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Beyond Successful and Active Ageing 

ผูเขียนหนังสือเลมนี้ตั้งคําถามในแงมุมที่เก่ียวของกับการเปนผูสูงอายุที่

ประสบความสําเร็จและสะทอนแนวคิดที่เชื ่อมโยงกันระหวาง การมีทัศนคติ 

เชิงบวก การยังประโยชน พฤฒิพลังและการมีสุขภาพดีในผูสูงอายุ โดยผูเขียน

ไดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเลมนี้มาจาก หนังสือเรื ่อง “Winning 

Strategies for Successful Ageing” ของ Pfeiffer ที่เขียนขึ้นในป ค.ศ. 2013 

โดยผูเขียนเลือกประโยคสําคัญบางหนาจากหนังสือดังกลาวมาขยายความ ไดแก 

1) หนา 14 เขียนไววา “ผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จสวนใหญชอบสถานที่ 
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ที่เขาอยู รูวาเขาเปนใครและเขาไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว” 2) หนา 16 เขียนไววา 

“หลังจากเกษียณอายุแลว ผูสูงอายุสามารถอาศัยอยูที่ไหนก็ไดในโลก โดยไมมี

พันธะสัญญาและการถูกเขมงวดจากเพื่อนรวมงานหรือสถานที่ที่เปนบานเกิด” 

3) หนา 29 เขียนไววา “ผูสูงอายุสามารถทํางานที่ถนัดหรือมีความชํานาญตอไป

เรื่อย ๆ แตลดการเฉิดฉายลง ใหทํางานที่คุณถนัด เชน การเปนที ่ปรึกษา”  

4) หนา 34 เขียนไววา “ผูสูงอายุสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ไดในโลกตราบเทาที่

ปรารถนาหรือตองการ” 5) หนา 37 เขียนไววา “ผูสูงอายุมีอิสระที่จะใชเวลากับ

ลูกหลานเมือ่เขายังมีชีวิต” และ 6) หนา 40 เขียนไววา “เปนชวงเวลาที่สมบูรณ

แบบกับความสัมพันธของคูสมรส และสิ่งสําคัญคือการมีปฏิสัมพันธทางสังคม”  

ผูเขียนหนังสือเลมนี ้สะทอนความจริงที่วา จํานวนนักวิชาการและ

นักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้น  

แตปรากฏวา งานวิจัยที่ไดรับทุนในการศึกษาประเด็นดังกลาวกลับมีนอยและ

สงผลใหคนที่ถูกเลือกเขามามีสวนรวมในการวิพากษวิจารณตามความเชี่ยวชาญ

กลับมีโอกาสนอยมากในการทํางานและการตั้งคําถามตอประเด็นดังกลาว และ

ผู เขียนความคาดหวังวาหนังสือเลมนี ้จะชวยใหบุคคลที ่มีความสามารถใน 

การวิพากษแนวคิดของผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จไดแก นักสังคมสงเคราะห

ที ่ทํางานดานผู สูงอายุและนักพฤฒาวิทยาไดเขาใจและชวยจุดประกายให 

ผูอานไดตรวจสอบตัวเองในฐานะนักวิจัยและนักวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของ 

ความเชี่ยวชาญทางดานผูสูงอายุ  

ในฐานะผู ว ิจารณหน ังส ือเล มนี ้มองวาประเด็นปฏิทรรศนหรือ 

ความยอนแยงเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุเปนเรื่องนาสนใจและอยากแนะนําให

นักวิชาการดานผูสูงอายุไดอานและทําความเขาใจ เพราะเชื่อวานักวิชาการ

หลายคนหรือแมแตผูสูงอายุเองตางมีคําถามยอนแยงเชนเดียวกับผูเขียนเลมนี้ 
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แตหาโอกาสนําเสนอแงมุมเหลานี้ออกมาไดนอยมาก เพราะความยอนแยง

