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สังคมสูงวัย : ประเด็นที่ควรค�านึงถึง

ปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากรครัง้ ส�าคัญ คือ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย (Aging Society) โดย
สัดส่วนประชากรของวัยเด็กและวัยท�างานลดลง
องค์การสหประชาชาติ นิยาม “ผู้สูงอายุ” ว่าหมายถึงประชากรที่
มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
และแบ่งการเข้าสู่ ”สังคมสูงวัย” เป็น 3 ระดับ คือ ระดับเริม่
การก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging society) หมายถึงสังคมทีม่ ปี ระชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมี
ประชากรอายุตงั้ แต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ ประเทศ
ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)เป็นสังคม
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ประชากรทั้งประเทศ และระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ
65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) และองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล
(HelpAge International) เผยแพร่เอกสาร “สูงวัยในศตวรรษที่ 21:
การเฉลิมฉลองและความท้าทาย” (Ageing in the Twenty-First
Century: A Celebration and A Challenge) ระบุว่า ภาวะ
ประชากรสูงอายุเป็นแนวโน้มที่ส�าคัญที่สุดของ ศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ดังกล่าวมีความส�าคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกด้านของสังคม
เอกสาร “สูงวัยในศตวรรษที่ 21: การเฉลิมฉลองและความ
ท้าทาย” วิเคราะห์สถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันและทบทวน
ความก้าวหน้าทางนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลประเทศต่างๆ
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการนานาชาติ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Madrid International Plan of Actionon Ageing) เพื่อสนองตอบต่อโอกาสและสิ่งท้าทายของโลกแห่งผู้สูงวัย นับ
ตั้งแต่การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุครั้งที่สองเป็นต้นมา
เอกสารฉบับนี้ได้ยกตัวอย่างโครงการใหม่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จใน
การจัดการกับประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเรื่องที่ผู้สูงอายุเป็นกังวล
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ข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญและควรค�ำนึงถึง
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรและสังคมสูงวัย

• ทั่วโลกมีผู้สูงอายุที่ฉลองวันเกิดปีที่ 60 วินาทีละ 2 คน หรือปีละ
เกือบ 58 ล้านคน
• ในปี 2012 มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 810 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรโลก และคาดว่าจะถึง 1 พันล้าน
คนในเวลาไม่ถึง 10 ปีและเพิ่มมากกว่า 2 เท่าเป็น 2 พันล้านคน
ภายในปี 2050 คิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรโลก
• ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา จ�านวนประชากรทีอ่ ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปเพิม่
ขึ้นอีก 178 ล้านคน
• ในปีค.ศ.2010 - 2015 คาดการอายุเฉลี่ยประชากรในประเทศ
พัฒนาแล้วอยูท่ ี่ 78 ปี และในประเทศก�าลังพัฒนาอยูท่ ี่ 68 ปี และ
คาดว่าทารกเกิดใหม่ในปี 2045 - 2050 จะมีอายุถึง 83 ปีใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และ 74 ปีในประเทศก�าลังพัฒนา
• ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีทุกๆ 3 คน จะมี 2 คนอยู่ในประเทศ
ก�าลังพัฒนา และภายในปี 2050 เกือบ 4 ใน 5 ของผู้ที่อายุ 60
ปีขึ้นไปจะอาศัยอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา
• ปัจจุบนั ญีป่ นุ่ เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกทีม่ ปี ระชากรอายุตงั้ แต่
60 ปีขนึ้ ไปถึงร้อยละ 30 ของประชากรทัง้ หมด แต่ภายในปี 2050
ประเทศที่มีผู้สูงอายุร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดจะเพิ่มเป็น
64 ประเทศ
• จ�านวนผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 100 ปีขนึ้ ไปจะเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลกจาก 316,600
คน ในปี 2011 เป็น 3.2 ล้านคนภายในปี 2050
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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• ภายในปีค.ศ.2050 จะเป็นครั้งแรกที่มีจ�านวนผู้สูงอายุมากกว่า
เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
• • มีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศทัว่ โลก (ซึง่ คิดเป็นประชากรรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 28 ของประชากรโลก) ที่มีโครงการคุ้มครองทาง
สังคมที่ครอบคลุมทุกสาขาของการประกันสังคม
• • ต้นทุนของบ�านาญแบบถ้วนหน้าส�าหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปใน
ประเทศก�าลังพัฒนาอยู่ระหว่างร้อยละ 0.7-2.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
• • ร้อยละ 47 ของผูส้ งู อายุชายและร้อยละ 23.8 ของผูส้ งู อายุหญิง
ทั่วโลก ยังเป็นแรงงานในการผลิต
• • มากกว่าร้อยละ 46 ของประชาชนที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่ว
โลกนี้มีความพิการ มากกว่า 250 ล้านคนของผู้สูงอายุมีความ
พิการปานกลางถึงขั้นรุนแรง
• • ประมาณการจ�านวนประชากรที่เป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) ทั่วโลกมีประมาณ 35.6 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
เกือบ 2 เท่าทุก 20 ปี และจะเป็น 65.7 ล้านคนในปี 2030

***ที่มา : รายงาน “สูงวัยในศตวรรษที่21: การเฉลิมฉลองและความท้าทาย
(Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A
Challenge)” จัดพิมพ์โดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Population Fund: UNFPA) และองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์
เนชั่นแนล (HelpAge International)
เผยแพร่ทาง : https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
Thai%20summary_Ageing%20in%20the%2021st%20Century_0.pdf
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สังคมสูงวัยใ ส

ั อเม กา

จากรายงาน “Longevity Economics: Leveraging the
Advantages of an Aging Society.” โดย The Gerontological
Society of America (GSA) ระบุว่า ในปีค.ศ.2035 จะเป็นครั้งแรก
ในประวัตศิ าสตร์อเมริกาทีค่ นในวัย 65 ปีขนึ้ ไปจะมีมากกว่าคนวัย 18
ปีลงมา
สังคมอเมริกนั จึงต้องเตรียมความพร้อมรับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดย
การก�าหนดนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุและระบบ
บ�านาญส�าหรับคนที่มีอายุยืนกว่าเกณฑ์การเกษียณอายุที่ 65 ปี และ
ขยายผลทางเศรษฐกิจของผู้สูงวัยและผู้เกษียณอายุทั้งในระดับท้อง
ถิ่นและระดับประเทศ ในประเด็นส�าคัญคือการที่ผู้สูงวัยสามารถเป็น
ทั้งก�าลังการผลิตและก�าลังซื้อที่มีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า ลูกจ้างชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคง
ต้องการท�างานหลังจากผ่านช่วงเกษียณอายุ แต่ต้องการท�างานบน
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมกับแต่ละคนและต้องการงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ มาก
ขึ้น ดังนั้น การก�าหนดนโยบายที่ดึงดูดแรงงานที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถเหล่านี้จะมีผลดีอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ

ที่มา : https://www.geron.org/images/gsa/documents/gsa-longevity-economics-2018.pdf

6

เ องเ ่าค ทางา สอสา า

ไทยพีบีเอส

สังคมสูงวัยใ

ค า า

จากรายงาน “Canada is Ill-Prepared to Keep an Aging
Population Moving” โดย The Conference Board of Canada
ระบุว่า สิ่งที่แคนาดาต้องเตรียมพร้อมในการรับมือการเข้าสู่สังคมสูง
วัยคือความต้องการการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ โดย
เฉพาะการสร้างทางเลือกในการเดินทางหลายประเภทที่สามารถเข้า
ถึงได้ราคาไม่แพงและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
รายงานชิ้นนี้ยังระบุข้อมูลจากการส�ารวจสุขภาพชุมชนของ
ประเทศแคนาดา ซึง่ พบว่าร้อยละ 21 ของผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสือ่ มยังคงขับรถเอง และร้อยละ
17 ระบุว่าการขับรถเป็นรูปแบบการเดินทางหลักของพวกเขา น�าไป
สู่แนวคิดในการการตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของผู้สูง
อายุ การจัดการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง รวมทั้งขยายตัว
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ทางเลือกทางการขนส่งและการออกแบบเมืองที่ดีขึ้นส�าหรับผู้สูงอายุ
รายงานดังกล่าวยังระบุว่า ระบบการขนส่งหลักส�าหรับผู้สูง
อายุยังคงเป็นการขับรถเอง แม้ว่าการขับขี่จะลดลงตามอายุที่มากขึ้น
ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งพบว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบการขนส่งที่
สะดวกในราคาที่รับได้
ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการด้านการ
ขนส่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ที่มา : http://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/16-10-19/Canada_is_Ill-Prepared_
to_Keep_an_Aging_Population_Moving.aspx
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สังคมสูงวัยใ สงค

ชัชฎา ก�าลังแพทย์ เขียนไว้ในบทความ “เรียนรูน้ โยบายเพือ่
ผู้สูงวัยของสิงคโปร์” โดยชี้ให้เห็นว่าสิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งประเทศมี
จ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่อัตราการเกิดลดลง จึงถือเป็น
ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้จัดตั้ง
กระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน และการกีฬา (MCYS) ก�าหนด
ค�าขวัญ “Successful Ageing for Singapore” และได้วางแนว
นโยบายต่างๆ ดังนี้
“1) ส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มความมั่นคงทางการ
เงิน ด้วยการเพิ่มทักษะและจัดหางานให้เหมาะสมกับ
แรงงาน เพื่อยกระดับผลิตภาพ และความสามารถใน
การเพิ่มรายได้ของแรงงานในระยะยาว

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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2) ให้การดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบ
ด้านในราคาย่อมเยา เน้นให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูง
อายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ โดย
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การศึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ
3) ช่วยเหลือผู้สูงอายุในสังคม โดยภาครัฐเป็นผู้วาง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สามารถอ�านวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่
สาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับผู้สูง
วัย ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม
4) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน โดยการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เช่น การพัฒนางานด้านบริการเพื่อผู้
สูงอายุ ปรับปรุงนโยบายด้านเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัคร
สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ”
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ชัชฎา ยังสรุปหัวใจส�าคัญของนโยบายสังคมสูงวัยของสิงคโปร์
3 ประการทีส่ ามารถน�ามาใช้กบั สังคมไทยได้คอื “1) มีความรอบด้าน
ครอบคลุมหลายมิติของสวัสดิการสังคม 2) ไม่เน้นเพียงการให้
สวัสดิการโดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว หากยังเน้นการดึง
ศักยภาพของผู้สูงวัยออกมาใช้ และ 3) อาศัยการประสานงานกัน
ระหว่างหลายภาคส่วน ไม่ใช่เน้นแต่ผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่เน้น
หลายมิติของครอบครัว เช่น เด็ก และการศึกษา เป็นต้น”

ที่มา : บทความ “เรียนรู้นโยบายเพื่อผู้สูงวัยของสิงคโปร์” โดย ชัชฎา ก�าลังแพทย์ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ฝ่าย 1 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ทาง
www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642520

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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สังคมสูงวัย
เ องของ ก เ องของไทย

รายงานจากธนาคารโลก “Live Long and Prosper : Aging
in East Asia and Pacific” กล่าวถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก วิธีการต่างๆ ที่แต่ละประเทศ
สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหา รวมทั้ง “โอกาส” บางประการที่จะมา
พร้อมกับปรากฏการณ์นี้
ผู้อ�านวยการธนาคารโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อูริค ซาเกา มองว่า จ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเป็นผล
จากประชากรมีอายุขัยที่ยาวนานขึ้นและอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง
อย่ า งรวดเร็ ว และคาดว่ า จ� า นวนของประชากรวั ย ท� า งานใน
ประเทศไทยจะหดตัวลงมากกว่าร้อยละ 10
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ประเทศไทยก�าลังประสบกับภาวะ “แก่ก่อนรวย” อีกทั้งคน
ไทยยังมีความคาดหวังว่ารัฐจะเป็นที่พึ่งแรกของความช่วยเหลือด้าน
การเงินในวัยชรา การก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงวัยจะสร้างความท้าทายใหม่ๆ
ให้กับประเทศไทย ทั้งในด้านการรักษาการเติบโตของประเทศ การ
จัดการการเงินสาธารณะ และการสนับสนุนมาตรฐานการครองชีพ
ในอีกด้านหนึ่ง สังคมสูงวัยก็อาจสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่
ประเทศไทย เช่น การเป็นที่พ�านักของชาวต่างชาติที่จะมาชีวิตหลัง
เกษียณที่ประเทศไทยมากขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะ
ขยายตัวมากขึ้น

ที่มา : ข้อมูลจาก www.worldbank.org เผยแพร่ทาง http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/
th/aging-in-thailand-how-to-live-long-and-prosper

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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สอกับกา สอสา สังคมสูงวัย

บทความ “Reporting on Aging: Health Reform, Ethnicity and Income In The Mix” โดย Paul Kleyman ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ www.centerforhealthjournalism.org ระบุว่า “สื่อ”
จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจใหม่ถงึ ความสลับซับซ้อนของการทีผ่ สู้ งู อายุ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสุขภาพต่างๆ
ที่ผ่านมามีสื่อเพียงไม่กี่รายที่ลุกขึ้นมาตั้งค�าถามกับฝ่าย
บริหารหรือเรียกร้องให้มีหลักเกณฑ์ทางสุขภาพที่ปกป้องผู้มีรายได้
น้อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุสตรีและผู้สูงอายุที่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสาย
ต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
บทความดังกล่าวยังอ้างถึงเนือ้ หาในหนังสือ “A Bittersweet
Season: Caring for Our Aging Parents-and Ourselves” โดย
Jane Gross อดีตผู้สื่อข่าว New York Times ที่ตั้งค�าถามว่าเหตุใด
14
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โครงการประกันสุขภาพจึงไม่ครอบคลุมการดูแลรักษาที่บ้าน ค่าจ้าง
ผูด้ แู ล หรือค่าบ้านพักคนชรา โดยเธอระบุวา่ การทีค่ นอเมริกนั ไม่ได้รบั
ข้อมูลว่าระบบประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมการดูแลในระยะยาวถือว่า
เป็นความล้มเหลวของการสื่อสารโดยมี “สื่อ” เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ
Jane Gross กล่าวว่า “สื่อหลัก” ไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอใน
การที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและคนรุ่นลูกของพวกเขาในการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ แต่กลับให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอภาพของผู้สูงอายุ
ที่มีความสุขผู้สูงอายุที่ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น ปีนเขา วิ่งมาราธอน
หรือน�าเสนอเรื่องราวและบริการต่างๆ ของบ้านพักคนชรา
ทัง้ นี้ สือ่ สายสุขภาพ ถือว่าอยูใ่ นสถานะทีส่ ามารถ “ส่งเสียง”
หรือสื่อสารเรื่องราวที่มีประโยชน์ในการผลักดันนโยบายไปสู่ฝ่าย
บริหาร จึงควรให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น

ที่มา : https://www.centerforhealthjournalism.org/resources/lessons/reporting-aginghealth-reform-ethnicity-and-income-mix

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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กล่าวโดยสรุป เรือ่ งราวของสังคมสูงวัยในประเทศต่างๆ จนถึง
การสื่อสารประเด็นสังคมสูงวัยนั้นมีทั้งด้านที่เกี่ยวพันกับคุณค่าและ
วิถีด�าเนินชีวิตของผู้สูงวัยแต่ละคน และด้านที่สะท้อนถึงปัญหาสังคม
สูงวัยเชิงโครงสร้างที่ทุกประเทศมีนโยบายด้านต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและรองรับสังคมสูงวัยที่ก�าลังขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต
กล่าวส�าหรับการท�างานของไทยพีบีเอสกับวาระหลักเรื่อง
สังคมสูงวัย ได้ให้ความส�าคัญกับเนื้อหาทั้งสองด้าน โดยผลิตออกมา
ในรูปแบบของรายการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสาร
ประเด็นเหล่านี้อย่างรอบด้าน และแสวงหาแนวทางร่วมกันสู่การแก้
ปัญหาสังคมสูงวัยในประเทศไทย

16
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บทที่ 1

วิธีคิดของไทยพีบีเอส
กับสังคมสูงวัย
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สังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับสังคมไทยใน
ภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอยู่ในทุก
ครอบครัว ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ที่ส�าคัญสังคมสูงวัยก�าลังมาเยือนเราเร็วกว่าที่เคยคาดคิด
สังคมไทยยังขาดการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่ก�าลังจะ
เกิดขึน้ โดยเฉพาะบทบาทของสือ่ ทีจ่ ะสือ่ สารเรือ่ งราวของสังคมสูงวัย
เพื่อให้สังคมหันมาตระหนักและหาทางออกร่วมกันยังมีอยู่ไม่มากนัก
จากจุดยืนการเป็นสื่อสาธารณะและเป็น “สื่อเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง” (Media for Change) การท�างานของไทยพีบีเอสที่
ผ่านมาจึงมุง่ เน้นการขับเคลือ่ นเพือ่ น�าไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงในสังคม
โดยการสื่อสารวาระหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมของ
องค์การ (Corporate Agenda) ปีละ 2 วาระ

18
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องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท.
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�าไรแห่งแรกของ
ประเทศไทย เพื่อด�าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้น
ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารทีเ่ ทีย
่ งตรง
รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอส
ได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่
ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้
ก�าหนดนโยบาย และควบคุมการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการ
และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ส.ส.ท. มีรายได้จากภาษี
สรรพสามิ ต ที่ เ ก็ บ จากสุ ร าและยาสู บ โดยมี ร ายได้ สู ง สุ ด
ปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
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ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสก�าหนดให้ประเด็น
“สังคมผู้สูงวัย” เป็นวาระหลักขององค์กร กับแนวคิด “พลังบวกร่วม
สร้างสังคมไทย” และ “พลังการเรียนรู้” รวมทั้งก�าหนดการสื่อสาร
รณรงค์ทางสังคม (Social Campaign) โดยก�าหนดเป็นประเด็นหลัก
ในการน�าเสนอของทุกส่วนงานภายในองค์กร จากการรายงานข่าวผ่าน
จอโทรทัศน์ เชื่อมโยงต่อไปสู่การน�าเสนอเนื้อหาผ่านทางสื่อออนไลน์
ไปจนถึงกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตามมา ด้วยความร่วมมือจากทุก
ส่วนงาน
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai Public
Broadcasting Service - TPBS หรือ “ไทยพีบีเอส” มองว่า
สถานการณ์สงั คมสูงวัย เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศใน
เอเชียอย่างสิงคโปร์หรือญี่ปุ่น ขณะที่ในประเทศไทยเองมีแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะวิกฤติมากขึ้น
ปรากฏการณ์สงั คมสูงวัย จึงถูกก�าหนดให้เป็น “Core Agenda”
หรือวาระหลักที่ทั้งองค์กรจะช่วยกันคิดร่วมกัน วางเป้าหมายไปและ
ลงมือท�าไปด้วยกัน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 เป็นต้นมา
“การทีไ่ ทยพีบเี อสเป็นสือ่ สาธารณะ เราจึงมีภารกิจทีจ่ ะจุด
ประกายให้กบั สังคมได้มองเห็นภาพทีก่ า� ลังเกิดขึน้ รวมถึงมองต่อไปถึง
ความเปลีย่ นแปลงทีก่ า� ลังจะมาถึงในอนาคต เรามองว่าถ้ามีวาระหลัก
ที่ทุกคนจับขึ้นมาเป็นวาระองค์กรก็จะสามารถสร้างผลกระทบการ
เปลีย่ นแปลงให้สงั คมได้ ตอนนัน้ เราเลยเลือกสังคมสูงวัยมาเป็นวาระ
หลัก และเราเองก็มีทุนในเรื่องนี้อยู่มากพอ เรามีการท�าเนื้อหามี
รายการทางด้านสุขภาพ เรามีรายการมิตทิ างด้านชีวติ เรามีเครือข่าย
20
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คอกา พยายามทาใ

าพองค วมว่าเ อง ีก ทบทกค ทกม

ถ้าสังคมมองภาพแบบองค์รวมแล้ว
เข้าใจไปด้วยกันจะเป็นฐานของการคิดในทุกเรื่อง”

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ูอา วยกา ไทยพีบีเอส
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ที่ท�าเรื่องผู้สูงวัย เรื่องสุขภาวะค่อนข้างมาก เราเลยคิดว่าด้วยทุนที่
เรามีอยู่ มีเครือข่ายที่ท�างานด้านนี้ น่าจะท�าให้เกิดผลที่เป็นไปได้”
รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว
ผอ.ส.ส.ท. มองว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นเรื่องที่ส่ง
ผลกระทบกับทุกคนในสังคมจึงเป็นหน้าทีข่ องสือ่ สาธารณะทีต่ อ้ งท�าให้
สังคมตระหนักและเตรียมพร้อม บนฐานของความรู้ความเข้าใจ และ
น�าไปสู่การแก้ปัญหาได้
“คนอาจจะมองเรื่องสังคมสูงวัยในแง่รายได้ เศรษฐกิจ บาง
คนมองเป็นเรื่องสุขภาพ บางคนมองเรื่องสวัสดิการ แต่คิดว่าหน้าที่
ของสื่อสาธารณะคือการพยายามท�าให้คนมองเห็นภาพองค์รวมว่า
เรื่องนี้กระทบทุกคน ทุกมิติ ถ้าสังคมมองภาพแบบองค์รวมแล้ว
เข้าใจไปด้วยกันจะเป็นฐานของการคิดในทุกเรื่อง”
“พอสังคมรูส้ ึกตื่นตัวขึน้ มาว่าอีกไม่กปี่ เี ราจะเป็นสังคมสูงวัย
เต็มรูปแบบ บางคนก็ตกใจ แต่ถา้ เรามองเห็นภาพนีอ้ ย่างองค์รวมร่วม
กัน เราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ากระทรวง
ใดกระทรวงหนึง่ แต่มนั เกีย่ วกับเราทุกคนยังไง ก็คงเป็นหน้าทีข่ องเรา
ที่ต้องสร้างการมองประเด็นทางสังคมด้วยฐานทางปัญญา ฐานความ
รู้ และฐานข้อมูลข่าวสารทีเ่ หมาะสมถูกต้อง ต้องบอกว่าเป็นหน้าทีส่ อื่
สาธารณะชัดๆ เลยนะที่ต้องช่วยกันท�าเรื่องนี้”
ไม่เพียงแต่สอื่ สาธารณะทีต่ อ้ งให้ความส�าคัญกับปรากฏการณ์
สังคมสูงวัย แต่ทุกสื่อควรต้องช่วยกันท�าหน้าที่สร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้สังคมที่มีต่อคนกลุ่มต่างๆ ด้วย
“สังคมไทยในบางแง่มมุ ก็อาจจะมีการปลูกฝังความคิดในเชิง
อคติกบั คนกลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ม่เหมือนเราอยูแ่ ล้ว ผูส้ งู วัยก็เป็นส่วนหนึง่ ถูก
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มองด้วยอคติ มีตง้ั แต่ผสู้ งู วัยเป็นปัญหา ผูส้ งู วัยก็ไม่ควรจะออกไปไหน
เพราะว่าอ่อนแอ เดี๋ยวจะป่วย ควรจะอยู่กับบ้านไม่ต้องท�าอะไร ซึ่ง
มันก็มีตั้งแต่มองด้วยความหวังดีไปจนถึงทัศนคติเชิงลบหรืออคติ
เพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของสื่อทุกประเภทไม่ใช่แค่สื่อ
สาธารณะทีจ่ ะต้องช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กบั คนในสังคมว่าจริงๆ
แล้วผู้สูงวัยก็เป็นพลังที่ดีในสังคมได้ ถ้าเราทั้งหลายมองเขาในแง่บวก
และก็ปรับทัศนคติในการมองในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัย”
“ตรงนี้คิดว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราในฐานะสื่อสาธารณะ
แน่ๆ บทบาทเราคือปรับทัศนคติของคนในสังคมไทยให้อยู่ร่วมกับผู้
สูงวัยได้อย่างเข้าใจ แล้วก็เป็นทัศนคติด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นหน้าที่สื่อโดยตรง อีกหน้าที่ของสื่อกับสังคมสูงวัย คือการเข้าไป
หนุนเสริมกลุ่มคนที่ท�างานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้ว เอื้ออ�านวย
เขาในการท�างาน นี่ก็เป็นบทบาทของสื่อสาธารณะ ถ้าเรารู้ว่ากลุ่ม
ไหนก�าลังท�าเรื่องดี ๆ เรื่องที่มันจะท�าให้เกิดเปลี่ยนแปลงได้ เรามี
บทบาทที่จะเอื้ออ�านวยให้งานของเขานั้นส่งผลหรือสร้างผลกระทบ
ได้ดียิ่งขึ้น”
บทบาทของสื่อสาธารณะ จึงอยู่ที่การน�าเสนอสถานการณ์ที่
เป็นจริง รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการ คนท�างาน
ในพื้นที่ ส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงฝ่ายนโยบาย และผลักดันให้เกิดนโยบาย
เรือ่ งสังคมสูงวัยจากภาครัฐทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง และเป็นประโยชน์กบั
ประชาชนอย่างแท้จริง
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สังคมสูงวัย เ องของค ทกวัย

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล เสนอว่า สังคมสูงวัยไม่ได้ส่งผลกระ
ทบกับเฉพาะผู้สูงวัย แต่มีผลกระทบกับทุกคนตั้งแต่เด็กแรกเกิด
เพราะเด็กที่เกิดมาในวันนี้ก็คือคนที่ต้องรับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวในอนาคต
“เราต้องท�าให้เขาเกิดความรูส้ กึ ตัง้ แต่เล็กๆ เลยว่าเขาต้องรับ
ผิดชอบอะไรบ้าง ถ้าครอบครัวรับรูเ้ รือ่ งนี้ มีการเตรียมความพร้อมให้
เด็ก เริ่มตั้งแต่ความพร้อมที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ เลี้ยงดูผู้สูงวัยได้ รวม
ทั้งความเข้าใจว่าวิถีชีวิตในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อที่
จะท�าให้ทุกคนอยู่ในสังคมนี้ได้”
มุมมองหรือนโยบายทีแ่ ปรเป็นสือ่ ผ่านไทยพีบเี อส เริม่ จากการ
วางแผน การสือ่ สารเพือ่ ปรับทัศนคติของผูค้ นให้เป็นทัศนคติเชิงบวก
จะเน้นสือ่ สารภาพบวกของผูส้ งู วัย สือ่ ให้สงั คมเห็นว่าเราท�าอะไรเพือ่ ผู้
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“เราต้องท�าให้เขา (เด็กๆ) เกิดความรู้สึกตั้งแต่เล็กๆ
เลยว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
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รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ูอา วยกา ไทยพีบีเอส
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สูงวัยได้บา้ ง โดยมักเป็นเรือ่ งของแรงบันดาลใจ ตัวอย่างรูปแบบทีอ่ อก
มา เช่น รายการเก๋ายกก๊วน รายการลุยไม่รโู้ รย ฯลฯ ซึง่ จะมีกจิ กรรมที่
ท�าให้ผสู้ งู วัยมีพนื้ ทีห่ รือโอกาสในการแสดงศักยภาพให้ทกุ คนได้เห็น
ทิ ศ ทางที่ ส องคื อ การสื่ อ สารเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เป็นการท�างานที่ต่อเนื่องไปถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายของหน่วยงานเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้อง โดยจะตั้งเป้าหมายของการท�างานในประเด็นต่างๆ ตาม
ความจ�าเป็นเร่งด่วน
หนึ่งในแนวคิดแรกๆ ที่ต้องการจะผลักดันให้เกิดขึ้นคือ
เรื่อง “เงินออม” ของผู้สูงวัย โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้บุคลากร
ของไทยพีบเี อสเองได้เห็นถึงความส�าคัญของการวางแผนการออมเพือ่
ความมัน่ คงในอนาคตเมือ่ อายุมากขึน้ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อม
สูก่ ารเกษียณอายุทสี่ ามารถพึง่ พาตนเองได้ และการใช้ชวี ติ หลังเกษียณ
อย่างมีคุณภาพ
“ถ้าพูดถึงสังคมสูงวัยในบ้านเรา เรื่องเงินออมถือเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่ต้องรณรงค์ให้สังคมเห็นความส�าคัญตรงนี้มากขึ้น เราจึงเริ่ม
ต้นท�างานขับเคลื่อนเรื่องนี้ก่อน โดยจับมือกับหลายๆ กลุ่มที่ท�างาน
เกี่ยวกับด้านนี้ เริ่มจากการชักชวนพนักงานในไทยพีบีเอสเองให้เริ่ม
ต้นส�ารวจตัวเองว่าเราพร้อมหรือไม่ที่จะเกษียณในอีกยี่สิบสามสิบปี
ข้างหน้า จะจัดการเรือ่ งเงินออมของเราตรงนีย้ งั ไง ตอนนัน้ เราก็ไปจับ
มือกับสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) กรรมาธิการปฏิรปู สังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีนายแพทย์อ�าพล
จินดาวัฒนะ เป็นประธาน ช่วยกันผลักดันมิติเรื่องของเงินออมผู้สูง
วัย” ดร.วิลาสินีกล่าว
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กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “สังคมสูงวัยกับภารกิจไทยพีบเี อส”
จึงถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ
ห้องลานไม้ อาคาร A ชัน้ 1 ไทยพีบเี อส โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ
คือ 1.เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการเต
รียมความพร้อมเรือ่ งสังคมสูงวัยและ 2.เพือ่ ให้พนักงานรับรูแ้ ละมีสว่ น
ร่วมกับการท�า Corporate Agenda ขององค์การเรือ่ งการเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมสูงวัย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย Ted Talk หัวข้อ “คนไทยพีบเี อส
กั บ สั ง คมสู ง วั ย ” โดยตั ว แทนพนั ก งานไทยพี บี เ อส และการ
เสวนาจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก หั ว ข้ อ “สึ น ามิ สั ง คมสู ง วั ย ” โดย
นายแพทย์อา� พล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสมิตติเวช ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อ�านวยการส�านัก
สนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (ส�านัก 9) ส.ส.ส. และ
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
นโยบายที่สองคือการรณรงค์เรื่อง “เมืองที่เหมาะสมกับคน
ทุกวัย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และเครือข่ายสถาปนิกทีเ่ น้นท�าเรือ่ ง
เมือง ท�าเรื่องพื้นที่ และเรื่องอื่นๆ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น ส่งเสริมให้มี
ผูด้ แู ลผูส้ งู วัยไม่วา่ จะเป็นติดเตียงติดบ้าน การสนับสนุนในสิง่ เหล่านีท้ ี่
ให้ชุมชนจัดการตัวเองได้
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สังคมสูงวัย เ าค อย่างไ

จากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ จากเค้าโครงความคิดสูห่ ลากหลาย
รายการของไทยพีบเี อส ทีส่ ร้างสรรค์จากแนวคิดทีต่ อ้ งการเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าของผู้สูงวัย ให้ความรู้ผู้สูงวัยในการดูแลตนเองทั้งกาย
และใจ เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของก�าลังที่ช่วยผลักดันสังคมอย่างมีคุณค่า
คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการประเด็นทาง
สังคม ที่รับหน้าที่ดูแลรายการเกี่ยวกับผู้สูงวัยของไทยพีบีเอส เล่าให้
ฟังว่า ไทยพีบเี อส มองผูส้ งู วัยในฐานะประชากรอาวุโส หรือ “Senior
Citizen” เป็นคนที่ผ่านการท�างาน ท�าประโยชน์ให้สังคมในหลาก
หลายสาขา จึงนับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งควรได้รับ
การน�าเสนอผ่านสื่อ เพื่อน�าเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้สังคมได้
รับรู้ และส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่คนรุ่นใหม่ได้
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หลากพื้นที่ หลายรายการของไทยพีบีเอส จึงเน้นเปิดโอกาส
ให้ผสู้ งู วัยได้มาถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในชีวติ
ที่ผ่านมา ไปจนถึงเปิดโอกาสในการเดินตามความฝันที่ยังไม่มีโอกาส
ได้ท�า
“ในบ้านเราผู้สูงวัยแต่ละท่านก็มีความสามารถมีความรู้มี
ประสบการณ์ มีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้มากกว่าที่เป็น
อยู่ แต่สงิ่ ทีส่ งั คมเรายังขาดคือการยอมรับ หรือการส่งแรงกระตุน้ ทีจ่ ะ
ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ลุกขึ้นมาท�าอะไรดีๆ ทั้งๆ ที่ผู้สูงวัยยังมีคุณค่าใน
ตัวเอง สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สมองและความคิดยังท�างานได้ ยัง
สามารถสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ได้อกี มากมาย บทบาทและหน้าทีข่ องสือ่
จึงอยู่ที่การท�าให้ผู้สูงอายุมองเห็นความส�าคัญของตนเอง และลุกขึ้น
มาแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของท่านเหล่านั้น”
ขณะที่ในส่วนของคนรอบข้าง ครอบครัว หรือผู้ที่ท�าหน้าที่
ดูแลผู้สูงวัย มีไม่น้อยที่มองผู้สูงวัยต้องการการดูแลตลอดเวลา โดยที่
ยังขาดความเข้าใจว่า จริงๆ แล้วผู้สูงอายุยังสามารถท�าอะไรด้วยตัว
เองได้อีกมาก คนรอบข้างหรือผู้ดูแลเพียงแต่สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการใช้ชวี ติ และท�าความเข้าใจกับข้อจ�ากัดในความเป็นผู้
สูงอายุบ้างเท่านั้นเอง
“คิดว่าสังคมอาจจะต้องท�าความเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนะ
ประเทศทีเ่ ขาให้ความส�าคัญของสังคมสูงวัย เขาก็จะมีสงิ่ อ�านวยความ
สะดวกตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นป้าย สัญลักษณ์ตา่ งๆ ราวจับ ทาง
ลาด รถเมล์ก็มีระบบไฮดรอลิคส�าหรับยกรถเข็น ท�าให้ผู้สูงวัยและผู้
พิการสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ ตามรายทางก็จะมีห้องน�้าที่
ออกแบบตามข้อจ�ากัดของผูส้ งู วัย ขณะทีบ่ า้ นเรายังต้องให้ความส�าคัญ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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มากกว่านี้อีก เรายังไปไม่ถึงการออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับทุกคน
จริงๆ”
ในบทบาทของการเป็น “สือ่ สาธารณะ” การน�าเสนอเรือ่ งราว
ของสังคมสูงวัย ไม่ใช่คา� ถามว่าควรท�าหรือไม่ แต่เป็นเรือ่ งที่ “ต้องท�า”
“ประเด็นสังคมสูงวัยกับไทยพีบีเอส ผมมองว่าไม่ใช่ค�าถาม
นะว่าเราควรจะเข้าไปท�าเรื่องนี้หรือไม่ แต่เป็นสิ่งที่ต้องท�าในฐานะที่
เป็นสือ่ สาธารณะ เพราะเรือ่ งสังคมสูงวัยเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนในสังคมควร
จะให้ความส�าคัญ ทีนี้ถ้าสื่ออื่นๆ เขาไม่ท�า หรือท�าน้อย อาจจะด้วย
ข้อจ�ากัดบางอย่าง เราก็ควรจะเป็นหัวหอก เป็นคนเริ่มท�าก่อน และ
ไม่ใช่วา่ ท�า 1-2 ปีแล้วเลิก ผมว่าต้องท�าไปตลอด เพราะเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและมีผลกระทบมาก ยังไงเราก็ต้องอยู่กับ
สังคมสูงวัยไปตลอดแน่ๆ”
“แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสังคมสูงวัย แต่คงต้องมองไปถึงการท�างาน
ในประเด็นของการสร้างสังคมทีเ่ ท่าเทียมกัน สังคมทีเ่ อือ้ ให้คนทีเ่ ขามี
ข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพ คนชรา คนพิการ หรือคนทีม่ คี วามแตกต่าง
ทางเพศ คือเราต้องท�าให้สังคมนี้เป็นสังคมที่เท่าเทียมกัน นั่นคือภาพ
ใหญ่ในการท�างานของเรา ซึง่ สังคมสูงวัยก็เป็นส่วนหนึง่ ในขอบเขตการ
ท�างานของเรา”
ขณะที่ คุณนิสิต คูณผล ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต
มองภาพการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในประเทศไทยว่า ข้อดีของสังคม
ไทยคือการให้ความเคารพนับถือผู้สูงวัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝัง
ต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดไปคือการมองว่า
จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้สูงวัยในบ้านมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างไร
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ผมว่าต้องท�าไปตลอด เพราะเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมไท
ยและมีผลกระทบมาก ยังไงเราก็ต้อง
อยู่กับสังคมสูงวัยไปตลอดแน่ๆ”

คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล
ูจั กา
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“หลายๆ ครอบครัว เราจะเห็นว่าเมื่อพ่อแม่เราแก่ตัวขึ้นเรา
จะบอกให้เขาอยู่เฉยๆ หรือเลี้ยงหลาน ท�างานบ้าน ทั้งที่บางทีผู้สงู วัย
บางกลุม่ ยังมีศกั ยภาพอยู่ แม้กา� ลังอาจจะถดถอยไปตามสภาพร่างกาย
แต่แนวคิดของผู้สูงวัยจ�านวนมากก็ยังดีอยู่ ในประเด็นนี้ควรปรับ
ทัศนคติของคนในสังคมให้มองผูส้ งู วัยเสียใหม่วา่ ท่านเหล่านีย้ งั มีคณ
ุ ค่า
ยังท�าประโยชน์ให้กับครอบครัว ให้กับสังคมได้อีกมากมาย”
อีกเรื่องที่ต้องให้ความสนใจคือการทอดทิ้งผู้สูงวัยให้อยู่ตาม
ล�าพังเนือ่ งจากลูกหลานต้องออกไปท�างานนอกบ้าน หรือกรณีผสู้ งู วัย
ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วลูกหลานต้องมาท�างานในกรุงเทพ
“วิธีคิดแบบเดิมที่ลูกทิ้งพ่อแม่เข้ามาท�างานแล้วส่งแต่เงินให้
อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข ในฐานะที่เป็นสื่อก็
ต้องน�าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการยกกรณีศึกษามาเป็น
ตัวอย่างเพื่อแสดงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละทิ้งพ่อแม่
หรือผู้สูงวัย ต้องช่วยกันปรับทัศนคติ ส่วนของเรื่องสวัสดิภาพ เรื่อง
กฎหมาย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องผลักดันในทางโครงสร้างเชิง
นโยบาย”
“อย่างเรื่องเงินสวัสดิการผู้สูงวัย เราก็พยายามสะท้อนให้รัฐ
เห็นว่าต้องอุดหนุนให้มากกว่านี้ หรือเรื่องบ้านพักคนชรา เรื่องสถาน
ที่ดูแลผู้สูงวัยที่ยังขาด คนที่ไม่มีครอบครัวหรือลูกหลานก็ควรจะมี
สถานที่ดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งรัฐก็ต้องเข้ามาดูแล และก็
ต้องใช้งบประมาณ เราจึงพยายามน�าเสนอข้อมูลให้ทางกระทรวงและ
รัฐจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงวัยว่าควรจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่านี้ หรือระบบประกันสังคมที่แต่ก่อนอาจจะไม่ครอบคลุมการ
รักษาโรคมะเร็งแต่เดี๋ยวนี้รักษาได้แล้ว แต่ก็น่าจะขยายต่อไปให้
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วค ของ ูสูงวัยจา ว มากกยัง ีอยู่
ับทั

ค ของค ใ สังคมใ มอง ูสูงวัยเสียใ ม่ว่า

ท่านเหล่านี้ยังมีคุณค่า
ยังท�าประโยชน์ให้กับครอบครัว
ให้กับสังคมได้อีกมากมาย”
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ครอบคลุมโรคอืน่ ๆ อีก คือทางภาครัฐก็ทา� อยูน่ ะ แต่บางทีไล่ตามความ
ต้องการของสังคมไม่ทนั เราก็มหี น้าทีจ่ ะต้องช่วยกระตุน้ ช่วยผลักดัน”
ขณะที่งานในส่วนที่เข้าไปสัมผัสกับประชาชนคนทั่วไป มอง
ว่าน่าจะอยู่ที่การเปลี่ยนทัศนคติที่คนทั่วไปมีต่อผู้สูงอายุ เริ่มจากใน
ครอบครัว การสร้างทัศนคติที่ดีของลูกที่มีต่อพ่อแม่หรือผู้สูงวัยใน
ครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการ
จัดการกับสภาพสังคมสูงวัย
ความเป็ น สื่ อ และที่ ส� า คั ญ เป็ น “สื่ อ สาธารณะ” ของ
ไทยพีบีเอส จึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะสื่อความคิด น�าเสนอเรื่องราว
เพือ่ สร้างสังคมทีเ่ ข้าใจและให้ความส�าคัญกับผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการสร้างสังคมที่ให้พื้นที่กับทุกคนอย่างมีคุณภาพ
สิ่ ง นี้ ส ะท้ อ นภาพวิ ธี คิ ด ในการออกแบบเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
สังคมสูงวัยว่า หัวใจอยู่ที่การน�าเสนอประเด็นผ่านรายการต่างๆ
ของไทยพีบีเอส เพื่อให้ผู้สูงวัยเองและสังคมในภาพรวมได้เข้าใจว่า ผู้
สูงวัยในบ้านเราคือ “คนคุณภาพ” ที่สั่งสมประสบการณ์ท�างาน
ประสบการณ์ชีวิตไว้มากมายหลายแง่มุม และพร้อมที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์เหล่านั้นออกมา บทบาทของสื่อสาธารณะจึงอยู่ที่การ
ให้พื้นที่กับการน�าเสนอเรื่องราวของท่านเหล่านั้น
จากมุมมองดังกล่าว น�าไปสู่การก�าหนดเนื้อหาและรูปแบบ
รายการเพื่อตอบสนองแนวคิดนี้
“จริง ๆ วิธีคิดก็ยึดอยู่บนแกนหลักที่เป็นหัวใจของการ
ท�างานว่า เราอยากให้สังคมมองเห็นคุณค่าของผู้สูงวัย ทั้งตัวผู้สูงวัย
เองและทุกๆ คนในสังคม จากนั้นในฐานะสื่อเราจะน�าเสนออย่างไร
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เพื่อให้ทกุ คนได้เห็นสิง่ นัน้ น�าเสนออย่างไรให้สงั คมมองผูส้ งู วัยเป็นคน
ที่มีคุณภาพของสังคม”
“เนือ้ หาของรายการเราก็จะไปในแนวทางนัน้ เพียงแต่จะเลือก
น�าเสนอออกมาแบบไหน เราก็พยายามออกไปค้นหาผู้สูงวัยที่มี
ศักยภาพ มีคณ
ุ ภาพ ยังท�าตัวเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมอยู่ จากนัน้ เราก็
เข้าไปถ่ายท�ารายการ ไปสัมภาษณ์ทา่ นเหล่านัน้ น�าเสนอเรือ่ งราวของ
ท่านผ่านทางสือ่ โทรทัศน์และช่องทางต่างๆ ทีเ่ รามีอยู่ เพือ่ ให้ผสู้ งู วัย
คนอืน่ ๆ เห็นว่าวัยอย่างเราก็ยงั มีคณ
ุ ค่าอยูน่ ะ พยายามหาช่องทางให้
ผูส้ งู วัยได้เห็นว่าคุณจะท�าตัวอย่างไรให้ตวั เองมีคณ
ุ ค่า ออกไปเทีย่ ว ออก
ไปเดินทาง ไปท�ากิจกรรม ไปใช้ชวี ติ รูปแบบรายการก็จะมีหลากหลาย
แต่โดยแนวคิดก็อันเดียวกันนั้นแหละ คือให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้สูงวัยยัง
เป็นวัยที่มีคุณภาพ เรียกว่าแก่อย่างมีคุณภาพ”
ที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการสร้างทัศนคติใหม่เกี่ยวกับผู้
สูงอายุ สังคมไทยเคยมองว่าผู้สูงอายุคือวัยที่ชีพจรเต้นช้า เป็นเวลา
ของการพักผ่อนอยู่กับบ้าน เลี้ยงหลาน ปลูกต้นไม้ เพียงแค่นั้น แต่ใน
ความเป็นจริงผูส้ งู อายุเหล่านัน้ ยังมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ
อีกมาก
ผู้สูงอายุจึงไม่ใช่ “ภาระ” แต่เป็น “พลัง” หากคนรอบข้างมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้พื้นที่ในการแสดงออก
“ประชาชนเขาให้ภาษีเรา เพือ่ ให้เรามาท�าเรือ่ งพวกนี้ เพือ่ ที่
จะให้ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ เขาให้เงินมา
ท�าตรงนั้น เพราะฉะนั้น เราก็ต้องท�าให้ดีที่สุด ไทยพีบีเอสเองก็ต้อง
รวมกันและร่วมมือกันทุกคนไม่ว่าจะระดับไหนในองค์กรนี้...”
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“ก็เหมือนประชาชนเลือกคนคนหนึง่ ไปเป็นนายกฯ คุณก็ตอ้ ง
มีหน้าที่บริหารบ้านเมือง ส�าหรับไทยพีบีเอส ประชาชนให้เงินเรามา
ท�าตรงนี้ เราก็ต้องท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด” ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพ
ชีวิต อธิบาย
ด้าน คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์ โปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการ
คุณภาพชีวิต มองว่า สังคมไทยก�าลังเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเป็น
อันดับสองของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ปัญหาสังคมผูส้ งู วัยในปัจจุบนั
ทีม่ สี ว่ นส�าคัญคือเรือ่ งของ “เงิน” หรือรายได้สา� หรับดูแลตนเองในวัย
เกษียณ ยังมีกลุ่มผู้สูงวัยจ�านวนหนึ่งที่มีความคิดว่าเมื่อแก่ตัวแล้วลูก
หลานจะเลีย้ งดู แต่ในความเป็นจริงสภาพสังคมไทยปัจจุบนั เปลีย่ นไป
บวกกับสภาพเศรษฐกิจที่บีบให้ต้องดิ้นรนมากขึ้น
“ผู้สูงอายุถ้าไม่มีงานไม่มีลูกหลานเลี้ยงเลยก็ล�าบาก คือถ้า
ปล่อยให้เขาอยู่กับบ้านเหงาๆ ไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่มีเพื่อนก็เหงา
จะคุยกับคนในบ้านก็อาจจะต้องออกไปท�ามาหากิน ยิ่งถ้าเขาไม่ดูแล
ตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง การขาดสิ่งที่ท�าให้เขารู้สึกถึงการมี
คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา”
“อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักๆ ยังหนีไม่พ้นเรื่องค่าครองชีพ
ดังนั้นเรื่องเงินจึงถือเป็นปัญหาระยะยาวในสังคมผู้สูงอายุ หรือเรียก
ได้วา่ เป็นปัญหาหลักในการใช้ชวี ติ ในยุคปัจจุบนั เลยก็วา่ ได้ มีคา� พูดว่า
คนทีอ่ ายุ 60 ปีขนึ้ ไปถ้าไม่มลี กู หลานดูแลต้องเตรียมเงินไว้ 6 ล้านบาท
ส�าหรับดูแลตัวเองคนเดียว แต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเงินจ�านวนนี้
จะพอใช้ชีวิตตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่”
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“เราพยายามน�าเสนอข้อมูล
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงวัย
ว่าควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
คอทาง าค ั กทาอยู่
่บางทีไ ่ ามความ องกา ของสังคมไม่ทั
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นอกจากปัญหาเรื่องเงินส�าหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้ว คุณ
ประวิทย์ยงั ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทีล่ กู หลานมีเวลาให้ผสู้ งู วัยในครอบครัว
น้อยลง
สรุปแล้ว “สังคมสูงวัย” จึงเป็นปัญหาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งคุณค่าในระดับปัจเจกชนและปัญหาระดับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และครอบครัว ซึ่งถือเป็นความท้าทายชิ้นใหญ่ส�าหรับสื่อสาธารณะ
อย่าง “ไทยพีบีเอส” ในการผลิตเนื้อและรูปแบบเพื่อสื่อสารให้สังคม
ไทยตระหนักและตื่นตัวพร้อมรับสังคมสูงวัยอย่างรอบด้าน

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
โปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต
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เพอใ เ ามาทาเ องพวก ี
เพอทีจ ใ ใ สอเ
ใ มีค

เค องมอใ กา ส างสังคม

าพ เ าก องทาใ

ีทีส

ไทยพีบีเอสเองก็ต้องรวมกัน
และร่วมมือกันทุกคน
ไม่ว่าจะระดับไหนในองค์กรนี้...”
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ูสูงอาย าไม่มีงา
ไม่มี ูก
คอ า

า เ ียงเ ยก าบาก

่อยใ เขาอยู่กับบา ไม่ไ

ออกมาขาง อก ไม่มีเพอ กเ งา
จ คยกับค ใ บา กอาจจ องออกไ ทามา าก

ยิ่งถ้าเขาไม่ดูแลตัวเอง
ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง
ขาดสิ่งที่ท�าให้รู้สึกถึงคุณค่าของ
การมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเกิดปัญหา
สุขภาพจิตตามมา”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ
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บทที่ 2

การสร้างผลงานสื่อสาธารณะ
เพื่อสังคมสูงวัย

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ท่ามกลางสถานการณ์สื่อปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การเพิ่ม
ขึ้นของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลและการเติบโตของสื่อออนไลน์ต่างๆ บาง
สื่อเลือกที่จะให้พื้นที่กับการน�าเสนอเนื้อหาที่เรียกความสนใจจาก
สังคม มากกว่าการมองถึงคุณค่าของเนื้อหาที่จะบอกเล่าให้สังคมได้
รับรู้ร่วมกัน
ขณะที่สื่อเชิงธุรกิจไม่น้อยถูกบังคับด้วยสถานการณ์เพื่อหา
ทางรอดทางเศรษฐกิจ เนือ้ หาที่ “ดี” แต่ “ไม่ขาย” จึงหดหายไปจาก
พืน้ ทีส่ อื่ เหล่านัน้ ไทยพีบเี อส กับการเป็นสือ่ สาธารณะ จึงถูกคาดหวัง
ให้เข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนที่สื่อเชิงพาณิชย์ท�าได้ไม่ถนัดด้วยข้อจ�ากัด
ทางธุรกิจ หน้าทีท่ มี่ ากไปกว่าการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
แต่ต้องมีส่วนในการน�าเสนอทางออกให้กับสังคมด้วย และมีบทบาท
เป็น “ผู้ร่วมแก้ปัญหา” มากกว่า “ผู้รายงาน” เพียงเท่านั้น
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การท�าหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสในประเด็น
สังคมสูงวัย ไม่เพียงน�าเสนอเรือ่ งราวผ่านการรายงานข่าวหรือรายการ
ทางหน้าจอโทรทัศน์ แต่การท�างานของไทยพีบีเอสยังเชื่อมโยงต่อไป
ถึงการสือ่ สารผ่านทางสือ่ อิเลกทรอนิคส์อนื่ ๆ ไปจนถึงทีก่ ารน�าประเด็น
ไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จริง หรือที่เรียกว่า “On Air - Online On Ground”
“On Air” คือ การน�าเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง
หน้าจอโทรทัศน์ทเี่ ป็นเสมือนอาวุธหลักของสถานีโทรทัศน์ทกุ แห่ง แต่
เปลี่ยนจากการยึดความต้องการน�าเสนอของผู้ผลิตมาเป็นการ
ออกแบบและผลิตตามความต้องการของผู้ชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนายุทธศาสตร์เนื้อหาร่วมกันของฝ่ายข่าว ฝ่ายรายการ ฝ่าย
สือ่ ใหม่ และฝ่ายเครือข่ายสือ่ สาธารณะ โดยการท�างานร่วมกันของทุก
ฝ่าย เพื่อเป้าหมายเชิงปริมาณเช่น การเพิ่มจ�านวนผู้ชม ขยายฐานผู้
ชมกลุม่ ใหม่ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงสารของผูช้ มผูฟ้ งั มากขึน้ และเป้า
หมายเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดด้านกระบวนการท�างานและด้านผลลัพธ์
“Online” ในวันที่สื่อดิจิทัลต่างๆ เข้ามาแย่งชิงพื้นที่ของ
การน�าเสนอและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนมากขึ้น หน้าจอ
โทรศัพท์มอื ถือกลายเป็นหน้าจอหลักในการรับรูข้ อ้ มูล พฤติกรรมของ
ผู้ชมที่เปลี่ยนไป จากการ “ดูโทรทัศน์” ตามรายการและช่วงเวลาที่
สถานีโทรทัศน์เป็นผู้ก�าหนดบนพื้นที่หน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ ความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตท�าให้ผู้คน
สามารถและพอใจที่จะ “ชมสิ่งที่ต้องการ ในเวลาและสถานที่ที่
ต้องการ” การส่งผ่านเนื้อหาที่น�าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์สู่สื่อใหม่
ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อให้เนื้อหาสาระที่ผลิตขึ้นสามารถเข้าถึง
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ผู้ชมในวงกว้างได้อย่างแท้จริง
“On Ground” ในความเป็ น สื่ อ สาธารณะที่ ไ ด้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากเงิ น ภาษี ที่ ม าจากประชาชน ถื อ เป็ น ภารกิ จ ของ
ไทยพีบีเอสที่ต้องท�ามากกว่าการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ แต่ต้อง
ต่อเนือ่ งไปจนถึงการน�าประเด็นเหล่านัน้ ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา โดยท�างาน
ร่วมกับบุคคล กลุม่ องค์กร ภาคีเครือข่าย เพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นทาง
สังคมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
รูปแบบการท�างานที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง จาก On Air (การน�า
เสนอข่าวและรายการผ่านทางโทรทัศน์) สู่ Online (การใช้สื่อใหม่
ต่างๆ ) ต่อเนื่องไปถึงงาน On Ground หรือการน�าประเด็นไปสู่การ
ปฏิบตั จิ ริงกับกลุม่ คนจริง บนพืน้ ทีจ่ ริง เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันบทบาทของไทย
พีบเี อสในฐานะสือ่ สาธารณะ ท่ามกลางความหลากหลายของภูมทิ ศั น์
สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
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คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้จัดการฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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จาก

วค สู่เ อ าเพอสังคมสูงวัย

คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการประเด็นทาง
สังคม มองว่า วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการ คือการมองผู้สูงวัย
เป็น Senior Citizen หรือคนที่มีประสบการณ์มากมาย จึงอยากให้
แต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ และในอีกมุม
หนึ่งผู้สูงวัยแต่ละคน ผู้สูงวัยหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยท�าสิ่งที่ตัว
เองฝัน รายการก็จะพาผูส้ งู วัยไปท�าสิง่ พวกเขาฝันไว้ หรือพาไปท�าอะไร
ที่ฉีกวิธีการเดิม ๆ ที่เคยท�าอยู่ในปัจจุบัน
“เนือ้ หาการน�าเสนอ จะเน้นการเล่าเรือ่ งของผูส้ งู วัยทีใ่ ช้ชวี ติ
อย่างมีคุณค่า เช่น ผู้สูงวัยที่ท�าเกษตรพอเพียง จะให้เขาเล่าว่าการท�า
เกษตรพอเพียงมีผลดีกับสังคม และดีกับตัวเองอย่างไร มาท�าสวนกัน
เพือ่ เปลีย่ นวิธคี ดิ เพราะท�าสวนแล้วมันเก็บรายได้หากินได้ทกุ วัน หรือ
แม้แต่ว่าผู้สูงวัยบางคนอายุเกิน 70 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง ยังเป็นครู
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สอนรักบี้ได้ เราจะน�าชีวิตเขามาน�าเสนอว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไร
ให้ร่างกายแข็งแรงขนาดเป็นครูสอนรักบี้ได้ และยังได้ท�าตัวให้เป็น
ประโยชน์แม้จะอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว ที่ผ่านมาเราเคยพาสุภาพสตรี
สูงวัยสองท่านไปเดินทางแบบแบกเป้ Backpack ที่ประเทศเมียนมา
โดยให้วางแผนล่วงหน้ากันเอง เริม่ ตัง้ แต่การใช้ Social Media ในการ
จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พักด้วยตัวเอง ไม่มีลูกหลานมาพาไป และจะ
ต้องท�าภารกิจทีก่ า� หนดไว้ อย่างเช่น ต้องเฟซบุก๊ ไลฟ์ กลับมาว่าแต่ละ
วันได้ท�าภารกิจอะไรไปบ้าง เช่น วันนี้ไปไหว้เจดีย์ชเวดากองมา ก็จะ
มารายงานให้ฟัง เป็นกิจกรรมที่ก�าหนดให้เพื่อให้ท่านได้ลองท�าในสิ่ง
ที่ตัวเองอาจจะไม่คิดว่าจะท�าได้”
“ผู้สูงวัยในบ้านเรายังขาดแรงกระตุ้นที่จะลุกออกมาท�า
กิจกรรมดี ๆ ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ ยังขาด
แรงกระตุน้ ภายใน หลังจากเกษียณแล้วท�าอะไร ก็มคี า่ นิยมว่าผูส้ งู อายุ
ควรจะไปเลีย้ งกล้วยไม้ไปเลีย้ งหลาน ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วสามารถ
ท�ากิจกรรมได้มากกว่านี้ ยิ่งในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย
แน่นอนว่าผู้ที่เป็นผู้สูงวัยก็ยังมีคุณค่า มีความสามารถและมีพลังอยู่
ยิง่ ไปกว่านัน้ คนทีด่ แู ลสุขภาพร่างกายตัวเอง แม้วา่ จะอายุมากแล้วแต่
สภาพร่างกาย สภาพจิตใจและความคิดยังไม่แก่ ยังท�างานได้ เพียง
แค่จะลุกออกมาท�าหรือไม่เท่านั้นเอง”
คุณสมยศ ยังมองว่า ด้วยพลังของสื่อที่มีอยู่สามารถสร้าง
ความเปลี่ ย นแปลงที่ ดี เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น สั ง คมสู ง วั ย ได้ อี ก มาก
ปัญหาคือสื่อส่วนหนึ่งให้ความส�าคัญกับเรื่องในเชิงพาณิชย์ ในเรื่อง
ของเรตติ้ง ความนิยม และการตีมูลค่าทางธุรกิจของสื่อมากกว่า
การเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัย
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“บางสื่อน�าเสนอเรื่องผู้สูงวัยจริง แต่เอาคนเหล่านั้นไปน�า
เสนอเหมือนเป็นตัวตลกในเกมโชว์มากกว่าจะพูดถึงความส�าคัญของ
เขา ดังนัน้ หน้าทีข่ องไทยพีบเี อสนอกจากเตรียมความพร้อมให้สงั คม
ไทยทีก่ า� ลังจะเป็นสังคมสูงวัย เรายังมีหน้าที่ กระตุน้ ให้สอื่ ด้วยกันเอง
ให้ช่วยกันรายงานข่าวหรือสร้างองค์ความรู้ให้สังคมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย”
ขณะที่ คุณนิสิต คูณผล ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต
มองภาพรวมการท�างานของสื่อมวลชนในการให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นสังคมสูงวัยว่า สื่อในบ้านเราก็ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อสังคมมากนัก แต่ให้พื้นที่กับเนื้อหาด้านบันเทิงเป็น
ส่วนใหญ่ ซึง่ สามารถท�าได้เพียงแต่ควรสอดแทรกเนือ้ หาทีม่ ปี ระโยชน์
เข้าไปด้วย
“สื่อเชิงพาณิชย์มีข้อจ�ากัดส�าคัญคือต้องหารายได้ เลยต้อง
คิดเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิง เรื่องของโฆษณา กลายเป็นว่า
รายการทีวีก็ต้องมีโฆษณาถึงจะอยู่ได้ สินค้าที่จะมาซื้อโฆษณาลงทีวี
เขาก็ต้องการขายสินค้าได้เพื่อที่จะได้เงิน ทุกคนมุ่งไปที่ต้องท�ารายได้
สูงสุด ต้องท�าเงิน ต้องท�าก�าไร ตรงนี้เลยมาบดบังเนื้อหาที่มองไปที่
สังคมหรือชีวิตจริงๆ ของเราว่าคืออะไร”
มองย้อนกลับมาที่ไทยพีบีเอส การเป็นสื่อสาธารณะที่ได้รับ
การอุดหนุนจากเงินภาษีส่วนหนึ่ง จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องหยิบยก
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมมาน�าเสนอ
“ประชาชนให้ภาษีเรา เพื่อที่จะให้เราใช้สื่อเป็นเครื่องมือใน
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ”
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าทีของไทยพีบีเอส อกจากเ
ใ สังคมไทยทีกา ังจ เ

ียมความพ อม

สังคมสูงวัย

เรายังมีหน้าที่กระตุ้นสื่อด้วยกันเอง
ให้ช่วยกันรายงานข่าวหรือ
สร้างองค์ความรู้ให้สังคม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมสูงวัย”

คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล
ูจั กา

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส

าย ายกา

เ

ทางสังคม

49

“แนวคิดของเนื้อหารายการของไทยพีบีเอส
คือรายการประเด็นทางสังคม
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เข้าไปผลักดัน
ประเด็นต่างๆ ในสังคมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม”

คุณนิสิต คูณผล
ูจั กา
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ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการคุณภาพชีวติ เล่าว่า การท�างานของไทย
พีบีเอสในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการก�าหนดประเด็นหลักที่เป็นตัว
ก�าหนดแนวทางการผลิตเนือ้ หาในแต่ละปี ซึง่ ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสังคม
สูงวัยก็เช่นกัน เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญที่ต้องให้ความส�าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง
โครงสร้างของส�านักรายการ จะประกอบด้วยสองหน่วยงาน
คือฝ่ายรายการคุณภาพชีวิตกับฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม มีหน้า
ที่หลักในการผลิตรายการและจัดหารายการ
“แนวคิดของเนื้อหารายการของไทยพีบีเอส คือ รายการ
ประเด็นทางสังคมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เข้าไปผลักดันประเด็น
ต่างๆ ในสังคมให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น
เรื่องเขื่อน เรื่องการเมือง เป็นต้น ส่วนฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต เรา
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพ และท�าให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนดีขน้ึ
ด้วย โดยใช้รายการโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้รายการเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้มุ่งที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นโครงสร้างของประเทศแต่
เป็นการเปลีย่ นทัศนคติของคน เช่น ให้มาออกก�าลังกาย ดูแลสุขภาพ
กินอาหารที่มีคุณภาพ เป็นต้น”
เนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในประเด็นที่ไทยพีบีเอสให้
ความส�าคัญในแง่ของนโยบาย จากแนวคิด “หัวใจไม่มีวันชรา”
ถ่ายทอดเป็นหลากหลายเนื้อหาเพื่อผู้สูงวัย เกิดจากการประสานการ
ท�างานจากทุกฝ่าย เพื่อน�าเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์สู่สังคม
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เพ า ไม่มีใค ไม่ วย

