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วนัที ่25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
ข้อแนะนําของญี่ปุ่ นกบัปัญหาสังคมผู้สูงอายุในไทย 

 
 ปัจจุบนัการท่ีประชากรไทยมีคนแก่มากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ถูกมองว่าเป็นปัญหาทางลบของประเทศ
มากกวา่ปัจจยัทางบวก ซ่ึงเป็นทศันคติคนในสงัคมไทย เพราะประเทศอยา่งญ่ีปุ่น ผา่นการเป็นสงัคมผูสู้งอายุ
มาก่อนเรา แต่คนในสงัคมไทยจะมองเร่ืองผูสู้งอายเุป็นปัจจยัทางบวกมากกวา่ 
 กว่า 10 ปีแลว้ท่ีผมไปประชุมเร่ืองผูสู้งอายใุนญ่ีปุ่น กลบัมามกัจะเล่าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสนใจเสมอว่า 
ญ่ีปุ่นเขามองผูสู้งอายอุยา่งไรและน่าจะนาํเอาคาํแนะนาํเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมผูสู้งอายขุองคน
ไทย 
 กล่าวคือ คนญ่ีปุ่นไม่มอง 60 ปีเป็นจุดตดัสินวา่แก่ แต่สงัคมไทยจะมองท่ีอาย ุ60 ปี เพราะ เป็นอายท่ีุ
ราชการตอ้งเกษียณอาย ุ
 ญ่ีปุ่นแนะนาํกบัผมมาวา่ เขาจะแบ่งคนสูงอายเุป็น 3 ช่วง คือ  

 อาย ุ65 - 75 ปี  ถือวา่สูงอายขุั้นตน้   
 อาย ุ75 - 85 ปี  ช่วงสูงอายขุั้นกลาง  
 อาย ุ85 - 95 ปี  ช่วงสูงอายขุั้นแก่ 