ดังกลาวนี้ ยากที่จะอธิบายไดเพราะเปนขอสรุปที่ขัดแยงกับขอความที่ไดรับ 

การยอมรับกันโดยทั่วไปวาถูกตองโดยเฉพาะเรื่องที่ “ผูสูงอายุมักถูกคาดหวังให

มีความกระตือรือรน มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม” ทั้งที่จริง ๆ แลวสิ่งที่

ผู สูงอายุปรารถนานั้นอาจแตกตางออกไปจากความคาดหวังของสังคมโดยเฉพาะ 

บทที่ 2 และ 3 ผูเขียนไดวิจารณทั้งแนวคิดการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ

และแนวคิดพฤฒิพลังโดยการน ําเสนอการใหค ําน ิยามจากนักคิดตางๆ 

นอกจากนี้ บทที่ 2 ยังนําเสนอการศึกษาทบทวนขอมูลปญหาเกี่ยวกับประเด็น

การสูงวัยที ่ประสบความสําเร็จไวอยางนาสนใจ ในสวนทายของเลม เปน 

การนําเสนอเกี่ยวกับการตั้งคําถามเรื่องการเปนผูสูงอายุตนแบบ คุณลักษณะ

และปจจัยที่ทําใหเปนผูสูงอายุตนแบบ รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการเปน

ผูสูงอายุตนแบบไวอยางนาสนใจ 

สาระสําคัญ 

หนังสือเลมนี้นําเสนอเนื้อหาจํานวน 5 บท ประกอบดวย 1) ปฏิทรรศน

และปริศนาในสังคมผูสูงอายุ 2) บทวิจารณรูปแบบการเปนผูสูงอายุที่ประสบ

ความสําเร็จ 3) บทวิจารณรูปแบบผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลัง 4) ปญหาเกี ่ยวกับ 

การเปนผูสูงอายุตนแบบ 5) ทิศทางของทฤษฎีการเปนผูสูงอายุตนแบบ 

บทที่ 1 ปฏิทรรศนและปริศนาในสังคมผูสูงอายุ 

สาระสําคัญของบทนี้ ผู เขียนนําเสนอปฏิทรรศนและปริศนาผาน 

วาทกรรมและประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคมผูสูงอายุ โดยสรุปความยอนแยงและ

ปริศนาหลัก 5 ประการของประเด็นดังกลาว ไดแก 1) ผูสูงอายุมักถูกคาดหวังให

มีความกระตือรือรน มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม แตในขณะเดียวกัน 

ประชากรสูงอายุก็มักถูกตีตราวาเปนบุคคลที่เปราะบาง ตองการการพึ่งพิง และ
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ขาดความเปนอิสระในตัวเอง 2) ปรศินาเรื่องเพศและสภาพความมืดบอดของชน

ชั้นทางสังคม ซึ่งเกิดจากการตั้งสมมติฐานแบบเหมารวมวา ไมวาเพศหญิงหรือ

ชาย คนที่มีฐานะรํ่ารวยหรือจน จะตองมีรูปแบบวิถีชีวิตที่เหมือนกันในวัยชรา 

ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงไมไดเปนเชนนั้น และยังสะทอนแงมุมของการที่ผูสูงอายุ

ถูกคาดหวังจากสังคม เชน เรื่องการทํางานใหนานที่สุด ไมวาจะเปนงานที่มี

คาจางหรืองานอาสาสมัคร และงานดูแลชวยเหลือผูอื ่น 3) ความยอนแยงของ

การสรางนโยบายที ่มุ งเนนเพียงเปาประสงคเดียวสําหรับประชากรผูสูงอายุ 

ทุกกลุม ทามกลางการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุที่มีความแตกตางกัน ทั้งใน 