“คนสูโ้ รค” เป็นรายการด้านสุขภาพทีอ่ อกอากาศมายาวนาน
เรียกว่าอยูค่ กู่ บั ไทยพีบเี อสมาตัง้ แต่เริม่ ต้นก็วา่ ได้ น�าเสนอสาระความ
รู้ด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บส�าหรับคนทุกวัย แต่แน่นอนว่ากลุ่ม
เป้าหมายหลักที่หนีไม่พ้นเรื่องของโรคภัยมักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัย
คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์ โปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการคุณภาพ
ชีวติ อธิบายว่า จุดเริม่ ต้นของรายการ “คนสูโ้ รค” เกิดขึน้ เมือ่ ประมาณ
ปีพ.ศ.2550 โดยเป็นเนือ้ หาทีถ่ กู จัดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่าย
ข่าว ก่อนจะย้ายเนือ้ งานมาอยูฝ่ ง่ั รายการในปีพ.ศ.2553 พร้อมกับการ
ปรับรูปแบบรายการให้ยาวขึน้ และมีเนือ้ หาทีห่ ลากหลายมากขึน้
“จริงๆ ตอนแรกก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นรายการเกีย่ วกับผูส้ งู วัยนะ
ก็เป็นรายการสุขภาพนีล่ ะ แต่คนเราพออายุมากขึน้ เรือ่ งของโรคภัยไข้
เจ็บก็ตามมา อีกอย่างหนึ่งคือไทยพีบีเอสก็เคยมีการส�ารวจมาแล้วว่า
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กลุ่มผู้ชมเราเป็นผู้สูงวัยเยอะ รายการคนสู้โรคก็จะเปิดพื้นที่ให้กับผู้
สูงวัยหรือผู้ชมคนทางบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่แล้ว มาดูการถ่ายท�า มา
เวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพที่สถานี ก็เลยมีกลุ่มคนผู้สูงวัยที่เข้ามากลับ
กลายเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นท�าให้มกี ารสร้างรายการอืน่ ๆ รองรับ
ไปด้วยพร้อมกัน”
“การเล่าเรื่องก็พยายามเปลี่ยนมุมจากรายการสุขภาพทั่วๆ
ไปที่เน้นการสัมภาษณ์หมอ เราก็คิดว่าน่าจะเล่าประสบการณ์ในมุม
ของผูป้ ว่ ย คือคนทีก่ า� ลังต่อสูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็มมี มุ มองของหมอ
เข้ามาเสริมเรื่องแนวทางการดูแลและรักษาตัวเอง พอถึงปี 2553 ก็
เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งรายการ รายการก็จะยาวขึ้น เป็นครึ่งชั่วโมง เปลี่ยน
เวลาออกอากาศไปเรื่อยๆ จากออกช่วงเช้าจันทร์-ศุกร์ ก็เปลี่ยนมา
เป็นสิบโมง เปลี่ยนไปออกจันทร์ พุธ ศุกร์ ตอนนี้จะแค่จันทร์กับ
อังคาร”
การท� า งานที่ ผ ่ า นมา เน้ น ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล
สุขภาพ เรื่องของอาหารการกิน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ที่ไม่
ยุ่งยากเกินไปและผู้สูงอายุสามารถท�าเองได้ แนะน�าการบริหาร
ร่างกาย การดูแลตัวเอง โยคะ ฯลฯ สลับสับเปลี่ยนกันไป
รูปแบบการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้ผชู้ มเข้ามามีสว่ นร่วมระหว่างถ่ายท�า
ให้ผู้ชมได้เห็น สัมผัส ทดลอง ก่อนจะน�าไปผลิตเป็นรายการต่อไป
“การคิดเนื้อหาแต่ละตอน...ด้วยส่วนตัวท�าตรงนี้มานาน ก็
เลยคิดอะไรไว ปรึกษากับคุณหมอพรเทพที่เป็นแขกรับเชิญบ้าง
อย่ า งสั ป ดาห์ ก ่ อ นเราอาจจะไปถ่ า ยท� า สวนมะม่ ว งอิ น ทรี ย ์ ที่
ฉะเชิงเทรา ก็คิดต่อไปว่าน่าจะท�าเรื่องน�้ามะม่วงปั่น อีกวันไปเห็น
ข้อมูลเรื่องกล้วยที่มีการแชร์กันในเฟซบุ๊ก ก็คิดต่อไปว่าเราน่าจะท�า
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“การคิดเนื้อหาแต่ละตอนก็จะปรึกษากับ
คุณหมอพรเทพที่เป็นแขกรับเชิญบ้าง...
คุยกับวิทยากรผู้รู้ในด้านต่างๆ
แล้วคิดเป็นประเด็น สร้างเป็นรายการขึ้นมา”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ
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น�้ากล้วยปั่นเป็นอีกเมนูขึ้นมาเพราะกล้วยมีประโยชน์กับทุกวัย แต่
จะหามุมน�าเสนอยังไง คุยกันไปก็เลยได้ไอเดียท�ากล้วยตากปั่น ใช้
กล้วยตากไม่อบน�้าผึ้ง เอามาปั่นกิน ก็ได้สุขภาพด้วย รายการก็เลย
จะเกิดจากการคุยกับแขกรับเชิญ คุยกับวิทยากรผู้รู้ในด้านต่างๆ
แล้วคิดเป็นประเด็นสร้างเป็นรายการขึ้นมา”
ในรายการ “คนสู้โรค” ช่วง “กินดี อยู่ดี กับหมอพรเทพ”
ที่ได้ศ.วุฒคิ ณ
ุ ดร.นพ.พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ มาเป็นผูด้ า� เนินรายการ
จะเป็นการแนะน�าอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย
เฉพาะเมนูที่สามารถท�าเองได้ที่บ้าน เช่น “เมนูเม็ดแมงลัก” ช่วย
ระบายท้อง ลดน�้าหนักเพราะช่วยให้อิ่มท้องนาน พร้อมเคล็ดลับกิน
เม็ดแมงลักอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกาย เมนูนา�้ ข้าวโพดนมสด ต่อย
อดความอร่อย และประโยชน์จากข้าวโพดต้มธรรมดา เมนูเครื่องดื่ม
จากแก้วมังกร ช่วยระบายท้อง ฯลฯ
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พ ทีใ กับ ูสูงวัย

อ ู มค ทางบา ไ มีส่ว
มา ูกา

่วมอยู่

ว

่ายทา มาเว ก อ เกียวกับสข าพทีส า ี

ก็เลยมีกลุ่มคนสูงวัยที่เข้ามากลายเป็น
แฟนคลับเหนียวแน่นก็เลยได้สร้าง
รายการอื่นๆ รองรับไปด้วยพร้อมกัน”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ
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ช่วง “ปรับก่อนป่วย” ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ส�าหรับผู้สูงอายุและคนทั่วไป เช่น กายภาพบ�าบัดส�าหรับคนสูงอายุ
กายภาพบ�าบัดส�าหรับคนท�างาน หรือโรคจากการนัง่ ท�างานในออฟฟิศ
ต่างๆ ที่เป็นปัญหาส�าหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบัน
เช่น “ปรับก่อนป่วย“ ตอน “นวดกระชับใบหน้า” ได้ คุณ
ปริญญา เสนาวิน อดีตผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว วัย 63 ปี ทีส่ นใจการ
ดูแลสุขภาพตามศาสตร์ธรรมชาติบ�าบัด จะมาสอนการนวดกระชับ
ใบหน้าด้วยตัวเอง หรือตอน “น�้ามันขิง แก้ผมร่วง” ชวนท�าน�้ามันขิง
ทีม่ สี รรพคุณช่วยบ�ารุงหนังศีรษะ แก้ผมร่วง ด้วยสมุนไพรไทย เช่น ขิง
หัวหอม น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น
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หรือตอน “กายภาพบ�าบัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังทับเส้น
ประสาท” ที่ได้คุณพิทยุตม์ โตข�า นักกายภาพบ�าบัดระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกทับ
เส้นประสาท กับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร พร้อมสอนกายภาพบ�าบัดผู้ป่วยกระดูกสัน
หลังทับเส้นประสาท
ช่วง “รู้สู้โรค” การปฏิบัติตัวเพื่อสู้กับโรคภัยต่างๆ เช่น ตอน
“กายภาพบ�าบัดโรคจากความเสื่อม” ทีพ่ ูดถึงอาการไหล่ตดิ หลังแข็ง
ซึง่ เป็นสัญญาณเบือ้ งต้นทีส่ อื่ ถึงความเสือ่ มในร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ตามวัย
โดยได้คุณพิทยุตม์ โตข�า นักกายภาพบ�าบัดระบบกระดูกและกล้าม
เนื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ค�าแนะน�าถึงการบริหารแก้หลังแข็งใน
ผู้สูงวัย
หรือตอน “ระวังการใช้ยาชุด” ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล จาก
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา
ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการกินยาชุดแก้ปวด
ช่วง “เก๋ายังฟิต” แนะน�าการออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูง
อายุ เช่น ตอน “ออกก�าลังกายป้องกันกระดูกพรุน” พูดคุยเรื่อง
โรคกระดูกพรุน กระดูกในร่างกายที่เสี่ยงต่อการหักมากที่สุด และ
แนะน�าการออกก�าลังกายป้องกันกระดูกพรุน โดยใช้ร่างกายเป็นแรง
ต้านกับผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล
หรือตอน “บริหารหัวใจด้วยท่านัง่ ” ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ คณะ
กายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิธกี ารบริหารหัวใจด้วยท่านัง่
จะช่วยให้หวั ใจ และปอดมีประสิทธิภาพดีขนึ้ ถึงแม้จะอยูใ่ นท่านัง่
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ช่วง “โยคะบ�าบัด” แนะน�าการท�าโยคะง่ายๆ เพื่อสร้าง
ร่างกายที่แข็งแรง เช่น ตอน “4 ท่าโยคะช่วยให้หลังแข็งแรง” ฝึก 4
ท่าโยคะช่วยให้หลังแข็งแรง พร้อมเทคนิคการหายใจอย่างถูกต้อง กับ
ครูตูน ธิวาภรณ์ สังขพงศ์ เป็นต้น
“การคิดเนือ้ หารายการ เราจะนึกถึงผูช้ มหลักของไทยพีบเี อส
ที่ส่วนใหญ่จะอายุ 45 ปีขึ้นไป แล้วกลุ่มผู้ชมเหล่านี้ติดการดูทาง
โทรทัศน์ ดูทางจอใหญ่มากกว่าดูจากจอมือถือ กลุม่ เป้าหมาย เนือ้ หา
รายการของเราเน้นคนท�างาน คนสูงอายุ เพราะเป็นกลุม่ คนดูหลักของ
ไทยพีบีเอส จากตรงนี้พอต่อเนื่องไปถึงออนไลน์เราเน้นการเข้าถึงรูป
แบบการน�าเสนอบนหน้าจอที่หลากหลาย (มัลติสกรีน) คนที่ดูจาก
โทรทัศน์ก็คงดูอยู่ แต่ออนไลน์ต้องเน้นมากขึ้นเพราะคนใช้มือถือกัน
เยอะ ใช้สมาร์ทโฟน ใช้อนิ เตอร์เน็ต ดูคลิปสุขภาพแล้วแชร์ จากเนือ้ หา
รายการก็เลยจะมีการย่อยเป็นคลิปสุขภาพสัน้ ประมาณ 7-8 นาที เพือ่
ให้เกิดการแชร์ เนือ้ หาก็จะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเรือ่ งของ
การรู้เท่าทันการเจ็บป่วยเป็นส่วนใหญ่”
“เรื่องที่คิดแล้วมาน�าเสนอก็พยายามให้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด
ย่อยง่ายทีส่ ดุ ใกล้ตวั ทีส่ ดุ เพราะเราต้องการให้ผชู้ มเห็นประโยชน์แล้ว
เกิดการแชร์ในโลกออนไลน์ ที่ผ่านมาเนื้อหาจากคนสู้โรคที่ปล่อยไป
ทางออนไลน์มคี นเข้ามาดูบางคลิปเยอะกว่า 4-5 รายการรวมกัน เป็น
คลิปยอดนิยมประจ�าสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ไม่เคยเกินอันดับ 5 ก็น่าจะ
แสดงว่าเนื้อหาที่ท�ามามันไปได้ดีบนช่องทางออนไลน์ด้วย” คุณ
ประวิทย์ อธิบาย
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“เรื่องที่คิดแล้วมาน�าเสนอก็พยายามให้เป็น
เรื่องที่ง่ายที่สุด ย่อยง่ายที่สุด ใกล้ตัวที่สุด
เพราะเราต้องการให้ผู้ชมเห็นประโยชน์
แล้วเกิดการแชร์ในโลกออนไลน์”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เกายกกว

สูงวัยไ ทัวไทย

“เก๋ายกก๊วน” รายการที่ออกอากาศระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนธันวาคม 2560 จากแนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวคืองานอดิเรก
อย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุนิยมกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ
วัยเดียวกัน
“ทีก่ า� หนดรูปแบบรายการเป็นเรือ่ งการท่องเทีย่ วส�าหรับผูส้ งู
วัย เพราะผูส้ งู วัยชอบเทีย่ ว แต่การเทีย่ วของคนสูงวัยจะไม่เหมือนกับ
คนหนุม่ สาว จะเทีย่ วแบบไม่ตอ้ งหาข้อมูลเอง เทีย่ วแบบสะดวกสบาย
ชอบไปกับกลุม่ เพือ่ น กลุม่ คนรูจ้ กั คอนเซปต์ของรายการก็จะเป็นการ
เทีย่ วไปเรียนรูไ้ ป เรียนรูก้ บั ชุมชนทีเ่ ราพาไป ทุกอันก็จะมีกจิ กรรมร่วม
กับชุมชน ชุมชนนี้ท�ากระดาษสาก็ไปท�ากับเขา ชุมชนนี้ท�าเครื่องมือ
เครื่องใช้จากไม้ไผ่ ท�าไม้กวาด ท�าสุ่มไก่ ก็พาไปดูในพื้นที่ พาไปต่าง
จังหวัด ไปเรียนรู้วิธีการท�าจากชุมชน”
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“เราใช้วิธีการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจ�าจังหวัดต่างๆ เช่น แพร่ น่าน ล�าปาง อุทัยธานี เน้นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละชุมชน แล้วก็ต้องส่งการบ้านให้เรา
ด้วยการถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับเล่าความประทับใจ เราก็
เอารูปตรงนีม้ าใช้ประกอบรายการ บางทีกบ็ อกว่ารูปทีถ่ า่ ยต้องมีภาพ
กับชาวบ้านด้วย ต้องเขียนเรื่องมาด้วย พยายามให้เค้าเป็นซีเนียร์
บล็อกเกอร์ การตอบสนองที่เกิดขึ้นคือคนที่ดูก็อยากไปเที่ยวแบบนี้
อยากเป็นสมาชิกด้วย” คุณประวิทย์ เล่า
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส

63

เนื้อหารายการที่ผ่านมา เน้นการพาผู้สูงอายุออกไปเปิดรับ
ความรูใ้ หม่ๆ จากการเดินทาง อาทิ ตอน “วัยเก๋าชมสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” พาสมาชิกวัยเก๋าออกเดินทางไปสัมผัส
อากาศเย็น ท่ามกลางธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
“อิม่ กาย สุขใจทีบ่ า้ นปางห้า” ชวนกลุม่ คนวัยเก๋าออกไปท่อง
เที่ยวแบบลึกซึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านปางห้า อ�าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ทีอ่ ยูเ่ หนือสุดของไทย มีพนื้ ที่
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ชมวิธีท�าเทียนบูชาพระของชาวบ้าน เที่ยว
รอบชุมชนด้วยรถอีต๊อก
งานนี้เรียกว่าได้ทั้งความสนุก ความรู้ และความอบอุ่นจาก
ชาวบ้านทีใ่ ห้การต้อนรับ ผูค้ นเป็นมิตร มีฐานการเรียนรูก้ จิ กรรมต่างๆ
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อย่างการลงมือท�ากระดาษสาด้วยตัวเองตามวิธดี งั้ เดิม เป็นงานศิลปะ
ที่สร้างความภาคภูมิใจ ปิดท้ายที่สามเหลี่ยมทองค�า พื้นที่รอยต่อ
ชายแดนระหว่างสามประเทศ คือ ไทย พม่า และลาว ที่มีทิวทัศน์
สวยงามมาก เพื่อให้วัยเก๋าเก็บเรื่องราวความประทับใจไปถ่ายทอด
บอกต่อด้วยการถ่ายภาพ
เนือ้ หาในตอน “วัยเก๋าท่องโลกใต้ทะเลตราด” กับแนวคิดสูง
วัยแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเที่ยวทะเล ด�าน�้า ชมปะการัง ชวน
วัยเก๋าไปท่องโลกใต้ทะเลที่เกาะกูด จังหวัดตราด
ตอน “วัยเก๋าเสพศิลป์ ถิ่นเชียงราย” พาคนวัยเก๋า 36 ท่าน
ออกไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันที่ จังหวัดเชียงราย เรียนรู้การถ่าย
ภาพเพื่อถ่ายทอดความงดงามของศาสนสถานที่วัดหมี่นพุทธเมตตา
คุณาราม และวัดร่องเสือเต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วย
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ศิลปกรรมร่วมสมัย นั่งรถรางชมวัดส�าคัญในตัวเมือง เช่น วัดพระ
สิงห์ วัดพระแก้ว แล้วไปชมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงราย
เป็นสุข และลองลิ้มชิมอาหารถิ่นจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ ปิดท้าย
ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาบน�้าแร่ธรรมชาติ หรือออนเซนที่
โป่งปูเฟือง อ�าเภอแม่สรวย
“วิถีเก่าที่น่าน ในมุมมองใหม่” เป็นตอนที่ “เก๋ายกก๊วน พา
คนวั ย เก๋ า ไปท่ อ งเที่ ย วและเรี ย นรู ้ ที่ จั ง หวั ด น่ า น เริ่ ม จากหอ
ประวัติศาสตร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ที่รวบรวมข้าวของ
เครื่องใช้ในอดีต ภาพถ่ายเก่า ๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของจังหวัดน่าน
จากนั้นไปเรียนรู้การปลูก และแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ ที่วิสาหกิจ
ชุมชนชีววิถนี า�้ เกีย๋ น ปิดท้ายชวนไปร่วมกิจกรรมร�าวงมะเก่า กับกลุม่
ผูส้ งู วัยชุมชน วัดศรีกลางเวียง พร้อมทัง้ แนะน�าการถ่ายภาพ และเขียน
เรื่องราวของความประทับใจจากการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์
“หากหัวใจมืดมัว เมืองปัวช่วยได้” พาผู้สูงวัยไปสัมผัสกับ
อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน สัมผัสความสวยงามของท้องทุ่งเมืองปัว เมือง
อูข่ า้ วอูน่ า�้ ของ จ.น่าน ทุง่ นาทีก่ า� ลังออกรวง ตัดกับความสูงตระหง่าน
ของดอยภูคา ชมทิวทัศน์สวย ๆ ที่วดั ภูเก็ต ซึ่งไม่ได้อยู่ในภูเก็ต แต่อยู่
จ.น่าน แล้วชมวิหารเก่าศิลปะล้านนาที่วัดพระธาตุเบ็งสกัด และวัด
ร้องแง ที่โดดเด่น สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ ไปรู้จักผ้า
ทอไทลื้อจากปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านเก็ต ผ้าทอที่มีลวดลายเฉพาะ
ของเมืองน่าน พร้อมทั้งฝึกถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ เล่าเรื่องราว
การเดินทางลงสื่อออนไลน์ ใช้แอปพลิเคชัน google map เพื่อให้
สามารถเดินทางเองได้
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“ฟ้าใสคนใจงาม เมืองเชียงกลาง” เนื้อหาในตอนนี้เป็นการ
พาผู้สูงวัยเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน และอ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เริ่มที่สะพานสายรุ้ง ซึ่งชาวบ้าน
เชียงโคม ช่วยกันปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา และไป
ร่วมพิธีสืบชะตาโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่วัดหนองแดง จากนั้นเดินทาง
ไป อ.สอง แหล่งทอผ้าไหมคุณภาพเรื่องการทอผ้าไหมยกดอกลาย
ไก่ฟ้า แล้วเดินชม “กาดกองเก่า” ถนนคนเดินแบบชาวบ้าน จ.แพร่
ปิดท้าย ลองลิ้มอาหารวัฒนธรรมของชาวไทลื้อที่ชุมชนวัดบ้านถิ่น
ฝึกถ่ายภาพบุคคลด้วยโทรศัพท์มือถือ และเล่าเรื่องผ่านโลกออนไลน์
ในปีพ.ศ.2561 นี้ “เก๋ายกก๊วน” จะปรับรูปแบบรายการ
ใหม่ โดยเพิ่มช่วงเวลาที่ให้ผู้สูงวัยเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สถานีมากขึ้นในรูปแบบของ “ห้องเรียนวัยเก๋า” เน้นการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับ “ไอทีส�าหรับผู้สูงอายุ” เช่น สอนเรื่องการถ่ายภาพ
ด้วยโทรศัพท์มือถือ สอนการส่งภาพทางไลน์ สอน D.I.Y. การ
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง แนะน�าไอเดียงานประดิษฐ์หรือความ
คิดสร้างสรรค์ส�าหรับผู้สูงวัย เช่น ท�ายาหม่อง ยาดม แต่เน้นที่ไม่
ต้องหาวัสดุยาก สมุนไพรที่หาไม่ยาก มาบวกความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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ยไม่ ู ย สูงวัย

บบ

อีกหนึ่งรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยพีบีเอส “ลุยไม่รู้
โรย” เล่าเรือ่ งราวของผูส้ งู วัยทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ผูส้ งู วัยทีเ่ ป็นคน
ต้นแบบให้คนอื่นได้
คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์ โปรดิวเซอร์ ฝ่ายรายการคุณภาพ
ชีวิต อธิบายว่า “ลุยไม่รู้โรย” เดิมเป็นรายการในรูปแบบเรียลลิตี้ มี
พิธกี รเข้าไปตามชีวติ ผูส้ งู วัยทีเ่ ป็นต้นแบบ ก่อนจะปรับรูปแบบให้เป็น
รายการวาไรตี้ มีเรือ่ งราวทีห่ ลากหลายมากขึน้ เพือ่ ให้เข้ากับสังคมไทย
ยุคใหม่
“ลุยไม่รู้โรย เดิมเป็นรายการเรียลลิตี้ครึ่งชั่วโมง วันไหนถ้า
เคสที่ไปท�าไม่ค่อยน่าสนใจคนก็จะไม่ค่อยดู เพราะมันเหงาๆ นิ่งๆ ไป
พอผมเข้ามาดูแลตัง้ แต่ประมาณปีพ.ศ.2556 ก็ปรับให้เป็นวาไรตี้ วาง
คอนเซปต์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงวัยที่มีความสามารถพิเศษ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้ เช่น อาจจะเก่งท�าอาหาร เก่งชงกาแฟ
ผัดไท หรือผู้สูงอายุที่ท�าร้านข้าวต้มขายมานาน 40 ปี คือเป็นคนที่
มีความสุดยอดในด้านนั้น อีกอย่างคืออยากเน้นไปที่ความคิดหรือ
มุมมองของผูส้ งู อายุ อย่างคนหนึง่ เริม่ เตะฟุตบอลตอนอายุ 50 ตอนนี้
70 ก็ ยั ง เตะอยู ่ หรื อ การรวมกลุ ่ ม ของผู ้ สู ง อายุ ม าเพื่ อ ท� า บางสิ่ ง
บางอย่างที่ท�าให้เลี้ยงตัวเองได้ หรือเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรม
เช่น กลุ่มลิเก มโนรา รวมกลุ่มท�าไข่เค็ม”
“จนกระทั่ ง ปี 2560 รู ป แบบรายการถู ก ปรั บ มาเป็ น
“ห้องเรียนสูงวัย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาสอนผู้สูงวัยท�า
อะไรทีท่ �าเองได้ที่บ้าน เช่น ท�าขนม พับผ้า พับใบเตย ตรุษจีนสอนท�า
เป็ดพะโล้ ท�าเรื่องบ๊ะจ่าง ยอดไลค์จากคนดูเยอะมาก คนเห็นเยอะ
แล้วก็มีช่วงสูงวัยไทยแลนด์ เน้นผู้สูงวัยที่ท�าคุณประโยชน์ในมุมของ
ท่านเอง เช่น เจ้าของพิพิธภัณฑ์บางกอก ท�าออกรายการแล้วก็ตัดต่อ
ลงออนไลน์ คอนเซปต์เน้นว่าสูงวัยก็ยังมีคุณค่า”
นอกจากการผลิตรายการเพื่อน�าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์
การท�างานที่ต่อเนื่องไปสู่ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ก็ส�าคัญเช่นกัน
“วิธคี ดิ เนือ้ หาจะคิดให้เน้นออนไลน์ตงั้ แต่ตน้ ผมจะชอบคิดถึง
สิ่งที่ประชาชนควรจะได้รู้ ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากรู้เอง คิดถึงสิ่งที่เป็น
ประเด็นทีผ่ ชู้ มควรจะได้รู้ คิดเสร็จก็ทา� เป็นรายการ ผลิตรายการเสร็จ
ก็ออนแอร์ แล้วก็จะมีฝ่ายไอทีตัดคลิปรายการเป็นช่วงๆ คือเมื่อก่อน
รายการสุขภาพก็จะลากยาว ผมก็จะเอามาตัดเป็นตอนละ 7-8 นาที
เอามาแชร์ลงเพจคนสู้โรค เพจไทยพีบีเอส ลงในเว็บไซต์ไทยพีบีเอส
เพื่อให้แฟนรายการที่เป็นผู้สูงวัยดูแล้วสามารถส่งต่อกันไปได้ เพราะ
มันเป็นความรู้ ผู้ชมก็อาจจะเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยอยากส่งให้เพื่อน
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“ลุยไม่รู้โรยเดิมเป็นรายการเรียลลิตี้ครึ่งชั่วโมง
วันไหนถ้าเคสที่ไปท�าไม่ค่อยน่าสนใจคนก็จะไม่ค่อยดู

พอผมเข้ามาดูแลก็ปรับให้เป็นวาไรตี้
วางคอนเซปต์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงวัย
ที่มีความสามารถพิเศษ
เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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หลายๆ คลิปก็เลยเป็นคลิปยอดนิยมในเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสทุก
สัปดาห์ ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการน�าเสนอเนื้อหานะ ยอดดูทาง
หน้าจออาจจะน้อย แต่ยอดดูย้อนหลังจะสูง บางคลิปยอดวิวหลาย
แสน บางคลิปคนดูสองล้านครั้ง”
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“ผมจะชอบคิดถึงสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รู้
ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากรู้เอง คิดถึงสิ่งที่เป็นประเด็น
ที่ผู้ชมควรจะได้รู้ คิดเสร็จก็ท�าเป็นรายการ”

คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์
วเ อ

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ส�าหรับการท�างานในปีพ.ศ.2561 คุณประวิทย์มองว่า จะเน้น
ไปที่เรื่องของชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อน เน้นการรวมกลุ่ม การท�า
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชมรมผู้สูงวัยในชนบท กลุ่มผู้สูงวัยที่ดูแล
สุขภาพ เป็นกลุ่มเป็นชุมชนมากขึ้น กิจกรรมที่สามารถท�าร่วมกันใน
กลุม่ ผูส้ งู วัย โดยมีพธิ กี รเข้าไปซักถามพูดคุย และมีชว่ งห้องเรียนสูงวัย
ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องต่างๆ อย่างหลากหลาย
ตัวอย่างเนื้อหาของลุยไม่รู้โรยโฉมใหม่ “ลุยไม่รู้โรย : สูง
วัยดี๊ดี” ช่วง “สูงวัยไทยแลนด์” เป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั่วประเทศ
ที่มีความสามารถ มีอาชีพ มีการงานที่น่าสนใจ เน้นการน�าเสนอ
ให้เห็นว่าผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เช่น ตอน “ไอศกรีมลอยฟ้า” เล่าเรื่องราวของคุณลุงสม วัย
71 ปี เจ้าของลีลาไอศกรีมลอยฟ้าที่สร้างทั้งความสุขและรอยยิ้มให้
กับลูกค้า รวมถึงสร้างรายได้ให้กบั ตัวเองด้วยความสามารถของตัวเอง
มามากกว่า 50 ปี
ตอน “ตัวจริงเสียงจริงเรื่องการท�าแคน” พาผู้ชมไปพบกับ
คุณตานุช ช่างท�าแคน วัย 80 ปี ที่บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม
หมูบ่ า้ นทีผ่ ลิตเครือ่ งดนตรีอสี านกว่า 100 ปี โดยคุณตานุชเป็นช่างท�า
แคนรุ่นที่ 2 สืบสานมาจากรุ่นพ่อตั้งแต่อายุ 16 ปี
หรือ ช่วง “สูงวัยไทยแลนด์” ตอน “คุณยาย DIY” เล่าเรื่อง
ของคุณยายสาย DIY ที่เป็นนักคิด นักประดิดประดอยสิ่งของเครื่อง
ใช้หลายสิบชนิดจากวัสดุเหลือใช้รอบตัว เป็นงานอดิเรกทีส่ ร้างรายได้
ให้กับตัวเองได้อีกด้วย
ขณะที่ช่วง “ห้องเรียนสูงวัย” เกิดจากการมองเห็นว่าผู้สูง
อายุไม่น้อยยังรักที่จะแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้
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คอมพิวเตอร์ สุขภาพ งานอดิเรก ดนตรี ศิลปะ อาหาร รายการช่วงนี้
จึงน�าเสนอความรู้ทุกอย่างที่ผู้สูงวัยเข้าไปเรียนรู้และลงมือท�าได้
อาทิ ตอน “ท่ากายบริหารด้วยตาลต้านตึง” เรียนรู้การใช้
ส่วนต่างๆ จากต้นตาลมาเป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยนวดคลายกล้ามเนือ้ และ
ท่ากายบริการต่างๆ ที่เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย หรือตอน “ซอส
เย็นตาโฟฟักข้าว” ชวนมาเติมสีสันให้กับก๋วยเตี๋ยวชามเก่า ด้วยซอส
เย็นตาโฟสีสันแปลกตาที่ท�ามาจากฟักข้าว ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ
ส่วนตอน “ซาแซ ของไหว้ตรุษจีน” เรียนรู้ความหมายของ
“ซาแซ” หรือของไหว้ที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลตรุษจีน พร้อมเคล็ดลับ
ในการเลือกซื้อ
ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ช่วง “สูงวัยใจเกินร้อย” ตอน “สูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ค่า ชราอย่างมีคณ
ุ ภาพ” พาผูช้ มเดินทางไปทีต่ า� บลยายชา
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีการสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในชุมชน เปิดโรงเรียนส�าหรับนักเรียนวัย 50
ขึ้นไป เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน ต่อยอดกิจกรรมชมรม
ของผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมในต�าบลให้มีศักยภาพภายใต้แนวคิด “สูงวัย
อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”
หรือ ตอน “กินดีสุขภาพดีสไตล์สูงวัย” เสนอทางออกของ
ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยที่ต�าบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ที่มี
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในอดี ต ท� า ให้ ส ่ ง ผลถึ ง โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ต่ า งๆ
มากมาย ก่อนทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้ามาร่วมกันหาทางออกเพือ่
สุขภาพของคนในชุมชน
และ ตอน “ปิน่ โตส่งความสุข” พาไปพบกับห้องเรียนส�าหรับ
ผู้สูงวัยที่ต�าบลยายชา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่นอกจาก
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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จะเปิดให้ผู้สูงวัยเรียนรู้วิชาชีพและวิชาชีวิต ยังจัดท�าโครงการดีๆ ที่
เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยส่งมอบความสุขระหว่างกัน
หลากหลายเนื้อหา ที่แสดงถึงความสามารถ การมองโลกใน
แง่ดี และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข คือสาระที่ “ลุย
ไม่รู้โรย” มุ่งน�าเสนอ
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่ ใ