 ซ่ึงมีการมองแบบน้ี ทาํใหคุ้ณค่าของคนสูงอายมีุความหมายมากข้ึน เพราะ ปัจจุบนัในประเทศไทย
ยงัเป็นคนสูงอายท่ีุทาํงาน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากมาย  ตวัอยา่งครูดีๆ แต่เกษียณ 60 ปี แต่ตอ้งหยดุทาํงานไป 
 ญ่ีปุ่นแบ่งผูสู้งอายวุ่า 65 - 75 ยงัเป็นช่วงแรกของการเป็นสังคมสูงอาย ุคนไทยท่ีอายยุงัไม่ถึง 75 ปี 
ถือวา่ยงัเป็นคนแก่เบ้ืองตน้เท่านั้น ยงัมีระดบัความแก่อีกตั้ง 2 ช่วง 
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 ผมคิดว่าวิธีการแบบน้ี น่าจะเป็นวิธีคิดเช่นน้ี เพราะคนเกษียณอาย ุ60 ปี ถูกมองว่าหมดสภาพแลว้ 
ซ่ึงทาํใหค้นอายเุกิน 60 ขาดความมัน่ใจและขาดโอกาสต่างๆ ท่ีจะทาํงานใหส้งัคมไทยต่อไป 
 มีการวิเคราะห์ว่าคนสูงอายุในประเทศไทยยงัมีคุณค่าต่อสังคม เพราะเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์
อยา่งมากและอาจจะยงัทาํงาน แบบเป็นท่ีปรึกษา หรือใหค้าํแนะนาํแก่คนรุ่นหลงัได ้ซ่ึงผมอาจจะเรียกบุคคล
สูงอายวุา่เป็นบุคคลท่ีมีความฉลาดเฉลียว Wisdom ช่วยสงัคมไดอ้ยา่งมากมาย  
 ผมคิดวา่เดก็รุ่นใหม่ๆท่ีเขา้สู่การทาํงานตอ้งการทาํงานร่วมกบัผูใ้หญ่ซ่ึงมีความสามารถเป็น Mentor 
หรือเป็นท่ีปรึกษาไดอ้ยา่งสบาย  
 ผมเรียกวิธีการน้ีว่า Value Diversity คือเรามีความหลากหลายและนาํเอาความหลากหลายมาพร้อม
ใหเ้กิดคุณค่าในการทาํงานหรือการดาํรงชีวิตท่ีเหมาะสม 
 นอกจากน้ี ผมยงัอยากฝากไวอี้ก 2 - 3 ประเดน็  
 ประเด็นแรก คือ คนอยู่ในวยัทาํงานตั้งแต่ 45 ปี ไปควรจะวางแผนชีวิตในวยัสูงอายตุั้งแต่บดัน้ี ไม่
ตอ้งรอให ้60 ปีแลว้ค่อยคิดวา่จะทาํอะไร 
 เม่ือเร็วๆน้ี ผมไดใ้ห้ลูกศิษยอ่์านบทความของ Harvard ในการเตรียมตวัให้เป็นเลิศตลอดช่วงชีวิต
การทาํงาน ซ่ึงไดแ้นะนาํว่า ให้ผูท้าํงานก่อนเกษียณคิดวางแผน Second Career หรืองานอาชีพเสริมเพื่อ
สํารองไว ้เช่น วางแผนว่าก่อนเกษียณจะทาํอะไรทั้งดา้นหารายไดห้รือการทาํงานเพ่ือสังคมโดยไม่หวงั
รายได ้หากมีรายไดพ้อเพียงแลว้ เพื่อเป็นอีกหน่ึงอาชีพรองรับหลงัเกษียณ 
 ผมคิดว่า ผูอ่้านหลายท่านคงจะนาํเอาแนวคิด Second Career มาเป็นแนวทางอาชีพเสริมจะทาํให้
ชีวิตมีคุณค่า เพราะถา้เกษียณแลว้ไม่มีอะไรทาํ อยูบ่า้นเฉยๆอาจทาํใหชี้วิตขาดความสดช่ืนหรือ อาจจะทาํให้
เกิดภาวะเหงา ขาดเป้าหมายในชีวิตทาํใหเ้ครียดจิตตกและมีปัญหาสุขภาพไม่ดีในท่ีสุด  มีผลการวิจยัออกมา
วา่คนเกษียณอยูบ่า้นเฉยๆ จะเสียชีวิตเร็วกวา่ผูท่ี้มีงานทาํ 
 ประเด็นท่ีสองคือ การวางแผนการเงิน เพราะตอ้งคิดว่า เราไม่ไดอ้ยู่หลงัเกษียณแค่ 10 ปี แลว้ตาย  
ยคุใหม่อาจจะอยูไ่ดถึ้ง 20 ปี หรือมากกวา่นั้น 
 รัฐบางในยุคนายกตู่ก็คิดดี วางแผนจะมีรายไดจุ้นเจือผูสู้งอายุมากข้ึน ซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งเพราะแค่ 
600 บาท คงไม่พอเพียงต่อการดาํเนินชีวิต หรือยคุคุณอภิสิทธ์ิคิดเร่ืองสวสัดิการในวยัชราผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพ
อิสระ ซ่ึงมีเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตรวิธีการท่ีดีคือ เป็นผูน้ําวางแผนให้คนในสังคมมี
หลกัประกนั ซ่ึงเร่ืองน้ีขอชมเชยพรรคประชาธิปัตยโ์ดยเฉพาะคุณอภิสิทธ์ิท่ีคิดไปขา้งหนา้อยา่งมีสาระมากๆ 
 สุดทา้ย ผมอยากเห็นกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานท่ีพฒันาทุนมนุษยข์องผูเ้กษียณอายท่ีุตอ้งมีอาชีพ
ใหม่ๆ ซ่ึงจาํเป็นมาก แต่เมืองไทยกระทรวงแรงงานของเราถูกมองว่าดูแลแรงงานในระบบ ไม่ใช่ดูแล
ทรัพยากรมนุษยต์ลอด  ชีวิตถา้กระทรวงมีการดูแลทรัพยากรมนุษยข์องคนท่ีเกษียณอายไุปแลว้ดว้ย จะช่วย
ไดม้าก 
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 น่าเสียดายท่ีคนดูแลผูสู้งอายุกลายเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ซ่ึงเป็น
กระทรวงท่ีช่วยเหลือสังคมเนน้สวสัดิการสังคม ซ่ึงก็ดี แต่ผูสู้งอายไุม่ใช่แค่ช่วยเหลือสวสัดิการ เขาเหล่านั้น
ยงัเป็นทุนมนุษยท่ี์มีค่าอยู ่ตอ้งการ การพฒันารูปแบบใหม่ๆ ทกัษะใหม่ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 
 ผูสู้งอายุบางคนตอ้งการทกัษะและความรู้ใหม่ๆ น่าจะเป็นเร่ืองทา้ทายรัฐบาล ลุงตู่ว่า "โครงการ
พฒันาทุนมนุษย์ของผู้สูงอายุของคนไทย" จะเกดิได้อย่างจริงจังหรือไม่ 

