามารถซื้อง่าย-ขายคล่องได้ด้วยเช่นกัน
สินค้าที่ควรด�ำเนินการจึงน่าจะได้แก่ :
1. บ้านพักผู้สูงวัยที่ยังช่วยตนเองได้ดี
2. บ้านพักผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองได้บางส่วน
3. บ้านพักผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ (ติดเตียง)
4. บ้านพักส�ำหรับระยะสุดท้ายของชีวิต
นอกจากนี้ ยังอาจพ่วงบ้านพักชั่วคราวส�ำหรับผู้พักฟื้นไข้จากโรง
พยาบาล หรืออาจเป็นที่พักใกล้โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถท�ำการรักษา
ได้ทันท่วงที เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินการ ก็คือ
1. โอกาสทางธุรกิจจากการเปลีย่ นแปลงทัศนคติซงึ่ แทนทีจ่ ะอยูอ่ าศัย
แบบครอบครัวขยายก็มาเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สูงวัย
2. ทักษะของนักวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูง
วัยซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญ และจ�ำนวนนักวิชาชีพที่เพียงพอ
3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่สามารถบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้เป็น Market Niche ที่ให้ผล
ตอบแทนทีด่ กี ว่าการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยทัว่ ๆไป ซึง่ ก�ำลังล้นตลาดอยูใ่ นเวลานี้
ยิ่งกว่านั้น ในส่วนของผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนปล่อยเช่าได้ โดยไม่จ�ำเป็น
http://seniorclub.swu.ac.th
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ต้องมาอยู่อาศัยเองในช่วงแรกๆของการลงทุนด้วย
บ้านพักผูส้ งู วัยจึงถือเป็นช่องทางตลาดใหม่สำ� หรับนักลงทุน และนัก
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้สูงวัยที่มีรายได้น้อยท�ำอย่างไรดี
บางครั้งผู้สูงวัยก็หาทางออกแปลกๆ ให้ตัวเอง เช่น เคยมีข่าวว่า
ผู้สูงวัยญี่ปุ่นตบเท้าเข้าคุก หนีค่าครองชีพสูง บ�ำนาญต�่ำ
ในประเทศไทยทางออกที่เป็นไปได้ เช่น การบวชเป็นพระ หรือ
ส�ำหรับสุภาพสตรี ก็บวชชี ซึง่ ก็จะสามารถช่วยสนับสนุนผูส้ งู วัยให้สามารถ
ครองชีพตามอัตภาพได้ระดับหนึ่ง หากเป็นกรณีเจ็บป่วย และมีบัตรทอง
ยังสามารถได้รับการรับการรักษาพยาบาลได้อีกเช่นกัน
การที่ประเทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 10.5% หรือ 7.3 ล้าน
คนนั้น หากเป็นผู้สูงวัยที่ยากไร้ขาดที่พึ่ง น่าจะมีประมาณ 730,000 คน
หรือราว 10% ของผู้สูงวัยทั้งหมด
ในจ�ำนวนนีห้ ากต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการดูแลคนละประมาณ 500 บาท
ต่อวัน ก็จะเป็นเงินปีละ 79,935 ล้านบาท หรือราว 2.8% ของงบประมาณ
แผ่นดินปี 2561 เท่านั้น
นี่แสดงว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน!!
ยิ่งกว่านั้นหากคิด ณ อัตราคืนทุนที่ 10% เงิน 79,935 ล้านบาท
ก็จะเท่ากับ 799,350 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้อาจสามารถระดมทุนจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนในระยะยาวได้
จะเห็นได้ว่าการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงวัย ไม่ใช่เรื่องยากเย็น
ที่จะท�ำ  หากรัฐบาลตั้งใจจะด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็น
ปัญหาในอนาคต
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กรมกิจการผู้สูงอายุ

4

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นส่วนราชการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2558 ซึง่ มีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การ
จัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยการเสนอนโยบาย
การพัฒนางานวิชาการด้านมาตรการ กลไก องค์ความรู้ และนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ
งานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุเป็น
แกนหลักในการด�ำเนินงานในรูปแบบ “หุน้ ส่วนในงานพัฒนาด้านผูส้ งู อายุ”
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน โดยมีศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุใน
ก�ำกับ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์
ต้นแบบ) เพือ่ ความมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละเสริมสร้างหลักประกันความมัน่ คง
ในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและ
สังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการงาน
ด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้
4

กรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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มีความอยู่ดีมีสุข
2. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูง
อายุ
3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับ
เคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
5. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลไกและการขับเคลื่อนงาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความ
พร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ
และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้าน
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
1. มีระบบและกลไกการขับเคลือ่ นงานด้านผูส้ งู อายุอย่างเป็นรูปธรรม
และมีบูรณาการในทุกระดับ
2. ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความส�ำคัญในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
26
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3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน และภาคีเครือ
ข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ภารกิจ
กรมกิ จ การผู ้ สู ง อายุ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและ ตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี
และความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริม
สร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
แนวคิดพื้นฐานของการจัดท�ำแผน
ปรัชญา
(1) การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความ
มั่นคงให้แก่สังคม
(2) ผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ ค่าและศักยภาพ สมควรได้รบั การส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(3) ผูส้ งู อายุมศี กั ดิศ์ รีและสมควรด�ำรงชีวติ อยูใ่ นชุมชนของตนได้อย่าง
มีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และสมวัย
(4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม
และถึงแม้ผู้สูงอายุจ�ำนวนหนึ่งจะประสบความทุกข์ยาก และต้องการการ
เกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียงบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านั้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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วิสัยทัศน์
“ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม” โดย
ประชากรผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพดี (สุ ข ภาพ ดี ทั้ ง กายและจิ ต
ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการ
บริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม มี
โอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)
ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการด�ำเนินการ
ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ด�ำรงอยู่ในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผูส้ งู อายุให้สามารถ
ด�ำรงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
บริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคล
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการเตรียมการ
และมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต
และมีหลักประกัน
เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ
28
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เพือ่ ให้มกี รอบและแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับส่วนต่างๆ ในสังคมทัง้ ภาค
ประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน
ยุทธศาสตร์ของแผน
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ
1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 มาตรการการปลุกจิตส�ำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ
หลัก ได้แก่
2.1 มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ดูแลตนเองเบื้องต้น
2.2 มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ
2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการท�ำงานและการหารายได้ของผู้สูง
อายุ
2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
2.5 มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อ
ผูส้ งู อายุ และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้รบั ความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสาร
http://seniorclub.swu.ac.th
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และสื่อ

2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ ประกอบ
ด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้
3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้
3.2 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ
3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนางานด้านผูส้ งู อายุ
ระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ
หลัก คือ
4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ระดับชาติ
4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูง
อายุ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้
5.1 มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจยั ด�ำเนินการ
ประมวล และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นส�ำหรับการก�ำหนด
นโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุ
30

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2561

5.2 มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการ
และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างเหมาะสม
5.3 มาตรการด�ำ เนินการให้มกี ารติดตามประเมินผลการด�ำ เนิน
การตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
5.4 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบ
และทันสมัย

“ดอกล�ำดวน” ล�ำดวนเล็ก ดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
ล�ำดวนเป็นไม้ทอี่ ายุยนื ไม่ทงิ้ ใบ จึงเขียวชอุม่ ให้รม่ เงาตลอดปี ดุจดัง
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานเสมอ นอกจากนั้นดอก
ล�ำดวนยังมีกลิ่นหอม กลีบดอกแข็งแรง ไม่ร่วงง่าย เปรียบได้กับผู้สูงอายุ
ที่ทรงคุณธรรม ความดีงาม ไว้เป็นแบบอย่างแก่สังคมเสมอมา

http://seniorclub.swu.ac.th
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3 ดังนี้   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
เงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่
1 - 31 กรกฎาคม 2561  ดังนี้   
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
เงินฝากตั้งแต่    100 บาท
ร้อยละ  1.90 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่   500,000 บาท
ร้อยละ  2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท
ร้อยละ  2.55 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท
ร้อยละ  3.00 ต่อปี
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 - 5 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
ฝากตั้งแต่ 6 - 11 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
หมายเหตุ 1. สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่
2. ส�ำหรับเงินฝากตั้งแต่ 500,000.00 บาท ให้รับดอกเบี้ย
รายเดือน
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