่ ัวใจไ ขี จากั

“The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจ�ากัด” เป็นรายการที่
เน้นการน�าเสนอความสามารถของผู้สูงอายุ และการริเริ่มก้าวออก
มาทดลองท�าสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ามาก่อน
คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ผลิตรายการอิสระที่เข้ามาผลิต
เนื้อหารายการนี้ เล่าว่า หัวใจของการผลิตรายการในปีแรกคือการ
ชักชวนผู้สูงอายุออกมาจากขีดจ�ากัดเดิมๆ ชวนไปทดลองท�าบาง
อย่างที่ไม่เคยท�าเพื่อท�าให้ผู้สูงวัยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ขณะเดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ระหว่างกันของ
ผู้สูงวัยกับลูกหลานหรือคนที่อยู่ในวัยรุ่น น�าเสนอปัญหา “ช่องว่าง
ระหว่างวัย” และดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาท�ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงวัย
“รูปแบบรายการที่ผ่านมาเราพยายามน�าเสนอให้เห็นว่าผู้
สูงวัยยังพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา แล้วก็มีเรื่องของการ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เข้าไปแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ชวนผู้สูงวัยกับวัยรุ่นมาท�า
กิจกรรมเพื่อที่จะดูว่าการเรียนรู้ระหว่างวัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
อีกส่วนก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ
กับคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมกันท�าอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์และเกิด
การเรียนรู้ระหว่างกัน”
เรื่องราวในตอน “ลีลาเก๋าเท้าไฟ” ท้าอดีตครูสอนบัญชีวัย
76 ปี คู่รักข้าราชการบ�านาญ วัย 68 ปี อดีตพนักงานฝ่ายบุคคลวัย
63 ปี และแม่บ้านวัย 65 ปี ให้ลุกขึ้นเต้นในโจทย์สุดหิน “เต้น
ฮิปฮอป” ซึ่งเป็นการเต้นที่ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมของเด็กรุ่นใหม่
เท่านั้น เพื่อพิสูจน์ว่าหากกายยังไหว ใจยังสู้ ยังออกก�าลังกายเป็น
ประจ�าสม�่าเสมออายุเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการลุกขึ้นเต้น เพื่อ
ถ่ายท�ามิวสิกวีดีโอสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วไป
ตอน “รุ่นใหญ่หัวใจโซเชียล” มอบภารกิจให้ อาภา ปรีชา
กูลย์ หรือ ป้าปุ้ม วัย 68 ปี หมอนวดแผนไทยที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในนามวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง ให้ลองเรียนรู้วิชาออนไลน์
อย่าง Facebook และใช้งานให้ได้ และน�าทักษะเหล่านี้ไปใช้ส�าหรับ
เปิดร้านขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดจ�าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
“แต้มศิลป์ เติมสุข” เป็นเรื่องของอาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี
อดีตรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นใหญ่วัย 61 ปี กับทีมคน
รุ่นใหม่ ไล่ตั้งแต่เด็กปีหนึ่ง ที่เพิ่งก้าวพ้นรั้วม.ปลาย เด็กปีสี่ ที่ชีวิต
ก�าลังเปลี่ยนผ่านจากนักศึกษาสู่วัยท�างาน และนักศึกษาปริญญาโท
ที่มาช่วยกันสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะภายในเวลา 5 วัน เพื่อ
ระดมทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
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“แลหลังเมืองนอง” ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองน่ารักอย่าง
“ระนอง” ที่อุดมไปด้วยของดี ตั้งแต่แหล่งน�้าแร่ชั้นดีแห่งหนึ่งใน
ประเทศ สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสในเมืองเก่า อาหารอันโอชา
จนไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังมีไฟ มีความสามารถจึงเกิดการรวมกลุ่มกัน
ในนามว่า “แลหลัง เมืองนอง” ทีอ่ ยากร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนา
เมืองระนองในยุคแห่งการท่องเที่ยว โดยได้สถาปนิกชุมชนคนรุ่นใหม่
กลุ่ม “Cross” มาช่วยกันออกแบบเมืองในฝันร่วมกัน โดยอาศัยองค์
ความรู้ของเหล่าสูงวัย ผสานกับไอเดียและกระบวนการที่ทันยุคของ
เด็กรุน่ ใหม่ คนสองวัยจะช่วยกันออกไปค้นหารูปในสถานทีส่ า� คัญ บ้าน
เก่า ร้านค้าเก่า รวมถึงคนเก่าๆ เพือ่ จัดท�านิทรรศการเพือ่ เมืองระนอง
“แรปเปอร์ แรปป้า” เนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องราวของสอง
แม่ครูเพลงพื้นบ้านวัย 66 ปีจากอ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเวลากว่า 10 ปีที่ทั้งคู่ออกไปเผยแพร่เพลงพื้นบ้านที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 500 ปี ให้กบั เด็กรุน่ ใหม่ แต่ปรากฏว่าไม่มใี ครสนใจเพลงพืน้ บ้าน
เอาเสียเลยจนน่าเป็นห่วงว่าศิลปะเพลงพื้นบ้านนี้จะไม่มีคนสืบทอด
ต่อ เป็นที่มาของภารกิจให้แม่เพลงทั้งสองเข้าไปเรียนรู้กับคนรุ่นใหม่
ผ่านเพลงร่วมสมัยอย่างเพลงแรป เพือ่ ใช้ดนตรีเป็นเครือ่ งมือเชือ่ มร้อย
คนสองวัยให้มีหัวใจจังหวะเดียวกัน
ในตอน “My Voice My Team My Dream” เป็นภารกิจ
ตามติดคณะนักร้องประสานเสียง ทีม่ อี ายุรวมกันมากทีส่ ดุ ในประเทศ
กว่า 80 ชีวิต ทุกๆ วันเสาร์พวกเขาจะมารวมตัวกันที่ห้องเรียนร้อง
เพลง ของมหาวิทยาลัยมหิดล บางคนมาเพราะชอบร้องเพลงเป็นชีวติ
จิตใจ บางคนมาเพื่อต้องการสานต่อความฝัน บางคนมาเพื่อใช้เสียง
เพลงเป็นเครื่องระลึกความทรงจ�าดีๆ ในอดีต หรือบางคนมาเพื่อ
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ต้องการใช้เพลงเป็นสือ่ กลางสานความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัว โดย
มีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือการมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง
“คูห่ รู นุ่ ใหญ่ตะลุยพม่า” ท้าสองป้า คือป้าตุก๊ (เพลินพิษ ศักดิ์
สม) วัย 62 ปี และ ป้าตุ้ม (รัตนา แย้มศรี) วัย 63 ปี ที่คนหนึ่งไม่เคย
ขึ้นเครื่องบินและอีกคนไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ไปตะลุยพม่า 5
วัน 4 คืน และใช้ชีวิตในฐานะแบ็คแพ็คเกอร์ เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียม
ข้อมูล ความยากในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีส�าหรับจองตั๋วเครื่อง
บินและที่พัก ความไม่ถนัดในการเก็บกระเป๋า ความกลัวเมื่อต้องขึ้น
เครื่องบินครั้งแรก ความรู้สึกสับสนและกังวลกับการเดินทางใน
ประเทศเพือ่ นบ้านทีส่ ภาพการจราจรไม่เหมือนบ้านเรา และความตืน่
เต้นตลอดภารกิจในการเดินทางไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
“ที่ท�าเรื่องนี้หัวใจหลักมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ของกิจกรรม
หรอก มันอยู่ที่การชวนคนรุ่นใหม่มาท�าความเข้าใจคนสูงวัย มาอยู่
ร่วมกัน มาเรียนรู้ว่าคนแก่เดินช้าเพราะอะไร เพราะสรีระมันเปลี่ยน
ไง คนแก่ ท�าไมชอบถามอะไรซ�้าๆ เพราะหูตึงไง คือมันเป็นเรื่องของ
การท�าให้คนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่ในโลกของคนแก่
แล้วจะได้เข้าใจกันมากขึ้น ท�าให้โลกสองใบมาเจอกัน มาท�า
กิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วท�าให้รสู้ กึ ว่าคนสองวัยมันเข้ามาใกล้ชดิ กัน
พอเข้าใจกันมากขึ้นก็จะไม่มีข้อขัดแย้งหรือร�าคาญกัน” คุณประสาน
อธิบาย
นอกจากการค้นหาผูส้ งู อายุทมี่ คี วามโดดเด่น วิธกี ารถ่ายทอด
หรือเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจก็ส�าคัญไม่แพ้กัน
“ในการท�าทีวีบางคนที่เราไปเจอมีชีวิตน่าสนใจมาก แต่พูด
ไม่เก่ง บางคนพูดน้อย ไม่อยากพูด อีกอย่างคือผู้สูงวัยแต่ละวัน
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กิจกรรมไม่เยอะ พอท�าเป็นรายการโทรทัศน์จะน่าสนใจหรือเปล่า
เช่น มีช่างตัดผมคนนึงอายุ 70 กว่าแล้ว ตัดผมครึ่งวันก็หยุด พอว่าง
ก็ไปเป็นมัคทายกที่วัด ความยากของมันคือเราต้องหาวิธีการเล่า
ต้องหาลูกเล่นในการน�าเสนอที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดแล้วใส่
ลงไป”
“เท่าที่ประเมิน คนดูจะชอบเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ยัง
ท�างานแล้วก็ท�าเพื่อสังคมด้วย เช่น ขายก๋วยเตี๋ยว 10 บาทตลอด
20 ปีไม่เคยขึ้นราคาเลย เพราะป้าที่เป็นคนขายคิดว่าได้ขายของ
ด้วย ได้ช่วยคนด้วย บางคนก็ขายข้าวแกง 10 บาท เอาแค่คุ้มทุน
พอเพราะว่าไม่อยากอยู่ว่าง คนก็จะดูเยอะเพราะจะสงสัยว่าท�าได้
อย่างไร แล้วก็ช่ืนชมความมีน�้าใจ คนก็จะชอบ”
นอกจากเนือ้ หาทีก่ ล่าวมา ยังมีการผลิตเนือ้ หาสัน้ ๆ (ฟิลเลอร์)
ในแนวคิด “หัวใจไม่มีวันชรา” โดยน�าเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัย
ต้นแบบเป็นเนื้อหาสอดแทรกระหว่างรายการต่างๆ เพื่อสื่อให้สังคม
รับรู้ว่าไทยพีบีเอสก�าลังให้ความส�าคัญกับเรื่องสังคมสูงวัย
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นอกเหนือไปจากการผลิตรายการหรือเนื้อหาสาระที่เน้น
คุณค่าการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยแล้ว ไทยพีบเี อสยังเน้นผลิตรายการที่มุ่ง
น�าเสนอปัญหาสังคมสูงวัยในระดับโครงสร้างที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม รวมทั้งการผสานพลังเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกในการผลักดันเรื่องราวของผู้สูงวัยให้เกิดการรับรู้ ไปจนถึง
การกระตุ้นให้เกิดเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
คุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์ช�านาญการ ส�านัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ เล่าถึงงานที่ด�าเนินการอยู่ในโครงการต่างๆ ที่
เกีย่ วกับผูส้ งู วัยว่า เกิดจากการมองเห็นภาพร่วมกันของไทยพีบเี อสว่า
สังคมไทยก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเต็มตัวภายในระยะเวลา
ไม่กี่ปีข้างหน้า ท�าให้เกิดการรวบรวมความเห็นเพื่อผลิตเนื้อหาขึ้น
มารองรับปรากฏการณ์นี้
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จากการระดมสมองภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
เกิดเป็นรายการสารคดี “Gen Old” วางเนือ้ หาไว้ทกี่ ารน�าเสนอภาพ
สังคมผู้สูงวัยในไทยในหลายแง่มุม ทั้งผู้สูงวัยที่ฐานะยากจน ผู้สูงวัยที่
ยังสามารถท�างานได้ ไปจนถึงเรือ่ งของบ้านหลังสุดท้ายของผูส้ งู วัยต่าง
ชาติในเมืองไทย เพื่อสะท้อนภาพชีวิตของสังคมสูงวัยในทุกๆ ด้าน
การท� า งานที่ ผ ่ า นมาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก อาทิ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูส้ งู อายุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
ทีเ่ ข้ามาให้ความร่วมมือในการผลิตเนือ้ หาทีม่ ปี ระโยชน์ในการท�าความ
เข้าใจเรื่องสังคมสูงวัย
ปัญหาโครงสร้างประชากรก�าลังกลายเป็น“โจทย์”ที่ท้าทาย
ประเทศไทยและเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกวัยที่ต้องเตรียมพร้อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัจจุบนั สังคมไทยถูกตัง้ ค�าถามถึงการเตรียมความพร้อมของ
ระบบที่เหมาะสมและเอื้ออ�านวยต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ครอบคลุมตั้งแต่ ระบบการออม ระบบสาธารณสุข ระบบขนส่ง รวม
ถึง ความพร้อมด้านจิตใจ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของ
สถาบันครอบครัวซึง่ เคยเป็นทีพ่ งึ่ พิงหลักของผูส้ งู อายุ ก็มขี นาดเล็กลง
เรื่อยๆ

“ท�าอย่างไร ให้สงั คมไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ”

นี่คือค�าถามใหญ่ ที่ต้องการค�าตอบใหม่ๆ
สารคดี “Gen O(LD )… สูงวัยไปด้วยกัน” จึงเกิดขึ้น เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ในการเตรียมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของการเป็นสังคมสูงวัย พร้อมด้วยการสร้าง
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ทัศนคติใหม่ต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่
อย่างมีคุณภาพและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
สารคดี น้ี เ ปิ ด เผยความเป็ น จริ ง ของสั ง คมสู ง อายุ ใ น
ประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้แนวความคิดหลักที่ว่าชีวิตออกแบบได้
หรือ “ Own Life by Design, not by default” น�าเสนอเรื่องราว
ของการออกแบบชีวติ ออกแบบชุมชน ออกแบบเมือง เพือ่ น�าไปสูก่ าร
ออกแบบสังคมที่พร้อมส�าหรับผู้สูงวัย
ประเด็นที่น�าเสนอ ครอบคลุมถึงสภาพความเป็นจริงของผู้
สู ง อายุ ใ นทุ ก ระดั บ ภายใต้ สั ง คมเหลื่ อ มล�้ า ที่ มี ท้ั ง ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง ไม่
สามารถเข้าถึงทรัพยากรและระบบสวัสดิการพื้นฐานไปจนผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะดีกว่า เป็นการน�าเสนอภาพสังคมไทยที่ก�าลังจะเผชิญกับ
ปัญหาโครงสร้างประชากรโดยให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันของ
คนทุกวัยและให้ความส�าคัญกับมิติด้านต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ ฯลฯ เพื่อสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพและมีวุฒิภาวะในอนาคต
“ก่อนจะมาเป็น Gen O(LD )… สูงวัยไปด้วยกัน ก็เริม่ คุยกัน
มา 2-3 ปีทแี่ ล้ว ส�านักเครือข่ายสือ่ สาธารณะก็ระดมความคิดกันว่า
เนือ้ หาผูส้ งู อายุของเราจะมีอะไรบ้าง โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เป็นที่ปรึกษา ก็มีการระดมความคิดกันว่าเนื้อหาผู้สูงอายุจะมีอะไร
บ้าง ก็คิดว่าน่าจะเป็นสารคดีที่ซีเรียสหน่อย สะท้อนโครงสร้างของ
สังคมไทยในทุกมิติ กลุม่ เป้าหมายคือคนทีอ่ ายุ 30-40 หรือคนทีต่ อ้ งเต
รียมพร้อมจะเป็นผูส้ งู อายุหรือดูแลผูส้ งู อายุ คืออยากให้คนไทยเท่าทัน
สังคมสูงวัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย แล้วก็มองเห็นทั้งโลก
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ด้วย พอเริ่มถ่ายท�าไปก็มีปัญหานิดหน่อย มาได้ออกอากาศกลางปี
2560” โปรดิวเซอร์ช�านาญการ ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ อธิบาย
วัตถุประสงค์ของการผลิตสารคดีชุดนี้ อยู่ที่การเปิดพื้นที่สื่อ
สาธารณะสร้างความตระหนักรูต้ อ่ ปัญหาสังคมสูงวัยซึง่ ก�าลังจะกลาย
เป็นโจทย์ใหม่ของประเทศ พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กบั
สังคมทัง้ สังคมในการรับมือการเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกๆ
มิติ และสร้างทัศนคติใหม่ตอ่ สังคมสูงวัยและผลักดันให้ประชากรไทย
เป็นผู้สูงวัยที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
รูปแบบรายการ เป็นสารคดีเชิงลึกที่เปิดเผยความเป็นจริง
ของสังคมสูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การเตรียม
พร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคต
ขณะเดียวกัน ก็เป็นสารคดีที่มุ่งสร้างความหวังและพลังด้าน
บวกขับเคลื่อนทัศนคติใหม่ต่อสังคมสูงวัยให้กับระดับปัจเจกไปจนถึง
ระดับนโยบายเพื่อน�ามาซึ่งสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีวุฒิภาวะ
ในอนาคต โดยมีกลุม่ เป้าหมายหลักคือคนวัยท�างาน อายุ 20 – 50 ปี
และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ชมทั่วไป มีรูปแบบรายการเป็นสารคดี
โทรทัศน์ความยาวประมาณตอนละ 52 นาที จ�านวน 5 ตอน
ส่วนเนือ้ หารายการ เปิดเผยให้เห็นความเป็นจริงของสังคมสูง
อายุโดยมุง่ สร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของช่วงวัยทีห่ ลากหลายใน
สังคมไทย สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างวัย ชีใ้ ห้เห็นถึงความตระหนัก
ในการเตรียมชีวติ ตนเองให้อยูใ่ นสังคมสูงอายุอย่างมีคณ
ุ ภาพในอนาคต
สร้างทัศนคติใหม่ทมี่ องผูส้ งู อายุทงั้ ในฐานะกลุม่ คนทีต่ อ้ งได้รบั การดูแล
และกลุม่ คนทีผ่ า่ นโลก มีประสบการณ์และมีคณ
ุ ค่าทีจ่ ะส่วนร่วมจรรโลง
สังคม จึงเป็นสิง่ ส�าคัญทีจ่ ะต้องน�าเสนอให้เกิดความเข้าใจ
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นอกจากนัน้ กลุม่ ผูส้ งู อายุสา� รอง ซึง่ คือหนุม่ สาววัยท�างานใน
ปัจจุบันที่อาจก�าลังใช้ชีวิตโดยหลงลืมไปว่าพวกเขาจะต้องแก่และ
กลายเป็นผู้สูงอายุตัวจริงในอนาคต การสร้างความตระหนักเพื่อให้
พวกเขาเตรียมตัว เตรียมสุขภาพ เตรียมความมั่นคงในชีวิต เพื่อเป็น
ผู้สูงวัยคุณภาพ ก็เป็นเรื่องจ�าเป็นที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เช่นกัน
สารคดี “Gen O (LD) สูงวัยไปด้วยกัน” ออกอากาศทางไทย
พีบีเอส มีทั้งหมด 5 ตอน จากตอนแรกคือ “พาแม่ไปโทยามะ”
เป็นการฉายภาพเมือง “โทยามะ” ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ถูกออกแบบให้
เป็น Compact City เพื่อผู้สูงวัย
จากเมืองที่รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เมื่อประชากรสูงอายุมี
จ�านวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวลงและสภาพสังคมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการ
ด�ารงชีวติ ของผูส้ งู อายุ นายกเทศมนตรีเมืองโทยามะจึงปรับโครงสร้าง
ของเมืองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตนอกบ้าน เพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และลดภาระของลูกหลานและคนรุ่นหลัง
ในการดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย
ตัวอย่างของโทยามะ อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
จัดการสังคมผูส้ งู อายุของไทยท่ามกลางการถูกตัง้ ค�าถามถึงการเตรียม
พร้อมของระบบต่างๆที่อาจไม่ได้ออกแบบและเอื้อต่อการเป็นสังคม
สูงวัยที่มีคุณภาพเท่าใดนัก
“พาแม่ ไ ปโทยามะ” น� า เสนอผ่ า นตั ว ละครหลั ก คื อ
สุเพ็ญ เลี่ยมสุวรรณ (แม่) อายุ 65 ปี ที่ผ่านการผ่าตัดกระดูกหัวเข่า
ทัง้ สองข้าง และพิณทอง เลี่ยมสุวรรณ (ลูกสาว) อายุ 35 ปี พนักงาน
บริษัทเอกชน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ มาซาริ โมริ นายกเทศมนตรีเมือง
โทยามะ ดร.โจเซฟ รุนโซ่-อินาดะ ทีป่ รึกษาด้านนโยบายเมืองโทยามะ
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นพ.ซาดาโนบุ คากามิโมริ แพทย์อายุกรรมผู้สูงวัย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านออนเซน
ศ.คิโยชิ โทริอุมิ คณบดีคณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยโทยามะ ผศ.ดร.มินาโกะ นากาบายาชิ หัวหน้าโครงการ
Walking Around the Community, ศูนย์วิจัยเพื่อการเดินเท้าใน
ชุมชน และผศ.ดร.มาซาโนริ คาวาฮาร่า นักวิจัยและอาจารย์ประจ�า
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ
เรื่องราวของ “พาแม่ไปโทยามะ” เกิดขึ้น เมื่อลูกสาววัย
ท�างาน ลางานยาวๆ ชวนแม่วยั เกษียณอายุถอื ไม้เท้าไปเทีย่ วญีป่ นุ่ กัน
สองคน เมืองโทยามะ เมืองทางชายฝัง่ ทะเลญีป่ นุ่ คือเป้าหมายในการ
เดินทางครั้งนี้
นอกจากโทยามะจะเป็นเมืองทีม่ คี วามสวยงามทางธรรมชาติ
จากภูมิประเทศที่พ้ืนที่ราบริมชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นกินพื้นที่ไปจนถึงเขต
เทือกเขาทาเทยามะทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็น “หลังคาของประเทศ
ญี่ปุ่น” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ และเป็นหนึ่งในสามยอด
เขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น
แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ โทยามะเป็นเมืองที่มีจ�านวน
ประชากรผูส้ งู วัยสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ปกติกน็ บั ว่าสูงมาก
อยูแ่ ล้วจนเข้าไปสูก่ ารเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์มากว่า 10 ปีแล้ว
เดิมทีเมืองโทยามะเคยเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีมากๆ เมือง
หนึ่งของญี่ปุ่น ผู้คนนิยมใช้รถยนต์ ทั้งเมืองมีรถรางเพียงสายเดียว
แต่เมื่อประชากรสูงวัยมากขึ้น ความสามารถในการขับขี่รถยนต์น้อย
ลง ผู้สูงวัยต้องเก็บตัวในบ้านมากขึ้น จนท�าเมืองที่คึกคักเงียบลง
อย่างไม่น่าเชื่อ จนเศรษฐกิจเริ่มตกต�่าลงตามไปด้วย
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นายกเทศมนตรีโมริจงึ ตัดสินใจปัดฝุน่ ระบบขนส่งมวลชนของ
เมือง และนั้นคือจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ compact city ของโทยามะ
ท�าให้เป็นเมืองทีเ่ ดินได้ สะดวก ปลอดภัย และสนุกทีจ่ ะออกมาใช้ชวี ติ
นอกบ้าน เริ่มจากการจัดระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยออกมาท�ากิจกรรมนอกบ้าน ร่วมกับการจัด
พื้นที่สาธารณะและกิจกรรมเพื่อรองรับการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน
ของผูส้ งู วัย จัดเส้นทางรถราง รถไฟรางเบา และรถไฟให้แล่นผ่านเข้า
ใกล้เขตชุมชน และพื้นที่สาธารณะที่ผู้สูงวัย โดยสถานีรถรางจะตั้งอยู่
ในระยะไม่เกิน 300 เมตร และสถานีรถไฟจะตัง้ อยูใ่ นระยะไม่เกิน 500
เมตร ท�าให้ผู้สูงวัยสามารถเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดย
สะดวกและง่ายดาย
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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มีศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันโคคาโดว่า ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพเพื่อ
ผู้สูงวัยแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่เน้นดูแลและบ�ารุงสุขภาพของผู้ใช้บริการ
กลุ่มผู้สูงอายุมีแพทย์ประจ�าการทุกวัน และจัดบริการออกแบบการ
ออกก�าลังกายเฉพาะคน และมีไฮไลท์เป็นการออกก�าลังกายด้วยการ
แช่นา�้ พุรอ้ น หรือออนเซนที่คนญีป่ นุ่ ทุกคนชืน่ ชอบ โดยน�าเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจากประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ จนท�าให้ผสู้ งู วัยหลายท่าน
ที่ต้องเคยใช้ไม้เท้า เดินไปไม่ได้ เป็นอัมพฤกษ์มีอาการที่ดีขึ้น
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จากแนวคิดที่ต้องการให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตได้อย่าง
สะดวก สนุก และสดชื่น กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทยามะ ได้
จัดท�ารถเข็นสี่ล้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้สูงวัยออกมาเดิน
ในเมืองได้อย่างสะดวก และปลอดภัย มีการน�ารถเข็นดังกล่าวไปวาง
ให้บริการตามจุดต่างๆ ของเมืองให้ใช้บริการฟรี และจัดกิจกรรม
โครงการ Walking-Around Community โดยมีอาสาสมัคร
นักศึกษาพาผูส้ งู วัยเดินเทีย่ วตามย่านต่างๆ ในเมืองด้วยรถเข็นดังกล่าว
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“บ้านหลังสุดท้าย” : เมื่อประเทศไทยถูกเลือกเป็น “เรือนตาย”
รายการสารคดีสังคมสูงวัย ตอน บ้านหลังสุดท้าย ฉายภาพ
การเลือกที่จะเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุต่างประเทศจ�านวน
หนึ่งในประเทศไทย น�าเสนอมุมมอง วิธีคิดและการตัดสินใจของผู้สูง
อายุต่างชาติที่เลือกประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต
สถานที่ ถ ่ า ยท� า หลั ก อยู ่ ที่ ต .ห้ ว ยยาง อ.ทั บ สะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สันทราย และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และที่ต.นาดู
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
เรือ่ งราวถูกน�าเสนอผ่านตัวละครหลัก คือ ฮุกชุ มิ ะ อิซาโอะ
ชาวญีป่ นุ่ วัย 66 ปี อดีตครูวทิ ยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมต้น เมืองโอซาก้า