       
 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
ท่ีมา: คอลมัน์บทเรียนจากความจริงกบัดร.จีระ แนวหน้า. วนัเสาร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2560 หนา้ 5 
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รายการวทิยุ Human Talk  
 

 
รายการวทิยุ Human Talk ออกอากาศวนัอาทติย์ที ่23 กรกฎาคม 2560 
  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ ไดก้ล่าวว่า ไดพ้บกบัดร.ดนัย จนัทร์เจา้ฉายท่ีบินไปให้ความรู้แก่ฝ่าย
สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีจงัหวดัสงขลา  

 
 

 
เม่ือวนัที ่21 กรกฎาคม 2560 ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย บรรยายเร่ือง การพฒันาทุนทางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ณ โครงการพฒันาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดพ้ฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบั ในมหาวิทยาลยัมีอาจารยแ์ละก็มีฝ่ายสนบัสนุน
ซ่ึงบางคนก็เรียนจบปริญญาโท บางคนก็เรียนปริญญาเอก มีเลขานุการคณะ อยูส่าํนกังานอธิการบดี ทาํเร่ือง
การเงิน เทคโนโลยี ในอนาคต ถา้จะทาํให้มหาวิทยาลยัเป็นเลิศ ทรัพยากรมนุษยห์รือทุนมนุษยข์องคนทุก
คนในมหาวิทยาลยัยงัตอ้งทาํงานร่วมกนั หนา้ท่ีอาจจะแตกต่างกนั แต่ว่า รวมกนัแลว้จะดี ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภเ์ห็นคุณค่าบุคคลเหล่าน้ีมาก มหาวิทยาลยัทกัษิณกไ็ดข้อใหศ้.ดร.จีระ หงส์ลดารมภท์าํเร่ืองน้ี 
 หลงัจากรายการตอนน้ีออกอากาศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะไปเป็นประธานกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล คนท่ีเรียนเป็นผูใ้หญ่ทาํงานในบริษทัผลิตมอเตอร์ไซค์ของญ่ีปุ่นและไดน้าํ
แนวคิด 8K’s และ 5K’s ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปทาํดุษฎีนิพนธ์ ตวั K มาจาก Kapital ใน
ภาษาเยอรมนั ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับทุน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็นําทุนท่ีมีมาอธิบายว่า ถา้จะเป็นคนท่ี
ประสบความสําเร็จไดคื้อ ตอ้งมี 8K’s ซ่ึงเป็นพื้นฐาน พื้นฐานอนัหน่ึงซ่ึงศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณ
ดนยั จนัทร์เจา้ฉายคิดเหมือนกนัคือ ทุนทางจริยธรรม ดร.ดนัย จนัทร์เจา้ฉายจึงกล่าวถึงเร่ือง มหาสมุทรสี
ขาว ถา้คนเป็นผูน้าํตกเร่ืองจริยธรรม อยา่งอ่ืนกต็กหมด ถา้ประสบความสาํเร็จในเร่ืองจริยธรรม ก็จะกระเดง้
ไปทุนแห่งความยัง่ยนื ทุนทางความคิดสร้างสรรค ์ทุนทางนวตักรรม Donald Trump ตกเร่ืองจริยธรรม ทาํ
อะไรกปิ็ดบงัคนอ่ืนไปหมด ไม่ยอมพดูความจริง เช่น เวลาท่ีไปเจรจากบัรัสเซีย จึงเป็นการมดัตวัเอง รศ.ดร.
สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์กล่าวว่า เวลาพงัข้ึนมา จะรู้เบ้ืองหลงั Donald Trump กบัรัสเซียตอ้งมีอะไรใหญ่โต
มาก 
 ช่วงท่ีออกอากาศน้ีมีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลยั 3 แห่งคือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทาํโครงการ วิ่ง-ป่ัน ปันนํ้ าใจ 3gether: Run & Ride 
for Life ทุกคนเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560 ท่ีกรุงเทพ มีพิธีเปิด แลว้ปล่อยตวันกัวิ่งจาก 3 คณะน้ี 
รวมทั้งบรรดานกัวิ่งอาชีพและนกัป่ันจกัรยานอาชีพ ใชเ้วลาประมาณ 6 วนั ทุกคนตอ้งวิ่งจากกรุงเทพฯไปสู่