แงของสถานะเศรษฐกิจ สังคม โอกาส และประสบการณ 4) ปริศนาของ 

การสมมุติหรืออนุมานวา รัฐมีหนวยงานที่เขมแข็งที่จะผลิตสวัสดิการสําหรับ

ผูสูงอายุได แตในขณะเดียวกันผูเขียนก็สะทอนประเด็นความไมแนนอนของ

บทบาทรฐัดวย และ 5) ความยอนแยงในการเปลี่ยนปญหาใหเปนวิธีแกไขปญหา 

ซึ่งนับวาเปนความยอนแยงหลักที่สําคัญและสามารถใชสรุปประเด็นนโยบาย

ปจจุบันของรฐัสวัสดิการผูสูงอายุไดดีที่สุด ผูเขียนเชื่อมโยงการอธิบายความยอน

แยงนี้ผานการนําเสนอวิธีการของภาครัฐ ไมวาจะเปนผลิตนโยบาย แนวทาง 

และใหคําแนะนําตาง ๆ รวมทั้งยังนําเสนอแนวคิดการเปลี่ยนภาระเปนพลังหรือ

ตนทุนทรัพยากร 

นอกจากนี้ ยังอธิบายเก่ียวกับความคาดหวังจากประชากรกลุมผูสงูอายุ

ในมิติตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้กอใหเกิด “ตัวแบบทางพฤติกรรม” 

และการสรางภาพลักษณของประชากรสูงอายุไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน และ

สรางความเชื่อที่วาผูสูงอายุควรตองมีพฤติกรรมและทัศนคติในการดําเนินชีวิต

เปนไปตามตนแบบที่กําหนด รวมทั้งในสวนทายนําเสนอใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ 

ที่สงผลตอสังคมสูงวัยที่ถูกมองขามไป รวมถึงความทาทายของสังคมผูสูงอายุที่
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จํานวนประชากรสูงอายุกําลังเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมอายุยืนนานขึ้น ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว นําไปสู

ความจําเปนในการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ ขอมูลเชิงลึกและความจําเปนใน

การพัฒนาทฤษฎีใหม ๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณและประเด็นตาง ๆ ใหมี 

ความเหมาะสมและครบถวน  

บทที่ 2 บทวิจารณรูปแบบการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ 

สาระสําคัญของบทนี้ ผูเขียนนําเสนอแนวคิดเรื่องผูสูงอายุที่ประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจและถูกวิพากษวิจารณในวงการ

ตาง ๆ มาอยางตอเนื่องและแพรหลาย โดยเนนขอสังเกตที่มีตอการใหคํานิยาม

แนวคิดเรื่องการสูงวัยที่ประสบความสําเร็จวายังไมมีโครงสราง ขอบเขตหรือ

ความหมายใดที่ชัดเจนที่จะสามารถอธิบายไดอยางครอบคลุมหรือเปนที่ยอมรับ

ในวงกวาง รวมทั้งนําเสนอการทบทวนการใหคํานิยามแนวคิดดังกลาวจาก

การศึกษาที่ผานมา โดยไดสนับสนุนการใหนิยามที่เดนชัดจากบทความของ 

Havighurst (1961) ซึ ่งไดใหคํานิยามไววาหมายถึง “สภาวะชีวิตของปจเจก

บุคคลและทางสังคมที่บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจและมีความสุขมากที่สุด” 

นอกจากนี้ ในบทนี้ยังมีการนําเสนอกรอบแนวคิดการสูงวัยที่ประสบ

ความสําเร็จจากแนวคิดของนักคิดตาง ๆ โดยเฉพาะนักคิดที่ไมไดมุงเนนไป 

ที่ความเสื่อมถอยและสภาพพยาธิวิทยาของความชราภาพ แตใหความสําคัญกับ

พัฒนาการ การปรับตัว และการปฏิบัติตนของบุคคลตั ้งแตชวงวัยกลางคน  

โดยครอบคลุมมิติความปลอดจากโรคภัยและความทุพพลภาพ การมีสภาวะการ

ทํางานทางรางกายและความรูสึกนึกคิดที่ดี และการมีสวนรวมอยางตอเนื่องใน

กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมที่สรางคุณประโยชน และนําเสนอปจจัยที่มีสวน

สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของชวงวัย 
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ในบทนี้ยังมีการศึกษาทบทวนขอมูลปญหาเก่ียวกับประเด็นการสูงวัยที่