94

เ องเ ่าค ทางา สอสา า

ไทยพีบีเอส

Maud Thorsell ชาวสวี เ ดน อายุ 71 ปี อดี ต นั ก
กายภาพบ� า บั ด Chister Thorsell อายุ 72 ปี อดี ต จิ ต แพทย์
Hans Ostmalm ชาวสวีเดน อายุ 66 ปี อดีตผู้จัดการบริษัทจัดส่งไม้
Louise Ostmalm อายุ 66 ปี แม่บ้าน Erik Meissner ชาวสวีเดน
วัย 76 ปี และ Eva Bergner วัย 72 ปี อดีตเซลล์แมน
Guuda Quest ชาวเยอรมันนี อายุ 73 ปี อดีตเจ้าของร้าน
ดอกไม้ จากเมืองดูเซลดอล์ฟ Walter Keller ชาวสวิตเซอร์แลนด์
อายุ 89 ปี อดีตสถาปนิก (ปัจจุบันมีภาวการณ์เป็นอัลไซเมอร์) และ
Koni Graf วัย 75 ปี ชาวสวิตเซอร์แลนด์ อดีตช่างไม้ (ป่วยเป็นโปลิโอ
มาตั้งแต่เด็ก)
เรื่องราวของ “บ้านหลังสุดท้าย” ให้ข้อมูลว่าประเทศไทย
กลายเป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่
นิยมมาพ�านักอาศัยในวัยหลังเกษียณอายุ
ในช่ ว งประมาณสิ บ ปี ผ ่ า นมา ประเทศไทยกลายเป็ น
“เป้าหมาย” ที่พ�านักทางเลือกของชาวต่างชาติที่เกษียณอายุมาอยู่
แบบระยะยาว โดยเฉพาะผู้สูงวัย จากแถบสแกนดินีเวีย โดยเฉพาะ
ชาวสวีเดน ชาวญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมันนี โดยร้อยละ 90
เป็นผู้ชาย แต่ก็มีไม่น้อยที่มาอยู่เป็นครอบครัวสามีภรรยา
อากาศทีอ่ บอุ่นไม่หนาว ค่าครองชีพทีต่ า�่ วิถชี วี ิตของคนไทย
ที่อบอุ่นเป็นกันเอง เป็นเหตุผลที่มักได้รับการพูดถึงเสมอๆ และ
แน่นอนว่ายังมีเหตุผลอื่นๆ ของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนเป็น
เพราะเงินบ�านาญทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาล ไม่เพียงพอส�าหรับการยังชีพที่
ประเทศของตนเอง บางคนต้องการจากบ้านเพือ่ ลืมเรือ่ งราวการจากไป
ของคูช่ วี ติ บางคนรูส้ กึ อยากจะหนีจากชีวติ ทีเ่ คร่งครัดมาใช้ชวี ติ สบายๆ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ขณะทีบ่ างคน แม้ชวี ติ จะเข้าใกล้สคู่ า� ว่าชีวติ ทีส่ มบูรณ์ แต่กลับ
รูส้ กึ เหมือนไม่ได้รบั ความเคารพนับถือจากคนหนุม่ สาวในบ้านเกิดเมือง
นอนของตนในฐานะผูส้ งู วัยเหมือนอย่างทีร่ สู้ กึ ยามทีอ่ ยูเ่ มืองไทย
บางคนใช้เมืองไทยเป็น “บ้านหลังทีส่ อง” เพือ่ หนีหนาวจาก
บ้านเกิดเมืองนอน แต่ก็มีผู้สูงวัยอีกจ�านวนหนึ่งที่เลือกเมืองไทยเป็น
“บ้านหลังสุดท้าย” และเลือกที่จะตายที่นี่
“บ้านหลังสุดท้าย” พาผูช้ มไปท�าความรูจ้ กั กับผูส้ งู วัยเกษียณ
อายุที่เลือกมาอยู่เมืองไทยแบบระยะยาวใน 3 พื้นที่ 3 ภาคคือ ที่
จ.เชียงใหม่ซงึ่ ปัจจุบนั มีชาวญีป่ นุ่ มาพ�านักแบบระยะมากถึงกว่า 3,000
คน ซึ่งนิยมพักตามคอนมิเนียมเดียวกัน หรือใกล้กัน
บางส่วนที่รักความสงบก็จะพักออกไปจากตัวเมือง แล้วเดิน
ทางลงใต้สู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สู่ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่เงียบ
สงบ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ชาวสแกนดินีเวียน โดย
เฉพาะชาวสวีเดนกว่า 4,000 คน เลือกที่จะหนีจากอากาศหนาวใน
บ้านเกิดมาพักผ่อนที่เมืองไทย
ขณะทีใ่ นภาคอีสาน ก็มบี า้ นพักหลังวัยเกษียณ บนเนือ้ ทีก่ ว่า
13 ไร่ ท้ายหมู่บ้านนาแพง ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ที่แวดล้อม
ด้วยทุง่ นา ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองถึงประมาณ 90 กิโลเมตร ปราศจาก
ความเจริญใดๆ นอกจากความเงียบสงบ เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ
ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และออสเตรีย
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“แม่ก็คือแม่” : ผู้สูงอายุที่ยังไม่หยุดท�างาน สร้างสรรค์ได้ถ้าให้
โอกาส
รายการสารคดีสงั คมสูงวัย ตอน “แม่กค็ อื แม่” ฉายภาพผูส้ งู
อายุในสังคมไทยปัจจุบัน ที่อาจไม่ใช่ผู้สูงอายุในความหมายและ
ทัศนคติเดิมที่คนส่วนใหญ่เคยเข้าใจ
หลายคนอาจมองว่าผูส้ งู วัย...เป็นภาระ ไม่มรี ายได้ อีกทัง้ ยังมี
รายจ่ายด้วยสุขภาพ ป่วยด้วยโรคมากมาย เป็นภาระที่รัฐบาลและ
ครอบครัวต้องดูแล แต่แท้จริงแล้วผูส้ งู อายุนบั ว่าเป็นบุคคลทีผ่ า่ นช่วง
ชีวติ และเหตุการณ์ตา่ งๆ มามากมาย ซึง่ ก่อนทีจ่ ะก้าวผ่านช่วงเวลาของ
ผูส้ งู วัยมานัน้ พวกท่านล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมไม่นอ้ ย
ผู้สูงอายุหลายคนยังคงท�างาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลความ
จ�าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงด้านจิตใจที่ต้องการแสวงหา
คุณค่าจากภายใน และนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์
การท�างานยาวนาน
เนือ้ หาในตอนนีม้ งุ่ หวังทีจ่ ะสร้างพลังด้านบวกเพือ่ ขับเคลือ่ น
ทัศนคติใหม่ต่อสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านเรื่องราวของ ป้า
สงัด (อายุ 71 ปี) ลุงบุญมา (อายุ 72 ปี) และ ป้าทองสุข (อายุ 72 ปี)
ป้าเสาวภา (อายุ 72 ปี) และ แป๋ว อายุ 35 ปี ลูกสาวที่เป็นคุณแม่
เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และลูกชายวัย 11 ปี
น�าเสนอในมุมมองถึงผูส้ งู วัยจ�านวนไม่นอ้ ยถูกลดทอนบทบาท
จากสังคม ทั้งๆที่ยังมีประสิทธิภาพในการท�างานและสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมได้ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้
ให้ผู้สูงวัย ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน (ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยแทบ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ทุกคนไม่อยากเป็นช่นนั้น) สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมให้ผู้สูงวัย
ท�างาน มีรายได้ของตนเอง คือการเปลี่ยนมุมมองของสังคม ให้
ตระหนักเห็นว่าผูส้ งู อายุเป็น “พลัง” ส�าคัญของประเทศ มิใช่ “ภาระ”
ที่รอคอยให้สังคมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ หรือเป็นเพียงผู้รอรับ
สวัสดิการเพียงอย่างเดียว
เนื้อหาของสารคดีตอน “แม่ก็คือแม่” พาผู้ชมไปพบกับผู้
สูงวัยที่ได้รับโอกาสขยายอายุการท�างาน อย่าง ป้าสงัด อายุ 71 ปี
แม่บ้านประจ�าสถาบันวิจัยสังคม
แม้งานเหล่านั้น อาจไม่ใช่ต�าแหน่งหน้าที่ยิ่งใหญ่ในสายตา
ของคนทั่วไป แต่การที่ป้าสงัดได้แสดงศักยภาพ ท�างานที่รัก จะท�าให้
เราเห็นถึง “พลัง” ที่ฉายออกมา การไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน
สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้ด้วยตนเอง ท�าให้เกิดความรู้สึก
ภูมใิ จในตนเอง รูส้ กึ ถึงคุณค่า และศักดิศ์ รีในตัวเอง นอกจากนีย้ งั ช่วย
ให้ผู้สูงอายุ “ไม่เหงา” ป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าอันจะเป็นต้นเหตุ
ของโรคต่างๆ ที่อาจตามมาได้อีกด้วย
นอกจากนั้น “แม่ก็คือแม่” ยังพาไปพบกับผู้สูงวัย ที่ “ไม่มี
โอกาส” จะรับโอกาสในการท�างานอีกต่อไป เนือ่ งจากการป่วยเป็นโร
คอัลไซเมอร์ อย่างป้าเสาวภาอายุ 71 ปี ภาระการดูแลตกเป็นของแป๋ว
ลูกสาววัย 35 ปี ที่มีอีกบทบาทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกวัย
11 ขวบ การเป็นชนชั้นกลางที่ต้องรับบทบาทลูกที่ต้องดูแลทั้ง “แม่”
สูงวัยและลูกทีย่ งั เล็ก ท�าให้แป๋วต้องมีวธิ จี ดั การกับชีวติ และความรูส้ กึ
อย่างไร เพือ่ ให้เกิดสมดุลในชีวติ ตัวเอง และท�าบทบาททัง้ สองให้ดที สี่ ดุ
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“นาฬิกาทราย” : ตามหาคุณค่าในวันที่เวลาชีวิตเหลือน้อย
รายการสารคดีสังคมสูงวัย ตอน “นาฬิกาทราย” ฉายภาพ
ความพยายามของท้องถิน่ ในการแก้ปญ
ั หาจากการเป็นสังคมสูงวัยใน
จังหวัดเชียงราย จนกลายมาเป็นโรงเรียนผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นศูนย์กลางให้
ผู้สูงอายุได้มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แสวงหาคุณค่าร่วมกัน
โดยความพยายามหนึง่ ของโรงเรียนผูส้ งู อายุ ก็เพือ่ แก้ปญั หาการ
ฆ่าตัวตายจากการเผชิญความเหงาและภาวะซึมเศร้า ทีเ่ กิดทางด้านจิตใจ
ในช่วงบัน้ ปลายชีวติ
สารคดีตอนนี้ ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการใคร่ครวญต่อภาวะ
สุดท้ายของชีวิตซึ่งน�ามาสู่การตระหนักต่อการใช้ชีวิต อันเป็นการน�า
เสนอมิติทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ นอกเหนือจากมิติอื่นๆ ในสังคม
ผู้สูงอายุ
สถานทีถ่ า่ ยท�าหลัก อยูท่ ตี่ .หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย และเขา
ใหญ่ จ.นครราชสีมา ตัวละครหลัก มีพระอาจารญ์สุจิณกัลยาณธรรม
วัดศรีเมืองมูล รองเจ้าคณะอ�าเภอพาน จ.เชียงราย ผู้ร่วมก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ ของต�าบลหัวง้ม พันชนะ วัฒนเสถียร อายุ 46 ปี
และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลหัวง้ม
เรื่องราวในตอน “นาฬิกาทราย” เริ่มจากการคาดการณ์ว่า
ประเทศจะก้าวสูก่ ารเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ในช่วงทศวรรษนี้ แต่
ที่ ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
มานานแล้ว โดยตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 มีประชากรสูงวัยสูงถึง 24% ของ
ประชากรทั้งหมด
พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล รองเจ้า
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คณะอ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนไม่วา่
จะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลมีการท�างานแบบบูรณาการ พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่
แก้ปัญหาผู้สูงวัยที่เริ่มก่อตัวชัดตั้งในปีนั้นเอง
แต่แล้วในปีพ.ศ.2549 ผู้สูงวัยคนหนึ่งได้ฆ่าตัวตาย ชุมชน
จึงพยายามเฝ้าระวัง และหาทางป้องกันโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
แต่กลับยังมีผู้สูงวัยฆ่าตัวตายอีก
เมือ่ พบว่า “ความเหงา” และ “ภาวะซึมเศร้า” เป็นสมมติฐาน
ใหม่ของปัญหาใหญ่ผู้สูงอายุ พระครูสุจิณกัลยาธรรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ในต�าบลหัวง้ม พยายามร่วมกันหาทางออกอีกครั้ง จนเกิดเป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อปี 2553 โดยท�าการเรียนการสอนอาทิตย์ละ 1
วันโดนใช้ศาลาเป็นห้องเรียน มีลานกิจกรรมเอนกประสงค์ สอนให้ผู้
สูงอายุมคี วามรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินชีวติ ทัง้ วิชาหลักพุทธศาสนา
สุขอนามัย และวิชาการการทัว่ ไปทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเป็นผูส้ งู วัยที่
มีคุณภาพ ตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษ ไปจนถึงวิชากฎหมายเพื่อผู้สูงวัย
โดยครูอาสาสมัครก็คือข้าราชการเกษียณอายุในต�าบาลหัวง้มนั่นเอง
รวมทั้งการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเป็นครั้งคราว และ
จัดกิจกรรมตามความต้องการของผูส้ งู วัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แก่อย่าง
สง่า ชราอย่างมีคณ
ุ ภาพ” คือรูจ้ กั ดูแลสุขภาพตัวเองให้ไม่เจ็บป่วย แต่
หากเจ็บป่วยไปแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับอาการป่วยไข้อย่างเข้าใจ
ตัวเองและโรคภัยของตน รวมทั้งการท�าตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ไม่
สร้างภาระให้ลูกหลาน เข้าใจความอนิจจังของชีวิต เป็นต้น
โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ได้เป็นแค่เพียงสถานทีท่ ใี่ ห้ความรูท้ างด้าน
สุขอนามัย และธรรมะ หรือหลักวิชาชีวิตส�าหรับผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ที่
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นี่ยังท�าหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่จะเอา
ความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อย และมารับรอยยิม้ จาก
เพือ่ น ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ า่ งหากทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�าคัญต่อการมีชวี ติ อยูใ่ นทุกๆวัน
ทีต่ อ่ จากนี้ และนับเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียนผูส้ งู อายุแห่งนีด้ ว้ ย
เช่นกัน
อีกด้าน...เรื่องราวของพันชนะ วัฒนเสถียร หรือ คุณเต้ วัย
46 ปี เป็นตัวแทนของกลุม่ คนทีถ่ กู เรียกว่า Grey Tsunami หรือ กลุม่
คนวัยเกิดล้าน หรือเบบีบ้ มู ทีก่ า� ลังถาโถมกลายเป็นคลืน่ ผูส้ งู อายุในอีก
ไม่นานนี้
เธอเป็นคนวัยท�างานคนที่จัดเข้าข่ายเป็น “มนุษย์บ้างาน”
“พลังเหลือล้น” และมีคติว่า “ชีวิตสั้น จึงต้องใช้ชีวิตเต็มที่ราววันนี้
คือวันสุดท้ายของชีวิต” เสมอมา เมื่อลาออกจากงานประจ�า ย้ายมา
อยู่เขาใหญ่เมื่อสิบปีก่อน เธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารอีสานเล็กๆ
เป็น “ร้านอาหารชุมชน” ให้คนแถวๆ ร้านมาท�างาน หรือเอาของ
มาฝากขาย จนร้านอาหารอีสานธรรมดาๆ จะดูคึกคักแปลกตาเป็น
พิเศษในช่วงเสาร์อาทิตย์ และปิดเทอม เพราะที่นี่จะเต็มไปด้วยเด็กๆ
และวัยรุ่น ที่เป็นเด็กแถวนั้น หรือลูกหลานของพนักงานมาช่วยกัน
ท�างานที่ร้าน ร่วมกับคนวัยท�างานและผู้สูงวัย เพราะเธออยากเปิด
ให้ร้านเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้คนในชุมชนมีงานท�า และอยากให้ลูกๆ
ได้อยู่กับพ่อแม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่กับตายาย หรือญาติที่อื่น
เธอยังคงใช้ชีวิตทุกวันหมดไปกับการท�างานเพื่อคนอื่น
ท�างานเพื่อตัวเอง การเตรียมพร้อมส�าหรับชีวิตในช่วงบั้นปลายของ
เธอนั้นแทบจะไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวของเธอเลย จนกระทั่งเมื่อไม่
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นานมานี้เธอได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงน�้าดีในตับโป่งพอง ในระยะที่
เกินกว่าจะรักษาด้วยการผ่าตัด เพราะมีซสี ต์กระจายแทบเต็มตับแล้ว
พันชนะถูกอาการซึมเศร้าเล่นงานอยูพ่ กั ใหญ่ โจทย์ใหม่ในชีวติ
ท�าให้เธอ พยายามอ่านหนังสือ ศึกษา และท�าความเข้าใจกับโรคทีก่ า� ลัง
เผชิญ ต่อสูก้ บั ความรูว้ า่ พรุง่ นีอ้ าจจะไม่ได้ลมื ตาตืน่ ขึน้ มาอีกแทบทุก
ค�า่ คืน และท�าความเข้าใจสภาวะจิตใจตัวเอง ก่อนจะค้นพบว่าแท้จริง
แล้ว สิง่ ทีเ่ ธอกลัวคือ ความเปลีย่ นแปลง และอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ
เมื่อใจนิ่งขึ้น พันชนะบอกกับตัวเองว่ายังมีหลายสิ่งในชีวิตที่
อยากท�า โดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารชุมชน เมื่อได้รับค�าชักชวนให้ไป
เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงวัยที่ ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โรงเรียนอัน
จากเกิดพลังและการจัดการแก้ปัญหากันเองในชุมชน เมื่อมีเวลา เธอ
รีบขับรถไปที่นั่นทันที เพราะคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นการเดินทาง
เพือ่ พักผ่อน และมีประโยชน์สา� หรับการช่วยก่อร่างสร้างให้รา้ นอาหาร
ชุมชนในฝันของเธอเข้มแข็งยิ่งขึ้น
การได้มโี อกาสใช้ชวี ติ ทีห่ วั ง้มในช่วงเวลา 3-4 วัน เข้าร่วมชัน้
เรียนทีโ่ รงเรียนผูส้ งู อายุ ต.หัวง้ม ใช้ชวี ติ ในชุมชน ท�าให้เธอเห็น “พลัง
ภายในชุมชน” ที่มีความจริงใจในการพยายามแก้ปัญหา เยียวยาผู้สูง
วัย ความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงใจ และเอาผู้สูงวัยเป็นตัวตั้ง การ
สัมผัสความอบอุ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่ พูดคุยกับลุงๆ ป้าๆ รวมทั้งการได้
ติดตามกลุม่ อาสาสมัครหมอน้อยคอยช่วยเหลือไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง
การไปร่วมงานศพทีม่ พี ธิ กี รรมบางอย่างทีต่ า่ งจากทีเ่ ธอเคยไปมา การ
เห็นพลังของเพือ่ นร่วมโรงเรียนผูส้ งู วัยรวมตัวกันไปงาน ไม่มคี วามโศก
เศร้า แต่เป็นการระลึกถึงผูจ้ ากไป ท�าให้เธอสัมผัสถึงความน่าอัศจรรย์
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ใจของชุมชน และน่าทึ่ง การเดินทางครั้งนี้ ที่ท�าให้เธอได้มีเวลาหยุด
นิ่ง คิดทบทวนตัวเองอีกครั้ง
เธอเชื่อมั่นเสมอว่าชีวิตสามารถออกแบบได้ และการเดิน
ทางครั้งนี้ ช่วยตอกย�้าสิ่งที่พระอาจารย์สอนว่า ชีวิตคือความอนิจจัง
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน จ�านวนอายุ ไม่ได้บอกว่าเราจะมี
เวลาเหลืออยู่บนโลกนี้น้อยหรือมากกว่ากัน โดยที่เราไม่มีทางรู้ และ
ก�าหนดได้ว่าเราจะมีเวลาเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกนานเท่าไหร่ แต่
เราสามารถก�าหนดได้ว่าอยากใช้เวลาที่เหลือบนโลกนี้อย่างไร
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“สุข เศร้า เหงา ยิ้ม” : ผู้สูงวัย ต้องใช้ “ใจ” เยียวยา
รายการสารคดีสังคมสูงวัย ตอน “สุข เศร้า เหงา ยิ้ม” ฉาย
ภาพความเป็นจริงของผู้สูงอายุในสังคมไทยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในสังคม
เมืองที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “รายได้” เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตและ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงวัยแต่การอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัว การเกื้อกูล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนเช่นเจ้า
หน้าที่คลีนิคชุมชนและอาสาสมัครต่างวัยที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุท่ีท�า
มากกว่าค�าว่าหน้าที่ ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่มีความหมาย ช่วยเยียวยาและ
สร้างก�าลังใจชั้นดีให้กับผู้สูงวัย
เนื้อหาในตอนนี้มุ่งหวังจะสร้างความตระหนักต่อความเป็น
สังคมผู้สูงอายุที่ใกล้ตัวและก�าลังอยู่รอบตัวของทุกคน รวมทั้งยัง
ต้องการสร้างความเข้าใจให้กับคนทุกวัยต่อผู้สูงอายุให้เกิดการเอื้อ
อาทร สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเพื่อให้สังคมไทยเติบโตเป็นสังคม
สูงวัยไปด้วยกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถาบัน
ครอบครัวที่เล็กลงเรื่อยๆ
ตัวละครหลักประกอบด้วย จูน - วรางคณา เมืองสง เภสัชกร
อายุ 39 ปี นักจิตวิทยาประจ�าคลินกิ พัฒนคลินกิ เวชกรรม ลุงบุญเลิศ
อายุ 76 ปี ป้าสมบูรณ์ อายุ 72 ปี ป้าจ�าเนียร อายุ 72 ปี ตาช�า อายุ
92 ปีป้านันทา อายุ 72 ปี และยายติ่ง อายุ 81 ปี
เรื่องราวของสารคดีตอนนี้เผยให้เห็นภาพของสถานการณ์
ชีวติ ของผูส้ งู วัยกลุม่ หนึง่ ผ่านการท�างานของ “จูน” เภสัชกรสาวโสด
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วัย 39 ปี และด้วยความที่เธอเรียนต่อด้านจิตวิทยาชุมชน เธอจึงควบ
ต�าแหน่งเภสัชกรชุมชนด้วยอีกต�าแหน่ง
ที่พัฒนเวชสหคลินิก ซึ่งเป็นคลีนิกลูกข่ายของ ร.พ. ภูมิพล
เป็นคลีนิกที่เข้าร่วมโครงการ “คลินิกครอบครัวอบอุ่น” ของ สปสช.
ตัง้ อยูใ่ นชุมชนแออัดแห่งหนึง่ ย่านสายไหม มีประชากรในความรับผิด
ชอบ (ตามสิทธิ์) ประมาณ 12,000 คน คนไข้ส่วนใหญ่ของคลินิกแห่ง
นี้มีฐานะไม่ค่อยดีนัก จนถึงขั้นที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความจน แทบทุก
คนเป็นคนไข้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง
ด้วยความที่เป็นคลีนิคที่เธอท�างานอยู่เป็นคลีนิกปฐมภูมิ
ประกอบกับมีหน้าทีเ่ ป็นเภสัชกรชุมชนด้วย ท�าให้จนู มีโอกาสรูจ้ กั และ
ใกล้ชิดกับคนไข้มากเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่รู้จักไปจนถึงครอบครัว บุตร
หลาน และชุมชนที่คนไข้อาศัยอยู่ เพราะนอกจากจูนจะมีหน้าที่จ่าย
ยาผู้ป่วยที่คลินิก ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงวัยที่ต้องมาหาหมอ และรับยา
เป็นประจ�า และบ่อยครั้งที่เธอพบว่าคนไข้ไม่สามารถมารับยาได้ด้วย
ตนเอง ทัง้ เพราะสภาพร่างกาย และสภาพเศรษฐกิจ ไม่เงินค่ารถ ต้อง
ให้ลูกหลาน หรือฝากคนข้างบ้านที่มารับยาแทน
นอกจากนีเ้ ธอ รวมทัง้ ทีมเยีย่ มบ้าน ยังมีหน้าทีล่ งพืน้ ทีไ่ ปใน
ชุมชน เพือ่ ติดตามเคสทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการใช้ยา ความเป็นอยู่ และอาการ
ของคนไข้ รวมทัง้ การติดตามคนไข้ทไี่ ม่มาตามนัด ท�าให้จนู ได้มโี อกาส
ลงไปสัมผัสชีวติ ของผูส้ งู วัยในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เธอจึงพบเจอทัง้ เรือ่ ง
ราวน่าเศร้ารันทดใจ ความน่ารักชวนอมยิม้ และชวนน�า้ ตาซึมไป
ในขณะเดียวกันของบรรดาคนไข้สงู วัย รายการจะตามจูนไป
เห็นภาพความเป็นอยู่ เจาะลึกชีวิต การด�ารงชีวิต การด�ารงอยู่ และ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงวัย เช่น ป้าจ�าเนียนและตาฉ�่า ผู้สูงวัยที่ต้อง
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ดูแลกันเอง มีเงินยังชีพจากเบี้ยคนชราและเบี้ยผู้พิการ, ลุงบุญเลิศ ผู้
สูงวัยที่ต้องดูแลภรรยา (care giver) ที่มีภาวะติดเตียงมากว่า 16 ปี
แล้ว จนตัวเองเริม่ มีอาการเจ็บป่วยเอง, ปูส่ าย ผูป้ ว่ ยติดบ้าน ทีล่ กู ต้อง
ท�ามาหากินไม่มีเวลามาเอาใจใส่ ต้องจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแทน, ยายติ่ง
ผูป้ ว่ ยติดเตียงทีต่ อ้ งนอนอยูต่ ามยถากรรมทีบ่ า้ น ไม่มคี นดูแล และพา
ไปรักษาตัวเพราะลูกของยายก็ยากจนและป่วยเป็นโรคไตจนแทบช่วย
เหลือตัวเองไม่ได้
รวมไปถึงผู้สูงวัยติดสังคมอย่างป้านันทาที่แม้จะมีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ และเป็นโรคประจ�าตัวอีกหลายอย่าง แต่เธอก็
เป็นคนอารมณ์ดี จนตามไปพบว่าแม้ปา้ จะไม่ได้มฐี านะความเป็นอยูด่ ี
ไปกว่าคนอื่นๆ แต่การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามลูกๆ ท�าให้ป้านันทา
กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาก
จากการท�างานของจูนและทีมเยีย่ มบ้าน ท�าให้พบว่า บริการ
สาธารณสุขที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงได้เป็นสิ่งจ�าเป็น แต่การเยียวยาผู้
สูงวัย ไม่อาจใช้ยาในการรักษาเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการใช้
“หัวใจ” การพูดคุยและใส่ใจพวกท่านด้วย แม้โครงสร้างครอบครัว
ของสังคมไทยจะเปลี่ยนไป แต่ความอบอุ่นในครอบครัวก็ยังคงเป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อสุขภาพจิตของผู้สูงวัย
ภาพของผู้สูงวัยจากสารคดีตอนนี้อาจไม่ใช่ตัวแทนของผู้สูง
วัยทุกกลุม่ ของประเทศไทย แต่ก็นา่ จะครอบคลุมผู้สงู วัยทีข่ าดโอกาส
และมีรายได้ตา�่ กว่าเส้นความจน ซึง่ เป็นมีสงู ถึง 1 ใน 3 ของประชากร
สูงวัยของประเทศ แม้ความสุขของสูงวัยไม่วัดกันที่ความยากมีจน
เพียงอย่างเดียว แต่การจัดสวัสดิการของรัฐของอาจจะต้องหา “จุด
พอดี” เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้ามากขึ้น
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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คุณอรพิน อธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากการถ่ายทอดเรื่องราว
ของผู้สูงอายุ – สังคมสูงวัยจากหลายมุมมอง สิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการ
ออกอากาศสารคดี Gen O(ld) คือกิจกรรม Online เช่น การจัด
กิจกรรมสดผ่าน Facebook Live กิจกรรมตอบค�าถามรับของรางวัล
เป็นหนังสือเกี่ยวกับผู้สูงวัย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร รวม
ทั้งเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรม On Ground เช่น การตั้งวงสนทนาเรื่องผู้
สูงอายุ แต่กไ็ ม่ลมื ทีจ่ ะถ่ายทอดเนือ้ หากิจกรรมผ่าน Facebook Live
เช่นกัน
“เนื้อหาบางตอนหลังจากออกอากาศไปก็เห็นได้ว่ามีผลตาม
มา อย่างในตอนที่ชื่อว่านาฬิกาทราย ก็จะมีพระคุณเจ้าที่จังหวัด
เชียงราย ท่านมองว่าผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย ท่านก็เลย
ต้องการจะตัง้ โรงเรียนผูส้ งู วัยทีน่ นั้ ขึน้ มาเรือ่ งราวนัน้ ก็เลยมาเป็นส่วน
หนึ่งในสารคดีนี้ ก็เป็นการเข้าไปช่วยกันค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้อัตรา
การฆ่าตัวตายลดลง จากนั้นก็มีการเชิญพระอาจารย์ท่านมาร่วมวง
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่านก็มีแนวคิดที่จะท�าโรงเรียนอีก
แบบหนึ่งคือโรงเรียนอนุบาลที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความ
ตาย นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เราเชื่อมโยงการท�างาน On Air
Online และ On Ground เข้าด้วยกัน” คุณอรพิน อธิบาย
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“เนื้อหาบางตอนหลังจากออกอากาศไป
ก็เห็นได้ว่ามีผลตามมา
อย่างตอนที่ชื่อว่านาฬิกาทรายก็เป็นการเข้าไปช่วยกัน
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลง
มีการเชิญพระอาจารย์ท่านมาร่วมวงสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่านก็มีแนวคิดที่จะท�า
โรงเรียนอนุบาลที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความตาย
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เราเชื่อมโยงการท�างาน
On Air – Online และ On Ground เข้าด้วยกัน”

คุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
วเ อ

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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สา พ ังเค อข่าย

าสังคม

นอกเหนือไปจากการผลิตเนื้อหารายการเพื่อน�าเสนอเรื่อง
ราวเกี่ยวกับผู้สูงวัย การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้าง
เนื้องานที่เกิดจากการรวมและแบ่งปัน “พลัง” จากหลายๆ ฝ่าย เป็น
หน้าที่หนึ่งของส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
คุณอรพิน เล่าว่า ที่ผ่านมาส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะได้
ออกไปสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เช่น ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดท�าโครงการ
อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงวัย หรือกิจกรรมที่ท�าร่วมกับ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) ท�ากิจกรรมให้ความรู้เรื่องเงินและการออม
ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
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คุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์ช�านาญการ