จุดหมายของตวัเอง ถา้เป็นมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก็ไปหาดใหญ่ ถา้เป็นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก็ไปท่ี
เชียงใหม่ ถา้เป็นมหาวิทยาลยัขอนแก่น ก็ไปท่ีขอนแก่น วนัแรก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์็ติดตามเฉพาะลูก
ศิษยท่ี์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงไปพกัท่ีชะอาํ เพชรบุรีก่อน เชา้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2560 น่าจะต่อไป
ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แลว้เขา้ไปท่ีหาดใหญ่ แลว้เงินท่ีไดก้็จะนาํมาสร้างโรงพยาบาลผูป่้วยยากไร้ ท่ี
น่าสนใจก็คือ มีดาราไปร่วม การวิ่งแบบน้ีตอ้งเก่งดว้ย ทุกคนไม่ไดว้ิ่งตลอด ตอ้งสลบักนั แต่ว่าตอ้งมีความ
ฟิต 
 คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าวว่า กิจกรรมน้ีเป็น Co-location ท่ีตั้งห่างกนัไม่เป็นไรแต่ขอให้ใจผกูกนั 
เรียกวา่ เป็นการบูรณาการ 
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โครงการ วิง่-ป่ัน ปันนํา้ใจ 3gether: Run & Ride for Life 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าวว่า ทั้งหมดท่ีมาร่วมกิจกรรมเป็นคณะแพทยศาสตร์ และมีความหมาย
ตรงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการออกกาํลงักาย คนทาํงานหนกักค็วรจะออกกาํลงักาย คนไทยไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับ
การรักษาแต่ไม่เคยไปป้องกนั แผนพฒันากีฬาของประเทศไทยมีคาํว่า “ออกกาํลงักาย” อยู่ในนั้น ไม่ไดอ้ยู่
แค่ไดเ้หรียญทองโอลิมปิก มีคนไทยจาํนวนเท่าไรท่ีอยากแต่ไม่ไดเ้ร่ิม เม่ือเวลาผา่นไปก็กลายเป็น Habit ท่ี
ไม่ไดท้าํ เม่ืออายุมากข้ึน ก็ตอ้งไปหาหมอ เวลาท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขียนบทความ ก็มีความสุขท่ีได้
ออกกาํลงักายเรียบร้อยไปแลว้ ในกิจกรรมวิ่ง แต่ละคณะวางแผนเก่ง สามารถมารวมตวักนัท่ีกรุงเทพก่อน
แลว้เป็นจุดเร่ิมตน้ ทาํเป็นการกศุลใหค้นไทยมาร่วมดว้ย วนัหน่ึงกไ็ปท่ีสยามสแควร์ อีกวนักไ็ปลานคนเมือง 
เส้ือท่ีทาํก็สามารถทาํแบบท่ีขายให้คนอ่ืนซ้ือไดด้ว้ย แลว้เป็นโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลท่ี 9 
ถือเป็นความคิดท่ีดีท่ีมีการรวมพลงักนั คณะอ่ืนๆท่ีอยากทาํเร่ืองน้ีอาจจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
คณะเภสัชศาสตร์ก็ได ้แต่คร้ังน้ีนาํโดยคณะแพทยศาสตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภโ์ชคดีท่ีมีโอกาสไดไ้ปฝึก
ผูน้าํคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หลายรุ่น คณะแพทยศาสตร์มีพื้นฐานการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย เป็นคณะท่ีมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เป็นตัวอย่างท่ีดีของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ
แพทยศาสตร์ดว้ย คนไทยมีความคิดแต่บางคร้ังไม่ไดน้าํไปปฏิบติั ในการปฏิบติั บุคลากรระดบัล่างสามารถ
เสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงได ้สังคมไทยเป็นสังคมเจา้นาย บางคร้ังมีความคิดท่ีดีแต่เจา้นายไม่เห็นชอบ ก็ไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้เร่ืองความคิดกบัการนาํไปปฏิบติั ปฏิบติัมีอยู ่2 คาํในดา้นทรัพยากรมนุษยคื์อ มีความคิดท่ี
ดีแลว้นาํไปทาํ แต่ทาํแลว้ตอ้งทาํให้สําเร็จดว้ย บางคร้ังมีความคิดดีแต่นาํไปทาํแลว้ลม้เหลวเพราะไม่ได้
วางแผน มีอุปสรรคมาก  