ประสบความสําเร็จไว 4 ประการ ไดแก (1) ขาดคํานิยามที่เปนที่ยอมรับใน

ทิศทางเดียวกัน นักวิจัยจํานวนมากพยายามใหคํานิยามของคําวาการสูงวัยที่

ประสบความสําเร็จ แตดวยมุมมองและการรับรูแนวคิดดังกลาวมีความแตกตาง

กัน กลาวคือ บางสวนใหความสําคัญกับหลักเกณฑเชิงรูปธรรม แตบางสวนเห็น

ควรยึดหลักเกณฑเชิงนามธรรม ในขณะที่อีกสวนหนึ่งมุงเนนไปที่มิติอ่ืน ๆ ดังนัน้ 

จ ึงเป นเร ื ่องยากที ่จะนําไปสู การเห ็นพองในคําจ ํากัดความเด ียวก ันได  

(2) มีการขยายกรอบแนวคดิเรื่องการสูงวัยที่ประสบความสําเร็จออกไปจนไร

ทิศทาง ความพยายามในการศึกษาและสอบถามความเห็นและแนวคิดตอเรื่อง

ดังกลาวในกลุมประชากรที่หลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น นําไปสูการขยาย

กรอบแนวคิดตอเรื่องดังกลาวไปอยางไมมีที่สิ้นสุด (3) ถูกมองวาเปนเรื่องของ

การควบคุมของปจเจกบุคคลระดับสูง ผูเชี่ยวชาญเรื่องผูสูงอายุจํานวนหนึ่งให

ความเห็นวาแนวคิดการสูงวัยที่ประสบความสําเร็จนั้นมีรากฐานมาจากความพึง

พอใจ คุณลักษณะ และประสบการณของกลุมอภิสิทธิ์ชน ซึ่งมุงเนนใหคาในเชิง

วัตถุนิยมเปนหลัก และ (4) การสูงวัยที่ประสบความสําเร็จไดกลายเปนสินคา

เพื่อการคาขายและสรางผลประโยชนในเชิงธุรกิจ เนื่องจากกระบวนทัศนของ

ความสําเร็จในวัยสูงอายุชี้ใหเห็นวาความสําเร็จขึ้นอยูกับพฤติกรรม ทัศนคติ 

และสิ่งแวดลอมมากกวาลักษณะทางพันธุกรรม จึงทําใหเกิดการคิดคนและสราง

ผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ที่โฆษณาวาจะเปนเครื่องมือชะลอวัยและสงเสริม

การสูงวัยที ่ประสบความสําเร็จในมิติตาง ๆ เกิดขึ ้นอยางมากมาย และใน

สวนทายผูเขียนไดสรุปขอถกเถียงเรื่องแนวคิดการสูงวัยที่ประสบความสําเร็จวา

สงผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 
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บทที่ 3 บทวิจารณรูปแบบผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลัง 

สาระสําคัญของบทนี้ ผูเขียนวิจารณรูปแบบผูสูงอายุที่มีพฤติพลังวา

เปนแนวคิดเช ิงนโยบายขั ้นพื ้นฐานซึ ่งเกิดจากการที่นักพฤฒาวิทยาไดใช

ประโยชนจากแนวคิดเรื ่องผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จไปสูวงจรนโยบาย  

ซึ ่งสะทอนการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติไดจริงและเรียกวาเปน “การเปน

ผูสูงอายุตนแบบ” ใบบทนี้ไดนําเสนอความคลุมเครือของความหมายพฤฒิพลัง

และการโตเถียงกันของนักวิชาการ รวมทั้งการอธิบายความหมายทั้งในแงบวก

และแงลบของของผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลัง นอกจากนี้ ยังนําเสนอการกอรูปของ

ผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังไปสู การเกิดวงจรนโยบายผานการศึกษาทบทวนจาก

ตัวอยางการกลาวถึงแนวคิดนี้สูประชาคมโลกผาน 3 องคกรหลัก ไดแก องคการ

สหประชาชาติ องคการอนามัยโลกและสหภาพยุโรปตั้งแตในชวงป ค.ศ. 1991 

ถึงป ค.ศ. 2015 โดยเนนการนําเสนอแนวคิดผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังที่อธิบายโดย