มั่นคงของมนุษย์ในการออกแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย หรือแม้แต่การจัดประกวดหนังสั้นผู้สูงวัย ท�าให้
เกิดเครือข่ายการท�างานร่วมกันเพื่อตอบรับประเด็นสังคมสูงวัย
กิจกรรม “สังคมสูงวัยก้าวไปด้วยกัน” ที่เกิดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือหนึ่งในกิจกรรมที่แสดงถึงความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยพี บี เ อสและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ อาทิ มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาทางออกให้กับประเด็น
ปัญหาสังคมสูงวัย
กิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2560 เริ่มต้นด้วยการกล่า
วน�าโดยตัวแทนหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญต่อสังคมสูงวัย ได้แก่
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คุณสมพร จิตเป็น
ธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) รศ.จุมพล
รอดค�าดี ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และนพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
จากนั้นเป็นการปาฐกถาเปิดงาน “สังคมสูงวัย...ก้าวไปด้วย
กัน” โดยพลต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การน�าเสนอ “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย...สถานการณ์ที่
สังคมไทยต้องตระหนัก” โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย การเสวนา
“สถานการณ์รอบด้านของผู้สูงอายุ” โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง
เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ คุณจิรพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และคุณศาณิต เกษสุวรรณ บริษัท SCG Cement-Building Materials จ�ากัด
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ช่วงบ่ายเป็นเวทีน�าเสนอและกิจกรรมโดยไทยพีบีเอส เริ่ม
จาก “The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจ�ากัด” โชว์ร�าเหย่ยประยุกต์
เพลงแร็พ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรม “ขอขยับกับโค้ชเป้ง” สาธิก ธนะ
ทักษ์ แนะน�าท่าบริหารแรงกระแทกต�่าส�าหรับผู้สูงวัย การแสดงขับ
ร้องประสานเสียง “ลุยไม่รู้โรย” โดยวงสานใจคอรัส และกิจกรรม
เวิร์กชอปและออกบูธ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ส่วนในวันที่ 21 เมษายน 2560 เริม่ ด้วยกิจกรรมการเสวนา “เปิด
โลกทัศน์การออม...เพิม่ รายได้ให้ผสู้ งู วัย” โดยคุณสมพร จิตเป็นธม
เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ดร.อภิชาติ ด�าดี นักวิชาการอิสระ
และคุณอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบภาคประชาชน สมุ ท รปราการ ด� า เนิ น รายการโดย
คุณธีรเดช งามเหลือ
และการเสวนา “ใครๆ ก็ไปโรงเรียน : สังคมสูงวัยกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คุณนราธิป สุภาราญ
และคุณจีรนันท์ ปิติฤกษ์ ด�าเนินรายการโดยคุณวิภาพร วัฒนวิทย์
ช่วงบ่ายเป็นเวทีน�าเสนอและกิจกรรมโดยไทยพีบีเอส การ
แสดงดนตรีโดยคุณมาลินดา เฮอร์แมน หรือ “แม่ลิน” นักดนตรีชื่อ
ดังในโลกโซเชียล พร้อมรับฟังเรื่องราวของแม่ลินและครอบครัวที่
สะท้อนถึงความเข้าใจสังคมผู้สูงอายุ พูดคุยกับวงดนตรีเด็ก “Retro
Kids” วงดนตรีอาสาสมัครที่เดินสายสอนร้องเพลงให้บ้านพักคนชรา
และการแสดงจากนักร้อง นักดนตรี จากทีมคาราโอเกะดิโอลด์สยาม
ชุมชนผู้สูงวัยรักดนตรี
ทั้งหมดถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางแฟนเพจไทยพีบีเอส
(https://web.facebook.com/ThaiPBSFan) ที่มีผู้ติดตามกว่า
4 ล้านราย และเพจรายการ “หัวใจไม่มวี นั ชรา” (https://web.facebook.com/ThaiPBSActiveAging)
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กิจกรรม เปิดตัวสารคดี Gen O(ld) @ ไทยพีบีเอส วันที่
24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร A สถานีไทยพีบีเอส เริ่มด้วยการ
แบ่งปันความคิดผ่าน “วงแชร์ : ออกแบบอนาคต...สังคมสูงวัยไป
ด้วยกัน” แนวคิด ออกแบบชีวิต ออกแบบเมือง ออกแบบสังคมสูง
วัย Own Life by Design” เริ่มด้วยการเสวนาโดย ศ.ดร.วรเวศม์
สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระอาจารย์สุจินต์ กัลยาณธรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุหัวง้ม
จังหวัดเชียงราย ทราย เจริญปุระ นักแสดง - พิธีกร ผู้ดูแลคุณแม่
ซึ่งเป็นผู้สูงวัยและป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ ผู้
ผลิตสารคดี Gen O(ld) สูงวัยไปด้วยกัน ด�าเนินรายการโดยวิภาพร
วัฒนวิทย์ ผู้ด�าเนินรายการข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดผ่า
นทางเฟซบุ๊กไลฟ์ https://web.facebook.com/GenOldThaiPBS
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กิจกรรม “เก๋ายกก๊วน ชวนมาเป็น Senior Travel Blogger”
ในงานนิทรรศการวัยเก๋า ยังแฮปปี้ 4.0 เตรียมความพร้อมสู่เวลาแห่ง
ความสุข ณ ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ทีจ่ ดั ขึน้ วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายสือ่ สาร
องค์การ ศูนย์สื่อใหม่ และส�านักรายการของไทยพีบีเอส ร่วมออกบูธ
และอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร กับบริษทั Young Happy ผูป้ ระกอบการรุน่
ใหม่ที่ท�างานเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุ
เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน : คุณค่าต่อสังคมไทย” ที่
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เป็นงานที่ไทยพีบีเอสร่วมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.) เพือ่ น�าเสนอแนวคิดการ
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ขยายอายุการจ้างงานและการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งประโยชน์ที่
สังคมไทยจะได้รับ ถ่ายทอดสดผ่านทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ https://web.
facebook.com/GenOldThaiPBS
ขณะที่กิจกรรม “สานพลังภาคีสังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21”
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
เป็นการท�างานร่วมกับส�านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(สพช.) เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สังคมไทยในอนาคต” โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส การ
อภิปราย “บทบาทและภาคีในการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และกิจกรรมเวิร์กชอป “เจนแจ่ม - Gen
Jam” จากแนวคิด “เพราะเราเชื่อว่าทุกพื้นที่จะมีคนแจ่มๆ ซ่อนตัว
อยู่” โดยไทยพีบีเอส

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ เพจ https://web.facebook.
com/ThaiPBSFan/ และ https://web.facebook.com/
GenOldThaiPBS
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ล่าสุด กิจกรรม “สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล” ระหว่างวันที่
27-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เริ่มด้วย
การเปิดเวทีสาธารณะเรื่อง “สังคมสูงวัย : ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2
ตอน “สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล”
เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับโดยคุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ�านวย
การส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถาเรื่อง “สังคมสูงวัย
กับโลกดิจิทัล” โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ตามด้วยการเสวนา “สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล” โดย
ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาญจนา พันธุเตชะ บล๊อกเกอร์ด้านการ
ท่องเที่ยว และพงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ด�าเนินรายการโดยพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส
ก่อนจะเข้าสู่การอบรม “สูงวัยหัวใจไฮเทค” เรียนรู้การใช้
โปรแกรม Line และเฟซบุ๊ก และอบรมสูงวัยรู้ทันสื่อ รู้ทันกลลวงรูป
แบบต่างๆ ในโลกดิจิทัล และการเสวนา “หมดไฟ” ไม่ใช่ส�าหรับวัย
เกษียณ โดยในงานนี้ยังมีการออกบูธห้องเรียนวัยเก๋าโดยฝ่ายรายการ
โดยได้รับงบประมาณจากฝ่ายสื่อสารองค์การไทยพีบีเอสด้วย
นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาจาก 3
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตภาพยนตร์สั้น
สังคมสูงวัยและจัดฉายภาพยนตร์และเวทีเสวนาสาธารณะภายใต้ชื่อ
ว่า “ต่าง GEN ไม่ต่างใจ” ดูหนัง-ฟัง- คุย เพื่อคนทุกวัย ในวันที่
26 กันยายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัยของคนในสังคม
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เ ีย

ูจาก าคส าม

“จากการลงไปท�างานในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์หรือปัญหา
ของผู้สูงวัยในเมืองไทยยังไม่ได้รับการพูดถึงเท่าที่ควร และเมื่อหันมา
มองการท�างานของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงวัยส่วนใหญ่น�าเสนอใน
เชิงบวก น�าเสนอภาพของผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงควรมี
การน�าเสนอสาระที่เป็นการมองปัญหาในเชิงโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งค�า
ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในที่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวก
หรือการเดินทางขนส่งอย่างเดียว แต่ควรเป็นเรือ่ งของวิธคี ดิ ของคนใน
สังคมและภาครัฐต่อเรื่องนี้ด้วย”
จากการท�างานที่ผ่านมา ท�าให้คุณอรพิน มองว่าเรื่องของ
เศรษฐกิจของผู้สูงวัยและครอบครัว เป็นอีกปมปัญหาใหญ่ที่สังคมยัง
มองไม่เห็นหรือไม่ให้ความส�าคัญมากนัก โดยเฉพาะในครอบครัวที่
ประกอบด้วยคน 3 รุ่น ทั้งปู่ย่าตายาย พ่อแม่ที่อยู่ในวัยท�างาน และ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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รุ่นลูก คนในรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ตรงกลาง “Sandwich Generation” คือ
กลุ่มที่ต้องแบกรับภาระในการดูแลคนอีก 2 รุ่นในครอบครัว ค�าถาม
ทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึน้ ว่า คนรุน่ ทีอ่ ยูต่ รงกลางทีเ่ ป็นก�าลังในการเลีย้ ง
ดูครอบครัวจะแบกรับภาระนี้ไหวหรือไม่ และภาครัฐจะมีหนทางใน
การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรในระยะยาว
ปัญหาส�าคัญอีกประการคือปัญหาด้านการเงินของผูส้ งู วัยใน
ไทย ถ้าหากเป็นผูส้ งู วัยทีไ่ ม่มเี งินแล้วอาศัยอยูใ่ นเมืองก็อาจจะล�าบาก
เพราะจากข้อมูลของกระทรวงการคลังประเมินว่า จ�านวนเงินที่ผู้สูง
วัยทีค่ วรมีเพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ หลังเกษียณได้อย่างสบายอยูท่ คี่ นละ
2 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขดังกล่าวหลายฝ่ายยังมองว่ามีความ
เป็นไปได้ยาก เพราะในช่วงวัยท�างานคนส่วนใหญ่กม็ ภี าระทางการเงิน
มากอยูแ่ ล้ว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ภาพคนสูงอายุจา� นวนมากทีไ่ ม่มเี งินพอใช้
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ขณะที่ผู้สูงวัยอีกไม่น้อยยังต้องท�างานเลี้ยงชีพ
โดยได้รับค่าตอบแทนต�่ากว่าที่ควร
“อย่างกรณีของป้าสงัดทีเ่ ราถ่ายทอดผ่านรายการ Gen Old
ป้าสงัดอายุหกสิบกว่าปีแล้วยังท�างานอยูใ่ นสถาบันแห่งหนึง่ ทีต่ อ้ งการ
จ้างต่อ แต่จ่ายเงินเดือนได้ไม่กี่พันบาทซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต�่า ก็คง
เป็นค�าถามกลับไปทีห่ น่วยงานในประเทศไทยไม่วา่ ภาครัฐหรือเอกชน
ที่บอกว่ามีการจ้างงานผู้สูงอายุนั้นเป็นเพียงการสร้างภาพหรือไม่”
ข้อมูลเปรียบเทียบการเงินของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นที่
เรียนรู้จากการท�าสารคดี “Last Home” ท�าให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นวัย
เกษียณจ�านวนไม่น้อยที่รับเงินบ�านาญจากรัฐบาลญี่ปุ่น แต่เลือก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านพักในบั้นปลาย
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“อย่างกรณีของป้าสงัดที่เราถ่ายทอดผ่าน
รายการ Gen Old ป้าสงัด อายุหกสิบกว่าปีแล้ว
ยังท�างานอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งที่ต้องการจ้างต่อ
แต่จ่ายเงินเดือนได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต�่า

ก็คงเป็นค�าถามกลับไปที่หน่วยงาน
ในประเทศไทย ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน
ที่บอกว่ามีการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น
เป็นเพียงการสร้างภาพหรือไม่”

คุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
วเ อ

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“จะเห็นได้ว่าทางไทยพีบีเอสค่อนข้างชัดเจน
ในประเด็นเรื่องผู้สูงวัย
คือเนื้อหาเรื่องนี้ในสื่อส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่อง
การรับรู้ว่าสถานการณ์สังคมสูงวัยไม่ได้เป็นแบบเดิม
แต่เราก็อยากจะก้าวไปข้างหน้าอีก
ในเชิงที่เป็นการวิจารณ์มากขึ้น”

คุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
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“ในบางประเทศเราสามารถออกแบบชีวิตของตนเองได้จาก
การถูกหักภาษีเป็นจ�านวนมาก คือในวัยท�างานรัฐหักเงินไปมากจริง
แต่เมื่ออายุมากขึ้นเราก็แน่ใจว่าเราจะมีมีชีวิตที่สุขสบายได้ แม้ว่ารูป
แบบวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป ในโลกยุคใหม่หรือโลกปัจจุบันนี้มีทางเลือก
ในการออกแบบชีวติ หลายรูปแบบมาก เป็นมิตทิ หี่ ลากหลายของสังคม
สูงวัยที่สามารถท�าได้”
“บางเมืองหรือบางประเทศก็จะให้ความส�าคัญกับสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ประสบการณ์จาการท�ารายการท�าให้มอง
เห็นตัวอย่าง อย่างที่เมืองโทยามะ ญี่ปุ่น เคยเป็นเมืองที่ซบเซาเพราะ
ลูกหลานไปท�างานต่างเมือง เหลือแต่คนแก่อยูต่ ดิ บ้าน ก็เลยเกิดความ
คิดว่าอยากให้ผสู้ งู วัยออกมาใช้ชวี ติ ข้างนอกอย่างมีความสุข ก็เลยช่วย
กันออกแบบสิง่ อ�านวยความสะดวกในทีส่ าธารณะ เช่น เมือ่ เดินไปตาม
ถนนก็จะมีรถเข็นช่วยพยุงเดิน มีระบบขนส่งสาธารณะทีด่ ี แน่นอนว่า
สิ่งเหล่านี้มีค่าใช้จ่าย คนรุ่นลูกหลานที่เป็นวัยท�างานอาจจะต้องเสีย
ภาษีให้ทอ้ งถิน่ มากขึน้ แต่คณ
ุ ก็สามารถท�างานได้อย่างสบายใจเพราะ
รู ้ ว ่ า ผู ้ สู ง วั ย หรื อ พ่ อ แม่ ข องคุ ณ ออกไปใช้ ชี วิ ต นอกบ้ า นได้ แ บบ
ปลอดภัย”
“ในกรณีของประเทศไทยออกแบบสิง่ อ�านวยความสะดวกใน
ทีส่ าธารณะให้เอือ้ ต่อผูส้ งู วัยหรือมีพนื้ ทีใ่ ห้ผสู้ งู วัยได้มคี วามสุขกับชีวติ
ข้างนอกที่ปลอดภัยก็น่าจะท�าให้คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ดีขึ้น แต่
จะเป็นจริงได้แค่ไหน เพราะล�าพังเรือ่ งสวัสดิการของผูส้ งู อายุ ก็ไม่อาจ
ประสบผลส�าเร็จอย่างทีห่ วังนัก เช่น เรือ่ งประกันสังคมเงินทีจ่ า่ ยให้ใน
วัยเกษียณก็น้อยมาก ไม่พอในการใช้เพื่อด�ารงชีวิตอย่างแน่นอน”
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“จะเห็นได้วา่ ทางไทยพีบเี อส ค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเรือ่ ง
ผู้สูงวัย คือเนื้อหาเรื่องนี้ในสื่อส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องการรับรู้ว่า
สถานการณ์สงั คมสูงวัยไม่ได้เป็นแบบเดิม แต่เราก็อยากจะก้าวไปข้าง
หน้าอีกในเชิงที่เป็นการวิจารณ์มากขึ้น”
ย้อนมองกลับไป กับการผลิตสารคดีชดุ Gen O(ld) คุณอรพิน
มองว่า ปัญหาหนึ่งในการท�างาน คือ นโยบายการให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นสังคมสูงวัย
“ก่อนหน้านีพ้ อท�าเรือ่ งผูส้ งู อายุไประยะหนึง่ ก็มกี ารบอกกัน
ว่าน่าจะเปลี่ยนไปท�าเรื่องอื่นได้แล้ว แต่เรามองว่าสังคมสูงอายุเป็น
ปัญหาปลายเปิด มันจะมากขึ้นเรื่อยๆ คงไม่ใช่เรื่องที่จะท�าแป๊บเดียว
แล้วจบ แต่อาจจะต้องติดตามปัญหาในระยะยาวมากกว่านี้”
เพราะสังคมสูงวัยเป็นเรือ่ งส�าคัญทีต่ อ้ งใส่ใจ คุณอรพินจึงมอง
ไปที่การติดตามปัญหาต่อด้วยการท�ารายการในระยะที่ 2 ต่อไป
“คือมันมีบางอย่างทีค่ นยังรูส้ กึ กับสังคมสูงวัย เรือ่ งของความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ความเข้าใจว่าประเด็นนี้มันเป็นปัญหาของสังคม
ทัง้ หมด ไม่ใช่แค่เรือ่ งของคนแก่ เป็นเรือ่ งของคนทุกวัย เป็นเรือ่ งทีเ่ รา
จะออกแบบสังคมให้คนรุ่นใหม่นั่นแหละ มันคือสังคมของอนาคต
จริงๆ แล้วเรื่องสังคมสูงวัยยังมีประเด็นอีกเยอะที่ควรท�า แล้วเรื่องนี้
ก็เป็นภาพชัดของไทยพีบีเอสที่ช่องอื่นไม่ค่อยท�าหรอก”
“ในช่วงทีส่ องก็เลยอยากลองท�าเป็นหนังดูบา้ งมันน่าจะสนุก
กว่า ไทยพีบีเอสเองก็มีแหล่งข้อมูลเยอะ โดยเฉพาะเรื่องประเด็นทาง
สังคม คิดว่าอาจจะตั้งวงเสวนาเรื่องสังคมสูงวัยให้ผู้ผลิตมาฟังแล้วก
ลับมาเสนอโครงการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณไป น่าจะได้พื้นที่
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ส�าหรับคนรุ่นใหม่ ดึงคนรุ่นใหม่มาสนใจเรื่องสังคมสูงวัยเข้ามามีส่วน
ร่วม อีกด้านคือไทยพีบีเอสควรจะท�าอะไรแบบนี้ที่ต่างจากช่องอื่น”
“ถ้าท�าเป็นหนังจริงๆ เป้าหมายคือไปเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ เราอาจจะสนับสนุนคนรุน่ ใหม่ให้เข้ามาท�าตรงนี้ แล้วก็ตอ่ ย
อดไปถึงการฉายในโรงหนัง ส่งไปร่วมเทศกาลหนังนานาชาติ ก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราได้คอนเทนต์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ท้ายที่สุดคุณค่า
ของไทยพีบเี อสคือคอนเทนต์หรือเนือ้ หาทีม่ ปี ระโยชน์และเป็นตัวของ
ตัวเอง ถ้าไม่มีคอนเทนต์คุณก็ตามคนอื่นอยู่ร�่าไป” คุณอรพิน สรุป
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“ท้ายที่สุดคุณค่าของไทยพีบีเอสคือคอนเทนต์
หรือเนื้อหาที่มีประโยชน์และเป็นตัวของตัวเอง
ถ้าไม่มีคอนเทนต์คุณก็ตามคนอื่นอยู่ร�่าไป”
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จาก
สู่
เพอสังคมสูงวัย

การเพิม่ โอกาสให้รายการเพือ่ สังคมสูงวัยของไทยพีบเี อสได้เข้า
ถึงผูช้ มกว้างขวางขึน้ ในพืน้ ทีส่ อื่ ออนไลน์ทหี่ ลากหลายและเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ขณะทีพ่ ฤติกรรมการรับสือ่ ผ่านหน้าจอใหม่อย่างโทรศัพท์
มือถือหรือแทปเลตเพิม่ สูงขึน้ นับเป็นงานส�าคัญอย่างยิง่
คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
อธิบายบทบาทหน้าที่หน่วยงานว่า ท�าหน้าที่ในการผลิตเนื้อหาและ
บริหารจัดการทุกอย่างที่จะปรากฏในช่องทางสื่อใหม่ (New Media)
ทั้งหมดของไทยพีบีเอส
“เรียกว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจากโทรทัศน์หรือ
วิทยุ ก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ในระยะแรกอาจจะเน้น
หนักที่เว็บไซต์ ในระยะต่อมาจะเป็นโซเชียล มีเดีย มีแอปพลิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมา และแตกขยายงานไปตามความนิยมและ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เทคโนโลยี เช่น เมือ่ มีแพลตฟอร์มไลน์ขนึ้ มา ก็เหมือนกับมีหน้าจอใหม่
เกิดขึน้ มีเทคโนโลยีการไลฟ์สตรีมมิง่ ถ่ายทอดสดขึน้ มา พอมีนวัตกรรม
หรือนิวมีเดียทีโ่ ตขึน้ ก็จะมีงานทีแ่ ตกขยายตามแพลตฟอร์มต่างๆ ศูนย์
นี้ก็จะท�าหน้าที่ตั้งแต่ผลิตเนื้อหา ผลิตแพลตฟอร์ม เช่น ถ้ามีแอปพลิ
เคชั่นใหม่ก็จะเป็นทางด้านเทคนิคทางนี้”
นอกจากนั้นเป็นงานพัฒนาความรู้ ให้พนักงานในองค์กรซึ่ง
ส่วนต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานโทรทัศน์ ศูนย์สื่อใหม่จึงมีหน้าที่เพิ่มขึ้น
คืองานฝึกอบรม การท�างานกับประเด็นสังคมสูงวัยในธีม “หัวใจไม่มี
วันชรา” แต่ละหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของเนือ้ หามีความรูม้ ากอยูแ่ ล้ว สิง่
ที่ศูนย์สื่อใหม่ท�าคือเข้าไปเสริมเรื่องการเล่าเรื่องบนออนไลน์หรือ
เทคโนโลยีออนไลน์ เพือ่ ให้สามารถท�างานได้หลากหลายมากขึน้ รวม
ไปถึงส่วนสนับสนุนอืน่ ๆ อย่างเช่น ท�าการตลาด เปิดบูธ ช่วงมีกจิ กรรม
ใช้สอื่ ใหม่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน ช่องทางการ
ติดต่อ ฯลฯ
ส�าหรับเนือ้ หาทีน่ า� เสนอผ่านช่องทางสือ่ ใหม่แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนหลักๆ คือเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากช่องทางโทรทัศน์ ทั้งข่าว
รายการ กิจกรรม ประกาศ ฯลฯ และเนื้อหาที่ต่อเนื่อง หรือเนื้อหาที่
ผลิตขึ้นใหม่ตามความนิยมในแต่ละแพลตฟอร์มของสื่อ
“ในระยะหลังสัดส่วนของเนื้อหาที่มาจากทีวีก็จะเริ่มลดลง
เป็นเนื้อหาที่ศูนย์สื่อใหม่ผลิตเองมากขึ้น ถ้าเปรียบเทียบการท�างาน
ในส่วนนี้ก็เหมือนงานสั่งตัดหรือสั่งท�าเหมือนกันนะ เพราะว่าเนื้อหา
เรื่องเดียวกันพอน�าเสนอไปในแต่ละแพลตฟอร์ม ผลตอบรับก็ไม่
เหมือนกัน เนือ้ หาบางชิน้ ลงยูทปู ดี แต่ลงทวิตเตอร์แล้วไม่ดี เราก็จะมี
กองก�าลังที่จะออกแบบเนื้อหาเพื่อออนไลน์ในทั้งห้าแพลตฟอร์มไม่
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เหมือนกัน เนื้อหาที่จะเสนอผ่านเฟสบุ๊คต้องท�ารูปแบบหนึ่ง ยูทูปก็
ต้องท�าอีกรูปแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ในการออกแบบเนือ้ หา”
“ไทยพีบีเอสมีเนื้อหาที่น�าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ค่อน
ข้างมากนะ โดยเฉพาะช่องทางที่มีข้อมูลมากคือเว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์
รายการ และเว็บไซต์องค์กร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของไทยพีบีเอส เพราะ
ฉะนั้นในส่วนนี้จะมีเนื้อหาที่ท�าเอง กับเนื้อหาที่มอนิเตอร์จากที่อื่น
หรือส�านักอืน่ ทีเ่ ราต้องคอยติดตามเพือ่ น�าออกเผยแพร่ผา่ นทางโซเชีย
ลมีเดีย โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊คที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือกว่าสี่ล้าน
คน ก็นบั ว่าเป็นโซเชียลมีเดียทีม่ ผี สู้ นใจในระดับต้นๆ และน่าจะมีพลัง
ในการน�าเสนอพอสมควร”
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น�าเสนอในภาษาอังกฤษที่น�าเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อใหม่กับส�านักข่าว
และฝ่ายต่างประเทศ รวมทั้งเว็บไซต์เครือขายภาคพลเมือง
เนื้องานอีกส่วนคือการผลิตเนื้อหาออนไลน์ที่สอดคล้องกับ
แคมเปญหรือแนวเนือ้ หาหลักขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา กับเนือ้ หา
ที่ไม่ได้อิงกับเนื้อหาที่น�าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ หรือแคมเปญ
องค์กร แต่เป็นเรื่องที่เลือกมาท�าเพื่อน�าเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์
“เนื้อหาประเภทนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม และอาจจะเป็น
เนื้อหาที่ไม่มีบนโทรทัศน์ อาทิ วันส�าคัญอย่างวันผู้สูงวัยสากล ช่วง
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“ไทยพีบีเอสมีเนื้อหาที่น�าเสนอผ่าน
ช่างทางออนไลน์ค่อนข้างมากนะ
โดยเฉพาะช่องทางที่มีข้อมูลมากคือเว็บไซต์ข่าว
เว็บไซต์รายการ และเว็บไซต์องค์กรซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของไทยพีบีเอส เพราะฉะนั้นในส่วนนี้
จะมีเนื้อหาที่ท�าเองกับเนื้อหาที่มอนิเตอร์จากที่อื่น
หรือส�านักอื่นที่เราต้องคอยติดตามเพื่อ
น�าออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย

โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊คที่มีผู้ติดตามมากที่สุด
คือกว่าสี่ล้านคน ก็นับว่าเป็นโซเชียลมีเดีย
ที่มีผู้สนใจในระดับต้นๆ และน่าจะมีพลัง
ในการน�าเสนอพอสมควร”

คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล
ูอา วยกา
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เมษายนอาจจะเป็นเรื่องของวันครอบครัว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้
สูงวัยก็จะท�าเนื้อหาพิเศษขึ้น แต่ส่วนมากก็จะยังเน้นเนื้อหาที่มาจาก
โทรทัศน์ ที่ปรับให้เข้ากับการน�าเสนอในรูปแบบออนไลน์”
บางเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์ที่เลือกมาน�าเสนอผ่านช่อง
ทางสื่อใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มสื่อใหม่
เพื่อการน�าเสนอให้ตรงใจ “ลูกค้า” มากที่สุด รวมไปถึงการน�าเสนอ
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสถานี
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“ยกตัวอย่าง ถ้าทางสถานีมโี ครงการหรือแคมเปญอะไรออก
มา ก็จะต้องมีการท�าเนื้อหาที่สอดคล้องกันน�าเสนอผ่านทุกสื่อ บาง
ครั้งแม้จะเป็นเนื้อหาที่มาจากรายการ เราอาจจะเอาฟุตเทจหรือ
ต้นฉบับรายการที่เดินเรื่องแบบหน้าจอโทรทัศน์มาปรับเนื้อหา ใส่ลูก
เล่นใหม่ เล่าเรือ่ งใหม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นคนออนไลน์ถงึ จะดู บางอย่างก็เป็น
เนื้อหาที่แบ่งไปตามเนื้อหาจากรายการ เพิ่มเติมในส่วนของค�าคม ค�า
พูดที่สร้างแรงบันดาลใจ คติธรรมะ ที่สามารถแชร์ให้คนสูงวัย เรื่อง
ราวจากประสบการณ์ชวี ติ และความรูก้ น็ า� มาปรับเปลีย่ นใหม่เป็นอิน
โฟกราฟฟิค มีบ้างที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอื่น เช่น ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”
ส�าหรับเนือ้ หาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสังคมผูส้ งู วัยจากรายการ
ในไทยพีบีเอสที่เชื่อมโยงมาเป็นงานของศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ เช่น
รายการคนสู้โรค ที่มีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับผู้สูงวัย ก็จะน�าเนื้อหา
บางส่วนมาน�าเสนอ หรือเผยแพร่เพื่อให้ “ลูกค้า” หรือผู้ที่เปิดรับ
ข่าวสารของสถานีผ่านทางสื่อใหม่ได้ติดตาม
“กลุ่มลูกค้าหรือคนที่ติดตามเราทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
เฟสบุ๊ค ทวีตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์ ทั้งหมดในนี้กลุ่มใหญ่คือ
คนที่มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 34 ปี ซึ่งยังไม่ใช่ผู้สูงอายุ แต่กลุ่มตรงนี้ก็
จะเป็นผูส้ งู อายุในอนาคต หรือทีบ่ า้ นก็จะมีผสู้ งู วัย คนรอบตัวเป็นผูส้ งู
วัย การน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยให้กับคนกลุ่มนี้ก็จ�าเป็น
เพียงแต่จะน�าเสนอเนือ้ หาแบบเดียวกับทีเ่ ผยแพร่ทางหน้าจอโทรทัศน์
ไม่ได้ ต้องมีการปรับรูปแบบ ภาษา โปรดักชั่น ขนาด ระยะเวลา และ
การน�าเสนอให้เหมาะสม แต่เนื้อหาหลักยังเป็นเนื้อหาเพื่อผู้สูงวัยอยู่
ซึ่งเป็นเนื้อหากลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนี้”
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“กลุ่มลูกค้าหรือคนที่ติดตามเราทางออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์
ทั้งหมดในนี้กลุ่มใหญ่คือคนที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 25 - 34 ปี ซึ่งยังไม่ใช่ผู้สูงอายุ

แต่กลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต
หรือที่บ้านก็จะมีคนรอบตัวเป็นผู้สูงวัย”

คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล
ูอา วยกา
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เ ่าเ องสังคมสูงวัยบ