เม่ือกล่าวถึงนวตักรรม ท่ีกฟผ.ท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภเ์คยไปสอน กฟผ.ก็ชอบแนวคิดหน่ึงของ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ นวตักรรมนอกจากมีความคิดดีๆ ใหม่ๆ แลว้ ก็ตอ้งไปทดลองทาํ บางคนใน
องค์กรเช่น ระบบราชการ บุคลากรระดบัล่างท่ีมีความคิดดีบางคร้ังก็ไม่กลา้พูดเพราะกลวัว่าเจา้นายไม่
เห็นชอบ ถา้มีความคิด แลว้นาํไปทาํ ทาํแลว้ลม้เหลว กย็งัดีกวา่ไม่ทาํ นวตักรรมมี 3 ขั้นตอน 

1.คิดส่ิงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความรู้ 
2.Turn ideas into projects เหมือน Steve Jobs ท่ีคิดอะไรแลว้นาํไปทาํ 
3.ทาํใหส้าํเร็จ สาํเร็จขั้นแรก ก็คือ สาํเร็จเลก็ๆ ก่อน ไม่จาํเป็นสาํเร็จมากๆ ก่อน ตอนท่ี Steve Jobs 

เขียนเร่ืองไอโฟน แค่กระจกของ ไอโฟน Steve Jobs แก ้4-5 คร้ัง ปัจจุบนัซมัซุง ก็มีปัญหา Galaxy Note 7 
ทาํแลว้ระเบิด กก็ลบัมาทาํ Galaxy Note 8 คนกเ็ร่ิมไวใ้จมากข้ึน 

การทาํนวตักรรม ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเร่ืองใหญ่ๆ อาจจะทาํอะไรก็ได ้เช่น เร่ืองบริหารจดัการ เร่ือง
การเรียน ตราบใดก็ตามท่ีทาํแลว้เพิ่มมูลค่าข้ึนมาและมี Impact ต่อประชาชน แมว้่า เจา้นายยงัไม่ยอมรับ
ความคิด ก็ควรพยายามพูดต่อไปและสร้างแนวร่วม ถา้มีความคิดดีแต่ไม่นาํไปปฏิบติั ความคิดนั้นก็จะตาย
ไป 
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ประเด็นสุดท้ายคือประเทศญ่ีปุ่นกับสังคมผู ้สูงอายุ  ตอนท่ีศ .ดร . จีระ  หงส์ลดารมภ์อยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ก็ไปร่วมการประชุมหลายแห่งท่ีเก่ียวกบัเร่ืองผูสู้งอายุ ประเทศญ่ีปุ่นเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุก่อนประเทศไทย แต่ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างรวดเร็วเกือบจะทนัประเทศญ่ีปุ่นแลว้ 
เวลาท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พูดถึงเร่ืองน้ี เพื่อนรุ่นเดียวกนัก็มีความสุข ประเทศญ่ีปุ่นแบ่งคนแก่เป็น 3 
กลุ่ม 

อาย ุ65-75 ปีเป็นกลุ่มแก่ขั้นตน้ ยงัไม่ค่อยแก่ ยงัดาํรงชีวิตไดดี้อยู ่แต่ประเทศไทยถือวา่ อาย ุ60 ปีแก่
แลว้เพราะนาํไปผกูกบัเร่ืองกฎหมายซ่ึงใหค้นเกษียณเม่ือมีอาย ุ60 ปี อธิบดีบางคนเม่ือเกษียณอายกุ็สูญเสีย
ทุกอยา่ง ไม่มีงานทาํ บางคนเสียชีวิตหลงัจากนั้นไม่ก่ีปีเพราะเหงา คนญ่ีปุ่นท่ีมีอาย ุ65-75 ปีบางคร้ังก็ไม่
ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร เพราะมีสุขภาพดี ยงัทาํงานได ้

อายุ 75-85 ปีเป็นคนแก่รุ่นกลาง บางคนก็ย ังทํางานอยู่ เช่น นายอานันท์ ปันยารชุน                       
พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 

อาย ุ85-95 ปีเป็นคนแก่จริง 
ส่ิงท่ีตอ้งคิดสาํหรับผูสู้งอายใุนประเทศไทย ตอ้งทาํ 2 อยา่ง 
1.ทศันคติของคนรุ่นใหม่ต่อผูสู้งอาย ุ
2.ส่ือมวลชนจะมองผูสู้งอายอุยา่งไร 
อาจารยม์หาวิทยาลยัในต่างประเทศไม่มีวนัเกษียณอาย ุคนท่ีดงัท่ีสุดในโลกเพิ่งตายไปเม่ือ 3-4 ปีท่ี