สภาสหภาพยุโรป ในป ค.ศ. 2012 ที่อธิบายวา แนวคิดผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังนั้น

มีจุดเนน 3 ประการ ไดแก 1) การมีชีวิตอยางอิสระ 2) การจางงาน และ  

3) การมีสวนรวมทางสังคม โดยหนังสือเลมนี้ไดเชื่อมโยงจุดเนน 3 ประการกับ

การเปนตนแบบของพฤติพลังของผูสูงอายุ โดยนําเสนอความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ 

การเปนตนแบบพฤฒิพลังในแงของการการมีชีวิตอยางอิสระ การเปนตนแบบ

พฤฒิพลังในแงของการยังประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเปนตนแบบ 

พฤฒิพลังในแงของการยังประโยชนทางสังคม  

ในสวนตอมานําเสนอ 1) การเปนตนแบบพฤฒิพลังในแงของการมีชีวิต

อยางอิสระ โดยอธิบายไววา การที่ผูสูงอายุจะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีอิสระ

ไดนั้นการดําเนินการของนโยบายในเร่ืองตาง ๆ เปนองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 

การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค การปรับปรุงบานและการบริการ  



วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร ปที ่30 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2565 

 

224 

การเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ การมีสภาพแวดลอม ผลิตภัณฑและการบริการ

ที่เปนมิตร และการพึ่งพิงตนเองไดมากที่สุดในระบบการดูแลระยะยาว 2) การ

เปนตนแบบพฤฒิพลังในแงของการยังประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยในสวนนี้

อธิบายถึงกรอบนโยบายที่จะสงเสริมพิทักษใหเกิดตนแบบทางเศรษฐกิจ ไดแก 

การฝกจัดอบรมและอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง การสรางบริบทการทํางานใหมี

สุขภาพดี กลยุทธการบริหารจัดการอายุ การจางงานผูสูงอายุ การปองกันเรื่อง

การเล ือกปฏิบัติในผู ส ูงอายุ การจางงานที ่เปนมิตร ระบบผลประโยชน 

การถายทอดภูมิประสบการณ และ การประนีประนอมการทํางานกับการดูแล 

และ 3) การเปนตนแบบพฤฒิพลังในแงของการยังประโยชนทางสังคม ในสวนนี้

นําเสนอทิศทางของผู สูงอายุในหลายรูปแบบ ไดแก การอยูรวมกันในสังคม  

การเปนอาสาสมัคร การเรียนรู ตลอดชีวิต การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

การสนับสนุนการดูแลแบบครอบครัวและชุมชน โดยสรุปสาระสําคัญของบทนี้ 

สามารถตอบสมมติฐานเรื ่องการทํางานของผู สูงอายุวาจะทําใหผู สูงอายุมี

สุขภาพดีเมื่อเทียบกับคนอายุ 60 ปในอดีตที่ผานมา นอกจากนี้ การทํางาน

อาสาสมัครเพ่ือสังคมซึ่งนําไปสูการยังประโยชนใหสังคมและการมีเครือขายเปน

องคประกอบสําคัญประการหนึ่งของการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ 

บทที่ 4 ปญหาเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุตนแบบ  

สาระสําคัญในบทนี้น ําเสนอเกี ่ยวกับความแตกตางระหวางการเปน

ผูสูงอายุตนแบบและการตอตานตนแบบซึ่งบทนี้เปนการนําเสนอที่ตอเนื่องมาจาก

บทที่ 2 และบทที่ 3 ที่มีการอธิบายดวยหลักฐานเชิงประจักษของผลผลิตของนัก

นโยบาย และการนําเสนอแนวคิดผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังและผูสูงอายุที่ประสบ

ความสําเร็จ ในบทนี้ไดขยายความเกี่ยวกับความคิดเรื่องพฤฒิพลังและการเปน

ผูสูงอายุที ่ประสบความสําเร็จโดยผูเขียนนําเสนอมุมของการพัฒนาการใช
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ประโยชนทฤษฎีทางสังคมวิทยาในงานผูสูงอายุในศตวรรษที่ 21 ผานการศึกษา