กออ ไ

ผู้อ�านวยการศูนย์สื่อใหม่ มองเนื้อหางานที่เกี่ยวกับสังคมสูง
วัยบนพื้นที่ออนไลน์หรือพื้นที่สื่อใหม่ว่า ถ้าเทียบกับการผลิตเนื้อหา
ในโทรทัศน์ก็เป็นเสมือนรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ต่างกันที่รูป
แบบที่ไม่ใช่รายการโทรทัศน์ มีความหลากหลายในการน�าเสนอ และ
มีระยะเวลาการท�างานที่ต่างกัน
“การสื่อสารเรื่องสังคมสูงวัยบนสื่อใหม่ ก็เหมือนกับการท�า
เนื้อหา 1 รายการ แต่ไม่ได้เป็นรายการ ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ที่ผ่าน
มีธีมใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องหัวใจไม่มีวันชรา เป็นแคมเปญใหญ่
ระยะยาว”
“อันดับแรกคือเปิดเว็บไซต์หัวใจไม่มีวันชรา คือเมื่อไหร่ที่
องค์กรมีธีมใหญ่ มีข้อมูลจ�านวนมากๆ ถ้าเป็นรายการนึงเราจะมี
เว็บเพจของแต่ละรายการ มีดีไซน์ไว้ เวลาเข้าเว็บปกติก็จะเจอหน้า
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ของรายการที่ออกแบบมาเหมือนกันหมด แต่พอเป็นธีม เนื้อหานอก
เหนือจากรายการก็เลยท�าหน้าพิเศษขึ้นมา เรื่องของ Aging Society
หรือ Active Aging ถ้าใครไปค้นหาค�าว่าหัวใจไม่มวี นั ชรา ก็จะเจอทัง้
เว็บไซต์ ทั้งเฟซบุ๊ก จะมีข้อมูลทุกอย่างที่มาจากรายการกับข้อมูลที่
ศูนย์สื่อใหม่ท�า หรือข้อมูลที่ไม่ออกทีวีแต่ไปออกออนกราวน์ก็จะ
รวบรวมมาไว้ เพราะฉะนัน้ ในเว็บไซต์จะมีขอ้ มูลทัง้ หมดของแคมเปญ
ว่าท�าอะไรไปบ้าง”
จากเนื้อหาที่น�าเสนอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ถูกน�ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการน�าเสนอบนพื้นที่
ออนไลน์ กับเนื้องานใหม่ที่ไม่ได้มาจากงานโทรทัศน์
“ถ้ามาจากเนือ้ หาทางทีวี ก็อาจจะเอามาท�าแคปชัน่ วิดโี อใหม่
จะท�าค่อนข้างเยอะ หนึง่ รายการจะท�าคลิปได้หลายชิน้ อีกอย่างคือที่
ทีวีไม่ได้ท�าแต่เราท�าขึ้นมาใหม่เอง เช่น ข้อคิดน่าแชร์ส�าหรับการเพิ่ม
ความสุข ธรรมะ ค�าคม ข้อคิดชีวิตดี ก็จะดึงเรื่องราวที่ดูแล้วใกล้กับ
ธีมคนสูงวัย แล้วก็มีเรื่องของอินโฟกราฟฟิก ที่เรามีความร่วมมือเรื่อง
คอนเทนต์ตรงนี้กับสสส. ก็จะได้เนื้อหาตรงนี้มา แต่ก็คงต้องรวบรวม
คอนเทนต์จากเครือข่ายให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ คือเว็บไซต์
จะป๊อบปูลาร์หรือไม่อยู่ที่คอนเทนต์ ทั้งปริมาณหรือเนื้อหา ถ้าคอน
เทนต์น้อยและมีแต่ของตัวเองคนก็เฉยๆ แต่ถ้าจะให้คนสนใจมันต้อง
ตอบโจทย์ทุกเรื่องที่เขาอยากรู้”
นอกจากพื้นที่บนเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ช่องทาง
ออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ ก็ถูก
ใช้เป็นพื้นที่กระจายเนื้อหาต่างๆ ของไทยพีบีเอสด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
เนื้อหาว่าด้วยสังคมสูงวัย
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“จริงๆ คอนเทนต์นอกจากวางทีเ่ ว็บไซต์ จะถูกเลือกไปปล่อย
ตามทุกช่องทาง อย่างถ้าเป้าหมายเป็นผู้สูงวัยที่จะเล่นเฟซบุ๊กเยอะ
เราจะมีแผนการปล่อยคอนเทนต์วา่ เดือนไหนเป็นธีมเนือ้ หาอะไร กลุม่
ลูกค้าออนไลน์กลุม่ ใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุประมาณ 18-35 ปี หรือกลุม่
จบการศึกษาใหม่ๆ ไปจนถึงวัยที่ท�างานไปประมาณ 10 ปี เพราะ
ฉะนั้น ไม่ว่าคอนเทนต์อะไรก็ต้องมาออกแบบใหม่ส�าหรับคนกลุ่มนี้
เราอาจจะท�าเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมสูงวัย แต่ก็ต้องมาออกแบบใหม่ให้
ดูทนั สมัย ไม่ได้เล่าให้คนแก่ฟงั แต่เล่าให้ลกู หลานแล้วไปคุยกับพ่อแม่
หรือคนวัยที่ระดับกลาง มีลูก มีพ่อแม่ การแปลงเนื้อหาจากทีวีเป็น
แบบออนไลน์เราก็ไม่ได้ท�าให้ผู้สูงวัยดูอย่างเดียว อาจจะมีเรื่องเล่าดี
อยู่แล้ว แต่มาปรับการน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ กัน คนดูอาจจะเสพ
ด้วยความสนุกมากกว่า”
“เปิดใจคุณยายวัย 91 ปีบัณฑิต มสธ.เรียนอ่านให้ทันโลก”
เป็นตัวอย่างหนึง่ ของการน�าเนือ้ หาเกีย่ วกับผูส้ งู วัย จากข่าวทีน่ า� เสนอ
ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ มาปรับรูปแบบและน�าเสนอผ่านทาง “สื่อ
ใหม่” ต่างๆ ของไทยพีบีเอส
คุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี จากจ.พะเยา
บัณฑิตอายุมากที่สุดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มสธ.
ประจ�าปี 2560 คุณยายกิมหลั่น บอกว่า การเรียนหนังสือ คือความ
ฝันตัง้ แต่เด็ก เมือ่ มีโอกาส จึงต้องเรียนให้สา� เร็จ โดยไม่คดิ ว่าเป็นเรือ่ ง
ล�าบาก เพราะความรู้คือสิ่งส�าคัญของการพัฒนาตนเอง
เนื้อหาดังกล่าว ได้รับการดัดแปลงเพื่อน�าเสนอใหม่บนพื้นที่
สื่อใหม่ อาทิ บนเว็บไซต์ https://news.thaipbs.or.th ที่มีผู้เข้าชม
ข่าวชิ้นนี้ถึง 109,102 ครั้ง
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เรื่องราวเดียวกันยังได้รับการน�าเสนอบนเฟซบุ๊ก https://
www.facebook.com/pg/ThaiPBSNews และมีผู้เข้ามารับชมถึง
13,427 ครัง้ รวมไปถึงการน�าเสนอบนเว็บไซต์ www.youtube.com
ในชื่อ “ตอบโจทย์ : คุณยายวัยเก๋าบัณฑิตใหม่ป้ายแดง” ที่มีผู้เข้าชม
ถึง 12,347 ครั้ง
“อย่างเรือ่ งของคุณยายวัย 91 ทีร่ บั ปริญญา ถ้าเป็นข่าวก็อาจ
จะไปมองว่ารับปริญญาอายุเท่าไหร่ แต่พอมาเป็นออนไลน์กจ็ ะไปเล่า
อีกแบบ ไปพูดเรือ่ งความพยายามและการลงมือท�า การไม่ทา� ให้ความ
ฝันของตัวเองหมดอายุ เพราะเราอาจจะไม่สามารถท�าให้ยายเราไป
เรียนแบบนี้ แต่ถ้าเราดึงเรื่องของการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด การมุมานะ มัน
เป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกวัย ส่วนใหญ่แบบนีก้ ค็ อื จะไปนัง่ สัมภาษณ์
ใหม่ พลิกมุมเล่าใหม่”
คุณกนกพร มองว่า ที่ผ่านมาการท�างานออนไลน์ยังพบข้อ
จ�ากัดคือ บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ สามารถบรรจุเนื้อหาต่างๆ ให้เข้า
มาค้นหาได้ แต่ยังเป็นการสื่อสารทางเดียว
“เนือ้ หาทีท่ วี ที า� และออนแอร์ไปทัง้ หมดก็เอามาลงย้อนหลังได้
ในนี้ เพียงแต่จะมีการออกแบบใหม่ตามเนือ้ หา จะไม่ไปตามชือ่ รายการ
แต่เนือ้ หาทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์ยงั เป็นการสือ่ สารทางเดียว คือมีขอ้ มูลให้คน
มาเสพ แต่ยงั ไม่มอี ะไรทีใ่ ห้คนเข้ามามีสว่ นร่วมแลกเปลีย่ นได้”
“ข้อเสียอีกอย่างคือเทรนด์ของคนที่เข้าเว็บลดลง คนไปดู
โซเชียลมีเดียเยอะ แต่โซเชียลมีเดียพอดูจบแล้วก็ไม่รู้จะตามมาที่เว็บ
ท�าไม ในเว็บถ้าจะท�าให้เป็นที่สนใจอาจจะต้องท�าให้มีการโต้ตอบ
มากกว่านี้ จริงๆ เรื่องสูงวัยไม่ใช่เรื่องหายาก อาจจะต้องไปหาคอน
เทนต์ที่ถามตอบปัญหาสุขภาพหรืออะไรแบบนั้น”
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“ภาระงานของไทยพีบีเอสอาจจะต่างจาก
สถานีโทรทัศน์อื่นที่มีหน้าที่ในการรายงานข่าวเป็นหลัก

แต่ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ
หรือสื่อของทุกคนจึงถูกคาดหวัง
ให้เข้าไปแสดงบทบาทในแก้ปัญหา
ในหลายๆ เรื่องด้วย”

คุณมลฤทัย พงโศธร
ัว
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นอกเหนือจากการท�างานของสื่อสาธารณะที่สร้างเนื้อหาที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องราวการท�างานใน
ประเด็นสังคมสูงวัยของไทยพีบีเอสให้สังคมได้รับรู้ก็ส�าคัญไม่แพ้กัน
และเป็น“ฝ่ายสื่อสารองค์การ” อีกหนึ่งส่วนงานของไทยพีบีเอสที่เข้า
มารับหน้าที่นี้
คุณมลฤทัย พงโศธร หัวหน้างานสือ่ สารแบรนด์ ไทยพีบเี อส
เล่าว่า การท�างานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยของไทยพีบีเอส มีการตั้ง
โครงการเกี่ยวกับผู้สูงวัยขึ้น เป็นการคิดร่วมกันว่าจะท�าภายใต้ชื่อ
แคมเปญว่า “หัวใจไม่มีวันชรา” หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารคือการ
ออกแบบการสื่อสารแคมเปญ ในทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง On Air,
Online , On Ground เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด
“ส�าหรับโครงการนีเ้ มือ่ ผูบ้ ริหารเริม่ ท�าก็จะมอบหมายงานให้
ทุกส่วน กล่าวคือจะมีรายการทีอ่ อกมาเพือ่ สนับสนุนแคมเปญเพือ่ ผูส้ งู
วัย อย่างเช่นงานของส�านักข่าว ส�านักรายการ ส�านักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ เขาก็จะมีการผลิตรายการ หรือ ท�า Content เกีย่ วกับผูส้ งู
วัย พอมีรายการเกีย่ วกับผูส้ งู วัยก็จะมีการท�าเพลตหรือใบปิดท้ายไปด้วย
เพือ่ ให้คนเห็นและจดจ�าแคมเปญผูส้ งู วัย “หัวใจไม่มวี นั ชรา” ได้ มีการ
ท�าเนือ้ หาสัน้ เกีย่ วกับผูส้ งู อายุ เล่าเรือ่ งราวของผูส้ งู อายุทสี่ ามารถเป็น
ตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจได้ เพือ่ ให้ผชู้ มเห็นว่าผูส้ งู วัยไม่จา� เป็นต้องอยู่
บ้านเฉยๆ เพียงอย่างเดียว”
อี ก ส่ ว นที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องงานสื่ อ สารองค์ ก รคื อ การช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์งานของฝ่ายอื่นๆ ในภาพรวม โดยการประชาสัมพันธ์
ทางหน้าจอ โดยท�าสปอต ท�าตัววิง่ พิธกี ร ผูป้ ระกาศพูดประชาสัมพันธ์
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การประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค๊ หรือ
อินสตราแกรม เป็นต้น
ตามด้วยกิจกรรม On Ground เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมกับผู้ชม เกี่ยวกับการอบรมผู้สูงวัยที่เน้นให้ความรู้การ
ใช้สื่อสมัยใหม่ พร้อมๆ กับสร้างความเข้าใจหรือรู้เท่ากันสื่อต่างๆ ไป
ด้วยกัน ที่ผ่านมาก็มีการอบรมผู้สูงอายุในเรื่องการใช้สื่อ ใช้โซเชียลมี
เดียต่างๆ แต่ในความเป็นสือ่ สาธารณะคงจะมาสอนเล่นไลน์อย่างเดียว
คงไม่ได้ แต่จะสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วย โดยจะยกตัวอย่างว่าสื่อ
ไหนคือการหลอกลวงและสื่อไหนคือข้อเท็จจริง
“ลักษณะของกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงครึง่ วันแรกจะมีวทิ ยากร
มาสอนผู้สูงวัยในการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ การใช้แอปพลิเคชั่น
ไลน์ ในการส่งข้อความ หรือภาพต่างๆ ด้วยตนเอง หลังจากการอบรม
ก็จะมีภาคปฏิบัติให้เขาได้แอดไลน์กับเพื่อนข้างๆ ลองถ่ายรูปแล้วน�า
ภาพมาใส่ขอ้ ความ ในช่วงบ่ายจะมีการสอนการรูเ้ ท่าทันสือ่ มีกจิ กรรม
เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยที่น่าสนใจมาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ”
คุณมลฤทัย มองว่า ภาระงานของไทยพีบเี อสอาจจะต่างจาก
สถานีโทรทัศน์อนื่ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการรายงานข่าวเป็นหลัก แต่ไทยพีบเี อส
ในฐานะสื่อสาธารณะหรือ “สื่อของทุกคน” จึงถูกคาดหวังให้เข้าไป
แสดงบทบาทในแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่องด้วย เนื้องานที่ปรากฏใน
หลายครัง้ จึงมีทงั้ ข่าวสารและกิจกรรมทีส่ งั คมเรียกร้อง เช่น เรือ่ งของ
เด็ก ครอบครัว เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ รวมไปถึงเรื่องของผู้สูงวัย
ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ไทยพีบีเอสถูกคาดหวังจากสังคมเช่นกัน
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ตารางแสดงผลงานประเด็นสังคมสูงวัยของไทยพีบเี อส

งาน On Air

รำยกำร

ระยะเวลำออกอำกำศ
ประเด็นคุณค่าผู้สูงวัย

1.

คนสู้โรค

2553 - ปัจจุบัน

2.

เก๋ายกก๊วน

มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน

3.

ลุยไม่รู้โรย

2553 - ปัจจุบัน

4.

The Senior

ปี 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560

รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจ�ากัด

ปี 2 มีนาคม - เมษายน 2561

ประเด็นปัญหาและทางออกต่อสังคมสูงวัย
5.

สารคดี Gen O(ld)

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส

กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
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ตารางแสดงผลงานประเด็นสังคมสูงวัยของไทยพีบเี อส

งาน On Ground
กิจกรรม

ระยะเวลำ

การเสวนา “สังคมสูงวัยกับภารกิจไทยพีบีเอส” เพื่อให้

20 กันยายน

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการ

2559

เตรียมความพร้อมเรื่องสังคมสูงวัย
กิจกรรมประชุมเสวนำและเวทีน�ำเสนอ
1.

สังคมสูงวัยก้าวไปด้วยกัน โดยไทยพีบีเอส ส�านักงาน

20-21 เมษายน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2590

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กรมกิจการผูส
้ ง
ู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์
และภาคประชาสังคม
2.

กิจกรรมเปิดตัวสารคดี Gen O(ld) วงเสวนา

24 กรกฎาคม

“ออกแบบอนาคต...สังคมสูงวัยไปด้วยกัน” โดย

2560

ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระอาจารย์สุจินต์ กัลยาณธรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุหัวง้ม จ.เชียงราย
ทราย เจริญปุระ นักแสดง/พิธีกร
ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ ผู้ผลิตสารคดี Gen O(ld)
สูงวัยไปด้วยกัน
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ตารางแสดงผลงานประเด็นสังคมสูงวัยของไทยพีบเี อส

งาน On Ground (ต่อ)
กิจกรรม

3.

4.

5.

ระยะเวลำ

กิจกรรม “เก๋ายกก๊วน ชวนมาเป็น Senior Travel

18 กันยายน

Blogger”

2560

เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน : คุณค่าต่อสังคม

22 สิงหาคม

ไทย ร่วมกับมส.ผส.

2560

กิจกรรมสานพลังภาคีสังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21

12-13

ร่วมกับส�านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ธันวาคม 2560

(สพช.)
6.

กิจกรรมเวทีเสวนาและฝึกอบรมเรื่องสังคมสูงวัย

27-28 เมษายน

ก้าวไปด้วยกัน ครั้งที่ 3 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก

2561

ดิจิทัล

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ตารางแสดงผลงานประเด็นสังคมสูงวัยของไทยพีบเี อส

งาน Online

ชิ้นงำน

ช่องทำง (Platform)

ถ่ายทอดสดกิจกรรม On Ground

1.

เว็บไซต์หัวใจไม่มีวันชรา

คลิปวิดีโอ

2.

เฟซบุ๊ก Active Aging

อินโฟกราฟฟิค

3.

ไลน์

4.

ยูทูป

5.

ทวิตเตอร์

6.

อินสตาแกรม

จากกระบวนการคิดสู่การผลิตเป็นเนื้องานหลากหลายรูปแบบของ
ไทยพีบีเอส ผลงานของสื่อสาธารณะได้เน้นการน�าเสนอเรื่องราวสังคมสูงวัย
อย่างครอบคลุมทั้งประเด็นด้านคุณค่าของผู้สูงวัย และประเด็นปัญหาเชิง
โครงสร้างทีต่ อ้ งการการแก้ไข โดยน�าเสนอออกไปในช่องทางหน้าจอทีวแี ละสือ่
ดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้นยังรวมไปถึงการสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาค
รัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้เพื่อให้สังคมไทยรู้เท่าทันและพร้อม
รับมือสังคมสูงวัยด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและ
ในระดับนโยบายทางสังคม
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บทที่ 3

ผลของงานและการขับเคลื่อน
ประเด็นสังคมสูงวัยในอนาคต
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จากการศึกษาในเรือ่ งสังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยมีการ
คิดค้นนโยบายรวมถึงการลงมือปฏิบัติออกมาในรูปสื่อสาธารณะทั้ง
รายการและโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อ
กลางสาธารณะที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดและทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้สูง
วัย รวมถึงให้สงั คมเกิดความรูค้ วามเข้าใจและมุง่ หวังให้เป็นฐานความ
รู้ในทุกด้านของสังคม
ที่ผ่านมา สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ซึ่งเป็นหน่วย
งานส�าคัญด้านวิชาการสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสได้ส�ารวจและ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมรายการที่มีต่อ รายการ “คนสู้
โรค” พบว่า ผู้เข้าร่วมรายการคนสู้โรค ร้อยละ 97.1 ระบุว่าได้ความ
รู้ร้อยละ 67.6 ระบุวา่ ความสนุก/บันเทิง ร้อยละ 79.4 ระบุวา่ สุขภาพ
ดีขึ้น ร้อยละ 41.2 ระบุว่าได้พักผ่อน
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ขณะที่ ร้อยละ 55.9 ระบุว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ร้อยละ 70.6 ระบุวา่ การร่วมรายการท�าให้ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่
และร้อยละ 79.4 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขณะที่การส�ารวจความเห็นผู้เข้าร่วมรายการ “เก๋ายกก๊วน”
พบว่า ร้อยละ 83.7 ระบุวา่ ได้ความรู้ ร้อยละ 79.6 ระบุวา่ ได้รบั ความ
สนุก/บันเทิง ร้อยละ 69.4 ระบุวา่ สุขภาพดีขนึ้ และร้อยละ 61.2 ระบุ
ว่าได้พักผ่อน
ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 53.1 ระบุวา่ เป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 79.6 ระบุวา่ ท�าให้ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ และร้อย
ละ 77.6 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจมาก
ขึ้นในเรื่องการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือการดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้น และเต็มใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตน ส่วนผู้สูง
วัยก็เกิดการตระหนักรู้ในการดูแลตัวเอง1
“ไทยพีบเี อสมีกลุม่ รายการทีเ่ ป็นตอบรับกับการเปลีย่ นแปลง
เข้าสูส่ งั คมสูงวัยทีท่ า� เสนอมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น
ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักได้รับความรู้ในระดับหนึ่ง ต่อจากนี้คงจะ
มีการประเมินผลการน�าเสนอเนือ้ หาด้านนีต้ อ่ ไป โดยเฉพาะค�าถามว่า
สิง่ ทีเ่ ราท�าไปนัน้ ท�าให้เกิดความเปลีย่ นแปลงเรือ่ งทัศนคติของผูส้ งู อายุ
เองและคนรอบข้างอย่างไร น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุอย่างไร และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างไร
บ้าง” รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. กล่าว
1
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ. สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมรายการที่มีต่อ
รายการ “คนสู้โรค” และรายการ “เก๋ายกก๊วน”. เอกสารโรเนียว.
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“ไทยพีบีเอสมีกลุ่มรายการที่เป็นตอบรับกับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยที่น�าเสนอมาอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุเกิดความตระหนัก
ได้รับความรู้ในระดับหนึ่ง ต่อจากนี้ก็คงจะมีการ
ประเมินผลการน�าเสนอเนื้อหาด้านนี้ต่อไป

โดยเฉพาะค�าถามที่ว่าสิ่งที่เราท�าไปนั้น
ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติของผู้สูงอายุ
และคนรอบข้างอย่างไร น�าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างไร
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างไรบ้าง”

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ูอา วยกา ไทยพีบีเอส
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ขณะที่คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้จัดการฝ่ายรายการ
ประเด็นทางสังคม มองว่า การสร้างกิจกรรมหรือรายการให้ผู้สูงวัยมี
ส่วนร่วม ยังช่วยเป็นการสร้างก�าลังใจ ความภาคภูมิใจว่าผู้สูงวัยยัง
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ สร้างเพื่อนใหม่ เข้ามาท�ากิจกรรมในพื้นที่
ใหม่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้เข้าร่วมงานจึงอยากทีจ่ ะให้จดั กิจกรรมแบบนีข้ นึ้ อีก
“เราพยายามน�าเสนอเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูง
อายุว่า ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่สร้างความสุข ความภูมิใจในตัว
เอง และสร้างคุณค่าให้ตวั เองได้อกี มาก โดยเฉพาะการน�าเสนอผ่านผู้
สูงอายุที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่าง ท�าให้ผู้สูงอายุที่ได้ชมเกิดความรู้สึก
ว่าคนอืน่ ท�าได้เราก็ตอ้ งท�าได้ ก็ได้รบั เสียงสะท้อนว่ามันเหมือนเราเติม
ชีวิตชีวาให้กับชีวิตของแต่ละท่าน หลายคนก็บอกว่าไม่อยากปล่อย
เวลาไปเปล่าๆ แต่เริ่มคิดถึงการท�าสิ่งต่างๆ สิ่งที่ไม่เคยเชื่อว่าตัวเอง
ท�าได้ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพลังให้กับชีวิตของแต่ละท่านได้”
“ส่วนในมุมของกลุ่มคนที่ดูแลผู้สูงอายุก็จะเข้าใจว่าผู้สูงอายุ
สามารถท�าอะไรได้อกี หลายอย่าง ไม่ใช่ตอ้ งให้เราดูแลอย่างเดียว พวก
เขาก็ยงั มีความฝันทีอ่ ยากท�าอะไรอีกหลายอย่าง เราควรสนับสนุนท่าน
เหล่านั้นและลุกขึ้นมาท�าไปพร้อมๆ กัน”
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค
บุคลากรตัวจริงในวงการสาธารณสุข ทีม่ บี ทบาทอีกด้านกับการเป็นผู้
จัดรายการในช่องไทยพีบีเอสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 กับหลากหลาย
รายการที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสุขภาพ การออกก�าลังกายและเรื่อง
อาหารการกิน โดยเป็นรายการเพื่อคนทุกเพศทุกวัย
“ทีผ่ า่ นมาสือ่ ในประเทศไทยได้ทา� เรือ่ งผูส้ งู อายุกนั พอสมควร
แต่ยังมองว่าเนื้อหารายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยพีบีเอสค่อนข้าง
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”คิดว่าไทยพีบีเอสเป็นช่องหลักที่ให้พื้นที่กับเรื่องนี้
เยอะที่สุดแล้ว เหมือนกับระบุเลยว่าต้องให้ความส�าคัญ
ก็จะคงเนื้อหาแบบนี้ในผังรายการเลย
และก็มีการน�าเสนอที่ต่างจากช่องอื่น
คือเน้นในเรื่องของความสามารถ
คุณค่า ความภาคภูมิใจ”

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ูจั
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จะให้ความส�าคัญจริงๆ มีการค้นคว้าหาข้อมูลทีด่ ี มีการท�างานร่วมกัน
ระหว่างโปรดิวเซอร์กับผมที่เป็นผู้ด�าเนินรายการว่าแต่ละตอนเราจะ
น�าเสนอเรื่องอะไร ในแง่มุมไหน มีข้อมูลอะไร”
“มองว่าทีมงานของไทยพีบเี อสมีความสนใจในเรือ่ งผูส้ งู อายุ
อย่างจริงจัง มีความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจกับคุณภาพการผลิต ตัง้ แต่การ
ถ่ายท�า มีการเลือกมุมกล้อง มีการตัดต่อทีท่ า� ให้รายการน่าสนใจ ผูช้ ม
จะต้องติดตามตลอดไม่กล้ากระพริบตา เพราะกลัวตามไม่ทัน”
คุณหมอพรเทพ ยังมองว่า ทีผ่ า่ นมาพยายามรักษาความเป็น
รายการวาไรตี้ด้านสุขภาพที่มีความหลากหลายของเนื้อหาที่น�าเสนอ
ทั้งเรื่องของการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพจิตใจ
ส่วนเสียงสะท้อนทีไ่ ด้รบั มา พบว่าผูช้ มรายการให้ความสนใจ
เรือ่ งเกีย่ วกับอาหารเครือ่ งดืม่ ทีด่ ีตอ่ สุขภาพทีส่ ามารถท�าได้เองทีบ่ ้าน
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมาก
“รายการที่ท�าออกไปแทบทุกตอนมีเสียงตอบรับที่ดี มีการ
ติดตามชมทัง้ ทางหน้าจอโทรทัศน์และทางสือ่ โซเชียลมีเดีย มีผชู้ มตอบ
สนองโดยการเข้ามาให้ความเห็น เช่น น�าสิ่งที่เราเสนอไปแล้วไปลอง
ท�าได้ผลอย่างไร ซึ่งก็จะเป็นเสียงตอบรับในแง่ที่ดีเกือบทั้งหมด”
ในฐานะผู้ผลิตรายการอิสระที่มีส่วนในการผลิตเนื้อหาเกี่ยว
กับผู้สูงอายุให้กับไทยพีบีเอส คุณประสาน อิงคนันท์ มองว่า แม้ว่า
เรื่องสังคมสูงวัยจะเป็นปัญหาส�าคัญของสังคมไทย แต่สื่อที่ให้ความ
ส�าคัญกับประเด็นนี้ยังมีอยู่น้อยมาก
“คิดว่าไทยพีบีเอสเป็นช่องหลักๆ ที่ให้พื้นที่กับเรื่องนี้เยอะ
ทีส่ ุดแล้ว เหมือนกับระบุเลยว่าต้องให้ความส�าคัญก็จะคงเนื้อหาแบบ
นี้ในผังรายการเลย และก็มีการน�าเสนอที่ต่างจากช่องอื่น คือเน้นใน
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เรื่องของความสามารถ คุณค่า ความภาคภูมิใจ ถ้าถามว่าคนสูงวัย
ต้องการอะไร ก็คงต้องการพื้นที่ให้เขาได้แสดงออก ได้บอกเล่า ได้ท�า
สิ่งต่างๆ เพราะว่าพอถึงวัยนึงคนก็จะกันเค้าออกไป พอถึงวัยนึง
ครอบครัวก็จะบอกว่า 60 แล้วนะต้องพักผ่อน 65 แล้วนะควรจะมี
ชีวิตแบบนั้นแบบนี้”
“ในความเป็นจริง ถ้าไปลองถามคนแก่นะจะพูดตรงกันหมด
เลยว่าข้อดีของการเกษียณคือมีเวลา มีอิสระ อยากจะลุกขึ้นมาท�า
อะไรที่ไม่เคยท�า เช่น ลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมอะไรที่ช่วงที่มีภาระหน้าที่
อยูจ่ ะท�าไม่ได้ บางคนอาจจะอยากเรียนกีตาร์ บางคนอาจจะอยากลุก
ขึน้ มาวิง่ แต่สงั คมหรือคนรอบตัวจะไปคิดแทนว่าคงไม่อยากท�าหรอก
ก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ”
เนือ้ หาเกีย่ วกับคนสูงอายุทผี่ า่ นมือจึงเกิดจากความคิดว่าทีว่ า่
การน�าเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุที่สร้างแรงบันดาลใจนั้น “ส่งแรง”
ให้กับคนอื่นๆในสังคมได้
“หัวใจของมันคือการท�าให้เห็นถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตอยู่
ท�าไมยังออกมาท�างาน ท�าไมยังออกมาใช้ชีวิต เช่น คุณตาที่อยุธยาที่
ยังออกมาขายไอติม แกมองว่าการอยู่บ้านเฉยๆ มันท�าให้โทรม การ
ได้ออกมาขายไอติมก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจ หาเงินได้บ้างเล็กๆ
น้อยๆ ได้ออกมาเจอสังคม เรื่องแบบนี้คือหัวใจของการน�าเสนอเรื่อง
ราวของผู้สูงวัยที่เราต้องการท�าให้คนอื่นๆ เห็น” คุณประสาน เล่า
เสียงจาก “ผู้ชม” คือ “เสียงสวรรค์” ที่สามารถสะท้อนผล
การท�างานที่ผ่านมาของไทยพีบีเอสได้ดีที่สุด
ผูช้ มท่านแรกคือ คุณวนิดา เอีย่ มโรจนเมธา วัย 57 ปี อาชีพ
นักบัญชีอสิ ระ เป็นหนึง่ ในผูท้ เี่ คยเข้าร่วมรายการคนสูโ้ รคและโครงการ
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ห้องเรียนวัยเก๋า เล่าว่า ตนเองและครอบครัวได้ติดตามรายการของ
ไทยพีบีเอสมาตลอดและมีส่วนร่วมกับรายการและกิจกรรมของทาง
สถานีหลายครั้ง
คุณวนิดามีความเห็นเกีย่ วกับรายการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
ผูส้ งู วัยว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆ ช่วยท�าให้คนในครอบครัว
รวมถึงตนเองได้เข้าใจผู้สูงวัยมากขึ้น ช่วยท�าให้ผู้สูงวัยมีความสุขและ
ได้ออกมาพบปะสังสรรค์กนั อีกทัง้ ยังได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมส่วนตัว
เช่น พฤติกรรมการกิน เป็นต้น
คุณวนิดา มองว่า ในประเทศไทยพบปัญหาผูส้ งู วัยหลายด้าน
โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า เพราะผู้สูงวัยมักจะอยู่คนเดียวและคิดไปเอง
แต่เมื่อได้ออกมาพูดคุยกับคนอื่นๆและท�ากิจกรรมร่วมกัน ก็จะช่วย
บรรเทาอาการได้ดีย่ิงขึ้น โรคซึมเศร้าหรือการที่อยู่คนเดียวคิดไปเอง
ทั้งที่บางทีเรื่องร้าย ๆ ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ไปคิดกันเอง เป็นสิ่งที่น่ากลัว
ที่ผู้สูงอายุก�าลังเผชิญอยู่ แต่ถ้าได้มาอยู่พูดคุย ได้ระบายหรือได้ปรับ
ทุกข์สุขร่วมกันกับคนวัยเดียวกันถือว่ามีประโยชน์มาก
“การได้ดูรายการร่วมกับครอบครัวก็ท�าให้คนในครอบครัว
เข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่ออยู่รวมกันเกิดข้อสงสัยก็สามารถซักถาม
ได้ทันที ผู้ใหญ่ต้องการการรับฟังพูดคุย เราดูแล้วไปสื่อสารกับเพื่อน
ฝูงที่ยังไม่เคยมาร่วมรายการ เขาก็บอกว่าอยากไปร่วมกิจกรรมด้วย
ช่วยลงชื่อให้ด้วยนะ ก็ได้เพิ่มเพื่อนมาหลายคน”
ในด้านสื่อเกี่ยวกับผู้สูงวัยในประเทศไทย เช่น โทรทัศน์
นิตยสารหรือเว็บไซต์ คุณวนิดาให้ความเห็นว่าในปัจจุบันยังมีไม่พอ
ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาผู้สูงวัยมากกว่านี้ ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่ม
เวลาให้แก่รายการให้ยาวนานกว่าเดิม
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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“เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู อายุทมี่ อี ยูต่ ามสือ่ ต่างๆ ยังไม่พอนะ
จริงๆ คือผู้สูงวัย ถ้าปล่อยให้นั่งอยู่กับบ้านก็เฉาเหงาแล้วก็จะเป็น
ปัญหากับประเทศนะ อย่างเรื่องซึมเศร้าเนี่ย ต่อไปจะเป็นปัญหากับ
ประเทศมาก การที่มีสื่อชวนผู้สูงวัยออกไปท�ากิจกรรมเท่าที่เขาท�าได้
มันจะโอเคเลย มันช่วยได้มาก ไม่ต้องมานั่งกินยาแก้ปวดหัว”
“ส่วนของเนื้อหาผู้สูงวัยของไทยพีบีเอสถือว่าเหมาะสมแล้ว
นะ เพียงแต่ปริมาณหรือระยะเวลายังน้อยไป ถ้าให้ระยะเวลามากกว่า
นีก้ น็ า่ จะดี แล้วทีส่ า� คัญคือ อยากให้รายการทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู วัย รายการ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่คู่สถานีไปนานๆ”
ผู้ชมท่านต่อมาคือ คุณรัตนา หลายเจริญทรัพย์ อายุ 45 ปี
เล่าว่า ได้ตดิ ตามรายการของไทยพีบเี อสมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี มอง
ว่าปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาอันดับหนึง่ ของสังคมผูส้ งู วัย รองลงมาคือ
ปัญหาด้านจิตใจ โดยคนในครอบครัวอาจละเลยการดูแลเอาใจใส่ผสู้ งู
วัยจนก่อให้เกิดภาวะเหงาหรือซึมเศร้า
“ปั ญ หาด้ า นจิ ต ใจส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพด้ ว ย
เพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุกคนต่างก็มุ่งหน้าหาเงินมา
ให้ครอบครัวจนอาจจะลืมผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านไปบ้าง ความใกล้ชิดมัน
ก็จะห่างขึ้น และยังมีเรื่องของ Social Media ที่เข้ามาปน พอผู้สูง
วัยไม่ได้ออกไปข้างนอก ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจที่อาจจะเหงาและ
ซึมเศร้า พอเกิดสุขภาพทางจิต ก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย
โดยในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มให้ความส�าคัญกับปัญหาของผู้สูงวัยมากขึ้น
เมื่อเทียบกับในสมัยก่อน แต่ก็ยังพบว่าเด็กรุ่นใหม่ยังไม่ได้สนใจใน
เรื่องนี้เท่าที่ควร”
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คุณรัตนามองว่า เนื้อหาของ “เก๋ายกก๊วน” และหลายๆ
รายการของไทยพีบีเอสช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกตื่นตัวขึ้น ได้พัฒนาตนเอง
ในด้านสุขภาพและจิตใจ
“พอดูรายการแล้วน�าความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปฏิบตั กิ จ็ ะมีการตืน่ ตัว
เหมือนกับว่าเรามีแรงจูงใจในการใช้ชวี ติ เพราะว่ามีสอื่ ทีเ่ หมือนเป็น
ตัวกลางทีน่ า� ความรูม้ าให้ถงึ บ้าน อยากให้มรี ายการเกีย่ วกับสังคมผูส้ งู
วัยและการดูแลสุขภาพตลอดไป เพราะปัจจุบนั เราเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย
และปีตอ่ ไปก็จะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ก็อยากให้รายการแบบนีม้ อี ยูต่ ลอดไป”
ผู้ชมท่านสุดท้ายที่ให้เสียงสะท้อนต่อไทยพีบีเอสคือ คุณ
พนิดา ษรานุรกั ษ์ แฟนคลับวัยเกษียณอายุของไทยพีบเี อส มองว่า เป็น
อีกหนึ่งเนื้อหาของไทยพีบีเอสที่ให้ความส�าคัญกับสังคมสูงวัย ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สังคมต้องตระหนัก
คุณพนิดา มองว่า รายการ “ลุยไม่รู้โรย” รวมไปถึงกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้สูงวัยของไทยพีบีเอสที่ผ่านมาถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะ
ได้ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพที่สามารถน�ามาปรับใช้กับตนเอง
ท�าให้หนั กลับมามองสิง่ รอบตัวว่าอะไรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ จากที่
เคยมองข้ามก็ท�าให้รู้สึกว่าแท้จริงแล้วการดูแลสุขภาพนั้นไม่ยากเลย
เพียงแต่ผู้สูงวัยต้องสนใจในการดูแลตัวเองบ้างเท่านั้นเอง อีกทั้งยัง
ท�าให้คนในครอบครัวหรือคนอื่นๆเข้าใจสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น กระตุ้น
ให้เกิดความสนใจกันและกันมากขึ้น
“การที่มีเรื่องของกิจกรรมผู้สูงอายุ การท�ารายการที่ชักชวน
ให้คนสูงวัยออกไปเที่ยว อย่างน้อยก็ท�าให้เกิดความคิดที่ว่าเราน่า
จะออกไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่า มากกว่าที่จะอยู่บ้านเฉยๆ ที่ผ่านมาก็เลย
ชักชวนเพื่อนๆ พากันออกไปท่องเที่ยวตามหัวเมืองใกล้ๆ หรือไป
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ตรงไหนที่ใช้เวลาไม่นาน เป็นกิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกันและท�าให้ทุก
คนสนใจซึ่งกันและกันมากขึ้น การที่ได้มาแล้วได้เพื่อนวัยเดียวกัน
ร่วมสนุกกัน ท�าให้ชีวิตสดชื่นขึ้น อยากให้มีรายการแบบนี้ไปตลอด”
เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การท�างานของไทยพีบีเอสในประเด็นสังคมสูงวัย ทั้งการชมรายการ
ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ (On Air) ชมย้อนหลังผ่านทางสื่อ Online ไป
จนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น (On Ground)
และน�าสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ผลของงานเหล่านีย้ งั สะท้อนถึง 2 ประเด็นส�าคัญทีค่ วรกล่าว
ถึง ประเด็นแรกคือ ผลงานสื่อสาธารณะสะท้อนถึงค่านิยมซึ่งอยู่ใน
จิตใจของคนท�างานไทยพีบเี อสทีเ่ รียกว่า “SPIRIT of Thai PBS” และ
ประเด็นที่สองคือ ผลงานที่มีแนวทางการท�างานสอดคล้องกับสื่อสาร
มวลชนยุคใหม่สองกระแสส�าคัญนัน่ คือ สือ่ สร้างพลเมือง (Civic Journalism) และ สื่อเพื่อเสนอทางออก (Solutions Journalism)
ในเรื่ อ งค่ า นิ ย มของไทยพี บี เ อสที่ เ รี ย กว่ า “SPIRIT of
Thai PBS” นั้น มีเนื้อหาสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
S - Social Mind การมีจิตใจบริการสาธารณะ
P - Partnership การท�างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชน
I - Impact การสร้างผลงานให้ดีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรและสังคม
R - Reliabile หัวใจส�าคัญของการท�างานสือ่ สาธารณะ
คือ การได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ชมผู้ฟัง
I - Innovation วิธกี ารใหม่ๆ ทีส่ นับสนุนงานสือ่ ในทุก
แขนง ทั้งการใช้สื่อใหม่ และนวัตกรรมใหม่
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T - Teamwork การท�างานร่วมกันเป็นทีม
ไทยพีบีเอสใช้คุณค่าเหล่านี้หล่อหลอมให้คนไทยพีบีเอส
สามารถผลิตผลงานเชิงคุณภาพเพื่อสาธารณะ
ส�าหรับแนวทางสื่อสารมวลชนยุคใหม่สองกระแสส�าคัญ คือ
Civic Journalism และ Solutions Journalism ซึง่ สะท้อนอยูใ่ นผล
งานของไทยพีบีเอสนั้นมีสาระส�าคัญดังนี2้
สื่อสร้างพลเมืองเสนอว่า
นักข่ำวควรเป็นแบบนี้