ผา่นมา ช่ือ Peter Drucker ซ่ึงตายตอนอาย ุ95 ปี ก่อนตาย กย็งัเขียนบทความอยู ่
อาจารยค์ณิตศาสตร์ดีๆท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแต่รวมถึงต่างจงัหวดัดว้ยเม่ือมี

อายุ 60 ปีก็ทรุด อาจารยค์ณิตศาสตร์อายุ 60 ปีทาํงานไม่ไดแ้ลว้หรือ อาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษาดีๆมี
มากมายแต่ไม่สามารถทาํงานต่อไปไดเ้พราะกฎหมายกาํหนดใหเ้กษียณเม่ือมีอาย ุ60 ปี ส่วนอยัการและศาล
ไดรั้บการต่ออายรุาชการไปถึงอาย ุ70 ปี อาจารยม์หาวิทยาลยับางแห่งถา้มีตาํแหน่งทางวิชาการก็ต่อไดรั้บ
การต่ออายกุารทาํงานจนไปถึงอาย ุ65 ปี  

ประเทศไทยมีกระทรวงอยู ่2 กระทรวงคือ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีคาํว่า 
มนุษย ์อยูด่ว้ย อีกกระทรวงเรียกวา่ กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงแรงงานในประเทศอินเดียเปล่ียนช่ือไปแลว้เป็นกระทรวงพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แต่
ประเทศไทยเรียกว่า กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์คนจึงคิดว่าเป็นกระทรวงพฒันาคน 
แต่ในความเป็นจริงแลว้เป็นกระทรวงสวสัดิการสังคม ขณะน้ีมีอธิบดีคนดูแลผูสู้งอายุตอนท่ีเจ็บป่วย เงิน
สวสัดิการท่ีรัฐบาลใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุปลดักระทรวงแรงงานคนปัจจุบนัเคยเล่าใหศ้.ดร.จีระ หงส์ลดารมภฟั์งว่า 
กระทรวงแรงงานไปมองคนงานอย่างเป็นทางการว่าพวกเกษียณไม่เก่ียวขอ้งกบักระทรวงแลว้ แต่ถา้มอง
มนุษยเ์ป็นวงจรของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ตอ้งมีกรมพฒันาทุนมนุษยผ์ูสู้งอายุ มีผูใ้หญ่จาํนวนมากท่ีอยาก
ทาํงาน แต่งานท่ีทาํมนัตอ้งเปล่ียนแปลงไป อาจจะเป็นการให้คาํปรึกษาหรืองานท่ีใชส้มองเป็นหลกัโดยไม่
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ตอ้งทาํงานประจาํ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีขอให้คิดท่ีจะพฒันาทุนมนุษยข์อง
ผูสู้งอายโุดยเฉพาะคนท่ีเพิ่งเกษียณอายปุระมาณ 60-65 ปี ถา้คนเหล่าน้ีไม่มีงานทาํ ชีวิตก็ไม่มีเป้าหมาย ทาํ
ให้เกิดความวา้วุ่น คนเหล่าน้ีก็เสียชีวิตเร็ว คนรุ่นใหม่ก็ตอ้งมองคนรุ่นเก่าดว้ยความเขา้ใจ ในการทาํงานยุค
ต่อไป ถา้ไม่มีประสบการณ์ ก็ตอ้งขอยืมประสบการณ์คนอ่ืนมา ตอนน้ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภมี์อาย ุ72 ปี 
ถา้มีสุขภาพดีก็ตอ้งทาํงานไปจนถึงอายุ 85 ปี ส่วนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัก็มีรศ.ดร.
สมชายภคภาสน์วิวฒัน์อาย ุ72 ปี ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ อาย ุ71 ปี นายมีชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  และนายอานนัท ์ปันยารชุน ซ่ึงมีอายุมากกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ก็ยงั
ทาํงานอยู ่ ธุรกิจรุ่นใหม่เร่ืองการแพทย ์ท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีโครงการสร้างชุมชนผูสู้งอาย ุใน
การออกแบบบา้นผูสู้งอาย ุกต็อ้งทาํใหเ้หมาะสม สถาปนิกยคุต่อไปกต็อ้งเขา้ใจเร่ืองเหล่าน้ี 
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การพฒันานวตักรรมของงานสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 ในโครงการพัฒนาผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงจัดโดย
มหาวิทยาลยัทกัษิณร่วมกบัมูลนิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศและChira Academy ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดท้าํ workshop แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อร่วมกนัพฒันานวตักรรมให้กบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ
และไดน้าํเสนอผลการทาํ workshop ไวด้งัน้ี 