รายบุคคลและปรากฏการณ นอกจากนี้ในบทนี้ยังนําเสนอเกี่ยวกับการกาวสู

ทฤษฎีมัชฌิมภาคในการทําความเขาใจตอความขัดแยงระหวางปณิธานการเปน

ผูสูงอายุตนแบบ และชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในรฐัสวัสดิการผูสูงอายุ โดยนําเสนอผาน

ปุจฉาเกี่ยวกับมิติของการเปนผู สูงอายุตนแบบ ซึ่งแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก  

มิติที่ 1 ปุจฉาความจําเปนของการเปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได มิติที่ 2 

ปุจฉาความจําเปนที่ผูสูงอายุตองทํางานอยางตอเนื่อง และมิติที่ 3 ปุจฉาความ

จําเปนที่ผูสูงอายุตองยังประโยชนตอสังคม และในบทนี้ยังนําเสนอปจจัยทาง

สังคมที่นําไปสูการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและการมีพฤฒิพลัง โดย

นําเสนอมุมมองของนักคิดที่แตกตางหลากหลาย และมีการอธิบายถึงเสนทาง

ชีวิตที่เปนตัวกําหนดผลลัพธที่จะเกิดขึ ้น เชน ประสบการณในวัยเด็ก หรือ 

ปจจัยพฤติกรรมในวัยผูใหญ และไมใชปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของเฉพาะตัว

บุคคลของผูสูงอายุเทานั้น แตปจจัยที่สําคัญควบคูกันคอื ผลกระทบจากนโยบาย

มีสวนสําคัญที่ชวยใหผูสูงอายุประสบความสําเร็จ โดยในสวนทายของบทนี้ 

ผูเขียนนําเสนอตัวแทนและขอไดเปรียบในประเด็นของการเปนบุคคลสูงอายุ

ตนแบบ โดยไดขยายความวาการเปนบุคคลสูงอายุตนแบบนั้นมีคุณสมบัติสําคัญ 

ไดแก การมีสุขภาพแข็งแรง การเป นตัวแทนของการเรียนรู ด วยตนเอง  

การตัดสินใจดวยตนเอง และการปรับตัวเขากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมือง โดยนําเสนอแนวทางการเปนบุคคลสูงอายุตนแบบ ผานวงจรประเสริฐ

ของการเปนผู ส ูงอายุที ่ม ีพฤฒิพลัง ประกอบดวย 1) กระตือรือรนและมี 

ขีดความสามารถในการเพิ่มพูนศักยภาพ 2) การมีงานทําที่กอใหเกิดรายได และ  

3) การรักษาหรือกลายเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชนแกสังคม โดยสรุปในบทนี้เนน

ยํ้าวา การจะเปนผูสูงอายุตนแบบนั้น มีปจจัยหลายประการทั้งในระดับบุคคล
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ผานเสนทางชีวิตและในระดับนโยบายที ่เอื ้อตอการเปนตนแบบหรือไม  

การอธิบายที่นําเสนอไวอยางชัดเจนขางตนนั้น กลับทําใหตองหันมาพิจารณา

กลุ มที ่ตอตานการเปนบุคคลตนแบบ และไมสามารถดําเนินแนวทางตาม

คําแนะนําของการเปนบุคคลสูงอายุตนแบบ โดยตองทําใหเกิดความชัดเจน

โดยเฉพาะการกําหนดนโยบาย 

บทที่ 5 ทิศทางของทฤษฎีการเปนผูสูงอายุตนแบบ  

สาระสําคัญในบทนี้นําเสนอทฤษฎีการเปนผู ส ูงอายุตนแบบ โดย

อธิบายคําวา “ตนแบบ” ที ่แตกตางกันไว 2 แบบ ไดแก 1) การทําใหเปน

ตนแบบทั้งในดานการดําเนินชีวิต การมีสุขภาพดี และ 2) ทฤษฎีตนแบบ โดย

ผูเขียนนําเสนอปจจัยหลักของทฤษฎีตนแบบไว 10 ประการ โดยอธิบายถึง

ปจจัยที่ทําใหเปนผูสูงอายุประสบความสําเร็จไวอยางกวาง อาทิ ผูปฏิบัติงานที่

หลากหลายตองใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงอายุกับความชราภาพ การแกไข

ปญหาโดยเนนความเฉพาะเจาะจงมากกวาเหมารวม การใชความพยายามใน

การแกไขปญหาในระดับบุคคลใหมากขึ้นและลดความสําคัญของการแกไข

ปญหาแบบกลุ มกอน รวมทั้งเนนการคาดหวังเรื ่องการปรับตัวของผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ ใหคํานึงถึงการทํางานกับกลุมผู สูงอายุที ่มีตนทุนทรัพยากรนอย 

เนื่องจากผูสูงอายุที่มีตนทุนทางสังคมหรือทรัพยากรดีอยูแลวมักมีความสัมพันธ

กับความสามารถทางเลือก ความชอบ ความสนใจโดยไมจําเปนตองสราง

แรงจูงใจใด ๆ ตางกับกลุมที่มีตนทุนนอย อยางไรก็ตาม หนึ่งในปจจัยที่ผูเขียน

ปรารถนาใหเห็นปจจัยที ่สําคัญคือ การที ่แนวโนมของการเปนตนแบบจะ

เจริญเตบิโตขึ้นเร่ือย ๆ ดวยการคะย้ันคะยอที่เพิ่มข้ึน การที่ผูสูงอายุที่มีตนทุนที่

ดียิ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้จะเปนผลทางลบสําหรับประชากร

ผูสูงอายุที่เสียเปรียบทําใหเกิดชองวางของความเหลื่อมลํ้าที่สูงข้ึน  
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โดยสรุปของบทนี้ไดอธิบาย “ผูสูงอายุที่กาวผานความสําเร็จและมี

พฤฒิพลัง” วาเปนกระบวนทัศนที ่มีทั ้งพลังขับเคลื ่อนและเปนอันตรายใน 

คราวเดียวกัน อยางไรก็ตาม มีการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความสําเร็จ และ

ปจจัยที่สงผลใหผู สูงอายุนั้นประสบความสําเร็จและมีพฤฒิพลังจํานวนมาก 

แตไมคอยนําเสนอเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ไมสามารถกาวผานไปสูความสําเร็จได 

ตัวอยางเชน ผูสูงอายุที่เจ็บปวย ยากจน แยกตัวออกจากสังคมและอยูตามลําพัง 

ผูเขียนตองการนําเสนอแนวคิดการบูรณาการการเปนผูสูงอายุตนแบบสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่หลากหลายสาขาอาชีพโดยสะทอนผานผลลัพธในทางบวกและลบ 

และการพัฒนาแนวคิดการเปนผูสูงอายุตนแบบผานการเนนสถานการณจริงเพื่อ

นําไปสูการชวยเหลือกลุมคนที่ไมสามารถไปถึงผลลัพธที่ปรารถนา หนังสือเลมนี้

จึงสะทอนแงมุมที่ตางออกไป ใหความสําคัญกับจุดเนนใหมและใหความสนใจ

กับความแตกตางและจุดเปลี่ยน 

 

บทวิจารณหนังสือของผูอาน 

แนวคิดพฤฒิพลังและการเปนผู สูงอายุที ่ประสบความสําเร็จเปน

แนวคิดที่แพรหลายในประเทศไทย การดําเนินงานของนักสวัสดิการสังคม  

นักสังคมสงเคราะห และนักพัฒนาชุมชนที่ทํางานประเด็นผู สูงอายุตางให

ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการและจัดบริการที่มุงเนนใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลัง

และประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามหัวใจหลักของการนําไปสูเปาหมาย 

ดังกลาวคือการทําความเขาใจกับปรากฏการณ สถานการณการเปลี่ยนแปลง

จํานวนประชากร และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว  
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ผูวิจารณมองวา เนื้อหาในหนังสือเลมนี้นําเสนอแงมุมที่เปนคําถามใน