หรือเป็นแบบนี้ด้วย

นักสืบสวนสอบสวนความล้มเหลว

ผู้ริเริ่มให้ประชาชนหาทางออกต่อ

ของระบบ (Investigator)

สังคม (Initiators of Solutions)

นักสังเกตการณ์ที่แยกตัวห่างจาก

ผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม

ภาระความเป็นไปของสังคม

ทางสังคม

(Detached Observers)

(Activist Participants)

ผู้เฝ้าจับตาดูอย่างเป็นอิสระ

ผู้ชักชวนผู้คนในสังคมมารวมตัว

(Independent Watch Dogs)

ให้เกิดเป็นเวทีสนทนาสาธารณะ

แล้วส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดความไม่

(Conveners of Public Forums)

ถูกต้อง

ของพลเมือง

2
รายละเอียดโปรดดูใน สุรพล ธรรมร่มดี.Solutions Journalism งานสื่อสารทางออกให้สังคม.
เอกสารโรเนียว และสุรพล ธรรมร่มดี.สื่อสร้างพลเมือง (Civic Journalism).เอกสารโรเนียว
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ส�าหรับสื่อเพื่อเสนอทางออกเห็นว่า นักสื่อสารมวลชนควรท�าเพิ่มขึ้น
ดังนี้
นักสื่อสำรมวลชนแบบเดิม

นักสื่อสำรทำงออก

น�าเสนอปัญหา

น�าเสนอทางออก

สร้างความตระหนักให้สังคมหา

สร้างการเรียนรู้ และท�าให้คนตื่นตัว

ทางแก้ไขหรือปฏิรูป

ร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่า

การเป็นนักสือ่ สารมวลชนทีม่ งุ่ มัน่ น�าเสนอปัญหาและทางออก
กับการเป็นนักสือ่ สารมวลชนเพือ่ ช่วยให้พลเมืองตืน่ รูแ้ ละร่วมกันสร้าง
สังคมที่ดีกว่า เป็นจุดร่วมของคนท�างานสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสดัง
ปรากฎอยู่ในผลงานการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัย
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“ทีมงานของไทยพีบีเอสมีความสนใจ
ในเรื่องผู้สูงอายุอย่างจริงจัง มีความเป็นมืออาชีพ
ใส่ใจกับคุณภาพการผลิต ตั้งแต่การถ่ายท�า
มีการเลือกมุมกล้อง มีการตัดต่อที่ท�าให้รายการน่าสนใจ
ผู้ชมจะต้องติดตามตลอดไม่กล้ากระพริบตา”

คุณประสาน อิงคนันท์
ู
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171

กา ขับเค อ
เ
สังคมสูงวัยใ อ าค

การด�าเนินงานในอนาคตของไทยพีบเี อสกับการน�าเสนอเรือ่ ง
ราวของสังคมสูงวัย ยังคงมุง่ น�าเสนอเนือ้ หาสารผ่านข่าว รายการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของประเด็น
สังคมสูงวัยให้มากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยมีประเด็นที่น่าสนใจขับเคลื่อนต่อไปดังนี้
1. การพึ่งตนเองของคนสูงวัยในโลกดิจิทัล
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. อธิบายว่า แนวทางการ
ท�างานกับประเด็นสังคมสูงวัยในอนาคต อันดับแรก มองไปทีก่ ารผลัก
ดันสังคมให้โอกาสและพื้นที่ในการแสดงออกแก่ผู้สูงวัย เพื่อให้พวก
เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
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“พอเราเรียนรู้เรื่องสังคมผู้สูงวัยก็ท�าให้นึกถึง สังคมผู้สูงวัย
ในญี่ปุ่น ที่ผู้สูงวัยสามารถแสดงออกได้อย่างเสรี มีพื้นที่สาธารณะ ได้
รับการสนับสนุนอย่างเต็มทีเ่ หมือนคนช่วงวัยอืน่ ๆในสังคม ดังนัน้ สังคม
ผู้สูงวัยของไทยจึงควรเปิดโอกาสตรงนี้ให้ผู้สูงวัยด้วยเช่นกัน แต่ก่อน
จะเปลีย่ นแปลงให้เหมือนสังคมญีป่ นุ่ การทีท่ า� ให้พวกเขาใช้ชวี ติ อยูใ่ น
สังคมได้ด้วยการพึ่งพาตนเองนัน้ เป็นสิ่งที่ต้องปรับกันก่อนเป็นล�าดับ
แรก การเห็นผู้สูงวัยของไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และได้
รับการยอมรับจึงถือเป็นเรื่องที่สื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมอย่างไทยพีบเี อสให้ความส�าคัญและพร้อมจะท�าให้สงั คมเกิดการ
เรียนรูเ้ รือ่ งสังคมสูงวัยในทุกๆรูปแบบ และให้ยอมรับว่าไทยเข้าสูส่ งั คม
ผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว”
“ต่อไปคงต้องมองถึงการใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่เข้ามา
ช่วย อย่างเช่น นักข่าวพลเมืองที่เรามือเครือข่ายอยู่แล้ว ต่อไปก็
อยากจะท�าโครงการนักข่าวพลเมืองสูงวัย แล้วใช้กระบวนการส่ง
เสริมนักข่าวพลเมืองสูงวัยให้เขารู้จักมีทักษะและรู้เท่าทันสื่อ พร้อม
ทั้งสอนการใช้เครื่องมือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ ตอน
นี้ผู้สูงวัยใช้สื่อออนไลน์กันเยอะและค่อนข้างจะถูกหลอกเยอะ และ
ถ้าเราปั้นให้เขาเป็นนักข่าว ก็เหมือนกับการให้พลังบวกแก่เขา ให้
เขาได้มีตัวตน”
นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ทีร่ วบรวม
เอาเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงวัย ที่ดูแล้วเข้าใจง่าย เป็นมิตรกับผู้สูง
วัยมารวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงวัย นอกเหนือไปจากที่
ช่องทางอื่นๆ ของสถานีก็ยังคงให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้ต่อไป
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2. การออมเงินรองรับชีวิตสูงวัย
คุณประวิทย์ คงขวัญรัตน์ โปรดิวเซอร์รายการ ฝ่าย
รายการคุณภาพชีวิตมองว่า ปัจจุบันสื่อในประเทศยังขาดเนื้อหา
เรื่องผู้สูงวัยอีกหลายแง่มุมที่ส�าคัญและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูง
วัย ตัวอย่างที่เห็นชัดคือเรื่องของ “การออม” ตั้งแต่วัยท�างานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ
“ปัญหาส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงวัยคือ การที่คนวัยท�างานไม่
ได้เตรียมพร้อมตัวเองไว้กอ่ นตัง้ แต่ยงั ไม่แก่ ทัง้ เรือ่ งของเศรษฐกิจ เรือ่ ง
ของสุขภาพ เรื่องของสังคม เรื่องของสภาพจิตใจตัวเองด้วย คนวัย
ท�างานต้องเริ่มคิดแล้วว่า แผนการด�าเนินชีวิตเมื่อเกษียณจะเป็น
อย่างไร ในมุมมองคนท�ารายการสุขภาพ คนวัยท�างานในอายุ 45 ควร
เริ่มคิดได้แล้ว สภาพแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน ยิ่งถ้าไม่มีลูก
ต้องใช้ชีวิตคนเดียว การเตรียมความพร้อมส�าคัญมาก สื่อน่าจะต้อง
น�าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้น”
ประเด็นนี้อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ แห่งส�านักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ เสริมว่า สังคมสูงวัยในไทยมีความตึงเครียดและน่ากลัวกว่า
ที่คิด ในเรื่องของเงินออม ชนชั้นกลางทั่วไปหรือแม้แต่คนที่เป็น
ข้าราชการจะเกษียณมาแล้วมีเงินเก็บห้าล้านหรือสิบล้านเพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจนถึง
ไม่เป็นความจริง ยิง่ กว่านัน้ คนรุน่ ใหม่เองบางส่วนก็ไม่ได้พยายามสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตเหมือนคนรุ่นก่อน ซึ่งหากคนกลุ่มนี้ล้มสุดท้าย
ปัญหาก็จะสะท้อนกลับไปหาผูส้ งู วัยหรือพ่อแม่อกี รวมถึงประเด็นอืน่ ๆ
อย่างเรื่องการจัดการมรดกในเชิงกฎหมาย ฯลฯ
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3. ปัญหาเชิงโครงสร้างและทางออกเพื่อสังคมสูงวัย
คุณอรพิน ลิลติ วิศษิ ฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์ชา� นาญการ ส�านักเครือ
ข่ายสื่อสาธารณะ มองว่าไทยพีบีเอสควรท�าเนื้อหาในประเด็นสังคม
สูงวัยโดยทีม่ องไปทีก่ ารน�าเสนอสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง มากกว่าเนือ้ หา
ในเชิงบวกซึ่งมีให้เห็นบ่อยแล้ว โดยท�าให้มีความจริงจังมากขึ้นจาก
การค้นคว้าวิจัยมาท�าเป็นเรื่องราว เป็นโครงการใหญ่ เพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ชมที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่
“ไทยพีบีเอสสามารถเข้าไปท�างานกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน
ทุกมิติ ในฐานะที่เราได้รับภารกิจมา เรามีงบประมาณ มีทรัพยากรที่
เพียงพอ เพื่อพัฒนาเนื้อหาต่างๆ เช่น การท�าสารคดีผู้สูงวัยจะท�า
อย่างไรให้น่าสนใจ”
เปลี่ยนภาพที่สังคมมองผู้สูงวัยให้ได้เห็นภาพในมุมมองใหม่
และในการน�าเสนอเพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ก็ต้องเล็ง
เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างและน�าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายจากภาครัฐให้หันมาให้ความสนใจและมีนโยบายและการ
ปฏิบัติที่น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย”
ส่วนแนวทางในอนาคตของฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
มองไปที่การผลิตสื่อสังคมสูงวัยในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดี ใน
รูปแบบของไทยพีบเี อส คือ ท�าให้ภาพของการรับรูข้ องผูส้ งู วัยบนแนว
ความคิดว่าทีจ่ ริงแล้วสังคมผูส้ งู วัยเป็นสังคมปลายเปิด มีปญ
ั หาใหม่ที่
เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ไปจนถึงเรื่อง
จิตวิญญาณ ฉายภาพสังคมผู้สูงวัยไทยกับผู้สูงวัยในต่างประเทศ เพื่อ
ท�าให้คนได้คิด ได้ตระหนักมากขึ้น
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“คิดเรื่องท�าโปรเจกต์หนังสารคดีเพราะคิดว่าไทยพีบีเอสท�า
พวกเรือ่ งผ่อนคลายมาเยอะแล้ว จึงอยากท�าเรือ่ งเกีย่ วกับทางวิชาการ
บ้าง แต่คดิ ว่าจะท�าเป็นเชิงหนังสารคดีเพราะจะท�าให้ไม่เครียดจนเกิน
ไป และอีกประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัย คนดูอาจจะรู้สึกว่ามันไกล
ตัว แต่จะท�าให้ออกมาอย่างเข้าใจง่าย เพราะคนรุ่นใหม่ยังขาดความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องของวัยที่ห่างกันอยู่ การมองเนื้อหาให้แตกต่าง
จากสื่ออื่นจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นความรู้สึกและพลังของผู้สูงวัย ด้วย
ฝีมอื การผลิตสือ่ ขององค์กรและตัวผูจ้ ดั ท�าเอง และอาจขยายขอบเขต
งานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น”
4. การสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้ผู้สูงวัยและครอบครัว
คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
มองว่า แนวทางในอนาคตของฝ่ายศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ มองไปที่การ
สร้างชุมชนของผูส้ งู วัย เป็นพืน้ ทีท่ ใี่ ห้คนกลุม่ นีไ้ ด้มาพบปะ พูดคุย แลก
เปลี่ยนกัน ที่ผ่านมาจะบางรายการที่ถ่ายท�าโดยการท�ากิจกรรมเชิญ
ผู้สูงวัยมานั่งฟังมาท�ากิจกรรม On Ground แล้วท�าเป็นโปรดักชั่นอ
อกทีวี ซึ่งบางครั้งเป็นการสอนวิธีการใช้ไลน์ สอนวิธีการใช้โซเชียลมี
เดียต่างๆ แต่ก็ยังมีน้อยมาก และยังเป็นกลุ่มหรือชุมชนเล็กๆ ที่
สามารถขยายเพิ่มมากขึ้นได้
จุดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไทยพีบีเอสท�าได้ ซึ่งที่มีชุมชนแบบนี้เกิด
ขึ้นน่าจะได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น สร้างพื้นที่การรวมตัว แลก
เปลีย่ น แบ่งปัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะต่อเนือ่ งไปถึงการเดิน
ทางท่องเทีย่ วด้วยกัน ซึง่ น่าจะมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน รวมเฉพาะ
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ปัญหาสภาพจิตใจของผูส้ งู อายุทมี่ กั จะมีความเหงา การสร้างพืน้ ทีห่ รือ
ชุมชนที่ดีน่าจะช่วยได้มาก
อีกประเด็นหนึง่ คือการสือ่ เรือ่ งผูส้ งู วัยกับคนในครอบครัว จาก
รูปแบบการใช้ชวี ติ ในสังคมสมัยใหม่ วิถชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบ คนในวัยท�างานหรือ
วัยเรียนต่างใช้เวลาไปกับภาระหน้าทีห่ ลักของแต่ละคน จนคล้ายกับว่า
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านถูกหลงลืมหรือละเลยไป บทบาทของสือ่ โดยเฉพาะ
สื่อสาธารณะ น่าจะอยู่ที่การผลักดันให้มีเนื้อหาที่เข้ามารองรับ
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ทีส่ า� คัญคือสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างวัย
ท�าให้ลกู หลานเข้าใจในข้อจ�ากัดในความเป็นผูส้ งู วัยให้มากขึน้
“คิดว่าสื่อน่าจะช่วยกันผลักดันให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เนื้อหาที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น มอง
ไปที่วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ความเหงาจากการที่ไม่มีกิจกรรม
ที่เหมาะสมให้ท�า รวมไปถึงการเรียนรู้ภาวะวัยทอง เช่น พฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป ขี้บ่น พูดซ�้าๆ พูดเสียงดัง หูตึง ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นภาวะ
ที่เกิดขึ้นตามวัย แต่คนในบ้านอาจจะไม่เข้าใจท่านเท่าไหร่”
“ผู้สูงวัยเองก็ไม่ได้ต้องการเรียกร้องมาก พวกเขาทราบดีว่า
ลูกหลานเหนื่อยจากการท�างานทุกวัน คนในครอบครัวยุ่ง ทุกคนมี
ภารกิจในการท�างานหรือเหนื่อยจากการเรียน พอเขาไม่พูดหรือไม่
เรียกร้อง คนในครอบครัวที่เหลือไม่ได้สละเวลามาคิดถึงความรู้สึกผู้
สูงวัย บางครัง้ ต้องอาศัยการสังเกต การพูดคุย สือ่ ก็นา่ จะมีเนือ้ หาทีม่ า
ให้ความรู้ กระตุ้น กระทุ้ง ให้ลูกหลานคนในครอบครัวได้เข้าใจตรงนี้
มากขึ้น”

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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ทั้งหมดนั้นคือบางตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการท�าหน้าที่
สื่ อ สาธาณระของคนไทยพี บี เ อส กั บ การน� า เสนอเรื่ อ งราวของ
“สังคมสูงวัย” อย่างรอบด้าน และยังคงเป็นเป้าหมายในการท�างาน
ต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของสังคม
ไทยไปพร้อมกัน
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หลักสื่อสาธารณะ

1) ความทั่วถึง (Universality)

สื่อสาธารณะต้องด�าเนินการเพื่อประชาชนทั้งประเทศ ต้อง
พยายามเข้าถึงทุกคน หรือสื่อสาธารณะต้อง “ถูกใช้” โดยคน
จ�านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความเสมอภาค ความ
เป็นประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนอยู่บนฐานข้อมูลข่าวสาร
เดียวกัน อย่างไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม หรือรายได้
2) ความหลากหลาย (Diversity)

สื่อสาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดในด้าน
ประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา รวม
ทั้งประเด็นถกเถียง ทั้งหมายรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอิสระที่หลาก
หลาย ไม่ผูกขาดกับกลุ่มหนึ่ง แต่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวางใน
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การเข้าถึง เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนารายการ สื่อ
สาธารณะต้องตอบสนองความสนใจของสาธารณะทีห่ ลากหลาย
โดยน�าเสนอรายการหลากประเภท ที่แต่ละรายการอาจตอบ
สนองกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาดหวัง ความต้องการ
และลักษณะการรับสื่อที่ต่างกัน
3) ความเป็นอิสระ (Independence)

องค์การสื่อสารสาธารณะ ต้องมีความเป็นอิสระ มีที่มาของราย
ได้ที่ประกันความเป็นอิสระจากรัฐ และทุนธุรกิจ และต้องสร้าง
หรือพัฒนาความยั่งยืนของความเป็นอิสระ ด้วยการได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณะหรือประชาชน ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้อง
มีเสรีภาพ และความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สื่อสาธารณะต้องเป็น กลางในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ที่แตกต่างกัน และต้องสร้างกลไก
การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารทีเ่ สรี อันเป็นหลักการส�าคัญของ
สิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย
4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Protection)

สื่อสาธารณะต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ล่วงละเมิด
ส่วนบุคคลและครอบครัว เว้นเสียแต่ความจ�าเป็นเพือ่ ปกป้องผล
ประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ ต้องค�านึงถึงและถือปฏิบัติใน
หลักการสิทธิมนุษยนในทุกขั้นตอนการท�างาน และในการผลิต
รายการต่างๆ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness)

สือ่ สาธารณะต้องมีความแตกต่างทีโ่ ดดเด่นด้วยคุณลักษณะของ
รายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนื้อหารายการต้องแตกต่าง
จากสื่ออื่น จนท�าให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถแยกแยะได้ในความแตก
ต่างของคุณภาพ คุณค่า จุดยืน และลักษณะเฉพาะของสื่อ
สาธารณะ โจทย์ของสื่อสาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการที่
สือ่ อืน่ ไม่สนใจผลิต แต่ควรมีทง้ั ยุทธศาสตร์ และจุดมุง่ หมายเพือ่
สังคม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้างความแตก
ต่าง ทัง้ ด้านเนือ้ หาและวิธกี ารน�าเสนอ มีมาตรฐานตามหลักการ
แห่งวิชาชีพ มีรสนิยม มีความสุภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ บรรทัดฐาน และค่านิยมของชุมชนสังคมนัน้ ๆ
ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้องเป็นผู้น�าในการพัฒนารายการต้นแบบ
6) ความมีส่วนร่วม (Participation)

เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส� า คั ญ ของสื่ อ สาธารณะ ที่ ยึ ด ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย ทัง้ ในกระบวนการ และเป้าหมายการท�างาน การ
มีส่วนร่วมในระดับผู้ปฏิบัติงาน คือวัฒนธรรมการท�างานด้าน
รายการที่มีการปรึกษาหารือ ระดมความคิดร่วมกันพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่ค�านึงถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายในการ
ท�างานเพือ่ ประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ ส่วนการมีสว่ นร่วมกับ
สังคม คือการเปิดโอกาสให้สังคม อันหมายถึงผู้รับสื่อที่เป็น
ปัจเจก และกลุ่มทางสังคมต่างๆ ได้มีช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้องเรียนเมื่อ
เห็นว่าองค์กรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามพันธกิจและ
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จริยธรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายการอิสระภาค
เอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและเผยแพร่รายการ
7) การพัฒนา (Development)

การผลิตรายการ การจัดหา และการเผยแพร่สื่อเพื่อบริการ
สาธารณะ ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริม
ค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกันในความเป็นพหุ
สังคม เปิดพื้นที่ให้ผู้ด้อยสิทธิไร้เสียงของสังคม ส่งเสริมความ
เข้าใจและเกื้อกูลกันของสมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะต้อง
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการท�างานของบุคลากรในองค์กร
และผู้ร่วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อันจะท�าให้รายการหรือ
ผลผลิตขององค์การ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคมทั้ง
ในระดับประเทศ และนานาประเทศ
8) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Creditability)

สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากสังคม
ซึ่งเป็นผลจากการท�างานที่ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม การรายงานข่าวและการน�าเสนอรายการ
อย่างค�านึงถึงความถูกต้องเทีย่ วตรงตามข้อเท็จจริง ให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ฝักใฝ่ถือข้าง ไม่ล�าเอียง ไม่มีอคติ เนื้อหา
รายการที่น�าเสนอ ต้องมีทั้งความกว้างหรือรอบด้านและความ
ลุ่มลึก ไม่รายงานหรือน�าเสนอรายการอย่างตื้นๆ ง่ายๆ หรือ
รวบรัดเกินไป ต้องให้ผชู้ มผูฟ้ งั ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
กับความเข้าใจทีถ่ กู ต้องชัดเจน รายการต้องสะท้อนสภาพความ
สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส
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เป็นจริงของสังคมระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น โดย
รักษาสมดุลให้เหมาะสม
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจได้ จากการ
ท�างานด้วยคุณภาพ มีทักษะ จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมแล้ว สือ่ สาธารณะยังต้องมีการก�าหนดกลไกหรือ
วิธกี ารให้ผชู้ มผูฟ้ งั มีโอกาสให้ความคิดเห็น ข้อแนะน�า ต่อการให้
บริการ และการน�าเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ
ทีส่ า� คัญต้องมีการรวบรวมเสียงสะท้อนของผูช้ มผูฟ้ งั แล้วน�าเสนอ
สูส่ าธารณะ ทัง้ น�ามาพิจารณาปรับปรุงการท�างาน การผลิต การ
จัดหา และการเผยแพร่รายการ
9) ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ผู้ท�างานสื่อสาธารณะต้องไม่ท�าให้เกิดความเคลือบแคลงว่า
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยแอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน ครอบครัวหรือ
พวกพ้อง ประโยชน์ดังกล่าวนี้มิได้หมายถึงเฉพาะรายได้หรือ
ทรัพย์สนิ เงินทองเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการรายงานหรือการน�า
เสนอรายการที่สนับสนุนการได้เปรียบของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มกดดัน กลุ่มการเมือง รวมไปถึงการรับของขวัญ ของแถม
ส่วนลดบริการ การให้กู้ยืม อภินันทนาการ ที่เกินขอบเขตของ
ไมตรีจติ จากบุคคล องค์กร รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
งาน เพราะการกระท�าของบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตงั้ ใจย่อมส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง ความเชือ่ ถือและความ
ไว้วางใจของสังคมต่อองค์กร
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สือ่ สาธารณะต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์การทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
และความซือ่ สัตย์ (Integrity) มีกลไกการติดตามตรวจสอบ เพือ่
มิให้รายการและบุคลากรองค์การ รวมทั้งผู้ผลิตอิสระเข้าไป
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและแอบแฝงในการน�าเสนอสินค้าและ
บริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือทางการเมือง เช่น
การน�าเสนอ หรือส่งเสริมสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ การ
โฆษณาการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฏตัวเพื่อเป็นพิธีกร
ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ใช้ช่ือสนับสนุนสินค้า ฯลฯ
หรือการกระท�าใดที่ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่า
เชื่อถือขององค์กร
เพือ่ ความโปร่งใสในเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน องค์การต้องให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้น�าเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการ ทั้งที่เป็นบุคลากร
องค์การและผู้ท�างานอิสระ ต้องแจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของส่วนตัว และของ
สมาชิกในครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการท�าหน้าที่ในองค์การสื่อสาธารณะ หรือ
ส.ส.ท.

สังคมสูงวัยกับความใส่ใจของไทยพีบีเอส

185