 
 

 
 

 

 

 

บทความพิเศษ 
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กลุ่ม ส่ิงทีต้่องการเห็นในมหาวทิยาลยัทกัษิณในอกี 5 ปีข้างหน้า 
1 เป็นองคก์รการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายใน มีการพฒันาตรวจสอบ รับรู้ ติดตาม

สถานการณ์เบิกจ่ายทุกประเภท โดยองคก์รทั้งภายในและภายนอกตอ้งการทราบสถานการณ์
เบิกจ่าย 

2 มีการบริการท่ีดีท่ีเป็นเลิศ รองรับการบริการในระดบัสากล 
3 มีการใชร้ะบบบริการท่ีเป็นลกัษณะออนไลน์ ในงานทะเบียน การเงิน การรับนิสิต เร่ืองศิษยเ์ก่า 

และมีการพฒันาคนใหส้อดคลอ้งกบัระบบดว้ย 
4 มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปดา้นสงัคมศาสตร์ มีกระบวนการจดัการท่ีทนัสมยัในช่องทางท่ีสร้าง

โอกาส นาํสงัคม โดยนาํส่ือสงัคมออนไลน์มาใช ้
5 ความคล่องตวัของกระบวนการทาํงานในระบบงานต่าง ๆ รวมถึงระบบท่ีบริการสาํหรับอาจารย ์

และนิสิตท่ีรวดเร็วข้ึน มีระบบ E-Payment  
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กลุ่ม งานทีต้่องการพฒันาให้มีนวตักรรมและการดําเนินการ 
1 พฒันาการส่ือสารใหร้วดเร็ว ทัว่ถึง  มีการลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ

ได ้
2 ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซํ้ าซอ้นโดยใชร้ะบบ LEAN และไคเซ็น และใหก้ลุ่มเป้าหมายวา่มีส่วน

ร่วมในการออกแบบระบบ 
3 ผูน้าํตอ้งเห็นความสาํคญัและผลกัดนัการพฒันาระบบใหส้าํเร็จ  
4 เปิดโอกาสใหค้นภายในและภายนอกมาจดัออนไลน์แบบมีมาตรฐาน หรือการไลฟ์สด และส่ือ

สงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียนการสอนได ้ใชข้อ้มูลในการตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ใหไ้ดทุ้กกลุ่ม   

5 ระบบงานทะเบียน เป็นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีทาํใหลู้กคา้และ
นิสิตของพึงพอใจ เร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีนาํส่ิงต่าง ๆ มาเก่ียวขอ้งคือการปรับทศันคติ ร่วมกนั
สร้างทีมใหค้นเห็น และทบทวนวา่อะไรท่ีทาํใหง้านดีกวา่เดิม 

 

 

กลุ่ม นวตักรรมบริการทีต้่องการพฒันาให้เป็นเลศิและการดําเนินการ 
1 พฒันาการบริการตรวจสอบ รับรู้สถานการณ์เบิกจ่ายใหฝ่้ายตรวจสอบภายนอกหรือภายใน

สามารถตรวจสอบดว้ยตนเอง 
2 การบริการทุกอยา่งตอ้งเป็นเลิศ มีระบบเป็น Message ออนไลน์ เพื่อช่วยผูป้ฏิบติังาน และ

ผูรั้บบริการ ทาํส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวกใหร้วดเร็วข้ึน 
3 เช่ือมโยงระบบสารสนเทศ มี E-Form ใหน้กัศึกษากรอกเพ่ือใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
4 เพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ และการบริหารจดัการภายใน กระบวนการจดัการเรียนการสอน

ควรเป็นระบบท่ีคล่องตวัและมีการเช่ือมโยงกนัโดยตอ้งพฒันาเป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดนวตักรรม  
ใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

5 จดัประกวดนวตักรรม 
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กลุ่ม ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรและคนทีต้่องการและการพฒันา 
1 คนตอ้งเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ เปล่ียนการส่ือสารใหติ้ดตามดว้ยตนเอง พฒันา