ใจของนักวิชาการ นักวิจัยและผูปฏิบัติงานดานผู สูงอายุหลายคนเกี ่ยวกับ 

ความคาดหวังของสังคมที ่ปรารถนาใหผ ู ส ูงอายุต องประสบความสําเร็จ  

ซึ่งแทจริงแลว ยังมีอีกหลายแงมุมที่ยากตอการอธิบายไดเพราะขัดแยงกับ

ขอความที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวาถูกตองโดยเฉพาะเรื่องที่ผูสูงอายุตอง

ประสบความสําเร็จตามบรรทัดฐานที่สังคมหวังไว โดยไมไดอธิบายถึงการที่

ผูสูงอายุตองประสบความสําเร็จและมีพฤฒิพลังในแบบที่เขาคาดหวัง ผูวิจารณ

มองวาหนังสือเลมนี้นําเสนอปฏิทรรศนของสังคมผูสูงอายุไวอยางนาสนใจ ใน

ขณะเดียวกัน หนังสือเลมนี้ไดเขียนบทวิจารณแนวคิดที ่ทําใหคนอานเขาใจ

ความหมายของการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและมีพฤฒิพลัง แตยังไมมี

การอธิบายอุปสรรค หรือสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุไมสามารถไปสูความคาดหวัง

ของสังคมได 

อยางไรก็ตาม การที่ผูวิจารณไดหยิบยกหนังสือเลมนี้มานาํเสนอ เพราะ

ผูวิจารณเองไดแรงบันดาลใจหลายอยางจากเนื้อหาในหนังสือเลมนี้โดยเฉพาะ

ประเด็นเรื ่อง การเกิดความเหลื่อมลํ ้าทางสังคมระหวางผู สูงอายุที่ประสบ

ความสําเร็จและผูที่ไมประสบความสําเร็จที่มีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากนี้ ผูเขียน

อธิบายไววา จะยิ่งเหลื่อมลํ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ หากเรงทํางานตามความคาดหวัง

ทางสังคม แตไมมีการทํางานตามความคาดหวังหรือปญหาของผูสูงอายุตาม

สภาพความเปนจริง ในฐานะผูวิจารณหนังสือเลมนี้มองวา การนําเสนอในแงมุม

ความยอนแยงและการอธิบายการเปนผูสูงอายุตนแบบจะชวยใหนักวิชาการและ

นักวิจัย รวมถึงผูปฏิบัติงานตระหนักถึงการใหความสําคัญกับประชากรสูงวัย 

ทุกกลุมและสามารถวิเคราะหแยกแยะไดระหวาง ความคาดหวังของสังคม ความ

คาดหวังของผูสูงอายุ และความเปนจริงทางสังคม นอกจากนี้ การเชื่อมโยงแนวคิด
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การเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จกับวงจรนโยบายในหนังสือเลมนี้ยิ่งทําใหผู

วิจารณเกิดความเขาใจมากขึ้นวา ทิศทางและผลลัพธของการเปนผูสูงอายุที่

ประสบความสําเร็จของแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน แมวาเราจะ

ทําการศึกษาทบทวนอยู บนฐานของหนวยงานและแนวคิดที ่ เป นสากล  

แตดวยปจจัยดานนโยบายเปนตัวกําหนดความสําเร็จของแตละประเทศ ดวย

เหตุนี ้ การที ่หนังสือเลมนี้พยายามสะทอนใหเห็นความสําคัญของการเปน

ผูสูงอายุตนแบบวาเปนแนวคิดที่ชวยคลี่คลายการจัดบริการแบบกระจุกตัว และ

กระตุกใหคนอานตองหันมาตั ้งคําถามและใหความสนใจวา 1) ผู ส ูงอายุมี 

ความปรารถนาอะไรที่แตกตางไปจากที่สังคมคาดหวัง และ 2) อะไรคือสาเหตุที่

ทําใหผูสูงอายุไปไมถึงการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และ 3) การที่จะ

ชวยใหผู ส ูงอายุกลุ มที ่ไมมีตนทุนประสบความสําเร็จทําได อยางไร ผาน 

การนําเสนอของหนังสือเลมนี้  