บุคลากรใหค้วามรู้ทกัษะ ทาํใหบุ้คลากรหน่วยงานภายนอกตรวจสอบได ้สร้างจิตสาํนึกให้
บุคลากรรับการบริการท่ีเกินความคาดหวงั 

2 ตอ้งฝึกใหคิ้ดนอกกรอบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เนน้การมีส่วนร่วมของลูกคา้ เร่ิมจาก         
จุดเลก็ ๆ ก่อน ท่ีมีการนาํเสนอนวตักรรม มีการนาํเสนอความคิดต่าง ๆ มีกลุ่มพี่เล้ียงท่ีช่วยสร้าง
ระบบใหเ้ป็นนวตักรรม เป็นช้ินงานข้ึนมา 

3 มีระบบท่ีส่งเสริมและพฒันาคนใหท้นัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 
4 บุคลากรตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวคิดเปิดใจ ปรับ Mindset ใหอ้ยากทาํงาน ใหมี้ชีวิตและมี

ความสุข กระตุน้และสร้าง Passion ใหเ้กิดความรัก ความชอบในงานท่ีทาํ ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยง
และสร้างเครือข่าย มีกิจกรรมต่อเน่ือง เปิดโอกาสใหค้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ไดเ้ห็นแนวคิด
ของคนอ่ืนเพือ่ใหป้รับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รได ้

5 คน้หานวตักรรมในงาน คิดวิธี ลดงาน ลดทรัพยากรท่ีนาํมาใช ้ใหม้หาวิทยาลยัไดมี้การนาํมาใช้
มากข้ึน 

   

ในตอนทา้ย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์และอาจารยพ์ิชญภู์รี จนัทรกมล ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ 
          นวตักรรมในสายสนบัสนุนไม่ใช่เร่ืองการเรียนการสอนหรือการวิจยั แต่คือเร่ืองการบริหารจดัการ 
การพฒันาผูน้าํในสายบริหารมีความสาํคญัมาก 
         นวตักรรมคือการเปล่ียนหรือ Shift Demand และลดตน้ทุนคือตอ้งประหยดัในส่ิงท่ีควรประหยดัแต่
ตอ้งไม่ลดคุณภาพ ในการบริหารจดัการการเงิน ตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม +  ความยดืหยุน่ หวัใจอนัหน่ึง
ของการบริการตอ้งทาํใหร้วดเร็วข้ึน 
          แบรนดข์องสงัคมศาสตร์เป็นแบรนดข์องมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการสร้างนวตักรรมในสายสนบัสนุน
ถา้อาจารยช่์วยเสริม Complement ไดจ้ะดีมาก เพราะท่ีผา่นมา นวตักรรมเกิดจากอาจารยเ์ป็นคนนาํ 
          ในการทาํอะไรกต็าม ควรทาํส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ก่อน อยา่ไปทาํในส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน 
อาจารย์พชิญ์ภูรี จันทรกมล ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและกล่าวสรุปวา่ 
          การนาํเสนอคร้ังน้ีเร่ิมจากนกัปฏิบติั นกับริหารจดัการ นาํเสนอขอ้มูลจากความจริง ซ่ึงเป็นทิศทาง
หน่ึงท่ีทาํใหทุ้กคนท่ึงในการแสดงความคิดเห็น 
          การสร้าง Innovation ไม่ง่าย ตอ้งเกิดการลม้เหลว เรียนรู้ และไม่จาํเป็นตอ้งใชช่้องเดียว 
          นวตักรรมเกิดจาก  

1. ไม่เคยมีมาก่อน  
2. ของดีมีอยูม่าปรับใหม่ 
 3. เป็นคุณประโยชน์ ไม่ทางเศรษฐกิจกส็งัคม  
และใคร ๆ กส็ร้างนวตักรรมได ้สาํคญัท่ีสุดคือการลงมือทาํและกา้วขา้มอุปสรรค ตอ้งเรียนรู้จากความ

ลม้เหลวและหาทางออก 
 

  เขมิกา ถงึแก้วธนกลุ 
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ติดตามส่ือเพือ่การพฒันาความรู้ และติดอาวุธทางปัญญา กบั Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ คดิเป็น..ก้าวเป็น.. กบั ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวนัจันทร์สัปดาห์ที ่1 ของเดือน เวลา 13.30-14.00 น. 

 

 ติดตามฟังรายการวิทย ุHuman Talk 
ทุกเชา้วนัอาทิตย ์เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอร์เน็ต 

 
 

 

 


